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Köz sé günk ben el sõ al ka lom -
mal ke rült sor dísz pol gá ri cím át -
adá sá ra. A kép vi se lõ-tes tü let az
idei év ben a köz ség kö zé le té ben,
gaz da sá gi, kul tu rá lis és egyéb té -
ren, il let ve a köz ség ér de ké ben ki -

emel ke dõ te vé keny sé get vég zõ
vagy ma ra dan dót nyúj tó sze mé -
lyek mun ká já nak el is me ré sé re a
„Ne mes lá dony köz ség dísz pol gá -
ra” cí met ala pí tot ta meg. A cí met
Bo kor Endréné, Ica né ni ve het te
át, aki 24 évig volt köz sé günk pol -
gár mes te re.

De cem ber 4-én tar tot tuk az ün -
ne pé lyes áta dót a
mû ve lõ dé si ház ban. A
kor lá to zá sok mi att ki -
ala kult hely zet re va ló
te kin tet tel az ün nep -
ség szûk kör ben zaj lott
le. Ez a nap ket tõs ün -
nep volt Ica né ni szá -
má ra, hi szen az nap
ün ne pel te 80. szü le -
tés nap ját.

Rubóczkiné Börczy
Vik tó ria pol gár mes ter asszony az
em lék pla kett, a dísz pol gá ri ok le vél
és aján dék ko sár át adá sát kö ve tõ -
en meg kö szön te Ica né ni ál do za -
tos és ki tar tó mun ká ját, mind azt,
amit kis fa lun kért tett az évek so rán.
Kü lön öröm volt szá má ra, hogy õ
ad hat ta át a meg tisz te lõ cí met, hi -
szen mel let te nõtt/nõt tünk fel.

Meg ha tó pil la na tok vol tak
ezek, hi szen egy élet mun ká já nak
az el is me ré se a dísz pol gá ri cím. Ica
né ni is ne he zen ta lál ta a sza va kat,
kön  nye i vel küsz köd ve mon dott kö -
szö ne tet. El sõ ként a kép vi se lõ-tes -
tü let nek kö szön te meg, hogy en  nyi
év után is meg tisz tel ték bi zal muk kal

és ne ki ítél ték a cí met. Majd a fa lu
la kó i nak, volt kép vi se lõ tár sa i nak
mon dott kö szö ne tet, s vé gül, de
nem utol só sor ban sze ret te it em lí tet -
te meg.

Idé zem sza va it: „Az ál ta lam irá -
nyí tott 24 év ben sok
se gít sé get kap tam az
egy ko ri al pol gár mes -
te rek tõl, kép vi se lõk tõl
és csa lád ja ik tól, amit
ez úton is kö szö nök! Kö -
szö nöm a fa lu min den
la kó já nak két ke zi
mun ká ját, épí tõ jel le -
gû ja vas la ta it, kri ti ká it,
azok ból épít kez ve ju -
tot tunk elõ re. Kö szö -

net tel tar to zom csa lá dom nak, el -
hunyt fér jem em lé ké nek, aki tõl sok
tá mo ga tást, biz ta tást kap tam, ha -
lá lá ig mel let tem állt. Kö szö nöm le -
á nyom nak, võm nek, uno kám nak,
hogy min den mun ká ban, ren dez -
vé nyek szer ve zé sé ben részt vál lal -
tak. Sza bad ide jü ket, fá radt sá got
nem kí mél ve ránk ál doz ták. Nél kü -

lük nem bír tam vol na. Se gít sé gük -
re, tü rel mük re, meg ér té sük re szük -
sé gem volt.

Nem utol sósor ban kö szö net tel
tar to zom Is ten nek, hi tem nek, hogy
a ne héz mun kák, hely ze tek, a né -
ha oly kor meg old ha tat lan nak tû nõ
fel ada tok vég zé sé hez erõt, egész -
sé get és ki tar tást adott!”

A ben sõ sé ges ren dez vény jó
han gu la tú be szél ge tés sel ért vé -
get, amely so rán a je len le gi és a
volt pol gár mes ter as  szo nyok a fa lu
múlt já ról em lé kez tek meg, és szót
ej tet tek Nemesládony je le né rõl és
jö võ jé rõl is.

Fábián-Bencsik Gab ri el la

Nagy öröm mel töl töt te el a
Nemesládony kép vi se lõ-tes tü let ét,
hogy is mét szép ko rút kö szönt he tett.
Csayné Ba logh Bor bá la ré szé re
2020. de cem ber 4-én át adás ra ke -
rült Or bán Vik tor mi nisz ter el nök úr
sze mély re szó ló em lék lap ja, mely -
ben meg be csü lé sét, há lá ját fe jez te
ki idõs pol gá ra iránt.

A pandémiára va ló te kin tet tel a
leg szû kebb kör ben tör tént a kö -
szön tõ. Rubóczkiné Börczy Vik tó ria
pol gár mes ter as  szony és Kovács-
Deé Esz ter al jegy zõ as  szony fel ke -
res te ott ho ná ban a min dig mo soly -
gó Bo ris ka né nit. Szü le tés nap ja al -
kal má ból aján dék ko sár ral ked ves -
ked tek ne ki.

Bo ris ka né ni 75 éve él a fa lu ban,
Felsõjánosfán szü le tett (a Vadása-tó
mel lett). Édes ap ja fog lal ko zá sa mol -
nár volt, emi att köl töz tek a köz ség -
be. Õ ma ga a nemesládonyi, ké -
sõbb a si ma sá gi ter me lõ szö vet ke -

zet ben dol go zott 25 évig. Idõs ko rá -
ban ment férj hez. Gyer me ke ugyan
nem szü le tett, de ma gá nyos nak
egy ál ta lán nem mond ha tó, öc  cse
csa lád ja ré vén.

Szen ve dé lye a vi rá gok, a kert
gon do zá sa. Iga zi kis bo ta ni kus kertet
ho zott lét re. Min den nö vé nyét egy -

for ma sze re tet tel óv ja, ápol ja. Má sik
hob bi ja az ol va sás, ezek nek kö szön -
he tõ en min dig el fog lal ja ma gát, so -
ha nem unat ko zik.

Kér jük a jó Is tent, még sok bol -
dog évet ad jon ked ves Bo ris ka né ni -
nek, erõ ben, egész ség ben.

Pietrowskiné Végh And rea

Dísz pol gá ri cím 
át adá sa Nemesládonyban

2020. de cem ber 4-én kö szön töt tük a te le -
pü lés és a kép vi se lõ-tes tü let ne vé ben Stum -
mer István nét, Bö zsi né nit 90. szü le tés nap ján,
jó egész sé get és még sok szép évet kí ván va
ne ki! Az Is ten él tes se még so ká ig!         M.Á.F.

Fábián-Bencsik Gab ri el la al pol gár mes ter, Bo kor Endréné, Ne mes -
lá dony dísz pol gá ra, Rubóczkiné Börczy Vik tó ria pol gár mes ter

Rubóczkiné Börczy Viktória polgármester, Bokor Endréné,
Nemesládony község díszpolgára, Kovács-Deé Eszter aljegyzõ

Ismét szépkorút 
köszöntöttünk
Tormásligeten!

90. szü le tés nap ján
kö szön töt ték Bo ris ka né nit
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Következõ
megjelenés: 

2021.
március 3.

Beköszöntõ
„Vir rad jon ránk szép nap, kö szönt sön ránk jó év!”

Egy kü lön le ges, min den ki szá má ra meg ter he lõ évet
hagy tunk ma gunk mö gött. Már ci us 16-a óta meg vál to zott az éle tünk.
A jár vány hely zet mi att kor lá to zód tak a le he tõ sé ge ink, a di á kok egy új
faj ta ta nu lá si mód szer be, az online ok ta tás ba ta lál ták ma gu kat. A nyár
sem olyan volt, mint amit meg szok tunk, bár vol tak né mi eny hí té sek, de
el ma rad tak a ren dez vé nyek, a meg szo kott csa lá di va ká ci ók. Az õsz
sem ho zott vál to zást. Ami ta lán a leg ros  szabb volt, az a ka rá cso nyi kor -
lá to zás. Sok csa lád nem tud ta a sze re tet ün ne pét együtt töl te ni, el ma -
radt az új év együtt kö szön té se. Az új év tõl mind an  nyi an egy ki szá mít ha -
tóbb évet vá runk. A kor lá to zá sok még min dig tar ta nak, de re mény ke -
dünk, hogy a meg fe le lõ vé de ke zés sel, sza bá lyok be tar tá sá val ha ma -
ro san vis  sza tér het ré gi éle tünk. Az új év a fo ga dal mak idõ sza ka is. Le -
szo kás a rossz dol ga ink ról, egész sé ges élet mód ra vál tás stb. Kí vá nom,
hogy min den ki nek tel je sül je nek ezek a fo ga dal mak.

Az új ság va la men  nyi mun ka tár sa ne vé ben egy egész sé ge sebb,
bol do gabb új esz ten dõt kí vá nok!                                              S.Heni

Csepregen is ado mányt gyûj töt tek
a hor vát or szá gi föld ren gés ká ro sul tak ja vá ra

Saj ná la tos mó don az el múlt
idõ szak ban több föld ren gés ráz ta
meg Hor vát or szá got, me lyek kö zül
né há nyat Ma gyar or szá gon is érez -
ni le he tett. Míg azon ban itt hon e
moz gá sok sze ren csé re az ijedt sé -
gen túl nem iga zán okoz tak na -
gyobb gon dot, ad dig a vi lág saj tót
be jár ta a Hor vát or szág ban ös  sze -
dõlt há zak fény ké pe.

E ka taszt ró fa lát tán ma gyar or szá -
gi ado mány gyûj té sek szer ve zõd tek,
így ala kult, hogy Kissné Krály Má ria,
a Hor vát Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat
el nö ke meg ke re sés sel élt Csepreg
Vá ros Ön kor mány za ta fe lé is, amely
fel hí vá so kat tett köz zé a la kos ság
szá má ra, és a vá ros há za is ado -

mány gyûj tõ pont tá vált. A vá ros la kói
kö zül so kak nál ta lált meg hall ga tás ra
a ké rés, köz tük a Csepregi Ön kén tes
Tûz ol tó Egye sü let nél is. Az egy he tes
ado mány gyûj tés alatt nagy ság ren -
di leg 700.000 Ft ér té kû tár gyi és né -
mi pénz ado mány gyûlt ös  sze. Volt,
aki hõ su gár zó kat ho zott, így ab ból 3
db ke rült az au tó ra, ame lyen több -
sé gé ben élel mi sze rek, tisz tál ko dá si
sze rek, ta ka rí tó sze rek, ágy ne mûk,
pap la nok, ta ka rók, ka bá tok, ru hák,
ci põk, pe len kák és ás vány vi zes pa -
lac kok vár ták az in du lást. 2021. ja -
nu ár 08. nap ján vé gül út ba in dult a
se gít ség Hor vát or szág ka taszt ró fa
súj tot ta tér sé gé be. 

Dr. Tar soly Ádám

Lam pi on nal vo nul tak
Nov 7-én meg tar tot ták a lam pi o nos fel vo nu lást Szent Már ton tisz -

te le té re Horvátzsidánytól Ól mo dig. Ki sebb lét szám mal, mint elõ zõ
évek ben, de a gye re kek mind ott vol tak. 

A temp lom elõtt mon dott kö szön tõt Hergovich Vin ce pol gár mes -
ter és kö zös imát Dumovits Ist ván plé bá nos úr. Csak for ralt bor és tea
adott kis me le gí tést a za rán do kok nak a hi deg idõ ben.              yde

Ün ne pek
elõtt 
aján dé ko zá si 
kör úton 
a kép vi se lõ

Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ az ün ne pek
kör nyé kén szá mos szo ci á lis in téz ményt ke re sett fel
Észak-Vas me gyé ben, hogy az ott dol go zók szá má -
ra ki fe jez ze el is me ré sét. Ko ráb ban a Vas Me gyei
Egye sí tett Szo ci á lis In téz mény nek egy ózon ge ne rá -
tort aján lott fel, amely egy fer tõt le ní tés re al kal mas
mû szer. De cem ber ben töb bek kö zött el lá to ga tott
Bü kön a Dr. Hor váth Ti bor Szo ci á lis Köz pont ba és
Csep re gen a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ba. A Vas
me gyei Egye  sí tett Szo ci á lis In téz mény hez tar to zó
ott ho nok ban is járt Sajtoskálon, Hegy fa lun, Kõszeg -
paty on és Acsádon. Cél ja az volt, hogy az ott szol -
gá la tot tel je sí tõ mun ka tár sak nak el jut tas sa aján dé -
ka it. A Répce-vidék te rü le tén túl Ágh Pé ter Kõ sze -
gen és Cell dö möl kön is fel ke res te az idõs el lá tás
hely szí ne it, hogy meg kö szön je a helyt ál lást.       yde
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Lócs
Több mint két éve, 2018. 11. 15-én Bük Vá ros

Ön kor mány za ta a Bü ki Gyógy für dõ Zrt.-vel, Zsira
Köz ség Ön kor mány za tá val és a Ma gyar Tu risz ti -
kai Ügy nök ség gel nyúj tott be pá lyá za tot a „Tu -
risz ti ka i lag frek ven tált tér sé gek in teg rált ter mék-
és szol gál ta tás fej lesz té se” cí mû, GINOP-7.1-9-17
szá mú pá lyá za ti konst ruk ci ó ra, mi vel a pá lyá zó
ön kor mány zat ok a Sop ron-Fer tõd ki -
emelt tu risz ti kai tér ség tag jai vol tak. 

Az Irá nyí tó Ha tó ság a 2019. 04.29-
én ha tály ba lé põ Tá mo ga tá si Szer zõ -
dés sze rint 420.666.976,- Ft vis  sza nem
té rí ten dõ tá mo ga tás ban ré sze sí tet te a
kon zor ci u mot a pá lyá za ti cé lok el éré -
se ér de ké ben. 

A pá lyá zat elõ ké szí té si mun ká la ta it
kö ve tõ en, a köz be szer zé si el já rás le -
foly ta tás után 2020. má jus 22-én ke -
rült alá írás ra a Szkendó Épí tõ ipa ri Kft-
vel a ki vi te le zé si szer zõ dés.  

A szer zõ dés alá írá sá val a GINOP-7.1.9-17-
2018-00035 azo no sí tó szá mú, Ke rék pá ros tu riz mus
fej lesz té se Bükfürdõ-Bük-Zsira tér ség ben cí mû és a
TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00004 azo no sí tó szá mú,
Bük–Csepreg kö zös tu risz ti kai att rak ció fej lesz tés cí -
mû pá lyá za tok ki vi te le zé se kez dõd tek el.  

Saj nos a ki vi te le zé si mun ká la tok költ sé ge
meg ha lad ta a pá lyá zat ban ren del ke zés re ál ló
for rást, ezért az Irá nyí tó Ha tó ság hoz for dult a
kon zor ci um 29.999.999 Ft többletforrásigénnyel.
Az igé nyün ket az Irá nyí tó Ha tó ság el fo gad ta, és
to váb bi 29.999.999 Ft több let for rást biz to sí tott a
pá lyá za ti cé lok meg va ló sí tá sá hoz.  

A két pá lyá zat ke re té ben Bü kön az egyes
kon zor ci u mi part ne rek fej lesz té se i nek kö szön he -
tõ en kö zel brut tó 483 mil lió Ft-os ke rék pár tu riz -

mus-fej lesz tés va ló sult meg. A két pá lyá zat nak
kö szön he tõ en Bü kön és Bük für dõn kö zel 2.000 m
tér kö ves kerékpáút újult meg vagy lé te sült. 

• Bük át ke lé si sza ka szán ke rék pár út fel újí tá sa
(GINOP) • Bernáth La jos sé tány tól a für dõ nyá ri
be já ra tá ig ke rék pár út (TOP) • Corvus–Levendula
köz ti sza kasz meg újí tá sa (TOP)

A GINOP-7.1.9-17-2018-00035 szá mú, Ke rék -
pá ros tu riz mus fej lesz té se Bükfürdõ–Bük–Zsira tér -
ség ben cí mû pá lyá zat ke re té ben ki ala kí tás ra
ke rült a gyógy für dõ nyá ri be já ra tá nál egy ke -
rék pá ros-pi he nõ hely, tá ro ló val, fris sí tõ pont tal és
elekt ro mos ke rék pár töl té si le he tõ sé gek kel, to -
váb bá egy ke rék pá ros self-service is ke rék pá -
ros ok ren del ke zé sé re áll, to váb bá a gyógy für dõ
nyá ri be já ra tát meg kö ze lí tõ gya log út is meg újí -
tás ra és par ko sí tás ra ke rült. 

Zsira köz ség te rü le tén egy csa lá di ke rék pá -
ros-pi he nõ hely ke rült ki ala kí tás ra, sza bad té ri ját -
szó esz kö zök kel, brut tó 4.999.990 Ft ér ték ben. 

A pá lyá zat ke re té ben ke rék pá ros-tú ra út vo -
na lak ki je lö lé se és a táb la rend szer te le pí té se, il -
let ve a vál lalt mar ke ting te vé keny sé gek még fo -
lya mat ban van nak.                                       yde

Fa lu gond no ki szol gá lat in dult Lócson

A kép vi se lõ-tes tü let kez de mé nye zé sé re no -
vem ber 16-ától el in dult a fa lu gond no ki szol gá -
lat Lócson. A te le pü lés ve ze tés szá má ra a ta va -
szi ví rus hely zet mu tat ta meg, hogy a kis te le pü -
lé sen is szük ség van fa lu gond nok ra, aki a rend -
kí vü li hely zet ben se gí ti az idõ sek el lá tá sát, fõ -
ként a gyógy szer ki vál tást, a be vá sár lást és az
ebéd ki szál lí tá sát. A rend kí vü li jog rend meg -
szün te té sét kö ve tõ el sõ tes tü le ti ülé sén dön töt -
tek is a szol gá lat lét re ho zá sa mel lett, és a ví rus

vár ha tó õszi hul lá ma mi att gyors el ha tá ro zás ra
ju tot tak a szol gá lat el lá tá sá hoz, in dí tá sá hoz
szük sé ges fa lu busz be szer zé sé rõl is, nem vár tak
a pá lyá zat ra, mely nek bi zony ta lan volt az
ered mé nye. A biz tos ala po kon gaz dál ko dó ön -
kor mány zat ön erõ bõl vá sá rolt egy jó ál la pot -
ban lé võ, hasz nált, 9 fõs Ford Transit Turneo tí -
pu sú gép jár mû vet, amely no vem ber 16-a óta
se gí ti Pietrowski Zol tán fa lu gond nok mun ká ját.
A szol gá lat mi nél ha té ko nyabb mû kö dé se és a
la kos ság konk rét igé nye i nek fel mé ré se ér de ké -
ben kér dõ íves meg kér de zés folyt. Így ki ala kí -
tot tak egy kö vet he tõ rend szert, hét fõ tõl pén te -
kig na pon ta van ebéd szál lí tás, he ti egy na pon
nagy be vá sár lás, a há zi or vos ren de lé sét kö ve -
tõ en he ti egy sze ri gyógy szer ki vál tás, de ter mé -
sze te sen az egye di ese tek ben is se gít meg ol -
da ni az adó dó ne héz sé ge ket, ki elé gí te ni a
szük ség le te ket. Az idõ sek és a gyer me kek ka rá -
csony al kal má ból pénz be li tá mo ga tás ban ré -
sze sül tek, va la mint a rá szo ru lók még az ün ne -
pek elõtt tû zi fát kap tak szo ci á lis se gély ként, az
ál la mi tá mo ga tás ból ka pott 8 m3 fát az ön kor -
mány zat 3 m3 fá val ki egé szí tet te, hogy min den
igény lõ ré sze sül jön tû zi fa-tá mo ga tás ban.

Reichardt Ni ko lett

Lócson járt a Mi ku lás

Ad vent el sõ hét vé gé jé re ün ne pi dísz be öl tö zött a fa lu
köz pont ja, az ilyen kor szo ká sos ös  sze jö ve tel, for ralt bo ro zás,
te á zás a ví rus hely zet mi att el ma radt. De cem ber 5-én dél -
után ér ke zett meg a Mi ku lás a pi ci fa lu ba, mind ös  sze 9 gyer -
mek ked vé ért is el lá to ga tott Lócsra, de an nál na gyobb örö -
met oko zott. Fa lu bus  szal jár ta vé gig a fa lut, min den gyer -
mek hez volt egy bá to rí tó sza va és aján dék cso mag ja, az
anyu kák ról sem fe led ke zett meg, egy-egy mi ku lás vi rág gal
ör ven dez tet te meg õket.  

Reichardt Ni ko lett

Ke rék pá ros tu riz mus fej lesz té se 
Bük für dõ-Bük-Zsira tér ség ben
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Az elõ zõ évek meg szo kott rit mu sá hoz ké pest
a 2020-as év tel je sen bi zony ta la nul in dult, hisz
nem tud hat tuk, ho gyan ala kul a jár vány, és az
elõ re ter ve zett prog ra mo kat meg tud juk-e tar ta -
ni. Egye sü le tünk sze ren csés hely zet ben volt, a
ter ve zett ese mé nye ket si ke rült meg szer vez ni.

Ta vas  szal a jár vány ügyi hely zet mi att ke ve -
sebb vi rá got tud tunk vá sá rol ni, in kább sa ját
ma gunk ve tet tünk vi rág ma go kat, és ezek kel a
vi rá gok kal ül tet tük a vi rág ágyás ok egy ré szét.

Az évek óta ha gyo mán  nyá vált má jus fa ál lí -
tást meg tar tot tuk, és a má jus fa ki tán co lá sa is jó
han gu lat ban tör tént a ke rék pá ros pi he nõ nél. 

Az is ko lás gye re kek nek szer ve zett nyá ri tá bor
sem ma radt el. Egye sü le tünk pe da gó gus tag jai
az idén is öt le tes, gye rek hí vo ga tó prog ra mok kal
ké szül tek. A tá bor fi nan szí ro zá sát a ta va lyi hoz
ha son ló an pá lyá za ti pénz bõl tud tuk meg va ló sí -
ta ni. He lye a plé bá nia ud va ra volt, amely szép
kör nye ze tet biz to sí tott az ét ke zés re, a kü lön bö zõ
já té kok le bo nyo lí tá sá ra. El sõ nap a szom bat he -
lyi ka land park ba vit tük a gye re ke ket, ahol na -
gyon jól érez ték ma gu kat.

A má so dik na pon Kõ szeg re utaz tunk, ahon nan
gya log men tünk a cáki pin ce sor hoz. Az er dõn ke -
resz tül ve ze tõ hos  szú utat a gye re kek jól bír ták. A
hölgy tõl, aki fo ga dott ben nün ket, meg is mer tük a
pin cék tör té ne tét, majd kis pi he nõ után né pi já té -
ko kat pró bál tak ki a tá bo ro zók. Az ame ri kai is ko la -

bus  szal tör té nõ ha za u ta zás nagy él mény volt a
gye re kek nek és fel nõt tek nek egy aránt.

Az es ti tá bo ri szent mi sét Mé szá ros Mik lós
atya tar tot ta meg a plé bá nia ud va rán, aho va
a fa lu be li ek és a gye re kek csa lád tag jai is el jöt -
tek. A gye re kek kö zött nem csak he lyi ek vol tak,
ha nem répcevisi kö tõ dé sû ek is. Az utá na kö vet -
ke zõ tá bor tûz nél sza lon na- és virslisütésre volt le -
he tõ ség. A tá bo ro zók a jö võ évi ta lál ko zást ter -
vez get ve men tek ha za.

A nyár má sik em lé ke ze tes ese mé nye volt a
Répce-túra. Az idõ já rás kis sé bi zony ta lan volt,
na gyon jöt tek az esõ fel hõk, de az el szánt részt -
ve võ ket nem aka dá lyoz ta meg a tú ra vég hez vi -
tel ében. A je lent ke zõk kö zött vol tak óvo dás ko rú -
ak tól kezd ve a nyugdíjaskorúakig. Fel sé tál tak ré -

gi vas úti úton a ha tár fe lé, majd a tar lón ke resz -
tül kö ze lí tet ték meg a Répce fo lyót. A víz ben hol
se ké lyebb, hol mé lyebb ré sze ken gya lo gol tak
egé szen az or szág útig. A ve szé lye sebb ré sze ken
a fi a tal em be rek se gí tet tek a töb bi ek nek. A tú ra
vé gén él mé nyek kel gaz da gon, el fá rad va, ki csit
el áz va si e tet tek ha za.

A Tûz ol tó Egye sü let kez de mé nye zé sé re vet -
tünk részt a Ci vil Na pon a plé bá nia ud va rán.
Tag ja ink rán tott húst sü töt tek és kü lön fé le sa lá -
ták kal já rul tak hoz zá a va cso rá hoz.

Min den szen tek ün ne pén ko szo rút he lyez tünk
el és mé csest gyúj tot tunk a há bo rús hõ sök em -
lék mû vé nél.

A fa lu ad ven ti ko szo rú ját a kul túr ház elõtt fon -
tuk meg. A fa lu köz pont ját ka rá cso nyi dísz be öl -
töz tet tük. Saj nos a fa lu ka rá cso nyon nem tu dunk
ta lál koz ni, be szél get ni, han go lód ni a kö zel gõ
ün ne pek re. Re mél jük, jö võ re is mét új ra ké szül he -
tünk a ka rá cso nyi mû sor ral.

Meg kö szö nöm tag ja ink egész éves lel kes
mun ká ját, a fel aján lott adó 1%-át.

Lukácsné Ma jor Esz ter

A Pákác Men ti Ha gyo mány õr zõ
és Fa lu szé pí tõ Egye sü let hí rei Répcevisrõl
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Csepregen meg újul a te me tõ

Hor váth Zol tán, Csepreg vá ros pol gár mes -
te re 2020. no vem ber 11. nap ján tet te köz zé a
hírt Facebook-oldalán, mi sze rint újabb pá lyá -
za ti si ker ben ré sze sült Csepreg, hi szen mind -
össze sen 4.987.980,- fo rint vis  sza nem te rí ten -
dõ tá mo ga tást ka pott a vá ros a ke gye le ti köz -
szol gál ta tás szín vo na lá nak meg õr zé sé re,
eme lé sé re. 

A fen ti ös  szeg bõl a te me tõ szél sõ, je len leg
bur ko lat nél kü li és ilyen mó don az idõ já rás nak
je len tõ sen ki tett gya log utat lesz le he tõ ség
letérkövezni mint egy 130 mé ter hos  szan, 2
mé ter szé les ség ben.

A pro jekt mag va ló sí tá sá nak ter ve zett kez -
de te: 2021. már ci us 01. A pro jekt mag va ló sí -
tá sá nak ter ve zett fi zi kai be fe je zé se leg ké -
sõbb: 2022. jú ni us 30.

A pol gár mes ter úr köz le mé nyé ben meg -
em lé ke zett ar ról is, hogy Csepreg je len leg
egyet len mû kö dõ te me tõ jé ben az 1800-as
év ben ké szí tett sír em lé kek is van nak, a te me -
tõ köny vet pe dig 1959 óta ve ze tik. A Köz te me -
tõ mai te rü le te kö zel 1,4 ha, mely ben több
mint 1 000 sír hely, 15-20 krip ta hely és mint egy
30 db ur na sír hely ta lál ha tó.

A jö võ re néz ve pe dig le ír ta, hogy több ki -
sebb-na gyobb fej lesz té si terv van elõ irá nyoz -
va, ame lye ket for rás le he tõ ség ese tén sze ret -
né nek meg va ló sí ta ni, így pél dá ul ter ve zik a
ra va ta lo zó fel újí tá sát, egy új ur na fal lé te sí té -
sét, par ko ló ki ala kí tá sát és ma gá nak a te me -
tõ nek a ki bõ ví té sét is.

A pol gár mes ter úr kö szö ne tet mon dott Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ nek is a fen ti pá lyá -
za ti si ker ben va ló sze mé lyes köz re mû kö dé sé ért. 

yde

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
Do hi Zsolt, Mes ter há za pol gár mes te re

mu tat ta be a te le pü lést.

– Mu tas sa be a te le pü lé sü ket, mit kell tud -
ni ró la?

– 166 la kos él je len leg Mes ter há zán, mely me -
gyei szin ten is a leg ki sebb te le pü lé sek kö zé so rol -
ha tó. A la kos ság saj nos el öre ge dõ, mert ko ráb ban
az a ten den cia jel le mez te fa lun kat, hogy la kás hi -
ány mi att a fi a tal ja ink nagy ré sze el köl tö zött; akár
szom szé dos te le pü lé sek re,
akár mesz  szebb. A je len le gi
la kás tá mo ga tá si le he tõ sé gek
na gyot for dí tot tak a hely ze -
ten, hi szen már nin csen olyan
in gat lan, amely nek ne len ne
tu laj do no sa. Egy re több fi a tal
köl tö zik ide, ami nek rend kí vül
örü lünk. Mi ne ku tán kis te le pü -
lés va gyunk, na gyon sok min -
den hely ben nem mû kö dik,
de ami ná lunk nincs, azt a
töb bi te le pü lé sen el tud ják ér -
ni a la ko sok.

– Mit le het el mon da ni a
kul tu rá lis élet rõl?

– Van egy stan dard ren dez vény nap tá runk,
ame lyet szin te min den év ben kö vet ni tu dunk. Mes -
ter há zi Ist ván ról – ki ’48-as ez re des volt, itt szü le tett
a te le pü lé sen, in nen vo nult be a hon véd ség be –
min den év ben már ci us 15-én és ok tó ber 6-án
meg em lé ke zünk az em lék mû vé nél. Ek kor szok tuk
meg ra gad ni az al kal mat, hogy a fa lu ból szár ma -
zó el sõ és má so dik vi lág há bo rús el eset tek rõl, hõ si
ha lot tak ról is meg em lé ke zünk egy ko szo rú zás ke re -
te in be lül. A szép ko rú la kos sá got min den év áp ri li -
sá ban kö szönt jük egy est ebéd del, va cso rá val, kö -
zös be szél ge tés sel, kul tu rá lis mû sor ral, fel lé põ vel,
ze né szek kel. A leg na gyobb ren dez vé nyünk a fa lu -
nap, me lyet jú li us hó nap ban szok tunk meg ren dez -
ni. A prog ra mot min dig úgy ál lít juk ös  sze, hogy ki -
csik és na gyok egy aránt ta lál ja nak ma guk nak
meg fe le lõ szó ra ko zá si le he tõ sé get. 2019-ben ha -
gyo mány te rem tõ szán dék kal egy új szín folt tal gaz -
da go dott a fa lu na punk. Mes ter há zi Ist ván em lé ké -
re egy fu tó ver senyt ren dez tünk, mely nagy nép -
sze rû ség nek ör ven dett, hi szen a kö ze li te le pü lé sek -
rõl is nagy szám ban je len tek meg je lent ke zõk – le -
fut ni az 5 ki lo mé te res tá vot. 2020-ban saj nos nem
tud tunk fa lu na pot tar ta ni, de re mél jük, hogy az

idei év ben már is mét együtt szó ra koz hat a la kos -
ság. Az ad ven ti idõ szak ban is van egy ál lan dó
prog ra munk, ad vent el sõ va sár nap ján tar tunk egy
kö zös gyer tya gyúj tást. A la kos ság ös  sze gyû lik, éne -
ke lünk, be szél ge tünk és meg ven dé ge lünk min -
den kit for ralt bor ral, te á val. A Mi ku lás is min den év -
ben el lá to gat a te le pü lés re, hogy meg aján dé koz -
za a gyer me ke ket. A 2020-as év rend ha gyó volt
eb bõl a szem pont ból is, a Mi ku lás a fel dí szí tett fa -
lu bus  szal ér ke zett az õt vá ró gye re kek hez. Az ál lan -

dó prog ram ja in kon kí vül van -
nak év for du ló hoz kö tött
megemlékezésink is, mint pél -
dá ul Mes ter há zi Ist ván szü le té -
sé nek vagy ha lá lá nak ke rek
év for du lói.

– Mi lyen a je len le gi
hely zet, mik a leg fõbb fel -
ada tok a jö võ re néz ve?

– Az el múlt évek ben meg -
va ló sult fej lesz té se ket nagy -
ban elõ se gí tet te az ön kor -
mány zat ön ere jén kí vül az,
hogy si ke res pá lyá za to kat
tud tunk be ad ni. A Ma gyar Fa -
lu prog ram sok jó le he tõ sé get

kí nál, ame lyek kö zül meg pró bál juk a le he tõ leg -
töb bet ki hasz nál ni. Bí zunk ben ne, hogy a jö võ ben
is tu dunk ré sze sül ni pá lyá za ti for rá sok ban, amely
ál tal még több fej lesz tés tud meg va ló sul ni a köz -
ség elõ re lé pé sé nek ér de ké ben.

A leg fon to sabb cé lunk a jö võ re néz ve a csa -
tor na há ló zat ki ala kí tá sa. En nek a meg va ló sí tá sa
na gyon sok gon dun kat meg ol da ná. Igyek szünk
min dent meg ten ni a la kos ság szá má ra, hogy a le -
he tõ leg kom for to sab ban érez zék ma gu kat köz sé -
günk ben, és úgy gon do lom, hogy a meg fe le lõ
élet vi tel ki ala kí tá sá nak a csa tor na ki ala kí tá sa el en -
ged he tet len ré szét ké pe zi. To váb bi jö võ be ni cél ja -
ink kö zé tar to zik még a te me tõ ke rí tés, ra va ta lo zó,
jár dák fel újí tá sa is. Ezek re for rás hi ány mi att az el -
múlt év ben nem kap tunk tá mo ga tást. Köz te rü let-
kar ban tar tó gép re és bel te rü le ti utak fel újí tá sá ra
sze ret nénk még az idei vagy az el kö vet ke zõ évek -
ben pá lyáz ni.

A leg fon to sabb, hogy min dig op ti miz mus sal
né zünk elõ re. Bí zunk ben ne, hogy a tá mo ga tá sok
ál tal fej lõd het kis te le pü lé sünk, és a la kos ság is
gya ra pod hat.

Igler Pat rí cia

Egy Vas me gyei 
kis te le pü lés, Mes ter há za éle te
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Sze ret nénk be mu tat ni a Répcevisi Fut ball Club 2020-
as év ben el ért ered mé nye it. Nagy ter vek kel in dul tunk a
ta va szi idény nek. Sze ret tünk vol na min den képp baj nok -
sá got nyer ni, ami va ló já ban si ke rült is, I. he lye zést ért el a
csa pa tunk. A baj nok ság gól ki rá lyi cí mét is répcevisi já té -
kos ér de mel te ki, 52 gólt szer zett Luk ács Márk já té ko sunk.
Saj nos a ví rus köz be szólt, ér met nem kap tunk, bár el sõ he -
lyün ket el is mer ték. Fel kér tek ben nün ket ma ga sabb osz -
tály ban va ló in du lás ra, de eh hez mind anya gi szem pont -
ból, mind lét szám szem pont já ból ke ve sen va gyunk.

Nyá ron meg ren de zés re ke rült a kis pá lyás em lék tor na
16 csa pat rész vé te lé vel. Az egye sü le tek öröm mel fo gad -
ták is mét a meg hí vá sun kat. Vis  sza jel zé sük alap ján me rem
mon da ni, jól érez ték ma gu kat. Sze ret nék a ve ze tõ ség ne -
vé ben kö szö ne tet mon da ni min den ön zet len tá mo ga tó -
nak. Kü lön kö szön jük, hogy a répcevisi ön kor mány zat tá -
mo gat ta az ugrálóvár fi nan szí ro zá sát, mel  lyel a ki sebb
gye re kek nek is örö met tud tunk sze rez ni.

To váb bá részt vet tünk Kõszegfalván a Rá bai Gá bor
Em lék tor nán, me lyen I. he lye zést ér tünk el. A gól ki rá lyi cí -
met is mét répcevisi já té kos sze rez te meg, ne ve ze te sen
Luk ács Márk, 8 gól lal. Más nap részt vet tünk a ha gyo má -
nyos GSD ku pán, me lyen saj nos le sze re pel tünk, túl vál lal -
tuk ma gun kat, tar ta lé ko san áll tunk fel. 

Au gusz tus ban in dult a 2020-2021-es baj nok ság, az
õszi sze zont ma ga biz to san ve zet jük. Hi va ta los mér kõ zé se -
ken egy és ne gyed éve ve ret le nek va gyunk (!), ez zel tör -
té nel met ír tunk. Egye sü le tünk kö zel 75 éves (nagy) múlt tal
ren del ke zik, nem sze ret nénk meg szû né sét. Ez úton is hív juk
fi a tal ja in kat, akik sze re tik a fut ballt, jöj je nek egye sü le tünk -
be. Sport lé te sít mé nyünk kul tu rált, ren de zett.

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni min den ki nek, aki bár -
mely mó don se gí tet te mun kán kat; kö szö net a ve ze tõ sé gi
ta gok nak; edzõnk nek, Far kas At ti lá nak; já té ko sa ink nak, a
Fut ball Club tag sá gá nak. 

Répcevis Fut ball Club ve ze tõ sé ge

Csepreg 2020 ok tó be ré ben ér te sül he tett
ar ról, hogy a Ma lom kert mö gött meg kez dõ -
dött az új mû fü ves fut ball pá lya épí té se. E
mun ká la tok utol só lép csõ jé re, a mû sza ki át -
adás ra de cem ber ben ke rült sor, amely nek al -
kal má val Hor váth Zol tán pol gár mes ter, Hor -
váth Gá bor al pol gár mes ter, Kótai Jó zsef kép -
vi se lõ és Pócza An tal a Csepregi Sport egye sü -
let el nö ke is sze mé lye sen jár ta kör be a fris sen
le ra kott mû gye pet. 

A 37.000.000 fo rin tos be ru há zás a Ma gyar
Lab da rú gó Szö vet ség hez be nyúj tott si ke res
pá lyá zat nak kö szön he tõ en jö he tett lét re,
mely hez Csepreg vá ro sa 11.000.000 fo rin tos

ön részt biz to sí tott. Az új pá lyá -
hoz éj sza kai vi lá gí tás, 50 fõs
mo bil le lá tó, va la mint ket tõ fe -
dett kis pad is tar to zik. 

Hor váth Zol tán pol gár mes ter
úr Facebook-oldalán je len tet te
be az ese ményt, ki egé szít ve az -
zal, hogy a jár vány ügyi kö rül -
mé nyek re, az idõ já rás ra és né -
mi hát ra ma radt te rep ren de zé si
mun ká ra te kin tet tel a nyil vá nos
áta dó ün nep ség re egy elõ re
nincs le he tõ ség, de re mé li, hogy ezt ta vas  szal
pó tol ni tud ják.                      dr. Tarsoly Ádám

Répcevisi FC
Ahogy a 2020-as év kez de tén, úgy a vé -

gén is na pi ren den volt a ko ro na ví rus. Sze ren -
csé re a nyá ron nem volt an  nyi kor lá to zás, így
a ta valy el nyert és meg -
va ló sult pá lyá za to kat kü -
lön bö zõ prog ra mok ke -
re te in be lül át tud ták ad -
ni, együtt tu dott len ni ki -
csit a la kos ság. Az õszi,
má so dik hul lám ban szin -
te min den ki is mét a négy
fal kö zé szo rult. Eb ben az
idõ szak ban is se gít sé gé -
re volt a fa lu la kos sá gá -
nak Or bán Gyu la pol gár -
mes ter és az ön kor mány zat dol go zói is. A he -
lyi új ság ban, a Peresznyei Hír mon dó ban köz -
zé tet ték, hogy ha bár ki nek szük sé ge len ne
be vá sár lás ra, gyógy szer ki vál tás ra, azok nak

se gí te nek. A Ma gyar Fa lu prog ram ke re té -
ben tá mo ga tást kap tak fa lu busz ra, il let ve fa -
lu gond no ki szol gá lat lé te sí té sé re. A fa lu -

gond nok ja nu ár 1-jé vel
mun ká ba állt, a fa lu -
busz pe dig ja nu ár/feb -
ru ár ban meg ér ke zik. Ez -
zel a le he tõ ség gel még
in kább ki tud ják elé gí te -
ni a la kos ság igé nye it.
Ka rá csony kor az ön kor -
mány zat ese ti tá mo ga -
tás sal se gí tet te a ne héz
anya gi hely zet ben lé võ
csa lá do kat. A 70 év fe -

let ti ek (be le ért ve a szo ci á lis ott hon ban tar tóz -
ko dó kat is) pe dig fe jen ként egy – tar tós élel -
mi sze rek bõl ál ló – 15.000 Ft ér té kû aján dék -
cso ma got kap tak.                   Igler Pat rí cia

Ez történt Peresznyén az év végén

El ké szült a csepregi mû fü ves fut ball pá lya
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Ad ven ti vá ra ko zás

A jár vány hely zet el vet te tõ lünk 2020. de -
cem be ré ben az ad ven ti gyer tya gyúj tá so kat
a fa lu ház nál, de a négy hét vé ge he lyett kap -
tunk 24 szép es tét az élõ ad ven ti nap tár ral. 

Az 1-es szám fel gyul la dá sa után nap mint
nap, újabb nál újabb öt le tek kel, szám hoz ve -
ze tõ fel ad vá nyok kal vár ták a részt ve võk a
szám ke re sõ ket. Min den szám egy ki csit egye -
di volt, min den ki tett hoz zá egy kis pluszt a sze -

mé lyi sé gé bõl, a kre a ti vi tá sá ból, a ven dég -
sze re te té bõl. Egy iga zi ad ven ti idõ szak volt, az
ad ven ti nap tár szá ma i nak ke re sé se kap csán
az ut cák es te meg tel tek sé tá ló em be rek kel,
és a gye re kek hang já val. Nagy sze rû en si ke -
rült ez a kez de mé nye zés. 

Kö szön jük a szer ve zõ nek, Nagy Tí me á nak, il -
let ve a nap tár szá ma it meg je le ní tõ és szám ke re -
sõ „Fény de tek tí ve ket” sü te mén  nyel, édes ség -
gel, for ró ital lal ven dé gül lá tó 24 csa lád nak.

Né meth Lász ló

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Gór
Bu da pes ten én is ke ra mi kus ként is mer tem

meg a ne me si szár ma zá sú, sok ol da lú an mû velt
Szé kely Ágostonné Eperjesy Dó rát (1922–2019),
aki vel csepregi hely tör té ne ti té má kon dol goz -
tunk együtt, mi vel õsei él tek ott, csa lád jáé volt a
Fõ té ri kas tély mö gött meg bú jó, ko ráb ban
Gerentsér-, ké sõbb Eperjesy-villa né ven is mert
la kó épü let. Lát tam bu da pes ti la ká sá ban õr zött
több al ko tá sát. El mond ta, hogy ami kor 1945
után ap ja is, fér je is mint „osz tály ide gen” el vesz -
tet te mun ka hely ét, a
szük ség ve zet te a ne -
héz fi zi kai mun ká ra, a
ke ra mi kus pá lyá ra,
ahol kis csa lád já nak
mi ha ma rabb meg él -
he tést biz to sít ha tott.
Be szél ge té se ink so rán
las san ként tud tam
meg, hogy több más
kéz mû ves tech ni ká val
is meg is mer ke dett.

Szí ve sze rint azon -
ban gra fi kus nak ké -
szült. Örö köl te ap ja,
Eperjesy Ador ján
(1893–1980) rajz te het -
sé gét (azonkí vül szor -
gal mát és de rû lá tá -
sát). Már gim na zis ta
ko rá ban üd vöz lõ kár -
tyá kat ké szí tett az 1920-as évek tõl el ter jedt ma -
gya ros-né pi es stí lus ban. Egy-négy sze rep lõs zsá -
ner ké pe in a nép vi se le tes gyer mek ala kok len dü -
le te sebb raj zú ak, ar cuk vi dá mabb, mint a köz -
ke le tû vál to za to kon. Eze ket a há bo rús idõk ben
ér té ke sí te ni is tud ta, pél dá ul ap ja mun ka he lyén.
Érett sé gi után ma gán úton ta nult raj zol ni. Utóbb
a há bo rú és csa lá di kö rül mé nyei is meg aka dá -
lyoz ták, hogy el vé gez ze a Kép zõ mû vé sze ti Fõ is -
ko lát. Az ín sé ges 1940-es évek ben raj zolt ün ne -
pi le ve le zõ lap ja it tra fi kok út ján si ke rült el ad nia. A
már kis gyer me kes anya, aki nek a fér je ha di fog -
ság ba ke rült, szín vo na la sabb és jö ve del me -
zõbb nek ígér ke zõ al ko tói fel ada tot ka pott, ami -

kor fel kér te né pi es té má jú gyer mek köny vei il -
luszt rá lá sá ra egy is me rõ sük s egy ben ro ko nuk, a
Gyu la di ák né ven el hí re sült V(itéz) Somogyváry
Gyu la (1895–1953) író. Az e cél ra ké szü lõ na -
gyobb kom po zí ci ó i hoz ter mé szet után raj zolt ál -
la to kat is Dó ra. Csu pán be le kezd tek 1945-ben
egy könyv be egy Kikokó ne vû be kép zelt ma -
jom ról, mi u tán a nyom dai elõ ké szí tõ mun ká la to -
kat is el vé gez ték egy má si kon, mely egy ke -
mény fe jû kos ka land ja i ról szólt: „Vas fe jû a vá sár -

ban – vi dám tör té net
vers ben és ké pek ben”.
A moz gal mas je le ne -
tek ben fel vo nul ta tott,
szí nes ma gyar nép vi se -
le tek és nép mû vé sze ti
tár gyak áb rái ok ta tó
cé lú ak. A „Vas fe jû” a
ter ve zett 1946 he lyett
csak 61 év vel ké sõbb,
2007-ben, Dó ra 85
éves ko rá ban je len he -
tett meg. Azu tán kér ték
föl, hogy il luszt rál ja (a
nem ro kon) Eperjessy
Er nõ nép me se-vá lo ga -
tá sát a Drá va men ti
Õrtilos köz ség bõl.
Újabb raj zo kat ké szí -
tett, újabb ál lat ker ti ter -
mé szet-meg fi gye lés út -

ján. Ez a kö tet, „Az égigérõ al ma fa” 2010-ben
hagy ta el a nyom dát, ami kor Dó ra 88 éves volt.

Csepregen én is el sõ sor ban ke ra mi kus ként is -
mer tem meg a hely ség hez ezer szál lal kö tõ dõ Dó -
ra né nit, aki nek a mû vei a vá ros kul tú rá já nak ré -
szei. A plé bá nia temp lom hát só fa lán füg gõ dom -
bor mû ke reszt jén és a be já rat tól szin tén jobb ra el -
he lye zett zöld mécsestartóján túl a Fa lu mú ze um
egyik vit rin jé ben több al ko tá sa so ra ko zik. 

Újab ban lát tam csak gra fi ká it, ame lyek a
ke rá mi á i hoz ha son ló an ma guk kal ra gad tak.
Hi szen mint ta ní tó is tu dom, hogy a me se té -
má já hoz tar to zó il luszt rá ci ók is nagy ha tás sal
van nak a gyer me ki sze mé lyi ség fej lõ dé sé re. A

Eperjesy Dó ra, a gra fi kus és az em ber
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jó il luszt rá ció se gít a me se meg ér té sé ben is, és
meg moz gat ja a fan tá zi át. Dó ra né ni raj zai is
ilye nek.

Dó ra né nit meg is mer het tem mint em bert is.
Ugyan is Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia, aki vel
ro ko nok va gyunk, több ször el hoz ta hoz zánk lá -
to ga tó ba, ami kor együtt utaz tak ide Bu da pest -
rõl. Ilyen al ka lom volt az új is ko la ava tá sa, ami
után egy rög tön zött ös  sze jö ve tel ala kult ki ná -
lunk. Ké szült ve le in ter jú a Répcevidék szá má ra
is. De együtt lá to gat tak meg min ket Csepreg
vá ros sá nyil vá ní tá sá nak év for du ló ján és szü re ti
fel vo nu lás kor is. Gyak ran el jött Dó ra né ni is tö -
meg köz le ke dés sel más ha gyo mány õr zõ ren dez -
vé nyek re 90 éves ko ra után is, fris sen, für gén. A
ve le va ló ta lál ko zá sok szá mom ra min dig ün nep -
nek szá mí tot tak. Ilyen kor so kat be szél get tünk a
múlt ról és a je len élet min den sze le té rõl. Min den
mon da tá ra oda kel lett fi gyel ni, mert mind egyik -
nek sú lya volt. It tuk a sza vát. Böl cses sé gé vel, in -
tel li gen ci á já val, ta pasz ta la tá val irányt mu ta tott.
Se gí tett el iga zod ni az élet keszekusza dol ga i -
ban. Fel néz tem rá. Sze rény volt és al kal maz ko -
dó. El fo ga dott min dent, ami em be ri, de ön ma -
gá val szem ben is nagy el vá rá sai vol tak. Má sok -
ban nem a szár ma zást, nem a kö zös sé gi ho va -
tar to zást, ha nem az em bert néz te. Sze re tett ad -
ni, hi szen õ is tud ta, hogy jobb ad ni, mint kap ni.
Hos  szú éle té ben meg ta nult felül ma rad ni, mél tó -
ság gal vi sel ni jót és ros  szat. Egy mon da ta most
is fü lem ben cseng: „Sor sot, ran got, ru hát vi sel ni
tud ni kell.”

2020. de cem ber 21-én múlt egy éve, hogy
Dó ra (né ni) már nincs köz tünk. Az év for du ló okán
em lé ke zünk meg ró la, és egy ma tyó fi út áb rá zo -
ló raj zá val kí vá nunk a Répcevidék ol va só i nak
egész sé ges, bé kés új esz ten dõt!

Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia Bu da pest
Horváthné Pa dos Te réz Csepreg

Ez az év sok min den ben más volt, mint az ed -
di gi ek, bíz tunk, hogy a mér leg év vé gé re el bil len a
mi ol da lunk ra.

Az ön kor mány zat ál tal a Bel ügy mi nisz té ri um fe -
lé be nyúj tott pá lyá za ton mi nisz te ri dön tés alap ján
te le pü lé sünk vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ban
ré sze sült. Kö szön jük Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi -
se lõ köz re mû kö dé sét. A tá mo ga tás ból le he tõ ség
nyílt tû zi fa vá sár lá sá ra, me lyet köz sé günk la kói szo -
ci á lis rászorultsági ala pon igé nyel het tek.  

A pol gár mes ter as  szony fel ké ré sé re
négy kis gyer me kes csa lád sa ját ké szí té sû
dí szek kel dí szí tet te fel a Fa lu ház négy ab la -
kát, a négy ad ven ti va sár na pot szim bo li -
zál va. Kö szön jük a lel ke se dést és az ös  sze -
fo gást mind a ki csik nek, mind a szü le ik nek.
A Mi ku lás és se gí tõi a cso ma go kat ház hoz
vit ték a gyer me kek nagy örö mé re. Az ön -
kor mány zat jó vol tá ból a nyug dí jas la ko sok -
nak aján dék cso mag ok ke rül tek ki osz tás ra,
a rá szo ru lók pe dig anya gi jut ta tást is kap tak. 

A kö zös ad ven ti gyer tya gyúj tás ugyan el ma -
radt, de a ha gyo má nyos ka rá cso nyi de ko rá ci ók,
az ad ven ti gyer tya, a bet le hem, a fény ár ban úszó
ka rá csony fa el ké szül tek, ün ne pi dísz be öl töz tet ve a
fa lu köz pont ját. A te le pü lés la kói szûk csa lá di kör -
ben ün ne pel tek, majd na pok kér dé se volt, és át -
lép tünk a 2021-es év be.  A pá pa sza va it idéz ve „a
csa lá dok éve kö vet ke zik”. A há rom leg fon to sabb
szó a saj ná lom, bo csá nat, kö szö nöm, ne res tell jük,
ne szé gyell jük mon da ni, ha úgy kí ván ja a hely zet.

Még so ha nem volt ilyen ne héz új évi kö szön -
tõt ír ni. Te le va gyunk szo ron gás sal, ag go da lom -
mal, mert lát juk ma gunk mö gött az el múlt év min -
den sö tét ár nyé kát és a jö võ bi zony ta lan út ját.
Örü lünk an nak, ami van, de tu da tá ban va gyunk,

mi min den tõl fosz tott meg ben nün ket ez a na -
gyon szép ke rek szá mú év, 2020. De bíz ni kell a
szebb jö võ ben. Ja nu ár 6. víz ke reszt: õsi ke resz -
tény ün nep, ez zel ér vé get a ka rá cso nyi idõ szak.
Ja nu ár 9-én Mol nár Il di kó pol gár mes ter as  szony
és Fe hér Bé la fa lu gond nok sze mély re szó ló aján -
dék ko sár ral és egy cso kor vi rág gal kö szön töt te az
ön kor mány zat ne vé ben 90. szü le tés nap ja al kal -
má ból Cson ka Ferencnét, aki szü le té se óta él a

te le pü lé sen. Or bán Vik tor mi nisz ter el nök úr sze -
mé lyes em lék la pot kül dött a szép ko rú ün ne pelt -
nek, akit még két le á nya, ve jei, két uno ká ja és
há rom déd uno ká ja kö szön tött. Kü lön kö szön jük
az ut ca la kó i nak a sze re tet tel jes kö szön tést. Is ten
él tes se min den ki Bö zsi né ni jét! Az ön kor mány zat
ha gyo mányt sze ret ne te rem te ni szép ko rú la ko sa i -
nak kö szön té sé bõl.

Az egy má sért va ló felelõségvállalásunk sú lya
egy re na gyobb ter het ró ránk az el kö vet ke zen dõ
év ben is, de pró bál junk meg em ber tár sa ink fe lé
sze re tet tel for dul ni, és ha kell, se gí tõ ke zet nyúj ta ni.
Egy Ma dách Im re-idé zet tel kí vá nunk egy ví rus -
men tes, egész ség ben gaz dag bol dog új évet!
„Mon dot tam, em ber: küzdj és bíz va bíz zál!”

Baloghné Var ga Ri ta

Ez tör tént Tompaládonyban…
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Rend ha gyó ka rá cso nyi
mû sor Meszlenben

Már ha gyo mán  nyá vált, hogy ed dig min -
den év ben a fa lu Kö zös sé gi Há zá ban tart ják
meg a ka rá cso nyi elõ adást a meszleniek. A mû -
sor ban fõ ként gye re kek vesz nek részt egy-egy
vers sel, ka rá cso nyi ének kel, de volt már, hogy
szín da rab bal is ké szül tek. A szor gal mas mun ka
és sok-sok gya kor lás min dig meg hoz ta a si ke re -
ket, a vas taps pe dig be töl töt te a kö zös sé gi szín -

te ret. Az elõ adás után pe dig le he tõ ség volt egy
kis be szél ge tés re a he lyi as  szo nyok ál tal ké szí tett
sü te mé nyek és tea mel lett. Ez az év azon ban
min den te kin tet ben más volt… saj nos a ví rus mi -
att az ün ne pi ké szü lõ dés és a rá han go ló dás is
„más ru há ba kel lett, hogy öltözön”.

Min den ki nek ne héz volt ez az év. Idén egy
kis ka rá cso nyi vi de ó val ké szül tünk a he lyi la -
ko sok szá má ra, mi vel a sze mé lyes kap cso lat
saj nos nem jö he tett lét re. Ez zel sze ret tünk vol -
na se gí te ni, hogy a stres  szes hét köz nap ok kö -
ze pet te egy ki csit ma gunk mö gött hagy juk ezt
az idõt, hogy min den kit át jár has son a ka rá -
csony iga zi „szel le me”, mon da ni va ló ja: a hit,
re mény, öröm és a leg fon to sabb: a sze re tet!

A gye re kek most is, mint min dig, ki tet tek ma -
gu kért, és cso dá la tos ver sek kel és éne kek kel
ké szül tek! Kö szön jük a ki tar tá su kat és szor gal mu -
kat!  A vi de ót az aláb bi lin ken nézhetõ meg:
www.youtube.com/watch?v=C0ZagtFGXzA

Ba lázs Ani kó

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Meszlen
A 2020-as esz ten dõ ben olyan, em bert pró -

bá ló ki hí vá sok ér tek min ket, ame lyek re sen ki
sem szá mí tott. Na gyon kö szö nöm min den Vas
me gye i nek, aki akár a sza bá lyok be tar tá sá val
vagy a hi va tá sa ré vén tett azért, hogy a ko ro na -
ví rus okoz ta ki hí vá sok kal szem ben fel lép hes sünk.
Meg ha tó volt lát ni, hogy vá lasz tó -
ke rü le tem la kói mi lyen nagy oda -
adás sal fi gyel nek egy más ra. A jár -
vány el le ni vé de ke zés kap csán bi -
zo nyít hat juk, hogy kö zö sen ös  sze -
fog va a leg ne he zebb idõ kön is
felül tu dunk ke re ked ni. Ne héz
évünk volt, nagy ki hí vá sok kal. Mi -
köz ben kö zö sen ös  sze ka pasz kod va
kon cent rál tunk a jár vány el le ni vé -
de ke zés re, a kor mán  nyal ös  sze fog -
va foly tat nunk kel lett az épí tõ mun -
kát az itt élõk ér de ké ben. Öröm mel
je lent he tem a Répcevidék ol va só i -
nak, hogy eb ben az esz ten dõ ben is
több ko moly lé pést si ke rült ten nünk
Észak-Vas me gye fej lesz té sé ért.

A vá ro sok te kin te té ben ar ról tu -
dok be szá mol ni Önök nek, hogy a
jár vány okoz ta ne héz sé gek el le né -
re is szá mos be ru há zás szol gál hat ta a vi dé ket.
Bü kön sa ját for rás ból át ad ták a fel újí tott és ki bõ -
ví tett dr. Hor váth Ti bor Szo ci á lis Köz pon tot, köz -
pon ti for rás ból az új ke rék pár utat, a fel újí tott
óvo da ud vart és a temp lom elõt ti új par kot. A te -
le pü lés szá mos nagy sza bá sú pá lyá zat meg va -
ló sí tá sá ban érin tett, pél dá ul a szenny víz te lep,
va la mint az ipa ri park bõ ví té sé ben. Or szá go san
ki emel ke dõ ér té kû be ru há zást va ló sít meg a
Nest lé, me lyet Szijjártó Pé ter mi nisz ter rel in dít hat -
tunk el. Bük és Csepreg közt meg va ló sult az út -
fel újí tás el sõ üte me. 

Csepregen cik lu so kon át íve lõ fej lesz té sek
va ló sul hat nak meg, hi szen be szá mol hat tunk a
ko ráb ban be adott, ös  sze sen 468 mil lió ér té kû, a
he lyi óvo da és a he lyi böl csõ de fej lesz té sé re
be adott pá lyá za tok tá mo ga tá sá ról. 460 mil li ós

ér ték ben újult meg a vá ro son Bük fe lõl Kõ szeg
irá nyá ba át ha la dó út is. A vá ros mû kö dõ ké pes -
sé gé hez is biz to sí tott a Bel ügy mi nisz té ri um hoz -
zá já ru lást 24,8 mil li ós ér ték ben. A te me tõ re, jár -
da fel újí tás ra is ér ke zett tá mo ga tás, és új is ko lai
ké zi lab da pá lya is épül het.

A Ma gyar Fa lu prog ram nak és szá mos
egyéb köz pon ti tá mo ga tás nak kö szön he tõ en is -
mét je len tõs ered mé nyek re le he tünk büsz kék a
ki sebb te le pü lé se ken is. Bõ ben fa lu busz vá sár lá -
sá ra és köz te rü le ti esz köz fej lesz té sé re nyert 16,7
mil lió fo rin tot az ön kor mány zat, és át ad tuk a
48,5 mil li ós ér té kû, pol gár mes te ri hi va talt érin tõ
mun ká la to kat. Gór ko ráb ban zárt ker ti út fej lesz -
tés re nyert 10 mil li ót, de 15 mil li ós ér ték ben köz -
te rü le ti esz kö zö ket is vá sá rol hat az ön kor mány -
zat. Hegy fa lu te kin te té ben – töb bek közt – az
óvo dá ra és út fel újí tás ra is si ke rült tá mo ga tást ta -
lál ni. Az ön kor mány zat el ha gyott in gat lan vá sár -
lá sá ra is nyert 5 mil li ót. Horvátzsidányban böl -
csõ dé re, is ko lá ra, út fel újí tás ra, kö zös sé gi tér fej -
lesz té sé re kez de mé nyez tek si ker rel ál la mi hoz zá -
já ru lást. Iklanberényben át ad tuk a fel újí tott ön -

Évértékelés a képviselõtõl
Ágh Péter országgyûlési képviselõ vette számba
a Répce vidékén található települések fejlesztéseit. 

Ágh Péter Karácsonykor családja körében

feleségével, Ágotával és kisfiukkal, Benedekkel
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kor mány za ti te me tõt, és or vo si esz köz vá sár lás ra
is nyert for rást a te le pü lés. Lócson jár da fel újí tás
va ló sul ha tott meg, és itt is ju tott tá mo ga tás az
or vo si mû sze rek be szer zé sé re. Mes ter há zán
meg újul hat az ön kor mány za ti kö zös sé gi tér.
Meszlenben a gyer me ke ket érin tõ fej lesz té sé re
von tak be kö zel 5 mil li ót. Nagygeresden meg -
újult az ön kor mány za ti te me tõ, és új fa lu buszt is
vá sá rol ha tott a te le pü lés. Nemesládonyban
szin tén új fa lu busz szol gál ja a he lyi e ket. Ól mo -
don át ad tuk a fel újí tott ön kor mány za ti kö zös sé gi
te ret, de nyert for rást a te le pü lés or vo si esz köz
be szer zé sé re és köz te rü le ti esz kö zök vá sár lá sá ra
is. Peresznyén mun ká la tok tör tén tek az óvo da -
ud va ron, és el ké szült a 13,8 mil li ós ér té kû ön kor -
mány za ti kö zös sé gi tér pá lyá za ti ered mé nye. Új
fa lu busz ra és or vo si esz köz vá sár lá sá ra is ér ke -
zett for rás. Répce szent györgyön új fa lu buszt ka -
pott a te le pü lés. Sajtoskálon meg újul hat az ön -
kor mány za ti kö zös sé gi tér, és ezen te le pü lés is
gya ra po dott egy kor sze rû fa lu bus  szal. Si ma sá -
gon a jár da fel újí tás mel lett ér ke zett tá mo ga tás
a te le pü lés mû kö dé sé re és falubuszvásárlásra
is. Tor más li ge ten or vo si esz kö zö ket és köz te rü le ti
esz kö zö ket vá sá rol hat tak a tá mo ga tás ból, és a
tér ség ben zaj la nak az ál la mi út fel újí tá si mun ká -
la tok. Tömördön át ad tuk a köz pon ti tá mo ga tás -
ból fel újí tott or vo si ren de lõt. Vasegerszeg szin tén
új fa lu bus  szal gaz da go dott.

A fen ti fej lesz té sek 7,7 mil li árd fo rint nyi köz -
pon ti tá mo ga tást je len te nek, me lyet még ezt is
meg ha la dó ér té kû vál la la ti fej lesz té sek egé szí -
tet tek ki. Köz ben több te le pü lést érin tõ en
szenny víz rend szer épí té se is zaj lik. De cem ber
vé gén ki de rült, hogy a Fa lu si CSOK egy új kor -
mány dön tés ér tel mé ben az ed di gi ek hez ké pest
több te le pü lé sen is igény be ve he tõ ott hon te -
rem tés cél já ra a fi a ta lok nak. 

Bí zom ab ban, hogy eb ben az év ben le gyõz -
het jük a jár ványt, és kö zös mun ká val te he tünk
azért, hogy to vább épül hes sen, szé pül hes sen
Észak-Vas me gye, ben ne a Répce vi dé ké nek te -
le pü lé se i vel!                                              yde

No vem ber vé gén né hány er re ked vet és a
ví rus hely zet mi att bá tor sá got ér zõ fa lu be li la kos
is mét el ké szí tet te az ad ven ti ko szo rút temp lo -
munk elõtt, amely az idén sem ma radt el az ed -
di gi évek ben meg szo kott szép sé gé tõl és 10 mé -
ter át mé rõ jé tõl.

A Hõ sök te ré re ke rült az ad ven ti ka len dá ri um
a he lyi gyer me kek raj za i val. Mind ket tõ ka rá -
csony vá ró jel kép ért kö szö net a részt ve võk nek!

Pá lyá za ti for rás ból fa lunk sza bad idõ park ja is
bõ vült új já té kok kal és ke rí tés sel, amely a hor -
gász ta vat vá laszt ja el a ját szó tér tõl. Ked velt ta -
vunk is kom for to sab bá vált: part ján ké nyel mes
pa dok vár ják az er re sé tá ló kat és pi hen ni vá -
gyó kat, egy ben új sze mét gyûj tõk is ki he lye zés re
ke rül tek. A jó idõ be kö szön té vel – mi vel itt ke -
men ce és bográcsozóhely is adott – min den
kor osz tály és ba rá ti tár sa ság meg ta lál hat ja a
szá má ra meg fe le lõ sza bad idõs prog ra mot.

A ka rá csonyt együtt és még is kü lön vár tuk: a
Hegy fa lui Hír le vél ben ke rült ki írás ra a fel hí vás: az
ad ven ti na pok ban min den es te más és más
csa lád ab la ká ban ke rül jön ki vi lá gí tás ra de cem -
ber 1–24-ig, az az szent es té ig a ka rá csony vá rás
1-1 szá mo zott nap ja. A vá ra ko zás ide jén így fon -

ta kör be fa lun kat a sze re tet fé nye. Kö szö net az
eb ben részt ve võk nek!

De cem ber 24-én ün ne pel te 95. szü le tés nap -
ját fa lunk szü löt te, Kár olyi Jó zsef. Hét test vé re kö -
zül õ volt az ötö dik gyer mek csa lád juk ban. Hegy -
fa lun járt ál ta lá nos is ko lá ba, 1952-ben volt ka to -
na Ka pos vá ron a nagybajomi er dõ ben. Há rom
hó na pos alap ki kép zé se után to váb bi há rom hó -
na pot ma radt sza kasz ve ze tõ nek a ka to na ság nál.
Fi a tal évei so rán több szak má ban ki pró bál ta ma -
gát inas ként (kõ mû ves, hen tes, ko vács, föld mû -
ves, vas úti pá lya mun kás stb.), míg vé gül a ker té -

szet mel lett kö te le zõ dött el, és a mai na pig gya -
ko rol ja hi va tá sát. 1956-ban Ros ta Ir má val kö tött
há zas sá got, 56 évig vol tak há za sok fe le sé ge
2013-as ha lá lá ig. Há rom gyer me kük szü le tett:
egy lány, két fiú. Ös  sze sen hat uno ká juk – há rom
lány, há rom fiú – után el sõ déd uno ká ja 2016-
ban, má so dik 2020-ban ér ke zett a csa lád ba.
Jós ka bá csit – aki most is ki vá ló egész ség nek ör -
vend – fa lunk pol gár mes te re, Bartok Ti bor kö szön -
töt te. A ví rus hely zet mi att az em lék lap át adá sa
sza bad té ren tör tént. Jó egész sé get, to váb bi tar -
tal mas szép éve ket kí vá nunk! 

Magyarné Kiss Éva

OLVASS MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Hegy fa lu: Ka rá csony elõtt
– együtt és még is kü lön...
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Hin tón já ró Mi ku lás

A ta va lyi év vé gén a már meg szo kott de -
cem be ri prog ra mo kat Zsirán a ko ro na ví rus mi att
nem tud tuk meg tar ta ni. Ki csit úgy érez tük, hogy
a ka rá csony ra han go ló dás le he tõ sé ge is kút ba
esik ez zel, és ez leg in kább a gye re kek re néz ve
volt hát rá nyos. Ezért azt ta lál tuk ki, hogy idén
min den 14 év alat ti gye rek hez ház hoz megy a
Mi ku lás. Így egy-egy al ka lom mal csak egy csa -
lád dal ta lál ko zik, és el ke rül he tõ lesz, hogy sok
em ber vi szony lag kis he lyen zsú fo lód jon ös  sze.
Az elõ ké szü le te ket már he tek kel elõbb el kezd -
tük. Az ön kor mány zat öröm mel fo gad ta az öt le -
tet, és az anya gi fel té te le ket biz to sí tot ta. Le ve let
küld tünk a kö zös sé gi mé dia se gít sé gé vel a gye -

re kek nek és szü le ik nek, meg ter vez tük a Mi ku lás
út ját a fa lu ban, a vár ha tó ér ke zé si idõ pon to kat,
meg ren del tük a Mi ku lás-cso ma gok tar tal mát,
ös  sze ál lí tot tuk a 110 db cso ma got, hin tót bé rel -
tünk. De ad tunk a gye re kek nek is fel ada tot,
még pe dig ar ra kér tük õket, hogy ké szít se nek
raj zo kat a Mi ku lás nak, me lyet he lyez ze nek ki há -
zuk elé, a ki tett csiz mák ba (eb bõl ös  sze sen kö zel
50 db-ot kap tunk). Lel kes vá ra ko zás elõz te meg
de cem ber 5-e dél után ját, ami kor is út ra kelt a
Mi ku lás. A mun ká ját két kram pusz és a Tél anyó
is se gí tet te. A gye re kek na gyon bol do gan fo -
gad ták, örül tek ér ke zé sé nek, gyûl tek a raj zok és
az egyéb, ap ró aján dé kok. Volt ahol dal lal,
vers sel fo gad ták õket. Gye rek zsi vaj töl töt te be a
fa lut, kü lö nö sen azo kat az ut cá kat, ahol sok kis -
gye re kes csa lád él. A több mint két órás út fo lya -
mán be bi zo nyo so dott, hogy a ki csik hisz nek
még a Mi ku lás ban, a cso dá ban és mi lyen jó,
hogy ez a prog ram meg va ló sul ha tott. Bí zunk
ab ban, hogy jö võ re meg is mé tel het jük!      NPK

[         ]RÖVID
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• Zsira Tisz telt Ol va sók! En ged jék meg, hogy
meg osszam önök kel a 2020-as ad ven ti kö -
szön tõ szö ve gét, ame lyet de cem ber ele jén vi -
deó  üze net ben küld tük el la ko sa ink nak, hisz
a jár vány mi att nem tart hat tunk ren dez vényt.

„Tisz telt Csáfordjánosfaiak!
Idén saj nos a ki ala kult ví rus hely zet mi att nem

tart ha tunk kö zös ad ven ti gyer tya gyúj tást fa lunk
ad ven ti ko szo rú já nál, ezért úgy gon do lom, fon tos,
hogy a ka rá csony hoz, a sze re tet ün ne pé hez kö ze -
led ve érez zék, hogy fon to sak szá munk ra. Ta valy
ilyen kor bol do gan áll tunk a ko szo rú mel lett kö zö -
sen és gyúj tot tuk meg raj ta az el sõ gyer tyát. Szil -
vesz ter kor bíz tunk ab ban, hogy egy jobb, szebb év
lesz a 2020-as, de a vi lág jár vány saj nos köz be -
szólt. Feb ru ár ban ugyan még meg tud tuk tar ta ni
nagy si ke rû tûz ol tó bá lun kat és már ci us 8-án a Tõ zi -
kés ren dez vé nyün ket, de saj nos az óta meg állt az
idõ. Nem tud tunk gyer mek na pot tar ta ni, nem tán -
col hat tunk, éne kel het tünk a Szent Iván-éji tá bor tü -
zünk kö rül. A kö zös fa lu ki rán du lás él mé nyé rõl is saj -
ná lat tal, de le kel lett mon da nunk. Mind ez azért tör -
tént, hogy meg óv juk la ko sa ink egész sé gét. Az õszi
nyug dí jas-ta lál ko zó is el ma radt, hisz a szü lõk re,

nagy szü lõk re a leg ve szé lye sebb a ko ro na ví rus.
Idén a kö zös él mé nyek és a szó ra ko zás el ma radt,
de a kép vi se lõ-tes tü let a jár vány ide jén is meg pró -
bál ta, pró bál ja ten ni a dol gát. En ged jék meg,
hogy rö vi den be szá mol jak az ön kor mány zat ez évi
mun ká já ról:

– A Ma gyar Fa lu prog ram ke re te in be lül már ci -
us ban meg újult a te me tõ ke rí té sünk.

– Áp ri lis ban meg ér ke zett az új, VW tí pu sú fa lu -
bu szunk, a ré gi gép jár mû vün ket Nyárád sze re da
te le pü lés nek aján lot tuk fel.

– Az idei év ben 3 to váb bi Ma gyar Fa lu-pá lyá -
za tun kat bí rál ták el po zi tí van, és ez zel az ön kor -
mány zat ed di gi leg si ke re sebb évét zár hat juk.

– Még eb ben az év ben el kez dõd het nek a fe -
dett kö zös sé gi tér épí té si mun kái a kö zös sé gi ház
ud va rán, amely egy új ün ne pi szín folt ja lesz fa -
lunk nak, s re mél jük, sok ren dez vény nek ad majd
hely színt.

– Fa lu há zunk rossz ál la pot ban lé võ te tõ szer -
ke zet ének cse ré je is el kez dõd het de cem ber -
ben. A mun ká la tok alatt kér jük szí ves meg ér té sü -
ket, ha egy ki csit ne he zebb lesz meg kö ze lí te ni
épü le te in ket!

– Két ön kor mány za ti tel kün ket is sze ret nénk
köz mû ve sí te ni jö võ re, hogy még von zób bá te -
gyük a le te le ped ni vá gyó fi a ta lok szá má ra, ez is
a Ma gyar Fa lu prog ram nak kö szön he tõ en va ló -
sul hat meg.

A ví rus hely zet alatt is pró bál tuk tá mo gat ni a fa -
lu be li la ko sa in kat. A jár vány kez de tén arc masz kot,
fer tõt le ní tõt osz tot tunk, itt sze ret ném meg kö szön ni
Dr. Kator Mikós ön zet len se gít sé gét. Is ko lá sa ink nak
a tan év kez de tén pénz be li tá mo ga tást nyúj tot tunk.
Nyug dí ja sa ink nak szá raz étel cso ma got biz to sí tot -
tunk, és a ka rá cso nyi tá mo ga tás se fog el ma rad -
ni, há la az ön kor mány zat ta ka ré kos pénz gaz dál -
ko dá sá nak.

Pár mon dat ban szól nék a jö võ évi ter ve ink rõl is:
– Re mél jük, hogy az éle tünk vis  sza áll a meg szo -

kott ke rék vá gás ba, és új ra együtt szó ra koz ha tunk.
Er re ki tû nõ hely lesz majd a Bé ke ut ca vé gén ki ala -
kí tás ra ke rü lõ hor gász tó, mely nek mun ká la tai már
el is kez dõd tek. Bí zunk ab ban, hogy jö võ nyá ron
pi cit már ott is ki tu dunk kap cso lód ni.

– Ter ve zünk egy „Zöl dülj, Csáfordjánosfa” na -
pot, ahol az el öre ge dett tu já kat cse rél nénk újak ra,
és az Or szá gos Fá sí tá si prog ram ban nyert 30 db
fa cse me tét is sze ret nénk el ül tet ni a fa lu kü lön bö zõ
hely szí ne i re. Ide vár juk majd a se gí te ni vá gyó kat.

– Ter mé sze te sen jö võ re is min den olyan pá -
lyá za tot be fo gunk nyúj ta ni, amely szol gál ja fa -
lunk fej lõ dé sét. Lesz pél dá ul kis bolt megmentõ
cso mag és ját szó tér-ki ala kí tás, de ezek még csak

ter vek. Kép vi se lõ tár sa im mal azon
le szünk, hogy ezek meg is meg -
va ló sul ja nak. 

Na gyon örü lünk an nak, hogy
egy re több fi a tal sze ret ne új ra itt
le te le ped ni, akik há za kat újí ta nak
fel vagy ép pen épít ke zés be fog -
nak. En nek kö szön he tõ en ta lán
már csak 1 el adó in gat lan van te -
le pü lé sün kön. Kü lön öröm, hogy
meg nõtt a gyer me kek szü le té sé -
nek is a szá ma Csá ford jánosfán.

A de cem ber még egy új don -
sá got is tar to ga tott la ko sa ink szá má ra.
Adventikalendárium-játékot hir det tünk fa lunk ban,
amely nagy si kert ara tott. 24 je lent ke zõt vár tunk,
akik meg je le ní tik há zuk ab la ká ban az ad ven ti ka -
len dá ri um szá ma it. Nem sok idõ kel lett, már el is
kel tek a szá mok, min den ki nek a sa ját íz lé sé re bíz -
tuk a dí szí tést. Az volt a fon tos, hogy az ab lak az ut -
cá ra néz zen. Min den nap kí ván csi an vár tuk az új
al ko tá so kat, ame lye ket az es ti sé ta köz ben meg is
ta lál hat tunk. A Mi ku lás is ki csit más ként ér ke zett
nem a fa lu ház ba, mint elõ zõ évek ben. Hó nem
volt, ezért nem szán kó val, ha nem Mi ku lás-da lo kat
ját szó ve te rán tûz ol tó au tó val lá to gat ta meg a gye -
re ke ket, akik na gyon örül tek, mert két ma nó és
egy kram pusz is el kí sér te. Így telt a de cem ber
Csáfordjánosfán. 

Vé ge ze tül jó ma gam és kép vi se lõ tár sa im ne vé -
ben sze ret ném meg kö szön ni min den ked ves fa lu -
be li nek a fe gyel me zett, nyu godt ma ga tar tást,
ame lyet a jár vány alatt ta nú sí tot tak. Bí zunk ab ban,
hogy ez az em bert pró bá ló hely zet mi nél elõbb
vé get ér.

Kí vá nok min den ki nek ki tar tást, sok erõt és min -
de nek elõtt jó egész sé get! A kö zel gõ ün ne pek re
va ló kel le mes ké szü lõ dést, és bol dog, meg hitt, sze -
re tet tel jes ka rá cso nyi ün ne pe ket! A 2021-es év re
pe dig sok-sok él ményt, örö met, egész sé get és
nyu gal mat kí vá nok!

Tisz te let tel: Né meth Al bert pol gár mes ter”

Ad ven ti kö szön tõ, ad ven ti ka len dá ri um 
és Mi ku lás-vá rás Csáfordjánosfán
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A 2020-as év min den ki szá má ra
sok ne héz sé get, ki hí vást ho zott.
Ezek kel kel lett szem be néz nie Sza -
kony köz ség kép vi se lõ i -
nek, la ko sa i nak is. A
meg ter ve zett fel ada -
tok, cé lok meg va ló sí tá -
sa le las sult, el hú zó dott. 

Az ered mé nyek
azon  ban már lát ha tók.
A kí vül-be lül meg újult
ön kor mány zat épü le té -
ben foly ta tód hat a te le -
pü lést érin tõ ügyek in té -
zé se.

Az or vo si ren de lõ/vé dõ nõi ta -
nács adó fel újí tá sa és esz köz be -
szer zé se a 2019-es nyer tes pá lyá -
zat ál tal 15 827 071 fo rint tá mo ga -
tást ka pott, mely le he tõ vé tet te új
bú tor zat be szer zé sét is. A mun ká -

la tok be fe je zõd tek, s ja nu ár má so -
dik fe lé tõl vár ja új ból a sza -
konyiakat az or vo si ren de lõ. 

14 996 884 fo rint
pá lyá za ti ös  szeg gel
va ló sult meg a Kö zös -
sé gi Tér ki ala kí tá sa
Szakonyban 2019 el -
ne ve zé sû pá lyá zat.
Bár a mun ká la tok be -
fe je zõd tek, van még
ten ni va ló bõ ven. A ta -
ka rí tás, aj tó fes té sek
után jön még a par -
ket ta csi szo lás, ezt kö -

ve tõ en a könyv tár vis  sza pa ko lá sa,
il let ve az egye sü le ti szo bák ott ho -
no sab bá té te le. Cél, hogy a jár -
vány hely zet el múl tá val mi e lõbb
hasz nál has sák a te le pü lés la kói a
kö zös sé gi há zat.                      Ada

Pál atya gyer mek ko rá tól nagy
ra jon gó ja a bet le he mek nek. Ez zel a
10 négy zet mé te res ma ket tel ezt a
rég óta dé del ge tett ál mát va ló sí tot ta
meg. Ma gyar or szá gon egye di az
ilyen jel le gû moz gó bet le hem. A
sopronhorpácsiak bet le he me kö zel -

ke le ti stí lus ban ké szült, az ala kok vo -
ná sai ke le ti e sek, aho gyan a kör nye -
zet is. A bet le hem köz pont ja az is tál -
ló, ahol Jé zus szü le té sét lát hat juk a
Szûz anyá val, Szent Jó zsef fel és a kö -
rü löt tük lé võ sza már ral, ökör rel, va la -
mint a bá rá nyok kal. Mind ezt vá ro si -
as kör nye zet ben he lyez ték el, a vá -
ros fa lon túl pe dig a pász to rok me ze -
je lát ha tó. Ér de kes sé ge, hogy a fi gu -
rák mo zog nak. Az agyag ból ké szült
fi gu rák Olasz or szág ból szár maz nak.
Jel leg ze tes sé gei még az ap ró rész le -
tek kel gaz da gí tott, kéz zel ké szült
agyag ala kok, va la mint meg fi gyel -

he tõ ek mun ka esz kö zök, ke nyér- és
gyü mölcs ko sár is. Van egy szö kõ kút
és egy for rás is, ami be vízkeringtetõ
rend szert sze rel tek. Mint egy tíz szak -
em ber dol go zott a ma ket ten, köz tük
volt kár pi tos, var ró nõ és vil lany sze re -
lõ is. Ti rol ból várt még egy fes tõ mû -

vészt, aki a hát te ré be fes tett vol na
uta kat és si va ta got, de ez saj nos el -
ma radt a pandémiás hely zet mi att.
Az épü le tek hun ga ro cell bõl ké szül -
tek, amit egy auszt ri ai bet le hem épí -
tõ vál lal ko zás ve ze tõ je ké szí tett. A
bet le hem au gusz tus kö ze pe óta
épült, és kö rül be lül száz mun ka óra
van ben ne. 

A bet le he met feb ru ár 2-ig
szom  bat és va sár nap 1 órá tól es te
7-ig le het meg te kin te ni a temp lom
mel lett ta lál ha tó plé bá nia épü le -
té ben. 

S.Heni

Meg újult in téz mé nyek
Szakonyban

Az idei ka rá csony ra kü lön le ges ség gel 
ké szült a Sopronhorpácson Ko vács Pál atya
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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)

Alapító: 
Horváth Erzsébet ev. 

Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: 
Edy Marketing Bt. 

9735 Csepreg, Taksony köz 17.
e-mail: info@repcevidek.hu

mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség: 

9735 Csepreg, Taksony köz 17.

Szerkesztõbizottság: 
Baloghné Simon Erika, Galavics Adrienn,
Haller Erzsébet, Horváthné Pados Terézia,
Igler Patrícia, Kincse Anda, Kissné Szabó

Ágota, Kovács Vivien, Mittl Attila, 
Major Izabella, Nagyné Polgár Katalin,
Németh Lajosné, Sági Ferenc, Sulics

Boglárka, Zsoldosné H. Kati

Nyomda: 
Ipress Center Central Europe Zrt. 

Felelõs vezetõ: 
Lakatos Imre ügyvezetõ

ISSN: 2062-5138

Hirdetés: 
Edy Marketing Bt.

20/911-3596
edy@edymarketing.hu 

Tördelés: 
Mittlné Polgár Ildikó

Terjesztés:
6200 példányban

postaládás terjesztéssel

Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,

Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,

Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,

Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,

Tompaládony, Tormásliget, Und,
Vasegerszeg, Völcsej, Zsira.

Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget

nem vállalunk! 

I m p r e s s z u m

[ ]GYÓGYSZERTÁR

O
LV

A
SS M

IN
K

ET
O

N
LIN

E IS!
w

w
w

.re
p

ce
v
id

e
k

.h
u

Nap ja ink ban egy re töb ben
be szá mol nak ki rán du lá sa ik ról, él -
mé nye ik rõl, ün ne pe ik rõl, éle tük
for du ló pont ja i ról stb. Az egyik a
kö zös sé gi ol da lon Egy kis uta zás
cím mel Tömördrõl ol vas ha tunk, s
cso dál hat juk meg a szép ké pe -
ket. A Kék Tú ra út vo na lán 2021.
01. 08-13. kö zött szü le tett be jegy -
zé se ket sze ret ném meg osz ta ni a
Rép cevidék ol va só i val.

(facebook.com/egy  kis u tazas) 

Ta lán töb ben ked vet kap -
nak ah hoz, hogy el lá to gas sa -
nak hoz zánk, má sok pe dig
nosz tal gi áz nak, s örül nek, hogy
ol vas hat nak ró lunk.

2021. 01. 08. Új nap, új
úticélok! Tömördre ér ke zünk, mi -
u tán a Kõ sze gi-hegy sé get el bú -
csúz tat tuk a tõ zeg mo hás láp és
az Õz-kút érin té sé vel. A pecsét -
elõ pontot a Szent Ilo na-temp lom
mel let ti kel le me sen ki ala kí tott pi -
he nõ nél ta lál juk. Még mi e lõtt kör -
be jár nánk a ba rokk épü le tet, le -
te lep szünk a ké nyel mes pa do -
kon, és az újabb pe csét tel a zse -
bünk ben meg ebé de lünk. Jó ét -
vá gyat! 

El sõ kör ben unal mas kis fa -
lu nak gon dol tuk, de az Ilonavár
tör té ne té vel, a Chernel-kas tély -
épü letekel és park kal, a temp -
lo má val, a Gradics-forrással
na gyon fi gye lem re mél tó ki rán -
du ló hely!

Tömörd ne ve az ótö rök temir
vagy temür (vas) szó ból ere dez -
tet he tõ. A gyö nyö rû fek vé sû köz -
ség el sõ írá sos em lí té se 1233-ból
szár ma zik. A tö rök csa pa tok Kõ -
szeg és a vég vá rak el len ví vott
har ca i ban Tömörd la kos sá ga is
so kat szen ve dett és vé gül el nép -
te le ne dett. A ko ráb bi la kos ság
he lyé re tö rök hó dí tá sok elõl me -
ne kü lõ hor vá tok ér kez tek. In nen -
tõl kezd ve a köz ség dön tõ en hor -
vát nem ze ti sé gû fa lu vá lett, ahol
a min den nap ok so rán a
grádistyei hor vát nyel vet be szél -
ték az itt la kók. Ma már ke vés bé
hasz nál ják a hor vát nyel vet.

1978-ban egy hét mé ter át -
mé rõ jû sa lak hal mot ta lál tak,
ahol Ár pád-ko ri ko hó nyo ma i ra
buk kan tak. Kö ze lé ben az Ab -
lánc-patak völ gyé ben, 12-13.
szá za di cse re pe ket fe dez tek fel.
Itt egy kb. 30 mé ter át mé rõ jû Ár -
pád-ko ri fa vá rat fel té te lez nek
(Ilonavár). Nem mes  sze áll egy
ba rokk stí lu sú Szent Ilo na-szo bor.

2021. 01. 11. Tömördön a
kis kas tély rend kí vül kel le mes
meg le pe tés volt. Bár nem tud -

tunk be men ni az épü let be, és
kö rül néz ni, ám egy kí vül rõl szé -
pen fel újí tott, kel le mes han gu la tú
kas tély épü le tet jár hat tunk kör be. 

A kú ri át Chernel György táb -
la bí ró épí tet te 1780 kö rül
klasszicizáló-késõbarokk stí lus -
ban, ha lá lát kö ve tõ en fia, Cher -
nel An tal örö köl te. Az 1945-ös ál -
la mo sí tá sig a csa lád tu laj do nát
ké pez te és la kó ház ként hasz nál -
ta. A kú ria egé szen 1990-ig la kó -
ház ként szol gált, majd ma gán tu -
laj don ba ke rült, je len leg üres.
Park ja ös  sze függ a Chernel kas -
tély park já val.

2017-ben rész le ges fel újí tás ra
ke rült sor, az óta is üre sen áll, nem
lá to gat ha tó.

2021. 01. 12. Tömördön a
Chernel-kastély épü le te je len leg
fel újí tás alatt áll.

XVII. szá za di, ba rokk ala pok -
ra épí tet ték a Chernel-kastélyt
1809-ben, klas  szi cis ta stí lus ban.
Az ut ca fron ton két, a kert fe lõl
egy szin tes, tég la lap alap raj zú
épü le ten copf stí lu sú rész le tek lát -
ha tók. A Chernel-kastély park já -
ban szá mos fe nyõ fajt te le pí tet -
tek: kolorádófenyõ, óri ás je ge -
nye fe nyõ, gö rög je ge nye fe nyõ
és a szerb luc él itt, és meg cso -
dál ha tunk egy ha tal mas két tör -
zsû páf rány fe nyõt is.

A köz ség a XIV. szá zad ban a
kõ sze gi vár hoz tar to zott, és a
Garayak vol tak a föl des urai. A
XVII. szá zad vé ge fe lé Thö köly
fog lal tat ta el a tömördi kas télyt
és bir to kot. Ké sõbb a Chernelek
let tek a föl des urak, akik nek itt két
kas té lyuk van, az egyik Chernel
György cs. és kir. ka ma rás, orsz.
kép vi se lõé, a má sik Chernel An -
ta lé (a kis kas tély). 

Az elõb bit Chernel György,
több me gye táb la bí rá ja 1809-
ben épít tet te a ré gi kas tély he -
lyén klas  szi cis ta stí lus ban. A II. vi -
lág há bo rút kö ve tõ en a kas tély -
ban la ká so kat, majd 1962-ben
kul túr há zat ala kí tot tak ki, majd
egy ke ra mi kus há zas pár la kott itt,
al ko tó ház ként mû kö dött. Ez után
2019-ben új tu laj do no sa lett, aki
tel jes egé szé ben el kezd te fel újí -
ta ni. A fel újí tá sok az óta is foly nak.
Park ja a kas tél  lyal egy idõs.

Kronosztikont (ver ses kro no -
gramma, az az olyan, az épü le -
tek vagy egyéb épít mé nyek
hom lok za tán, ele jén el he lye zett,
az épí tés re, épít te tõ re uta ló, ál ta -
lá ban la tin nyel vû, ver ses fel irat,
amely nek na gyobb mé ret tel
vagy szí ne zés sel ki emelt be tû it ró -
mai szá mok ként ös  sze ad va egy

Kö szö net 
az ado má nyo zók nak!

A Répcementi Ön kor mány za ti Tár su lás
Csa lád- és Gyer mek jó lé ti Szol gá la ta az idei
év ben is gyûj tött ado mányt ka rá csony ra a
rá szo ru ló csa lá dok nak. Fõ ként tar tós élel mi -
szert, édes sé get, já té ko kat és me se köny ve -
ket aján lot tak fel leg töb ben. A Szol gá lat két

mun ka tár sa a Vö rös ke reszt szer ve zé sé ben
Szom bat he lyen az egyik diszkontáruházlánc
bolt já ban vár ta a fel aján lott élel mi sze re ket.
Az idei év ben re kord men  nyi sé gû ado mány
ér ke zett. A nagy lel kû tá mo ga tók fõ ként bü ki
ma gán sze mé lyek vol tak, de bü ki és kör nyék -
be li vál lal ko zók is hoz zá já rul tak e ne mes ügy -
höz. Negy ven egy cso mag ke rült ki szál lí tás ra,
Bük re és a Tár su lás 15 te le pü lé sé re. A meg -
aján dé ko zot tak több sé gük ben nagy csa lá -
dos ok (há rom vagy több gyer mek) vagy
gyer me ke i ket egye dül ne ve lõ szü lõk kö zül
ke rül tek ki.

Kö szö net mind azok nak, akik hoz zá já rul -
tak, hogy szebb, bol do gabb le gyen ezen
csa lá dok karácsonya!                         yde

Egy kis uta zás



év szá mot ka punk; ez több nyi re
az épí tés, fel újí tás, fel szen te lés,
fel ava tás dá tu mát ad ja meg)
lá tunk a hom lok za ton, va gyis a
la tin szö veg bõl ös  sze ol vas ha tó
nagy be tûk ki ad ják az év szá mot:

1809. Ek kor épült a kas tély,
Chernel György ek kor kö tött há -
zas sá got Zmeskál Te réz zel. A két
csa lád cí me re is jól ki ve he tõ a
be já rat fö lött. A férj úgy gon dol -
ta, em lé ket ál lít a szin tén ab ban
az év ben Gyõr nél meg esett na -
pó le o ni csa tá nak is, aho va õ
ma ga is el ment kard dal, hogy
meg vív jon a fran ci ák kal. A fre -
ne ti kus gyõ ze lem mi att örö kí tet -
ték meg a si kert az if jú pár ott ho -
nán. A hom lok zat fel ira ta: "a
fran ci ák kal a bé ke meg köt tet -
vén, azok el vo nul tak a Rá bá tól
és a Du ná tól". 

2021. 01. 13. Tömördön
több idõt töl töt tünk, mint ter vez -
tük, de egy ál ta lán nem bán tuk
meg! A két Chernel-kastély kö -

zött rá ta lál tunk a csi nos, fel újí tott
kú ri á ra is. Lenck-féle kú ria (nép -
nyelv sze rint kas tély). Par ko sí tott
elõ kert je má ra már el tûnt, a ne -
ve ze tes sop ro ni Lenk (más kép -
pen: Lenck) csa lád tu laj do ná -

ban volt. Nap ja ink -
ban a köz ség fa lu -
há za ként üze mel,
kul tu rá lis ren dez vé -
nyek nek, he lyi ösz -
 sze jö ve te lek nek ad
he lyet. 

2021. 01. 14.
Tömörd meg tet -

szett ne künk! Még
most ja nu ár ban is

vis  sza tér tünk, hogy fel ele ve nít sük
a ta va szi-nyá ri tú rán kat. Az Ilona -
völgy ben egy más hoz kö zel lé võ
Szent Ilo na-szo bor és Gradics-
forrás jól ki táb lá zott, kön  nyû
meg kö ze lí te ni. Ha ép pen nem
kék tú rá zunk, kör nyék be li ként
egy kel le mes dél utá ni ki rán du -
lás ra tö ké le tes cél pont.

A Szent Ilo na-szo bor, a
Gradics-forrás és a mel let tük lé -
võ Ilonavár, me lyet je len leg er -
dõ bo rít. Ár pád-ko ri fa vár lé te zé -
sét fel té te le zik a szak em be rek.
He lyi ha gyo mány sze rint pe dig
a szo bor he lyén volt ré gen a fa -
lu, és ezen a he lyen a kö zép kor -
ban egy temp lom állt.

Ilo na-vár: A fa lu tól nyu gat ra
az Ilo na-pa tak völ gyé nek dé li
ol da lán az ún. Gradics-erdõben

há rom ol dal ról me re dek lej tõk -
kel ha tá rolt domb nyúl vá nyon
van a vár hely. Ten ger szint fe let ti
ma gas sá ga 243 m, 30 m-es
me re dek lej tõk kel ma ga so dik a
völgy fö lé.

Tá vol sá ga a fa lu temp lo má -
tól lég vo nal ban 1 km, a he lyi
ha gyo mány sze rint a 400 mé ter -
nyi re ke let re esõ Szent Ilo na-szo -
bor kör ze té ben volt ré gen a fa -
lu, a szo bor he lyén állt a temp -
lom (kö zép ko ri tég la tör me lék és
edény tö re dé kek ta lál ha tók). A
te rü le tet je len leg er dõ bo rít ja, jól
át te kint he tõ.

A há rom ol dal ról me re dek
lej tõk kel ha tá rolt domb nyúl vány
észa ki vé gén egy 35x25 mé te -
res ová lis te rü le tet vet tek kö rül
egy 14-18 m szé les és 2-3 m
mély szá raz árok kal. A bel sõ te rü -
let dé li ré szén áll ha tott va la mi -
lyen - va ló szí nû leg fa - épü let. A
vé dett te rü let mé re te: 0,07 ha.

A fa lut 1233-tól kezd ve em lí -
tik ok le ve lek, a Tömördi csa lád
bir to ka volt.

Szent Ilo na-szo bor: A ba rokk
stí lu sú Szent Ilo na-szob rot 1680
tá ján ál lí tot ták fel, amit az ott ta -
lált, ál lí tá sa kor el he lye zett I. Li -
pót-pén zek bõl tu dunk.

Szent Ilo na Nagy Kons tan tin
csá szár any ja volt. A le gen da
sze rint szent föl di za rán dok út ja
so rán meg ta lál ta Jé zus és a két
la tor ke reszt jét, ezért min dig ke -
reszt tel áb rá zol ják.          K.SZ.Á

A Mi ku lás lá to ga tá sa
Nemesládonyban

De cem ber 5-én a nemesládonyi gye re -
ke ket is meg lá to gat ta a nagy sza kál lú Mi -
ku lás. Saj nos azon ban nem a ha gyo má -
nyos mó don tör tént az ün nep ség. Nem le -
he tett ös  sze jön ni a mû ve lõ dé si ház ban,
nem tud tunk elõ adást szer vez ni, a ví rus fe -

lül ír ta min den ter vünk. A gye re ke ket még -
sem hagy ta cser ben a Mi ku lás, pró bált
olyan meg ol dást ta lál ni, hogy ne sért sen
sem mi fé le sza bályt. Ezért a Mi ku lás bá csi
az ut cá ra hív ta a lur kó kat. Min den ház nál
meg állt kí sé rõ i vel, a Kram pu szok kal. Le he -
tõ ség volt a fotózkodásra is. Az aján dék
sem ma radt el. Ju tal mul a szép ver se kért,
éne ke kért járt a cso mag.

Kö szö net tel tar to zunk a Nemes lá do nyért
Egye sü let nek, a cso ma gok ös  sze ál lí tá sá ért és
fi nan szí ro zá sá ért.

Pietrowskiné Végh And rea

További képek a www.repcevidek.hu oldalon!




