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Már ci us idu sa Szakonyban

Rend ha gyó mó don em lé kez tek meg az
1848-as ese mé nyek rõl már ci us 15-én a te le pü -
lés la kói. Az ün ne pi al kal mon Göm bös Ta más
evan gé li kus lel kész elõ adá sát hall gat hat ták
meg az ér dek lõ dõk. A ma gyar or szá gi egy há -
zak sze rep vál la lá sa az 1848/49-es for ra da lom

és sza bad ság harc ide jén cím mel. Az elõ adás
nagy ívet ölelt fel tér ben és idõ ben. A nem
meg szo kott té mát dia ké pek szí ne sí tet ték.

Ezt kö ve tõ en az ün nep lõk el he lyez ték a
tisz te let ko szo rú it. Az em lék he lyek nél el hang -
zott Szécsi Mar git ver se, Jó kai Mór írá sá ból
egy rész let, mely az as  szo nyok sze rep vál la lá -
sá ról szólt a for ra da lom ide je alatt, va la mint a
Ma gyar va gyok cí mû dal. Az ün nep sé get a
Szó zat zár ta.                                           Ada

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Szakony
Már ci us 8., a nem zet kö zi nõ nap. Ezen al ka -

lom ból Nemesládony köz ség kép vi se lõ-tes tü le te is
fel kö szön töt te a fa lu ban élõ va la men  nyi höl gyet
az ün nep elõt ti szom bat dél elõt tön. Ez zel is ki fe jez -
ve az irán tuk ér zett meg be csü lést, tisz te le tet.

Ezen a már ci us ele ji, kis sé bo ron gós na pon a
tes tü let tag jai egy-egy cse re pes vi rág gal, ott ho -
nuk elõtt lá to gat ták meg a köz ség nõ tag ja it, így
kö szönt ve õket e je les al ka lom ból.

Mind an  nyi an öröm mel fo gad ták az aján dé -
kot, il let ve õk is ki fe jez ték jó kí ván sá ga i kat az õket
kö szön tõ kis csa pat tag ja i nak, hi szen a kép vi se -
lõ-tes tü let tag jai – a kör nyé ken egye dül ál ló mó -
don – szin tén egy tõl-egyig höl gyek! Ezt a ked ves
szo kást a kép vi se lõk sze ret nék ha gyo mán  nyá
ten ni és a kö vet ke zõ évek ben is ked ves ked ni
szán dé koz nak Nemesládony nõi la kó i nak.

Is mét be kö szönt az egyik leg szebb év szak, a
ta vasz! Kö ze led tét Nemesládony la kói is na gyon
vár ják. A Nemesládonyért Egye sü let tag jai szor -
go san mun ká hoz lát tak. Az elõ zõ év hez ha son ló -
an idén is sa ját ké szí té sû dí sze ket he lyez tek ki a

fa lu ban, hogy az itt élõk, il let ve az ide lá to ga tók
is meg szé pült kör nye zet ben vár ják a ki ke le tet, il -
let ve a kö zel gõ hús vé ti ün ne pe ket!

A ta valy ké szült sok szép dísz mel lett új don sá -
go kat is fel fe dez he tünk, amik kel lõ kép pen meg -
mu tat ják, hogy az Egye sü let tag jai idén is ha -
mar mun ká hoz lát tak kis fa lunk szeb bé té te le ér -
de ké ben.

Ez úton is kö szön jük az Egye sü let mun ká ját,
ami vel hoz zá já rul tak a köz ség ta vasz vá ró han -
gu la tá nak meg je le ní té sé hez!

Fábián-Bencsik Gab ri el la

Március Nemesládonyban
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Beharangozó

Következõ megjelenés: 2022. május 4.

An  nyit várj el má sok tól,
mint amen  nyit Te adsz 
má sok nak!
Év ti ze dek tel tek el az óta, hogy fa lu ra köl töz -

tünk a csa lá dom mal. So kan óva in tet tek, hogy vi -
gyáz zak, mert az ide ke ve re dett ide ge nek kel, az
úgy ne ve zett gyüttmentekkel szem ben tar tóz ko dó
a te le pü lés. A „gyüttment” ki fe je zés nem he lyi sa -
já tos ság, a más hon nan be te le pe det tek meg ne -
ve zé sé re szol gál, sok szor azon ban pe jo ra tív hang -
súlyt kap. Nos, ahogy már ír tam is, több év ti zed
telt el a köl töz kö dé sünk óta, de jó ma gam ilyes faj -
ta meg kü lön böz te tést az el múlt idõ ben nem ta -
pasz tal tam. Nem be fo ga dó egy kö zös ség, nem
el fo ga dó egy te le pü lés? De va jon meg te szünk-e
min dent azért, hogy el fo gad ja nak ben nün ket? Ha
nem be il lesz ked ni aka runk egy kö zös ség be, ha -
nem egy szer re irá nyí ta ni azt, ak kor ter mé sze tes,
hogy el len ál lás ba üt kö zünk. Meg mon da ni a már
rég óta ott élõk nek, hogy ho gyan is él je nek, ez zel
ne is pró bál koz zunk. Hogy a fo lya ma tos kri ti ká ink -
kal – fõ leg, ha azok nem is épí tõ jel le gû ek – csak
azt ér jük el, hogy egye dül ma ra dunk. És az tán
kez dõd het az örök kör for gás, hi szen azért va -
gyunk egye dül, mert má sok nem el fo ga dó ak.
Csak ép pen ön ma gunk ob jek tív vizs gá la tá ra nem
va gyunk ké pe sek. Egy kö zös ség tag já nak len ni
an  nyit je lent, hogy az ott meg fo gal ma zott, írott
vagy írat lan sza bá lyo kat el fo gad juk. Per sze le het -
nek olya nok, me lye ken ér de mes vál toz tat ni, és
nem is kell min den hez tûz zel-vas sal ra gasz kod ni,
de az ala pok ra oda kell fi gyel ni. És nem kell nagy
dol gok ra gon dol ni. Elég, ha né hány szót vál tunk
szom szé da ink kal, kö szö nünk az ut cán még ak kor
is, ha nem is mer jük a szem be jö võt, meg is mer ke -
dünk ovis vagy is ko lás gyer me ke ink tár sa i nak szü -
le i vel, ki me gyünk a ren dez vé nyek re – hi szen ezek
is ki vá ló al kal mak a kap cso lat te rem tés re. Ap ró
dol gok ezek, de nem ke rül nek sem mi be és je len -
tõ sen meg kön  nyít het jük ve le éle tün ket. S nem
utol sósor ban ezek hoz zá já rul hat nak ah hoz, hogy
az ál ta lunk ott ho nunk nak vá lasz tott te le pü lé sen jól
érez zük ma gun kat, bol do gok le gyünk! 

NPK

Nõnap a Tõzikésben
2021-ben saj nos a jár vány hely zet mi att

nem tud tuk meg tar ta ni a ren dez vé nyün ket,
de idén már ci us 6-án az idõ is ke gyes volt
hoz zánk. Már az elõ zõ he tek ben is ren ge teg
ki rán du ló for dult meg Csáfordjánosfán. Az
elõ ké szü le tek meg tör tén tek, tud tuk bõ ví te ni
a par ko lót tár sa dal mi mun -
ka ke re té ben, kö szö nöm a
részt ve võk mun ká ját. Idén
már meg volt a ko re og rá fia
az au tók par kol ta tá sá ra,
eb ben nagy se gít sé get
nyúj tot tak az fa lu ön kén tes
tûz ol tó-egye sü le té nek tag -
jai, fa lu be li se gí tõk és a
répceszemerei ÖTE két tag -
ja. Na gyon kö szö nöm a se -
gít sé gü ket! A szá mí tá sok
sze rint kb. 4000 em ber lá to -
ga tott el hoz zánk ezen a szép va sár na pon.
Bát ran mond hat juk, hogy va ló di fesz ti vál -
han gu la tot va rá zsol tunk. A par ko ló ban a rá -
ba kö zi kéz mû ve sek kí nál ták por té ká i kat,
min den kor osz tály ta lál ha tott ma gá nak vagy
csa lád tag ja i nak vá sár fi át. A fi nom éte lek rõl

a Ka lóz ta nya Bü fé gon dos ko dott Ba l aton -
edericsrõl. Volt itt min den fé le fi nom ság: sült
kol bász, lán gos, kür tõs ka lács, forralt bor, tea,
forró csoki stb. A bü fé mel lett tan gó har mo ni -
kás dal la mok csen dül tek fel dél után Fo dor

Krisz ti án jó vol tá ból. A ki rán du lók mo so lyog -
va, du do rász va fi gyel ték a fi a tal ze nész han -
gu la tos já té kát. A par ko ló tól 10 perc sé tá val
ér tük el az er dõ elõt ti ré tet, ahol to váb bi
prog ra mok kal vár tuk az ide lá to ga tó kat. A
ked ves ven dé gek séta ko csi káz hattak a ré -

ten az Ivá ni Lóbarátok és az Arany ló
Lovasudvar jó vol tá ból. Az íjá sza tot is ki pró -
bál hat ták a bát rab bak a Nyu gat Vár me gye
Vi téz lõ Rend je Ha gyo mány õr zõ Egye sü let
be mu ta tó ja után. A ki seb be ket ko sár kör hin ta
vár ta. Sok po zi tív vis  sza jel zést kap tunk a ki -

rán du lók tól. Min den év -
ben meg pró bá lunk va la -
mi újat be le csem pész ni a
Tõ zi kés ren dez vé nyünk be,
hogy az ide lá to ga tók ma -
ra dan dó él mén  nyel tá voz -
za nak tõ lünk. 2016-ban
volt elõ ször nõ nap a Tõ zi -
kés ben, az óta egy re na -
gyobb a lá to ga tott ság.
Kö szön jük a lá to ga tók nak
a tá mo ga tást, ami vel hoz -

zá já rul tak a jö võ évi ren dez vény hez. Itt a jó
pél da, hogy egy 240 fõs te le pü lés is tud egy
ilyen szin tû fesz ti vált ren dez ni. Azon le szünk,
hogy jö võ re is meg va ló sul jon ez a ren dez -
vény. Jó egész sé get min den ki nek! NA
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Szakony
„Tarts ös  sze” – Ka to li kus csa lá dok 
meg szó lí tá sa Szakonyban

A ka to li kus gyü le ke zet éle té ben új kez de -
mé nye zés in dult, mely nek el sõ al kal má ra
már ci us 15-én ke rült sor. A kez de mé nye zés rõl,
el kép ze lé sek rõl Koczánné Hetyésy Ju dit Len ke
szer ve zõ me sélt.

A Szakonyi Ró mai Ka to li kus Plé bá nia el in -
dí tott egy kis kö zös sé get „Tarts ös  sze” né ven,
mely igyek szik meg szó lí ta ni, hív ni a fa lu be li
ka to li kus csa lá do kat. 

A ha von ta egy szer egy óra hos  szan ter ve -
zett kedd es ti al kal ma kon lesz le he tõ ség kö tet -
len, vagy egy-egy té má hoz, ün nep hez kap -
cso ló dó be szél ge tés re, gye re kek kel já ték ra,
kézmûveskedésre. A fi a ta lok kal, fel nõt tek kel,
idõ seb bek kel egy tá nyér sü ti, egy po hár tea
mel lett él mény át adás ra kí nál al kal mat.

Most a böjt je gyé ben töl töt tük ezt az egy
órát.

B izalommal  
Ö römmel  
J ézussal   
T alálkozni 
Izajas pró fé ta 53. fe je ze tét ol vas tuk fel kö -

zö sen, ké pek ve tí té se alatt, mely az el jö ven dõ
Meg vál tó ról szól.

Áp ri lis ban újabb ta lál ko zó ra vár juk a csa -
lá do kat.                                                ADA

Nem unat koz tunk az el múlt hó na pok ban sem.
Már ha gyo má nyos nak szá mí tó, va la mint új prog -
ra mo kat egy aránt szer vez tünk. Mind járt feb ru ár -
ban a Tö meg sport Klub szer ve zé sé ben fa lu si disz -
nó ölé sen ve het tünk részt. Le he tõ ség volt a ha gyo -
má nyos böllérkedés íze i nek kós to lá sá ra, de a vál -

lal ko zó ked vû ek a mun ká ból is ki ve het ték a ré szü -
ket. Az ilyen kor szo ká sos fi nom sá gok ké szül tek, úgy
mint a vé res és má jas hur ka, kol bász, sült hú sok, to -
ros ká posz ta, hús le ves, disz nó sajt és a füst re is ke rül -
tek még jócs kán fi nom fa la tok. Az egész na pos
prog ram kel le mes idõ ben, jó han gu lat ban telt. 

Egy hét múl va a te let bú csúz tat tuk és ez zel
együtt egy ma gyar nép szo kást is fel ele ve ní tet -
tünk, a kiszebábégetést. A tél te me tés nek ezt a
ha gyo má nyos, ré gi ün ne pét ma már csak el vét -
ve is me rik és tart ják meg. Ez úgy zaj lott, hogy
gye re kek szal ma bá but ké szí te nek (ál ta lá ban le -
ányt), és ezt han go san, rig mu so kat kán tál va kör -
be hord ják. Ná lunk a „Haj, ki ki sze haj, ki vis  szük a
be teg sé get, be hoz zuk az egész sé get, haj ki sze
haj” ver si ké vel jár tak kör be a na gyon lel kes gye -
re kek, s köz ben a je len lé võ ven dé gek pa pír lap -

ra fel ír ták mind azt a ros  szat, ami tõl az év ben
meg sze ret né nek sza ba dul ni. Eze ket a la po kat a
bá bu ra tûz tük, majd meg gyúj tot tuk és el éget tük
a ki sze bá bot. Ez zel je lez tük, hogy el ûz zük a te let
és vár juk a ta vaszt. Ez után bü fé vel vár ták a ven -
dé ge ket a szü lõi mun ka kö zös ség tag jai, na gyon
fi nom far san gi fán kot kós tol hat tunk, me leg ita lo -
kat ihat tunk, ami re szük ség is volt, sza bad té ri

ren dez vény rõl lé vén szó. S ter mé sze te sen tán -
col hat tunk is éj je lig a retró disz kó ban.

Ke vés bé szó ra koz ta tó, de an nál hasz no sabb
és szük sé ges prog ram volt már ci us ban a sze mét -
sze dés. Szo mo rú an ta pasz tal tuk, hogy év rõl év re
na gyobb ha lom gyû lik ös  sze a sze me tek kel meg -
ra kott zsá kok ból. Jó len ne, ha az em be rek ben
szem lé let vál tás men ne vég be, és az a sze mét,
ami az au tó ban kép zõ dik, nem az árok par ton
lan dol na, ha nem a kö vet ke zõ sze me tes ben. Kö -
szö net min den ki nek, aki az ön kor mány zat fel hí vá -
sá nak ele get té ve, bár mi lyen mó don hoz zá já rult
te le pü lés és kör nyé ké nek meg tisz tí tá sá hoz!

NPK

Már ci us kö ze pén tar tot ta évi ren des köz gyû -
lés ét a Far kas Sán dor Egy let. 

A be teg el nök he lyett az egye sü let tit ká ra ol -
vas ta fel az el nök ség be szá mo ló ját. Eb bõl ki de rült,
hogy a Covid-járvány meg té páz ta az egye sü le tet
is. Né hány ta gunk el hunyt, töb bek pe dig kö ze li
csa lád tag ju kat ve szí tet ték el. A le zá rá sok mi att az
el múlt két év ben ke vés ös  sze jö ve te lünk, sze rep lé -
sünk volt. Be vé te le ink is ész re ve he tõ en csök ken tek,

SZJA 1%-ot is egy re ke ve seb bet kap tunk. Leg na -
gyobb prob lé ma a tag ság idõ sö dé se. Vár juk ci te -
ráz ni ta nul ni aka rók és éne kel ni, elõ ad ni sze re tõk
je lent ke zé sét egye sü le tünk be.

A tag ság a kö vet ke zõ cik lus ra meg újí tot ta az
el nök ség man dá tu mát. El nök to vább ra is Haizler
Ákos, el nök he lyet tes: Vas vá ri Imréné Krisz ti, tit kár:
Sá  gi Fe renc, gaz da sá gi ve ze tõ: Munczi Jó zsef -
né, el nök sé gi tag: Ko vács Antalné.               S.F.

Egyesületi közgyûlés

Tavaszvárás Zsirán
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Múlt hét vé gén tar tot ták a hor vát -
or szá gi Kastavban an nak a nem zet -
kö zi pro jekt nek az el sõ hi va ta los ta -
lál ko zó ját, mely nek cí me: A né pi
ének lés is ko lá ja – Éne kel jünk, ahogy
ta ní tot tak min ket / School of tra di tio -

nal sing ing – Let’s sing how we were
taught for adults. Az Erasmus+ fel -
nõtt kép zé si prog ram 20 hó na pig
tart, amely ben öt or szág hor vát
nem ze ti sé gi ének ka ra vesz részt: a
ko or di ná tor, il let ve pro jekt ve ze tõ sze -

re pé ben a Kanat – Kastav Egye sü let
a Kastav nõi és fér fi ének kar ral (Hor -
vát or szág), a Kulturverein Schandorf
–Cemba Kul tu rá lis Egye sü let a Dicaki
fér fi kó rus sal (Auszt ria), a Chorvátsky
kultúrny zväz na Slovensku – Szlo vá ki -
ai Hor vát Kul tu rá lis Szö vet ség a
Ravnica fér fi, il let ve a Rozica nõi
ének kar ral (Szlo vá kia), va la mint a
Društvo Klapa Ma li grad Kamnik a
Ma li grad fér fi kó rus sal (Szlo vé nia).
Ma gyar or szá got az Undi Hor vát
Egye sü let Biseri ének ka ra kép vi se li. A

pro jekt öt let a hor vát or szá gi Kanat –
Kastav Egye sü let tõl szár ma zik. Szük -
sé gét érez ték egy olyan tu dás meg -
szer zé sé nek, amely hoz zá já rul a ze -
nei és kul tu rá lis örök ség meg õr zé sé -
hez, fej lesz té sé hez, nép sze rû sí té sé -

hez. Az ún. „klapa” (a capella) ének -
lés 2012 óta sze re pel az UNESCO
szel le mi kul tu rá lis vi lág örök sé gé nek
lis tá ján, ezért is kü lö nö sen fon tos en -
nek az éne kes ha gyo mány nak az
õr zé se. 

A pro jekt cél jai: a
klapa ének lés tör -
vény sze rû sé ge i nek el -
sa já tí tá sa, mi nõ sé gi
hang kép zés ki ala kí tá -
sa, a ha tá ron át íve lõ
kap cso la tok fej lesz té -
se, a hor vát di asz pó -
rán élõ kö zös sé gek
erõ sí té se il let ve a mû -
vé sze ti-kul tu rá lis mun -

kás ság elõ moz dí tá sa. 
A pro jekt el mé le ti le zá rá sa kép -

pen egy, a né pi ének lés ta nu lá sá -
hoz szük sé ges Mód szer ta ni út mu ta -
tó és ké zi könyv ke rül meg írás ra,
amely nek gya kor la ti al kal ma zá sa
a pro jekt má so dik fe lé ben, 2023-
ban fog meg va ló sul ni a né pi ének -
lés mû hely mun kák / workshopok és
egy di gi tá lis for má ban ki adan dó
hang anyag ál tal, amely ben az
összes part ner szer ve zet részt vesz. 

Ba logh Sza bi na

ERASMUS+ projektben
az undi Biseri énekkar

A projekt elsõ nemzetközi találkozójának résztvevõi

Biseri énekkar
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Trianonra emlékezve 

Vasárnap a szentmise után Ágh Péter
képviselõ felavatta és megkoszorúzta az
emléktáblát, melyet Dumovits plébános atya
is megáldott.                                          HV

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Olmód

• Iklanberény

2022 már ci u sá ban nem ze ti ün ne pünk al kal -
má ból egy há zi sze mé lyek is ré sze sül tek ki tün te -
tés ben. A sajtoskáli Szent Pé ter és Pál temp lom
plé bá no sá nak, Sza bó Mik lós nak a Ma gyar
Arany Ér dem ke resz tet ado má nyoz ták ál la munk
ve ze tõi, me lyet Semjén Zsolt mi nisz ter el nök-he -
lyet tes tõl vett át lel ki pász to runk. A ki tün te tés hez
gra tu lált Majthényi Lász ló a Vas Me gyei Köz gyû -
lés el nö ke is.

A 75 éves plé bá nos
1973 óta Is ten szol gá ja. A 49
év pa pi szol gá lat ból Sajtos -
ká lon töl tött 30 esz ten dõt.
Mel let te Si ma ság, Ne  mes -
ládony, Nagy ge resd, Tom -
pa  ládony és Mes ter  há za
plé bá no sa is. Több éven át
az egyházasfalusi plé bá ni án
is szol gált. 

Pa pi hi va tá sát nagy
len dü let tel, lel ki is me re te -
sen lát ja el, a te le pü lé sek
min den nap ja i ban is fo lya -
ma to san je len van. A te le -
pü lé sek ve ze tõ i vel szo ros kap cso la tot ápol, a
fal vak ren dez vé nye i nek is ak tív rész ve võ je, az év
bár mely sza ká ban hit tel és sze re tet tel be szél a
kö zös sé gek ben. Sze re tet tel for dul a gye re kek fe -
lé, min dig öröm mel ve szi a leg ki seb bek misz té ri -
um já té kát is  a temp lo mok ban,  kü lö nö sen a ka -
rá cso nyi bet le he mes já ték me len ge ti szí vét.
Örül, ami kor fi a ta lok ve szik kö rül, a te het sé ge ket
fel is me ri, le he tõ sé get biz to sít a temp lo mok ban is
a be mu tat ko zás ra. Ma gyar ság tu da tát ki nyil vá -
nít ja, és jó pél dá val jár elõl min den kor osz tály
te kin te té ben. Mély re ha tó be szél ge té se ket szí ve -
sen foly tat a val lá sos élet rõl, és a min den nap ok -
ról egy aránt. Az idõ sek kel va ló ta lál ko zá sa nyu -
gal mat áraszt. A be te gek nek a kór há zi ágya kon
is vígaszt nyújt, meg erõ sí ti õket Is ten be ve tett hi -
tük ben. A rá szo ru lók nak nem csak lel ki tá ma sza.

A test vér egy há zak lel ki pász to ra i val kö zö sen
hir de ti Is ten igé jét a temp lo mok ban, öko me ni -

kus al kal ma kat szer vez nek kö zö sen a ka to li kus
vagy evan gé li kus temp lo mok ban.

Égi Édes anyánk irán ti mély tisz te le te a szep -
tem be ri Má ria-ün ne pi dalostalálkozókon is meg -
nyil vá nul, ami kor a kör nye zõ te le pü lé sek dal kö -
rei, temp lo mi kó ru sai rész vé te lé vel Szûz anyán kat
di csõ í tõ nép éne kek, fel dol go zá sok hang za nak
fel a temp lom ban.

Sza bó Mik lós plé bá nos úr kö zel fél év szá za -
dos lel ki pász to ri szol gá la ta, a csa lá do kért, az
idõ se kért és a be te ge kért ki emel ke dõ el hi va tott -
ság gal vég zett lel ki pász to ri mun ká ja, va la mint
ki vé te le sen ak tív és szer te ága zó tár sa dal mi te -
vé keny sé ge el is me ré se ként mél tán ve het te át a
ki tün te tést. Mik lós atya na gyon örült a meg tisz te -
lõ el is me rés nek, úgy gon dol ja, a hí vek kö zös sé -
gé vel együtt ér de mel te ki.

Bali Má ria köl tõ sza va i val kér jük a Jó is tent,
to váb bi lel ki pász to ri mun ká já ra ad ja bõ sé ges
ál dá sát, hogy jó egész ség ben még so ká ig te rel -
ges se nyá ját hit ben és sze re tet ben.

„Áras  sza bõ ven a Jó is ten ke gyel mét,
Erõ sít se ve le fel szen telt em be rét.
Az élet har cá ban edzett le gyen lel ke,
A leg ne me seb be kért lán gol jon a szí ve.”

bse

Ta vasz ra vár va

A jó idõ meg jöt té vel és a hús vé ti ün ne pek
kö ze led té vel  is mét meg szí ne se dett Iklan be -
rény köz te re. Újabb nyu szis de ko rá ci ók ke rül -
tek ki, el ké szült a gyer me kek szá má ra a nyu -
szis szelfitábla. A meg úju lás ban nagy sze re pet
vál lalt Mészárosné Nagy Má ria pol gár mes ter
és a ci vil szer ve zet el nö ke, Sulicsné Sá gi Hen -
ri et ta. A fo lya ma tos szé pít ge tés nem csak a
he lyi ek nek, ha nem az er re lá to gatók nak is
na gyon tet szik. Re mél he tõ leg a be adott pá -
lyá za tok is si ke res el bí rá lást kap nak, így még
több ter vet si ke rül az el kö vet ke zõ idõ ben
meg va ló sí ta ni. 

Sulics Bo gi

Ma gyar Arany Ér dem ke reszt ki tün te tést
ka pott Sza bó Mik lós plé bá nos úr

fo
rrá

s: M
a

g
ya

r Kurír
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Tor más li get köz mû ve lõ dé si re fe ren se ként az
ön kor mány zat tá mo ga tá sá val prog ram so ro za -
tot hir det tem Kre a tív na pok Tor más li ge ten cím -
mel: kö zös sé gi szín tér-dí szí tés, hús vé ti kéz mû ves
fog lal ko zás, hús vé ti to jás ke re sés, anyák na pi
kéz mû ves fog lal ko zás.

A „Dí szít sük fel a Kö zös sé gi szín te -
ret” cí mû prog ram már ci us 26-án meg
is va ló sult. Az épü let alul ról vi ze se dik,
ezért saj nos a fa lak is rossz ál la pot ban
van nak. Om lik le a va ko lat. Az ön kor -
mány zat már pá lyá zott a re no vá lás ra,
de amíg nincs ered mény, ad dig át -
me ne ti leg, kre a tív dí szí tés sel ta kar tuk
el a csú nya fal fe lü le tet. A kéz mû ves
fog lal ko zá son né hány ap ró ság raj zo -
kat ké szí tett, me lyek fel ke rül tek az ab -
lak ra és az ép fal fe lü let re.

A má sik sa rok ba egy sa ját öt le té -
bõl ki in dul va, a he lyi hímzõszakkör tag ja i val el -
ké szí tet tük Tor más li get élet fá ját. A rajz el ké szült,
de a mû még nem tel jes, meg kell töl te ni „élet -

tel”. Fo tó kat vá runk, ami ken olyan sze mé lyek,
ese mé nyek van nak, aki knek/amiknek kö ze
van/volt Tor más li get hez. Pl.: Ha már nem la kik itt,
de itt szü le tett, itt ne vel ke dett, szü lei, nagy szü lei
él tek itt... Bár mi, csak kö tõd jön Tor más li get hez.

A ké pe ket sze mé lye sen ad hat ják pol gár mes ter
úr nak, vagy küld he tik e-mailben is a
tormasliget.kksz@gmail.com cím re. A ké -
pek fel ke rül nek a fá ra.

Sok mun ka, idõ, se gí tõ kéz és öröm
van eb ben a „fá ban”. A ta ka rást kö szön -
jük Czetin Ta más al pol gár mes ter úr nak. A
fát ter vez te és meg raj zol ta Rég vá ri Ro -
land. Akik meg szí nez ték: Baranyai-Róka
Ve ro ni ka, Barasics Edi na, Bozzay Ma ri an -
na, Jugovics Esz ter, Régváriné Reczetár
Zsó fia, Ró ka Ber na dett.

A dí szí tés még nem tel jes. Te le va -
gyunk öt le tek kel, tett vág  gyal. Fo lya -

ma to san dol go zunk, al ko tunk, hogy meg szé pül -
jön kör nye ze tünk! Kö szö net min den tá mo ga tó -
nak! Él mény volt!                                B. Edina

Te le pü lé sünk, Uraiújfalu Köz ség Ön kor mány -
za tá nak fel hí vá sá ra, a szom szé dos Rép ce szent -
györgy ön kor mány za tá val egyez tet ve idén is
csat la ko zott a „Ves  szen Min den Útmenti Sze mét!”
el ne ve zé sû hul la dék gyûj tõ ak ci ó hoz, mely nek

fõ véd nö ke Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ
volt. Az ak ció ke re té ben az utak mel lett ta lál ha -
tó sze me tet gyûj töt tük ös  sze. Idén kis lét szá mú
csa pat szed te a sze me tet, töb ben be teg ség mi -
att nem tud tak csat la koz ni. Már ci us 19-én,
szom ba ton a lel kes kis csa pat 9 zsá kot töl tött
meg hul la dék kal. A te li zsá ko kat a gyûj tõ hely rõl
a Vas Me gyei Köz út ke ze lõ Zrt. mun ka tár sai szál lí -
tot ták el.

Ez úton is kö szö net jár min den ki nek – köz tük a
leg fi a ta labb részt ve võ nek, Csa nád nak –, akik
te vé ke nyen részt vál lal tak a sze mét gyûj té si ak ci -
ó ban, an nak le bo nyo lí tá sá ban.

Né meth Lász ló

Sze mét gyûj tés
Górban

Díszítsük fel Tormásligetet
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El ké szült a lócsi gyógy nö vény kert

A Ró zsa fa lu Ci vil Egye sü let ta valy 200.000
Ft tá mo ga tást ka pott a TESCO „Ön vá laszt, mi
se gí tünk” prog ram ja ke re té ben a Kö zös sé gi
gyógy- és fû szer nö vény kert ki ala kí tá sa a Pós-
patak part ján cí mû pro jekt jé re. A vá sár lói sza -
va zá son 1472 sza va zat tal a 2. he lyen vég zett
pro jek tünk, ez úton is kö szön jük a be do bott
zse to no kat! Az egye sü let asz ta los mes ter tag -
jai, Reiber La jos és Csa ba ke ze mun ká ja nyo -

mán õs  szel el ké szül tek az akác ból ki ala kí tott
magaságyások, kö zös sé gi ak ció ke re té ben
szor gos csa pat te le pí tet te õket, és ül tet te az
éve lõ nö vé nye ket: zsá lyát, roz ma rin got, ka -
kukk fü vet, men tát, borsikát, oregánót. A pi he -
nõ kert be ké szült két ker ti pad, az ágyá sok kö -
zöt ti já ra to kat mulcs bo rít ja. A pro jek tet feb ru -
ár 24-én Vá mos Aman da – aki szin tén egye -
sü le ti tag – he lyi gyógy nö vény ter mesz tõ elõ -
adá sá val zár tuk. A szép szá mú ér dek lõ dõ kö -
zön ség sok hasz nos in for má ci ó val gaz da go -
dott a nö vé nyek gon do zá sá ról, sza po rí tá sá -
ról, a szá rí tás ról, tá ro lás ról, fõ zet ké szí té sé rõl,
vé gül Aman da sa ját szá rí tott ke ve ré ké bõl ké -
szült te át kós tol hat tunk.

RN

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Lócs
A fel újí tás sal mo dern egész ség ügyi in téz -

mény jött lét re, amely öt szol gál ta tás nak ad he -
lyet: fel nõtt há zi or vo si, fog or vo si, gyer mek há zi -
or vo si, il let ve is ko la or vo si ren de lés nek, va la mint
vé dõ nõi ta nács adói szol gá lat nak. Ki cse rél ték a
vá lasz fa la kat és a nyí lás zá ró kat, újak let tek a
bur ko la tok, a vá rók ban tö mör ál men  nye zet ké -
szült. Két kü lön, üveg fal lal el vá lasz tott vá rót ala -
kí tot tak ki a gyer mek or vo si-vé dõ nõi blokk ban. A
gyer mek or vos hoz vá ra ko zók vá ró te ré be élénk,
vi dám szí nek ke rül tek, a vé dõ nõi ré szen vis  sza fo -
got tabb szí nek do mi nál nak. A te rek át ren de zé -
sé vel a be teg kar to nok tá ro lá sá hoz rak tár he lyi -
ség és egy kis tea kony ha is ké szült. Új rak tár ké -
szült a fel nõtt or vo si-vé dõ nõi blokk ban is, ahol

kü lön nõi, fér fi, il let ve moz gás kor lá to zott mos dó -
kat is ki ala kí tot tak. 

A bü ki ön kor mány zat több mint net tó 11 mil -
lió fo rint tal já rul hoz zá a 100 szá za lé kos tá mo ga -
tá si in ten zi tá sú, 105 mil lió fo rint tal tá mo ga tott át -
ala kí tás hoz.                                                  yde

Tompaládony is csat la ko zott már ci us 19-ére
meg hir de tett  „Ves  szen Min den Útmenti Sze mét”
hul la dék gyûj té si ak ci ó hoz, mely nek fõ véd nö ke

Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ úr. 9 óra kor
volt  a gyü le ke zõ a Fa lu ház elõtt. A lel kes kis csa -
pat négy irány ban in dult „út nak”. A 84-es fõ út
mel lett  pa lac ko kon és csokispapírokon kí vül saj -
nos au tó gu mit, be fõt tes üve ge ket, für dõ szo bai
mos dó kagy lót, au tó al kat ré sze ket is „gyûj töt -

tünk”. Akik Mes ter há za és Nagygeresd irá nyá ba
in dul tak, ös  sze ta lál koz tak az ot ta ni „gyûj tõk kel”.
Egy más üd vöz lé se és egy kis be szél ge tés után

min den ki foly tat ta a mun ká ját. Kel le me sen el fá -
rad va, de ki csit meg nyu god va – hogy te het tünk
kör nye ze tünk tisz ta sá gá ért – az ebéd re már min -
den ki ha za ért. Pár óra jó kedv ben el töl tött ön -
kén tes mun ka, és a ter mé szet ki csit fel lé le gez -
het! Kö szön jük a részt ve võk nek!                    bvr

Szemétgyûjtés Tompaládonyban

Egész ség ügyi alap el lá tás 
fej lesz té se Bü kön
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Ün nep ség 
Mes ter há zán

A sza bad ság ün ne pé re hív ta Mes ter há za
Ön kor mány za ta a fa lu la kóit már ci us 11-én fél
öt re a Fa lu ház ba. Do hi Zsolt pol gár mes ter ün ne -
pi kö szön tõ jé ben mél tat ta a már ci u si if ja kat: „ A
már ci u si if jak tet te azon ban nem tûnt, nem tûn -
het el nyom ta la nul a ma gyar szí vek bõl. Már ci us
15. tör té nel mi pil la na tá ban év szá zad ok erõ fe -
szí té sei ta lál koz tak és kap tak újabb erõ re, meg -
mu tat va, mi re ké pes az egy más sal ös  sze fo gó
ma gyar nem zet. (…) Már ci us 15. pél dát ad ne -
künk! Le gyünk büsz kék a már ci u si if jak ra, le -

gyünk büsz kék ar ra, hogy ma gya rok va gyunk!”
Az ün nep ség to váb bi ré szé ben a Bõi Kör ze ti Ál -
ta lá nos Is ko la di ák jai szín vo na las mû sor ral ked -
ves ked tek a meg je len tek nek. Kö szön jük a gye -

re kek nek és az osz tály fõ nök ük nek, Biró Kor nél -
nak! Fel eme lõ volt lát ni, hogy a gye re kek mi lyen
alá zat tal és kel lõ ko moly ság gal áll nak már ci us
15. esz mé jé hez!

Az ün nep ség részt ve või a mû sor után a he lyi
te me tõ be in dul tak, ahol a pol gár mes ter úr fel -
ké ré sé re a te le pü lés la kói ne vé ben két mes ter -
há zi if jú – Schmidt Lász ló és Schmidt Ger gõ – ko -
szo rút he lye zett el Mesterházy Ist ván hon véd ez -
re des sír ján, aki részt vett az 1848-49-es sza bad -
ság harc ban.                                               bvr

Nagy len dü let tel kezd tük az évet Lócson. Két
be  ru há zás is el in dult, el sõ ként az evan gé li kus
temp lom te tõ szer ke zet ének fel újí tá sa tör tént meg,
a ke reszt re no vá lá sá val foly ta tód nak a mun ká la -
tok. To váb bá az egy ko ri is ko la épü let fel újí tá sa is
meg kez dõ dött szin tén a te tõ szer ke zet fel újí tá sá -
val. A 25 mil lió fo rin tos Ma gyar Fa lu prog ram tá -
mo ga tás sal és to váb bi 6,5 mil lió fo rint ön kor -
mány za ti ön erõ bõl meg va ló su ló be ru há zás a nyí -
lás zá rók cse ré jé vel, kül sõ hom lok zat fel újí tá sá val,
szel lõ zõ ka vics ágy ki ala kí tá sá val foly ta tó dik, majd
a bel sõ mun ká la tok kö vet kez nek.

Feb ru ár ban online far san gi jel mez ver senyt
hir de tett az ön kor mány zat, az el ké szült kre á ci ó -
kat feb ru ár 26-án jel me zes fel vo nu lás ke re té ben
mu tat ták be a kö zön ség nek, fán ko zás és te á zás
mel lett. Ta lál koz tunk szel lem mel, kis ma jom mal,

spa nyol táncoslánnyal, Minnie egér lán  nyal, ka -
lóz lán  nyal, sör csa po ló val és sö rös kor só val, Fré -
di vel, szer ze tes sel, az egyik öt le tes jel mez a
Sinopharm vak ci na volt, nem hi á ba, si ke re sen el
is ûz te a ví rust és a te let is, így lel ke sen szer vez -
zük már jú ni us 25-ére a II. Ró zsa fesz ti vált a te le -
pü lé sen. 

A saj ná la tos uk rán–orosz konf lik tus me ne kült je -
i nek meg se gí té sé re már ci us 5-én ado mány gyûj tõ
ak ci ót szer ve zett az ön kor mány zat, a Róci Egye sü -
let és az egy ház kö zös ség, mely nek ke re té ben na -
gyon sok fel aján lás ér ke zett, meg telt a fa lu busz.

Az ado má nyo kat a bõi gyûj tõ pont ból a Gyõ ri Egy -
ház me gyei Karitász ju tat ta el Be reg szász ra. Ez úton
is há lá san kö szön jük a fel aján lá so kat!

Már ci us 19-én ön kén tes sze mét sze dés re hív ta
a la kó kat az ön kor mány zat és a ci vil egye sü let,
csat la koz va a „Ves  szen Min den Útmenti Sze mét”
cí mû kez de mé nye zés hez, mely nek fõ véd nö ke
Ágh Pé ter, aki gon dos ko dik az ös  sze gyûj tött hul la -
dék el szál lí tá sá ról. „Idén is sok sze me tet szed tünk
ös  sze 4-5 fõs cso por tok ba szer ve zõd ve, Lócsról
min den irány ba ki ve ze tõ út sza kasz ok men tén. Há -

lá san kö szö nöm min den lel kes ön kén tes mun ká ját,
kü lön öröm volt szá mom ra, hogy szép szám mal jöt -
tek ak tív nyug dí ja sok, kül föl di la ko sa ink és 7-8 éves
kis lány ok is csat la koz tak, mind vé gig fá rad ha tat la -
nul gyûj töt ték az el do bott hul la dé ko kat. Kö szö nöm
azok nak is, akik szom ba ton más el fog lalt ság mi att
nem tud tak részt ven ni, de már pén te ken elõ re
dol goz tak az Iklanberény fe lé ve ze tõ sza ka szon.
Jö võ re foly tat juk!” – mond ta el Hor váth Il di kó pol -
gár mes ter.                                                        RN

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta si ke re sen
pá lyá zott az Em be ri Erõ for rás Fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram ke re té ben Esély Ott hon ki ala kí tá sá ra
Csepregen. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00053 kód -
szá mú pro jekt Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és ha zai
köz pon ti költ ség ve té si elõ i rány zat ból 102,10 mil -
lió fo rint vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga tás ban ré -
sze sült.

A pro jekt cél ja a „Csepregi élet pá lya mo -
dell” fel épí té se mely nek alap ja a Csepreg, Szé -
che nyi tér 26. szám alat ti ön kor mány za ti in gat -
lan ban 3 db la kás ki ala kí tá sa, va la mint az ez zel
ös  sze füg gés ben és mel lett nyúj tott lak ha tá si és
ösz tön zõ pénz ügyi tá mo ga tás. A tá mo ga tá si for -
mák ré vén Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta a he -
lyi hu mán erõ for rás hi á nyát kí ván ja csök ken te ni,
va la mint a hi ány szak mák ban dol go zók nak és
el he lyez ked ni kí vá nók nak sze ret ne se gít sé get
nyúj ta ni, ami ál tal a te le pü lés is él he tõb bé vá lik.

A pro jekt ered mé nye ként 3 db te jes mér ték -
ben fel sze relt la kás ki ala kí tá sa va ló sult meg a
Csepreg, Szé che nyi tér 26. szám alat ti épü let -
ben, me lyet az Ön kor mány zat pá lyáz ta tás út ján
in gye nes, csak rezsidíjfizetés ter he mel lett adott
hasz ná lat ba fi a ta lok szá má ra 6–24 hó nap kö -
zöt ti idõ tar tam ra. To váb bá sor ke rült ösz tön zõ
pénz ügyi tá mo ga tás pá lyá za ti úton tör té nõ ki -
írá sá ra, ami nek ke re té ben a tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõ fi a ta lok he lyi le he tõ sé ge ket, ér té ke ket,
adott sá go kat fel tá ró, er re épü lõ gaz da sá gi
együtt mû kö dé se ket ge ne rá ló te vé keny sé ge ken
tud tak részt ven ni. To váb bá vál lal ták, hogy a he -
lyi kö zös sé gi élet ben mi nél ak tí vab ban részt
vesz nek, a ka pott tá mo ga tást pe dig el sõd le ge -
sen önál ló lak ha tá suk meg te rem té sé re for dít ják.
Lak ha tá si tá mo ga tás ban ré sze sül ter ve zet ten 6
fõ, va la mint ösz tön zõ tá mo ga tás ban ré sze sül
ter ve zet ten to váb bi 29 fõ.                             yde

Tavasz

Tavasz van, tavasz,
Gyönyörû tavasz,
Nyíló szívekben
Mosolyt fakaszt.

Kiáltani volna kedvem,
Fürdeni virágszirom-tengerekben,
Arcot mosni kedvesemmel,
Törölközni bársonyos kezekkel.

Farkas Dóra

Esély Ott hon ki ala kí tá sa Csepregen

Felújítások, farsangi felvonulás, 
adománygyûjtés, szemétszedés Lócson
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Pe tõ fi vers- 
és pró za mon dó Csepregen

2022. már ci us 18-án 14 óra kor tar tot ták a
Csepregi Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si, Sport ház
és Könyv tár ban a ver senyt. Al sós és fel sõs kor -
osz tá lyú ta nu lók je lent kez tek. Örül tünk, hogy a
csepregiek mel lett Bõi Ál ta lá nos Is ko la is kép -
vi sel tet te ma gát. Ki csit más volt az idei év,
mint a töb bi.

Két ver set kel lett meg ta nul ni a je lent ke zõk -
nek. A sza ba don vá lasz tott vers mel lett volt kö -
te le zõ is: a kö te le zõ a Já nos vi téz c. el be szé lõ
köl te mény bõl 4 vers szak (sza ba don vá lasz tott)
meg ta nu lá sa és el mon dá sa, ami vel a ju bi le u -
mi év elõ ké szí té se volt a cél.

A há rom ta gú zsû ri nek nem volt kön  nyû
dol ga, hi szen sok jó vers mon dó kö zül kel lett
vá lasz ta ni.

Ered mé nyek: 
• 1-2. osz tá lyo sok:  l. he lye zés: Ba logh Mar -

cell – Amb rus Jáz min, ll. he lye zés: Galántai
Bar na bás.

• 3-4. osztályosok: l. he lye zés: Holler Bo tond
– Ti ha nyi Bar na bás Gá bor, ll. he lye zés:
Bódi Nor bert, lll. he lye zés: Tájmel Zsolt.

• 5-6. osz tá lyo sok: l. he lye zés: Szán tó Jú lia,
ll. he lye zés: Szán tó Bi an ka.

• 7-8. osz tá lyo sok: l. he lye zés: Tóth Kira –
Radics Pat rik Ró meó, ll. he lye zés: Nikl Re -
be ka – Eredics Blan ka, lll. he lye zés: Knipli-
Kedves Eni kõ. 

• Kü lön díj: Macsinga Ákos. Em lék la pot ka pott:
Trittremmel Dorina – Sztavnicsuk Zsó fia.
Gra tu lá lunk a ta nu lók nak és a felkészítõ

ta ní tók nak, ta ná rok nak, szü lõk nek.
Akik itt vol tak, kel le mes dél utánt tölt het tek

együtt.
Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
A „Ves  szen Min den Útmenti Sze mét” el ne ve -

zé sû ak ci ó hoz Mes ter há za is csat la ko zott. 9 óra -
kor a fa lu ház tól in dul tak út nak, akik a szom bat
dél elõtt jü ket fel ál doz ták, hogy tisz táb bá te gyék

a te le pü lé sük út jai mel let ti ár ko kat. Kesz tyû rõl,
zsák ról és lát ha tó sá gi mel lény rõl az Ön kor mány -
zat gon dos ko dott. Tompaládony fe lé fél úton ta -
lál koz tak az ot ta ni ön kén te sek kel. Ki csit be szél -

get tek, majd foly tat ták a sze mét sze dést. A ki in -
du lá si pont hoz vis  sza tér ve fris sí tõ vár ta a kis csa -
pa tot. Kö szö net a kör nye zet tu da tos részt ve võk -
nek! Saj nos Mes ter há zán is kez di fel üt ni fe jét

nem csak a sze me te lés, de az il le gá lis sze mét le -
ra kás is. Az ön kor mány zat min dent el kö vet, hogy
fel szá mol ja ezt a te vé keny sé get.

bvr

Kö zel har minc hölgy ün ne pelt Mes ter há zán
a fa lu ház ban már ci us 11-én es te. És hogy mi
volt az ün nep lés oka? Hát a nõ nap! Ahogy fo -
lya ma to san ér kez tek a részt -
ve võk, be szél ge té sek halk
mo ra ja leng te be a fa lu ház
nagy ter mét. Itt-ott egy kis ne -
ve tés, mo soly az ar co kon.
Lát szott, hogy már min den ki
vá gyott, hogy pár órá ra „ki -
sza ba dul jon” a mó kus ke rék -
bõl. Do hi Zsolt pol gár mes ter
Mes ter há za fér fi la kói ne vé -
ben kö szön töt te a je len lé võ -
ket, és az Ön kor mány zat ne -
vé ben vi rág gal ked ves ke -
dett a höl gyek nek. Elõ ke rül tek ré gi vic ces szto rik,
de új tör té ne tek kel is gaz da god hat tunk. Min -

den ki ho zott ma gá val egy kis szív me le gí tõt, a
va cso rá ról az Ön kor mány zat gon dos ko dott.
Nem volt a szó szo ros ér tel mé ben bu li, de úgy

lát tam, min den ki jó ked vû en, bol do gan tért ha -
za a csa lád já hoz.                                       bvr

Fo
 tó
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Mesterházi nõnap

Szemetet 
szedtek Mesterházán
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Az aka rat meg szü le tik ben nünk,
ahogy vi lág ra jö vünk, vagy már ko ráb -
ban, a szü le té sünk elõtt, a Min den ség
ere jé bõl. Ben nünk él, dol go zik, te vé -
keny, õsi ösz tö nök moz gat ják, ké sõbb a
tu da tos ság, a fe let tes én tart ja acé los
fo na lán. Ha lá lig kí sér, de in ten zi tá sa
gyen gül, vág  gyá, a fel té te les mó dú
„sze ret nék” kí ván sá gá vá csen de sül.
Ahogy ve lem is tör tént.

Ír nék ró la nagy sza va kat, eset leg
tu do má nyo sat a Google vagy a le xi -
ko nok nyo mán. Most azt írom, amit
ér zek a szó hal la tán. Akar tam vi lág ra
jön ni. Jöt tem is két hó nap pal ko rább;
akar tam az anyám te jét, az ar ca mo -
so lyát, és apám bõ rén a reg ge li bo -
ros tát; akar tam test vé re im cso dál ko -
zó sze mét, akar tam a fényt, és fény -
ben jöt tem én.

Ösz tö nöm még sok mást akart, sí rá -
sa im ban mind ben ne volt, s el csi tul -
tam, ahogy meg kap tam, anyám ölén.
Ké sõbb akar tam han go kat, a sa ját tor -
kom ból jö võt, bõg tem, ga gyog tam, a
mo soly ból ne ve tés bu gyo gott elõ.
Majd egy na pon meg al kot tam az el sõ
tõ mon da tot. Sza bá lyos szer ke zet,
alany és ál lít mány, kész ki ált vány: Pa pa
ko pasz! Akar tam a ne ve tést, amit „böl -
cses sé gem” fa kaszt, s a tu dat alat ti ból
elõ jött a pil la nat tört ré sze alatt.

Volt még né hány hely zet, ami kor
az aka rat érv he lyett úgy tört fel:

Csak! Az tán las san meg ta nul tam, mit
nem sza bad. Aka rat erõ mön csor ba
esett, csak vágy volt, amit a kö rül -
mény en ge dett: szó fo ga dás, be le -
nyug vás meg ül te lel ke met. Há bo rú
volt, és kö vet te egy még há bo rú -
sabb vi lág. A lé lek azon ban tet te a
dol gát, s hal lot tam né ha: Csak akar -
ni kell! Légy ke mény! Dac cal, ha rag -
gal él tem, de túl ju tot tam a ne he zén.
Vágy tam, ter vez tem, akar tam, tet -
tem a dol go mat. Volt erõm. Vá lo gat -
tam ocsú ból ép ma go kat, jó föld be
csak azo kat szór tam szét. Vágy tam
tisz ta vi zek re, kék ég bolt ra, de sok -
szor kül dött vil lá mot az Ég... Az évek
sza po rod tak az idõ ke re kén.

Meg ko pott az aka rat erõm. A cél is
tá vo labb. Vágy ni csend ben is le het.
Vá gyam, hogy ér te lem, ér ze lem kí sér -
jen a vég sõ órá mig. A csa lá dom nak
is, jaj, mennyi min dent sze ret nék!

De né ha még is, õsi ösz tön nel tör
fel a nem aka rás dü he. Nem aka rok
már bé két len sé get! Nem aka rom
hal la ni em be rek hez, nép faj hoz, cso -
por tok hoz ra gasz tott becs mér lõ ál -
lan dó jel zõ ket, nem aka rom lát ni,
hogy ba rát sá gok es nek szét a jel zõk
mi att. Nem aka rom lát ni a sze gény -
ség ben egy re mé lyebb re sül  lye dõk
kín ját! Nem aka rok há bo rút! Úgy sze -
ret nék egy bol dog bé ke idõt!

T. Mol nár Zsu zsan na

A pandamiás évek ki ha gyá sa
után is mét ün ne pel het tünk e je les
na pon a kö zös sé gi szín tér nagy -
ter mé ben.

A Him nusz el ének lé se után kez -
dõd he tett a meg em lé ke zés. A mû -
sort Szilágyi-Varga Di á na és Ko vács

Alíz ze nei ös  sze ál lí tá sa in dí tot ta.
Köz mû ve lõ dé si kol lé ga be szé dé vel
foly ta tó dott az ese mény me lyen
el hang zott a kö vet ke zõ: „1848.
már  cius 15-e az a nap, mely re
min den Ma gyar na gyon büsz ke.
Büsz ke, mert egy ma rok nyi fi a tal, a
Már ci u si If jak pél da ér té kû tet tet
haj tot tak vég re. Szem be száll tak az
el nyo mó ha ta lom mal, nem fél ve a
meg tor lás tól. A tisz ta sza vak ere jé -
vel in dul tak harcba...” A sza bad -
ság harc ese mé nyei szin te meg ele -
ve ned tek a kép ze le tünk ben.

Ezt kö ve tõ en az al só és fel sõ
ta go za tos di ák ja ink áll tak ko kár -
dá juk kal a mel lü kön büsz kén a

szín pad ra. A min den ki ál tal is mert
ne ves Pe tõ fi-vers: A nem ze ti dal
csen dült fel.

Is mert ka to na dal ok és ver sek
szó lal tak meg az nap, me lyek
mind a múlt ese mé nye it idéz ték
fel szá munk ra.

Büsz kén tap sol tuk meg Répce -
szent györgy dísz pol gá ra, Var ga Ist -
ván uno ká ját és kol lé gá ját, kik nek
gyö nyö rû hang ja be jár ta a te ret.
És nem utol só sor ban gyer me ke in -
ket, aki ken a sze rep lés mi at ti iz ga -
lom egyet len je le sem lát szott. Bát -
ran mond ha tom, hogy mél tón em -
lé kez tünk hõ se ink re és a múlt ese -
mé nye i re.

Már ci us 15-e a ta va szi éb re -
dést és a sza bad ság vá gyat je -
len ti. Ez a nap azt üzen te a mai
nem zet nek, hogy so ha ne fe led -
jük, ös  sze fo gás sal nagy dol gok ra
va gyunk ké pe sek.

tSz

Aka rom, vá gyom
rá, sze ret ném

Már ci us 15-e
Répceszentgyörgyön
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Ko szo rú zás Hegy fa lu ban 

Már ci us 15-én is mét meg em lé kez tünk az
1848–49-es sza bad ság harc ról. A Hõ sök te rén
10 óra kor ke rült sor az ün nep ség re. Be szé det
mon dott Bar tók Ti bor pol gár mes ter, ame lyet

négy fa lu be li di ák ver se kö ve tett. Mél tó le zá -
rás kép pen Kö rös Balázsné al pol gár mes ter és
Sza bó Ad ri án ön kor mány za ti kép vi se lõ meg -
ko szo rúz ta a hõ si em lék mû vet. To váb bi ké pek
a www.repcevidek.hu ol da lon.

Magyarné Kiss Éva

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Hegyfalu

OLVASS MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Már ci us 26-án, szom ba ton 18 óra kor a
szakonyi evan gé li kus temp lom ban böj ti or go na -
ze nés áhí ta ton Gyõrffy Ist ván, a Pé csi Tu do -
mány egye tem Ze ne mû vé sze ti In té ze té nek ta ná -
ra szol gál ta az or go na mu zsi kát.

Az al ka lom utá ni sze re tet ven dég ség re in vi -
tál tak min den ked ves je len lé võt az evan gé li kus
gyü le ke ze ti ház ba.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház is szer -
vez gyûj tést a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer -
ve zet tel kar ölt ve. A he lyi hí ve ket is meg szó lít va
Göm bös Ta más lel kész el mond ta, hogy egy há -
zuk me ne kült ügyi re fe ren sé vel fel vé ve a kap -
cso la tot, ar ra biz tat ja a se gí tõ ket, hogy ameny -
 nyi re csak le het pénz ado mán  nyal se gít sék szo -
ru ló kat. A tár gyi ado mány gyûj tés gyö nyö rû
ered mé nye ket ért el, amely már így is ren ge teg
em ber nek és csa lád nak je lent ha tal mas se gít -
sé get és eny hü lést, de ami re még a leg na -
gyobb szük ség van, az a pénz, ugyan is ezt
azon nal a leg meg fe le lõbb hely re tud ják be csa -
tor náz ni és for dí ta ni. A lel kész úr örö mét fe jez te
ki a gyûj tés sel kap cso lat ban, hogy a fa lu kö zös -
sé ge men  nyi re a szí vén vi se li az uk raj nai há bo -
rús konf lik tus mi att szen ve dõk sor sát, le gyen szó
kár pát al jai ma gya rok ról, vagy szen ve dõ uk rá -
nok ról. Az ön kor mány zat és a la kos ság sze re tet -
tel igye ke zett ele get ten ni Pál apos tol fel hí vá sá -

nak: „Egy más ter hét hor doz zá tok, és így tölt sé tek
be Krisz tus tör vé nyét.” (Gal 6,2)

Már ci us ban nagy mun ká ba fog tak az evan -
gé li kus gyü le ke zet fér fi tag jai. A fel sõ evan gé li kus
te me tõt (volt TSZ mel lett) sze ret nék meg tisz tí ta ni a

ha tal mas ra nõtt bok rok tól. Már az el sõ al ka lom
után is nagy te rü let sza ba dult fel a sû rû ágas-bo -
gas tól, s vál tak lát ha tó vá ré gi sí rok. A mun ká la tok
foly ta tód nak a kö vet ke zõ hó na pok ban.

ada

„Ves  szen min den út men ti sze mét”

Iklanberény Ön kor mány za ta és Iklan be ré -
nyért Egye sü let is csat la ko zott a hul la dék gyûj tõ
or szá gos ak ci ó hoz. Már ci us 19-én a he lyi köz -
utak men tén szed ték ös  sze az il le gá li san le ra kott
sze me tet, ami bõl saj nos több zsák kal lett. A te le -
pü lés rõl na gyon so kan részt vet tek e ne mes fel -

adat ban, ta lán en  nyi en még so ha sem vol tak. A
sze mét le ra kás fel szá mo lá sa az em be ri ség ügye.
Kör nye ze tünk ál la po tá ért fe le lõ sek va gyunk,
min den élõ lény nek – nö vény nek és ál lat nak –
egy aránt. Ad junk ne kik esélyt! A dél elõtt ös  sze -
sze dett sze mét után, dél után már is mét meg je -
lent a ki do bott ételesdoboz, üdí tõ sü veg. Vi gyáz -
zunk job ban a kör nye ze tünk re!       Sulics He ni

Már ci us
Sajtoskálon
Több éves ha gyo mány Sajtoskálon, hogy a

te le pü lés Ön kor mány za ta nõ nap al kal má ból vi -
rág gal ked ves ke dik a fa lu min den hölgy la kó já -
nak. Idén sem volt ez más képp. A ta va lyi év hez

ha son ló an idén is a kép vi se lõ-tes tü let fér fi tag jai
már ci us 8-án ház ról ház ra jár va kö szön töt ték a
lá nyo kat, as  szo nyo kat. Ez a ked ves gesz tus is rá -
mu tat, hogy mi lyen na gyon meg be csü lik a
„szeb bik ne met” Sajtoskálon.

A hõ sök re em lé kez tek Sajtoskálon már ci us
15-én. A kép vi se lõ-tes tü let tag jai a te le pü lés la -
kói ne vé ben ko szo rút he lyez tek el az em lék mû -
nél. A már ci u si if jak bá tor sá ga, ki tar tá sa hoz zá -
já rult a pol gá ri Ma gyar or szág alap ja i nak le ra -
ká sá hoz, és gyõ ze lem re vit ték a for ra dal mat, fel -
tá masz tot ták a nem ze tet.

bvr

A vi rág nak 
meg til ta ni nem lehet…
BA RAN GO LÁS A CSEPREGI ER DÕ BEN

A tél vé gén az er dõt jár va gyö nyö rû lát vány
fo ga dott ben nün ket. Ta lál koz hat tunk a ta vasz
szá mos hír nö ké vel.

Sé tánk so rán elõ ször a hó vi rá got pil lant hat -
tuk meg, ame lyet a re mény szim bó lu má nak tar -
ta nak. Majd to vább foly tat va utun kat az er dõn,
a kan ka lin sár ga vi rág ja buk kant fel. Örö münk re
lát hat tunk csil lag vi rá got is. Vi rá gai kék szí nû ek,

le ve lei vé ko nyak és hos  szú ká sak. To vább csel -
leng ve az Ambrózy-erdõhöz ér tünk, ahol a kék
krókuszokban gyö nyör köd het tünk.

Gróf Ambrózy-Migazzi Ist ván itt a csepregi er -
dõ ben is vég zett dend ro ló gi ai ku ta tá so kat. Ezért
ezt az er dõ részt ró la ne vez ték el. A mo gyo ró bo -
kor sár ga vi rág po rát az eny he szél so dor ta, ki -
nyí lott a bar ka is. Ez is a ta vasz kö ze led tét ér zi.
Va rázs la tos volt az er dõ.

Horváthné Pa dos Te réz

• Iklanyberény

Evangélikus gyülekezeti hírek
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10% KEDVEZMÉNY 
A REJT VÉNY BEN

A rejt vény meg fej té se egy a ter jesz té si te rü le tün kön lé võ cég. Ezen vál lal ko zás
április 30-ig a rejt vény fel mu ta tó já nak 10% ked vez ményt biz to sít. 
Rész le tek rõl ér dek lõd jön a meg fej tés ben sze rep lõ cég nél.

Rejtvényt Rák Béla készítette



14

2022. április XII. évfolyam
 4. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

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, Baloghné Varga
Rita, Barasics Edina, Fallerné Torda

Edina, Galavics Adrienn, Haller Erzsébet,
Horváthné Pados Terézia, Igler Patrícia,

Kissné Szabó Ágota, Mittl Attila, 
Major Izabella, Nagyné Polgár Katalin,
Németh Lajosné, Reichardt Nikoletta,

Sági Ferenc, Sulics Boglárka, 
Zsoldosné H. Kati

Nyomda: 
EDS Zrínyi Zrt. 

2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelõs vezetõ: 

Vágó Attila vezérigazgató
ISSN: 2062-5138

Hirdetés: 
Edy Marketing Bt.

20/911-3596
edy@edymarketing.hu 

Tördelés: Mittl Attila

Terjesztés:
6400 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 Ren dez vé nyek, ese mé nyek

Ál lan dó ki ál lí tás Csepregen, a Vá ro si Könyv tár ban:
Szalkayné Sárváry Haj nal ka ki ál lí tá sa.

Áp ri lis 8-án, pén te ken 18.30 ó. a Bü ki MSK–Atriumban:
Kis csil lag, Jóvilágvan, Még Egy Cu kor ka kon cert je.

Áp ri lis 9-én, szom ba ton 9 órá tól Csepregen a
PSMSK-ban: CSEPREGI BOR VER SENY.

Áp ri lis 9-én, szom ba ton 9–12 órá ig a Bü ki MSK –
Könyv tá rá ban: Ki ne vet a vé gén? – Tár sas já ték nap

Áp ri lis 9-én, szom ba ton 15 órá tól a Bü ki MSK szín ház -
ter mé ben: XII. Sok-szín-Feszt(ecske)

Áp ri lis 10-én, va sár nap 14 ó. Bõ ben, a sport pá lyán:
Répcevölgye SK, Bõ – Nárai SK, Si ma sá gon, a sport pá -
lyán: Si ma ság SE – Kemenesmagasi FC me gyei III. o. lab -
da rú gó-mér kõ zés.

Áp ri lis 10-én, va sár nap 17 ó. a Bü ki MSK-ban: „Ten -
ger-szem ben” – Ke le men Zol tán és Var ga Ri chárd elõ adói
est je a Köl té szet Nap ja al kal má ból.

Áp ri lis 11-én, hét fõn 18.30 órá tól Csepregen a Vá -
ro si Könyv tár ban: A Ma gyar Köl té szet Nap ja: Be mu tat koz -
nak az Akik tol lat fog tak... an to ló gi á ban sze rep lõ
csepregi és Csepreghez is kö tõ dõ szer zõk kö zül: dr.
Gyurácz Fe renc, Hann Judith, Makkai Ro land, Sárváry
Lász ló, Su dár Lászlóné T. Mol nár Zsu zsan na.

Áp ri lis 17-én, va sár nap 17 ó. Bü kön, a sport pá lyán:
Bü ki TK – Cell dö möl ki VSE me gyei I. o. lab da rú gó-mér kõ -
zés. Csepregen, a sport pá lyán: Csepregi SE – Hon véd Sé
SE me gyei II. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Áp ri lis 30-án, szom ba ton 18 ó. Bü kön, a sport pá -
lyán: Bü ki TK – Ki rály SE me gyei I. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Má jus 1-én, va sár nap Csepregen: Csepreg Vá ros
Fú vós ze ne ka ra ze nés éb resz tõ je. 17 ó. Csepregen, a
sport pá lyán: Csepregi SE – KK és SE Sit ke me gyei II. o. lab -
da rú gó-mér kõ zés.

Má jus 1-én, va sár nap Bü kön: Bü ki ma já lis.
Má jus 4-én, szer dán Csepregen, a Szt. Mi klós-temp lom -

ban és a tûzoltószerházban: Szent Flór ián-na pi ün nep ség.

A ren de zõ szer vek a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják. A rész -
le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a visitbuk.hu, a csepreg.hu és
a naturpark.hu hon la po kon.

SZJA 1%

Kér jük adó fi ze tõ pol gár tár sa in kat, hogy sze mé lyi jö ve -
de lem adó juk 1%-ának fel aján lá sá val tá mo gas sák tér sé -
günk ci vil szer ve ze te i nek, ala pít vá nya i nak mun ká ját. Né -
hány cím és adó szám:

Répce-vidék Kul tú rá já ért Ala pít vány, 9735 Csepreg, Szé -
che nyi tér 31. adósz.: 18887103-1-18 • Far kas Sán dor Egy -
let, 9735 Csepreg, Szé che nyi tér 29. adósz.: 18882122-1-18
• Bü ki Nõi Kar Egye sü let, 9737 Bük, Eöt vös u. 11. adósz.:
18886724-1-18 • Bü ki Vá ros vé dõ és Szé pí tõ Egye sü let, 9737
Bük, Eöt vös u. 11. adósz.: 19244064-1-18 • Sok-Szín-Pad Tár -
su lat, 9737 Bük, Eöt vös u. 11. adósz.: 18898914-1-18 •
Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra, 9735 Csepreg, Rá kó czi u. 1.
adósz.: 18892963-1-18 • Csepregi Vegyeskar Egye sü let,
9735 Csepreg, Szé che nyi tér 27. adósz.: 18880278-1-18 •
Idõs La kó kért Ala pít vány, 9735 Csepreg, Kos suth L. u. 67.
adósz.: 18223567-1-18 • Tömörd Köz sé gért Köz ala pít vány,
9738 Tömörd, Fõ u. 9. adósz.: 18897119-1-18

Ma gyar 
Köl té szet Nap ja

Áp ri lis 11-én ün ne pel -
jük a Ma gyar Köl té szet
Nap  ját. Eb bõl az al ka lom -
ból kö zöl jük a szom bat he lyi
és sop ro ni köl tõ nõ idõ sze rû
ver se it a repcevidek.hu ol -
da lon.

A jó mun ka el is me ré se

Az idén már ci us 11-én dél után, Vasegerszegen ad ták át
a nem ze ti ün nep hez köt he tõ Vas me gyei ki tün te té se ket. „VAS
ME GYE SZOL GÁ LA TÁ ÉRT Köz igaz ga tá si Ta go za ta” dí ját kap ta
Sze le Tamásné, a Vas Me gyei Kor mány hi va tal, Kõ sze gi Já rá si
Hi va tal hi va tal ve ze tõ-he lyet te se, a Ha tó sá gi, Fog lal koz ta tá si
és Gyám ügyi Osz tály osz tály ve ze tõ je. Idéz zük a laudációt:

„Hi va tal ve ze tõ-he lyet tes As  szony 1999-ben a Pé csi Or vos -
tu do má nyi Egye te men ál ta lá nos szo ci á lis mun kás, majd
2002-ben Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi és Ál lam igaz -
ga tá si Egye te men igaz ga tás szer ve zõ, 2010-ben a Bu da pes ti
Corvinus Egye tem ok le ve les köz igaz ga tá si me ne dzser, 2018-
ban pe dig a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye te men kor mány za ti
ta nul má nyok szak em ber vég zett sé ge ket szer zett.

Hi va tal ve ze tõ-he lyet tes ként 1994. év szep tem be ré tõl
szol gál ja az ál lam igaz ga tást. Pá lya fu tá sát Csepreg Pol -
gár mes te ri Hi va tal nál kezd te, ahol 1994–1999 szo ci á lis
ügy in té zõ, majd 1999–2001 igaz ga tá si ügy in té zõ volt. Ezt
kö ve tõ en 2001–2006 évek ben Újkér Köz ség Ön kor mány -
zat jegy zõ je, 2006–2011 Újkér-Egyházasfalu Kör jegy zõ ség
kör jegy zõ je, 2012–2012.12.31. Újkér-Egyházasfalu-Répce -
sz e mere Kör jegy zõ ség kör jegy zõ je volt.

2013.01.01-tõl a Vas Me gyei Kor mány hi va tal Kõ sze gi
Já rá si Hi va tal hi va tal ve ze tõ-he lyet te se, 2013.04.01-tõl a
Kõ sze gi Já rá si Hi va tal Ha tó sá gi, Fog lal koz ta tá si és Gyám -
ügyi Osz tály osz tály ve ze tõ je is.

Szak mai fel ké szült sé ge, ki vá ló szer ve zõ- és együtt mû -
kö dé si ké pes sé ge pél da a kol lé gák elõtt. Ha tá ro zott, nyu -
godt, em ber sé ges ve ze tõi ma ga tar tá sá val pe dig ki tû nõ
mun ka he lyi lég kört te remt. Em ber ként, szak em ber ként és
ve ze tõ ként egy aránt ki vív ta mun ka tár sa i nak meg be csü lé -
sét, tisz te le tét.

Sze le Tamásné pél dás, ér té kes szol gá la tá nak mél tó el -
is me ré sét je len ti a Vas Me gye Szol gá la tá ért Köz igaz ga tá si
Ta go za ta ki tün te tés.”

Gra tu lá lunk ki tün te té sé hez. Jó egész sé get és to váb bi
ered mé nyes mun kát kí vá nunk.                                 Sági

Szép ko rú 
kö szön té se Górban

Eb ben az év ben Gór har ma dik leg idõ sebb la kó ját, Pál
Antalnét (szü le tett: Hor váth Mar git) kö szönt het tük 90. szü le tés -
nap ja al kal má ból, aki már ci us 21-én töl töt te be ezt a szép
kort. Az ön kor mány zat és a te le pü lés la kó i nak ne vé ben góri
ott ho ná ban Lovasi-Pócza Ka ta lin al pol gár mes ter és Né meth
Lász ló pol gár mes ter egy szép vi rág cso kor ral és aján dék ko -
sár ral kí vánt bol dog szü le tés na pot az ün ne pelt nek. 

Kö szön té se kor Mar git né ni fi a ta lo kat meg szé gye ní tõ
für ge ség gel tüs tén ke dett az asz tal kö rül. Elõ sze re tet tel me -
sélt hosszú és moz gal mas éle té nek egyik meg ha tá ro zó ré -
szé rõl, a góri ré gé sze ti ása tá sok ról, ahol több éven át se -
géd ke zett. Te vé ke nyen vett részt a ré gé szek és di á kok el -
lá tá sá ban, a le le tek tisz tí tá sá ban.

Mar git né ni nek ez úton kí vá nunk a te le pü lés la kói ne vé -
ben is jó egész sé get és még sok-sok bol dog, sze ret tei kö ré -
ben el töl tött évet! Mar git né ni, az Is ten él tes se so ká ig!       NL






