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• Répceszentgyörgy

Rövid hírek

Pol gár mes tert vá lasz tot tak 

Kovácsné Ke le men Gert rúd Mar git lett
Répceszentgyörgy pol gár mes te re. A te le pü lé -
sen áp ri lis ban le mon dott az ed di gi pol gár -
mes ter, ezért kel lett idõ kö zi vá lasz tást tar ta ni.
Két je lölt re vok sol hat tak a rép ce szent györ -

gyiek: az ed di gi al pol gár mes ter, Kovácsné
Ke  le men Gert rúd Mar git füg get len ként, Urbán
Istvánné pe dig a Ma gyar Mun kás párt szí nei -
ben in dult.  

A név jegy zé ken sze rep lõ vá lasz tó pol gár ok
szá ma: 93. Sza va zó ként meg je lent vá lasz tó -
pol gár ok szá ma. 52. Ér vény te len sza va zó lap -
ok szá ma: 5. Ér vé nyes sza va zó lap ok szá ma:
47. Kovácsné Ke le men Gert rúd Mar git füg get -
len je lölt: 38. Urbán Istvánné Ma gyar Mun kás -
párt: 9. A köz ség meg vá lasz tott új pol gár mes -
te re: Kovácsné Ke le men Gert rúd Mar git. 

yde

A tûz ol tók, rend vé del mi szer vek és fegy ve res
tes tü le tek, ha gyo mány õr zõ egye sü le tek za rán -
dok la tát tar tot ták jú li us ele jén a Peruska Má ria
za rán dok ká pol ná nál. 

A Peruska Má ria-kegy hely
a Kõ sze get Csepreggel ös  sze -
kö tõ er dõ tömb ben ta lál ha tó.
1994-ben épült ott ká pol na
Szent Hu ber tus és Szûz Má ria
tisz te le té re. A Má ria za rán dok -
út vo nal ré sze, na gyon szép
ter mé sze ti kör nye zet ben.

A szent mi sét há rom nyel -
ven ce leb rál ták. A szent be -
széd ben hang sú lyoz ták Szent
Lász ló ér de me it: a 2017-es

évet Szent Lász ló-em lék év nek nyil vá ní tot ta a
nem zet po li ti kai ál lam tit kár ság a lo vag ki rály trón -
ra lé pé sé nek 940., szent té ava tá sá nak 825. év -

for du ló ja al kal má ból. A kó ru sok éne ke tet te
még fel eme lõb bé a szent mi sét. Pá lin ka- és bor -
szen te lést tar tot tak, va la mint új ra szen tel ték a ká -

pol na mel let ti fel újí tott ke resz tet. Dumovits Ist ván
plé bá nos a Pá lin ka Ér dem rend ki tün te tést kap ta
a Pá lin ka Lo va gok tól, a pá lin ka fõ zõk lel ké nek
ápo lá sá ért. 

A ha gyo má nyok hoz hí ven a Csepregi Bor -
ba rát Höl gyek Egye sü le te és a Csepregi Hegy -
köz ség is kép vi sel tet te ma gát a bor szen te lé sen.
El vit ték a csepregi gaz dák bo ra i kat, ame lye ket
a ce leb rá ló plé bá no sok meg szen tel tek, a Bor -
höl gye ket és a Hegy köz ség kép vi se lõ it pe dig
meg ál dot ta. 

Kü lön le ges sé ge en nek az em lék hely nek,
hogy a ká pol na elõtt fo lya ma to san bõ vül egy
sza bad té ri gyûj te mény a mes ter sé gek és hi va -
tá sok vé dõ szent je i nek szob rá ból. Már har minc -
nál több kõ szo bor áll a ká pol na elõt ti te rü let két
ol da lán. Ez a szám min dig gya rap szik. Eb ben az
év ben a lo va sok ál lít tat tak szob rot vé dõ szent jük -
nek Szent Már ton nak, egy bronz ból ké szült dom -
bor mû gaz da gít ja a te rü le tet. A meg je lent szak -
mák kép vi se lõi most is meg ko szo rúz ták vé dõ -
szent jük szob rát, így pél dá ul a csepregi
borosgazdák és a bor ba rát höl gyek Szent Or -
bán pá pá ét. A szent mi se után agapéra vár ták a
ven dé ge ket.

Horváthné Pa dos Te réz

Zarándokok a horvátzsidányi
Peruska Mária kápolnánál
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Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Au gusz tus a nyár ta lán leg szebb és leg bé ké -
sebb hó nap ja. Ek kor már ki csit nyug szik a for ró ság, de még szép na -
pos az idõ, hû vö seb bek az éj sza kák, ek kor lát ha tó a leg több csil lag és
„csil lag hul lás” az égen. A Ger gely-nap tár ban az év nyol ca dik hó nap -
ja. Ne vét a hí res ró mai csá szár ról, Augustusról kap ta, a né pi ka len dá ri -
um Kis as  szony ha vá nak ne ve zi.

A gye re kek több sé gé nek a leg szo mo rúbb idõ szak: kö ze leg az új
tan év. Sze ren csé re sok csa lád most megy sza bad ság ra, így biz to sít va
iga zi nyá ri ki kap cso ló dást és kö zös él mé nye ket, és re mél he tõ leg lesz
mi re vis  sza em lé kez ni a szep tem be ri tan órá kon.

A hó nap több ál la mi és egy há zi ün ne pet is hoz szá munk ra: 15-e
Nagyboldogasszony nap ja, leg ré geb bi Má ria-ün ne pünk. Ezen a na -
pon ün nep li a ka to li kus egy ház Má ria menny be me ne tel ét és egy ben
Ma gyar or szág ol tal ma zó ját. Szent Ist ván ki rá lyunk volt az, aki az or szá -
got Szûz Má ria ol tal má ba aján lot ta ha lá los ágyán, in nen az el ne ve zés
is Regnum Marianum, az az Szûz Má ria or szá ga ha zánk. Augustus 20-a
Szent Ist ván ki rály ün ne pe, el sõ ki rá lyunk te me té sé nek és szent  té ava -
tá sá nak év for du ló ja.

Idõ uta zá so kon is részt
ve he tünk eb ben a hó -
nap ban kap cso lód va
tör té nel mi ese mé nye ink -
hez: pél dá ul a kõ sze gi
Ost rom na po kon vagy a
Savaria Tör té nel mi Kar ne -
vá lon. 

Az au gusz tus csil lag -
ké pe az orosz lán, az ál -
lat öv ki rá lya. Ural ko dói
jegy, az eb ben a hó nap -
ban szü le tet tek bá tor sá -
ga, sza bad ság vá gya
va ló ban ki rá lyi erõ vel bír. Erõt kép vi sel nek az élet min den te rü le tén,
meg aláz kod ni nem tud nak, okos sá gu kat, õszin te sé gü ket ter mé sze tes -
nek gon dol ják, szí ve sen se gí te nek a rá szo ru lók nak és lel ke se dé sük ha -
tár ta lan. 

Eb ben a szép hó nap ban él vez zük mind an  nyi an a nyá ri nap su ga -
rak si mo ga tó, oly kor sü tö ge tõ ké nyez te té sét, mert kö ze led nek az „em -
be rek”, el hoz va ne künk az in di án nya rat, a szü ret vi dám sá gát, és majd
az esõs na pok szo mo rú sá gát.

Kissné Sza bó Ágo ta

Következõ lapszámunk  2017. szeptember 7-én jelenik meg!

Augusztusi gondolatok...Másodszor lesz
Traktoros nap

Ta valy au gusz tus ban ha gyo -
mány te rem tõ szán dék kal ren dez -
ték meg az I. Trak to ros na pot Sop -
ronhorpácson – egy év után itt a
foly ta tás. A II. Trak to ros nap szep -
tem ber 9-én lesz. Ta valy a trak to rok
fel vo nu lá sa nyi tot ta a na pot: szí nes
lát ványt nyúj tott
az egy más után
sor já zó kö zel fél -
száz jár mû, me -
lyek kö zött új és
ve te rán gé pek
egy aránt sze re -
pel tek. Ügyes sé gi,
erõ hú zó és gyor -
su lá si ver seny -
szám ok ban mér -
ték ös  sze ere jü ket az Auszt ri á ból és
Ma gyar or szág ról ér ke zett ver seny -
zõk. A ren dez vény majd nem ezer
ér dek lõ dõt von zott – ha son ló an né -
pes né zõ se reg re szá mí ta nak idén is
a szer ve zõk. A II. Trak to ros na pon is
szí nes prog ra mok kal vár ják a szer ve -
zõk az ér dek lõ dõ ket, ven dé ge ket.
Már el ké szült a ren dez vény for ga tó -

köny ve, esze rint 8-tól 9 órá ig lesz a
re giszt rá ció, 9-tõl 10 órá ig vo nul nak
fel a trak to rok, 10-tõl 14 órá ig trak to -
ros ver se nyek lesz nek, majd 14.30-
kor hir det nek ered mé nye ket. Kí sé rõ -
prog ram ként szá mít hat nak lég vár ra
a gye re kek, lesz szkan der ver seny,

mazsorett be mu ta tó, röp lab da- és
fut ball mér kõ zé sek. A be lé põ díj a 15
órá ig ér ke zõk nek 500 fo rint lesz, 14
év nél fi a ta lab bak nak in gye nes a
prog ram. A ren dez vény ide je alatt
bü fé vár ja a ked ves ven dé ge ket!
MIN DEN ÉR DEK LÕ DÕT SZE RE TET TEL
VÁR NAK SOP RON HOR PÁCSRA! 

Hor váth Ani ta
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Épí té si tel kek 

Sopronhorpács köz ség kép vi se lõ-tes tü le te
két éve dön tött úgy, hogy a volt sport pá lya te -
rü le tét vis  sza vá sá rol ja a je len le gi tu laj do no -
sok tól. Az egyez te té sek el kez dõd tek és a tu laj -
do no sok po zi tí van áll tak az el adás hoz. Ez úton
is sze ret nénk ne kik meg kö szön ni, hogy a te le -
pü lés fej lõ dé sét se gí tet ték. A négy hek tá ros te -
rü le ten el sõ ütem ben ki ala kí tás ra ke rült 16 da -
rab, kö zel 1000 négy zet mé te res épí té si te lek.
A köz mû vek ter ve zé se és en ge dé lyez te té se
meg tör tént. Az ér té ke sí tés re kí nált tel kek víz,
csa tor na, csa pa dék víz, vil lany, köz vi lá gí tás,
föld gáz köz mû vek kel ke rül nek ér té ke sí tés re.
Az út há ló zat elõ ször mur vás, majd az épít ke -
zé sek be fe jez té vel sze gél  lyel el lá tott asz falt fe -

lü le tet kap. A köz mû vek ki épí té se el kez dõ dött:
a víz, csa tor na, csa pa dék víz szep tem ber 15-
ig, majd ezt kö ve tõ en a vil lany, a köz vi lá gí tás
és a föld gáz ke rül ki vi te le zés re.

A köz mû ve sí tett tel kek, az út há ló zat tal
együtt át la go san brut tó 4700 fo rint per négy -
zet mé ter áron ke rül nek ér té ke sí tés re. A te lek vá -
sár lók kö zül 300 ezer fo rint ked vez mény ben ré -
sze sül nek gyer me ken ként azok a fi a tal pá rok,
akik hat éven be lül ket tõ gye re ket vál lal nak,
va la mint azok, akik nek már van 13 év alat ti
gyer me ke. Két gyer mek meg lé te ese tén tá mo -
gat ha tó gyer me ken ként 300 ezer fo rint tal a
csa lád. A tel kek ér té ke sí té se el kez dõ dött, vár -
juk az ér dek lõ dõ ket akár sze mé lye sen, il let ve
Talabér Je nõ 0630-2171-363 te le fo non.

Több éves ha gyo mány már Ne mes lá dony -
ban, hogy a kép vi se lõ-tes tü let a te le pü lés bú -
csú já nak elõ-nap ján hív ja a fa lu la kó it ün ne pel -
ni. Ahogy Né meth Lász ló pol gár mes ter kö szön tõ -
jé ben fo gal ma zott, ez a nap a tisz te let nap ja a
fa lu la kói szá má ra, hogy együtt le gye nek,
együtt szó ra koz za nak, fe lejt sék el min den na pi
te en dõ i ket, ad ják át ma gu kat a vi dám ság nak.
Nagy öröm mel töl ti el a fa lu be li e ket az is, hogy
ezen a na pon ha za lá to gat nak a te le pü lés rõl el -
szár ma zot tak, fel ele ve ní tik a
kö zö sen meg élt ba rá ti em lé -
ke ket, együtt van nak a
nagy csa lád ok. Pol gár mes ter
úr meg nyi tó gon do la i ban
meg kö szön te a fa lu la kó i nak
az év so rán együtt vég zett
mun ká la to kat, az ön zet len
se gít sé get. Min den ked ves
ven dég nek na gyon szép ün -
ne pet és jó szó ra ko zást kí -
vánt a fa lu ün ne pén. 

„Az ün nep min den em ber kö zös sé ge ab ban
az is te ni lét ben, aho vá az em ber csak Én-jének
fel ál do zá sa árán jut el. Min den kö zös ség ün ne -
pi. Nincs is más ün nep csak a kö zös sé gé” – idéz -
te Ham vas Bé lát Majthényi Lász ló Vas Me gye
Köz gyû lés ének el nö ke ün ne pi kö szön tõ jé ben.
Hang sú lyoz ta, hogy a fal vak éle té ben men  nyi re
fon to sak a kö zö sen meg élt ün ne pek. Ki emel te
az egy há zi és tár sa dal mi ese mé nyek ös  sze kap -
cso lá sát, va la mint a fa lu na pok je len tõ sé gét,
több nyi re el nyom va a bú csúk ha gyo má nyát.
Nagy örö mét fe jez te ki, hogy ezen a te le pü lé sen
a bú csú és fa lu nap erõ sí tik egy mást, mint ahogy
a la kók is azt te szik. Pécsinger Éva lel kész as  szony
ige hir de tés ében a fa lu vé dõ szent jét emel te ki és
kér te a fa lu nap részt ve võ it, hogy Jé zus ne vé ben
le gye nek együtt és hall ják meg a hí vó szót,
hogy az em be rek kö zött ter jed jen az Ige. Sza bó

Mik lós plé bá nos úr to vább fûz te lel kész as  szony
gon do la ta it, és hoz zá tet te a ma gyar ság tu dat
fon tos sá gát, meg ha tá ro zó je len lét ét az em be -
rek ér tel mé ben, hi szen együtt len ni csak egy -
más el fo ga dá sa, tisz te le te szel le mé ben le het
iga zán. Kér te a je len lé võ ket az imád ság ra, Is ten
se gít sé gül hí vá sá ra, hogy ál dás le gyen min den
mun kán, meg szen tel jen az Úr min den együtt töl -
tött ün ne pet. „Is ten él tes se a fa lu né pét!” – kö -
szön töt te egy kis fiú a tisz telt pub li ku mot a leg ki -

seb bek ne vé ben. A nemesládonyi gye re kek
ked ves mû so ra csalt mo solyt az ar cok ra, hi szen
a Pan cso ló kis lány nyár kö szön tõ vi dám dal la -
má ra tán col tak, majd a Há rom selyp lány cí mû
me sét je le ní tet ték meg. A Ka i ró együt tes fi a tal
len dü let tel rob bant be a szín pad ra és moz gat ta
meg a né zõ ket – fõ ként az if jabb kor osz tályt.
Õket Né meth Tiborné nó ta és san zon mû so ra kö -
vet te, ki nek ked ve volt, együtt is éne kelt Ibi ké vel.
A fi nom va cso ra után rock and roll slá ge rek kö -
vet kez tek, majd a vál lal ko zók ál tal fel aján lott
nye re mé nyek nek örül het tek a sze ren csé sek a
tom bo la sor so lá son. Az ope rett vá lo ga tás min -
den ki nek el nyer te a tet szé sét, hi szen is mert dal -
la mok csen dül tek fel, ami ket együtt éne kelt a
kö zön ség az elõ adók kal. Haj na lig tar tó élõ ze nés
ut ca bál lal zá rult a nemesládonyiak fa lu na pi-bú -
csúi ün ne pe.                                              bse

Az ün nep a kö zös ség
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Em lé kez he tünk: ad vent el sõ va -
sár nap ján szen tel te meg Né meth
Lász ló pá pai pre lá tus, püs pö ki hely -
nök úr a kül sõ leg gyö nyö rû en fel újí -
tott pa ti nás lócsi temp lo mot. Most,
fél év vel ké sõbb a te le pü lés la kó i -

nak el szánt sá ga, ki tar tó mun ká ja
meg hoz ta a gyü möl csét: a temp -
lom be lül is tel je sen új pom pá ba öl -
tö zött. Sze met és lel ket gyö nyör köd -
te tõ lát vány fo gad ja az Is ten há zá -
ba be té rõ ket. Az el vég zett mun kák -
ra – a fel újí tott szó szék, ol tá rok, or -
go na – ál dást kér tek a lócsiak. Jú -
ni us má so dik va sár nap ján hely nök
úr lá to ga tott el is mét a ked ves
temp lom ba, hogy örö mü ket ve le
ün ne pel jék a lócsi hí vek. A szer tar -
tás ele jén Nagy Jó zsef, a Plé bá ni ai
Ta nács adó Tes tü let al el nö ke kö -
szön tõ jé ben rész le te sen be mu tat ta
a fel újí tott temp lom bel sõt. A fá ból
ké szült fõ ol tárt 120 év vel ez elõtt vá -
sá rol ták, te te jét az Is ten bá rá nya dí -
szí ti, ol dalt pe dig an gyal szob rok
éke sí tik. Az ol tár ké pen Szûz anya lát -
ha tó, kar ján a kis Jé zus sal. Szin tén
fá ból ké szül tek a mel lék ol tár ok: Jé -
zus Szí ve és Se gí tõ Szûz anya ol tár. A
szó szé ken ol dalt a négy evan gé lis -
ta fa dom bor mû ve lát ha tó, felül pe -
dig a mag ve tõ szim bo li kus alak ja,
mely ere de ti leg 1818-ban ké szült.
Az or go na 112 éves, Pécs rõl szár -
ma zik. 1965-ben vil la mo sí tot ták,
1978-ban res ta u rál ták, de már
több éve nem tud ták meg szó lal tat -
ni. El jött hát az idõ a res ta u rá lás ra,
az ere de ti pom pá ban va ló hely re -
ál lí tás ra. Kö szö ne tét fe jez te ki al el -
nök úr az ön kor mány zat és a ma -
gán sze mé lyek ön zet len anya gi tá -
mo ga tá sá ért és a mun ká la tok ban
va ló ak tív rész vé tel ért. A kö szön tõ
sza vak után hely nök úr meg ál dot ta

és meg szen tel te a temp lo mot. A fel -
újí tott szó szé ken el sõ ként õ mond ta
az ün ne pi szent be szé det, hir det te a
mag ve tõ rõl szó ló igét. Is ten sza vát
kül di a mag ve tõ ál tal a föld re, hogy
a mun kát el vé gez ze, az em be rek

lel ké ben el ül tet ve Is ten
üze ne tét. Nagy örö mét
fe jez te ki a lócsi hí võk fe -
lé, hogy ki tar tot tak ter vük
mel lett, meg szé pí tet ték
lel ki pász to ruk irá nyí tá sá -
val a temp lo mot, hogy
még jobb le gyen be tér ni,
hi szen min den szép nek Is -
ten a for rá sa. Az or go na
fel eme lõ hang ját emel te
ki az ün ne pi szent mi sék
al kal má val. Há lát adott a
Te rem tõ nek, hogy meg -
ad ta a lócsiaknak, hogy
fel tud ták újí ta ni temp lo -
mu kat, vi gyáz nak rá és
va sár nap ról va sár nap ra
itt vall ják meg hi tü ket. A
há la adó szent mi se vé gén
Szalai Gá bor plé bá nos

kö szön te meg a res ta u rá to rok – Ko -
vács Ba lázs és mun ka tár sai, akik a
Szent György lo vag rend tag jai – lel -

ki is me re tes, oda adó, min dig pon -
tos mun ká ját, mely nek ré vén cso -
dá la tos kön tös be bújt a temp lom Is -
ten di csõ sé gé re, a hí vek szol gá la -
tá ra. Kö szö ne tet mon dott Lász ló
atyá nak az imá kért és a je len lé võ
Ferling György plé bá nos nak is, aki
ko ráb ban mun kál ko dott itt Lócson
a temp lom ban, és kezd te meg a
fel újí tás ter ve zé sét. A szent mi sét kö -
ve tõ en a szép szám mal meg je lent
hí vek sze re tet ven dég ség ke re té ben
be szél get tek lel ki pász to ra ik kal és a
res ta u rá to rok kal, akik me sél tek a ki -
hí vá sok ról is, me lyek a mun kák so -
rán elé jük tá rul tak.                   bse

Év ti ze dek kel ez elõtt egy szo ba-kony há ban nõtt fel 6-8 gye rek, a
kö zös ud var ban ott élt a na gyi, gyak ran a dé di is, a szom széd ság -
ban lak tak a ke reszt szü lõk, az ángyomék meg a ko mák. Sze re tet -
ben él tek, kö zös sé get al kot tak, a rá szo ru lók nak tud tak se gí te ni.
Hang súly: a rá szo ru lók nak tud tak se gí te ni! 

Ma ez más ként van. Ma na gyon örü lünk egy gyer mek szü le té -
sé nek. (Már az ult ra hang ké pet is több szá zan lájkolják.) A ke resz te -
lé sen még ott van a ro kon ság – nagy szü lõk, ke reszt anyu, ba rá tok.
Min den ki azt hi szi, hogy húsz év múl va a büsz ke sé gük lesz a „vi zet
töb bé-ke vés bé tû rõ csöpp ség”. Az ol tár elõtt ígé re tet kell, hogy te -
gye nek, so kan ma guk ban több ször meg is erõ sí tik: igen, se gí te ni,
tá mo gat ni fo gom a gyer mek ne vel te té sét. Az tán vesz nek még pár
rugit, aján dé kot, majd ka rá csony kor és szülinapkor kül de nek egy
kis pénzt... Azt mon dom, ha a tá mo ga tást ko mo lyan gon dol ja egy
ke reszt szü lõ vagy nagy szü lõ, ak kor en nél töb bet is te het. Ke resz te -
lés után – ve lem egyez tet ve – kezd jen el gyûj te ni na pi pár száz fo -
rin tot! Amíg köz vet len tá mo ga tás ra nem szo rul a ki csi, il let ve csa -
lád ja, ad dig meg ta ka rí tás ként gyû lik egy biz tos hát te rû vi lág cég -
nél a pén ze. Ha a csa lád köz vet len tá mo ga tás ra szo rul, a meg szo -
kott ha vi ös  sze get ne kik di rekt ben is oda ad hat ja, (ad dig díj men te -
sít jük a meg ta ka rí tást). Ta pasz ta lat ból tu dom, az a ke reszt szü lõ vagy
nagy szü lõ, aki ilyen gyûj tõ szám lá val ren del ke zik, prob lé ma nél kül
tud ja tá mo gat ni a ne héz hely zet be ke rült ke reszt gyer mek ét, il let ve
csa lád ját, hi szen ne ki nem hi ány zik a ha vi költ ség ve té sé bõl ez az
ös  szeg, mert egyéb ként is fel ad ta vol na. Mi van ak kor, ha a gyûj tés
nem sza kad meg? Sem mi baj, ti zen nyolc-húsz év után 3-4 mil lió fo -
rint sor sá ról kell dön te ni. Ta lán ab ban már nem kell se gí te nem! 

Rész le tek rõl ér dek lõd het: 
Rácz Lász ló /MetLife Europe Biztosító/ +36-30-312-9999 

(x)

Megszólítom 
a keresztszülõket
és a nagyszülõket...

Bel sõ leg is
meg újult a lócsi temp lom
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Rövid hírek
• Bük

Néhány kép a Büki Gyógy-Bor Na pok -
ról. További képek a www.repcevidek.hu
oldalon elérhetõek.

A Répce-vidék nyí ló vi rá ga pá lyá zat ra
Radics Pat rik Ró me ót szü lei és osz tály fõ nö ke ne -
vez ték be, az ed dig el ért si ke res ered mé nyei
alap ján gon dol ták esé lyes nek. Ró meó a
Csepregi Ál ta lá nos Is ko la ta nu ló ja, szep tem ber -
ben kez di a 4. osz tályt, 10 éves gyalókai fiú. Az
em lí tett pá lyá za tot a Répce-vidék Kul tú rá já ért
Ala pít vány ír ta ki. Az ala pít vány 1995-ben jött
lét re az zal a cél lal, hogy ös  sze gyûjt se a Répce
vi dé ke ama tõr mû vé sze ti cso port ja it. Fõ leg a
tér ség kul tú rá ját meg õr zõ
al sós és fel sõs di á kok je lent -
ke zé sét vár ták. A pá lyá zók
fel ada ta az volt, hogy be -
mu tas sák ed di gi te vé keny -
sé gü ket, élet út ju kat, és
ered mé nye i ket. Ró meó
meg nyer te a pá lyá za tot, az
ala pít vány tól el is me rõ ok le -
ve let zse belt be ered mé -
nye i vel. Pél dá ul a 2015-ben
ka pott arany mi nõ sí tés mi -
att, me lyet a Répce-menti
di á kok Mû vé sze ti Ta lál ko zó -
ján ka pott. Va la mint 1. he -
lye zést ért el a Répce-menti
Mese-monda-ballada mon dó ver se nyen.
Ugyan eb ben az év ben a Ma gyar Di no sza u rusz
Ala pít vány „Ma gyar dínók és én” rajz pá lyá za tán
2. he lye zést ért el. Ta valy szin tén 1. he lye zett lett
a me se mon dó ver se nyen, va la mint Ní vó dí jat
ka pott a Répce-menti Di á kok Mû vé sze ti Ta lál ko -
zó ján, idén ugyan itt arany mi nõ sí tést ért el, és
kü lön dí jas lett a Vers va rázs sza va ló ver se nyen.
Pe tõ fi Sán dor vers és pró za mon dó ver se nyen jel -
ké pe sen szin tén a do bo gó leg fel sõ fo ká ra áll ha -
tott. És a dí ja kat még sorolhatnám… „Mind egyik
kö zül a leg büsz kébb va gyok a Répce-vidék Kul -
tú rá já ért Ala pít vány el is me rõ ok le ve lé re” –
mond ja Ró meó. 

Ver se nye i re édes any já val ké szül, õ se gít ne ki
a ver sek, me sék ta nu lá sá ban, a hang sú lyo zás -

ban, tõ le ered az iro da lom és a mû vé sze tek
irán ti sze re te te. „Ki csi ko rom ban is so kat me sélt
ne kem.” Az is ko lá ban is so kat szá mít hat az osz -
tály fõ nö ké re, Péntekné Fe ke te And re á ra, és a
szín já ték tan szak ve ze tõ jé re, Né meth And re á ra.
El mon dá sa sze rint sze ret sze re pel ni, öröm mel
megy a ver se nyek re és csak ke vés iz ga lom van
ben ne egy-egy sze rep lés elõtt. 

Ró meó egyéb ként csa lád já val nem ré gi ben
köl tö zött Gyalókára, ami szin tén a Répce vi dé -

ke, elõt te a szom szé dos Vas
me gyé ben él tek. 

Gyalókához csa lá di kö -
tõ dé sei is van nak a 10 éves
fi ú nak. „Na gyon szép a táj,
ked ve sek az em be rek, sze -
re tet tel fo gad tak min ket, kö -
zel van az is ko lám, és a na -
gyobb vá ro sok is (Sop ron,
Szom bat hely re gon dolt) és
még a le ve gõ is jó itt. Van -
nak ál la ta im is, na gyon ál -
lat ba rát va gyok, az ál la tok
irán ti sze re te tet édes apám -
tól örö köl tem. Van nak li bá -
im, csi bé im, ku tyák, macs -

kák, nyu lak, ten ge ri ma lac, tek nõs bé kák.” És
ezen kí vül ami vel szí ve sen töl ti a sza bad ide jét az
az ol va sás, bi ca jo zás, rol le re zés. Gyûj ti a
legókat, ra jong a dínókért. Nagy öröm mel se gít
a plé bá nos nak min den szom ba ti szent mi sén a
gyalókai temp lom ban, szí ve sen mi nist rál. 

A nyá ri ter vei kö zött sze re pel a kéz mû ves tá -
bor, a hit tan tá bor, szü le i vel kö zös nya ra lás. Sze -
ret ne a ba rá ta i val so kat ját sza ni és ki rán dul ni
eb ben a va ká ció he te i ben. Ró me ó nak konk rét
el kép ze lé se van a jö võ jét il le tõ en: „Fel nõtt ko -
rom ban is itt fo gok él ni a Répce vi dé kén, olyan
ér zé sem van mint ha min dig itt lak tam vol na. És
or vos sze ret nék len ni, olyan, aki me sét mond,
majd ha fél né nek tõ le a gye re kek” – me sé li. 

Kin cse Anda

Rómeó: a Répce-vidék
egyik nyíló virága
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Meg telt élet tel a fa lu ház és kör nyé -
ke már a fa lu nap ko ra dél után ján
Tömördön. Az ön kor mány zat kép vi se lõ-
tes tü le te július22-én szom ba ton vár ta a
fa lu be li e ket, az el szár ma zot ta kat és a
ked ves ven dé ge ket az idei fa lu nap ra.
Lég vá rak épül tek, íjá szat adott prog ra -

mot, sor ban zaj lot tak a kis pá lyás lab -
da rú gó-mér kõ zé sek. Ké szült a lan gal ló
a sza bad té ri ke men cé ben, le he tett
dottó vo nat tal utaz ni a fa lu ban. A

Csepregi Far kas Sán dor Egy let a Pa la -
csin tás ki rály cí mû elõ adá sát mu tat ta
be, a Vocal Spirit da lai szól tak és a
Tömördi kis szín pad elõ adá sa min den -

kit meg mo so lyog ta tott. Kollarits Gá bor
pol gár mes ter kö szön tõ je után kez dõ -
dött a va cso ra: egy tál vad pör költ re,
egy ital ra és egy sze let tor tá ra min den -
ki az ön kor mány zat ven dé ge le he tett.

A va cso rát kö ve tõ en el kez dõ dött
az ut ca bál, me lyet a vár va várt tom -

bo la sza kí tott meg, majd foly ta tó dott a
tánc, a bá lo zás. Min den ki meg ta lál -
hat ta a nap fo lya mán a leg ér de ke -
sebb, leg jobb prog ra mo kat! Is me rõ sök

kö szönt het ték, üd vö zöl het ték egy mást!
Kö szön jük a fel aján lá so kat, a szer ve -
zõk, az ön kén tes se gí tõk mun ká ját és a
fel lé põk sze rep lé sét!                  KSzÁ

Nya ran ta is mét lõ dõ tré fás szlo gen a Fa lu fej lesz tõ Egye sü -
let tán cos ren dez vény re csa lo ga tó meg hí vó ján a „Ha jöt tök
lesz tek, ha hoz tok, esz tek” mon dat. Az idei nyá ron im már he -
te dik al ka lom mal gyü le kez tek öröm mel a ha gyo má nyos Pla -
tán té ri batyusbál törzs ven dé gei s a hoz zá juk újon nan csat la -
ko zók, da col va a ki adós esõt ígé rõ fel hõk kel, s a hû vö sen len -
ge de zõ szél lel.

„Bát ra ké a sze ren cse”, – tart ja a mon dás, – ez így tör tént
ese tünk ben is. A bal jós elõ je lek el le né re min den részt ve võ ki -
tû nõ en érez te ma gát. Ez út tal is meg va ló sult a bá li meg hí vó -
ban sze rep lõ ígé ret, az a bi zo nyos „ga ran tált jó han gu lat”.

A leg if jab bak bol do gan vet ték bir to kuk ba, az alig egy -
éves, nagy gond dal kar ban tar tott ut cai já té ko kat, majd kí -
ván csi iz ga lom mal bon to gat ták a szá muk ra ké szí tett, gaz dag
tar tal mú zsák ba macs ká kat.

A bál fel nõtt kö zön sé ge szí vé lye sen kí nál ta asz tal tár sa it az
ott hon ról ho zott, sa ját ké szí té sû fi nom sá gok kal és jó ked vû en in -
dult tánc ba a nagy sze rû ze né re. Az est jó han gu la tát a vi dám
tom bo la hú zás is nagy ban fo koz ta, ahol még a nye ret len ven -
dé gek sem vál tak szo mo rú vá. Nagy öröm, hogy batyusbálunk
ez út tal is fe lejt he tet len szó ra ko zást nyúj tott a csak be szél get ni
vá gyók nak és a tán cos lá bú ak nak is egy aránt.

Együt tes rész vé tel volt a jel lem zõ a kö vet ke zõ szom bat
ugyan csak ha gyo má nyos ren dez vé nyén is, a da ga na tos be -
teg ség ben szen ve dõ em ber tár sa in kért vál lalt szo li da ri tá si
ese mé nyen, ahol mint min den év ben, idén is fa lu fu tás sal fe -
jez tük ki együtt ér zé sün ket és ad tunk biz ta tást a be teg sé get le -
gyõ zõ küz de lem hez.

A fa lu fu tás lel kes részt ve võ it a Ke resz té nyi Pék ség elé vissza -
tér ve óri á si meg le pe tés vár ta. A ha gyo má nyos „zsí ros ke nyér-
ás vány vi zes” kí ná lat he lyett, fen sé ges ízû ha lász lé és re mek gu -
lyás va cso ra lett a jó tett ju tal ma, me lyet a si ke res vál lal ko zá sá -
nak 31. év for du ló ját ün nep lõ Hollósi-kocsma aján lott fel ze nés
ren de zés ben. Ez úton is kö szö net az ön zet len és gon dos szer ve -
zé sért, amely va ló sá gos ut ca bál lá szé le se dett a szí ves ven dég -
lá tás nak kö szön he tõ en.

Ahogy az is mer te tett prog ram íze lí tõk is bi zo nyít ják,
Egyházasfalu nyá ron is hû ség gel ápol ja és erõ sí ti tö ret len
fej lõ dé sé nek zá lo gát, a kö zös sé gi ös  sze tar to zást, le gyen szó
vi gas ság ról, bár mi lyen egyéb te vé keny ség rõl, akár szo li da -
ri tás ról.

Ma jor Iza bel la

Nyári vigasságok
és szolidaritás Egyházasfaluban

Falunap Tömördön
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Új asz falt bur ko lat 
ke rül a Fe hér ut cá ra

Nagy sza bá sú mun ká la tok kez dõd tek
Csepregen a Fe hér ut cá ban: a temp lom mel let -
ti te rü le ten tör té nõ jár da fel újí tás mel lett most
meg va ló sul az ut ca még fel nem újí tott bur ko la -
ta tel jes re konst ruk ci ó ja. A ki vi te li mun kák vár ha -
tó an au gusz tus 10-ig tar ta nak majd. Vlasich

Krisz ti án pol gár mes ter egyik fõ cél ki tû zés ének
te kin ti a vá ros kri ti kus út ja i nak, jár dá i nak fel újí tá -
sát – és tö rek vé sei rend sze rint cél ba is ér nek.
Nagy sza bá sú út fel újí tás foly ta tód hat a vá ros -
ban, hi szen ta valy el ké szült a Cso ko nai és a
Szom bat he lyi ut ca, ezt kö ve ti most a Fe hér ut ca
fel újí tá sa. A vá ros ve ze tõ je hang sú lyoz ta, hogy
min den le he tõ sé get meg ra gad nak an nak ér -
de ké ben, hogy mi nél több ut cát, jár dát fel tud -
ja nak újí ta ni. Mint is mert, Ma gyar or szág Kor má -
nyá nak tá mo ga tá sá val 150 mil lió fo rint tá mo -
ga tást nyert el Csepreg ta valy év vé gén a Bel -
ügy mi nisz té ri um ke re té bõl. Meg tud tuk, hogy az
elõ ké szí tést és a köz be szer zést kö ve tõ en, 2017.
jú li us 5-én ír ta alá a pol gár mes ter a ki vi te le zõ vel,
mint nyer tes pá lyá zó val azt a vál lal ko zá si szer zõ -
dést. En nek alap ján most meg va ló sul a Fe hér
ut ca fel újí tá sa, me lyet a ter vek sze rint az Al kot -
mány és Zrí nyi ut cák tel jes fel újí tá sa kö vet majd. 

Az elõ ké szí tõ mun ká la tok már el kez dõd tek,
en nek so rán a Vasivíz Zrt. el vé gez te a még szük -
sé ges mun ká la to kat a Fe hér ut ca 1. szám elõt ti
te rü le ten, most a ki vi te le zõ vég zi a re konst ruk ci -
ós mun ká la to kat. 

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter hang sú lyoz -
ta, hogy a fel újí tás után a vá ros la kos sá ga
ezen az út sza ka szon is meg újult, jó mi nõ sé gû
út bur ko la ton köz le ked het a jö võ ben, me lyet
ha ma ro san újabb út fel újí tá sok kö vet het nek
majd a vá ros ban.                                     H.Z.

A dr. Tolnay Sán dor Ál ta lá nos Is ko la szer ve zé -
sé ben 46 ta nu ló és 9 kí sé rõ ta nár vett részt egy
fe lejt he tet len hor vát or szá gi nyá ri tá bo ro zá son,
Crikvenicában. A tá bo ro zók kö zött a bü ki is ko la
fel sõ ta go za to sai is ott vol tak. A nya ra lás em lé -
ke it idéz zük fel a kö vet ke zõk ben.

Az idei nyá ron im már ne gye dik al ka lom mal,
jú li us 3-án haj na li 4 óra kor in dul tunk út nak Bük -
rõl, hogy kõ sze gi és gyöngyösfalui tár sa ink kal,
és a kí sé rõ pe da gó gu sok kal együtt az Ad ri ai-
ten ger part ján nya ral junk egy hé tig. Az el sõ na -
gyobb meg ál lónk Zág ráb ban volt, ahol meg -
néz tük a cso da szép kör nye zet ben lé võ ál lat ker -
tet. A kis ki té rõ után foly tat tuk utun kat, és dél után

3 óra kö rül meg ér kez tünk szál lás he lyünk re, a Vil -
la Atalantába, mely so kunk szá má ra már is me -
rõs hely volt.

El fog lal tuk szo bá in kat, majd né mi pi he nõ
után, irány a ten ger! A ten ger par ti stran do lás
mel lett a hét so rán vál to za tos és hasz nos prog -
ra mo kon vet tünk részt. Már az el sõ es te a „Szom -
bat hely, a se gí tés városa“ prog ram ke re té ben
Hor váth Ba lázs men tõ tiszt és há rom tár sa se gít -
sé gé vel el mé let ben meg is mer ked tünk az alap -

szin tû új ra élesz tés sel, az au to ma ta defibrillátor
hasz ná la tá val, az esz mé let len be teg el lá tá sá -
val, a vér zé sek csil la pí tá sá val, majd mind ezt
más nap dél elõtt gya kor lat ban is al kal maz tuk.
Meg ta nul tuk, hogy a vész hely zet fel is me ré se, a
gyors se gély hí vás és az azon na li el sõ se gély éle -
te ket ment het. El lá to gat tunk a kuterevói mac kó -
me ne dék hely re. Ide gen ve ze tõnk el mond ta,
hogy itt az any ju kat va la mi lyen ok nál fog va el -
vesz tett bar na med ve bo csok nak ad nak meg
min den gon dos ko dást, és ha fel nõ nek, ak kor
sem ke rül nek vis  sza a va don ba, mert az em be ri
ne ve lés so rán nem sa já tít ják el azt a tu dást és
ké pes sé ge ket, ami ah hoz szük sé ges, hogy sa ját

kör nye ze tük ben meg tud ja nak él ni. Át ha józ tunk
a Krk szi ge ten ta lál ha tó Vrbnikbe, ahon nan gyö -
nyö rû ki lá tás nyí lik a ten ger re. Át men tünk Eu ró -
pa leg szû kebb ut cács ká ján, meg te kin tet tük a
Nagyboldogasszony Szé kes egy há zat, és fi nom
fa gyi val csil la pí tot tuk a hõ sé get. Az idõ já rás is
ked ve zett ne künk, így so kat fü röd tünk, na poz -
tunk, bú vár kod tunk és ug rál tunk a ví zi lég vár -
ban. Bingóztunk, já té kos ve tél ke dõ kön, ho mok -
vár épí tõ-ver se nyen, jel mez ver se nyen mér tük ös -

Irány a tenger
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Újabb nagy be ru há zás va ló sul meg a
Csepregen a Te rü let- és Te le pü lés fej lesz té si Ope -
ra tív Prog ram (TOP) tá mo ga tá sá ból: ener ge ti ka i -
lag mo der ni zál ják az ál ta lá nos is ko la tor na ter -
mét. A tel jes pro jekt költ ség 35,14 mil lió fo rint, me -
lyet Ma gyar or szág Kor má nya és az Eu ró pai Unió
anya gi hoz zá já ru lá sa száz szá za lék ban biz to sít. 

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter el mond ta,
hogy a TOP pá lyá zat se gít sé gé vel to vább foly -
ta tód hat a Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos
Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la tor na ter mé -
nek épü let ener ge ti kai fej lesz té se és kor sze rû sí té -

se, mi u tán két éve egy KEOP pro jekt se gít sé gé -
vel kö zel 27 mil lió Fo rint tá mo ga tás ból, rész le ges
fel újí tá son esett át az épü let. A fa la za ta 20 cen -
ti mé te res, a te tõ szer ke ze te 25 cen ti vas tag hõ -
szi ge te lést, a te tõ szer ke zet pe dig még új víz szi -
ge te lést is ka pott. A 22 da rab nyí lás zá rót tel je -

sen új ra ki cse rél tek. A vá ros ve ze tõ hoz zá tet te,
hogy a csepregi ál ta lá nos is ko la majd nem 400
négy zet mé te res tor na ter me 1978-ban épült ha -
gyo má nyos tég la fa la zat tal, la pos te tõs ki vi tel -
ben. Az in téz mény ener ge ti kai fej lesz té se több
szem pont ból is in do kolt volt. A hõtechnikai tu laj -
don sá gai a ké szí tés idõ pont já ban ér vé nyes elõ -
írá sok nak fe lel tek meg, ma már azon ban erõ -
sen el avul tak. Cél, az épü let hõtechnikai adott -
sá ga i nak ja ví tá sa, va la mint a meg úju ló ener gia
hasz no sí tá sa. 

A ko ráb bi év ben meg va ló sult szi ge te lés és
nyí lás zá ró cse re után a mos ta ni gé pé sze ti fej -
lesz tés sel és meg úju ló ener gia hasz ná lat tal egy
komp lex prog ram va ló sul meg. A ter vek sze rint
fel újít ják a tor na te rem öl tö zõ it és vi zes blokk ja it,
hi szen Rozmán Lász ló, a Sár vá ri Tan ke rü le ti Köz -
pont igaz ga tó ja el fo gat ta Vlasich Krisz ti án pol -
gár mes ter ja vas la tát, mely sze rint a Tan ke rü let
és Csepreg ön kor mány zat kö zö sen újít sa fel és
fi nan szí roz za majd az épü le ten be lü li fel újí tás
költ sé ge it. Jó hír a pe da gó gu sok nak, hogy a
vá ros ve ze tõ má sik ja vas la tát is tá mo gat ták. új
han go sí tó be ren de zés ér kez het ha ma ro san, an -
nak költ sé ge it a fe lek szin tén kö zö sen vi se lik.

Vlasich Krisz ti án el mond ta még, hogy a mos -
ta ni pro jekt a la pos te tõn el he lye zett nap ele mek
te le pí té sét cé loz za meg, me lyek ös  sze sen 20 kW
elekt ro mos áram ter me lé sét te szik le he tõ vé. A be -
ru há zás után az ener gia fel hasz ná lás több mint 10
szá za lék kal csök ken het az in téz mény ben, mel  lyel
je len tõs költ ség ta ka rít ha tó meg. 

HZ

Energetikailag is 
megújul az iskola tornaterme

 sze ügyes sé gün ket, tu dá sun kat, kre a ti vi tá sun kat,
kéz mû ves fog lal ko zá son aján dék tár gya kat ké -
szí tet tünk. A bú csú es ten meg te kin tet tük a hé ten
ké szült ké pe ket, jó kat de rül ve ma gun kon, majd
egy fer ge te ges karaoke partyval zár tuk tá bo ro -
zá sun kat. Utol só nap ha za fe lé Varazdin fõ te rén

még fagyiztunk egyet. Na gyon gyor san el re pült
ez az egy hét. Min den ki na gyon jól érez te ma -
gát és ba rát sá gok is szö võd tek az is ko lák ta nu lói
kö zött.

A tá bo ro zá sunk ide je alatt a ver se nyek dí ja -
zá sá ban tá mo ga tó ink nak is nagy sze re pe volt,
aján dé ka ik kal örö met sze rez tek a nya ra ló gye -
re kek nek. Na gyon kö szön jük!                      bse



• Zsira

Rövid hírek

10

2017. augusztus VII. évfolyam
 8. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Lo vak kö ze lé ben

Az idei nyá ron is há rom tur nus ban szer ve -
zett lovastábort a Csil lag ös vény Lo vas Egye sü -
let a lo va kat sze re tõ, a lo vak után ér dek lõ dõ
gyer me kek nek. Több kor osz tály is kép vi sel tet -
te ma gát, a leg ki seb bek tõl egé szen a ser dü -
lõ kor osz tá lyig. A na gyob bak se gí tet tek a ki -

seb bek nek, a ki csik bá tor sá got ta nul tak tõ lük.
Több te le pü lés rõl ér kez tek, pél dá ul
Csepregrõl, Bük rõl, Sopronhorpácsról, de a
szom szé dos Auszt ri á ból is vol tak részt ve võk,
töb ben nem elõ ször tá bo roz tak itt. Ér de kes
prog ra mok kal vár ták a fi a ta lo kat: a lo vag lás
mel lett sze re pelt a prog ram ban sé ta ko csi ká -
zás, ló ápo lás, íjá szat, szer szám ápo lás, el mé le -
ti ok ta tá sok, kéz mû ves fog lal ko zá sok. Ter mé -
sze te sen ju tott idõ sza bad fog lal ko zá sok ra is,
hogy egy más sal is is mer ked je nek, ba rát koz -
za nak a gye re kek. Egész nap ál la tok kö ze lé -
ben és szép kör nye zet ben le het tek. A szü lõk
meg néz het ték gyer me ke i ket lo vag lás köz ben.
Akik el jöt tek jól érez ték ma gu kat, és hasz no -
san töl töt ték el az idõt.

Horváthné Pa dos Te réz

A tu riz mus adott rög tön té mát a tömördi
pol gár mes ter rel, hi szen fõ sze zon van, és
ép pen Pest me gyei tú rá zók kal fu tot tunk
össze a Kék tú ra pe csét -
hely szí nén. Szó volt még
a kas té lyok ról, he lyi
gye re kek rõl, fi a ta lok ról.
Fél év ér té ke lõ lá to ga tá -
son jár tunk Tömördön. 

– Mi Velemben kezd tük
a tú rát, fel men tünk Írott-kõ -
re, az tán Kõ szeg, most itt.
Egyéb ként Monoron la -
kunk, Pest me gyé ben, a
gye re kek az édes anyá -
mék nál nya ral nak, mi meg
tú rá zunk – so rol ta Had vá ri
Ma ri an na, aki fér jé vel
Káposznyák Zsolt tal jár ta Vas me gyét, és szí ve -
sen ej tet ték út ba Tömördöt, ahol bõ ven van lát -
ni va ló.

– So kan di csé rik, vis  sza já ró tu ris tá ink van nak
– kom men tál ta Kollárits Gá bor pol gár mes ter

Tömörd te le pü lé si adott sá ga it. Tíz fõs ven dég há -
zat üze mel tet nek és a fa lu ház ban is el tud ják he -
lyez ni a tu ris tá kat. Több na pos is ko la ki rán du lá sok
hely szí ne Tömörd, és per sze a ma dár vár ta lá to -
ga tó i nak is szál lást tud nak ad ni. A lát ni va lók so -
rá ban ott a két kas tély. – Az egyik az ön kor mány -
zat tu laj do na, a má sik egy olasz ál lam pol gá ré.
Az na gyon szé pen fel lett újít va, pró bá lunk meg -
ol dást ta lál ni az ön kor mány za ti tu laj don ra. Sze -

ret nénk ér té ke sí te ni, hasz no sí ta ni. Egy par kot
sze ret nénk a fa lu kö ze pén, egy 3,6 hek tá ros te -
rü let, ami az ék kö ve le het a fa lu nak – is mer tet te

Kollárits Gá bor. Tu risz ti kai ne ve ze tes sé gek kö zé
so rol ta még a fel sze relt fa lu há zat, va la mint a
Szent Ilo na-szob rot. A la kók ra sem le het pa nasz,
egy-két ki vé tel tõl el te kint ve min den por tát rend -
ben tar ta nak a majd nem há rom száz fõs köz ség -

ben. Sok a fi a tal, mint egy fél száz gye rek. Nyolc
ön kor mány za ti te lek az, amit kí nál hat a fa lu, de
az el adó há zak az utób bi két év ben el kel tek –
tet te hoz zá a de mog rá fi ai mu ta tók hoz a pol gár -
mes ter. Ki emel te: most in dult a fa lu gond no ki
szol gá lat, egy fõ ál lá sú al kal ma zott in té zi a fa lu
ügyes-ba jos dol ga it. Pá lyá za tot is em lí tett: a pol -
gár mes te ri hi va tal kül sõ hõ szi ge te lé sé re re mél -
nek pénzt. Ha nem lesz si ker, ak kor ön erõ bõl pró -

Mint egy me di ter rán ék kõ 
– TÖMÖRD 2017 NYA RÁN
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1967. jú li us 13-án meg ala kult a Má jus 1. Va -
dász tár sa ság. Er re az al ka lom ra, ju bi le u mi ün -
nep ség gel ké szült a tag ság. Az ün nep ség re jú -
ni us 17-én ke rült sor a tár sa ság va dász há zá ban.
A csa lá di nap pal egy be kö tött je les év for du ló,
va dász kür tös tér ze né vel kez dõ dött, majd
Galavics Fe renc, a Va dász tár sa ság el -
nö ke kö szön töt te a ven dé ge ket, csa -
lád ta go kat és meg hí vot ta kat. Kü lön
kö szön töt te a há rom még köz tünk lé -
võ ala pí tó ta got, Ágos ton Fe ren cet,
Baksa Zsig mon dot, Pa dos Lász lót. Va -
dász him nuszt kö ve tõ en Majthényi
Lász ló, a Vas Me gyei Köz gyû lés el nö -
ke, majd Gagyi Ist ván az OMVK Vas
me gyei el nö ke kö szön töt te az egy be -
gyûl te ket. Ez után az 50 éves „szü le tés -
nap” al kal má ból el is me rõ ok le ve le ket
ad tak át a tár sa ság nak, mun ká juk di -
csé re te ként. Né gyen kap tak ka ma rai
ki tün te tést, amit Gagyi Ist ván és Kenesei Ist ván
adott át Galavics Lász ló nak, Joó Bé lá nak, Né -
meth Pé ter nek és Var ga Pál nak.

A Va dász tár sa ság el nö ke em lék la pot és ki -
tû zõt adott át min den tár sa sá gi tag nak, a hi va -
tá sos va dász nak és a há rom ala pí tó tag nak. Ez -
után ko szo rú zás kö vet ke zett az el hunyt va dász -
tár sak tisz te le té re ál lí tott em lék mû nél. A ka ma ra
ré szé rõl Majthényi Lász ló és Gagyi Ist ván, a va -
dász tár sa ság ré szé rõl Galavics Fe renc és Joó
Bé la, a tár sa ság tit ká ra he lye zett el ko szo rút.

Östör Vil mos el mond ta a Va dász tár sa ság 50
éves tör té ne tét. A je len leg 31 fõ vel mû kö dõ Va -

dász tár sa ság, 3068 hek tá ron gya ko rol ja a va -
dá sza ti jo got. Az ed di gi el ej tés re ke rült leg na -
gyobb õz bak tró fe á ja 520 gram mot nyo mott,
1980-ban ke rült pus ka vég re, mely pár évig
me gyei re kord volt. A gím szar vas tró fea te rü let
re kord ja 11,10 kg-os volt, mely nek vi se lõ jét

2016. szep tem be ré ben ej tet te el, egy oszt rák
va dász. A legynagyobb agya rú vad disz nót
1992-ben egy, az óta el hunyt va dász tár sunk,
Lágler Je nõ ej tet te el. 

A va dász ház nagy ter mé ben tró fea és fény -
kép ki ál lí tást te kint het tek meg a je len lé võk,
amely az öt év ti zed em lé ke it örö kí tet te meg. 

A va dász tár sa ság tag jai és csa lád tag jai, a
meg hí vott ven dé gek kö zös ebé den vet tek részt.
Amíg a fel nõt tek va dász él mé nye i ket me sél ték
egy más nak, köz ben, a gye re kek ug rá ló vár ban
és a „Lur kó” lõ té ren mu lat ták az idõt. 

G.A.

A Vadásztársaság tagjai és a három alapító tag

50 éves a Si ma sá gi 
Má jus 1. Va dász tár sa ság

bál ják meg ol da ni. A szenny víz a leg na gyobb
prob lé ma, Kollárits Gá bor sze rint meg ol dás le -
het a kas tély ér té ke sí té se, ami az anya gi fe de -
ze tet il le ti. 

Jól lát szik a fa lu Fõ ut cá ján: meg újí tot ta a
köz út ke ze lõ, a mun kát pe dig a temp lom fe lé
foly tat ná az ön kor mány zat. Ha lesz, pá lyá za ti
pénz bõl, ha nem, ak kor ön kor mány za ti ön erõ -
bõl meg old ják. Egy kö rül be lül egy év ti ze de lét -
re ho zott ala pít vány se gí ti a kö zös ség épí tést a
fa lu ban – hang sú lyoz ta a pol gár mes ter. A pol -
gár õr sé get is em lí tet te, az fi a ta labb szer ve zet,
nem ré gi ben kap tak iro dát. 

Zöld ség és gyü mölcs is te rem a por ták nál és
szí ve sen se gí te nek a fi a ta lok nak, akik még csak
„kez dõ gaz dál ko dók”. Tömörd gaz dag sá gá hoz
so rol ta a kis bol tot és a moz gó pos tát is a pol gár -
mes ter a fél év ér té ke lõ ben. – Munkanélkülink
nincs, két köz mun ká sunk van, az ál la mi er dé -
szet nél dol goz nak. Sok az egyé ni vál lal ko zó,
ipa ros em be rek – is mer tet te a fog lal koz ta tá si
hely ze tet a fa lu ve ze tõ.

A szenny víz-kér dé sen és a kas tély-ügyön kí -
vül még egy na gyobb ter vet em lí tett a pol gár -
mes ter: elé ge dett len ne, ha mun ka hely te rem -
tés sel zár nák az évet. 

yde
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• Csepreg
Idén is lesz ,,Rúgd 
a bõrt!” nyá ri fo ci tá bor

Idén is meg szer ve zi egy he tes nyá ri fo ci tá -
bo rát a Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü -
let, kö zö sen a Csepregi Sport egye sü let tel. A
ki kap cso ló dás és egy ben fel töl tõ dés már 7.
al ka lom mal, 2017. au gusz tus 7-e és 11-e kö -
zött vár ja az 5-16 éves fi ú kat és lá nyo kat. A
„Rúgd a bõrt!” nyá ri fo ci tá bor hely szí ne ez út -
tal is a Ma lom ker ti Sport lé te sít mény lesz. A
szer ve zõk idén is gon dos kod nak ar ról, hogy a
já té kos ve tél ke dõk és az edzé sek mel lett jus -
son idõ ki rán du lás ra, tar tal mas idõ töl tés re.

Lesz nek ügyes sé gi fel ada tok, sport fog lal ko zá -
sok és meg le pe tés prog ram is. A ren ge teg
moz gás mel lett a szer ve zõ egye sü le tek fi gyel -
nek ar ra is, hogy a gyer me kek egész sé ge sen
ét kez ze nek a tá bor egész ide je alatt. Nap köz -
ben a prog ra mok 9 és 16 óra kö zött zaj la nak
majd, a tá bor rész vé te li dí ja 5 ezer fo rint, je -
lent kez ni már most a Csepregi Kö zös Ön kor -
mány za ti Hi va tal Tit kár sá gán le het.

HZ

Rövid hírek

Volt ha gyo má nyos: tú rós, lek vá ros, ka ka ós,
de kü lön le ges is: zser bós, al más, meg  gyes-gesz -
te nyés, pad li zsán kré mes, kap ros-tú rós, cukkinis,
má jas, de még rán tott hú sos is – jú li us 15-én
Csepregen, hi szen ek kor a vá ros ban min den

pa la csin tá ról szólt. Per sze a Sushis és a Shrek el -
ne ve zé sû kü lön le ges sé ge ket is meg kós tol hat ták
a ven dé gek. 

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta és a Szebb
Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let szer ve zé sé ben
ren dez ték meg idén esõ al ka lom -
mal a Csepregi Pa la csin ta Fesz ti -
vált. Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter
kö szö ne tet mon dott a részt ve võ te -
le pü lé sek ve ze tõ i nek, hogy a kez -
de mé nye zés mel lé áll tak, s el -
mond ta, hogy ha gyo mány te rem -
tõ szán dék kal in dí tot ták út já ra a
fesz ti vált, mely ezt kö ve tõ en min -
den év ben meg ren dez nek majd.  

Bük, Csepreg, Kõ szeg, Söpte és
Vép te le pü lé sek csa pa tai mel lett,
ci vi lek bõl, ba rá ti tár sa ság ból ál ló csa pa tok kü -
lön le ges pa la csin ták kal meg ra kott stan dok kal
vár ták a ven dé ge ket. A gyer me kek is örül tek, hi -

szen a SZIA Kuc kó tag jai kü lön bö zõ fog lal ko zás -
sal vár ták õket.  

Majthényi Lász ló, a Vas Me gyei Köz gyû lés el -
nö ke örö mét fe jez te ki, hogy Csepreg egye di öt -
let tel ált elõ a fesz ti vá lok so rát gya ra pít va a pa -

la csin tá val. Sok si kert kí vánt, s re mé nyét fe jez te
ki, hogy nagy me gyei fesz ti vál lá fej lõ dik majd a
ren dez vény, ez zel is gya ra pít va Vas Me gye
amúgy is szí nes kul tu rá lis éle tét.  A meg nyi tó kö -
ve tõ en Nagy Jonathan bû vész „va rá zsol ta” el a

kö zön sé gét. Õt kö vet ték Csepreg Vá ros
Mazsorett cso port jai, akik iga zán ki etet tek ma -
gu kért.

Új gaszt ro nó mi ai 
fesz ti vál szü le tett
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Sok új don sá got ho zott az idei bõi fa lu nap. Akik
ki lá to gat tak, azok a nap fo lya mán a mû so ro kon
jól érez ték ma gu kat, akik nem tud tak el jön ni, azok
eb bõl a be szá mo lónk ból meg tud hat ják, mi tör tént
jú li us 15-én.

Az im már ha gyo má nyos fa lu na pot, pró bál tuk
kis sé szí ne seb bé ten ni, el sõ sor ban a hely színt vál -
toz tat tuk meg: a sport pá lya he lyett, a fõ te ret, il let -
ve ren dez vény te ret vá lasz tot tuk, azért, hogy köny -

 nyeb ben meg kö ze lít he tõ vé vál jon, azok szá má ra,
akik ne he zeb ben jut nak ki a sport pá lyá ra.

A prog ram so ro za to kat a dél utá ni órák ban in -
dí tot tuk. Az el sõ elõ adást a Ti ha nyi Tóth Ván dor -
szín pad szín da rab já nak kö szön het tük, mely prog -
ra mot a Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár fi nan szí roz ta és
ko or di nál ta. Öröm mel tölt el, hogy a 688 fõs te le -
pü lé sünk ven dé ge i ként fo gad hat tuk a Ván dor -
szín pa dot, akik Bu da pest rõl ér kez tek, és egy órán
ke resz tül szó ra koz tat ták a gye re ke ket, fel nõt te ket
egy aránt.                              A cikk folytatása a

www.repcevidek.hu oldalon!
Jákó Me lin da (IKSZT mun ka társ, Bõ)

Elõször jött
sztárvendég

– Hangos és hangulatos bõi falunap

Kü lön le ges cse me gé ben ré sze sül het tünk a Far -
kas Sán dor Egy let tag ja i nak Pa la csin tás ki rály cí mû
elõ adá sa so rán, mely fer ge te ges si kert ara tott a
kö zön ség so ra i ban. Az el ké szí tett édes sé ge ket,
Lõke Ist ván a Va si Ven dég lõ sök Klub mes ter sza ká -
csa és a szak mai és tár sa dal mi zsû ri ér té kel te.  A
leg vi dá mabb csa pat a Vépi csin ta la nok let tek,

aki ket a há zi as  szony ok kép vi se le té ben Tóth An na
dí ja zott. A leg jobb ven dég lá tás ért já ró kü lön dí jat
Völler Lász ló a Va si Ven dég lõ sök Klub el nö ke ad ta
át a Ge or ge Sorel Ala pít vány nak.

Dup la díj jal tér het tek ha za a Söptei pa la csin -
ta for ga tók, hi szen a leg jobb for má jú és a leg vá -
lasz té ko sabb töl te lé kek fel hasz ná lá sá val ké szült
pa la csin tá kért já ró kü lön dí jat Bencsics Bar ba rá -
tól ve het ték át. A leg kre a tí vabb csa pat a Bü ki
lett a „Má megint le ra gadt” ne vû csa pa tá val,
dí ju kat a Nest lé gyár kép vi se le té ben, Enzsöl Ger -
gely nyúj tot ta át a csa pat kép vi se lõ i nek.

Bo ros Lász ló, At ti la a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ve -
zér igaz ga tó ja a 3. he lye zett Csepreg Shrek csa -
pa tát dí jaz ta. 2. elõ ke lõ he lyet a Vépi csin ta la -
nok gyûj töt ték be, de iga zán na gyon a Kõ sze gi

Csin ta lan Bor vi rág ok csa pa ta örül he tett, hi szen
a köz gyû lés el nö ké nek kü lön dí ja mel lé a fesz ti -
vál el sõ he lye zé sét is ha za vi het ték, me lyet Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ adott át a fesz ti vál
ván dor ser le ge mel lett a csa pat ta gok nak. 

A Tisz ta ud var ren des ház ver seny gyõz te se it
is a ren dez vény ke re te in be lül dí jaz ták. Kü lön dí -

jat Pócza Günter ve he tett át, 3. he lyen Réczeg
Zoltánné, 2. he lyen Kun Fe renc, 1. he lyen Hor -
váth Jó zsef vég zett. Utób bi két dí ja zott nye re mé -
nyét fel aján lot ta az al só vá ro si park fá sí tá sá ra,
így nye re mé nyük a fel újí tá sig egy el kü lö ní tett
szám lá ra ke rült.

A díj esõ után, fél nyolc tól a 2011-es Csil lag
szü le tik gyõz te se, Lász ló At ti la éne kelt, aki va ló di
kön  nye ket csalt hall ga tó sá ga sze mé be, majd 21
órá tól élõ nagy kon cer tet adott a KFT együt tes, aki
egy iga zi af ri kai uta zás ra in vi tál ta kö zön sé gét.

Az el sõ Csepregi Pa la csin ta Fesz ti vál egy ha -
tal mas bu li val, pa la csin ta bál lal ér vé get, mely -
ben az Uni kum bu li ze ne kar haj na lig húz ta a
talp alá va lót a kö zön ség nagy örö mé re. 

HZ
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)
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PROGRAMAJÁNLÓ

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)

01. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
02. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
03. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
04. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
05. Sanitas 9–13.00 NYITVA
06. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
07. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
08. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
09. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
10. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
11. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
12. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
13. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
14. Sanitas 17–20.00 készenlét
15. Sanitas 17–20.00 készenlét
16. Sanitas 17–20.00 készenlét
17. Sanitas 17–20.00 készenlét
18. Sanitas 17–20.00 készenlét
19. Sanitas 9–13.00 NYITVA
20. Sanitas 9–14.00 ügyelet
21. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
22. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
23. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
24. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
25. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
26. Sanitas 9–13.00 NYITVA
27. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
28. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
29. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
30. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
31. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
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Az idei volt az ötö dik pa raszt olim pia a nagygeresdi Fa lu ház ud va rán. Ez út -
tal is négy csa pat mér te össze tu dá sát és ügyes sé gét, most azon ban két vi dé -
ki részt ve võ je is volt az ese mény nek: Csá ford jánosfa és Vasegerszeg csa pa ta
ka pott meg hí vást a szer ve zõ tõl, Nagy ge resd köz ség ön kor mány za tá tól. A
négy tár sa ság ügyes sé gi és el mé le ti fel ada tok ban mu tat hat ta meg, mit tud. A
fõ zõ ver se nyen le csó el ké szí té se volt a fel adat, az el ké szült éte le ket a ve tél ke -
dõ vé gén az utol só fa la tig el fo gyasz tot tak a részt ve võk.                     B. Pé ter

Az idei egyházasfalui ma já -
li son is nagy si ker rel sze rep lõ
Blending ze ne kar alapító tag -
jától, Derdák Ádám tól sze ret -
nék bõ vebb in for má ci ót kér ni a
ze ne kar tör té ne té rõl és jö võ be li
ter ve ik rõl.

– Mi kor és ho gyan ala kult a
ze ne kar?

– A ze ne kar öt le te 2014 ko ra
õszén fo gant meg. Ek kor raj zo ló dott
ki nagy já ból, hogy még is mi lyen stí -
lu sú ze nét sze ret nénk ját sza ni. Az el -
sõ hó na pok ban And rás sal kö zö sen
kezd tünk dal kez de mé nye ket gyár -
ta ni. Õ az az em ber, aki nél öt let hi -
ány so sem je lent ke zik. Õ a ze nei
ész, aki ki ja vít ja az ama tõr hi bá in -

kat.  2015-ben már né hány pró ba -
ter mi kon cer tet is ad tunk is me rõ sök -
nek/ba rá tok nak, vagy aki ép pen
be té vedt. 2016-ban vált tel jes sé a
csa pat Mar tin (dob) ér ke zé sé vel.
Mi vel szín pad ké pe sek let tünk, eb -
ben az év ben már a pró ba ter men
kí vül is volt né hány fel lé pé sünk.
Mar tin nem tud ja foly tat ni ve lünk a
ze né lést egyéb okok mi att, így je -
len leg do bost ke re sünk.

– Do bos hí ján, mi lyen a fel -
ál lás most?

– A ze ne kar vál to zó ta gú. Je len -
le gi fel ál lás: Derdák Ádám – basz -
 szus gi tár/ének, Ka kas And rás –
gitár/vokál, Nagy Ba lázs – gi tár.

– Mi lyen stí lu sú ze nét ját szo -
tok?

– Ta lán er re a leg ne he zebb vá -
la szol ni. Egy ér tel mû en rock irány za -
ton moz gunk, azon ban nem tud nék
egy sé ges stí lust mon da ni. Ze né ink -
ben fel vált va mo zog nak a kü lön bö -
zõ stí lus je gyek a punk tól egé szen a
„black me tá lig”. Én sze mély sze rint
a „blend rock” ki fe je zést sze re tem
hasz nál ni, ami va la mi olyas mit je -
lent, hogy „ke vert rock”. Ezért ze ne -
ka runk ne ve is in nen ered.

– Mi lyen jö võ be li ter ve i tek
van nak?

– El sõ ként sze ret nénk fel ven ni 3-
4 dalt stú dió mi nõ ség ben, bár az
sem len ne baj, ha egy egész al -
bum nyit si ke rül ne. Az tán ha ez el ké -
szül, ak kor meg utaz tat nánk ki csit. A
még tá vo lab bi ter vek pe dig egy

olyan szint el éré se, ahol már egy
egész év re le ve tít ve biz tos fel lé pé -
se ink len né nek, ahol a le en dõ kö -
zön sé günk kel tu dunk együtt bu liz ni.

– Hol vagy tok el ér he tõ ek,
ho gyan le het kap cso la tot tar ta -
ni ve le tek?

– A ze ne kar facebookon el ér he -
tõ, bár ki bát ran ke res het min ket.
Youtube-on je len leg még csak 1
demó hall gat ha tó „Re me te” cím -
mel, azon ban a kö zel jö võ ben fel
tu dunk töl te ni még jó pár dalt már
stú dió mi nõ ség ben.

– A nyi lat ko za tot kö szön ve
szív bõl gra tu lá lok a si ke res
kez dõ lé pé sek hez s öröm mel
vár juk a ha son ló foly ta tást!

Ma jor Iza bel la

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a 
http://www.visitbuk.hu/, a http://www.csepreg.hu/, 
http://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/ 
https://www.facebook.com/iatabor és a 
http://www.naturpark.hu/ hon la po kon. 
A ren de zõ szer vek a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

Au gusz tus 1-26. Bük für dõn, a
Sport park ban min den szer da – szom -
bat: SPORTANIMÁCIÓ. A já té kok és a
sport esz kö zök hasz ná la ta in gye nes.

Au gusz tus 4, 11, 18, 25. és szep -
tem ber 1. Bük für dõn: TER ME LÕI PI AC.

Au gusz tus 4-6. Kõ sze gen: FÉL HOLD
ÉS TE LI HOLD – KÕ SZE GI OST ROM NA POK.

Au gusz tus 5-én, szom ba ton, Csep -
regen a tûz ol tó szer tár nál: CI VIL- ÉS TÛZ -
OL TÓ NAP: Fõ zõ- és egyéb ver se nyek,
já té kok, mûsorok.

Au gusz tus 5-én, szom ba ton 16 ó.
Bük für dõn: HALMAY ÚSZÓ VER SENY.

Au gusz tus 6-án SAJT FESZ TI VÁL Saj -
toskálon

Au gusz tus 11-én, pén te ken Csep -
regen, a PSMSK-ban: 20 ÉVES A CSEP -
REGI MO ZA IK KÖR – ju bi le u mi
kiállításmegnyító.

Au gusz tus 12-15. Rohoncon, az
ün ne pi sá tor ban és a me zõn: 7. CSÉP -
LÕ-BÚ CSÚ – TÖR TÉ NEL MI FÖLD NA POK.
Mû  kö dés köz ben mu tat ják be a ré gi
me zõ gaz da sá gi gé pe ket. Mo to ros-,
Au tós- és Oldtimer Ta lál ko zó. Bor- és
sör kós to ló, pop- és sram li ze ne, trak tor -
tom bo la.

Au gusz tus 12-13. Csepregen: MÁ -
RIA ÚTI ZA RÁN DOK LAT ÉS NAGY BOL DOG -
ASSZONY BÚ CSÚ.

Au gusz tus 12-én, szom ba ton 15
órá tól Bü kön: HOR VÁT NEM ZE TI SÉ GI NAP.

Au gusz tus 19-20. Bük für dõn: A
GYÓGY FÜR DÕ 55. SZÜ LE TÉS NA PI HÉT VÉ -
GÉ JE.

Au gusz tus 20-án te le pü lé se in ken:
ÁL LAM ALA PÍ TÁ SUNK ÜN NE PE.

Au gusz tus 25-én, pén te ken 15
órá tól Locsmándon, az egy ko ri pi ac té -
ren: Zsí ros ke nyér és fröccs par ti.

Au gusz tus 30 - szeptember 3. Kõ -
sze gen: KRAFT FESZ TI VÁL.

Szep tem ber 2-án, szom ba ton
Csepregen, a Ma lom kert ben: II. CSA LÁ -
DI NAP.

Szep tem ber 9-én II. Trak to ros nap
Sopronhorpácson.

Szep tem ber 8-10. Sop ron ban a Fõ
té ren és a Vár ke rü let ben: SOP RO NI SZÜ -
RE TI NA POK 2017.

Le csó és pa raszt olim pia Nagygeresden

Ígé re tes ze nei te het sé gek






