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TISZ TELT RÉPCEVIDÉK
SZER KESZ TÕ SÉ GE!

A ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en a
Nagygeresdi Ön kor mány zat idén is meg tar -
tot ta a fa lu gyû lés sel egy be kö tött Nõ na pot. A
meg je lent höl gyek a be szá mo lók után vi rá -
got, tor tát és pezs gõt kap tak. Ez úton sze ret -
ném ki fe jez ni kö szö ne te met, min den
nagygeresdi hölgy ne vé ben! Ro ha nó vi lá -
gunk ban jól esõ ér zés, hogy ün ne pel ni is tud -
nak, ami más köz sé gek ben és vá ro sok ban is
szo kás. Nem rég kap tuk meg a ta valy té li re zsi -
csök ken tés után já ró tû zi fát, ami sok csa lád -
nak, em ber nek nagy se gít ség, köz tük ne künk
is. Ezért is kö szö net jár min den köz re mû kö dõ -
nek, töb bek kö zött a Kor mány prog ram nak is.
Ha ne he zen is, de él he tõ kis köz ség a mi énk.
Re mél jük, ezek a szo ká sok nem men nek ki a
di vat ból.

Var ga Ist ván Tiborné 
Nagygeresd

Olvasói levél

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Az elõb bi az elõ adás cí me, az utób bi a fõ
mon da ni va ló ja volt a ne ves író, új ság író, ri por ter és
ki tû nõ elõ adó telt há zas bü ki ren dez vé nyé nek. 

Meg ele ve ned tek a nem min den na pi ka lan -
dok, fé lel me tes dik ta tú rák és (rész ben ne vet sé ges)
dik tá to rok (Észak-Ko rea, Türk me nisz tán), há bo rús
hely szí nek (Ju go szlá via, Szo má lia), ér de kes em be -
rek (az utol só ma gyar ha di fo goly: Toma And rás, a
fé lig ma gyar Né meth Szamira, a vég tag ok nél kü li
Vujicsics, a „fe ke te hó go lyó” és az ame ri kai tor -
nász lány). Ha za sze re tet, hu mor és az aka rat erõ di -
a da la mind-mind ré sze volt a le bi lin cse lõ en iz gal -
mas elõ adás nak. A két óra so rán a pes  szi miz mus -
tól el ju tot tunk az op ti miz mu sig, az ál mok tól a ki tar -
tá son ke resz tül a cso dá ig.  Egy fe lejt he tet len es té -
vel let tünk gaz da gab bak.                             igás

Túl minden határon
- MEG TUDOD CSINÁLNI!

VUJITY TVRTKO BÜKÖN
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Folyamatos felújítások
az önkormányzati lakásokon

Beköszöntõ
La punk ol va só tá bo ra két te le pü lés sel bõ vült: e

hó nap tól Meszlen és Völcsej köz ség la kói is for gat -
hat ják a Répcevidéket. Kö szönt jük új ol va só in kat.

Mind két kis köz ség gaz dag múlt tal ren del ke zik. Év -
szá zad ok kal ezelõtt Meszlenben több ször is me gye gyû lést tar tot tak. Az is
elõ for dult, hogy Vas me gye ne me sei a Sop ron me gye i ek kel kö zö sen ta -
nács koz tak itt. A kis te le pü lés gyer me kei ma fõ leg a csepregi ok ta tá si in téz -
mé nyek ben ta nul nak, a víz el lá tás te rén pe dig a Sop ro ni Víz mû vek bü ki al -
köz pont já hoz tar toz nak. 

Völcsej „ne mes” né pi elõ ne ve on nan szár ma zik, hogy a fa lu la kos sá gá -
nak szá má hoz vi szo nyít va itt élt az or szág ban a leg több kis ne mes. A köz -
ség 1872-ig a Sop ro ni al só, majd ek kor tól a (fel sõ) Sághi, majd 1876-tól a
Csepregi já rás hoz tar to zott. 1925-ben több kö ze li te le pü lés sel együtt a
Sop ro ni já rás hoz csa tol ták.

Áp ri lis a ta vasz leg sze szé lye sebb hó nap ja, fon tos ün ne pek kel. A Ma -
gyar Köl té szet Nap já ra mi is köz lünk né hány ver set. A ta va szi nap for du ló és
a hold töl te idén majd nem egy be esett. Emi att ké sõi Hús vét és Pün kösd lesz.
A ke resz tény val lá sok leg na gyobb ün ne pé re, Krisz tus szen ve dé se, ha lá la
és fel tá ma dá sa év for du ló já ra meg újul a ter mé szet. A hí võk bel sõ meg tisz -
tu lá sa mel lett, kö ze li és tá gabb kör nye ze tünk is meg szé pül. Már a már ci u -
si TeSzedd! ak ci ók is er re irá nyul tak te le pü lé se in ken. Jó len ne, ha az ek kor
meg tisz tí tott árok part ok, erdõszélek… nem csak a Föld Nap já ig ma rad ná -
nak ilye nek, ha nem éven át is. Eh hez so kak gon dol ko dá sá nak meg kel le -
ne újul nia.

Csepreg meg ha tá ro zó épü le tei, a volt Kanizsai-Nádasdy-Jankovics-
Schöller és az egy ko ri Markovics-Rothermann kas tély az el múlt hó na pok -
ban új tu laj do no sok ke zé be ke rül tek. Rá adá sul az elõb bi nek a hoz zá tar to -
zó Szedenik és Eperjesy vil lá val együtt kí nai gaz dái van nak. Bí zunk ab ban,
hogy ezek az épü le tek is vég re fel újí tás ra és hasz no sí tás ra ke rül nek.

Sá gi Fe renc

Lé pés rõl-lé pés re dol goz nak
Csepregen, újabb sza ka szá ba ért
az ön kor mány za ti szo ci á lis bér la kás-
fel újí tá si prog ram. A nyí lás zá rók cse -
ré jé vel, majd a te tõ szer ke zet fel újí tá -
sá val kez dik az idei évet. A De ák ut -
ca 8. szám alat ti és a Hu nya di ut ca
12. szám alat ti épü le tek egy kö zös
ud va ron he lyez ked nek el, így komp -
lex fel újí tás ról dön tött a vá ros ve ze -
tés. Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros
pol gár mes te re a saj tó be já rá son el -
mond ta: a ket tõ, egyen ként négy-
négy la ká sos tár sas ház fel újí tá sá ra a
vá ros sa ját költ ség ve té sé bõl kü lö ní -
tet tek el for rást. A ko ráb bi cik lu sok
alatt az épü le tek ál la ga le rom lott,
kar ban tar tá suk év rõl-év re el ma radt,
ezért át fo gó és teljeskörû meg újí tás
vált szük sé ges sé. A kö vet ke ze tes
dön tés ho za tal nak, és a tu da tos gaz -
dál ko dás nak kö szön he tõ en a kép vi -
se lõ-tes tü le ti szö vet ség a be ru há zás
pénz ügyi fe de ze tét is elõ tud ta te -
rem te ni. Már ci us kö ze pén új, hõ szi -
ge telt ab la kok és aj tók be sze re lé sé -
vel kez dõ dött meg a fel újí tás, mely
a Hu nya di ut cá ról szá mo zott ház
ese té ben a négy bõl egy la kást csak

rész ben érin tett: ab ban ugyan is a
ta va lyi esz ten dõ ben teljeskörû kül sõ-
bel sõ fel újí tást vé ge zett el az ön kor -
mány zat. Szin tén a ta va lyi év, és
emel lett a tu da tos vá ros épí tés ér de -
me az is, hogy a ké mé nyek új já épí -
té se is meg tör tént az ön kor mány zat
meg ren de lé sé re. La ká son ként há -
rom da rab nagy mé re tû, két szár nyú
ab lak, két ki sebb bu kó-nyí ló ab lak
és egy be já ra ti aj tó ke rült be sze re -
lés re, le vált va az el öre ge dett, ke vés -
bé szi ge te lõ nyí lás zá ró kat. Er re a
rész fel adat ra há rom mil lió fo rin tot
köl tött a vá ros ve ze tés sa ját for rás fel -
hasz ná lá sá val. A ter vek közt sze re -
pel a szél fo gók és a pin ce hely sé gek
aj tó i nak cse ré je is. A Hu nya di és De -
ák ut cai ön kor mány za ti in gat la nok
te tõ szer ke zet ének fel újí tá sá hoz már -
ci us má so dik fe lé ben fog hoz zá a
meg bí zott ki vi te le zõ, az egyen ként
265 négy zet mé te res te tõ cse re pes -
le mez fe dést kap mû anyag be vo -
na tú hor gany zott acél le mez bõl. Az
in gat la nok fe dé sét érin tõ fej lesz tés
mint egy tíz mil lió fo rint, sa ját költ ség -
ve té si for rást tesz majd ki.

km
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• Nemesládony
NÕ NA PI DÉL UTÁN 

A fa lu hölgy la kó it hív ta a kép vi se lõ-tes tü -
let egy kel le mes Nõ na pi dél után ra, már ci us
10-én va sár nap. A je len lé võ ket Né meth Lász -
ló pol gár mes ter úr ked ves sza vak kal és egy
cse rép vi rág gal kö szön töt te. A kis és nagy fi úk
vers ben fe jez ték ki tisz te le tü ket a nõi nem
iránt. Fon tos nak tar tom, hogy már gyer mek
kor ban, a nõk irán ti tisz te let re és meg be csü -
lés re ne vel jük õket.

„Tisz te let jár az as  szo nyok nak, mind azért
mit egész lé nyük ben hor doz nak,

Mert nél kü lük sok kal sze gé nyebb a vi lág,
adas sék hát ne kik min dig egy szál vi rág.„

Meg le pe tés ven dég ként, a Ber zse nyi Dá -
ni el Könyv tár szer ve zé sé ben Erõs György
ízrestaurátor ér ke zett és a cso ko lá dé ról, va -
la mint an nak ké szí té sé rõl tar tott egy ér de kes
elõ adást, amely kós to ló val zá rult.  Én ma -
gam is ré sze se le het tem e men  nyei cso dá -
nak. Bát ran aján lom min den ki nek, ha út ja
az Õr ség be ve zet, lá to gas son el György
ispánki bir to ká ra, és íz lel je meg eme fen sé -
ges al ko tá so kat. Az elõ adás vé gez té vel le -
he tõ ség nyílt ar ra is, hogy kéz mû ves cso ko -
lá dét vá sá rol junk. A dél után ven dég lá tás sal
zá rult. Kö szön jük a kép vi se lõ-tes tü let nek,
hogy is mét egy em lé ke ze tes dél után nal
gaz da god hat tunk.

Pietrowskiné Végh And rea

Rövid hírek

A Csepregi Hegy köz ség borosgazdái a ha gyo má nyok hoz hí ven eb ben az év ben is kö szön töt ték a
Csepregi Bor höl gye ket már ci us 8-án Nõ nap al kal má ból a Pe tõ fi Sán dor Mûvelõdési-Sportház és Könyv -
tár ban. A borosgazdák ne vé ben Hor váth Gá bor mon dott ün ne pi gon do la to kat. Meg kö szön te a Bor höl -
gyek mun ká ját, hogy egész év ben se gí te nek a kü lön bö zõ ren dez vé nye ken. „Nõ nap al kal má ból tisz te let -
tel kö szönt jük most õket ab ban a re mény ben, hogy nem csak ma, ha nem az év min den per cé ben ér zik
sze re te tün ket és meg be csü lé sün ket.” Ez zel a mon dat tal és idé zet tel zár ta a be szé dét.

„Olya nok vagy tok Ti ne künk, mint sö tét éj je len ra gyo gó, ki csi lám pá sok,
Nél kü le tek sö tét ség vol na e vi lá gon, és sem mit sem lát nánk ott.

Olya nok vagy tok, mint a lágy, ta va szi szel lõ, mi si mo gat ja ar cunk,
Sze münk fel csil lan, mo soly ra gör bül szánk, ha ti te ket meg pil lan tunk.

Csen gõ hang gal fü lünk be ma dár füt  työt lop tok,
Az is öröm, ha hall juk, hogy egy más sal lo csog tok.
Lép te i tek las san, mint a su ta, ha er dõ ben bak tat,
Nyu gal mat hoz lel künk be, eny hü lést a nap nak.

Érin té se tek bár sony, mint a ró zsá nak szir ma,
Hi á nyo tok e Föl dön nin csen, aki bír ja.

Bû bá jos va rázs pi ros ar co to kon a mo soly,
Fel vi dít min dent kö röt te, hogy ne le gyen az ko mor.

Kö szön jük, hogy se gí te tek ne künk, csak az zal, hogy vagy tok,
Hogy ily sok aján dé kot nap ról nap ra ad tok.

Tisz te let és sze re tet jár ezért vi szon zá sul Nek tek,
A lá nyok nak, ma mák nak s az anyá nak, kik ér tünk resz ket tek.
Ti, szik rá zó nap su ga rak, kik fel ol vaszt ják lel künk ben a fa gyot,

Kí vá nunk most Nek tek bol dog nõ na pot!”

A vi rá gok át adá sa után a Bor ba rát Höl gyek és a gaz dák kö szön töt ték Hor váth An talt a Csepregi
Hegy köz ség leg idõ sebb tag ját 95. szü le tés nap ja al kal má ból. Kö zös koc cin tás sal to váb bi erõt,
egész sé get kí ván tak ne ki.                                                                       Horváthné Pa dos Te réz

Borhölgyeket
köszöntöttek Nõnapon
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A köz tisz te let ben ál ló 95 éves Hor váth An talt
és a vá ros leg idõ sebb höl gyét, Kolnhofer
Jánosné, Ka ti né nit lá to gat ta meg a vá ros el sõ
em be re. Hor váth An tal, Tó ni bá csi Hu nya di ut cai

ott ho ná ban fo gad ta Vlasich Krisz ti ánt, Csepreg
vá ros pol gár mes ter ét, aki nem ér ke zett üres kéz -
zel a ju bi le u mi szü le tés nap ra: a vá ros bo rá val és
cso ko lá dé kí sé re té ben üd vö zöl te az idõs
csepregi pol gárt, aki ja nu ár 27-én töl töt te be
ün ne pi év for du ló ját. Tó ni bá csi jó ide ig volt a
he lyi hon is me re ti kör ak tív tag ja, fõ ál lás ban er -
dész ként te vé keny ke dett. A Kár pá tok kö zül, a

Felsõszinevér men ti te rü let rõl tért ha za mi kor fe -
le sé gét málenkij ro bot ra hur col ták. So ka dik ge -
ne rá ci ós csepregi csa lád sar ja, jó ízû en és szí ve -
sen me sél az egy ko ri já rá si szék he lyû vá ros tör -

té ne té rõl, az al só- és
fel sõ vá ro si le gé nyek
el len té té rõl, a Szuszka
és a Ront ja el ne ve zé -
sek rõl, mint rá juk ra -

gadt csa lád ne vek rõl.
A 98 esz ten dõs Koln -
hofer Jánosnét a
Szent Ka ta lin Idõ sek
Ott ho ná nak la kói és
in téz mény ve ze tõ je Zétényi Irén je len lét ében kö -
szön töt te a vá ros ve ze tõ, vi rág cso kor ral és cso -
ko lá dé val ked ves ked ve gra tu lált az idõs ko rá -

ban is ak tív as  szony nak. Ka ti né ni 10 éves ko ra
óta dol go zott, töb bek közt ál lat tar tás sal
Horvátzsidányban, de egé szen 92 éves ko rá ig
ka szá lás sal is töl töt te ide jét. Négy és fél évet dol -
go zott Né met or szág több vá ro sá ban is. Egy
báty ja és egy hú ga szü le tett. A kö szön té sek kap -
csán a pol gár mes ter hang sú lyoz ta, kü lö nös
meg be csü lés nek, ki emelt fi gye lem nek ör ven de -
nek a szép ko rú pol gár tár sa ink, akik meg ala poz -

ták je len ko runk min den nap ja it, ép pen ezért is jó
ér zés sel töl ti el az, hogy mi lyen fi zi kai és szel le mi
egész ség nek ör ven de nek.                           km

Kimagasló szépkorúakat
köszöntött a polgármester

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



6

2019. április IX. évfolyam
 4. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

• Csepreg
BÕ KE ZÛ TÁ MO GA TÁ SOK KAL
AD NAK ESÉLYT A FI A TA LOK NAK
Már ja vá ban zaj la nak a ki vi te le zé si mun kák

a csepregi fõ té ren ál ló ön kor mány za ti in gat lan -
ban. A vá ros ve ze tés az Esély Ott hon prog ram -
ban lak ha tá si és pénz ügyi ösz tön zõ tá mo ga tás -
sal is se gí ti a pá lya kez dõ fi a ta lo kat. Fej lesz té si
hely szí ni be já rá son is mer tet te a nyil vá nos ság
szá má ra Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár -
mes te re az Em be ri Erõ for rás Fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram nyer tes pá lyá za tát. A 102 mil lió fo rin tos
kor mány za ti tá mo ga tás ból meg va ló su ló fej lesz -
tés a vá ros fi a tal ja i nak is nagy le he tõ sé get je lent
– hang sú lyoz ta. A fõ tér sar kán ál ló Czigli-házban
há rom tel je sen új la kást ala kí ta nak ki, s a bel sõ
fel újí tás so rán a szük sé ges be ren de zé sek és ház -
tar tá si esz kö zök mel lett szá mí tás tech ni kai gé -
pek kel és internet hoz zá fé rés sel se gí tik az ide
be köl tö zõ ket. A la kás hasz ná lat ra a vá ros pá lyá -
za tot ír ki, 18-35 év kö zöt ti pá lya kez dõk je lent ke -
zé sét vár ják, olya no két, akik a vá ros kö zös sé gi
éle té nek ak tív ré sze sei lesz nek, s vál lal ják a men -
tor prog ram ban va ló rész vé telt is. El kö te le zõ dé -
sü ket ked vez mé nyes lak ha tá si fel té te lek kel ho -
no rál ják, csu pán a re zsi dí ja kat kell fi zet ni a két
év re kö tött meg ál la po dás alatt. A pol gár mes ter
ki emel te: a tá mo ga tá sok so ra ter mé sze te sen itt
nem fogy ki, ha vi rendszerességû pénz ügyi ösz -
tön díj pá lyá zás ra is kí nál nak le he tõ sé get. A
prog ram ban részt ve võ fi a ta lok nak a tá mo ga -
tás egy ré szét elõtakarékossági cél ból le tét be
kell he lyez ni ük, hogy a ké sõb bi ek ben azt
egyösszegben tud ják majd az önál ló élet vi tel -
hez fel hasz nál ni. A pá lyá za ti rész le tek rõl Szar ka
Ani kó, a Gaz da sá gi és Vá ros fej lesz té si Bi zott ság
el nö ke el mond ta, áp ri lis hó nap ban a lak ha tá si
tá mo ga tás ra vár ják a be ér ke zõ adat la po kat,
me lyek a Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va -
tal ban, vagy a vá ros hon lap ján ér he tõk el. Ér de -
mes pá lyáz ni, hi szen nagy se gít ség ez a le he tõ -
ség a fi a ta lok nak, mel  lyel ér de mes él ni an nak,
aki ko mo lyan gon dol ko dik a jö võ jé rõl.

Rövid hírek
Im már 18. al ka lom mal ren dez te meg a bor -

kor cso lyák ver se nyét 2019. már ci us 23-án a Kõ -
sze gi Bor ba rát Höl gyek Egye sü le te a Jurisics-vár
Mû ve lõ dé si Köz pont lo vag ter mé ben. Bár ki ne -
vez he tett, aki nek „süt ni va ló já ra” jól csú szik a kõ -

sze gi bor, így 42 ne ve zés ér ke zett. A Csepregi
Bor höl gyek is a ha gyo má nyok hoz hí ven kép vi -
sel tet ték ma gu kat. Kö zü lük hár man sü töt tek er re

az al ka lom ra íz le tes bor kor cso lyát: Hor váth Edi -
na, Horváthné Pa dos Te réz és Né meth Istvánné.
A bor kor cso lyák mel lé a Kõ szeg-hegy al jai bo ros

gaz dák bo ra it kí nál ták. Ter mé sze te sen a bor kor -
cso lyá kat min den ki meg kós tol hat ta és ta pasz ta -
la to kat, öt le te ket tud tak egy más sal cse rél ni a
részt ve võk.

Horváthné Pa dos Te réz

Bor kor cso lya sü té se
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• Csepreg
MÉ CSE SEK A CSEPREGI TE ME TÕ BEN,
OTT IS MEG EM LÉ KEZ TEK 
AZ IS KO LA NÉV ADÓ JÁ RÓL

Csepregen a 2007-ben meg nyílt új is ko lát a
hely ség je les szü löt té rõl, dr. Csepregi Hor váth Já -
nos ról (1853–1945) ne vez ték el, aki nek je len tõs
sze re pe volt 1900 kö rül a ha zai kis ipa ros ok fo -
gyasz tá si és ér té ke sí té si szö vet ke ze tek be tö mö rí -

té sé ben; mun kás sá gá ért ne mes sé get is nyert.
Az is ko la 2008 óta min den év ben ün nep sé get
ren dez az au lá ban a név adó szü le tés nap ján,
már ci us el se jén. 2017 óta eh hez csat la ko zik egy
szûkkörû te me tõi mécsesgyújtás a név adó szü le -

i nek egy déd uno ka ál tal idõ köz ben fel újí tott sír -
já nál. Dr. Csepregi Hor váth Já nos Bu da pes ten
halt meg, ott te met ték el. Oda most nem me het -
tünk, de itt le ró hat tuk ke gye le tün ket. Ta valy a sír -
nál a név adó ap já ról, a csepregi pol gár és 48-
as hon véd Hor váth Já nos ról hang zott el egy kis
be széd, idén pe dig any já ról, Ragasits Ro zá li á ról
(1829–1919), aki idén 100 éve halt meg. El ma -
gya ro so dott zsirai hor vát csa lád ból szár ma zott.
Ti pi kus ko ra be li as  szony volt, 28 év alatt 14 gyer -
me ket szült, te hát át lag két éven te adott éle tet
újabb gyer mek nek. Kö zü lük he ten ér ték meg a
fel nõtt kort. Utób bi ak kö zül ha tan Csepregen
ala pí tot tak csa lá dot, csu pán Já nos, a név adó
ke rült Pest re. Né há nyan meg em lé kez tünk a
Markovics és Jankovics föl des úri csa lád ról is, an -
nál a há rom sír kõ nél, ame lye ket 2016-ban
Csepreg Vá ros Hor vát Nem ze ti sé gi Ön kor mány -
za ta ho za tott rend be.

Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia
Bu da pest

Rövid hírek

Már ci us 20-án szer dán át ad ták a csepregi Rá -
kó czi ut cá ban ki épí tett ke rék pár for gal mi lé te sít mé -
nye ket, ez al ka lom ból együtt bi cik liz ték be az új

utat a kép vi se lõk és a vá ros ap ra ja-nagy ja. Ös  sze -
sen 870 mé te ren ala kí tot tak ki gya log- és ke rék -
pár utat, ke rék pá ros sá vot és nyo mot a vá ros for -
gal mi ütõ eré nek szá mí tó Rá kó czi Fe renc ut cá ban.

A mun ká la tok még a ta va lyi esz ten dõ ben be fe je -
zõd tek, s mi vel a ta vasz be kö szön té vel so kan új ból
elõ ve szik a ke rék pár ju kat, so kan ér kez tek bi cik li vel,
de még rol ler rel is az ün ne pi ren dez vény re. A haj -
da ni ma lom épü le te elõtt ren de zett áta dó ün nep -

sé gen a Rép ce menti Ci te ra ba rá tok dal la mos alá -
fes té sé vel kö szön töt ték a meg je len te ket. Vlasich
Krisz ti án Csepreg vá ros pol gár mes te re a fej lesz tés
rész le te i rõl el mond ta, a Vas Me gyei Ön kor mány -
zat tal kö zös kon zor ci um ban nyer tek el fej lesz té si
for rást a vá ros bel te rü let ét érin tõ ke rék pár út ki ala -
kí tá sá ra és mint egy 153 mil lió fo rint ból va ló sult
meg ez a be ru há zás, kö szön he tõ en a jó együtt -
mû kö dés nek. Ágh Pé ter a tér ség or szág gyû lé si
kép vi se lõ je el is me rõ en szólt a je len le gi vá ros ve ze -
tõ elõtt, aki nek je len le gi, s egy ben el sõ cik lu sa so -
rán ti zen egy ut ca ke rült tel jes fel újí tá sá ra, mely tör -
té nel mi lép té kû, hi szen a rend szer vál to zás óta ösz -
 sze sen en  nyi ut cát nem újí tot tak fel Csepregen. Az
ün ne pi sza lag át vá gást meg elõ zõ en dr. Kon do ra
Bá lint, a Vas Me gyei Köz gyû lés al el nö ke ki emel te,
a csepregi ke rék pár út, nem csak egy a sok kö zül,
ha nem egy út vo nal ré sze is: a Bük – Sár vár – Cell -

dö mölk Ter mál ke rék pá ros tú ra út vo nal rá hor dó
sza ka sza. Az áta dó ün nep sé get kö ve tõ en, aho -
gyan ér kez tek a részt ve võk, úgy is tá voz tak, stíl sze -
rû en ke rék pár ral, ki hasz nál va a jó idõt és a ke rék -
pár út ad ta biz ton sá gos köz le ke dést.                   km
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Kerékpáros
fejlesztést adtak át Csepregen
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Gyalóka, Gyõr-Moson-Sopron me gye leg ki -
sebb te le pü lé sei kö zé tar to zik, leg alább is ami
a 2012-es nép sû rû sé gi ada to kat il le ti. En nek el -
le né re igyek szik fej lõd ni, ha lad ni a kor ral, mi -
köz ben tisz te let tel te kint az 1300-as éve kig visz -
 sza nyú ló tör té nel mé re. Mi sem bi zo nyít ja job -
ban, mint hogy 2 éve köny vet ad tak ki a fa lu
hely tör té ne té rõl Gyalókai Kró ni ka cím mel. Kin -
cse At ti la pol gár mes ter rel be szél get tem a je -
len rõl és a jö võ be ni ter ve i rõl. „A 2016-ban
meg kez dett út fel újí tást ta valy fe jez tük be, ez
egy részt az adós ság kon szo li dá ci ó ból, más részt
ön erõ bõl, har mad részt pe dig pá lyá za ti pénz -
bõl va ló sul ha tott meg. Leg na gyobb ré sze az
ön erõ volt, vi szont így a köz ség tel jes bel sõ út -
há ló za ta fel újí tás ra ke rült. 

Idén, hogy ne csak au tó val le hes sen új uta -
kon köz le ked ni, és a gya lo go sok ra is gon dol -
junk, sze ret nénk jár da fel újí tás ra pá lyáz ni. El -
mond hat juk, hogy las san egy em ber öl tõ óta
nem nyúlt sen ki a jár dák hoz, a nyug dí ja sa ink
kö zött van olyan, aki gyer mek ko rá ban ugyan -
ezen a kö ve ze ten ment az is ko lá ba. Ez saj nos a
je len le gi ál la po tu kon meg is lát szik. A ré gi is ko -
la épü let ben ta lál ha tó az or vo si ren de lõ és a
kö zös sé gi tér. Az or vo si ren de lõ nél gon dot okoz
a meg kö ze lít he tõ ség, mert nincs akadály men -
te sít ve. Er re saj ná la tos mó don nem tu dunk
meg ol dást ta lál ni, mert az épü let és a jár da kö -
zött olyan szint kü lönb ség van, amit le he tet len
át hi dal ni, ez zel az aka dály men te sí tést meg va -
ló sí ta ni. Pá lyá za ti úton sze ret nénk az épü le tet
kor sze rû sí te ni. A ra va ta lo zót szán dé ko zunk kí vül -
rõl fel újí ta ni, il let ve nyílászárócserében is gon -
dol ko dunk. A je len le gi ön kor mány za ti épü let
több funk ci ót is be tölt, mert üze mel hi va tal ként

és könyv tár ként is. Ön kor mány za ti al kal ma zott
je len leg nincs, egy köz fog lal koz ta tot tunk van.
Szo ci á lis tá mo ga tást min den év ben adunk a la -
kók nak, eb ben a tan év ben 10.000 Ft be is ko lá -
zá si tá mo ga tást tud tunk ki jut tat ni, ill. ka rá csony -
kor is tá mo gat juk a nyug dí ja so kat és a gye re ke -
ket. Alig több, mint 70 fõ je len leg a köz ség lé -
lek szá ma. 

A kö zel múlt ban több fi a tal csa lád te le pült a
fa lu ba. Van nak el adó há zak a te le pü lé sen,
több is oszt rák tu laj don ban van. A de mog rá fi ai
mu ta tó kat néz ve a la kos ság kö zel 20%-a 18 év
alat ti, ami azt je len ti, hogy tõ lünk nem men nek
el an  nyi ra nagy szám ban a fi a ta lok. A köz ség -
ben ar cu lat kép ki ala kí tás ba kezd tünk, ez azt je -
len ti, hogy igyek szünk egy sé ges sé ten ni a fa lut,

zöl dí tünk, fá sí tunk. A köz te rü le te ken a fû nyí rást is
„egy sé ge sí tet tük”, így nem a te lek tu laj do no sok
gond ja a meg nõtt gyep kar ban tar tá sa. Sze ren -
csés hely zet ben van a fa lu, mert 5 perc alatt el -
ér he tõ Zsirán az óvo da, az is ko la, aho va jó idõ -
ben akár bi cik li úton is el le het jut ni. Nagy a mo -
bi li zá ció, szin te min den hol van au tó, így nem je -
lent gon dot a kö ze li na gyobb fal vak ba vagy
vá ro sok ba el utaz ni. Egy fel mé rés sze rint na pi
szin ten 2500 au tó megy át a zsirai ke resz te zõ dé -
sen, en nek kö rül be lül a fe le a Sopronhorpács-
Répcevis sza ka szon, a má sik fe le vi szont
Gyalókán ha lad át, így a fa lu fõ út sza ka sza
nagy for gal mú nak mond ha tó. A Ma gyar Köz út
Nonprofit Zrt. tu laj do ná ban van, mi nem nyúl ha -
tunk hoz zá, így vi szont hi á ba ja vít tat juk a sa ját
út ja in kat, ha a Fõ út rossz ál la po tú ma rad. 

Je len pil la nat ban a ró mai ka to li kus, Ke resz -
te lõ Szent Já nos ról el ne ve zett temp lo munk áll
fel újí tás alatt. Ez egy hom lok za ti tor nyos, egy ha -
jós, ba rokk épü let, ami 1761-ben épült, így mû -
em lék be so ro lá sú. Az Egy ház köz ség tu laj do ná -
ban lé võ te rü le ten he lyez ke dik el, így a kör nye -
ze tét nem na gyon van le he tõ sé günk vál toz tat ni,
pél dá ul nem tér kö vez he tünk, csu pán egy kis
jár da ké szül het a be já rat kön  nyebb meg kö ze lít -
he tõ sé ge ér de ké ben. A temp lom mel let ti öreg
gesz te nye fá kat saj nos ki kel lett vág nunk, mert a
ko ruk nál fog va már be te gek vol tak, fé lõ volt,
hogy egy erõs vi har vagy szél ki dön ti õket, ez zel
bal eset ve szélyt idéz ve elõ. Az elõ ze tes ter vek
sze rint a fel újí tást jú li us 30-ig be fe je zik.  Ha a
temp lom el ké szül, sze ret nénk egy áta dó ün nep -
sé get tar ta ni, ami re az el szár ma zot ta kat is meg -
hív nánk.”  

Zsoldosné H. Ka ti

Templomfelújítás, zöldítés Gyalókán
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Már há rom szor le hull tak a fa le ve lek, de a ka to -
nák még min dig nem tér het tek ha za, s a har cok
1917-ben is foly ta tód tak. Nem volt csa lád az or -
szág ban, me lyet ne érin tett vol na a há bo rú. A kö -
zel négy és fél év alatt “hoszabb vagy rö vi debb
ide ig a 18-53 év kö zöt ti fér fi la kos ság túlnyomó
több sé ge tel je sí tett ka to nai szol gá la tot.” Kez det -
ben azt ter vez ték, ami kor a front hely ze te le he tõ vé
te szi, a ka to nás ko dó gaz dák egy ré szét né hány
hét re ha za en ge dik a sür gõs mun kák el vég zé sé re,
de ez na gyon eset le ges volt. A me zõ gaz da sá gi
mun kák je len tõs ré szét a nõk, az idõ sek, a fi a ta lok
és a gye re kek vé gez ték a Répce-vidéken is.  

A kor mány le he tõ vé tet te, hogy a mun ká ra je -
lent ke zõ szerb és orosz ha di fog lyok is se gít se nek a
fa lu si ak nak. /Vas me gyé ben Ostfy asszonyfán,
Lékán (ma Lockenhaus Bur gen land ban), Sop ron
me gyé ben Sopronnyéken (ma Neekensdorf Bur -
gen land ban), Moson me gyé ben Bol dog as  szony -
ban (ma Frauenkirchen Bur gen land ban) vol tak a
na gyobb hadi fo goly tá borok./ Az igény lõ kis gaz -
da ság ok ban egyé ni leg, az ura dal mak ban pe dig
cso por to san vál lal hat tak mun kát a ha di fog lyok. A
mun ká ra ki he lye zett ka to nák kal va ló em ber sé ges
bá nás mód ra, az eset le ges szö ké sek meg aka dá -
lyo zá sá ra a föld mû ve lé si mi nisz ter ren de le tet adott
ki, s ez alap ján a vár me gyei al is pán ok ál tal ké szít -
te tett pla ká tok, hírdetmények irá nyí tot ták rá a la -
kos ság fi gyel mét. A Bü ki Cu kor gyár he lyi gaz da sá -
gá ban 1917-ben har minc fõs, orosz ha di fo goly
cso port se gí tett a mun kák vég zé sé ben.

A ko ra be li na pi lap ok ból tud juk, hogy a mun ká -
ra ki he lye zett ha di fog lyok egy ré sze el szö kött a
mun ka he lyé rõl. 1917. „au gusz tus 22-én a csend õr -
ség jár õre egy ve sze del mes orosz rab ló ban dát fe -
de zett fel a német(ma kis)zsidányi er dõ nek a Kõ -
szeg gel ha tá ros részében.“ A fog lyok há rom ka lyi -
bát tá kol tak ös  sze fá ból. „Az egyik ben fel volt hal -
moz va az ös  sze lop ko dott ser té sek hú sa, csir kék,
ku ko ri ca, krump li, stb. A má sik hely az ál la tok le ölé -
sé re szol gált, a har ma dik he lyen pe dig laktak.“ A
csend õrök csak ket tõt tud tak el fog ni a szö ke vé -
nyek kö zül, a töb bi ek pe dig meg ug rot tak. A bûn -
je le ket vi szont le fog lal ták. Ok tó ber vé gén, a szö ke -
vé nyek „a rossz idõ be áll tá val ott hagy ják er dei
ma gá nyu kat, és mun kát kér ve be szál lin góz nak a
kö ze li falvakba.“ Ek kor újabb raz zi át tar tot tak, és
„Németzsidányban négy ha tal mas ter me tû oroszt
fog tak el a csend õrök... A rép ce la ki õrs hár mat

csipett el, ezek a bü ki cu kor gyár ból szök tek meg,
és a kö ze li er dõ ben éldegéltek.“

A hát or szág la kos sá gá nak élet kö rül mé nyei fo -
ko za to san rom lot tak. Ol da la kon ke resz tül le het ne
so rol ni a me gyei na pi lap ok ból a hely zet sú lyos bo -
dá sá ra uta ló írá sok cí me it. Ehe lyett in kább idé zem
Si mon Gé za, ak ko ri csepregi já rá si fõ szol ga bí ró,
damonyai gaz da, nyug dí jas ko rá ban „a Sop -
ronmegyei Gaz da sá gi Egye sü let ügyv. al el nö ke”
ta nul má nyá ból a hát or szá gi ne héz sé gek ös  sze -
fog la lá sát. 

„A ter mény árak kezd tek emel ked ni, de ez zel
szem ben meg in dul tak a rek vi rá lá sok [ma xi mált
áron tör té nõ ha tó sá gi be haj tá sok] ha -
di cél ok ra. A ka to nák nak ke nyér,
hús, a lo vak nak ab rak
kellett… A kí vánt men  nyi -
sé gek egy re nõt tek, és
nem so ká ra már nem
cse kély gon dot
adott” kielégítésük…
„A ga bo nák ér té két
más ter mé nyek árá -
hoz ké pest mes ter sé -
ge sen le nyom ták… az
élel me zé si fej adag”-ot
„rend kí vül ala cso nyan ál la -
pí tot ták meg… a ga bo na fe -
les le ge ket igény be vették… Fa lu he -
lyen is je lent kez tek a liszt ben ellátatlanok… A
mal mok tel jes el len õr zés alá kerültek… A ke nyér-
ga bo na fe les le ge ket a köz pont ba irá nyí tot ták, on -
nan küld tük vis  sza a lisz tet a fa luk ban el lá tat la nok -
nak. A szál lí tá sok ké se del me sen tör tén tek, sok kop -
la lás, ín ség szár ma zott eb bõl.”   

Nem fe led kez tek meg a se be sül tek, rok kan tak,
s a ha di ár vák csa lád já nak se gí té sé rõl. A Vö rös ke -
reszt több ször hírdetett gyûj tést, mely ben a he lyi
szer ve ze tek tag jai orosz lán részt vál lal tak. A még
mû kö dõ egye sü le tek to vább ra is szer vez tek jó té -
kony cé lú mû so ro kat, bá lo kat, me lye ken min dig
szép szám mal akad tak „felülfizetõk“, akik nek a me -
gyei la pok tu dó sí tá sa i ban is kö szö ne tet mond tak.
Ilyen ren dez vény volt 1917. ok tó ber 25-én a
horvátzsidányi if jú ság Ka ta lin na pi, a bü ki fi a tal ság
szil vesz te ri, 1918-ban az alsószakonyiak és a
lócsiak far san gi, a felsõszakonyiak má jus vé gi
tánc mu lat sá ga, a nemesládonyi evan gé li kus fi a -
ta lok jú li us kö ze pi mû so ra és az azt kö ve tõ bál. A

berektompaházi if jú ság jú ni u si mû ked ve lõ elõ adá -
sán és a csepregi jú li us 28-i tom bo lán és tánc mu -
lat sá gon már „a há bo rú ban el esett hõ sök em lé ké -
nek megörökítésére“ is gyûj töt tek.

1918 má so dik ne gyed évé tõl, a breszt-li tovsz ki
bé két kö ve tõ en tér het tek ha za az orosz, majd a
Ro má ni á val kö tött bé ke szer zõ dés után a ro mán
fog lyok is. Cse ré ben a ma gyar ha di fog lyok is las -
san vis  sza jö het tek Orosz or szág ból és Ro má ni á ból.
A Sop ro ni Nap ló au gusz tus 24-i szá má ban a kö vet -
ke zõ írás ol vas ha tó: „Sza po rod nak a vá ló pe rek.
Mi ó ta ha di fog lya ink Orosz or szág ból tö me ge seb -
ben jön nek ha za, egy re sza po ro dik a tör vény szé ki

vá ló ke re se tek szá ma. Az itt hon ma gá -
ra ma radt as  szony nép nem min -

dig vi sel ke dett tisz tes sé ge -
sen. Pe dig fa lun min dent

tud nak, és na gyon ter -
mé sze tes, hogy a ha -
di fog ság ból ha za jö -
võ férj nek is el mond -
ják, ho gyan vi sel te
ma gát hit ve se a tá -

vol lét hos  szú ide je
alatt... Ilyen kép az ap -

ró fa lu si házakbban
mos ta ná ban sok tra gé dia

ját szó dik le... Az még a job bik
eset, mi kor a férj nem a fegy ve rét

hasz nál ja, ha nem a tör vény szék hez fordul...“
1918 nya rán a már ki kép zett, de a front ra még

ki nem szál lí tott ka to nák ból ál lí tot tak ös  sze ka to na -
osz ta go kat az ara tá si mun kák se gí té sé re. A
csepregi já rás há rom he tes idõ tar tam ra há rom
ilyen ara tó szá za dot ka pott jú li us 10-én, aki ket ará -
nyo san a já rás gaz dá i nak a ren del ke zé sé re bo -
csá tot tak.  Se gí tõ mun ká ju kat a sze szé lyes idõ já rás
rend kí vü li mó don hát rál tat ta. Ugyan is az 1918. év
idõ já rá sa nem csak a fron to kon har co ló kat, ha -
nem a hát or szág me zõ gaz da sá gá ban dol go zó kat
is ne héz sé gek elé ál lí tot ta. A Me dárd-idõ szak ha -
tal mas esõ ket és hû vös idõt ho zott. Az ara tás je len -
tõs ré sze au gusz tus ra to ló dott, de az esõ ak kor és
ké sõbb is gya ko ri ven dég volt. A Sop ro ni Nap ló
szep tem ber 11-i szá má ban ol vas ha tó: „Még sok
olyan köz sé ge van a vár me gyé nek, ahol a ga bo -
nát nem tud ták be ta ka rí ta ni. A ked ve zõt len idõ já -
rás kö vet kez té ben azu tán a ke pék ben csi ráz ni
kezd a ga bo na. Az olyan nagy esõk, mint a teg na -

Azt ír ta az új ság...
A RÉPCE-VIDÉK AZ I. VI LÁG HÁ BO RÚ UTOL SÓ ÉVE I BEN 

Horváth Sándor
büki huszár
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pi is volt, na po kig meg akaszt ják a gaz da
munkáját.“ Szep tem ber 15-én ar ról pa nasz kod -
nak, hogy ...“még a mó dos cu kor gyá rak ter mé sé -
nek 30 %-a is kint nyug szik a tarlókon.“ A má sik
nagy prob lé ma: „a csép lést a ben zin és szén hi ány
hátráltatja.“  Ter mé sze te sen a szál lí tást is. Ok tó ber
ele jén vi szont „az ed di gi eny he na po kat va ló ság -
gal té li es idõ vál tot ta fel... majd nem a fagy pont ra
szál lott le a hõ mér sék let... a la ká sok már na gyon
kihültek. At tól is le het tar ta ni, hogy ez a szo kat lan
idõ já rás még job ban meg nö ve li a spa nyol be teg -
ség ben le võk szá mát, mert so kan fog nak
meghülni. Egy kis sé bi zony ko rán sza kadt re ánk ez
a té li es idõ, mi kor iga zi nya runk sem volt, és fû tõ
anyag gal sem va gyunk ellátva.“

Ok tó ber 20-án már ar ról cik kez a Sop ro ni
Nap ló, hogy „a cu kor ré pa ki sze dé sét... nagy ban
hát rál tat ja, hogy az idõ já rás nem akar tel je sen
szá raz ra for dul ni. Ha nem is esik min den nap az
esõ, de azért elég ned ves ség ke rült a föld be, és
a sár hát rál tat ja a ré pa sze dõk munkáját,“ s a
lábbelihiány és a hi deg is. Pár ve rõ fé nyes, szép
nap után ok tó ber 27-én új ra „ólom szür ke az ég -
bol to zat, és hol sû rûb ben, hol hal kab ban, de
egy re esik az esõ“... A szál lí tást vég zõ fo ga tok nak
is meg kell küz de ni a sár ral. 

A sze mély forgalomat 1918 õszé tõl két vo nat -
pár ra kor lá toz ták a Dé li vas úton, a Sárvár-
Répcevis-Kõszeg vi ci ná li son pe dig egy re. „Jön -
nek-men nek a túlzsufolt vo na ton a lép csõ kön
lóg va az uta sok, akik kö zül mind un ta lan ál do za -
tul esik va la ki a le he tet len köz le ke dé si
viszonyoknak“ ír ta a Sop ro ni Nap ló 1918. szep -
tem ber 11-én. A kö vet ke zõ he tek ben a ha za -

özön lõ ka to na ság mi att a vas úti sze mély- és pol -
gá ri te her for gal mat to vább kor lá toz zák. 

A kõ szén- és mun kás hi ány, to váb bá a ke vés ré -
pa mi att a Nagy cen ki Cu kor gyár 1918-ban csak
no vem ber 18-án kez di el a ré pa fel dol go zást. (A
bü ki gyár már 1917 már ci u sá ban le égett, új já épí -

té sé re az egy re ne he zebb hely zet be ke rü lõ or -
szág ban nincs le he tõ ség.) A nö vé nyek (bur go nya,
ku ko ri ca és ré pa) be ta ka rí tá sa már nem csak a
mos to ha idõ já rás mi att ké sik. Az éle lem-, tü ze lõ- és
lábbelihiányos hely zet ben, ami kor a pénz egy re
ér ték te le nebb lesz, az árak pe dig to vább nõ nek, a
dol go zók szer vez ked ni kez de nek - de cem ber 8-án
Bü kön is meg ala kul a Szo ci ál de mok ra ta Párt he lyi
cso port ja - és ma ga sabb bért kö ve tel nek. Mi re
eb ben meg egyez nek, meg ér kez nek a fa gyok.
Majd a de cem ber vé gi-ja nu á ri eny hü lés le he tõ vé

te szi, hogy a gyá ri gaz da sá gok ban ja nu ár kö ze -
pé ig ki tud ják szed ni a cu kor ré pát. Má sutt még 20
%-a a föld ben van, s a szál lí tás és fel dol go zás to -
vább ra is aka do zik, de az már egy má sik tör té net.

Ek kor ra már - Si mon Gé za fõ szol ga bí ró idé ze tét
foly tat va - „az ál ta lá nos hely zet igen ko moly ra

fordult… a kész le tek, úgy a
me zõ gaz da sá gi ter mé nyek,
mint az ipa ri cik kek, a ki me -
rü lés hez kö zel voltak… A
meg szo rí tó in téz ke dé sek oly
tö me ge sek, és an  nyi ra le -
he tet len ál la pot ra ve zet tek,
hogy a ren de le tek át lé pé se
és nem be tar tá sa volt a
szabály… 1918. október…
tel jes fel for du lás; az arc vo -
na lak felbomlottak… tó dul
ha za a fe gyel me zet len tö -
meg, fegy ve re sen, zen dü -
lés re, fog la lás ra készen… a
jó zan ság tel jes hi á nya, az
elég té tel vé tel nek va la mi ki

nem ala kult mó don va ló kí ván sá ga, ren det len ke -
dés, zen dü lés. A föld mun ká kat el ha nya gol ják; a
ré pa ta va szig a föld ben ma rad, a köz sé gek bel te -
rü le tén pus káz nak - [de cem ber ben a csepregi fõ -
szol ga bí ró ab la kán is be lõt tek!] -, a va dor zás hi he -
tet len mé re te ket ölt… irt ják az erdõket”… 

A Kár olyi kor mány, hogy el ke rül je az orosz or szá -
gi hoz ha son ló rob ba nást és pol gár há bo rút, kény -
te len le sze rel ni a ha za té rõ ka to ná kat. De az már
egy újabb tör té net.                 

Sá gi Fe renc

Horváth Sándor büki huszár bajtársaival

Az 52. Nem zet kö zi Eu cha risz ti kus Kong res  szust
(rö vi dít ve NEK, IEC2020) 2020. szep tem ber 13–20.
kö zött tart ják Bu da pes ten. Az 1881 óta rend sze re -
sen az utób bi idõ ben négy éven te meg szer ve zett
egy he tes nem zet kö zi ren dez vé nyen a ka to li kus
egy ház ta ní tá sa sze rint az ol tá ri szent ség ben je len
lé võ Jé zus Krisz tust hir de tik és ün nep lik. Ma gyar or -
szá gon 1938 má ju sá ban tar tot ták a 34. Eu cha risz -
ti kus Vi lág kong res  szust, így a 2020-as ese mény a
má so dik ilyen al ka lom lesz. A fel ké szü lés or szág -
szer te meg kez dõ dött, mely hez Sopronhorpács is
csat la ko zott. Már ci us 3-án Né meth Lász ló atya, a
Gyõ ri Egy ház me gye ál ta lá nos püs pö ki hely nö ke
mu ta tott be ün ne pi szent mi sét a Szent Pé ter és
Pál-temp lom ban, amely nek ke re té ben sor ke rült
az öt test vér plé bá nia, az „5-NEK” – Egyházasfalu,
Ke resz tény, Und, Zsira és Sopronhorpács a kong -

res  szus ra va ló fel ké szü lé sé nek ün ne pé lyes meg -
nyi tá sá ra. A szent mi sén koncelebrált Ko vács Pál
atya. A szent mi se kez de tén Né meth Lász ló atya el -
in dí tot ta a temp lom szö kõ kút ját, ame lyet a 2020-
as NEK jel mon da ta, a „Min den for rá som be lõ led
fa kad” ih le tett. A logó fel sõ ré szén lát ha tó os tya és
az alat ta le võ ke hely az Ol tá ri szent sé get jel ké pe zi.
Az os tya kö ze pén a ke reszt a Gol go tát, Krisz tus ál -
do za tát áb rá zol ja, pi ros szí ne Jé zus sze re te tét és
az em be re kért vál lalt ke reszt ha lá lát fe je zi ki. Az Ol -
tá ri szent ség bõl fa ka dó for rás a Kong res  szus mot tó -
já ul vá lasz tott mon da tot ér zé kel te ti. A négy vo nal -
ban alá hul ló víz a négy evan gé lis ta ál tal szét ter je -
dõ Öröm hírt mu tat ja. A kép al só ré szén hul lám zó
fo lyó az Egy ház öröm hír vi võ te vé keny sé gét fe je zi
ki és egy ben a Kong res  szus hely szí nén, Bu da pes -
ten ke resz tül fo lyó Du ná ra is utal. A logó há rom szí -

ne (pi ros, arany és ég szín kék) az ikon fes tés ha gyo -
má nya i nak meg fe le lõ en jel ké pe zi a Szent há rom -
sá got (Atya, Fiú és Szent lé lek), ugyan ak kor meg -
egye zik Bu da pest zász la já nak szí ne i vel is. A logó
al só ré szén ol vas ha tó fel irat szí ne Ma gyar or szág
nem ze ti szí ne i nek fe lel meg. A sopronhorpácsi hí -
vek mel lett a test vér plé bá ni ák, Egyházasfalu, Ke -
resz tény, Und és Zsira kép vi se lõi is részt vet tek az
ese mé nyen. A szent mi sét kö ve tõ en a je len lé võk
kör me net ben vo nul tak Sopronhorpács ha tá rá ba,
ahol a ki je lölt föld par cel la meg ál dá sa után ün ne -
pé lyes ke re tek kö zött el ve tet ték a plé bá nia bú zá -
ját. Ko vács Pál atya öt le te nyo mán az itt ter mett
bú zá ból fog ják süt ni majd a plé bá nia os tyá ját. Az
ün ne pi ese mény mél tó le zá rá sa ként a sop ron -
horpácsi mû ve lõ dé si ház ban Né meth Lász ló atya
katekézist tar tott .                                       SHeni

Sopronhorpácson meg kez dõ dött a NEK-re va ló fel ké szü lés

A fotókat Balogh Lajos bocsátotta rendelkezésünkre!
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Képekben a csepregi
megemlékezés

Sárváry László:

Hegyalja (Tavasz)

A fák ágán
madársereg
csicsereg.
A fagyos felhõ
messze száll,
messze már.
A patakon 
fény csillan,
perc suhan
sebesen.

Orbán György:

Engemet is
gondolat bánt…

Engemet is gondolat bánt, egy:
magyarságom ma gyáván élni meg!
Megbújni, mint tolvaj,
pedig semmit sem lopott,
miközben féregfoggal rágnak
az igazi tolvajok.
Hallgatni sunyin rágalmazásokat,
pokolra engedni igazságomat.
Elárult hazában hazátlanul élni,
elárvult földön nyugovóra térni.
Ne ily sorsot adj, Istenem,
ne ez legyen a végzetem!
Legyek nyelv, mely tanúsít engemet,
hangomon át hallják nemzetemet.
Legyek szív, mely hõseinkért dobog,
síkra lépve miattuk alkotok.
Õértük dobom le Európa láncát,
parlamentarizmus hamis szabadságát.
Keletre és délre harsog a gyalázat,
magyar történettel mossam le e mázat.
Megtarthassam én,
ami az enyém!
Ahol kell, ott folyjon, fecsegjen a Duna,
szénarúddal mutassam: nem oda Buda!
Végszavam egy örömteli ország
nemzeti vásznába sokszorozzák.

Csak a lelkemen át
vívhatok csatát,
száguldhatok fényes diadalra
az ellen, ki becsületem falja.
Magyar szélbe szórt eszméket
dalol újra a költészet.
Elérkezik a nagy
feltámadási nap,
amikor a bátran élõk hõsök lesznek,
Isten színe elõtt elégtételt vesznek.
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– A jó idõ be kö szön té vel több ször lát ta -
lak ke rék pá roz ni a vá ros ban és a
”csepregi hegyen„ is. Hal lot tam a szép
ered mé nye id rõl. Be szél nél- e ezek rõl? Ma -
gad ról me sélj egy ki csit!

– Hor váth Adél va gyok, je len leg Csepregen
élek itt jár tam ál ta lá nos is ko lá ba, kö zép is ko lai
éve i met pe dig a Jurisich Mik lós Gim ná zi um di -

ák ja ként töl töt tem. Je len leg Bu da pes ten a Test -
ne ve lé si Egye tem hall ga tó ja va gyok, ahol ke -
rék pár edzõ nek ta nu lok.

–  Mi kor kezd ted el ezt a spor tot?  Mi kor
sze ret ted meg?

– Ver seny sze rû en má jus ban lesz pon to san 3
éve, hogy ezt a sport ágat ûzöm, de en nél jó val

elõbb ta lán olyan 5-6 éve már, hogy a ke rék pá -
ro zás „sze rel me se” let tem. Superior MTB Team-
ben ver seny zem.

– Ho gyan tudsz a ver se nyek re fel ké szül -
ni? Hol mi lyen te re pen edzel?

– A ver seny sze zon már ci us ban kez dõ dik és
ok tó ber kö ze pén ér vé get, ilyen kor ok tó ber vé -
gé tõl no vem ber ele jé ig egy la zább pi he nõ sebb

idõ szak van, majd ezt
kö ve tõ en már kez dõ -
dik is az ala po zás,
amely tu laj don kép -
pen a kö vet ke zõ ver -
seny sze zon meg ala -
po zá sá nak a kul csa.
Té len ezért is kell
mennyi sé gi leg sok
edzés mun kát el vé -
gez ni ki egé szít ve akár
fu tás sal is, de itt em lí -
te ném meg, hogy ki -
vá ló al kal mat je len te -
nek eb ben az idõ -
szak ban a cyclocross
ver se nyek. Az tán aho -
gyan me gyünk a ta -

vasz fe lé jön nek az egy re ke mé nyebb edzé sek.
Én eze ket a tré nin ge ket ál ta lá ban Auszt ri á ban
ab szol vá lom mi vel jó az utak mi nõ sé ge, il let ve
le het bõ ven szint kü lönb sé get gyûj te ni, ami na -
gyon fon tos szem pont. Az or szág úti edzé sek
mel lett szok tam er dõ ben te re pen is edze ni, mi -
vel mountain bike ver se nye ken is in du lok.

– Mi lyen ered mé nye id van nak?
– 2017. or szág úti ama tõr ma gyar baj nok Top

Maraton so ro zat 1. hely, 2018. or szág úti he gyi
OB 3. hely, XCM OB 3.hely, CX OB 2. hely, wu23-

ban Top Maraton so ro zat 1.hely. Ezek a na -
gyobb ér ték kel bí ró ered mé nyek, de ezek mel -
lett még ren ge teg do bo gós he lye zés sel gaz da -
god tam.

– Mi lyen ter ve id, cél ja id van nak?
– Rö vid tá von gon dol kod va mi nél elõbb be -

ke rül ni a nem ze ti vá lo ga tott ba. Hos  szú tá von ter -
mé sze te sen egy pro fi kül föl di csa pat ba va ló ke -
rü lés, il let ve egy MTB maraton VB top 10 vagy
egy or szág úti EB top 10.

– Kí vá nom, hogy ezek a cél ja id meg va ló -
sul ja nak! Gra tu lá lok az ered mé nye id hez és
to váb bi si ke re ket kí vá nok! A ki tar tás el nye ri
ju tal mát. Büsz kék va gyunk Rád, hi szen
Csepreg jó hír ne vét vi szed amer re jársz.

Horváthné Pa dos Te réz

Egy csepregi bringás lány sikerei
KITARTÁS, SZORGALOM, TELJESÍTMÉNY

Horváth Adél a dobogó harmadik fokán
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• Csepreg
ESZ KÖ ZÖK KEL
FEJ LESZ TIK A CSEPREGI TE LE PÜ LÉ SI
MEN TÕ CSO POR TOT

Kár fel szá mo lás so rán be vet he tõ új esz kö -
zö ket ka pott a 2016-ban ala kult Csepregi Ön -
kén tes Te le pü lé si Men tõ cso port már ci us 19-én,
a Vas Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó sá -

gon. A Ka taszt ró fa vé de lem nyer tes pá lyá za ti
for rás ból, or szág szer te két száz ön kén tes men -
tõ cso port ré szé re ad át újon nan be szer zett
esz kö zö ket, stra té gi ai part ne rei ré szé re kép zé si
le he tõ sé get is biz to sít az esz kö zök szak sze rû
hasz ná la tá hoz. A me gye szék he lyen meg ren -
de zett ün ne pi áta dó ese mé nyen egy áram fej -
lesz tõt és egy zagy szi vat  tyút ve he tett át Vlasich
Krisz ti án pol gár mes ter, a Csepregi Ön kén tes
Te le pü lé si Men tõ cso port ve ze tõ je és Dr. Ba logh
Lász ló jegy zõ, Dr. Bog nár Ba lázs tûz ol tó ez re -
des tõl, a Vas Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz -
ga tó ság igaz ga tó já tól. A nagy tel je sít mé nyû,
mo dern Heron tí pu sú gé pek ha té ko nyab ban
se gí tik az eset le ges kár ese mé nyek fel szá mo lá -
sát. Nagy se gít ség a men tõ cso port mun ká já -
nak az áram ter me lõ, mely se gít sé gé vel éj sza -
ka is fenn aka dás nél kül le het majd dol goz ni. A
ka taszt ró fa vé dõk és az ön kén tes men tõ cso -
port tag ja i nak együtt mû kö dé sé nek ered mé -
nye ként meg va ló sult fej lesz té sek a te le pü lé -
sen élõk vé del mét fog ják szol gál ni.

km

Rövid hírek
Az el múlt évek tõl egy ki csit el té rõ volt az idei

far sang idõ sza ka köz sé günk ben. Min den ki szá má -
ra is me rõs, hogy ja nu ár 6-án kez dõ dik a mu la to zás
idõ sza ka, ná lunk a busz meg ál ló „ál ar cai” már je -

lez ték, hogy idén hos  szú lesz ez a vi dám ság gal bõ -
vel ke dõ idõ. Nem csak ar ra hív ták fel a fi gyel mün -
ket, mi lyen jó mu la toz ni, ha nem ar ra is, hogy ké -
szül jünk ar ra! Hús ha gyó kedd elõt ti szom bat dél -
elõtt jén a cse per gõs idõ ben jár ták a Csi csó ká sok
a fa lut, ûz ték a rossz szel le me ket, tánc ba vit ték a

la kó kat, gyûj töt ték a to jást, az aján dé ko kat, s bú -
csúz tat ták a te let. 2019. már ci us 02-án 18 órá tól
BATYÚS BÁL vet te kez de tét a Fa lu ház ban. Volt jel me -
zes fel vo nu lás, de rül het tünk a far san gi je le ne te ken,

amit ki csik és na gyok je le ní tet tek meg. Jól szó ra ko -
zott a nagy ér de mû. A ze nés es tét a tom bo la tár -
gyak sor so lá sa sza kí tot ta meg. Kö szön jük a fel aján -
lá so kat, gra tu lá lunk a nyer te sek nek! Kö szön jük a
szer ve zést, az elõ ké szü le te ket, s a ha gyo má nya ink
meg õr zé sét!                                                  KSzÁ

Büki Attila: 

HANGOK HAIKURA
A szegény ember 
otthona a természet 
hol boldog s dalol 

a gazdag ember 
fél a szegény dalától 
s kincse mulandó.

Farsang Tömördön



15

2019. április IX. évfolyam
 4. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Jótékonysági gálamûsor az óvodásokért
Ha tal mas ér dek lõ dés mel lett zaj lott a IV. Jó té -

kony sá gi Gá la mû sor. A szín ház te rem csor dul tig
meg telt, akik nek már nem ju tott hely, azok az au -
lá ban pót szé ke ken, nagy kép er nyõs té vén néz -

het ték vé gig a fer ge te ges mû sort. A gyer me kek
és a ven dég sze rep lõk mû so ra min den el kép ze -
lést fe lül múlt, sze rep lé sü ket vas taps kí sér te. A jó té -
kony sá gi gá la es ten be folyt ös  szeg gel az in téz -
mény a “A Csepregi Óvo dá so kért Ala pít vány” -t
kí ván ta tá mo gat ni, s így több, mint 300.000 Ft ke -
rült fel aján lás ra. Az ala pít vány ku ra tó ri u mi el nö -
ké vel egyez tet ve a kö zös cé lunk az, hogy min -
den év ben az is ko lá ba ké szü lõ gyer me ke ket el vi -
gyük ki rán dul ni, ami nek a tel jes költ sé ge it fe dez -
né az ala pít vány. Ezen kí vül fej lesz tõ já té kok, esz -
kö zök be szer zé se sze re pel a pri o ri tá sok kö zött.
Kö szön jük min den ki nek a tá mo ga tást!

Kü lön kö szö net a Csepregi Óvo da és Böl csõ -
de KIKI min den dol go zó já nak!

Maximovics VeronikaFo
tó
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• Tompaládony
„Csep pen a tó ba a reg ge li zá por,
Füt  työg a fecs ke a ház te te jén,
Csil lan a har mat a bo dza vi rá gon,
Or go na il la tot rin gat a szél.”

A ta va lyi év hez ha son ló an a már ci u si hosz -
 szú hét vé gén ke rült meg ren de zés re a vár va-
várt ta vasz kö szön tõ ren dez vény, ahol egy ben
meg em lé kez tünk az 1948-as for ra da lom ról,
nem ze tünk új ko ri vi rág zá sá nak leg szebb idõ -
sza ká ról is.

A dél után fo lya mán te le pü lé sünk talp ra -
esett gyer me kei egyé ni, öt le tes jel me zek be,
va la mint klas  szi kus sze re pek be, cso por tos, ta -
nul sá gos pro duk ci ók ba egy aránt meg mu tat -
ták ma gu kat. A fel nõtt kor osz tály el re pí tett
min ket a min den na pi, szo ci á lis prob lé mák tól
az ok ta tás ne héz sé ge in át egé szen a jó han -
gu la tú, min den gon dot fe led te tõ, fel hõt len
ope rett vi lá gá ig. 

A sok szí nû elõ adás után az est jó han gu la -
tá ról és a talp alá va ló ze né rõl a Ballantines Ze -
ne kar gon dos ko dott, köz ben ter mé sze te sen a
tom bo la je gyek is el kel tek, s pi he nés kép pen a
tom bo la tár gyak is meg ta lál ták új gaz dá ju kat.

Az idei év kü lön le ges mér föld kõ volt a tár -
su lat éle té ben, mi vel fenn ál lá sá nak 15. év for -
du ló ját ün ne pel te a Tompaládonyi Fi a ta lok
Tár su la ta. Nincs szü le tés nap tor ta nél kül, a
pol gár mes ter gyer tyá val, tû zi já ték kal dí szí tett
tor tá val kö szön töt te a lel kes, agi lis tár su la ti ta -
go kat.  Öröm mel mond ha tó, hogy a több éve
telt há zas ren dez vé nyen, az el múlt 15 év alatt
bi zony so kan nem csak né zõ ként vet tek részt,
ha nem meg mu tat ták te het sé gü ket, rá ter mett -
sé gü ket a szín pa don is. 

A kö zön sé get szó ra koz ta tó sok-sok mû sor -
szám és azok ko re og rá fi ái mind az öt le tes ség -
rõl, a kre a ti vi tás ról, a fan tá zia dús al ko tás ról
árul kod tak. Kö szö net ér te a gyer me kek nek, a
szü le ik nek és min den ki nek, akik ki tar tó an és
szor gal ma san együtt mû köd tek egy más sal a
kö zös cé lok ér de ké ben. Az év rõl-év re ös  sze ál -
lí tott mû sor erõt, bá tor sá got és jó ked vet ad
min den ki nek. 

„Ra gyogj, él vezd ki a lé tet, le gyél vi dám, s
tégy az zá má so kat. Gyúj to gass gyer tyát a
sze re tet tü zé vel, s csak táp láld a láng ját.”

H.H.R.

Rövid hírek
Ha Tömörd ne ve el hang zik egy-egy tár sa -

ság ban, so kak nak egy gye rek ko ri él mény, egy
ki rán du lás, a Kék tú ra ál lo má sa vagy a Ma dár -
várt jut eszé be. Foly tat juk a la kók be mu ta tá sát!

Az egyik kö zös sé gi ol da lon ér de kes és iz -
gal mas be szá mo ló kat ol vas ha tunk dr. Gyurácz
Jó zsef nek, a Chernel Ist ván Ma dár ta ni és Ter -
mé szet vé del mi Egye sü let el nö ké nek tol lá ból.
Tõ le idéz zük az írá so kat, me lyek a 20 éves
meg fi gye lé sek ered mé nye it rög zí tik. A kü lön le -
ges lá to ga tók ról a Répvevidék ol va sói is is mer -
ked je nek meg!

A kor mos légy ka pó (Ficedula hypoleuca)
szubdomináns éne kes ma dár a vizs gált te rü le -
ten. Ös  sze sen 1811 pél dányt gyû rûz tünk az õszi
vo nu lá si idõ szak ok ban 1998 és 2017 kö zött. A
leg töb bet (189 pél dány) 2017-ben, a leg ke ve -

seb bet (22 pél dány) 2005-ben gyû rûz tük. Az
éves fo gá sok nem mu tat tak sem nö vek võ, sem
csök ke nõ ten den ci át 2001 és 2017 kö zött. A kor -
mos légy ka pó õszi vo nu lá sa au gusz tus ele jén
kez dõ dött a 2001-2017-es idõ szak ban. A vo nu -
lá si csúcs au gusz tus má so dik fe lé re (au gusz tus
17 – 28) esett, de egy ki sebb vo nu lá si csúcs
szep tem ber el sõ fe lé ben (szep tem ber 1 – 14) is
meg fi gyel he tõ volt. A vo nu lás ok tó ber ele jén
be fe je zõ dött. Az utol só ma da rat ok tó ber 7-én
(2007) fog tuk. A vis  sza fo gott ma da rak ará nya
7% volt 2006-2007-ben. A vis  sza fo gott ma da rak
leg hos  szabb mi ni mum tar tóz ko dá si ide je 23
nap volt. Egy Tömördön 2009 õszén gyû rû zött fi -
a tal hím kor mos légy ka pó még ugyan azon õs -
 szel ke rült meg Olasz or szág ban. A Tömördön
gyû rû zött kor mos légy ka pók több mint 50 %-át a
cse res-töl gyes sze gé lyé ben fog tuk be. 

A me zei ve réb (Passer montanus) do mi -
náns éne kes ma dár a vizs gált te rü le ten. Össze -
sen 4386 pél dányt gyû rûz tünk a köl tés után
idõ szak ok ban 1998 és 2017 kö zött. A leg töb -
bet (784 pél dány) 2003-ban, a leg ke ve seb bet

(23 pél dány) 2014-ben gyû rûz tük. Az éves fo -
gá sok erõ tel jes csök ke nõ ten den ci át mu tat tak
2001 és 2017 kö zött. A me zei ve re bek több sé -

gét az au gusz tu si disz per zi ós idõ szak ban gyû -
rûz tük, több, mint fe lét a cser jés gyep nö vény -
zet ben fog tuk be.

Az õsz apó (Aegithalos caudatus) szub do mi -
náns éne kes ma dár a vizs gált te rü le ten. Ös  sze -
sen 1541 pél dányt gyû rûz tünk az õszi vo nu lá si
idõ szak ok ban 1998 és 2017 kö zött. A leg töb bet
(153 pél dány) 2010-ben, a leg ke ve seb bet (27
pél dány) 1998-ban gyû rûz tük. Az éves fo gá sok
nem mu tat tak sem nö vek võ, sem csök ke nõ ten -
den ci át 2001 és 2017 kö zött. Az õsz apó õszi vo -
nu lá sa szep tem ber ele jén kez dõ dött, amit több
ki sebb vo nu lá si hul lám kö ve tett a 2001-2017-es
idõ szak ban. A vo nu lá si csúcs ok tó ber vé gé re

(ok tó ber 22 – 27) esett. A vo nu lás no vem ber kö -
ze pé re va ló szí nû leg be fe je zõ dött és né hány
pél dány át is te lel he tett a vizs gá la ti te rü le ten. Az
utol só ma dár be fo gá sá nak dá tu ma no vem ber
7 (2000) volt. A vis  sza fo gott ma da rak ará nya
23% és 24% volt 2006-2007-ben. A vis  sza fo gott
ma da rak leg hos  szabb mi ni mum tar tóz ko dá si
ide je 23 nap volt. A Tömördön gyû rû zött õsz -
apók több mint 50%-át a cser jés gyep nö vény -
zet ben fog tuk be.

A Madárvárta lakói… (4.)
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A ná di sár mány (Emberiza schoeniclus)
szubdomináns éne kes ma dár a vizs gált te rü le ten.
Ös  sze sen 1814 pél dányt gyû rûz tünk az õszi vo nu -
lá si idõ szak ok ban 1998 és 2017 kö zött. A leg töb -
bet (209 pél dány) 2012-ben, a leg ke ve seb bet (26
pél dány) 2002-ben gyû rûz tük. Az éves fo gá sok
nem mu tat tak sem nö vek võ, sem csök ke nõ ten -
den ci át 2001 és 2017 kö zött. A ná di sár mány õszi

vo nu lá sa szep tem ber vé gén kez dõ dött a 2001-
2017-es idõ szak ban. A vo nu lá si csúcs ok tó ber
má so dik fe lé re (ok tó ber 21 – 25) esett, a vo nu lás
még no vem ber el sõ fe lé ben tar tott. Az utol só ma -
dár be fo gá sá nak dá tu ma no vem ber 18 (2000)
volt. Ket tõ Tömördön gyû rû zött ná di sár mány ke -
rült meg Olasz or szág ban és ket tõ Cseh or szág ban
gyûrû-zött pél dányt fog tunk vis  sza Tömördön. A
Tömördön gyû rû zött ná di sár má nyok 50%-át a
mo csár ban (tó) fog tuk meg.

KSzÁ

Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za ta a ha -
gyo má nyok hoz hí ven, már ci us 8-ra hív ta ös  sze a
fa lu la kó it, hogy tá jé koz ta tást ad jon a 2018-as
év te vé keny sé ge i rõl és is mer tes se az idei év re
vo nat ko zó ter ve ket.

Az ér dek lõ dõk rész le tes be szá mo lót hall hat -
tak a meg va ló sult be ru há zá sok ról, prog ra mok -
ról. Szó esett az ön kor mány zat ál tal nyúj tott kü -
lön fé le tá mo ga tá sok ról. Pol gár mes ter úr ki emel -

te a szü lõk nek nyúj tott nem cse kély anya gi se -
gít sé get, va la mint a ka rá cso nyi vá sár lá si utal -
ványt, amely bõl min den ház tar tás ré sze sült. 

Fel vá zol ta az el múlt év ti zed leg na gyobb be -
ru há zá sát, amely nek a ki vi te le zé sé re ta vas  szal
ke rül sor. 

A pá lyá zat út ján el nyert pénz és az ön erõ,
mint egy 15 mil lió fo rin tos be fek te tést je lent te le -
pü lé sünk éle té ben. Az el nyert ös  szeg jár da fel -
újí tás ra lesz for dít va, amely so rán a ré gi, kö zel
30 éves asz falt ré te get el tá vo lít ják, és he lyet te
egy új bur ko la tot kap a fe lü let. A fa lu meg újí tá si
prog ram ke re té ben, újabb pá lyá za tok be nyúj -

tá sát ter ve zi a kép vi se lõ-tes tü let. Köz sé günk is
be ke rült a fa lu si csa lá di ott hon te rem té si tá mo -
ga tás (CSOK) ked vez mé nye zett jei kö zé, emel -
lett az ön kor mány zat to vább ra is tá mo gat ja a
há zas tár si kap cso lat ban élõk el sõ la kás hoz ju -
tá sát. Pol gár mes ter úr be szá molt a re zsi csök -
ken tés ke re té ben ki utalt tû zi fa és egyéb tü ze lõ -
anyag ki osz tá sá ról. A hall ga tó ság elé ter jesz tet -
te a 2019. évi ren dez vény nap tárt, amely ben
szá mos ki sebb ren dez vény mel lett most is sze re -
pel a jú li us 27-én tar tan dó fa lu nap és az au -
gusz tus 19-én meg ren de zés re ke rü lõ fo gat haj tó
ver seny. A fel szó la lá sok ra és kér dé sek re adott
vá la szo kat kö ve tõ en, le zá rult a fa lu gyû lés hi va -
ta los ré sze. A to váb bi ak ban a höl gyek mél ta tá -
sa, meg aján dé ko zá sa és meg ven dé ge lé se kö -
vet ke zett. A mél ta tó sza vak ki fe jez ték a nõi nem
di csé re tét, kö szö ne tet és há lát tol má csol tak. A
meg in dí tó gon do la tok után a je len lé võ höl -
gyek egy cse re pes cik lá ment kap tak aján dék -
ba. A fel szol gált tor ta sze le tek el fo gyasz tá sát kö -
ve tõ en, a Szó-és Kép Szín pad elõ adá sá ban,
Mó ricz Zsig mond fer ge te ges hu mor ral át szõtt
da rab ját lát hat ta a kö zön ség. A din  nyék cí mû
ko mé dia pa rasz ti kör nye zet ben ját szó dik, a fur -
fan got, a ra vasz sá got és a kap zsi sá got he lyez -
ve elõ tér be, ezért nagy si kert ara tott a né zõk
kö ré ben. Pol gár mes ter úr sza va it idéz ve: „Olyan
mó don sze ret nénk em lé ke ze tes sé ten ni ezt a
na pot a höl gyek szá má ra, hogy mint egy ér zel -
mi ak ku mu lá tor, a le he tõ leg hos  szabb ide ig ki -
tart son!”  Re mél jük így lesz! 

Né meth Lajosné

Éves beszámoló
a közmeghallgatáson

Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za ta az
idei ta va szon is szín ház lá to ga tás ra in vi tál ta
az ér dek lõ dõ ket. A Bob her ceg cí mû két fel -
vo ná sos ope rett elõ adást te kint jük meg a
Gyõ ri Nem ze ti Szín ház ban.

Cso por tunk, 45 fõ vel in dul a kul tu rá lis
prog ram ra. A je lent ke zõk nek na gyon jó szó -
ra ko zást kí vá nok!               Né meth Lajosné
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• Sajtoskál
HÕ SÖK RE EM LÉ KE ZETT SAJTOSKÁL

Az 1848-as for ra da lom és sza bad ság harc
171. év for du ló ja al kal má ból Sajtoskál köz ség
meg em lé ke zett nem ze tünk hõ se i rõl. Sajtoskál
ut cái nem ze ti szí nek be bo rul tak, hi szen min -
den ház ra ki ke rült a ma gyar zász ló. A meg -
em lé ke zés re dél után ket tõ óra kor ke rült sor a
Hõ si em lék mû nél. Az ün nep ség a Him nusz kö -

zös el ének lé sé vel vet te kez de tét. Ez után kö -
vet ke zett Si mon Dá ni el kö zép is ko lai ta nár ün -
ne pi be szé de, mely ben fel ele ve ní tet te a for -
ra da lom elõz mé nye it, ki emel ke dõ ese mé nye -
it és idéz te gróf Szé che nyi Ist ván nap ló já ból
azo kat a so ro kat, me lye ket a for ra da lom ki -
rob ba ná sa kor ve tett pa pír ra. Be szé de fõ mon -
dan dó ja ként nem ze ti ün ne pünk fon tos sá gát
így fo gal maz ta meg: „Már ci us 15-e je len tõ sé -
ge ab ban áll, hogy lé lek ben ké pes egye sí te -
ni a nem ze tet. Egy olyan pil la nat me men tó ja
ugyan is, ami kor Szé che nyi és Kos suth pél dá ját
ma gya rok mil li ói kö vet ték. El len tét je i ket, rend -
bé li, rang bé li kü lönb sé ge i ket fi gyel men kí vül
hagy va együtt tet tek a nagy, kö zös ügyért, a
sza bad sá gért. Tör té nel münk ben alig akad
ilyen ese mény, be csül jük meg, le gyünk rá
büsz kék!” Szó nok la tát Pe tõ fi Sán dor gon do la -
ta i val zár ta. „Oh sza bad sá gunk, édes ked ves
új szü lött, légy hos  szú éle tû e föl dön, élj ad dig,
míg csak él egy ma gyar, ha nem ze tünk utol -
só fia meg hal, bo rulj rá szem fe dõ gya nánt ...
s ha elõbb jön rád a ha lál, rántsd ma gad dal
sí rod ba az egész nem ze tet, mert to vább él nie
nél kü led gya lá zat lesz, ve led hal nia pe dig di -
csõ ség!” Az ün ne pi be széd után a sajtoskáli if -
jak kö vet kez tek, akik ver sek kel tisz te leg tek a
ha za hõ sei elõtt. A meg em lé ke zés vé gén
Sajtoskál ös  szes pol gá ra ne vé ben a kép vi se -
lõ-tes tü let tag jai, va la mint a he lyi fi a ta lok ko -
szo rút he lyez tek el a ma gyar hõ sök em lék mû -
ve elõtt. Az ün nep ség a Szó zat kö zös el ének -
lé sé vel zá rult.

Ko vács Vi vi en

Rövid hírek

Ahogy az már évek óta ha gyo mány Saj tos -
kálon, idén is a köz meg hall ga tás sal egyi de jû -
leg tar tot ták meg a nõ na pi kö szön tõt. A ren dez -
vény Haller Im re pol gár mes ter kö szön tõ jé vel
vet te kez de tét, mely so rán kö szön töt te a je len -
le võ ket, a kép vi se lõ-tes tü let tag ja it, a hi va tal és
az ön kor mány zat dol go zó it, va la mint Csajbi Lí -
via al jegy zõ as  szonyt. A kép vi se lõ-tes tü let öt
tag já ból négy je len volt, így a gyû lés ha tá ro zat -
ké pes nek mi nõ sült. A kö szön tõt kö ve tõ en a pol -
gár mes ter fel so rol ta a 4 na pi ren di pon tot, mely
kö zül az el sõ egy be szá mo ló volt az Ön kor -
mány zat 2018. évi mun ká já ról. Sajtoskál kép vi -
se lõ-tes tü le te ma ra dék ta la nul tel je sí tet te az elõ -
zõ év fel ada ta it, mint pél dá ul a hi va ta li ügye -
ket, egész ség ügy -
 gyel, ok ta tás sal és a
köz te rü let ren de zés sel
kap cso la tos mun ká -
la to kat. Em lí tés re ke -
rül tek az elõ zõ év ren -
dez vé nyei is, a far -
sang, anyák nap ja,
nyug dí jas nap, ját szó -
ház, fa lu nap és sajt -
fesz ti vál, fa lu ki rán du -
lás, hor gász ver se -
nyek, mi ku lás ün nep -
ség és az ad ven ti mû -
so rok. A ta va lyi év ben
is nagy nép sze rû ség -
nek ör ven dett a 24.
Sajtoskáli Fa lu nap pal egy be kö tött 14. Sajt fesz ti -
vál és Vá sár. Idén is az or szág kü lön bö zõ ré sze -
i rõl ér kez tek sajt ké szí tõk, hogy be mu tat has sák
és áru sít has sák ter mé ke i ket. Eb ben az év ben is
ren ge te gen lá to gat tak el a ren dez vény re. A
2018-as év át te kin té sét a má so dik na pi ren di
pont kö vet te, amely a 2019. évi költ ség ve tést is -
mer tet te a je len lé võk kel. Itt töb bek kö zött meg -
em lí tés re ke rül tek az elõ zõ évi be vé te lek, mint
pél dá ul az ál la mi és bér tá mo ga tá sok, a he lyi
adók ból, gép jár mû adók ból be folyt ös  sze gek, a
szám lák után já ró ka mat be vé te lek, me zõ gaz -
da sá gi föld bér le tek bõl szár ma zó be vé te lek.
Pol gár mes ter Úr to váb bá kö szö ne tet nyil vá ní tott
a Sajtoskálért Köz ala pít vá nyá nak tör tént fel -
aján lá sok vé gett. Ezen kí vül szó esett az év be -
ru há zá sa i ról is, me lyek kö zül a leg na gyobb nak
a Vi dék fej lesz té si Prog ram ban ki írt Kül te rü le ti he -
lyi köz utak fej lesz té se, ön kor mány za ti utak ke ze -
lé sé hez, ál la pot ja ví tá sá hoz, kar ban tar tá sá hoz
szük sé ges erõ-és mun ka gé pek be szer zé se cí mû
pá lyá za ton nyert Antonio Carraro trak tor és a
hoz zá tar to zó mun ka gé pek mi nõ sül tek. Ezen
ada tok alap ján ki je lent he tõ, hogy Sajtoskál
köz ség ta ka ré ko san gaz dál ko dott az elõ zõ év -
ben is. A pénz ügyi be szá mo lót a har ma dik pont

kö vet te, az az a köz ség kör nye zet vé del mi hely -
ze té rõl esett szó. Itt a hul la dék el szál lí tás ról, a
köz utak tisz tán tar tá sá ról, va la mint a tûz gyúj tás
sza bá lya i ról tá jé ko zód hat tunk. A szenny víz el ve -
ze tés sel kap cso la tos prob lé mák meg ol dá sa
még fo lya mat ban van, an nak el le né re, hogy a
kép vi se lõ-tes tü let fo lya ma to san pró bál ja meg -
ol da ni pá lyá za tok igény be vé te lé vel. A har ma -
dik pont vé gén a je len lé võk kér dé sei kö vet kez -
tek, me lyek fõ ként a pá lyá za tok ra, il let ve a Vi -
dék fej lesz té si Prog ram ra irá nyul tak. A kép vi se lõ-
tes tü let ha tás kör ének meg fe le lõ en vá laszt
adott a fel me rült kér dé sek re. Ez után a pol gár -
mes ter kö szö ne tet nyil vá ní tott a kép vi se lõ-tes tü -
let nek, az ön kor mány zat és a hi va tal dol go zó i -

nak, a kul tú ros és egy ben könyv tá ros nak, a
gye re kek nek, a kó rus ta gok nak, a tár sa dal mi
mun ká ban részt ve võk nek, és min den ki nek, aki
va la mi lyen for má ban tá mo gat ta az ön kor -
mány zat mun ká ját. Majd kö zö sen meg néz ték a
2018-as év rõl ké szült vi de ót, amely ös  sze fog lal -
ta a fa lu elõ zõ évi prog ram ja it.  Ezt kö vet te a
né gyes szá mú pont, va gyis a nõ na pi kö szön tõ.
Haller Im re pol gár mes ter úr az aláb bi idé zet tel
kö szön töt te a köz ség nõ tag ja it: „Az iga zi Nõt a
fér fi en ge di él ni. Mert a Nõ ugyan úgy em ber. És
Társ. A fér fi tár sa. Min den ben. Min dent meg te -
het ér te: mos hat, fõz het, ta ka rít hat - de nem
azért, mert ez a dol ga. Ha nem sze re tet bõl. Sze -
re tet bõl, amit a fér fi ész re vesz, és vi szo noz. Ta -
lán mos, fõz, ta ka rít - ve le együtt. Vagy csak
egy sze rû en nem vár el min dent tõ le. Nem te szi
szó vá, ha nincs kész idõ re az ebéd, vagy ki csit
gyû rött az ing. Mert nem ez leg fon to sabb szá -
má ra. Nem az ebéd, nem a tár gyak, nem a kül -
sõ ség. Ha nem a Társ. A Nõ. Az iga zi.” Ezt a he lyi
fi a ta lok kö szön tõ je kö vet te, mely so rán egy-egy
vers sel ked ves ked tek a höl gyek nek, majd kö zö -
sen át ad ták a gyö nyö rû vi rá go kat, s min den kit
íz le tes sü te mé nyek kel kí nál tak meg.

Ko vács Vi vi en

Köz meg hall ga tás sal
egy be kö tött nõ na pi

kö szön tõ Sajtoskálon

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u
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„TÚ RÁ ZÓ SZAK OSZ TÁLY”
SZAKONYBAN

Az ed dig öt fõt szám lá ló lel kes csa pat
a kör nyé ket jár va lett fi gyel mes ar ra, hogy
új ból men  nyi sze mét gyûlt fel az utak men -
tén. Bár most volt a Te szedd! or szá gos
moz ga lom, a meg tisz tí tott út sza ka szon is -
mét so kan sze me tel tek.

A tré fá san el ne ve zett „tú rá zó szak osz tály“
ko moly fel ada tot tû zött ki. Mi vel el szo mo rít ja
õket az em be ri fe le lõt len ség, nem tö rõ döm -
ség, más mun ká já nak a fi gyel men kí vül ha -
gyá sa, ezért rend sze res sé te szik a sze mét -
gyûj tést azo kon az út vo na la kon, me lyen tú -
ráz nak. A ta gok kö zül volt, aki egye dül lá tott
ne ki a Bé ke ut ca fel sõ te me tõ fe lé ve ze tõ
bok ros rész, il let ve a kö zép sõ te me tõ fe lé ve -
ze tõ út meg tisz tí tá sá nak.

Nagy sze rû kez de mé nyezés! Bár ki csat -
la koz hat a csa pat hoz, aki sze re ti a ter mé -
sze tet, s ten ni is sze ret ne meg óvá sá ért. 

ada

Az idei év ben is meg ren de zés re ke rült a már
jól meg szo kott disz nó ölés, me lyet feb ru ár 29-én
tar tot tak meg. A vál lal ko zó ked vû fér fi ak és nõk

kö zös erõ vel dol goz ták fel a 180 kg-os disz nót.
Dél után ter mé sze te sen meg ven dé gel ték a fa lu
ap ra ját-nagy ját a jobb nál-jobb sül tek kel és disz -
nó to ros ká posz tá val. Az ólmodi höl gyek sem tét -
len ked tek, sü te ményt hoz tak és meg le pe tés mû -

sort ad tak elõ, a „Busz vá ró nál „ cím mel, majd
tánc cal fe jez ték be pro duk ci ó ju kat. A nap köz -
ben el ké szült fi nom sá gok ból más nap ju tott
azok nak is akik nem tud tak el jön ni a disz nó vá -
gás ra, mert a kép vi se lõk min den ház ba el vit tek
egy-egy kós to lót.

Emel lett nem rég a „Dede-Babe” szo ká sos
far sang far kát is meg tar tot ták, ami kor is har mo ni -
ka szó kí sé re té ben vé gig vo nult a me net a fa lun.
A kul túr ház ban ze ne mel let fo gyasz tot ták el az
út köz ben ka pott bo ro kat-sö rö ket. Ré geb -
ben csak to jást gyûj töt tek, de ma nap ság már az
em lí tett ne dûk nek na gyobb si ke rük van. Dede-
Babe a lúd to jást to jik, far sang far ka vé ge fe le
jár, a böjt kö ze le dik, aki ve lünk mu lat nem kell azt
fél te ni hur rá-hur rá éne kel te a csa pat egész Ól -
mo don ki csit el ázott „hamis“ har mo ni ka kí sé ret -
tel. Az út köz ben gyûj tött bor ra va lót pe dig a
„Koprive“ kon cer ten köl töt ték el ez zel is szol gál va
a hor vát iden ti tást a még meg lé võ Hor vát ság
aka ra tá nak meg fe le lõ en.        Hergovich Vin ce

Ólmodi vigasságok



20

2019. április IX. évfolyam
 4. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

• Szakony
AZ EM LÉ KE ZÉS
KO SZO RÚI SZAKONYBAN

Már ci us idu sa a tisz te let adás idõ sza ka. Fel -
idéz zük a már ci us if jak lel ke se dé sét, 1848/49-es
sza bad ság harc ese mé nye it. Meg em lé ke zünk
mind azok ról, akik elõ se gí tet ték egy jobb or szág
épí té sét. Szakonyban már ci us 14-én ke rült sor a
meg em lé ke zés re. Az ün nep lõk a könyv tár ban
gyü le kez tek, ahol a gye re kek kéz mû ves fog lal -
ko zás ke re té ben ké szít het tek hu szá ro kat, szél for -
gót, zász lót, ko kár dát. Ezt kö ve tõ en elõ ször az
evan gé li kus temp lom fa lán el he lye zett em lék -
táb lá nál Né meth Dorina és Né meth La u ra sza -
val ta el ün ne pi ver sét.  Far kas Gyu la pol gár mes -
ter a te le pü lés la kó i nak ne vé ben he lyez te el az
em lé ke zés ko szo rú ját. 

A ki csi, de lel kes cso port Kos suth-nó ták ének -
lé se mel lett, vo nult a meg em lé ke zés má sik hely -
szí né re, az em lék szo bor hoz. Ott Tóth Il di kó sza va -
lat már a ta vaszt idéz te. A ko szo rút pol gár mes ter
úr he lyez te el a szo bor ta lap za tán.

Az ün nep lés zá rá sa ként a meg je len te ket a
könyv tár vár ta kö zös be szél ge tés re, já ték ra. 

ada

T. M. Zs.:

Evoé!

Serken a fû lovam lába alatt.
Herseg a fû zöldje, ahogy beleharap.
Zsugorodik fényre a víztócsa széle,
Felszippantja cseppjét a reggeli nap.

Ragyog örökzöld bokrom levele,
Rebbennek ágai a madárka alatt.
Kedvem is mozdul a fény erejével
Arcomon langyos szelek játszanak.

Hát itt vagy! Megjöttél!
Evoé, Tavasz!

Rövid hírek

Már ci us 6-án ad ták át az újabb kö zös ered -
ményt a va si kis vá ros ban: a Csepregi Óvo dá so -
kért Ala pít vány és Csepreg Vá ros Ön kor mány za -
ta fo gott ös  sze a to váb bi fej lesz tés re mé nyé ben.
Dal lal, tánc cal ün ne pel ték az új ját szó ud vart, s
ve le együtt a tel je sen új és fel újí tott ját szó esz kö zö -
ket a csepregi ovi sok. A bõ ví tett in téz mé nyi ud var
áta dó ün nep sé gén Maximovics Ve ro ni ka óvo da -
ve ze tõ kö szön tõ jé ben hang sú lyoz ta, har minc év

után most elõ ször je lent he tõ ki, hogy mind a kor
szín vo na lá nak, mind az elõ írt fel té tel rend sze rek -
nek meg fe lel az ud va ri ját szó tér. Nyáriné Bencsik
Pi ros ka ku ra tó ri u mi el nök ál tal ve ze tett ala pít vány
szá mos tá mo ga tói fel aján lás ból, töb bek közt az I.
Bük für dõ – Csepreg Félmaraton ne ve zé si dí já ból
be folyt ös  szeg bõl se gí tet te a be ru há zást, va la -
mint a vá ros sa ját költ ség ve tés ének ter hé re mint -
egy egy mil lió fo rint tal já rult hoz zá a si ke res fej lesz -
tés hez. Új fé szek hin tát, csúsz dát, li bi kó ká kat épí -

tet tek, de fel újí tot ták a lap hin tá kat is, va la mint az
ud var ék kö ve ként egy két tor nyos vár ke rült el he -
lye zés re, amin má szó kák és csúsz dák is meg ta lál -
ha tó ak. A böl csõ dei rész sem ma radt érin tet len,
egy komp lex mi ni vár ke rült fel ál lí tás ra. Az év vé -
gén Hor váth Gá bor vá ro si kép vi se lõ ön zet len
mun ká já nak kö szön he tõ en két nap vi tor lá val is
bõ vült az óvo da ud va ra. Vlasich Krisz ti án pol gár -
mes ter az áta dó al kal má val ki emel te, a bõ ví tést

to vább foly tat ják, újabb esz köz fej lesz té se ket és
az épü let bel sõ fel újí tá sát ter ve zi a vá ros ve ze tés.
Nyer tes pá lyá za ti for rás ból az in téz mény ener ge -
ti kai kor sze rû sí té se, vil la mos és fû té si há ló za tá nak
nap ele mes rend szer rel tör té nõ el lá tá sa vá lik le -
he tõ vé. Finta Jó zsef plé bá nos szen tel te fel az új
ját szó ud vart, me lyet kö ve tõ en öröm mel vet ték
bir tok ba a já té ko kat a gyer me kek, akik rég óta
vár ták már ezt a nagy na pot.

km

Új játszóudvar 
épült szívvel, lélekkel
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• 80 éve, 1939 szep tem be ré ben fog lal -
ták el a né met és szov jet csa pa tok Len gyel -
or szá got, s kez dõ dött a II. vi lág há bo rú. Len -
gye lek szá zez rei hagy ták el ha zá ju kat. Kö zel
szá zez ren a Sár vá ron, Bü kön, Nagy cen ken és
más ma gyar te le pü lé se ken lé te sí tett ka to nai
és pol gá ri me ne kült tá bo rok ban nyer tek el he -
lye zést. A há bo rú alatt csak ha zánk ban mû -
köd he tett len gyel kö zép is ko la.

• 70 éve, 1949. 05. 22-én avat ták fel a
csepregi iz ra e li ta te me tõ ben a Csepregi já -
rás zsi dó i nak holokauszt em lék mû vét.  A lé te -
sí tés és ava tás fõ szer ve zõ je: a há bo rú alatt
mun ka szol gá la tot tel je sí tõ Fischer Je nõ bá -
do gos volt. 

• 70 éves a Bü ki Test edzõk Kö re Asz ta li te -
nisz Szak osz tá lya.

• 60 éve, 1959. au gusz tus 23-án avat ták
fel a Bü ki Mû ve lõ dé si Ott hont.

• 50 éves a csepregi, 30 éves a bü ki ze -
ne is ko lai ok ta tás.

• 40 éve ala kult meg Csepregen a
Répce-menti Hor gász Egye sü let.

• 30 éve, 1989 õszén újí tot ták fel és tar tot -
ták meg az Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let szer -
ve zé sé ben Csepregen a SZÜ RE TI FEL VO NU -
LÁST, mely ren dez vény az 1940-es évek vé -
gén ab ba ma radt. Meg újí tá sát az 1960-as
évek ben Zá to nyi Já nos és Zá to nyi Sán dor ve -
ze té sé vel meg kí sé rel ték, de ak kor csak egy
al ka lom mal vo nul tak fel a gye re kek és né -
hány szer ve zet. 1989-tõl vi szont, elõ ször két
éven ként, majd éven ként meg ren de zés re

ke rült, s ma is a kis vá ros egyik leg na gyobb
sza bá sú meg moz du lá sa.

• 30 éve, 1989-ben, Bu da pes ten hunyt el
gr. Szapáry Pa u la bü ki és csepregi föld bir to -
kos, ag rár mér nök. (Szül. Pusztataskonyban,
1904.) Rész le tes élet raj za ol vas ha tó Bük vá ros
mo nog rá fi á já ban.

• 25 éve, 1994. 04. 13-án hunyt el dr. Fü -
löp Jó zsef geo ló gus, egye te mi ta nár, az MTA
al el nö ke, Bük vá ros posz tu musz dísz pol gá ra.
A rész le tes élet raj za ol vas ha tó Bük vá ros mo -
nog rá fi á já ban.

• 25 éve, 1994. 12. 16-án hunyt el
Sedlmayr Já nos Ybl-dí jas épí tész mér nök, a
ma gyar mû em lék vé de lem vi lág vi szony lat -
ban is el is mert sze mé lyi sé ge. Sopron hor -
pácson szü le tett 1932. áp ri lis 10-én. A vi seg -
rá di Sa la mon-to rony, a nagy vá zso nyi, az
ozo rai és a kõ sze gi vár, Sop ron bel vá ro sá ban
a kö zép ko ri zsi na gó ga és a Tá bor nok-ház,
Gyõr ben a Héderváry-ká polna, Vértesszent -
kereszten a ko los tor rom hely re ál lí tá sa mind
Sedlmayr Já nos te het sé gét hir de ti, sok más
al ko tá sá val együtt. Mél tán nyer te el ad di gi
mun kás sá gá ért 1964-ben az Ybl Mi klós-dí jat.

• 25 éve ad ták át a nagy kö zön ség nek a
Locsmándi Ter mál für dõt.

• 25 éve ala kult meg az el sõ mazsorett
cso port Csepregen.

• 20 éve Bük nagy köz ség ezüst mi nõ sí tést
ka pott az Eu ró pai vá ro sok és fal vak vi rá go sí -
tás ver se nyé ben (Entente Florale Europe).

S.F.

Dr. Reisinger Já nos, iro da lom tör té nész tar tott elõ adást
Csepregen Ady End re 100. év for du ló ja al kal má ból. 2019.
már ci us 11-én a mû ve lõ dé si ház ban. A kö zön ség rend kí -
vül sok ré tû volt, idõ sek, fi a ta lok is nagy ér dek lõ dést mu tat -
tak az ese mény iránt. A ren dez vé nyen meg is mer tük Ady
két ar cát, a „ron csot” és a „ra gyo gó” el mé jû köl tõt egy -
aránt. Az elõ adás so rán el han goz tak Ady leg szebb és leg -
so kat mon dóbb ver sei, töb bek kö zött a Krisztus-Kereszt az
er dõn és az Egy ke vés nyi jó sá gért.  Az elõ adás vé gén Dr.

Rei singer Já nos, meg aján dé koz ta a kö zön sé get egy gyö -
nyö rû Goe the vers sel, ami nek mon da ni va ló ját min den ki
ma gá val vi het te. Bár so kan sok fé le kép pen em lé ke zünk
Ady End ré re és az Õ köl té sze té re, min den ki más kép pen
tud ja ér tel mez ni, meg él ni ver se it és a köl tõ pont ezért
emel ke dik ki nem csak a ma gyar, ha nem vi lág szin ten a
köl tõk so ka sá gá ból. 

afrid

„Roncs 
és ragyogás”

Év for du lók 2019.
II. rész.
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

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

Á
P

R
I

L
I

S

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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P R O G R A M A J Á N L Ó

Áp ri lis 12. 18.00 Ün ne pi mû sor a Köl té szet Nap ja al -
kal má ból. Ró zsa bors Mû hely: Szín pad ra! - Meg ze né sí tett
ver sek Tóthárpád Fe renc kõ sze gi köl tõ tol lá ból. A rész vé tel
díj ta lan! Hely szín: Bü ki MSK - Szín ház te rem

Áp ri lis 13. 19.00 „Aki nem jön tán col ni, men jen ha za
aludni…” Kon cert és tánc ház – A Ka lász Ban da le mez be -
mu ta tó kon cert je. Tánc ház ve ze tõ: Gerlecz Lász ló. Be lé põ:
800.- Ft. Hely szín: Bü ki MSK – Szín ház te rem.

Áp ri lis 18. 15.00 Hús vét vá ró kéz mû ves ját szó ház. A
rész vé tel díj ta lan! Hely szín: Bü ki MSK - Klub te rem

Áp ri lis 29. 15.30 Me se bér let. Me se bolt Báb szín ház –
Holle anyó. A Grimm test vé rek me sé je nyo mán ír ta és ren -
dez te: Ve res And rás. A Grimm test vé rek me sé je kü lö nös vi -
lág ba rö pít el ben nün ket. Itt be szél az al ma fa, a ke men -
ce, meg sér tõ dik a fa zék és éne kel nek a hó pi hék. Holle
anyó hoz bár ki be té ved het egy szép na pon és csak a lá -
to ga tón mú lik, hogy mit hoz el ma gá val eb bõl a ti tok za tos
kuny hó ból. Az ár va lány tör té ne te a ki tar tás ról, bi za lom ról,
a se gí tõ szán dék ról szól. A bol dog ság el ér he tõ, de nem
elég csak ki nyúj ta ni a ke zün ket, ten ni kell ér te, és ez nem
min dig egy sze rû fel adat... Az is mert me se ha gyo má nyos
báb szín há zi tech ni ka se gít sé gé vel ele ve ne dik meg a szín -
pa don. Be lé põ bér le ten kí vül: 800.- Ft. Hely szín: Bü ki MSK -
Szín ház te rem.

Áp ri lis 30. 18.00 Má jus fa ál lí tás a bü ki ci vil szer ve ze -
tek kel. Hely szín: Bü ki MSK – Eöt vös ut ca.

Áp ri lis 30. Péterfy Bo ri & Love Band és Pál Ut cai Fi úk
kon cert. A kon cer tek után: He ge Bu li - Alterock slá ge rek a
80-as évek tõl nap ja in kig! Be lé põ elõ vé tel ben: 2.000.- Ft,
a kon cert nap ján: 3.000.- Ft. Jegy elõ vé tel: Bü ki MSK (Bük,
Eöt vös u. 11., hét fõ-pén tek 08.00-17.30) online:
https://tixa.hu/bori_puf_buk_20190430. Ka pu nyi tás: 19.30

Má jus 1. 12.00 Bü ki Ma já lis. A prog ra mok ide je alatt
ki ra ko dó vá sár, bü fé, lég vár, kéz mû ves fog lal ko zás, fa já té -
kok, arc fes tés és még sok min den más vár ja az ér dek lõ -
dõ ket! Ci vil ízek tá ra – fõ zés a bü ki a ci vil szer ve ze tek kel!
12.30 – 13.30 Jó ebéd hez szól a nó ta - Hor váth Bé la és ze -
ne ka ra. 16.00 A Tün dér, a Her ceg nõ és a Ko bold - 2.rész.
Szó ra koz ta tó me se da rab dísz let tel és is mert ope rett-mu si -
cal be tét da lok kal. Marica her ceg kis as  szony és Csa ba -
huszár bol dog sá ga nem tar tott so ká ig, saj nos is mét vis  sza -
vál to zik Csabahuszár Kobolddá…. Va jon si ke rül-e ki de rí te -
ni, hogy ki áll hat a va rázs lat mö gött és va jon si ke rül-e a
gye rek kel és Me ló dia tün dér rel kö zö sen meg tör ni ezt a
go nosz va rázst? 

Mind ezt meg tud hat já tok, ha sze rep lõ ként részt vesz tek
az el sõ rész foly ta tá sá ban, az Or fe um Ván dor szín pad elõ -
adá sán! (hely szín: Bü ki MSK - Szín ház te rem) 17.00, Ritchie
King bû vész show (hely szín: Bü ki MSK - Szín ház te rem), 17.30
Mo soly Tánc cso port 18.30, Meggie’s Crew – Tánc dal fesz -
ti vál. In gye nes! Hely szín: Bü ki MSK - Atrium.

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

A Bü ki Mû ve lõ dé si 
és Sport köz pont, Könyv tár 2019. áprilisi prog ram jai

Áp ri lis 6-án, szom ba ton 9 órá tól Csepregen a
PSMSK-ban: Vá ro si BOR VER SENY.

Áp ri lis 6-án, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Sport csar -
nok ban: Bü ki TK–Körmendi DMTE NB II-es nõi baj no ki ké -
zi lab da mér kõ zés.

Áp ri lis 6-án, szom ba ton 19 ó. Bü kön, a Sport te le -
pen: Bü ki TK–Gérce-Vásárosmiske KSE me gyei II. o. baj -
no ki lab da rú gó mérk.

Áp ri lis 7-én, va sár nap 12 óra: Egy há zas fa lu ban, a
sport pá lyán: Egyházasfalu–Har ka, 13 ó. Acsádon:
Acsád-Meszlen SE–Sorkifalud-Gy. SK és Si ma sá gon: Si -
ma ság SE-Alsóújlaki SC me gyei III. o., 16 ó.  Csepregen:
Csepregi SE–Schott Lu kács háza SE me gyei I. o. baj no ki
lab da rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 8-án, hét fõn 14.30 ó. Csepregen, a Te rü le ti
gon do zá si Köz pont ban: Köl té szet na pi meg em lé ke zés.

Áp ri lis 10-én, szer dán 9 órá tól Csepregen a Vá -
ro si Könyv tár ban: Író- és köl tõ fe le sé gek köl té sze te –
elõ adó: dr. Fûz fa Ba lázs iro da lom tör té nész, egye te mi
do cens.

Áp ri lis 13-án, szom ba ton Kõ sze gen, a Jurisics vár
lo vag ter mé ben: IV. Kõ sze gi Bor-kor zó.

Áp ri lis 14-én, va sár nap 12 ó. Zsirán, a Sport pá -
lyán: Zsira–Újkér, 16 ó. Bõ ben: Répcevölgye SK
Bõ–Jákfa SE, 17 ó. Répcevis–Pereszteg és Sop ron hor -
pács-Mé szá ros SE– Fer tõ rá kos me gyei III. o. baj no ki
lab  da rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 19-én, pén te ken 16.30 ó. Si ma sá gon, a
sport pá lyán: Si ma ság SE-Szergény SE me gyei III. o. baj -
no ki lab da rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 20-án, szom ba ton 19 ó. Bü kön, a Sport te le -
pen: Bü ki TK–Söpte SE me gyei II. o. baj no ki lab da rú gó
mér kõ zés.

Áp ri lis 21-én, va sár nap 16.30 ó. Csepregen, a
sport pá lyán: Csepregi SE–Király SZE me gyei I. o.,
Acsádon: Acsád-Meszlen SE– Perenye SK me gyei III.
o. baj no ki lab da rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 22-én, hét fõn 8.30 órá tól Bü kön, a BMSK szín -
ház ter mé ben: Bü ki Hús vé ti Vi ga da lom - nép szo kás ok be -
mu ta tá sa, kéz mû ves fog lal ko zá sok, né pi fa já té kok.

Áp ri lis 26-án és má jus 3-án, pén te ken 15 órá tól
Bük für dõn, a Turinfo té ren (a ré gi busz pá lya ud var mel -
lett): Ter me lõi pi ac.

Áp ri lis 27-én, szom ba ton Csepregen, a Bene-
kúttól Kiszsidányig és vis  sza: Ta va szi (bor)TÚRA. Re giszt rá -
ció: 12.30-tól, in du lás: 13 ó.

Áp ri lis 28-án, va sár nap, 12 ó. Zsirán, a sport pá -
lyán: Zsira–Pereszteg., 13.30 ó. Si ma ság SE-Rá -
basömjéni TC EG, 17 óra: Egyházasfalu–Csa pod és
Répcevölgye SK Bõ–Hegyhát SE Sótony me gyei III. o.
baj no ki lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 1-én, szer dán a reg ge li órák ban Csepreg ut -
cá in: Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra ZE NÉS ÉB RESZ TÕ JE.
14 órá tól Bü kön, a BMSK Atriumánál: Bü ki MA JÁ LIS, 14 ó.
Acsádon: Acsád-Meszlen SE–Bucsu KSK me gyei III. o., 17
ó. Csepregen, a Sport pá lyán: Csepregi SE–CVSE-Vulkán
Für dõ me gyei I. o.,  Bü kön, a Sport te le pen: Bü ki TK–Zanati
KSE me gyei II. o. baj no ki lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 4-én, szom ba ton 9.50 órá tól, a Kiszsidányi
busz meg ál ló tól: Ro do dend ron tú ra. Út vo nal: Kiszsidány
– Horvátzsidány – Olmód – Kõ szeg. 14 ó. Si ma sá gon, a
sport pá lyán: Si ma ság SE-Izsákfa FC me gyei III. o. baj -
no ki lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 5-én, va sár nap, 14 ó. Bõ ben, a sport pá -
lyán: Répcevölgye SK Bõ–Boba SE és Acsádon: Acsád-
Meszlen SE–Oszkó-Gyõrvár Tér sé ge SE, 17 óra:
Sopronhorpács-Mészáros SE–SVSE me gyei III. o. baj no ki
lab da rú gó mér kõ zés.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve
a www.visitbuk.hu • www.csepreg.hu és a

www.naturpark.hu hon la po kon.

A ren de zõ szer vek a m
û sor vál toz ta tás

jo gát fenn tart ják.






