Rövid hírek
• Tormásliget
Augusztus 21-én rendeztük meg a már hagyományos nyár búcsúztató falurendezvényünket.
Négy csapat részvételével kispályás fociban mérték össze erejüket, a kupát jó vendéghez illõen a LIPCSEI SE BÕ csapata nyerte.
Közben elkezdõdött a fõzés, utcánkénti csa-

patokkal, majd vacsora és bállal zártuk a napot. Ezúton szeretném mindenkinek megköszönni, aki bármilyen módon hozzájárult,
hogy jól sikerüljön a rendezvény.
M.Á.F.

Csinibaba avagy
Nejlon és Bakelit
Augusztus 9-én a nagy sikerû Csinibaba címû
film dalaiból készült önfeledt idõutazáson vehettek
részt a könnyûzenét kedvelõk, sok humorral és a
kor örökzöld slágereivel. Eredics Béla és társulata
egy saját zenés darabot állított színpadra a büki Átriumban. Béla és csapata a nyári programok állandó résztvevõi a városban. Minden évben más
és más darabbal, színházi mûfajjal látogatnak ha-

egy hetük volt megtanulni a szöveget, és a társulattal összepróbálni a darabot. A bükiek kiváltsága, hogy a színdarabot csak itt és csak egyszer
mutatják be. A társulat 7. alkalommal lép fel a büki közönség elõtt. A babona szerint a 7 év sok mindenben vízválasztó, de Béláéknak vannak még
tervei. Már most elkezdenek a következõ évi darabon gondolkodni. Az idei elõadás szereplõi név

za. Idén a „Nejlon és Bakelit”, avagy vissza a ‘60-as
évekbe! címmel készült egy kis idõutazás. A darabot Bodrogi Éva és Eredics Béla rendezte. A rendezés feladatait szimbiózisként élik meg. Éva a szövegkönyvvel, a koreográfiával és mozgással foglalkozik, Béla pedig a látványt és a világítást koordinálja. A csapat igyekszik helyi vagy környékbeli
csoportokat is bevonni a darabokba. Idén a SokSzín-Pad volt a kiválasztott. A helyi szereplõknek bõ

szerint: Eredics Béla, Hodosán Hajnalka, Gyetvai
Dániel, Scheer Lívia, Szigeti Karina és Szkórits-Tala
Gábor. A Sok-Színpadból pedig Csordás Zseraldinát, Pataky Laurát, Horváth Mátét és Vígh Gergõt
láthattuk. A fiatal elõadókból álló csapat fergeteges estét adott a könnyed szórakozásra vágyó közönségnek. Zsúfolásig megtelt a nézõtér, még pótszékeket is kellett berakni a rendezõknek.
S.Bogi
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Szalai Gábor atya
az új plébános Iklanberény, Lócs
és Mesterháza településeken

Beköszöntõ
„ Itt van az õsz, itt van újra“

Augusztus 1-jei hatállyal új lelkipásztor nevezett ki dr. Pápai Lajos
megyéspüspök településünk élére.

Következõ lapszámunk október 8-án jelenik meg!

www.repcevidek.hu

Elérkezett szeptember, melyet a népi kalendárium Szent Mihály
havának nevez. Még biztosan mindannyian a nyári élmények hatása alatt állunk, és nem is igen akarjuk elhinni, hogy véget ért a
hosszú szünet. Lassan útra kel a nyár, s észre
sem vesszük beköszönt az õsz, a szeptember
s vele az új tanév. Reggelente az utcákon
megjelennek a gyerekek és az õket kísérõ
szülõk. De azért van pár jó dolog is ebben,
mert bizonyára örülnek a diákok annak,
hogy újra láthatják az ismerõs arcokat, a hiányzó barátokat, osztálytársakat. Az óvoda-,
iskolakezdés azonban megváltoztatja a családok életét, különösen ott, ahol elõször
megy óvodába vagy elsõ osztályba a család szeme fénye, a gyerek. A tanévkezdés
az õ számukra a legizgalmasabb, ilyenkor
tanító, szülõ figyelme a kicsikre irányul.
Azoknak sem könnyû, akik az érettségi
évébe lépnek, vagy családjuktól távol kezdik a felsõfokú tanulmányaikat. És amilyen gyorsan eltelt a nyár, olyan gyorsan telik az iskolában töltött idõ is. 181 tanítási nap után ismét itt a vakáció!
Addig pedig vegyük fel a nehéz iskolatáskánkat és szorgalmasan kezdjünk neki az új tanévnek....
S.Bogi

I m p r e s s z u m
Alapító: Horváth Erzsébet ev.
Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: Edy Marketing Bt.
9735 Csepreg, Taksony köz 17.
e-mail: info@repcevidek.hu
mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu

Nyomda: Ipress Center Central Europe Zrt.
Felelõs vezetõ: Lakatos Imre ügyvezetõ
ISSN: 2062-5138
Hirdetés: Edy Marketing Bt.
20/911-3596 • edy@edymarketing.hu
Tördelés: Mittl Attila • www.mittl.hu
mobil: 30/419-0656

Szerkesztõség: 9735 Csepreg, Taksony köz 17.

Terjesztés:
Szerkesztõbizottság:
5800 példányban postaládás terjesztéssel
Baloghné Simon Erika, Béres Péter, Galavics
Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Egyházasfalu,
Adrienn, Gazdag Rita, Horváth Anita Katalin, Horváth
Gór, Gyalóka, Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány,
Nóra, Igler Lászlóné, Kincse Anda, Kissné Szabó
Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony,
Ágota, Klugné Györke Brigitta, Marton Eszter,
Ólmód, Peresznye, Répceszentgyörgy, Répcevis,
Mittl Attila, Nagyné Polgár Katalin, Nagy Tímea,
Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Sági Ferenc, Sárváry Zoltán, Sulics Boglárka
Tompaládony, Tormásliget, Und, Zsira
Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

2015. szeptember V. évfolyam 9. szám • www.repcevidek.hu

Szalai Gábor atya sopronkövesdi
plébánia ellátása mellett Nagycenk, Lócs, Mesterháza és Iklanberény plébánosa. 1976-ban született
Esztergomban, Tatán érettségizett.
A teológiai tanulmányait Esztergomban kezdte, s a Gyõri Hittudományi Fõiskolán fejezte be. 2000.
június 15-én szentelte pappá dr.
Pápai Lajos püspök úr. A papszentelést követõen két évet a gyõri
Szent Imre templomban volt káplán, majd 2002-tõl 2007-ig szintén
Gyõrben egyetemi lelkész és egyben a Szent László Katolikus Szakkollégium lelkipásztora. Ezen idõszakban egyúttal ellátta Gyõr Újvárosban álló ún. telepi Árpád-házi
Szent Erzsébet templom plébánosi

feladatit is. Külön öröm számára,
hogy lelkészi mûködése alatt történt meg a templom teljes restaurálása, valamint kapott új harangtornyot a templom; a felújított templom elsõ, 2005. évi búcsúi miséjét
az éppen most megboldogult
Paskai László bíboros atya tartotta.
2007-tõl mostanáig pedig a tatai
kapucinus templom plébánosa
volt, egyben ellátta a két sváb
identitású kisközség: Agostyán és
Vértestolna lelkészi feladatait is.
Munkássága során fontosnak tartja:
a több mint kétezer éves egyház
rengeteg értéket hordoz. Ezek egyrészt tárgyi értékek: szép templomok, szobrok, szentképek, másrészt
magának a liturgiának a hagyománya, a szent cselekmények szabályai. Az egyház azonban nem
múzeum: a kincseinket meg kell
õriznünk, de meg is kell tudnunk
mutatni a külvilágnak. A mindennapi hitéletben a fõ cél, hogy nyitottan, az értékeinkbõl semmit sem feladva, forduljunk embertársaink felé, és tetteinket az Isten és az egyház iránti hûség motiválja. Így tudjuk hitünket a mindennapi életben
hitelesen megélni.
Kérjük a Jóisten áldását, hogy
az új feladatok, nehézségek ellenére gyümölcsözõ legyen a lelkipásztori munkája.
S.Bogi
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Rövid hírek
• Bük
Folytatódott a büki KulturWellnes
A Legyetek jók, ha tudtok! mondat sokaknak ismerõs lehet. Ezzel a címmel egy nagysikerû olasz film igazán népszerû volt Magyarországon pár évtizeddel ezelõtt. Az ebbõl készült darabot hozta el Bükre a Budaörsi
Latinovits Színház, melyet a Múzsák Társulatával koprodukciójával láthatta a közönség. A
darab története szerint volt egyszer egy pap,
évszázadokkal ezelõtt. Nem érdekelte a pom-

A hagyományokat folytatva ünnepi önkormányzati képviselõ-testületi ülést tartott Bük Város Önkormányzata az Államalapítás Ünnepéhez kapcsolódva. Idén, a település elsõ írásos
említésének 750. évfordulóján, közösen tartották
a megemlékezést a Vas Megyei Közgyûléssel.
Dr. Németh Sándor polgármester köszöntõ
szavai és a testületi ülés formaságainak elfogadása után, Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke tartotta az ünnepi beszédet. Szent
István király fiához, Imre
herceghez 1015-ben készített intelmeibõl a több
jelentésû „Sis honestus!”
felszólítást ér telmezte:
Cselekedj tisztességgel!
Légy emberbecsülõ! István erõs király volt, de
az irgalmasság atyja is.
Életmûvével, a közösség
szolgálatával
példát
mutatott, intelmei napjainkban is idõszerûek. A
közösségteremtés ma is
fontos, ennek egyik
megnyilvánulása az öt
éve indult kezdeményezés: a magyarok kenyere. Majthényi László köszönetet mondott a gazdáknak és a Vasi Agrárkamarának, hogy idén a
tavalyi gabonamennyiségnek a duplája jött
össze a nemes célra. Végül a 750 éves büki évforduló kapcsán szólt a helyi közösség erejérõl.
Kiemelte, hogy a bükiek mindig tudtak felelõsségteljesen cselekedni. A beszédet követõen a
megyei elnök és dr. Kondora Bálint alelnök felkötötte a megyei közgyûlés emlékszalagját Bük
zászlójára.
A jubiláló települést köszöntötte Söptei
Józsefné, Celldömölk alpolgármestere, s átnyújtotta városa lakóinak üdvözletét és ajándékát a
bükieknek. Pintér Anikó népdalénekes a Könyör-

gés Szent Istvánhoz c. népdalt adta elõ. Majd
önkormányzati kitüntetést, Bük Város Ifjúsági Kitüntetõ Oklevelét nyújtották át dr. Hegedûs
Ramónnak, sokoldalú tudományos tevékenységéért és a biofizika terén elért eredményeiért.
Ezekkel hozzájárult a szülõhely hírnevének erõsítéséhez hazánkban és külföldön egyaránt.
Az új kenyeret Jász László római katolikus plébános és Varga Tamás evangélikus lelkész áldotta meg. A hagyományokhoz híven a résztvevõk meg is kóstolták a finom szeleteket. Majd dr.
Hetyéssy István Bük monográfiáját és a Vasi
Szemle büki számát mutatta be a tudományos
és kulturális folyóirat fõszerkesztõje, dr. Gyurácz
Ferenc. E mûvek ismertetésére
lapunkban
még visszatérünk.
Az ünnepségre elkészült a Templomparkban
az I-II. világháborús hõsi
emlékmû teljes felújítása. A megszépült alkotást Sulyok Gergõ szavalatát követõen, Ágh Péter, a választókerület országgyûlési képviselõje
avatta fel. Bük esetében
is fontosak a létesítmények, a munkahelyek, de legfontosabbak az
emberek – hangoztatta beszédében. Õk tartották meg a háborúban hõsiességükkel, a békében munkájukkal a települést. Vázolta az emlékmû felállításának küzdelmeit, beszélt Szabó József helytörténésznek a II. világháborús hõsök és
áldozatok nevének megörökítéséért folytatott
tevékenységérõl. Kiemelte több büki hõs példamutató kötelességteljesítését, hazaszeretetét. Az
ünnepi beszéd után az önkormányzatok és civil
szervezetek vezetõi megkoszorúzták az emlékmûvet.
sf
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pa, a csillogás, vagy a karrier. Néri Fülöp Rómában a maga köré gyûjtött árva gyerekek
nevelõjeként élt. A kicsik a romos templom falai között szegénységben, de az atyának köszönhetõen szeretetben nõnek fel. Azonban a
biztonságot nyújtó menedéken kívül mûhelyében folyamatosan munkálkodik a gonosz. Fülöp atya felismeri az ördög jelenlétét, és felveszi ellene a harcot, hogy megóvja a világot
az elkárhozástól, és megmentse legkedvesebb nevelt gyermeke, Cirifischio lelkét a
pusztulástól. A darab különlegessége, hogy a
filmmel ellentétben ez egy zenés játék, soksok gyerekszereplõvel. Az elõadásban
Cirifischio és Leonetta gyerekként és felnõttként is megjelenik. A fiatalabb énjüket gyerek
az idõsebb énjüket felnõtt színészek jelenítik
meg. Ez a próbákat, darabot is érdekesebbé teszi. A darabbal azonos címû olasz film
már évtizedekkel ezelõtt ismertté tette Néri Fülöp, Cirifischiot, és Leonetta történetét, így a
ki a büki elõadásra volt kíváncsi, valószínû,
hogy nem a történet miatt érkezett. Zsúfolásig
megtelt a nézõtér, még pótszékeket is kellett
berakni a rendezõknek.
S.Bogi
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Kiállítások a Csepregi ünnepi hetek alatt
mélyült gondolatok közvetítését
vállalja magára. A biztonságot,
egyensúlyt keresõ ember gondolatait, vívódását, békéjét fogalmazza
meg képi üzenetek
formájában.
A jól sikerült megnyitón Gácsi Vivien fuvolázott, Vlasich Krisztián köszöntötte a vendégeket, Ziembicki Erzsébet méltatta az alkotók életútját, s a régi
kollégák és tanítványok körében baráti
beszélgetés közepette
idézték fel a csepregi
éveket, bensõségesen
emlékeztek az elhunyt kollégákra.
Benkõ Sándor Fények – árnyékok – emlékek fotókiállítása a Városi Könyvtárban látható szeptember
17-ig. A MÚOSZ sajtófotó 2003 pályázatán nagydíjat kapott, 2004-

ben az év fotóriporterévé választott
Benkõ Sándor, a Vas Népe fotóriportereként több évtizeden keresztül látta és láttatta Csepreg válto-

Fotó: Luif Szabina

Csepregi Ünnepi Hetek programsorozat keretében több kiállítást is megtekinthet szeptember 17ig a csepregi közönség.
Csontos Katalin és Farkas István
Színek – vonalak – ünnep c. kiállításán láthatják a mûvészházaspár
anyagát a tárlatlátogatók. Csontos
Katalin 1988-ig élt Csepregen, s
magyar és rajz szakosként tanította
csepregi általános és középiskolások sokaságát. Tanári pályája mellett a Vasi Mûhely tagjaként grafikusként már önálló kiállítása is volt.
1988-as elköltözését követõen hivatását Várpalotán folytatta, s ott
él ma is párjával, a szintén képzõmûvész Farkas Istvánnal.
Az ünnepi hetek keretében
megnyílott kiállítás az általuk kedvelt hazai táj valósághû megmutatása mellett a grafika leheletfinom
vonalaival, a modernitás leegyszerûsítõ elemeinek segítségével el-

zását, ünnepnapjait. Az Ünnepi Hetek keretében megnyitott kiállításán a legújabb változásokat megörökítõ, mûvészi fotói láthatók. Sanyi az apró részletek kiemelésével,
a fény-árnyék játékának rögzítésé-

vel emeli ki a megváltozott, megszépül csepregi fõteret, s emeli ki a
csepregi táj szépségeit. Intézményünk az I. világháborús, szlovén
és olasz emlékhelyeken készített
képeibõl válogatott anyagával
tiszteleg
a
csepregi hõsi halottak elõtt.
Sajátos, lírai
ihletésû fotói különleges hangulatot varázsolnak
a városi könyvtárba, a megnyitón
Hárominé Orbán
Erika alpolgármester köszöntötte a
vendégeket, Ziembicki Dóra, a
Soltis Lajos Színház színésze énekelt,
Varga Zsolt, a TRIÓ-Média Tv fõszerkesztõje méltatta az alkotót.
ZE
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Rövid hírek
• Csepreg
Ministránsok találkoztak Csepregen
Augusztus 11-én ministráns találkozónak
adott helyet Csepreg. A csaknem 70 ministráns vegyes csoportokat alkotva indult a plébániától a település mellett fekvõ Nagyboldogasszony-kápolnához. Az utat akadályverseny színesítette. A sportos, vidám feladatok
után szellemi-lelki megmérettetés következett,
melynek fõ témája az idén meghirdetett
„Megszentelt élet éve“ és „Apor Vilmos-imaév
mentén szervezõdött.“ Mivel egyházmegyejáró körútja során Boldog Apor Vilmos ereklyéje Csepregen járt, rövid imaóra következett,
melynek keretében a fiatalok leróhatták tiszteletüket a vértanú püspök elõtt. A szentmisét
Mészáros Miklós magyaróvári káplán mutatta

– így ünnepelt Csepreg városa
Csepreg várossá avatásának 20. jubileumát
és elsõ írásos említésének 760. évfordulóját ünnepelte a település augusztus 16-án a Malomkertben, ahol Csepreg Város Önkormányzata a
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület és a Petõfi
Sándor Mûvelõdési- Sportház és Könyvtár szervezésében egy színvonalas rendezvénynek lehettek tanúi a kilátogatók, akik szép számban
érkeztek a környezõ településekrõl is.

Polgármesteri elismerésben részesült Makkai
Roland és Babos András, akik magatartásukkal,
életvitelükkel és társadalmi aktivitásukkal példaként állíthatók a város közössége elé.
A beszédek és a díjak átadása után felvágásra került a Város 100 szeletes tortája, melyet
a rendezvényre kilátogatók között kínáltak kóstolásra. A Gencsapáti Néptánc Csoport mûsorával, majd pedig koncerttel folytatódott a rendezvény. Elõször Aradszky László majd késõbb
Tóth Gabi lépett színpadra. Tüzes táncot járt a
Be-Jó Tánccsoport, a hajnalig tartó ünnepléshez pedig az Unikum együttes szolgáltatta a zenét. A jubileumi ünnepséget tûzijáték koronázta,
méltó módon ünnepelve az elmúlt 20 esztendõt.
OT
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Szombaton közkívánatra, a tavalyi év nagy
sikerén felbuzdulva retro bulival kedveskedtek
szervezõk a szórakozni vágyóknak. A hagyományokhoz híven a búcsúi programmal egybekötött jubileumi rendezvényen szép számmal képviseltették magukat a helyi civil szervezetek.
A megnyitót követõen a Rózsaszirom és Csillagfény mazsorett csoport tartott bemutatót,
majd a kisebbek számára nyújtott szórakozást a
Holle Anyó Színház Az aranyszõrû bárány címû
elõadása.
A színészeket a Csepregi Nyugdíjas Énekkar
ünnepi mûsora követte, majd a Veseli
Gradišæanici kultúrcsoport lépett színpadra,
akik a horvát magyar barátságot képviselték a
jubileumi ünnepségen.
Csepreg Város Díjainak átadása és az ünnepi beszédek elõtt a Gyõri Ütõegyüttes szórakoztatta a nagyérdemût. Vlasich Krisztián Csepreg
Város Polgármestere beszédében elmondta,
hogy a mögöttünk álló 20 év tartalmaz kisebb
eredményeket, de a 2014-2020-as európai
unius ciklus fejlesztési lehetõségei elõtt bátran
érezhetjük úgy, hogy egy sikeres idõszak elõtt állunk. A jelenlegi városvezetés elkötelezett abban és azon dolgozik, hogy rangjához méltó kisvárosi kép alakuljon ki a településrõl. A fejlõdéshez pedig civil összefogásra van szükség, melynek legszebb példája a rendezvény. Ágh Péter

országgyûlési képviselõ, aki egyben Vas megye
miniszteri biztosa felelevenítette 20 évvel ezelõtti
emlékét Csepreg várossá avatásáról és beszélt
a település elõtt álló célokról. Bejelentette, hogy
ezen célok eléréséhez - a most adható összeg
maximumával – 30 millió forinttal támogatja a
kormány a várost és energetikai korszerûsítésekhez is több millió forint hozzájárulás fog érkezni.
A beszédeket a díjak átadása követte, mely
során Csepreg Város Kultúrájáért
Díjat vehetett át Boros Evelin és a
Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesület, Csepreg Város Sportjáért Díjban részesült Kardos Attila,
Csepreg Város Ifjúságáért Díjat vehette át Piros László és Csepreg Város Közbiztonságáért Díjban részesült Szinger Dömötör.
További képek a www.repcevidek.hu weboldalon!

be, az eseményre eljött atyák koncelebrálásával. Miklós atya szentbeszédében korunk riasztó példaképhiányáról beszélt, s biztatta a
ministránsokat, ne féljenek igazi példaképeket választani maguknak, s nyíltan tanúságot
tenni Krisztusról. A szentmise után kihirdették az
akadályverseny eredményét, ám egy kis jutalmat minden résztvevõ kapott. A találkozó
zárásaként kötetlen beszélgetés és önfeledt
focimeccs kerekedett a plébánia kertjében.
Minden résztvevõ hasznos ismeretekkel és igazi lelki élményekkel gazdagodhatott.
S.Bogi

Díjátadás, 20 éves jubileum
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Ha nyár, akkor focitábor
Ötödik alkalommal népesítették be focizni szeretõ gyerekek a csepregi Malomkerti Sportlétesítményt
július 27 és 31 között. A sportos lurkók a „Rúgd a bõrt”
nyári focitábor résztvevõi voltak, akik közül többen
már visszatérõ vendégként nagy izgalommal várták
az egy hetes rendezvényt. A tábor szervezõinek a
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesületnek és a
Csepregi Sportegyesületnek nem titkolt célja a labdarúgás és a sport népszerûsítése, az egészséges életmódra nevelés, továbbá a
Csepregi Sportegyesület jó hírnevének tovább öregbítése
és az utánpótlás nevelés elõsegítése volt. Ezzel a tervvel és
nagy adag lelkesedéssel vetették bele magukat a gyerekekkel a színes és változatos
programokba.
A tábor egész ideje alatt a
sporté, a labdarúgásé volt a
fõszerep, ahol a táborozó kis
focisták az edzések alkalmával fejlesztették állóképességüket, ügyességüket,
technikai alapjaikat Kocsis Imre Gábor sportegyesületi elnök és Körhöcz György utánpótlásedzõ szakmai
irányításával. Az edzések mellett vidám hangulatú,
sportos ügyességi vetélkedõk is színesítették a programot, de természetesen nem maradhattak el az
egymás elleni mérkõzések sem. A szervezõk kirándulásokkal tették változatossá a programot, elõször a
Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontba kalauzolták el a gyerekeket, akik az interaktív kiállító terembe akár azt is kipróbálhatták, hogy milyen
madárnak lenni, és csõrrel etetni a fiókákat. A kicsik

körében különösen kedvelt volt a Búbos Cinege élményösvény, ahol játékos formában sajátíthattak el
fontos tudnivalókat a madarakkal kapcsolatban. A
tanulás és ismeretszerzés mellett a játékra is nagy
hangsúlyt fektettek a szervezõk, a látogatóközpont
játszótere igazi felüdülést jelentett a tábor résztvevõi
számára. A rossz idõ ellenére csütörtökön nem maradt el a csobbanás sem, ami a Balatoni helyszín he-

lyett a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumba valósult meg. A bátorságot is próbára tette a tábor, hiszen az utolsó napon ellátogatott a csapat a
Gyöngyösfaluban található Holdfényligetbe, ami az
Alpokalja egyetlen élményközpontja, itt csúszhattak,
mászhattak és a drótkötélpályán ügyeskedhettek a
fiatalok, akik sokszor a felnõtteket megszégyenítõ
magabiztossággal haladtak végig az egyre nehezedõ pályákon. A napot és a tábort végül az ügyességi vetélkedõk eredményhirdetése, az egymástól való búcsúzás és a „Rúgd a Bõrt Focitábor!“- közös felkiáltása zárta.
OT

Laci vs. Vida
húzta a nótát
Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata szervezésében augusztus 14-én pénteken került megrendezésre a Roma nap a
csepregi Malomkertben. A rendezvény sikeres megvalósulásához Csepreg Város Önkormányzata is hozzájárult, hiszen ingyen biztosította a szervezõknek a sátrat és
színpadot, nagy terhet levéve így
vállukról.
Kulcsár János elnök felkérésére
Vlasich Krisztián polgármester nyitotta meg a rendezvényt, mely során
kiemelte, hogy az összefogás szép
példájának tartja az eseményt,
mely kiváló lehetõséget teremt arra
is, hogy az érdeklõdõkkel megismertessék a roma kultúrát. Németh
Tiborné Bük Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszédében üdvözölte a csepregi rendezvényt és reményeit fejezte ki azzal
kapcsolatban, hogy az esemény
hagyománnyá növi ki magát, ahogyan a környezõ településeken is.
A gyerekeket kézmûves foglalkozás várta, de lehetõség volt a roma himnusz elsajátítására is. A szervezõk ízletes pörkölttel kínálták az érdeklõdõket. Este Laci vs. Vida húzta
a nótát, a vendégek pedig hajnalig
mulattak.
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Rövid hírek
• Zsira
Nyári tábor Zsirán
Nyáron, második alkalommal rendeztünk
a zsirai IKSZT-ben napközis tábort az iskolásoknak. A gyerekek felügyeletében fontos szerepet vállaltak a közösségi munkára jelentkezõ
középiskolások és néhány felnõtt. Minden

A golfpályán

napra változatos programokat állítottunk öszsze. A nagy meleg elõl az IKSZT épületébe húzódtunk be, ahol vetélkedõket szerveztünk,
kézmûveskedtünk, olvastunk, játszottunk. De
sokat voltunk a szabadban is: számháborúztunk, fürödtünk a Répcében, kerékpároztunk,
vizi pisztoly csatát vívtunk és még golfoztunk is.

Falunap Nagygeresden
2015. július 25-én rendeztük meg a XX. Falunapot – egyben Geresdi Találkozót – Nagygeresden. Reggel 7 órakor Németh Lajos polgármester úr hangos zeneszóval ébresztette
Nagygeresd lakóit. 8 órától a sporté volt a fõszerep, a focipályán zajlottak az események.
Kispályás labdarúgó mérkõzések, hetesrúgó
verseny. Idén, hosszú idõ után ismét volt lányokasszonyok mérkõzés is. Közben a Faluház pincéjében üstökben rotyogott az ebédre készülõ
vadpörkölt.
11.30-tól ünnepélyes megnyitón köszöntötte
a megjelenteket polgármesterünk. Az ünnepi
beszéd megtar tására felkért Dr. Galántai
György, a Sárvári Járási Hivatal vezetõje „egészségi okra” hivatkozva lemondta a szereplést, így
ez a feladat is Németh Lajosra hárult. Ezt követõen átadásra kerültek a délelõtti meccsek díjai.

A csütörtök éjszakát a könyvtárban töltöttük.
Este egy mesefilmet néztünk, majd éjszakába
nyúló beszélgetés következett, amit csak némi
„ráijesztéssel” tudtunk alvásba fojtani. Másnap reggeli tornával kezdtük a napot, majd
közösen megreggeliztünk és folytatódtak tovább a programok, melyek délután 4 órakor
értek véget. Reméljük, hogy a gyerekek egy
szép és tartalmas hetet töltöttek el velünk, kellemes emlékekkel távoztak és jövõre is velünk
tartanak!
N.P.K.

12 óra után került asztalra az idõközben elkészült
pörkölt, ami az utolsó cseppig el is fogyott. Köszönet érte a fõzõcsapatnak, ismét nagyon finomat alkottatok.
Fél kettõkor kezdõdtek a kulturális programok. Operettmûsorral lépett fel Tóth Éva és
Leblanc Gyõzõ. Õket – egymást váltva – követ-

Rock and Dili Show vette kezdetét, majd a kapuvári Junior Mozgásstúdió tagjai vették birtokukba a táncteret. Az idõközben leszakadó esõ és
a viharos szél sem szegte kedvét a fellépõknek, és szerencsére a közönség nagy része is
kitartott. 20 órától Lagzi Laci
vette kezébe a mikrofont, és
mulatós zenével szórakoztatta
a nagyérdemût. 9 óra után
kezdõdõ falunapi bálon a
Spontán zenekar muzsikájára
táncolhattak a bulizók hajnalig.
Remélhetõleg mindenki jól
érezte magát, hiszen a szûkös
anyagi lehetõségek ellenére
nem akármilyen programot
hoztak össze a szervezõk. Köszönet illeti õket, és
mindenkit, aki a munkájával vagy bármilyen
más módon elõsegítette a rendezvény sikeres
lebonyolítást. Jövõre ismét várunk mindenkit, találkozzunk a nagygeresdi Faluház udvarán (a vihart nem hívjuk meg).
(Béres Péter)
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Fürdés a Répcében

te a Fertõszentmiklósi Fér fi Dalkör, illetve az iváni
Hagyományõrzõ Néptánccsoport. 17 órától a
Jaffa Slágercsoport örökzöld dalokat adott elõ.
Õk Kajárpécrõl érkeztek hozzánk. 18 órakor
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Az I. világháború
településeinken III.
A Soproni Napló – Sopronmegye 1915. június 23-i
száma 4. oldalán: „Kezdõdik az aratás” címû írás már
az ulánusok közeli távozását sejteti:
„Locsmándról jelentik, hogy a már féléve bekvártélyozott ulánusok indulófélben vannak. Körülbelül az
aratást még megvárják, s azután otthagyják jó helyüket. Igen szép tõlük, hogy minden mezei munkában és
az aratásban is részt vesznek”…
A cikkbõl kiderül, hogy a 13. ulánus ezred pótszázadának Bükrõl áthelyezett katonái nem tértek vissza
a nagyközségbe. Viszont ahol állomásoztak, így
Csepregen és a két Szakonyban is, szabad idejükben
lovaikkal együtt segítették a mezei munkák elvégzését. Ugyanis az 1914 nyarán történt mozgósítás után
nem csak a hadköteles férfiak zömét hívták be fokozatosan a katonasághoz, hanem a lovak jelentõs részét is besorozták és felvásárolták. Így a mezõgazdasági munkáknál nem csak a férfierõ hiányzott, hanem
igás állat is jóval kevesebb volt a szükségesnél.
A megye települései, illetve gazdaságai hadifogoly munkacsoportokat – legalább 30 fõbõl álltak –
igényelhettek. A kisebb gazdaságokba 1-1 személyt is
biztosítottak. 1915 tavaszától kezdõdõen egyre több
településen vették igénybe e lehetõséget, s kértek
szerb vagy orosz foglyokat a katonáskodó munkaerõ
pótlása céljából a megye hadifogoly táboraiból. Az
alkalmazásuk feltételeit a földmûvelési miniszter szabályozta. Sopron megyében a legtöbb hadifogoly a
boldogasszony(falva)i [ma Frauenkirchen Ausztriában]
és a sopronnyéki [ma Neckenmark Ausztriában] fogolytáborban tartózkodott.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon
Válogatta: Sági Ferenc

AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

Áfonyakrémes torta
Ezt a tortát a Fiam ballagására készítettem. Az alsó, könyv alakú torta receptjét írom le. Az alább leírt mennyiség fele
az általam elkészített tortának.
4 tojásból piskótát készítek. A tojások fehérjét
kevés sóval felverem, majd 15 dkg cukor felét
belekeverem, a cukor másik felét a tojások sár-

gájával, 1 vaníliás cukorral és 3 evõkanál forró
vízzel kikeverem, majd a kemény fehérje habhoz
vegyítem.
10 dkg lisztet, 10 dkg étkezési búzakeményítõt, 2 csapott kávéskanál sütõport összekeverek, majd a tésztába kanalanként kisebb fokozaton belekeverem.

A masszát tortaformában 3 lapba, vagy kisebb tepsiben két lapba megsütöm.
Krém: 30 dkg áfonyát (de lehet más gyümölcs is cseresznye vagy meggy) 2-3 evõkanál porcukorral, 3 dl vízzel felfõzök, addig

amíg a gyümölcs szét nem megy, majd másfél csomag tejszín ízû pudingot kevés cukorral
és vízzel kikeverek és a gyümölcshöz adom.
Ha nagyobb darabok maradtak a gyümölcsben, botmixerrel kicsit el lehet keverni. A pudingot kihûtjük szobahõmérsékletûre.
10 dkg ramat kikeverünk, majd 25 dkg
mascarponét adunk hozzá (mindkettõ szobahõmérsékletû legyen), ehhez vegyítjük a gyümölcspudingot. Rumaromával, porcukorral,
bourbon vaníliás cukorral ízesítjük. Ha a krém
állaga lazább (ez függ a mascarponétõl), akkor keverjünk hozzá egy zacskó zselatin fixet.
Megtöltjük a piskótát, a tetejére pedig tehetünk tejszínhabot. Torta bevonásához tejszín
ízû pudingot fõztem, melyet ramaval kikevertem és ezzel kentem be a tortát, majd csokoládéval színezett fondanttal borítottam.
Puskerné Hermann Beáta
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Rövid hírek
• Tompaládony
Nyárbúcsúztatató Tompaládonyban
„… mert játszani jó!”
2015. augusztus 22-én összegyûlt a falu
apraja-nagyja, hogy elbúcsúzzunk a nyár
örömeitõl, szépségeitõl. Az összejövetel 14
órakor kezdõdött a faluház udvarán. Különbözõ ügyességi és mókás feladatokkal mértük
össze a csapatok erejét. Lelkes gyermekeink
mellett a szülõk, nagyszülõk is felszabadultan
vettek részt a játékban. A sportolás után a kul-

turális program sem maradt el. Fellépõnk volt
Rosta Géza zeneszerzõ és elõadómûvész.
Énekes- gitárosként saját dalaival és ismert
versek megzenésítésével csalt mosolyt az arcunkra. Csemetéink aktív részesei voltak az
elõadásnak és önfeledten szórakoztak. Az est
tábortûzzel és közös sütkérezéssel zárult.

Augusztus elsõ vasárnapján – ahogy az hoszszú évek óta hagyomány – került megrendezésre Sajtoskálon a Falunappal egybekötött 11.
Sajtfesztivál és – vásár. Elsõként a falu elöljárója,
Haller Imre polgármester úr köszöntötte a meghívott vendégeket, a falu lakóit, és mindenkit,
aki a helyszínre látogatott. A köszöntõ szavak

után Dr. Galántai György úr, a Sárvári Járási Hivatal vezetõje mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi szentmisén Szabó
Miklós plébános úr áldotta meg az új kenyeret. A
sajtvásár a Sajtlovagok
bevonulásával, és megnyitójával vette kezdetét.
Az idei évben is színes volt
a választék, amibõl kóstolhattak és vásárolhattak a
sajtkedvelõk, hiszen számos sajtkészítõ mutatta be
különlegesebbnél-különlegesebb sajttermékeit.
Amatõr és szakszerû bírák,
gyerekek zsûrizték a sajttálakat, és kiválasztották
az általuk legjobbnak vélt
sajtot és egyben készítõjét, akiket ezt követõen a
képviselõ-testület tagjai, és a sajtlovagrend is
díjjal jutalmaztak.
Délben a vendégeket és ide látogatókat finom ebéd vár ta, melyhez a büki Pannon Cigány Zenekar zenéje adta meg a kellemes

hangulatot. A délután során a kulturális programoké volt a fõszerep. Fellépõk színes palettája szórakoztatta a közönséget. Ellátogatott
Sajtoskálra a Baráti Dal Színház Gyõrújbarátról,
Heller Tamás humorista, a Rock and Dili Show,
Nagy Jonathan bûvész, a sár vári Stop and Go
Táncklub, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház operett énekesei,
valamint László Lili a
Kel ti Nép dal cso port
éne ke se. Majd ezt
követte az izgalmakkal teli tombolasorsolás. Az este sztár vendé ge Dankó Szil via
énekesnõ volt. A hajnalig tar tó utcabálban pedig a Csiszár
Duó zenekar játszotta
a talpalávalót.
Idén is megtelt
Sajtoskál kultúrházának udvara a falu lakóival, a
környékrõl és távolabbi településekrõl érkezett

vendégekkel, és külföldi turistákkal egyaránt. Jó
látni, hogy évrõl-évre egyre több ember jön el
kis falunk nagyszabású rendezvényére. Szeretettel várunk jövõre is minden kedves érdeklõdõt
Sajtoskálra.
BB.
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Falunap Tompaládonyban
2015. 09. 05-én kerül megrendezésre településünk ünnepnapja. A nap zenés ébresztõvel indul, majd elstartol a fõzõverseny és a kispályás focimérkõzés. 14 órától ünnepélyes
megnyitó, ökumenikus istentisztelet, ünnepi
köszöntõ - Ágh Péter országgyûlési képviselõ fogadja az idelátogatókat, majd az új falugondnoki busz átadása, megáldása következik. A délutáni szórakoztató programot a Simaságról érkezõ tánccsoport bemutatója nyitja
meg. Kocsonya Mihály házassága - zenés népi komédia - a Ferrum Színházi Társulás elõadásában lesz látható. Természetesen nem
maradhat el a helyi fiatalok mûsora sem, akik
idén a Mosoly tánccsoporttal közösen lépnek
fel. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

,,Kerek” nap Sajtoskálon
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Barangolás a csepregi szõlõhegyen
a jég után egyszerre permetezni
kellett a szürkepenész ellen.
– Milyen mértékû volt a jégkár a szõlõhegyen összességében?
– Vannak déli és keleti fekvésû
területek. Észak felõl jött a vihar, így

– Röviden hogyan lehetne
összefoglalni a borvidék jellemzõit?
– Zömében keleti, néhány terület déli fekvésû szõlõ, közéjük tartozik a Rámók és a Gurum. A területnek szõlõkataszteri besorolása van,
ami azt jelenti, hogy bor vidéki
ranggal rendelkezik. Összesen
mintegy 134 hektár a szõlõkataszterbe sorolt terület, ez durván 600
családot érint, ebbõl körülbelül
200 birtokon van szõlõkultúra.
A hetvenes években indult egy
fajta-, illetve mûvelési módváltás,
ami gyakorlatilag megmentette a
csepregi szõlõkultúrát, s a térség

vannak birtokok, ahol viszonylag
nagy parcellákban új telepítéseket
láthatunk, így a szõlõhegy túlélési
és fejlõdési esélye is meg van.
– Optimista vagy a helyi szõlõkultúra jövõjét illetõen?
– Feltétlenül, de nem csak a szõlõkultúrát, hanem a pincét is gépesíteni kell, hiszen a piac ma már elvárja ezt. A minõségi borhoz a pincetechnikának is fejlõdnie kell.
– Térjünk vissza a jelen értékeléséhez!
– Az idei évben egy kicsit nehezen indult a tavasz, de utána
egyenletesen, viszonylag szépen
kötöttek a szõlõk. Nem volt molykár,
lisztharmat, peronoszpóra, egy viszonylag egyszerû növényvéde-

a déli területeken minimális volt a
kár, a keleti fekvésûeken viszont jelentõs jégkár keletkezett.
– Milyen hatása volt a nagy
melegnek, forróságnak?
– A szõlõ ugrásszerûen érik, színesedik. A szüret idõpontját kivárva egy
jó évjáratot remélhetünk, amelyben
a cukorfok is meg lesz, de a savak
sem tûnnek el. A szõlészek, borászok

közben borvidéki rangra emelkedett. A gazdák most egy újabb
stratégiai döntés elõtt állnak. Csak
azok a szõlõkultúrák tudnak megmaradni, amelyek gépesíthetõek,
traktorral mûvelhetõek lesznek,
üzemi méreteket fognak elérni. Az
abszolút hobbyméretû szõlõk egy-

lemre lett volna csak szükség. Aztán jött a sors tragédiája, amirõl
személy szerint elmondhatom,
hogy 35 éve, amióta szõlõm van,
még ilyen mértékû jégkár nem ért.
Megdöbbentõ és elkeserítõ volt. Ez
a növényvédelemben újabb feladatokat adott. A sérült bogyókat

nem mindig örülnek a nagy melegnek, mert azt mondják, hogy akkor
elégnek a savak. Olyan gyorsan érik
a szõlõ, hogy például egy olaszrizlingbõl eltûnnek a savak, a borban
pedig az illat- és aromaanyagok
savhoz kötõdnek.
– Hogy tûrik az egyes fajták
az idõjárás, okozta viszontagságokat?
– Vannak fajták, amelyek kimondottan hajlamosak betegségekre, pl. a rizlingszilváni. Ezt nagyon sokat kell permetezni a jó termés érdekében. A korán érõ irsai
megint nagyon kényes. Úgy érzem,
mindnyájan újra visszanyúlunk a
klasszikus világfajtákhoz.
– A tavalyi terméssel nagyon
szép eredményt értél el. 5 bort
neveztél, négy aranyérmet
kaptál, holott nagy veszélyt jelentett a lisztharmatfertõzés lehetõsége. Mi várható az idén?
– Minden attól függ, hogy vészelik át a jégkárt szenvedett fajták
a szeptembert. Ha nem lesz sok
csapadék, fertõzési nyomás, nem
jelenik meg a szürkepenész, akkor
ott is lehet tisztességes szüretre számítani. Ellenkezõ esetben kritikus lehet helyzet. A déli fekvésû
Rámókon levõ fajtáknál meg van
az esély a jó termésre.
Sárváry Zoltán
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re jobban ki fognak szorulni. Ez fájdalmas dolog, mert eltûnnek kedves arcok, emlékek, idõsebb generációk tagjai, hisz vannak olyan
családok, ahol a fiatalok nem veszik át a szõlõkultúrát, s a területek
eladásra kerülnek. Ugyanakkor

Midõn dûlõrõl-dûlõre autózzuk
be a festõi táj zegzugos lankáit,
megtekintve régi, emlékeket idézõ,
már-már elhagyott birtokokat, pincéket, s szemügyre véve délcegen
sorjázó szõlõtõkéket, vagy a biztató
jelent folytató új telepítéseket,
eszébe jut az embernek a lassan
közelgõ szüret, s a régi korok szüreti
varázsa, amirõl a költõ azt írja: „a
szõlõhegyen szõlõskert szõlõskertet
ér, a hegy védett hajlataiban kiforró must illata ereszkedik mindenfelé, leginkább a magasabban fekvõ pincékbõl.” Az évek és hónapok
munkáját, gondoskodását, veszõdségét így vagy úgy jutalmazó szüret elõtti barangolásunk célja éppen az, hogy számot vessünk az
eddigi történésekrõl, s szóljunk a
várható terméskilátásokról, minõségrõl, mennyiségrõl. Ebben segít
Horváth József, aki 35 éve szõlõsgazda és húsz évig volt a hegyközség vezetõje, új, azóta sikeres generációk fölnevelõje, segítõje.
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Rövid hírek

Csepregen jubiláltak

a polgárõrök

• Csepreg
Gondolatok a csepregi civil nap után

Sági Ferenc

hogy segítség, támogassák egymást, hiszen csakis az együttmûködés lehet a fejlõdés alapja.
Hende Csaba Honvédelmi Miniszter levélben
köszöntötte a polgárõr napon megjelenteket és
köszönte meg önkéntes munkájukat.
Ezután következett a díjak átadása. Vas Megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége Elnökségének tárgyjutalmában részesült Németh Miklós, Molnár István, Somogyi Dániel és Übelher Iván. Ezen kívül polgármesteri elismerésben részesült Mendöl
István a Csepregi Polgárõr Egyesület és Bencsik
Géza Csepreg Város Közbiztonságáért Polgárõr és
Bajtársi Egyesület tagja.

Csepregi Nyugdíjas Énekkar, a Farkas Sándor Egylet és a Mosoly tánccsoport is.
Délután kettõ órakor vette kezdetét a rendezvény ünnepélyes megnyitója, ahol Vlasich Krisztián
Csepreg Város Polgármestere és Plank Ferenc a
Csepregi Polgárõr Egyesület Elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Polgármester úr beszédében kiemelte, nagyon örült a megkeresésnek, hogy a 10
éves jubileum után, most ismét a Város adhat otthont a megyei rendezvénynek. Megköszönte a
helyi polgárõr egyesületek munkáját és arra kérte
a Város lakosságát és a többi szervezet tagját,

Csepreg Város Polgármesterének Dr. Túros András az Országos Polgárõr Szövetség Elnöke, az Országos Polgárõr Szövetség Polgárõr érdemkereszt
arany fokozatát adományozta a polgárõrmozgalom kiemelkedõ önzetlen támogatásáért, a polgárõr munka megbecsüléséért, melyet Kolozsi József Gazdasági Elnökhelyettes úr adott át.
A szervezõk a színes programok mellett egy tál
ízletes ebéddel is kedveskedtek a megjelenteknek, akik egy kellemes napot eltöltve indultak haza nap végén a csepregi Malomkertbõl.
OT
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Jól sikerült augusztus 8-án az idei csepregi
civil nap. A legaktívabb helyi egyesületek
többségének tagjai, képviselõi idén is ott voltak a hagyományosan a tûzoltó szertárnál
rendezett találkozón. Volt fõzõverseny és kóstolás, vidám mûsorok és vetélkedõk egymás
szórakoztatására, közös éneklés, faültetés és
tábortûz… Ismét éreztük az összefogás és öszszetartozás erejét.
Még sem mehetünk el szó nélkül amellett a
helyzet mellett, hogy viharfelhõk gyülekeznek kis
hazánkban, s benne kisvárosunkban is a civilmozgalom felett. A gondok egy része anyagi.
Néhány éve negyedére csökkentették a hazai
civil szervezetek mûködését támogató országos
pályázati keret összegét. Viszont meghúztak egy
250.000- Ft-os határt, s ennél kevesebb – csak
mûködési célú összegre! – nem is lehet pályázni. Ezek miatt sok kicsi helyi és nem egy megyei
hatókörû egyesület, mely korábban rendszeresen támogatást kapott, évek óta nem vagy hiába pályázik. Pedig sok idõ (vagy pénz) kell a pályázatíráshoz, s az elszámoláshoz. Az adminisztráció és a beszámolási kötelezettség nem csökken. A közhasznú szervezetekre még szigorúbbak az új civil törvény – anyagi – elõírásai is.
Igaz, õk – a sportegyesületekhez hasonlóan –
kaphatnának a nyereségesen mûködõ vállalkozásoktól, azok adójából leírható, nagyobb öszszegû támogatást is. A Savaria Takarékszövetkezet éveken át jelentõs összeget adott egy-egy
csepregi közhasznú szervezetnek. A szövetkezetek központi irányítású bankká történõ átszervezése után, ez a forrás is megszûnt.
A kevés helyi adóbevétellel rendelkezõ
önkormányzatok csekély összegekkel tudják
támogatni a település egyesületeit. Ugyanakkor évek óta fogy a nézõ, s kevesebben vannak a futball-mérkõzésektõl kezdve az egyesületek mûsorain is. Kisebb a jegybevétel, kevesebb az adomány, mint korábban. Pedig a
költségek nem csökkennek. Mégis nehezebben nyílnak meg a pénztárcák
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon

Augusztus 15-én szombaton került megrendezésre a Vas Megyei Polgárõr Szövetség 20 éves
fennállásának jubileumi ünnepsége, melynek - a
10 éves rendezvényhez hasonlóan ismét Csepreg Városa adott otthont.
A véradó nappal összekötött rendezvényen közel 800 polgárõr vett részt, akik a Varga Lajos Megyei Polgárõr Kispályás labdarúgó bajnokság keretében és különbözõ csapatversenyekben mérték össze erejüket és tudásukat.
Az egész napos rendezvényt szórakoztató mûsorokkal színesítették a szervezõk, amihez a helyi civil szervezetek is csatlakoztak, így fellépett a
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Kitüntetett polgárõr-vezetõ
Plank Ferenc, a Csepregi Polgárõr Egyesület elnöke az idei évben két kitüntetést is
átvehetett: áprilisban Vas Megye Közgyûlése Elnökének Emlékérmét, a jún. 20-i Országos Polgárõr Napon, Komlón pedig a
Polgárõr Érdemkereszt Arany fokozatát
kapta dr. Pintér Sándor belügyminisztertõl.
Ennek apropóján beszélgettünk vele.
– Mikor alakult meg az egyesületetek és
milyen létszámmal?
– Az alakuló közgyûlésünk 2001 szeptemberében volt, a bírósági bejegyzésünk 2002. március 23-án történt meg. A kezdeti 19 fõs taglétszám 2003-ban 79 fõre emelkedett. Jelenleg 27
tagunk van és négy közmunkás is segíti tevékenységünket. Évekig csak a mi egyesületünk
látta el a rendõrség mellett a bûnmegelõzési
feladatokat a városban. Néhány éve mûködik
egy másik, hasonló célú, a mienknél nagyobb
létszámú egyesület is a településen. A Csepregi
Polgárõr Egyesületnek kezdettõl elnöke vagyok.
– Mi tette szükségessé az egyesület
megalakulását, s változott-e azóta a helyzet?
– Akkoriban Csepreg a közbiztonságot nézve
fertõzött területnek számított, sok volt a bûncselekmény. Egyesületünk folyamatos járõrözése is
– többször a rendõrökkel közösen – hozzájárult
ahhoz, hogy ez a helyzet néhány év alatt megváltozott, lényegesen kevesebb például a gyümölcslopás, stb. Sikeres pályázatok segítségével

megoldottuk több közintézményben riasztó felszerelését, a polgármesteri hivatalra közlekedést
segítõ tükör került, az Idõsek Otthonánál pedig
kaput készíttettünk. A településen levõ riasztók
jelentõs részének éjszakai ügyeletét mi látjuk el.
Foglalkozunk rendezvények biztosításával és sátorõrzéssel is, nem csak Csepregen.

– Milyen jármûvek, eszközök állnak az
egyesület rendelkezésére?
– Két gépkocsival járõrözünk, melyek az Országos Polgárõr Szövetség tulajdonában vannak. A múlt évtõl két saját tulajdonú kismotorral
is rendelkezünk. Idén pedig 2,5 millió forint értékben 2 db négysebességes, önjáró fûnyírót,
egy önjáró fûnyíró traktort és 4 db Stihl bozótvá-

gót vásároltunk a Parlagfû mentesítési pályázaton nyert összegbõl. Helyben és a szomszédos
településeken is vállalunk ilyen munkát, melyhez
az üzemanyagot kell az önkormányzatnak, vagy
a megrendelõnek térítenie. A lakosságtól várjuk
a fertõzött területek bejelentését.
– Milyen anyagi források teszik lehetõvé
az egyesület mûködését?
– A pályázati pénzekrõl már beszéltem.
Az önkormányzati támogatás
minimális,
idén 40.000- Ft-ot kaptunk. A helyi rendezvényeket ingyen biztosítjuk, viszont máshol a
feladatok
ellátását
megfelelõ anyagiakért
vállaljuk. Hiszen kiadásaink is vannak, az
üzemanyag és a javíttatások sem olcsók.
– Szóba került a
két helyi polgárõr egyesület fúziója. Mi ezzel kapcsolatban a helyzet?
– Egyesületünk jelenleg még nem tartja célszerûnek. Én személy szerint viszont támogatom.
– Köszönöm a beszélgetést, további
erõt, egészséget kívánunk a nem mindig
egyszerû feladatok megoldásához.
SF

Olvassa az újságot a weboldalunkon is: www.repcevidek.hu
2015. szeptember V. évfolyam 9. szám • www.repcevidek.hu
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P R O G R A M A J Á N L Ó

Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter

Szeptember 4-én, 11-én és 18án, péntekenként 17-20 ó. Bükfürdõn, a Turinfo melletti téren: Helyi termékek piaca várja a nézelõdõket és
vásárlókat.
Szeptember 6-án, vasárnap
13.30 ó. a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: Horvát nemzetiségi folklórmûsor.
Szeptember 12-én szombaton
8.30 órától: Elhagyott települések, régi várak nyomában – gyalogtúra indul Gyöngyösfalu vasúti megállóból
– Benkeháza – Kõszegpaty – Grádics
erdõ – Ilonavár – Tömörd útvonalon.
A táv: kb. 15 km. Túravezetõ: Orbán
Róbert.

30Y. Bük, Zsira és Szombathely között
a nap folyamán a 30Y kultúrbusz, Bük
– Bükfürdõ között pedig a Zenevonat
közlekedik.
Szeptember 17-19. Csepregen:
Városfesztivál és szüreti vigasságok:
17-én, csütörtökön gyermekprogramok. 18-án, pénteken 17 ó. Örökségünk. Korondi és vasi népmûvészek
és kézmûvesek kiállítása megnyitása.
18 ó. A csepregi egyesületek mûsorral köszöntik gr. Nádasdy Borbálát, a
fesztivál díszvendégét és korondi barátainkat. 19 ó. „Maradok e táj lelkiismerete” – beszélgetés a grófnõ életútjáról és magyarságáról. 19-én,
szombaton 14 ó. Szüreti felvonulás és

Szeptember
11-12-én a Bükfürdõi Gyógy- és
Élménycentrum
nagyparkolójában: MISTER
Classic Oldtimer
találkozó.

többek közt a Pannon Cigányzenekar, Zaporozsec, Express együttes,
Kowalsky meg a Vega, Pál Utcai Fiúk,

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

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

SZEPTEMBER

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

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

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

fúvós találkozó. 16 ó. Fúvós térzene
17 ó. Reneszánsz esküvõ. 18 ó. Vigadalom – köszöntõ és szórakoztató mûsorok.

Szeptember 19-én, szombaton 18
ó. Peresznyén, a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyûjteményében:
Az I. világháború következményei a
nyugat-magyarországi horvátok életére - Elõadók: dr. sc Kolnhoffer Vince
és dr. sc Zeljko Holjevac.
Szeptember 19-20. Fer tõdön,
Hegykõn, Kõszegen, Sopronban,
Szombathelyen, Sopronbánfalván,
Sopronkövesden, Újkéren és számos
más helyszínen: A Kulturális Örökség
Napjai 2015.
Szeptember 24-27. Kõszegi Szüret
és Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó

Szeptember 27-én, vasárnap: A
Turizmus Világnapja alkalmából: Változatos programok Bükfürdõn és más
településeken.
Szeptember 28-november 10.:
Kõszegen, Sopronban, Szombathelyen és számos más helyszínen: Múzeumok Õszi Fesztiválja 2015.
Október 1-3. a Büki Mûvelõdési és
Sportközpont, Könyvtárban: Szent Mihály Napi Forgatag.
Október 4-én, vasárnap: Európai
Madármegfigyelõ Túra. Útvonal:
Csepreg, Széchenyi tér (szökõkút) Bene-hegyi tó - Paradicsomos - Erdészház - E4 - Tömörd - Ilona szobor Tömördi madárvárta. Indulás: 8.30 ó.
Táv: 10 km. Idõtartam: 7 óra. Túravezetõ: Bogáti András (+36 30/2523488)
Október 5-11. Bükön, Csepregen
és más településeken: Országos
Könyvtári Napok – Öszszefogás a
Könyvtárakért rendezvényei.
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Szeptember 13-án, vasárnap Bükfürdõn, a Magyar Dal idei Fõvárosában, továbbá Szombathelyen és
Zsirán: A Magyar Dal Napja. Fellép

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

Gyógyszertár

Szeptember 16-ig: Csepregen a
Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház
és Könyvtárban: Színek, vonalak, ünnep – Csontos Katalin grafikus és Farkas István festõmûvész kiállítása és
Fények–árnyékok–emlékek – Benkõ
Sándor fotókiállítása. Megtekinthetõk
az intézmény nyitvatartási idejében.
Szeptember 3-án, csütörtökön 19
ó. Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és Könyvtár Irodalmi Kávéházában: Sudár Lászlóné T.
Molnár Zsuzsa: Juditból Malvina lesz
c. könyve bemutatója. A mûvet bemutatja és a szerzõvel beszélget dr.
Fûzfa Balázs irodalomtörténész, a kiadó vezetõje. Közremûködnek a
Csepregi Olvasókör tagjai.
Szeptember 4-6. Soproni Szüret.
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Vegyeskari jubileum elé
2004-ben a Kóta által kijelölt zsûri
- Szesztay Zsolt, Liszt-díjas karnagy elnökletével – minõsítette a kórust, a
kategória legmagasabb fokozatával: „ARANY DÍCSÉRETTEL”
2008. jan. 22-én, a Magyar Kultúra napján, Csepreg Város Önkormányzata „Csepreg Kultúrájáért Díj”-

2011-ben alakult meg a
Vegyeskar „szárnyai alatt” mûködõ, fiatalokból álló Vocal Spirit
Showkórus, akik a közös éneklést
táncos-mozgásos
elemekkel
kombinálva a könnyûzenei mûfajban színesítik a csepregi kulturális élet palettáját, többször, a

at adományozta a vegyeskarnak.
Szintén ebben az évben Szlovákiában a Magyar Kultúra Lovagjainak
meghívására, több koncertet is adtak, majd Csitáron megkoszorúzták
Kodály Zoltán emléktábláját.
2010 szeptemberében a vegyeskar a Vas Megyei Közgyûléstõl
kitûntetést kapott „a csepregi zeneszeretõ közönség szolgálatáért, a hazai és nemzetközi zenei életben betöltött szerepéért.”

vegyeskarral közösen. A kórusvezetõ ez évben a Magyar Kultúra
Napja alkalmából Csepreg Kultúrájáért díjban részesült.
A 2013-as évben, a mûvelõdési ház által benyújtott pályázati projektben, szakmai megvalósítóként vett részt a kórus. A reneszánsz korának énekes mûveit
prezentálták négy foglalkozáson.
Több generáció énekes munkájaként – három helyi kórus részvételével- született meg a Reneszánsz életképek elõadás, melyet díszletekkel, jelmezekben
nagy sikerrel mutattak be a városfesztiválon. Felléptek a Pécsi
„Hangulatsziget”- fesztiválon, Kodály Esti dal c. mûvét közösen
énekelték egy pécsi és egy ír kórussal. Meghívást kaptak a Boros
András emlékére rendezett estre,
Szombathelyen mutatták be mûsorunkat. Bükön Kacsóh-Petõfi:
János Vitéz címû daljátékban
statiszta-kórusként szerepeltek óriási sikerrel.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a kórus elnöke, Horváth
János személyes díjban részesült.
Augusztus 20- án ünnepi hangversenyt adtak a kõszegi Jézus
Szíve Templomban, a Kõszegi Vonósokkal.
Megalakulásuk óta karácsonyi hangversennyel ajándékozzák meg városuk és a környék lakóit, néhány éve közremûködõként a Vocal Spirit, és a Dr.

Csepregi Hor váth János KIKI
gyermekkórusa is szerepel, a
többgenerációs éneklés óriási
örömével.
2014-ben karnagyuk Vas Megye Önkormányzata Közgyûlése
elismerésében részesült „magas
szintû szakmai munkájáért, mely
a megye fejlõdését
szolgálja, a közjó és
a közösségek javára végzett eredményes tevékenységéért, példás emberi
hozzáállásáért”.
A Csepregi Olvasókörrel közös szervezésben a Holocaust
áldozatainak
emlékére tartott rendezvényen énekeltek. A Vocal Spirit
Showkórus bemutatkozó koncertjére közös énekszámokkal
készültek, ahol a
vegyeskaron kívül
közremûködött még
a csepregi általános iskolás gyerekek kórusa is. Bükön – immár hagyományosan - statiszta kórusként
Mozart Varázsfuvola c. operájában énekelték.
A jubileumi év kezdetén elõadást szerveztek a zenei nevelésrõl és a zene jótékony hatásáról,
Pécsi Rita PhD zenepszichológus
meghívásával. Újabb jótékonysági rendezvényen énekeltek, az
óvoda javára. Zenetörténeti barangolás pályázat keretein belül
két koncer ten is szerepeltek,
más-más mûfaji keretben.
Mindemellett lelkesen készülnek jubileumi hangversenyükre,
mely méltó lesz az elmúlt 25 év
színvonalas repertoárjához, emlékeik megelevenítéséhez, és állandó nagyszámú közönségük szórakoztatásához. Az ünnepi mûsorba
meghívták azokat a helyi civil szervezeteket, akikkel az elmúlt idõszakban együtt dolgoztak.
Régi tagjaikkal és a fúvószenekarral közösen elhangzik Beethoven Örömódája, mely a
csepregi kóruséneklés ügyét
még nemesebbé teszi. A jubileumi hangversenyen mintegy száz
énekes, a három mûködõ kórus
apraja-nagyja tárja ki lelkét és
adja át a muzsika hangját a közönségnek!
Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak!
A Csepregi Vegyeskar
Egyesület Vezetõsége
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A Csepregi Vegyeskar Egyesület
1990-ben alakult. Tagjai között a fiatal és idõsebb generáció egyaránt
képviselteti magát. Cél a környék zenei kultúrájának ébren tartása, a hagyományok ápolása, az éneklõ baráti közösség bõvítése, hangversenyek,
ünnepségek
szer vezése
Csepregen, ill. szûkebb és tágabb
környezetében, nemzetközi kapcsolatok építése, ápolása. A kórus mûvészeti vezetõje Kancsó Zoltánné, aki
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán szerezte meg - kitüntetéssel - diplomáját.
A vegyeskar 1997-tõl minden évben részt vesz kó rus ta lál ko zó kon
(Obdach, Delnice, Gyõr, Sopronhorpács, Szombathely, Rum, Vasvár,
Bük), vagy szer vez találkozót. Több
alkalommal adott már jótékonysági
célra hangversenyt (orgona felújításá ra, új is ko la épí té sé re, be teg
gyermek gyógykezelésére). Csepreg város ünnepségein, kiemelt rendezvényein változatos mûsorral vesz
részt (Városfesztivál, szüret, jubileumi
mûsorok, dalos délután, esküvõk,
Hõ sök nap ja, ava tók, nem ze ti
ünnepek,… stb.).
Kiemelt tevékenységek, eredményeik: 2000-ben a Kultúrával a Nyugat Kapujában fesztivál megyei gáláján és döntõjében léptek fel. Szintén ebben az évben Adventi hangversenyen a grazi Európa Házban a
kórusa képviselte Magyarországot. A
helyi millenniumi rendezvénysorozat
keretében bemutatták elsõ CD lemezünket.
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