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Ló gunk a sze ren – meg újult
a Rottermann-kert Csepregen

Lo vag Rottermann Ru dolf gon dos er dõ gaz -
da és szen ve dé lyes va dász volt. A szõ lõ hegy fe -
lett el te rü lõ er dõ ket is õ bir to kol ta. Je len leg a
Szom bat he lyi Zrt. gon doz za ezt a te rü le tet.

A Bene-hegyen kb. 5 ka taszt rá lis hold nyi
szõ lõ bir to ka is volt, mely hez prés ház és kút is
tar to zott.

Szak kép zett vin cel lér mû vel te szõ lõ jét. A
ró la el ne ve zett pi he nõ hely, a Rottermann-kert
a szõ lõ hegy fe lett 2005-ben lett ki ala kít va a
fenn tar tó er dé szet jó vá ha gyá sá val. A For rás -
tól-for rá sig sé ta út ked velt pi he nõ he lye.

Ez év jú li u sá ban fel újí tot ták az el hasz ná ló -
dott asz ta lo kat, pa do kat és a ját szó te ret is.

A tu ris ták és a gye re kek öröm mel vet ték új -
ra bir to kuk ba.         Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
A ne gyed szá za dos év for du ló meg ün nep lé -

sé re a Répcevölgye Vt. 2021. aug. 14-én bált
szer ve zett a Für dõ Ét te rem ben.

Az ét te rem be já ra tá nál a va dász tár sa ság
ve ze tõi kö szön töt ték az ér ke zõ ket. A Va dász him -
nusz el hang zá sa után Ki rály La jos, a Va dász tár -

sa ság el nö ke kö szön töt te a ven dé ge ket, majd
Kon tó Sán dor ala pí tó tag be szé dé ben vis  sza em -
lé ke zett a 25 év re.

Meg ala ku lás kor a répcevisi Hor váth Jó zsef
volt az el nök. Õt kö vet te Dr. Nikl Já nos, majd
Mayer Ber ta lan, a mai na pig pe dig Ki rály La jos
az el nök. A va dá sza tok mel lett a tár sa ság ak tí -
van részt vett a kör nye zõ te le pü lé sek tár sa dal mi
és kul tu rá lis éle té ben: fa lu na po kon, me gyei va -
dász na po kon, tró fea ki ál lí tás okon, va dász mi sén
és egyéb ren dez vé nye ken. A va dász mi sét szin te

min den év ben fõ szer ve zõ ként a Répcevölgye
Vt. bo nyo lí tot ta le, Dumovits Ist ván plé bá nos úr -
ral kar ölt ve. A csa lá di na pok meg szer ve zé se is
min dig jól si ke rült.

Sok szép kö zös él mény kö ti ös  sze a va dász -
tár sa kat. Meg em lé kez tek azok ról is, akik már

nem le het nek köz tünk. Az idei bá li va cso ra elõtt
Dumovits Ist ván plé bá nos úr mon dott asz ta li ál -
dást. A fi no mabb nál fi no mabb éte lek rõl
Pereznyák Zol tán és csa pa ta gon dos ko dott. A jó
ze ne mel lett a bá lon a tom bo la sem ma rad ha -
tott el. A sze ren csé sek ér té kes tár gya kat vi het tek
ha za. A ki tar tók haj na lig rop ták a tán cot a Für -
dõ Ét te rem va dász ter mé ben.

„Szent a csa lá di tûz hely, mint hi tem és ha zám
Hoz zá juk húz a vá gyam ma gá nyos éj sza kán.”

Horváthné Pa dos Te réz

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u

Bál lal ün ne pel tek
25 ÉVES A CSEPREGI RÉPCEVÖLGYE VA DÁSZ TÁR SA SÁG



3

2021. szeptem
ber XI. évfolyam

 9. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Újra itt a szeptember, 
az iskola- és óvodakezdés…

Ha ma ro san vé ge a nyá ri szü net nek, és ha min den
jól megy, és a jár vány hely zet sem in do kol szi go rí tá so kat, ak kor szep tem -
ber ben új ra is ko la pad ba ül nek a di á kok, meg kez dik az óvo dát a kis -
gyer me kek. A leg több is ko lá ban a nyá ri szü net utol só he te i ben oszt ják
ki a tan köny ve ket, jel lem zõ en au gusz tus 27–31. kö zött.

A 2021/2022-es tan év rend jé rõl szó ló kor mány ren de let alap ján az is -
ko lai év szep tem ber 1-én szer dán kez dõ dik, így egy rö vid hét tel in dul és
2022. jú ni us 15-ig, szer dá ig tart. 

Egy elõ re je len lé ti ok ta tás ra ké szül he tünk, de hogy mi lesz utá na, az
még tel je sen bi zony ta lan. Sok kis gyer me kes szü lõ fél ok kal, hogy ide ér-
e a ne gye dik hul lám, és az mi lyen in téz ke dé sek kel jár majd. Maruzsa
Zol tán ok ta tá si ál lam tit kár el mon dá sa sze rint a ta ná rok át ol tott sá ga ki -
lenc ven szá za lék fe let ti, így egész tan tes tü le tek meg fer tõ zõ dé sé tõl nem
kell majd tar ta nunk. Azt is hoz zá tet te, hogy fel ké szül tek ar ra, hogy le het -
nek egye di ese tek, de azt re mé lik, jó val ke ve sebb in téz ke dést és kor lá -
to zást kell majd vég re haj ta ni, mint az el múlt tan év ben. 

Akár hogy is van, a szük sé ges esz kö zök be szer zé sét nem le het meg -
úsz ni, ami egy vagy akár több gyer mek ese tén is meg ter he lõ le het. Ku -
ta tá sok sze rint egy át la gos két gyer me kes csa lád ös  sze sen 40–80 ezer
fo rin tot költ eb ben az idõ szak ban, de az el sõ osz tályt kez dõk nek még az
ott ho ni iro da bú tor ok, a szá mí tás tech ni kai esz kö zök meg vá sár lá sa to -
váb bi, je len tõ sebb ki adást is je lent het.

Jó tud ni azon ban, hogy már több te le pü lés és mun ka hely is tá mo gat -
ja ezt az idõ sza kot. A ké rel met a tan év kez dé si tá mo ga tás ra az il le té kes te -
le pü lés ön kor mány za tá nál vagy az adott mun ka he lyen kell le ad ni.

Ami még sok kér dést vett fel, az az ál ta lá nos is ko lá sok ko ro na ví rus el -
le ni ol tá sa. A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ada tai sze rint 688,5 ezer di ák
tar to zik a 12–18 éves kor osz tály ba. A 16–18 éves középiskolásokok má -
jus óta re giszt rál hat nak, mel let tük 400 ezer 12–15 éves di ák van, akik
most elõ ször kap hat nak majd Pfizert. Az ope ra tív törzs egy hó nap pal ez -
elõt ti je len té se sze rint 59 ezer di á kot re giszt rál tak ol tás ra, va gyis a kor -
osz tály mind össze 14,75 szá za lé kát.

Sok szü lõ nem tud ja, mi vel ten ne jót, mi vel tud hat ná biz ton ság ban
és egész ség ben a gyer me két. Mit hoz majd a jö võ, hogy ala kul az elõt -
tünk ál ló év. Mil li ó nyi kér dés sel, ös  sze szo rult gyo mor ral ál lunk a kö vet ke -
zõ idõ szak elõtt. A nyár alatt ta lán si ke rült min den ki nek egy ki csit fel töl -
te ni a D-vi ta min-rak tá ro kat és tes ti-lel ki egész sé gét! 

Én min den ki nek kí vá nok jó egész sé get és si ke res elõt tünk ál ló idõ -
sza kot!                                                       Ba lázs Ani kó (Meszlen)

Következõ megjelenés: 2021. október 6.

Dísz pol gár ava tás Bü kön
Az au gusz tus 20-ai ün nep ség al kal má ból Bük Vá ros Ön kor mány -

za ta dísz pol gá ri cím mel ju tal maz ta a Szent Ke le men-temp lom kán to -
rát, a temp lo mi szol gá la tot 65. éve vég zõ Loibl Miklósné, Eta né nit.
1937. de cem ber 23-án szü le tett Zsirán, az öt gyer me kes csa lád ne -
gye dik sar ja ként. 4 éves ko rá ban a csa lád Bük re köl tö zött. Édes any -
ja ré vén sze ret te meg az ének lést. Ének te het sé ge ko rán ki tûnt a
temp lom ba já rók kö ré ben is. 1955-ben a nya rat a te le pü lé sen töl tõ

sze mi na ris ta kis pap, Schermann Ru dolf kezd te el meg ta ní ta ni az or -
go ná lás ra. Az õ se gít sé gé vel je lent kez he tett Sop ron ba a kán tor kép -
zõ be. Eta né ni nek azon ban alig né hány hó na pot kö ve tõ en nem
hosszab bí tot ták meg a vá ros ban va ló tar tóz ko dá sát a ha tár sáv ren -
de let mi att. Emi att ar ra kény sze rült, hogy ma gán úton foly tas sa a ta -
nul má nya it, me lyet je les osz tály zat tal tel je sí tett 1956-ban.

Han gi adott sá gai okán sze ret ték vol na el csá bí ta ni a te het sé ges fi -
a talt Bük rõl, õ azon ban nem akar ta el hagy ni az ott ho nát. 1958-ban
el in dí tot ta a temp lo mi fel nõtt ének kart, majd az 1960-as évek ben
egy más után két szer gyer mek kó rust is szer ve zett. Ides to va 65 éves
szol gá la ta alatt nem csak az alá za tos ének lé si és ze nei szol gá lat ból
vet te ki a ré szét, ha nem õ szer vez te hos  szú idõn ke resz tül a plé bá ni ai
za rán dok uta kat, 41 éven át se géd ke zett az éves egy há zi hoz zá já ru -
lás be sze dé sé ben, va la mint ve zet te a Ró zsa fü zér Tár su la tot. 70 éves
ko rá ig pe dig tag ja volt a Plé bá ni ai Ta nács adó Tes tü let nek is. Bár 55
éve sen nyug díj ba vo nult, Eta né ni a mai na pig hû sé ge sen lát ja el a
kán to ri szol gá la tot. 

Is ten áld ja Eta né nit, és tart sa meg kö zöt tünk, so ká ig jó erõ ben,
egész ség ben, hogy éne ké vel és or go na já té ká val még so kunk lel ki
üd vé re szol gál has son!                                                 

Sulics He ni
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Hegyfalu
Hor gász ver seny Hegy fa lun

Au gusz tus 15-én ke rült meg ren de zés re a
XIII. Vö rös End re Em lék ver seny im már má so dik
al ka lom mal a hegy fa lui hor gász ta von. 18 ne -
ve zõ ös  sze sen 82 kg ha lat fo gott.

El sõ he lye zett: Har gi tai Lász ló 15,6 kg. Má so -
dik he lye zett: Nagy Krisz ti án 11,2 kg. Har ma dik
he lye zett: Nagy Csa ba 9,65 kg ki fo gá sá val.

A jó han gu lat ban telt ver seny és ered -
mény hir de tés után a hor gász egye sü let tag jai
ebéd del lát ták ven dé gül a részt ve võ ket. 

A sza bad idõ par kunk ban ta lál ha tó hor -
gász tó és ját szó tér rö vid idõ alatt nagy ked -
ven ce lett min den kor osz tály nak, a nyá ri es té -
ken pe zseg itt az élet. 

A nyer tes pá lyá za tok nak kö szön he tõ en
pa dok és új já té kok ke rül tek ki he lye zés re, így
köz ked velt ta lál ko zó hely évé vált fa lunk ap ra -
ja-nagy já nak. 

Magyarné Kiss Éva

Egy év ki ha gyás után, idén au gusz tus 14-én
tar tot tuk Górban a fa lu na pot. 13 óra kor Né meth
Lász ló pol gár mes ter úr nyi tó be szé dé vel kez de tét
vet te az es tig tar tó mu lat ság. Az ebé det Mes ter -
há zi Dé nes ké szí tet te, a mar ha pör költ és a bab -
gu lyás ki csik és na gyok kö ré ben is si kert ara tott.
Így már min den ki te le has sal vár ta az Ope rett

Szín ház fi a tal mû vé szét, Kabai Ale xet, aki ré gi
ma gyar slá ge rek kel ala poz ta meg a han gu la tot
a foly ta tás hoz. A Bü ki Fér fi kar mû so rát szer ete tet -
tel fo gad ta a kö zön ség, majd Kapolcsi Ot tó ci -

te ra kí sé re té vel pár lel kes asszony nép da lo kat
éne kelt. A fül be má szó da lo kat a hall ga tó ság is
szí ve sen da lol ta.

A szer ve zõk ál tal meg hir de tett há zi sü té sû sü -
te mény ver seny re 13 édes ség gel ne vez tek az
ama tõr cuk rá szok. A sor szám mal ki he lye zett sü -
te mé nye ket min den ki meg kós tol hat ta és sza -
vaz ha tott a leg fi no mabb ra. A leg több sza va za -
tot Marcel Wissmer sváj ci „Hexenkuchen” édes -
sé ge kap ta. Má so dik he lyen Kampel Istvánné
Te ri né ni kó kusz koc ká ja, míg har ma dik he lyen
Né meth Iza bel la Fló ra triplacsokis fi nom sá ga
vég zett. Az el sõ há rom he lye zett ér té kes nye re -

mé nyek kel lett gaz da gabb.
A fi a ta lok a ví zi fo ci-aré ná ban, a ki seb bek az

ugrálóvárakban ve zet ték le fe les le ges ener gi á -
ju kat. A dél után fo lya mán le he tõ ség volt a fa lu
fo ci pá lyá ján egy kis lo vag lás ra is, mely hez
Czirók Bi an ka biz to sí tot ta a lo va kat. Az es te ze -
nés-tán cos mu lat ság gal ért vé get.

A for ró dél utá non min den ki jól érez te ma gát!
Ez úton is kö szön jük min den ki se gít sé gét, aki bár -
mi lyen mó don részt vett a szer ve zés ben, az elõ -
ké szü le tek ben, a fa lu nap le bo nyo lí tá sá ban,
vagy ép pen fel aján lá sok kal já rult hoz zá a ren -
dez vény si ke ré hez!          Lovasi-Pócza Ka ta lin

Falunap Górban

OLVASS MINKET ONLINE IS!  www.repcevidek.hu
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A Répce-sík két szom szé dos kis vá ro sá ban –
más te le pü lé se ink hez ha son ló an – idén is meg -
em lé kez tek Szent Ist ván ki rály ról, meg ál dot ták és
meg szeg ték az új ke nye ret. 

Bü kön az ün nep elõt ti na pon a ha gyo má -
nyok nak meg fe le lõ en, ün ne pi ön kor mány za ti
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés ke re té ben zaj lott a meg -
em lé ke zés. Dr. Né meth Sán dor pol gár mes ter
meg nyi tó ja után az Ipro ze ne kar mû so rá nak el -

sõ ré sze tör té nel mi vis  sza te kin tést adott a hon -
fog la lás ról. Ün ne pi be szé de ele jén Sza bó Ti bor
Já szai Ma ri-dí jas szí nész, a Weöres Sán dor Szín -
ház igaz ga tó ja ko runk fon tos kér dé se it ve tet te
fel. Ezek re a vá laszt Szent Ist ván örök sé ge ad ja
meg, ahogy az elõ idõ szak ok ban is út mu ta tá sul
szol gált. Túl kell lép nünk a szét hú zá son, a ma -
gyar ság ös  sze tar tá sa, nyel vünk, kul tú ránk, ha -
gyo má nya ink meg õr zé se a meg ma ra dá sunk
zá lo ga. Sza va it meg erõ sí tet te az Ipro ze ne kar,
mely Szent Ist ván in tel me i re fel fûz ve, mû so rá nak
má so dik ré szé vel is el va rá zsol ta a kö zön sé get.

A ki tün te té sek át adá sa az új bü ki dísz pol gár,
Loibl Miklósné Gö csei Etel ka kö szön té sé vel kez -
dõ dött, aki már 65 éve lát ja el a bü ki ró mai ka -
to li kus egy ház köz ség kán to ri szol gá la tát. (Õt la -
punk ban kü lön be fog juk mu tat ni.)

Bük vá ros ki tün te tõ if jú sá gi ok le ve lét Amb rus
Vik tó ria Csil la spor to ló ve het te át. Ne ve zett óvo -
dás ko rá tól bir kó zik a Bü ki Bir kó zó Club ver seny -
zõ je ként. „Ar ra em lék szem, hogy a ver se nyek
nagy ré szét meg nyer tem, a fi ú kat is el ver ve” –
nyi lat koz ta Vi ki a kez de ti évek rõl. „Ahogy nõt -
tem, úgy erõ söd tem, és egy szer csak baj nok let -
tem.” Ez a 2013. évi di ák olim pia volt. A kö vet ke -
zõ évek kor osz tá lyos or szá gos baj nok sá ga in is 2.
vagy 3. he lye zé se ket ért el. Több mint öt éve a

boks  szal is meg is mer ke dett. „A si ke rek gyor san
jöt tek, az el sõ ma gyar baj nok sá go mat rög tön
meg nyer tem. Az óta pe dig egy mást kö ve tik a
ha zai és a nem zet kö zi ver se nyek, az egy re jobb
ered mé nyek” – em lé ke zett az ököl ví vás ban el ért
si ke rek re. A kor osz tá lyos ha zai ver se nye ken hat -
szor 1. és négy szer 2. he lye zést ért el. Az if jú sá gi
Eu ró pa-baj nok sá go kon egy-egy 2., 3. és 5., a
2018. évi If jú sá gi Vi lág baj nok sá gon 5. he lye zést

ért el. Idén már be vá lo gat ták a fel -
nõtt olim pi ai ke ret be is. „Az az ál -
mom, hogy egy olim pi án kép vi sel -
hes sem a ha zá mat” – nyi lat koz ta az
él spor to ló.

A ki tün te té sek át adá sa után
Bakay Pé ter evan gé li kus lel kész
meg ál dot ta, dr. Szalai Gá bor ka to li -
kus plé bá nos pe dig meg szen tel te
az új ke nye ret, me lyet most is Pukler
Emil sü tött ott ho ni ke men cé jé ben.
Dr. Né meth Sán dor pol gár mes ter
pe dig fel szel te, és meg kí nál ták ve le
az ün nep ség részt ve võ it. 

A 20-i bü ki ün ne pi szent mi sét a
vá ros szü löt te, dr. Csó ka Gás pár

ben cés atya mu tat ta be pap pá szen te lé sé nek
és bü ki új mi sé jé nek 60. év for du ló ja al kal má ból.

Csepregen az ün nep reg ge lén a Szent Mik -
lós-temp lom ban Finta
Jó zsef plé bá nos szen -
tel te meg az új ke nye -
ret, me lyet a Sop ro ni és
Tár sa Pék ség ben sü töt -
tek. Az Ot tó Kem ping -
ben ke nyér-, majd pe -
rec ké szí tés sel és sü tés -
sel, ez zel pár hu za mo -
san pe dig ját szó há zi
kéz mû ves fog lal ko zá -
sok kal foly ta tód tak a
ren dez vé nyek.

Dél után a Me se bolt
Báb szín ház mu tat ta be
a Ki rá lyok köny ve cí mû
elõ adá sát. Majd foly ta -
tó dott a ját szó ház. A fú vós és mazsorett rá han -
go ló után kez dõ dött a vá ro si ün nep ség. Hor váth
Zol tán pol gár mes ter ün ne pi kö szön tõ jé ben fel -
idéz te az el múlt öt év ez re det, mely nek so rán jöt -
tek-men tek a kü lön bö zõ nép cso port ok a Kár -
pát-me den cé ben, de csak a ma gyar ság tu dott
itt meg ma rad ni. A Szent Ist ván ala pí tot ta ál la -

munk a kül sõ vi ha ro kat is ki áll ta. Min den Szent
Ist ván-ün nep ön vizs gá lat is. El sõ ki rá lyunk tör vé -
nyei és fi á hoz in té zett in tel mei ma is meg szív le -
len dõ ek. Ha gyo má nya ink nak meg fe le lõ en ma
is meg tör tént az idei bú zá ból ké szült új ke nyér
meg ál dá sa. Au gusz tus 20-a a kö zös ség ün ne pe
is. Te le pü lé sün ket az ös  sze tar tás, a szor ga lom és
a fej lõ dés jel lem zi. Egy más tá mo ga tá sá val
gyor sab ban tu dunk ha lad ni „éle tünk há zá nak”
épí té sén. Nap mint nap azon dol go zunk, hogy
Csepreg ér ték rend je, szel le mi sé ge, ar cu la ta és
ki ál lá sa alap ján egy büsz ke és von zó úticél, az
itt la kók nak pe dig iga zi ott ho na le gyen.

A kép vi se lõ tes tü let ha tá ro za ta alap ján
Csepreg Vá ros Szol gá la tá ért Dí jat ok ta tá si ta go -
zat ban: Bodorics Ernõné ta ní tó nõ, if jú sá gi ta go -
zat ban: Dosztálné Amb rus An na Me lin da ta ní tó -
nõ, egész ség ügyi ta go zat ban Koószné Márk
Tün de há zi or vo si as  szisz tens, kul tu rá lis ta go zat -
ban Sze le Ta más, a fú vós ze ne kar egye sü let el -
nö ke kap ta több év ti ze des, pél da ér té kû mun ká -
já ért. Pol gár mes te ri el is me rõ ok le vél ben Balikó
Gá bor ré sze sült ki vá ló pol gár õri szol gá la tá ért.

Az ün ne pi gon do la tok után Csepreg Vá ros
Fú vós ze ne ka ra ját szott ma gas szín vo na lon, köz -
ben pe dig Csepreg Vá ros mazsorett cso port jai
ra gad tat ták taps ra a ven dé ge ket. A mû sor vé -
gén itt is meg kós tol hat tuk a fel sze le telt új ke nye -

ret és pe re ce ket, s le öb lít het tük a Tóth–Néber és
Mol nár Sán dor pin cé sze té nek bo ra i val.

Az es ti mû sor ban a csor nai Romungro Cipsy
Band és a he lyi Répce Party Country együt te sek
szó ra koz tat ták a kö zön sé get szín vo na las mû so -
ruk kal. Majd retro disz kó val ért vé get a ren dez -
vény so ro zat.                                                 SF

Az ál lam ala pí tás ün ne pe kis vá ro sa ink ban
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Nyá ri fej lesz té sek, te rü let ren de zé sek

Au gusz tus ban el ké szült a ra va ta lo zó ban rég -
óta ter ve zett kihangosítás fel sze re lé se, me lyet a
köz ség nek Dr. Var ga Zol tán ado má nyo zott. Há -
lás kö szö net ér te! A ra va ta lo zó mel let ti te rü le tek
ki csi no sí tás ra ke rül tek, a Jó zsef At ti la ut cá ban lé -
võ híd kor lát ja ví tá sa, fes té se, „ki vi rág zá sa” is
meg  tör tént. A Lász ló-kert kar ban tar tá sa fo lya -
ma tos, mely meg is lát ha tó a gyö nyö rû fü vön és
vi rá go kon. Az idei év ben is kan na vi rá gok ke rül -
tek a ját szó tér hez, a Kislédeci em lék mû pe dig
egy szép ka vi csos ala pot ka pott. Az éve ken át

tar tó ál ta lá nos mun ká la tok meg hoz zák a vég -
ered ményt, hi szen ren de zett te rü le tek vár ják a
fa lu la kó it, il let ve az ide lá to ga tó kat. Kö szön jük
szé pen min den ki nek, akik akár csa pat ban vagy
egyé ni leg hoz zá já rul nak a fa lu szé pí té sé hez és
fej lõ dé sé hez. Kér jük a fa lu la kos sá gát, hogy sa -
ját kör nye ze tük rend ben tar tá sá val já rul ja nak
hoz zá köz sé günk von zó lát vá nyá hoz!

Igler Pat rí cia

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Sopronhorpács
Chernelházadamonya Sár vár tól észak nyu -

gat ra, Szom bat hely tõl észak ke let re, Bük tõl dél -
ke let re fek võ zsák te le pü lés. An nak el le né re,
hogy egy kis fa lucs ká ról van szó, meg fe le lõ élet -
szín vo na lon él nek. A Ma gyar Fa lu prog ram nak
kö szön he tõ en olyan be ru há zá so kat is vég re tud -
tak haj ta ni, amik sa ját for rás ból nem tud tak vol -
na meg va ló sul ni. Az
egyik leg je len tõ sebb pá -
lyá za ti le he tõ ség a fa lu -
gond no ki busz vá sár lá sa
volt, mely a la ko sok min -
den na pi éle tét a mai na -
pig tel jes mér ték ben ki -
szol gál ja. A fa lu gond nok
se gít a be vá sár lás ban,
gyógy szer ki vál tás ban, vi -
szi a la kos sá got vizs gá -
lat ra, ol tás ra. Au gusz tus
kö ze pén ér ke zett a tá -
mo ga tó dön tés a leg -
utóbb be nyúj tott pá lyá -
za tuk hoz, mely nek ke re -
tén be lül egy köz te rü let kar ban tar tó kis trak tort és
ka szát tud vá sá rol ni a köz ség. A jö võ ben a te -
me tõ ke rí té sét, kör nyé két, il let ve szi lárd bur ko la -
tú uta kat kí ván nak rend be ten ni pá lyá za ti for rás
igény be vé te lé vel. Amen  nyi re le he tõ sé ge ik en -
ge dik, sa ját for rás ból is igye kez nek fej lesz te ni a
fa lut. Au gusz tus ban pél dá ul a ját szó tér kör nyé -
két tet ték rend be. 

A fa lu ele jé ben lé võ ré gi pos ta épü let át ala -
kí tá sa is meg tör tént, ahol egy If jú sá gi Ház ke rült
ki ala kí tás ra ba ba-ma ma szo bá val ki e gé szül ve,
amely egy ta lál ko zá si, ki kap cso ló dá si le he tõ sé -
ge ket lesz hi va tott nyúj ta ni ki csik nek és na gyok -
nak egy aránt. Tár sa dal mi mun ká val a Cher nel -
há zi fa lu ré szen lé võ Jé zus Szí ve-bú csú hely szob -
ra it és azok nak a ke rü le tét rak ták rend be. A
nem ré gi ben ös  sze fo gás sal meg va ló sí tott, fel sze -
relt ka me ra rend szer szép las san be vált ja a hoz -
zá fû zött re mé nye ket. Ugyan vis  sza szo rí ta ni még

nem tud ták a fa lu ha tár nál lé võ sze me te lést, de
je len tõ sen le csök ken tet ték. 

A te le pü lés ve ze tõ sé ge fon tos nak tart ja a la -
kos ság tá mo ga tá sát is Bursa prog ram mal, Arany
Já nos Te het ség gon do zó Prog ram mal, is ko la kez -
dé si tá mo ga tás sal, se gé lyek kel vagy a né pes -
ség szám meg tar tá sá nak, il let ve nö ve lé sé nek ér -

de ké ben a te le pü lés re köl tö zõ fi a tal csa lá dok,
kis gyer me kes csa lá dok szá má ra több szá zez res
tá mo ga tás sal. Prog ra mok ban is bõ vel ke dik
Chernelházadamonya. Min den nyá ron van egy
al ka lom, ami kor meg moz dul a fa lu, és együtt
szó ra ko zik. Az idei év ben au gusz tus 15-én ke rült
meg ren de zés re a csa lá di nap, me lyen gyer -
mek, fel nõtt egy aránt ta lált ma gá nak ki kap cso -
ló dá si le he tõ sé get. Az idõ sek nap ja is egy a ha -
gyo má nyos prog ra mok kö zül, va la mint a Mi ku -
lás is min den év de cem be ré ben el lá to gat a
gye re kek hez. Ta valy a ví rus hely zet mi att ház ról-
ház ra járt, hogy ott ho na ik ban ke res se fel a kis
la kó kat. A könyv tá ri szol gál ta tá son be lül is szá -
mos le he tõ sé get nyúj ta nak a la kos ság nak. Ezek
a le he tõ sé gek és prog ra mok min den ki szá má ra
egy meg fe le lõ éle tet te rem te nek eb ben a kis
köz ség ben.

Igler Pat rí cia

Chernelházadamonya
kis kö zös sé ge
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Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za ta 25. al -
ka lom mal szer ve zett fa lu na pot a te le pü lés la kó -
i nak, az el szár ma zot tak nak és a kör nye zõ fal -
vak ból ér ke zõ ven dé gek nek. A szép nyá ri nap
ze nés éb resz tõ vel in dult, bár a hor gász ver seny
részt ve võ it már a hor gász tó part ján ér te a ko rai
nap su gár. A dél elõt ti sport prog ra mok után ün -

ne pé lyes meg nyi tó val foly ta tó dott a ren dez -
vény. Né meth La jos pol gár mes ter úr be szá molt
a pan dé mia alatt vég zett sa ját költ ség ve té sû
fej lesz té sek rõl, va la mint a pá lyá za to kon nyert
pénz ös  sze gek fel hasz ná lá sá ról. Ven dé günk volt
a kör nye zõ te le pü lé sek pol gár mes te re in kí vül
Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ úr, aki fel szó -
la lá sá ban biz tat ta fa lunk ve ze tõ it a to váb bi kor -
mány za ti le he tõ sé gek ki ak ná zá sá ra. 

A hi va ta los részt kö ve ten ün ne pé lyes ke re tek
kö zött dí jaz ták a dél elõtt zaj ló ver se nyek nyer te se -
it, a leg jobb ta nu lók pe dig könyv ju ta lom ban ré -
sze sül tek. A kö zös ebéd el fo gyasz tá sa után, kü lön -
fé le ze nés, tán cos, éne kes pro duk ci ók szó ra koz -
tat ták a szép szá mú kö zön sé get. El sõ ként a Ma -
gán nyo mo zók cí mû nép sze rû so ro zat fõ sze rep lõ -
je, Buch Ti bor lé pett szín pad ra ze nés mû so rá val. A

mû vész úr re mek hang já val és sármjával sok nõi
szí vet meg do bog ta tott, mi köz ben a höl gyek asz -
ta lá hoz ül ve kö zös nó tá zás ra kér te õket. A Szár föl -
di Ha gyo mány õr zõ Egye sü let len dü le tes ba jor sör -

tán cát nagy taps sal fo gad ta a hall ga tó ság. A Pá -
pai Mu si cal Stú dió tag jai már szin te ha za jár nak
Nagygeresdre, most is fer ge te ges slá ger cso kor ral
ked ves ked tek a je len lé võk nek. A kö vet ke zõ órá -
ban a nép tán cé volt a fõ sze rep a Nicki Fer ge teg
köz re mû kö dé sé vel. A me leg el le né re ki tar tó an
rop ták a tán cot a kü lön fé le ko re og rá fi ák ra. Mû so -
ruk kü lön le ges szín folt ja volt az os to ros as  szony ve -

rés, me lyet a bá tor ön ként je lent ke zõ höl gye ken
pró bál tak ki. A nap utol só két fel lé põ je a ha zai ze -
ne csa tor nák nép sze rû ven dé gei kö zé so rol ha tók.
Sa ját da la ik kal és fel dol go zott slá ge rek kel ér kez -

tek a szó ra koz ta tá sunk ra. Ra jon gó ik a szín pad
elõtt tap sol va, tán col va éne kel ték ked venc me ló -
di á i kat. De rûs, öröm te li két órát tölt het tünk sztár -
ven dé ge ink kel, Éder Gabee-val és Bu nyós Pi tyu -
val. A tar tal mas nap bál lal zá rult, ahol még egy
meg szök te tett meny as  szonyt is kör be tán col hat tak
a für ge lá bú bá lo zók. 

Né meth Lajosné

Ju bi le u mi nagygeresdi fa lu nap
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Lócs Köz sé gi Ön kor mány zat idén 26. al ka -
lom mal ren dez te meg ha gyo má nyos nagy fa lu -
nap ját au gusz tus 14-én. A prog ram dél után a
lo vak kal hú zott lócsi ké zi haj tá sú tûz ol tó ko csi fel -
vo nu lá sá val vet te kez de tét, me lyet Csepreg Vá -
ros Fú vós ze ne ka ra és Mazsorett Cso port ja kí sért.
Majd a ma gyar és né met nyel vû pol gár mes te ri
kö szön tõ után a „Vi rág zó ré gi ség 2021” cí mû
he lyi fa lu szé pí tõ ver seny dí ja i nak át adá sa kö -
vet ke zett. 33 vi rá gos kom po zí ci ó val ne vez tek a
hely be li ek, me lye ket Bernáth And rea ker tész -
mér nök, Haller Im re Sajtoskál pol gár mes te re és
Cson tos Ri chárd ker tész zsû ri zett. 28-28 pont tal
meg osz tott el sõ he lye zést ért el a Sár ga csep -
pek fan tá zia ne vû al ko tás sal Jekatyerina Va ku ro -
va, és Lanczkorné Csikor Bor bá la a Srágla nem -
ze ti szí nek ben cí mû kom po zí ci ó val, nye re mé -
nyük az ok le vél mel lett egy mé zes ka lács pla kett,
és 15 ezer fo rint ér té kû vá sár lá si utal vány. Meg -
osz tott má so dik he lye zést ért el 27-27 pont tal
Mol nár Jánosné a Sze kér ke rék a sza kaj tó val ki -
fo gó vi rá gok kal cí mû al ko tás sal, va la mint Sissy
Frank a Hu mor és di vat cí mû kom po zí ci ó val,
nye re mé nyük az ok le vél és mé zes pla kett mel -
lett 10 ezer fo rint ér té kû vá sár lá si utal vány. A to -
váb bi pont szám ok na gyon szo ro san ala kul tak,
sok azo nos pont szám mal, így har ma dik he lye -
zést nem osz tott ki a zsû ri. Az ön kor mány zat két
kü lön dí jat ítélt oda Windisch Szabolcsné Szí nezd

új ra, ha meg fa kul na cí mû al ko tá sá ért és Hor -
váth Má té ré szé re a Lócsi vacsi ne vû kom po zí ci -
ó ért, to váb bá min den részt ve võ em lék la pot és
mé zes pla ket tet ka pott em lé kül. 

A fa lu na pi prog ram a fú vó sok és mazsorettek
mû so rá val foly ta tó dott a szín pa don, majd a Lé lek -
ma dár Ének együt test, a to ro nyi Arany pa tak As -
 szony kó rust, a nicki Fer ge teg Nép tánc Együt test
hal hat ta, lát hat ta az egy re nö vek võ kö zön ség. A
gyer me ke ket egész dél után óri ás tram bu lin, lég -
vár, csil lám te to vá lás, lo vas ko csi ká zás, gyer mek
és fel nõtt te ke szó ra koz tat ta. Ágh Pé ter or szág gyû -
lé si kép vi se lõ is meg tisz tel te a ren dez vényt és
öröm mel szá molt be a kö zös mun ka ered mé nye -
i rõl, a Lócsra ér ke zõ kö zel 44 mil lió fo rint tá mo ga -
tás ról. A va cso rá hoz a Pan non Ci gány ze ne kar
húz ta a nó tát, majd a tom bo la sor so lá son sok ap -
ró nye re mény mel lett a Lócs cí me rét áb rá zo ló ha -
tal mas tor ta és Reiber La jos he lyi asz ta los mes ter
ál tal ké szí tett ker ti pad vol tak a fõ nye re mé nyek,
ezt kö ve tõ en fa lu na pi ut ca bál vet te kez de tét a
MEGA ze ne kar ral. Sö té te dés kor a már évek óta
vis  sza té rõ BE-JÓ Együt tes ér ke zett, a fe ke te ru hás
lá nyok tûz tán ca vál tot ta ki a kö zön ség leg na -
gyobb tap sát.

Ez úton is kö szön jük min den fel lé põ szín vo na las
mû so rát, és a köz re mû kö dõk sok-sok se gít sé gét, az
ös  sze han golt mun kát! Jö võ re foly tat juk.

RN

Falunap Lócson
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Kö zel 400 fõ rész vé te lé vel le zaj lott az I. Fi a tal
Gaz da Ta lál ko zó és Csa lá di Nap Egy há zas fa lu -
ban. A ren dez vény jel le gé bõl adó dó an sok kor -
osz tályt meg moz ga tott. Nem csak a fa lu ból, ha -
nem kör nye zõ te le pü lé sek rõl is so kan ki lá to gat -
tak a rend kí vü li me leg el le né re is.  

9 fõ zõ csa pat mé ret tet te meg fõ zõ tu dá sát a
szom ba ti na pon. Kö zü lük 3 csa pa tot dí ja zott is a
há rom ta gú zsû ri. Az egész dél utánt fel öle lõ és éj -

sza ká ba hú zó dó ren dez vényt szí nes prog ra mok,
szak mai ke rek asz tal-be szél ge té sek tar kí tot ták.
Min den ki meg ta lál hat ta a ma ga kor osz tá lyá nak
és ér dek lõ dé sé nek meg fe le lõ prog ra mot. A
gye re kek nek ugrálóvár, csil lám te to vá lás és szal -
ma la bi rin tus állt egész nap ren del ke zé sük re.
Szelfipont is ké szült, amit so kan ki hasz nál tak és
fotózkodtak a hát tér ben ál ló trak to rok kal. 

El sõ ként a fa lu pol gár mes te re, Sán dor Jó zsef
mon dott kö szön tõ be szé det. Õt kö vet te Né meth
Ger gely, a NAK el nö ke és a MAGOSZ me gyei al el -
nö ke, majd a nap há zi gaz dá ja és fõ szer ve zõ je,
Derdák Gá bor, a NAK me gyei al el nö ke, a MAGOSZ
if jú gaz da ta go zat me gyei el nö ke kö szön töt te a

részt ve võ ket. A kö szön tõ be szé dek után az idei év -
ben fenn ál lá suk 90. év for du ló ját ün nep lõ Szanyi
Bok ré ta Néptáncegyüttes mû so ra kö vet ke zett.
Õket kö vet ték a fa lu be li lég tor nász ok, akik lé gi es
könnyed ség gel mu tat tak be ak ro ba ti kus gya kor la -
to kat. Vé gül, de nem utol só sor ban a Trial Show fan -
tasz ti kus pro duk ci ó ját lát hat ta a kö zön ség. 

Akik ki csit ko mo lyabb és szak ma ibb prog ra -
mok ra vágy tak, ez idõ alatt részt ve het tek a

kerekasztal be szél ge té se ken is. Dr. Kal már Sán -
dor a mo son ma gya ró vá ri Szé che nyi Ist ván
Egye tem Me zõ gaz da ság- és Élelmiszer tu do má -
nyi Ka rá nak egye te mi do cen se be szélt a ge ne -
rá ció vál tás ról, ak tu a li tá sok ról és pá lyá za ti le he -
tõ sé gek rõl. A va cso ra elõtt még fel szó lalt Barcza
At ti la or szág gyû lé si kép vi se lõ úr és Ja kab Ist ván,
a Ma gyar Or szág gyû lés Al el nö ke és a MAGOSZ
el nö ke is.  Ko vács Pál, a fa lu plé bá no sa pe dig
asz ta li ál dást mon dott. Az Óvá ri Da lár da kör nek
kö szön he tõ en jó han gu la tú ra si ke re dett va cso ra
so rán a meg je len tek kü lön bö zõ éte le ket kós tol -
hat tak, ami ket a fõ zõ csa pa tok ké szí tet tek a nap
fo lya mán. Ren ge teg adag ké szült, ami bõl a

meg ma radt pör köl tek és ke nye rek sem vesz tek
kár ba. Eze ket a rá szo ru lók asz ta lá ra jut tat tuk el,
töb bek kö zött a Sop ron és Kör nyé ke Csa lád- és
Gyer mek jó lé ti El lá tás In té ze té ben, akik öröm mel
fo gad ták a fel aján lást. 

Az egész ren dez vény ide je alatt volt le he tõ -
ség tom bo la vá sár lás ra, amit a va cso ra után ki is
sor sol tak. Az es te jó han gu la tá ról pe dig
Galavics Lász ló gon dos ko dott. Összeségében
el mond ha tó, hogy az el sõ gaz da ta lál ko zó iga -
zán jól si ke rült, és re mél jük, a jö võ ben is meg -
ren de zés re ke rül het az ese mény. 

Marton-Gazdag Ri ta

I. Fiatal Gazda Találkozó és Családi Nap
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Bük

A Peruska Má ria if jú sá gi no mád tá bort a
horvátzsidányi kegy he lyen az idén 28. al ka lom -
mal ren dez tek meg. Jú li us 26-án kez dõ dött
Dumovits Ist ván atya fõ véd nök sé gé vel.

A „Peruska-dal” így hí vo gat ta a ká pol na kö -
ré a 8–16 éves ko rú gye re ke ket:

„Gyûl jünk a Peruska-kápolna kö ré,
Ter jeszd ki ke zed imád dal, re pülj a fel hõk fö lé!
Emeld fel szí ved, és nyiss új ab la kot,
hagyj a föl dön min den bút, bá na tot.”
Ös  sze is gyûlt 65 horvátzsidányi és kör nyék -

be li fi a tal a Peruska-kápolnánál és sát rat vert.
Ilyen so kan még nem vol tak a tá bor ban, mint az
idén. A tá bo ro zók lel ki fel töl tõ dé sé rõl Dumovits
Ist ván atya mel lett Csá szár Ist ván és Dö mö tör
Lász ló atya gon dos ko dott.

A prog ra mok kö zött sze re pel tek pl. val lá si töl te -
tû be szél ge té sek, a hor vát nyel vet és kul tú rát is -
mer te tõ elõ adá sok. A sport és a já ték sem ma rad -
ha tott el. Ka to nák ér de kes be mu ta tó kat tar tot tak.

Nagy él mény volt a strand nap. A hor -
vátzsidányi fo ci pá lyán fel ál lí tott nagy me den -
cé ben csob ban hat tak a gye re kek. Meg vá lasz -
tot ták az idén a tá bor ar cát is. A lán go so zás,
kok té lo zás és a hab par ti sem ma rad ha tott el.

Au gusz tus 1-én a ren dez vény két nyel vû (ma -
gyar–hor vát) szent mi sé vel ért vé get.  A szent mi -
sén ce leb rált: Dumovits Ist ván atya és Dr. Anton
Kolic nyu gal ma zott plé bá nos.

A fi a ta lok tam bu rá val kí sért éne ke még fel -
eme lõb bé tet te a szent mi sét.

Dumovits Ist ván atya Steiner Mirjanának és
lel kes csa pa tá nak meg kö szön te az if jú sá gi lel ki -
gya kor lat szer ve zé sét, hi szen nél kü lük ez nem jö -
he tett vol na lét re.

Jól si ke rült a tá bor, ami szám ta lan se gí tõ nek
és ada ko zó nak kö szön he tõ. A gye re kek pe dig
egy kö zös dal lal bú csúz tak a tá bor tól és egy más -
tól. Fe lejt he tet len él mé nyek kel tér het tek ha za.

Horváthné Pa dos Te réz

dr. Szalai Gá bor be mu ta tá sa

2021. au gusz tus 1-tõl dr. Szalai Gá bor plé -
bá nos ke rült a bü ki Szent Ke le men Plé bá ni á -
ra. Mel lé meg kap ta a bõi, góri, lócsi és iklan -
be rényi filiákat. 2000-ben szen tel ték pap pá a
gyõ ri Szé kes egy ház ban, a gyõ ri egy ház me -
gye szol gá la tá ra. Eb ben az egy ház me gyé -
ben tel je sí tett ed dig szol gá la tot. Káp lán és
egye te mi lel kész volt Gyõr ben, majd Ta tán és

kör nyé kén, Sopronkövesd és Nagy cenk mel -
lett Bõ ben, Mes ter há zán és Iklanberényben
lát ta el a plé bá no si te en dõ ket. Ezt kö ve tõ en
Ács és Bá bol na kör nyé kén, és egy rö vi debb
ide ig Sop ron ban és Kapuváron szol gált. Hi szi,
hogy aki pa pi hi va tást kap a ka to li kus egy -
ház ban, az va ló ban an  nyi ra a jó Is ten re és
ar ra az il le tõ re sze mély re tar to zik, hogy ezt
sza vak kal nem is tud ják ki fe lé meg osz ta ni.
Va ló szí nû, hogy már a vi lág ra jö ve te le elõtt
el ter vez te az Is ten, hogy ez le gyen az atya
föl di út ja. Fon tos nak tart ja a he lyi kö zös sé gek
meg is me ré sét, fel mér ni, hogy mi lyen ha gyo -
má nyok van nak, mi lyen tra dí ci ók vol tak,
hogy a Krisz tus kö ve tés nek mi lyen for má it tud -
ja meg él ni. Alighogy át vet te a szol gá la tot,
már is egy hit tan tá bor ba csöp pent, ahol a
gye re kek nagy lel ke se dés sel fo gad ták, il let ve
a meg kez dõ dött a plé bá nia tisz ta sá gi fes té -
se, meg újult a hon lap. Eb ben az egy hó nap -
ban bõ ven akadt mun ká ja, így a te le pü lé sek
la kói meg is mer het ték Gá bor atya alá za tos
szol gá la tát. 

Sulics He ni

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

A tá bo ro zók a Peruska-
kápolna kö ré gyûl tek
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Har min ca dik al ka lom mal fog -
tak ka szát a ké zi ara tás ha gyo má -
nyát ápo ló cso por tok. Nagygeresd
köz ség a kez de tek óta kép vi sel te ti
ma gát a be mu ta tó kon. 

Az ala pí tó ta gok kö zül Ágos ton
Gáborné Ili ke né ni és Ta kács Ka ta -
lin Ka ti né ni az idén is részt vett a
ren dez vé nyen. A szo ká sok hoz hí -
ven, ara tó mi sé vel kez dõ dött a
prog ram, ame lyet az ün ne pé lyes
meg nyi tó kö ve tett. Rend ha gyó mó -
don a meg nyi tó nak és a kul tu rá lis
prog ra mok nak az Át ri um ren dez -
vény tér adott ott hont. A ban dák fel -
vo nu lá sát kö ve tõ en kez de tét vet te

a be mu ta tó. A csa pa tok be bi zo nyí -
tot ták, hogy egy év ki ha gyás után
sem fe lej tet ték el a ké zi ara tó szer -
szá mok hasz ná la tát. Rend  vá gók,
kö tél te re ge tõk, ma rok sze dõk és kö -

tö zõk da la szállt a me leg jú li u si szél -
ben, mi köz ben min den ka sza su hin -
tás sal kö ze lebb ér tek a ki je lölt bú -
za táb la vé gé hez. 

Ren ge teg fo tó és vi deó ké szült a
ju bi le u mi ké zi ara tás ki tar tó részt ve -
võ i rõl, ame lyek jól tük rö zik, hogy a
gé pe sí té sek elõtt a min den na pi ke -
nyér men  nyi mun ka és ve rej ték
árán ke rült az asz ta lok ra. 

Né meth Lajosné

Szob rá szat, fo tó mû vé szet, gra fi -
ka, de még tex til mun ka is ke rült a
csepregi Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si,
Sport ház és Könyv tár ki ál lí tó ter mé -
be, ahol a Mo za ik Kép zõ mû vész
Kör leg fi a ta labb al ko tói mu tat koz -
nak be. Ok tó ber kö ze pé ig lát ha tó
a vá lo ga tás.

Gaján Pet ra, Radics Eli za, Sza bó
Eme se, Vlaszinich Ve ro ni ka, Ke resz -
tes Bri git ta és Gácsi Bi an ka mun kái
ke rül tek a csepregi kiállítóterembe
az idei au gusz tu si tár lat ra. A hat al -
ko tót a Tri o la Alap fo kú Mû vé sze ti Is -
ko la kö ti ös  sze csepregi kö tõ dé sü -
kön felül. A ta nít vá nyok cí met kap ta
a tár lat, hi szen mind a hat kép zõ mû -
vész Hetyésy Ka ta lin ta nít vá nya volt.
A 25 éves Mo za ik Kép zõ mû vé sze ti
Kör ve ze tõ je a rend kí vül né pes ki ál -

lí tás nyi tón egyen ként mu tat ta be és
mél tat ta a hat ta nít ványt. Van, aki
ép pen nem a kép zõ mû vé szet men -
tén he lyez ke dett el, és olyan al ko tó
is, aki majd szep tem ber ben kez di
ta nul má nya it a szom bat he lyi kép zõ -
mû vé sze ti kö zép is ko lá ban. Gra fi kák,
fest mé nyek, fo tók ke rül tek a fa lak ra,

jó részt ta nul má nyok. Bor dó bár sony
eme li ki a te rem kö ze pén és sar ká -
ban a gipsz bõl ké szült szob ro kat.
Ahogy Ziembicki Er zsé bet, a Pe tõ fi
Sán dor Mû ve lõ dé si, Sport ház és
Könyv tár ve ze tõ je a meg nyi tón fo -
gal ma zott: szen télyt va rá zsolt a ki ál -
lí tás anya ga a te rem be. A szen tély
még nem zárt be, hi szen az au gusz -
tu si tár lat ok tó ber 15-ig lát ha tó
Csepregen.

Ba kos Ág nes

Jú li us 4-én, va sár nap Rép ce vi -
sen ren dez ték meg a már ha gyo -
mán  nyá vált kis pá lyás fo ci baj nok -
sá got.  A meg mé ret te té sen 18 csa -
pat 3 cso port ban mér te ös  sze tu -
dá sát, ügyes sé gét. Szakony is in -

dult a ver se nyen, ahol si ke re sen
vet te az aka dá lyo kat, s a II. he lye -
zést sze rez ték meg cso port juk ban.
A csa pat tag jai vol tak: Schrott Pé -
ter, Né meth Ger gõ, Hanis Ta más,
Bog nár Ta más, Hor váth Ist ván,
Kövesi Erik, Ba logh Erik, Kövesi Alex,
Gosztom Csa bi.

Az Ö.T.E. Szakony csa pa ta be ne -
ve zett a Peresznyén au gusz tus 14-

én, im már 42. al ka lom mal meg  ren -
de zés re ke rü lõ Répcekupa Tûz ol tó -
ver seny re. Szok vá nyos mó don zaj -
lott a ver seny, mely egy sta fé ta-vál -
tó fu tás ból és egy kis mo tor fecs ken -
dõ-sze re lés bõl állt. 

Az idei év ben 4 új tag gal is bõ -
vült az egye sü let, mely ta gok részt is
vet tek mind két ver seny szám ban. A
ba rá ti han gu la tú ver se nyen
Szakony csa pa ta a ne gye dik he -
lye zést ér te el: Bü ki Ákos, Hanis Ba -
lázs, Ézsöl Ist ván, Né meth Ger gõ,
Schrott Pé ter, Hanis Ta más, Bo gán
Kár oly, Domnánics Ba lázs.

Bü ki Ákos

Ara tó ban dák
ju bi le u ma

Szakonyiak megmérettetése

Hat fiatal alkotó, 
egy kiállítás
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Pá lyá za ti hí rek
2021. au gusz tus 16-án ün ne pé lyes ke re tek

kö zött át ad ták a csa pa dék víz el ve ze tõ-rend -
szert Völcsejen.

Az ün ne pé lyes át adá son Né meth Zol tán, a
Gyõr-Moson-Sopron Me gyei Köz gyû lés el nö ke,
Barcza At ti la, Sop ron és tér sé ge or szág gyû lé si
kép vi se lõ je és Szõ ke At ti la, Völcsej pol gár mes te -
re mon dott be szé det. A rend szer ki épí té sé re 25
mil lió fo rint tá mo ga tást ka pott, az ön kor mány za ti
ön erõ 4,7 mil lió fo rint volt. A ter ve zõ és mû sza ki

el len õr sze mé lyé ben Petri Bé lá nak, a ki vi te le zõi
mun ká ért Var ga Jó zsef nek mon dott kö szö ne tet
Szõ ke At ti la. Je len leg a rend szer ki épí té sé bõl
750 mé ter va ló sult meg.

Pol gár mes ter úr ki tért to váb bá 2 si ke res
Ma gyar Fa lu prog ram le zá rá sá ra is. 

A Hor gász egye sü let 999.900 Ft-ot nyert
esz köz be szer zés re, mely bõl egy ön já ró fû nyí ró
trak tort vá sá rol tak. Az Ön kén tes Tûz ol tó Egye -
sü let 5.196.563 Ft-ot nyert szer tár bõ ví tés re.

A 2018-ban kez dõ dõ jár da fel újí tá si prog -
ram las san a vé gé hez ér. A 4 km hos  szú sá gú
jár dá ból mint egy 300 mé ter ma radt hát ra,
ami az idén be fe je zés re ke rül.

Az év vé ge fe lé szin tén Ma gyar Fa lu prog -
ram se gít sé gé vel a Ta vi ró zsa ut ca mint egy 12
mil lió fo rint ér ték ben mur vás, por men te sí tett
fe lü le tet kap.                                            yde

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Völcsej A ta va lyi év vel el len tét ben idén meg ren de -
zés re ke rült au gusz tus el sõ va sár nap ján a ha -
gyo má nyos fa lu nap, bár a kép vi se lõ-tes tü let,
hogy a jár vány ügyi elõ írá sok nak meg fe lel je -
nek, a sajt vá sárt az idei év ben sem ren dez te
meg. Így a fa lu nap dél után kez dõ dött ün ne pi

szent mi sé vel, ahol Sza bó
Mik  lós plé bá nos úr a szer tar -
tás ke re té ben meg ál dot ta az
új ke nye ret is. 

A hi va ta los rész Haller Im -
re úr, Sajtoskál pol gár mes ter -
ének ün ne pi kö szön tõ jé vel
kez dõ dött. Be szélt a jár vány
ne ga tív ha tá sa i ról, a fa lu ösz -
 sze tar tó la kó i ról, és büsz kén
mond ta el, hogy a te le pü lés
a Ma gyar Fa lu prog ram 2020
ke re te i ben meg hir de tett pá -
lyá za ton két íz ben is si kert köny vel he tett el. Fa lu -
bus  szal gaz da go dott a te le pü lés, meg kön  nyít ve
ez zel a fa lu la kó i nak éle tét. A má sik nagy be ru -
há zás a kö zös sé gi tér át ala kí tá sa és fel újí tá sa
volt. A nagy te rem ki bõ vült, meg újult a fa lu ház
hom lok za ta, te tõ szer ke ze te és ud va ra is. Be szé -
dé ben ki emel te a pon tos, gyors és szak sze rû
mun kát, majd kö szö ne tét fe jez te ki a köz re mû -
kö dõk nek.

A pol gár mes ter kö szön tõ je után Ágh Pé ter
úr, a fa lu or szág gyû lé si kép vi se lõ je kö szön töt te a
meg je len te ket. Õt kö vet te Plájer Já nos úr, aki a
sajt vá sá rok meg ren de zé sé nek osz lo pos tag ja.
Saj ná la tát fe jez te ki, hogy idén sem tud ták meg -
ren dez ni a vá sárt, mert pon to san 600 éve an -

nak, hogy Luxenburgi Zsig mond vá sár tar tá sá ra
vo nat ko zó jo got ado má nyo zott Kaalnak. Leg in -
kább sajt vá sá ra i ról volt hí res, in nen is kap ta mai
ne vét. A Fa lu ház fa lán el he lye zett em lék táb la
ta nús ko dik er rõl. A be szé de ket kö ve tõ en Mik lós
atya meg ál dot ta és fel szen tel te az új já é pí tett,
fel újí tott kö zös sé gi te ret, majd Ágh Pé ter or szág -
gyû lé si kép vi se lõ, Haller Im re pol gár mes ter és
Hor váth Er vin al pol gár mes ter a nem ze ti szí nû
sza lag át vá gá sá val át ad ta a kö zös sé gi te ret a
fa lu la kó i nak. 

A fa lu na pi prog ram a gyõ ri Kvintoperett
mû so rá val foly ta tó dott, akik az esõs idõ el le né -
re is jó kedv re de rí tet ték a meg je len te ket. A kö -
zön ség együtt éne kel te az is mert ope ret te ket a
mû vé szek kel. Õket kö vet te Poór Pé ter éne kes

mû so ra, aki ugyan csak
meg moz gat ta a kö zön sé get.
A va cso ra el fo gyasz tá sa köz -
ben meg kezd te mû so rát a
szom bat he lyi West Ré gió ze -
ne kar. Klas  szi kus kön  nyû ze -
nei da lo kat ját szot tak a kö -
zön ség nagy örö mé re. Az es -
te sztár ven dé ge Bu nyós Pi tyu
volt, a kö zön ség együtt éne -
kelt és tán colt ve le. A több
hó nap nyi „be zárt ság” után
ön fe ledt bu li zás kez dõ dött, a

jó han gu lat ról a Mega együt tes gon dos ko dott.
Jö võ re ugyan ek kor ugyan itt, re mél jük, már
sajt vá sár ral!

bvr

A Ma gyar Fa lu prog ram ke re té ben egy há -
zi kö zös sé gi te rek fej lesz té sé re a Szakonyi Ró -
mai Ka to li kus Egy ház köz ség 8 mil lió fo rint tá -
mo ga tást nyert. 

Az Együtt Szakonyért Egye sü let kö zel 1 mil lió fo -
rint pá lyá za ti ös  sze get nyert kö zös sé gi prog ra mok

meg szer ve zé sé re, fa lu szé pí tés re, szin tén a Ma gyar
Fa lu prog ram ke re té bõl. Ré gi vá gya tel je sül az itt
élõk nek, hi szen ed dig nem volt ját szó te re a te le pü -
lés nek. A Ma gyar Fa lu prog ram ke re tén be lül si ke -
res pá lyá zat tal ha ma ro san köz te rü le ti ját szó tér ki -
ala kí tá sa kez dõd het meg Szakonyban.

Sikeres pályázatok Szakonynak

Sajtoskál falunap
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Ha jú li us utol só he te, ak kor ját szó -
ház Sajtoskálon. Idén sem volt ez
más képp.  Szer dai na pon kez dõ dött
kéz mû ves-fog lal ko zás sal, ahol He ni
és Merci se gí tett gye re kek nek, szü le -
ik nek, nagy szü le ik nek a meg ál mo -
dott re pü lõk, tün dé rek el ké szí té sé -

ben. Volt aki csak szí ne zett vagy raj -
zolt, de a víz fes ték is a ked ven cek kö -
zé tar to zott. A nagy „mun kát” din  nye -
evés és uzson ná zás sza kí tot ta csak
fél be. A ví zi bom ba idén is a ked ven -
cek kö zé tar to zott, ön fe ledt gyer mek -
ka ca gás sza kí tot ta meg a ma dár csi -
cser gést. 

A leg ki seb bek a ját szó té ren ho -
mo koz tak, hin táz tak, köz ben a szü lõk
az élet nagy dol ga i ról be szél get tek.
Ki csit el csen de se dek a gye re kek a
me se film ve tí té se alatt, de utá na új -
ra han gos ker ge tõ zés be kezd tek. A
má so dik na pon a bü ki InciFinci
Gyer mek fog lal koz ta tó volt a ven -
dég. A szü lõk, nagy szü lõk, nagy né -

nik is ugyan olyan lel ke sen vet tek
részt a já ték ban, mint a gye re kek. A
fagyizás és az uzson na után új ra a
ví zi bom báé volt a fõ sze rep. Ta lán a
har ma dik na pot vár ták a leg job ban
a gye re kek. Iker vár ra men tek Hor -
váth Sza bolcs hoz és csa lád já hoz lo -

va gol ni. Fé lel met nem is mer ve áll ták
kör be a ha tal mas lo va kat, mind -
egyik gyer kõc egy szer re sze re tett
vol na a há tuk ra ül ni. 

Egész dél után egy mást vált va lo -
va gol tak. Egy-két vál lal ko zó szel le -
mû szü lõ is fel pat tant a lo vak há tá ra.
Ki csit el pil led ve maj szol ták a gye re -
kek a tár csán sü tött virs lit, de pár
perc múl va már új ra lab dáz tak ker -
ge tõz tek. Vi dám és tar tal mas volt a
há rom nap. Kö szö net a fel aján lá so -
kért, kö szö net Sajtoskál ön kor mány -
za tá nak, Hor váth Sza bolcs nak és
csa lád já nak, a szü lõk nek és ter mé -
sze te sen a gye re kek nek is!

bvr

Kul tú ra, sport és gaszt ro nó mia ta -
lál ko zott a te le pü lés fa lu nap ján
2021. jú li us 17-én. Im már ha gyo -
mány, hogy Ön kor mány za tunk kép -
vi se lõ-tes tü le te jú li us har ma dik hét vé -
gé jé re vár ja a fa lu be li e ket, az el szár -
ma zot ta kat és a ked ves ven dé ge ket
e je les ese mény re. A gye rek na pot le -
szá mít va ez volt az el sõ al ka lom,
hogy a pandémia után ös  sze gyûlt a
fa lu ap ra ja-nagy ja.

Dél elõtt még min den ki ag gó -
dott, mi lesz dél után, ak kor is esik
majd, hi szen meg jött a vár va várt
égi ál dás, s kö zel 50 mil li mé ter esõ
áz tat ta a ki szá radt föl de ket. 15.00
órá ra, mi re a meg hí vó szólt, már ki -
sü tött a nap, s in dul hat tak a prog -
ra mok. Volt lég vár, arc fes tés, kéz -
mû ves fog lal ko zás az if jak nak, a
sza bad té ri ke men cé ben fi nom lan -
gal ló ké szült. Le he tett utaz ni s a he -
lyi értékekeket meg cso dál ni a bü ki
dottóval, a kis vo nat tal. 

Kollarits Gá bor pol gár mes ter úr
14.45-kor kö szön töt te az egy be gyûl -
te ket, majd Ágh Pé ter kép vi se lõ úr
szólt a je len lé võk höz. Mind ket ten ki -
emel ték, hogy a fa lu szé pen fej lõ dik,
s az utób bi évek ben több pá lyá za tot
is el nyert. Ta valy el ké szült a fel újí tott
or vo si ren de lõ és a konditerem. 

Az idei év ben már el ké szült a
Kis fa ludy Szálláshelyfejlesztési Kon -

st ruk  ció ke re té ben a Szál lás -
hely szín vo na lá nak eme lé se Tö -
mör dön A Kék Tú ra út vo nal Ven -
dég há zá nak mo der ni zá lá sá ra 3
000 000 Ft-ot nyert az Ön kor mány -
zat. A pro jekt ke re té ben há rom te -
vé keny ség va ló sul meg: bel sõ fes -
tés, esz köz be szer zés és kül té ri be ru -
há zás. Kor sze rû kony hai és ta ka rí -
tást meg kön  nyí tõ pro fes  szi o ná lis
esz kö zök kel sze rel ték fel, va la mint
új LED-tv, a ven dé gek még ma ga -
sabb ké nyel mét szol gá ló ágy ke re -
tek, mat ra cok, ka na pék ke rül tek
be szer zés re mind há rom szo bá ba.
Kül té ri be ru há zás ke re té ben pe dig
egy ker ti fe dett ki ülõ épült a ven -
dég ház ud va rá ra.

Az idén meg újul temp lo munk
te tõ szer ke ze te is kö zel 15 millió fo -
rint ból, il let ve az Ady ut ca és a
Schwarcz köz út há ló za ta 36 mil lió
fo rint ból szé pül het meg.

A fa lu na pok hoz hoz zá tar to zik a
gaszt ro nó mia is. A ren dez vény sztár -
ven dé ge Buday Pé ter sztár sza kács
volt, aki sok hasz nos in for má ci ó val
gaz da gí tot ta a fõ zés ked ve lõ it, s
hogy még ha tá so sabb le gyen a
be mu ta tó, az el ké szí tett éte le ket a
je len lé võk meg is kós tol hat ták.

Liu, a bû vész az il lú zió vi lá gá ban
ve zet het te be a meg je len te ket, hall -
gat hat tunk ope rett rész le te ket és vi -
dám me ló di á kat is, a csepregi Far -
kas Sán dor Egy let tag jai egy vi dám
mû sor ral lep ték meg a je len lé võ ket.
Köz ben el ké szült a va cso ra is: 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
21.30 óra kor 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 ne ki meg fe le lõ leg ér -
de ke sebb, leg jobb prog ra mo kat! 

Kö szön jük a fel aján lá so kat, a
szer ve zõk, az ön kén te sek és a fel lé -
põk mun ká ját! 

KSzÁ

Játszóház SajtibanFalunap Tömördön
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

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.)

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)
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I m p r e s s z u m

[ ]GYÓGYSZERTÁR

Ko vá szol junk és ko vá cso lód junk cím -
mel az ama tõr hob bi sü tõk kö ré ben szer -
ve zett ver senyt a csepregi ko vá szo lók ki -
sebb cso port ja. Az ese mény cél ja meg -

mu tat ni, hogy men  nyi em bert meg moz -
gat és ös  sze köt ez a te rem tõ al ko tás, a
ter mé szet ad ta kinc  csel va ló él ni tu dás.

Az öt let az egyik tag, Tájmelné Tóth
Má ria fe jé bõl pat tant ki, aki ta valy ha son -
ló ren dez vé nyen vett részt és hoz ta el a
fõ dí jat. A meg mé ret te tés re nem csak he -
lyi ek és kör nyék be li ek vál lal koz tak, ha -
nem jöt tek Sop ron ból, Gyõr bõl, de még
Auszt ri á ból is.

A két ka te gó ri á ba ös  sze sen 18 ne ve -
zés ér ke zett, de 22 ke nye ret kel lett „rang -
so rol ni”. A zsû ri nek, Sop ro ni At ti lá nak és
Sop ro ni Zol tán nak nem volt kön  nyû a dol -
ga, mert kü lön le ges, egye di ízek ben so ra -
koz tak a szebb nél szebb ke nye rek. A

Csepregi Pék ség tu laj do no sai négy szem -
pon tot vizs gál tak: íz, il lat, kül lem, bélzet.
Az össze sí tés alap ján leg jobb nak ítélt al -
ko tá so kat ér té kes dí jak kal ju tal maz ták.

A vég ered mény: 1. Gyõri-Varga
Nó ra, 2. Muráncsik Be á ta, 3. Borbás
Ad ri enn.

Kü lön dí ja sok: Novák Alíz, Su dár
Esz ter Ka ta lin, Tájmel Péterné, Ba -
bos Já nos, Fo dor Mag dol na, Tóth
Szávár Il di kó.

A szer ve zõk el mon dá sa sze rint
leg szí ve seb ben sen kit nem en ged -

tek vol na ha za üres kéz zel, hi szen min den -
ki szív vel-lé lek kel ké szült az ese mény re. A
va ló di fõ nye re mény vi szont az a tu dás és
ta pasz ta lat, ami nek fel hasz ná lá sá val sze -
ret te ink asz ta lá ra ke rül het min den na pi ke -
nye rünk.

Pék Il di kó

Kovászos kenyerek versenye

A Má ria-za rán dok utak cél ja, hogy
meg erõ sít sék a tér ség mé lyen gyö ke re zõ
Szûz Má ria-tisz te le tet, a Má ria-kegy he lyek
rend kí vü li sé gét fel fe dez tes sék a vi lág gal.

A csepregi Bol dog as  szony-ká pol na a
kör nyék be li te le pü lé sek ha gyo má nyos za -
rán dok he lye. Nagyboldogasszony vagy

Má ria menny   be vé te le a ka to li kus egy ház
leg na gyobb Má ria-ün ne pe.

Idén 2021. aug. 14-én, az ün nep elõt ti
na pon Nagyboldogasszony tisz te le té re a
Má ria-út Kõszeg–Csepreg sza ka szán szer -
vez tek za rán dok la tot. A za rán do kok reg -
gel fél ki lenc kor in dul tak Kõ szeg rõl Su dár
György bú csú ve ze tõ vel.

Az út so rán imád koz tak és Má ria-éne -
ke ket éne kel ve tet ték meg az utat: Õz-kút
– Belovits-kápolna – Má ria-ká pol na –
Martonszállás – Peruska Má ria-ká pol na –
Szent Or bán szob ra (a csepregi hegy vé -
dõ szent je) – csepregi Szent kút-ká pol na –

Nagyboldogasszony-kápolna.
A Szent kút-ká pol ná nál csat la koz tak a

Peresznye, Zsira, Zsira fe lõl ér ke zõk. Itt már
a ba ba ko csis édes anyák is csat la koz hat -
tak. Ott meg ven dé gel ték a za rán do ko kat,
akik az tán foly tat ták az utat a Nagy bol -
dog asszony-kápolnához. Itt ta lál koz tak a

har ma dik irány ból Bõ, Pósfa, Szeleste,
Acsád, Bük fe lõl ér ke zõk kel. A ká pol na
elõtt mind nyá jan ün ne pé lyes sza bad té ri
za rán dok szent mi sén vet tek részt. Majd
agapéra hív ták a hí ve ket.

Más nap, aug. 15-én, Nagy bol dog -
asszony nap ján itt a Csepreg vá ros bú csú -
ját ün ne pel ték, mi sét ce leb rált Si mon Dá -
vid atya. Akik részt vet tek el mé lyed ve az
úton, kö ze lebb ke rül tek ma guk hoz is. Lel ki -
leg fel töl tõd ve me het tek ha za. Hi szen „A
za rán dok olyan uta zó, aki nek az úticélja
szel le mi-spi ri tu á lis.” (Hooly Goldberg Sloan)

Horváthné Pa dos Te réz

A csepregi Boldogasszony-
kápolnához is zarándokoltak
„1 ÚTON NEM ZET KÖ ZI ZA RÁN DOK NAP
A CSA LÁD FE LE LÕS FÉR FI TAG JA I ÉRT” A MÁ RIA-ÚTON

Ren dez vé nyek, 
ese mé nyek

Au gusz tus 6. – ok tó ber
15. Csepregen, a Pe tõ fi S. Mû -
ve lõ dé si, Sport ház és Könyv tár -
ban: Au gusz tu si tár lat: A ta nít vá -
nyok – a MO ZA IK Kép zõ mû vész-
kör höz kap cso ló dó fi a ta lok ki ál -
lí tá sa. Meg te kint he tõ az in téz -
mény nyit va tar tá si ide jé ben.

Szep tem ber 3., 10., 17.,
24. és ok tó ber 1., pén tek
16–20 ó. Bük für dõn, a Pa vi lon
so ron: TER ME LÕI PI AC.

Szep tem ber 4–5. Ól mo -
don, a tó par ton és a kö zös sé gi
ház ban: Ólmodi Kul tu rá lis Na pok.

Szep tem ber 5-én, va sár -
nap 16.30 ó. Bõ ben, a Sport pá -
lyán: Répcevölgye SK, Bõ–To -
rony KSK me gyei III. o. lab da rú -
gó-mér kõ zés.

Szep tem ber 11-én, szom -
 ba ton 16.30 ó. Bü kön, a sport te -
le pen: Bü ki TK–Szent gotthárd
VSE me gyei I. o. lab da rú gó-
mér kõ zés.

Szep tem ber 12-én, va -
sár nap 13.30 ó. Acsádon, a
sport pá lyán: Acsád-Mesz len
SE–Balogunyom SE me gyei III. o.
lab da rú gó-mér kõ zés.

Szep tem ber 18-án, szom -
ba ton 14 órá tól Csepreg ut cá in
és a Szé che nyi té ren: Szü ret
2021 – fú vós ta lál ko zó val, s más
ci vil szer ve ze tek és a la kos ság
köz re mû kö dé sé vel.

Szep tem ber 19-én, va sár -
nap 13 ó. Bõ ben, a Sport pá lyán:
Répcevölgye SK, Bõ–Cák SKE; 16
ó. Acsád-Meszlen SE– Rába hid -
vég KSK me gyei III. o., 16 ó. Csep -
regen, a Sport pá lyán: Csep reg
SE–Mer se váti SE me gyei II. o. lab -
da rú gó-mér kõ zés.

Szep tem ber 24–26. Kõ -
szeg ut cá in és te re in: Kõ sze gi
Szü ret 2021. 

Szep tem ber 25-én, szom -
ba ton 16 ó. Bü kön, a sport te le -
pen: Bü ki TK–Vasvár VSE me gyei
I. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Szep tem ber 26-án, va -
sár nap 16 ó. Si ma sá gon, a
sport pá lyán: Si ma ság SE – Iker -
vá ri me gyei III. o. lab da rú gó-
mér kõ zés.

Ok tó ber 2-án, szom ba ton
15 ó. Bü kön, a sport te le pen: Bü -
ki TK–Vép VSE me gyei I. o. lab -
da rú gó-mér kõ zés.

Ok tó ber 3-án, va sár nap
12 ó. Bõ ben, a Sport pá lyán:
Répcevölgye SK, Bõ–Ne mes kol -
ta SK; 15 ó. Acsád-Meszlen
SE–To rony KSK me gyei III. o., 15
ó. Csepregen: Csepreg SE–Új -
perinti SE me gyei II. o. lab da rú -
gó-mér kõ zés.

A rész le tek ol vas ha tók a
pla ká to kon, il let ve a visitbuk.hu,
a csepreg.hu, és a naturpark.hu
hon la po kon. 

A ren de zõ szer vek a mû sor -
vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.






