


Áp ri lis 16-án (nagy szom ba ton) dél után to jás -
ke re sõ tú ra in dult a góri er dõ be. Bár a szél erõ -
sen fújt, a prog ram ra sze ren csé re na gyon so kan
(70-en) ér kez tek, gye re kek, fi a ta lok és fel nõt tek

egy aránt. A részt ve võk in du lás kor kap tak egy
sor szá mot, ami nek a tú ra vé gén volt je len tõ sé -
ge. A sé ta so rán szem fü les nek kel lett len ni, hi -
szen 25 be tû ke rült el rej tés re a ki je lölt út vo nal
men tén. Út köz ben so kat be szél get tünk, ne vet -
tünk és biz ta tás ként az el rej tett édes ség bõl is fa -
la toz tunk. A 3,5 km-es tú ra so rán min den be tû
meg lett, amik bõl a cél ban egy ér tel mes mon -
da tot kel lett ki ten ni. Ez ter mé sze te sen már nem
volt olyan ne héz fel adat. Ezt kö ve tõ en még hát -
ra volt a lé nyeg, leg alább is a gye re kek szá má -
ra biz to san. Amíg mi be tûk után ku tat tunk az er -

dõ szé len, ad dig a hús vé ti nyu szi el szór ta a cso -
ma go kat a fo ci pá lyán és kör nyé kén. Hogy a
cso mag meg szer zé se ne le gyen túl egy sze rû,
min den ki nek a sa ját szá má val el lá tott ju tal mat

kel lett meg ke res nie. Egy pil la nat alatt nyüzs gés -
sel telt meg a pá lya és a kö zös sé gi tér. És hogy
a fel nõt tek se ma rad ja nak ju ta lom nél kül, ne kik
is volt egy kis meg le pe tés. A szá mok ná luk is
adot tak vol tak, de ne kik a Fa lu ház nagy ter mé -
ben kel lett a meg fe le lõ sor szá mú felespoharat
meg ta lál ni. Ezt pe dig stí lu so san min den ki be -
vált hat ta to jás-, cso ki- vagy ká vé li kõr re. A dél -
után fo lya mán re mél jük, min den részt ve võ jól
érez te ma gát! A hús vé ti nyu szi ta lán jö võ re is
gon dol ránk!

Né meth Iza bel la Fló ra
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Hús vé ti fé szek ra kás-fé szek rab lás
Sajtoskálon

Idei év ben el sõ al ka lom mal ke rült meg -
ren de zés re az ön kor mány zat fel hí vá sá ra a
hús vé ti já ték a fa lu ban. Az or szág ban már
több te le pü lé sen is je len van ez az öt le tes já -
ték, ami egy adok-ka pok, „meg moz gat” gye -
re ke ket, fel nõt te ket egy aránt. 14 csa lád vál -
lal ko zott ar ra, hogy há zuk elé jól lát ha tó hely -
re fész ket ké szít. A fész kek be csu pa olyan dol -
got tet tek, ami rõl gon dol ták, hogy a gye re -
kek, a kis fé szek rab lók örül ni fog nak ne ki, fõ -

leg édes sé get. Cse ré be a gye re kek ma guk
ké szí tett aján dé kot ad tak. Hús vét va sár nap ki -
lenc órá tól „ra bol tak” a gye re kek, akik szü le -
ik kel in dul tak a ka land ra. Tér kép se gí tet te
õket, hogy rá ta lál ja nak a fész kek re. Kö szön jük
a fé szek ra kók nak, hogy csat la koz tak a fel hí -
vás hoz, ön zet le nül se gí tet tek, hogy a gye re -
kek iz ga tot tan ke res hes sék a nyu szi ál tal el rej -
tett fi nom sá go kat. Is mét be bi zo nyo so dott,
hogy eb ben a kis fa lu ban él ni jó!

bvr
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„Tojásvadász Túra” Górban

Országfásítás Zsirán is
A Te le pü lés fá sí tá si Prog ram má so dik üte mé -

ben 2021. au gusz tus 15-ig volt le he tõ sé ge a te -
le pü lé sek nek 30 da rab fa igény lé sé re. Az el sõ
ütem ben már pró bál ko zott a zsirai ön kor mány -
zat, de a túl zott igé nyek mi att nem si -
ke rült a sze ren csé sek kö zé be ke rül ni.
Nos, ez ta valy már nem így tör tént. Az
elõ ze tes re giszt rá ci ót kö ve tõ en a jo -
go sult te le pü lé sek be nyúj tot ták
igény lé sü ket, me lye ket az Or szá gos
Er dé sze ti Egye sü let be ér ke zé si sor -
rend ben el len õr zött és bí rált el. Is -
mét 19 fa faj ból vá laszt hat tak az ér -
dek lõ dõk te le pü lé sen ként mi ni mum
10, ma xi mum 30 sor fát. Az ül te té sek -
nek 2021 õszén vagy 2022 ta va szán
kel lett meg va ló sul nia.  Az Ag rár mi nisz -
té ri um most is tel jes ül te té si cso ma got
biz to sí tott, amely a nagy mé re tû föld -
lab dás sor fa mel lett an nak tá ro lá sát,
ne ve lé sét, szál lí tá sát, és az ül te tés hez
szük sé ges esz kö zö ket (mint tá masz tó ka ró, mulcs
és fa vé dõ rács) is tar tal maz ta. 24 ezer sor fa ke -
rült el osz tás ra, mely bõl 30 da rab a múlt hó nap
vé gén meg is ér ke zett te le pü lé sünk re és egy hét
múl va az ül te té sük is meg va ló sult. A fa lu több

pont ján, elõ re meg ha tá ro zott he lyek re ke rül tek
a fák, van, aho vá csak 1-1 da rab, de van, ahol
egy egész fa sor lett ül tet ve. Örü lünk an nak,
hogy ezek kel a fák kal is si ke rül a te le pü lés ké pet

szé pí te ni, és nem utol só sor ban hoz zá já rul nak a
ter mé sze tes és egész sé ges kör nye ze tet meg õr -
zé sé hez, vé de nek a klí ma vál to zás ha tá sai el len.
Re mél jük, lesz foly ta tás! 

NPK
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Tavaszi
gondolatok

Következõ megjelenés 2022. június 1-én!

Ól mo don va sár nap a szent mi se után
ko szo rút he lye zett el a ré gi-új par la men ti
kép vi se lõ, Ágh Pé ter. A kép vi se lõ köz ben -
já rás ára Ma gyar Mû ve lõ dé si In té -
zet „Mind örök ké” fel ira tú, már vány ra ra -
gasz tott bronz em lék táb lát ado má nyo -
zott Ól mod köz ség nek mint a hû sé ges fa -
lu kö zös sé gé nek. Meg újul tak az út szé li
em lék he lyek Ól mo don, így a temp lom
elõt ti há bo rús em lék ke reszt és a Fe nyõ
ut cá ban a Franta csa lád ál tal emelt Má -
ria-szo bor, me lye ket a Hor vát Ön kor -
mány zat újít ta tott fel és Kamper La jos Kõ -
sze gi mû vész ké szí tett el.

Meg szé pült a Bello vich-kápolna is Ól -
mo don, me lyet Dreiszker csa lád sa ját
költ sé gén va rá zsolt új já. A ká pol na meg -
ál dá sá ra gyõ ri me gyés püs pök úr fog ér -
kez ni jú ni us 12-én, ami kor is a ká pol na -
szen te lés után a temp lom ha jó 250 éve
tör tént épí té sé nek em lé két is ün nep lik a
hely bé li ek. A temp lom szen tély ré sze, ká -
pol na volt ad dig a ro mán kor ból, korát
pon to san nem tud ják meg ha tá roz ni.

Vin ce

Ta vasz van, gyö nyö rû! Jót rik kant az ég!

Mit be szélsz? ko rai? Nem volt itt so se tél!

Pat tantsd ki a szí ved, elõ a rü gyek kel –

A mi tü dõnk bõl száll ki a ta va szi szél!
Jó zsef At ti la

A rend kí vül szá raz el sõ ne gyed évet kö ve tõ

sze szé lyes áp ri lis ban vég re több ször is meg ér ke -

zett a vár va várt, ara nyat érõ esõ. Ná lunk még

nem, de az or szág ban több fe lé vil lá mok ci káz -

tak és meg dör dült az ég is. Egy re gyor sab ban

nõ a fû, sár gáll nak a rep ce táb lák, nyí lik az or -

go na és sok más nö vény. Fel öl töt ték vi rág ru há -

ju kat a gyü mölcs fák, ha ma ro san az aká cok,

majd a hár sak il la ta len gi be a lég te ret. Meg ér -

kez tek a köl tö zõ ma da rak. A haj nal ban kez dõ dõ

ma dár fütty tõl az es ti bé ka ze né ig ke ve red nek a

ter mé szet hang jai a gé pek és jár mû vek za já val.

A pandémia hoz ta két évi be zárt ság után is -

mét rend sze re sen ös  sze jár nak az em be rek. Bár

töb bek ben még ott a félsz, hisz meg ta pasz tal -

tuk, hogy a ví rus a me le ge dés sel egy idõ re

vissza hú zó dik, de nem tû nik el tel je sen. A meg -

úju ló ter mé szet ed dig is vár ta a jó le ve gõt szív ni,

ma dár füt  työt hall gat ni, mo zog ni, gyö nyör köd ni

és nap für dõz ni vá gyó lá to ga tó it. Most vi szont

meg kez dõ dött a ker tész ke dõk, a gya lo gos és

ke rék pá ros tú rá zók, s a csa lá di ki rán du lá sok fõ -

sze zon ja. 

Moz dul junk ki mi nél töb ben a négy fal kö zül

és a szá mí tó gép mel lõl! Gyö nyör köd jünk kör -

nye ze tünk, szom széd sá gunk vagy a tá vo lab bi

vi dé kek szép sé ge i ben! Fe dez zük fel azt a sok ér -

té ket, me lyet a ter mé szet és az em ber fel hal mo -

zott az el múlt év szá zad ok so rán!

Mer re fe lé men jek? Bal ra-e vagy jobb ra?

Fönn csil la gok van nak, föl né zek azok ra,

Fény  lõ csil la gok ra.
Jó zsef At ti la

Sá gi Fe renc

Ól mod meg szé pült
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Mesterháza
Hús vé ti já ték Mes ter há zán

Az idei hús vét va sár nap ki csit más volt a te -
le pü lé sen, mint az ed di gi ek. Reg gel ki lenc
órá tól gye re kek és a szü le ik sé tál tak az ut cá -
kon, nyuszifészkeket ke res tek. Egy or szág szer te

is mert já ték hoz csat la ko zott a fa lu – ön kor -
mány za ti fel hí vás ra –, a fé szek ra kás-fé szek -
rab lás hoz. 18 csa lád vál lal ko zott ar ra, hogy
há zuk elé fész ket épít, és aján dék ként a gye -
re kek nek, a fé szek rab lók nak, meg pa kol ja azt
cso ki val. A fé szek ra kók iz ga tot tan vár ták a kis
rab ló kat, ab lak ból les ve örö mü ket. A fé szek -
rab lók gaz dag „zsák mán  nyal” tér het tek ha za,
akik öt le tes viszont aján dé kok kal ked ves ked -
tek a fé szek ké szí tõk nek. Is mét meg mu tat ko zott
ezen a kis te le pü lé sen, hogy mi lyen nagy a
kö zös ség ere je, mi lyen fon tos az em ber tár suk -
ra va ló oda fi gye lés az itt élõk nek!

bvr

2022. már ci us 27-én ke rült sor a zsirai Szent
Lõ rinc-temp lom ban a szi nó du si anyag ün ne -
pé lyes át adá sá ra. A szent mi se ke re té ben Ko -
vács Pál plé bá nos ad ta át dr. Ve res And rás me -
gyés püs pök ré szé re a szinodiális al kal mak ösz -
 sze fog la lá sát.

A sop ron hor pácsi plé bá nia te rü le tén (Sop -
ronhorpács, Egyházasfalu-Keresztény, Zsira, Und
– va gyis a Szín-ötös) igye kez tek min den kit meg -
szó lí ta ni, ezért Ko vács Pál atya egy sze mé lyes
hang vé te lû meg hí vó le ve let írt. Eze ket a meg hí -
vó kat az ut ca apos to lok min dig egy hét tel az
adott szi nó du si be szél ge tés elõtt dob ták be az
em be rek pos ta lá dá i ba. Az ut ca apos to lok há -
rom íz ben több mint 3.500 meg hí vó bo rí té kot
hord tak szét. Há rom szi nó -
du si ülést ter vez tek be,
ame lyek so rán a Gyõ ri
Egy ház me gyé tõl ka pott
kér dé se ket be szél ték meg.
A be szél ge té sek min dig
Szent lé lek-hí vás sal kez -
dõd tek: ün ne pé lye sen be -
vo nu lás a Szent írás sal, ki -
he lye zé sek, majd gi tár/he -
ge dû kí sé re té ben pró bál -
tak rá han go lód ni mind ar -
ra, amit a Szent lé lek ne -
künk mon da ni sze ret ne. 

A nagy já ból mind egy
fél órás imád ság után kis cso por tok ra osz tot ták
szét a test vé re ket, majd a kis cso por tok sza bá -
lya it fek tet ték le. Ez után ki je löl ték a cso port ve -
ze tõ ket, akik min dent le jegy ze tel tek, il let ve õk
szá mol tak be a kis cso por tok ban szü le tett
ered mé nyek rõl. Olyan té mák let tek érint ve,
mint a plé bá ni á kat érin tõ kér dé sek, tár sa dal mi
jel le gû kér dé sek, val lá si és szent sé gi élet, er -
köl csi kér dé sek, sze mé lyes ész re vé te lek, elõ re -
mu ta tó ja vas la tok.

Pál atya így ös  sze gez te eze ket az al kal ma -
kat: Na gyon fon tos len ne új ra fel épí te ni a kö -
zel ség kul tú rá ját: kö zel ség a hí vek kö zött, kö zel -

ség a pap és hí vek kö zött, a hí vek és a pap kö -
zött, a püs pök és a hí vek, a hí vek és a püs pök
kö zött, püs pök és pap ja kö zött, pa pok és püs -
pö kök kö zött.

Új ra fel kell fe dez ni a be ava tás kul tú rá ját: a
kö vet ke zõ ge ne rá ci ó nak át ad ni a hi tet, ta nú -
ság té tel lel, szol gá lat tal, pél da mu ta tás sal. Pl. a
sopronhorpácsi édes apák a szi nó du si be szél ge -
té sen el ha tá roz ták, hogy ka masz fi a ik nak min -
den édes apa át ad ja az úr na pi kör me ne ten
nyúj tott, hos  szú éves szol gá la tát. Fel le het ne éb -
resz te ni hí ve ink ben és pap ja ink ban a mis  szió
kul tú rá ját: össze gyûj te ni a jószándékú, se gí tõ -
kész em be re ket, kü lön mi nõ sé gi idõ vel rend sze -
re sen meg aján dé koz ni õket. Nagy aján dék volt

az mind an  nyi unk szá má ra, hogy meg tud tuk
hall gat ni egy mást. Meg tisz tel tük egy más vé le -
mé nyét sze re tõ fi gye lem mel. Ez a gaz da gí tó
meg hall ga tás a szinodális fo lya mat plé bá nia
sza ka szunk egyik leg fon to sabb ho zo má nya.

Püs pök atya a szent be széd ében ki hang sú -
lyoz ta a szi nó dus je len tõ sé gét. Fon tos nak tart ja
az együtt gon dol ko dást, együtt te vé keny ke dést
az egy ház ban. A szent mi se vé gén pe dig meg -
hall gat ta az te le pü lé sek kép vi se lõ i nek ta nú ság -
té tel ét, mely ben a meg szó la lók a sze mé lyes él -
mé nye i ket osz tot ták meg.

Sulicsné He ni

Plé bá ni ai szi nó du si fo lya mat 
zá ró szent mi sé je And rás püs pök kel
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Áp ri lis ele jén ke rült sor Ágh Pé ter or szág gyû -
lé si kép vi se lõ rész vé te lé vel a fel újí tott óvo da mû -
sza ki át vé tel elõt ti be já rá sá ra. A TOP prog ram

ke re té ben 50 mil lió fo rint ból újul -
tak meg a bel sõ te rek, fû tés rend -
szer. A Ma gyar Fa lu prog ram ke re -
té ben 26 mil lió fo rint ból ka pott új
te tõ szer ke zet az óvo da. 30 mil lió
fo rint ból esz köz be szer zés tör tént:
kony hai fel sze re lé sek, gé pek, be -
ren de zé sek és kül té ri já té kok.

Tel je sen meg újult a cso port -
szo ba, mel let te a tor na szo ba is. Vi -
zes blokk, szo ci á lis he lyi sé gek, iro -
da, me le gí tõ kony ha ke rült ki ala kí -
tás ra. Sótéglák vár ják a lég zé si
prob lé má val küz dõ ki csi ket. Tel je -
sen új bú tor zat tal, já té kok kal, szí nes szek ré nyek -
kel ke rült be ren de zés re az épü let, az ud va ri ját -
szó park is bõ vült, szé pült.

Hús vét hét fõn ci vil kez de mé nye zés re ke rült
sor az ön kor mány zat tá mo ga tá sá val: nyuszibuli
vár ta a gye re ke ket a sza bad idõ park ban.

Dancsné Mag di né ni ci te ra -
já té ká val ke rült meg nyi tás ra
a hús vé ti prog ram.

Volt itt ál lat si mo ga tó nyu -
szik kal, csir kék kel, lo vag lá si
le he tõ ség, kézmûveskedés. 

Az ovi sok mû so rát kö ve -
tõ en ke rült sor a cso ki to jás-
ke re sés re. Kéz mû ves ter mé -
kek, aján dék tár gyak, vi rá gok,
tás kák, méz vá sár lá sá ra is
adó dott al ka lom. 

Jó han gu lat ban telt el a
dél elõtt, ki csik és na gyok sem

unat koz tak. Még több ké pet a www.repcevidek.hu
ol da lon ta lál hat nak. 

Magyarné Kiss Éva

Turcsán Mik lós
fes tõ mû vész 
ki ál lí tá sa Kõ sze gen

A ki ál lí tás meg nyi tó ja 2022. már ci us 22-én
17 óra kor volt Kõ sze gen a Jurisics-vár lo vag ter -
mé ben. Pócza Zol tán, a Jurisics-vár Mû ve lõ dé si
Köz pont és Vár szín ház in téz mény ve ze tõ je, majd
Gerhard Krutzler, a KME al el nö ke kö szön töt te a
ven dé ge ket.

A ki ál lí tást meg nyi tot ta: Dr. Lõrincz Zol tán mû -
vé szet tör té nész, a KME el nö ke. A meg nyi tón a
kõ sze gi szü le té sû Vecsei And rás és Vecsei Már -
ton ze né jé ben és éne ké ben gyö nyör köd het -
tünk, akik az Ask  the Dust ze ne kar tag jai. Ku rá -
tor: Széplakiné Ta má si Gab ri el la.

Dr. Galiotti Csa ba, a mû vész bõi ba rát ja, aki
nem csak köl té szet tel fog lal ko zik, ha nem ké pe ket is
fest, sa ját vers sel kö szön töt te a mûvészttársát.

A meg nyi tó után az ér dek lõ dõk meg te kint -
het ték az el múlt év ben ké szült szí nek ben is gaz -
dag abszt rakt fest mé nye ket, ame lyek nek jó ré -
sze már a bõi mû te rem ben ké szült, hi szen
Turcsán Mik lós és fe le sé ge Bu da pest mel lett már
so kat tar tóz kod nak Bõ ben, fe le sé ge Ani kó szü lõ -
há zá ban.

Asza lós End re úgy ítél te, hogy Turcsán Mik lós
fes té sze te abszt rakt exp res  szi o niz mus irány za tá -
ba so rol ha tó. 

Lát ha tó volt ezen a tár la ton a Tá gu ló te rek c.
fest mény is, amely ta valy no vem ber ben a
Szom bat he lyen meg ren de zett Or szá gos Kép zõ -
mû vé sze ti tár la ton is ki volt ál lít va.

A ki ál lí tás áp ri lis 24-ig volt meg te kint he tõ.
Öröm volt néz ni a ké pe ket.

Horváthné Pa dos Te réz

Hegyfaluban…
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A ka to li kus egy ház ban a bér má lás olyan
szer tar tás, mely nek so rán kéz rá té tel vagy fel ke -
nés út ján köz ve tí tik a Szent -
lé lek aján dé ka it a bér mál -
ko zó szá má ra.

A bér mál ko zá si idõ szak
a hús vé tot kö ve tõ hét vé -
gén, az az hús vét nyol ca -
dán kez dõ dik. Idén áp ri lis
23-án a bü ki Szent Ke le -
men-temp lom ban vet te
kez de tét. A szent ség ki szol -
gál ta tá sa a 9. év fo lya mot
érin ti, azon ban a 31 bér -
mál ko zó kö zül 8-an fel nõtt -
ként kér ték a Szent lé lek

aján dé kát. Dr. Ve res And rás, a
gyõ ri egy ház me gye püs pö ke
a szent be széd ében a hit fon -
tos sá gát hang sú lyoz ta: „Ta lán
Is ten nem ad ja min den ki nek a
hit aján dé kát? Min den ki nek
ad ja, hi szen min den kit üd vö zí -
te ni akar. Az em ber zár ja be a
szí vét is ten elõtt. Van aki tu da -
to san zár kó zik el Is ten elõl, van
, akit a kör nye ze te ala kít val lás ta lan ná. Sza ba -
dok va gyunk Is ten meg hí vá sá nak el fo ga dá sá -

ra. A hit meg szü le té sé nek és erõ sö dé sé nek fel té -
te le a sze mé lyes kap cso lat Is ten nel.” A szent be -

széd vé gén Szent-Gály
Ka tát idéz te: „Min dent
el ve szít he tünk, min den -
tõl meg foszt hat nak az
élet ben, de az ami be lül
van, az a mi énk ma rad
örök ké.”

A ke reszt sé gi fo ga da -
lom meg újí tá sa után tör -
tént meg a szent ség ki -
szol gál ta tá sa. A bér má -
lás a ke reszt sé gi ke gye -
lem meg erõ sí té se, mely

tu da tos dön tés a bér mál ko zó ré szé rõl és fel té te le -
zi a hit ben va ló nö ve ke dést.             Sulics He ni

Ágh Pé ter
Nagy sze rû em be rek él nek itt, 
aki kért ki tün te tés dol goz ni!

Kö szö net a Répce vi dé kén élõk tá mo ga -
tá sá ért, kö szö net min den sza va za tért a vá -
lasz tó pol gár ok nak! Há lás va gyok az itt te vé -
keny ke dõ ak ti vis ták nak, szim pa ti zán sok nak és
sza va zó kö ri de le gál tak nak! Együtt nagy sze rû
ered ményt ér tünk el. Az Észak-Vas me gyét le -
fe dõ vá lasz tó ke rü le tünk ben min den ed di gi nél
töb ben tisz tel tek meg a vok suk kal. Kö szö nöm
ezt a bi zal mat, amely ar ra int, hogy to vább ra

is alá zat tal szol gál jam tér sé gün ket. Észak-Vas
me gye egy fan tasz ti kus hely, cso dás adott sá -
gok kal, ame lyek re büsz ke le het min den itt
élõ. Tér sé günk te le pü lé sei – párt po li ti kai hoz -
zá tar to zás tól füg get le nül – ös  sze köt nek mind -
an  nyi un kat. Nagy sze rû em be rek él nek itt, aki -
kért ki tün te tés dol goz ni. To vább ra is kö zös cé -
lunk, hogy lé pés rõl lé pés re, a le he tõ sé gek fi -
gye lem be vé te lé vel még elõ rébb moz dít suk
Észak-Vas me gyét és azon be lül a Répce vi dé -
ké nek min den köz sé gét és vá ro sát!

OLVASS MINKET
ONLINE IS!

www.repcevidek.hu

Idén Bükön kezdõdött 
a bérmálkozási idõszak
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Mi kor a nap su gár csik lan doz va ját szik a bõ -
rün kön, ami kor a szel lõk hun cu tab bul fü tyül nek,
ami kor ibo lya il lat száll a le ve gõ ben, vis  sza von -
ha tat la nul meg ér ke zik a ta vasz. A ta vasz nem
csak ön ma gá ban szép, a ta vasz ban már ott
van a nyár ígé re te, a ra gyo gó nap sü té sé, a me -
le gé, az éle té. A jó idõ be áll tá val te le pü lé sün -

kön is moz gal ma sab bá vá lik az élet. Fa lunk pol -
gá rai csi no sít ják por tá i kat, és ez idõ tájt a kö zös -
sé gi élet is fel len dü lõ ben van. El sõ ként vér adó -
ink fog tak ös  sze, hogy se gí tõ ke zet nyújt sa nak
rá szo ru ló em ber tár sa ik nak. Kö zü lük hár man is
ke rek szám hoz ér kez tek a vér adás te kin te té ben.
Ket ten öt ve ne dik, egy sze mély hat va na dik al ka -
lom mal nyúj tot ta kar ját. Min den ta vasz nak van
egy pár ki tün te tett nap ja, amely min den más ta -
va szi nap nál fé nye sebb. Kö zé jük tar to zik a nõ -
nap, ami kor ön kor mány za tunk is ki fe je zi a höl -
gyek irán ti tisz te le tet. Köz meg hall ga tás sal egy -
be kö tött nõ na pi ün nep sé get tar tunk ezen a kü -
lön le ges na pon. Az éves be szá mo ló és az idei

ter vek el hang zá sa után pol gár mes ter úr ki fej tet -
te, mi ért is sze re tik a höl gye ket a fér fi ak. A kép -
vi se lõ-tes tü let fér fi tag jai ne vé ben is él tet te a
szeb bik ne met, majd vi rág gal és tor tá val kö -
szön te meg oda adá su kat. A prog ram vé gén a
Szó és Kép Szín pad vi dám mû so rán szó ra koz hat -
tak a je len lé võk. Már ci us 19-én a kör nye zõ fal -

vak hoz ha son ló an, te -
le pü lé sünk is részt vett
a sze mét sze dé si ak ci -
ó ban. Saj nos az el -
múlt év ben szin tén
na gyon sok sze mét
ke rült az út men ti ár -

kok ba, több zsák nyi
lim lo mot gyûj töt tek
ös  sze az ön kén te sek.
Ért he tet len mó don
olyan kom mu ná lis
hul la dé kot is ta lál tak,
amit a hul la dék ke ze lõ
min den eset ben el szál lít a sze mét gyûj tõ edé -
nyek bõl. Kö szön jük a részt ve võk se gít sé gét! A
ke resz tény ség leg na gyobb ün ne pe és a gyer -
me kek ál tal egyik leg job ban várt ün nep a hús -
vét. Fa lunk gyer me ke i hez is el lá to ga tott a hús vé -
ti nyu szi, hogy aján dék cso mag gal ked ves ked -
jen a lur kók nak. A nyuszivárás örö mét ügyes sé gi

já té kok kal szí ne sí tet tük. Tojáspuzzle-kirakás, me -
mó ria já ték, nyu szi ra cél ba do bás, fa ka nál lal
„to jás te re lés”, egyen sú lyo zás sze re pelt a fel ada -
tok kö zött. Ter mé sze te sen a ki csik ál tal ked velt
hús vé ti ki fes tõk sem ma rad tak ki a sor ból. A fel -
ada tok vé gé re, a nyu szi is el rej tet te a cso ma go -
kat a fa lu ház elõt ti té ren a gye re kek örö mé re. A
hús vét mél tó fo ga dá sá ra to jás fa és ki sebb de -
ko rá ci ók ké szül tek a te le pü lé sen. A ta vasz be kö -
szön té vel vég re el kez dõd he tett a 30 éves fa lu -
há zunk fel újí tá sa.

A Ma gyar Fa lu prog ram ke re té ben nyert ösz -
 szeg bõl a nyí lás zá rók cse ré je és a szi ge te lés már
meg tör tént, fo lya mat ban van a szí ne zés, ami a

cikk meg je le né sé re már szin tén meg va ló sul. Az
ön kor mány zat to váb bi ös  szeg gel já rul hoz zá a
költ sé gek hez, így a lép csõk bur ko lá sa és a tér kõ
cse ré je is re a li zá ló dik. Re mé nye ink sze rint fa lunk
köz pon ti épü le te az el kö vet ke zen dõ év ti ze dek -
ben is mél tó képp szol gál ja kö zös sé gün ket!

Né meth Lajosné

Nagygeresdi kikelet
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Bor lo va gok ko szo rúz tak
a csepregi szõ lõ he gyen

2022. áp ri lis 6-án 16 óra kor a Lukácsházi
Lo va gi Szék tag jai és hoz zá tar to zó ik a he gyen
gyü le kez tek, majd meg ko szo rúz ták az Eu ró pai
Lo vag rend Em lék he lyét. Ez az al ko tás az
Übelher szõ lõ ben ta lál ha tó, és aki nek jó hal lá -
sa van, mint egy xi lo fo non, dal la mot is tud raj -
ta ját sza ni.

A bor lo va gok éven te ko szo rúz nak itt. Ko -
szo rú zás után csepregi bo rok kal koc cin tot tak
itt a részt ve võk és gyö nyör köd tek a szép pa -
no rá má ban.

A so ron kö vet ke zõ fel ada tok meg be szé lé -
sé re fi nom va cso ra és fi nom bo rok mel lett a
Vinora Bor ház ban ke rült sor. Ba rá ti be szél ge -
tés sel foly ta tó dott az est. Is ten és a bor di csõ -
sé gé re.

Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg

Sze mét sze dés

Nap mint nap szem be sül he tünk az zal,
hogy a boly gónk ve szély ben van. Elég csak
az ut cán vagy er dõ in ken vé gig men ni. Min -
den hol sze mét tel ta lál ko zunk. A Föld nap já hoz
kö ze led ve idén is sze mét gyûj tést szer ve zett a
sopronhorpácsi ön kor mány zat, hogy a köz -
ség bõl ki ve ze tõ uta kat meg tisz tít sák az el do -

bált sze mét tõl. Az idei év ben az is ko lá sok kal
együtt in dult út nak a fa lu kö zös sé ge 2022.
már ci us 19-én. Ezek az ak ci ók re mek al kal mat
ad nak ar ra, hogy az em be rek mér le gel jék,
ho gyan is bán nak kör nye ze tük kel, és mit tesz -
nek azért, hogy a ter mé szet és ben ne az em -
ber egész sé ge seb ben él jen, és a ter mé sze ti
ér té kek meg ma rad has sa nak. Saj nos a vi lág
el ju tott ar ra a pont ra, hogy a Föld nap ját nem
csak ün ne pel ni kell, ha nem so kat kell ten ni
azért, hogy meg óv juk kör nye ze tün ket.

Balogh-Igler Pat rí cia

• Sopronhorpács

Több hét vé gén ke resz tül al kot tuk a hús vé ti
de ko rá ci ók ele me it kis te le pü lé sün kön. El sõ íz -
ben ki he lyez tük a ta valy ké szült óri ás fanyuszikat
és kis csi bé ket, va la mint to jás fá kat dí szí tet tünk.
Majd egy szom bat dél elõt ti könyv tá ri prog ram
ke re té ben a gye re kek kel újabb nyu szi kat al kot -
tunk, a Pietrowski Zol tán fa lu gond nok ál tal ki vá -

gott fa és hun ga ro cell ala pok ra sze met, or rot,
baj szot raj zol tak a gye re kek. Al ko tá suk nyo mán
egész nyuszicsapatok lep ték el a könyv tár, az or -
vo si ren de lõ, a busz for du ló és az evan gé li kus
temp lom elõt ti te ret.

Áp ri lis 15-én a reg ge li esõ után dél után ra ki -
sü tött a nap, így a ka to li kus temp lom kert jé ben
meg va ló sít hat tuk a to jás ke re sõ prog ra mot. A
gye re kek já té kos ügyes sé gi fel ada tok kal vár ták
a nyu szit, volt te ke, ka ri ka do bá ló és go lyó la bi rin -
tus, ad dig a kí sé rõ szü lõk, nagy szü lõk jó ízû en
be szél get tek, majd ka lác  csal, zsí ros ke nyér rel

ven dé gel tük meg a je len lé võ ket. Köz ben meg -
ér ke zett a nyu szi és el pot  tyan tot ta cso mag ja it a
temp lom kert ben. Örö münk re szol gált, hogy az
uno kák is ha za ér kez tek, így 17 nyu szicso mag ta -
lált gaz dá ra a nagy ke res gé lés ben.            RN

Húsvétra hangolódás Lócson
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Tompaládony ön kor mány za ta
egy már or szág szer te is mert já ték -
ra, a fé szek ra kás-fé szek rab lás ra in -
vi tál ta hús vét va sár nap dél -
elõtt jén a fa lu ap ra ját és
nagy ját. A já ték lé nye ge,
hogy a fé szek ra kók a ke rí té -
sük re, há zuk elé jól lát ha tó
fész ket épí te nek. A fé szek be
csu pa olyan do log ke rül,
ami rõl gon dol ják, hogy a kis
fé szek rab lók örül ni fog nak
ne ki. Kéz zel ké szí tett ki sebb
aján dé kok, fes tett vagy cso -
ki to já sok, más édes ség. Tom -
pa lá dony ban a „rab lás” a
Fa lu ház tól in dult, ahol az ön -
kor mány za ti nyu szi hagy ta

ott a gye re kek nek a cso ma go kat,
majd a csa lá dok tér kép pel – ami
út mu ta tó volt a fész kek he lyé hez –
fel sze rel kez ve ke res ték fel az aján -

dé kok kal meg ra kott fész ke ket. A
gye re kek min den fé szek bõl vá laszt -
hat tak egy meg le pe tést. Cse ré be

a fé szek rab lók is hagy -
tak ott egy kis ap ró sá -
got, hi szen a já ték lé -
nye ge – az öröm szer zés
mel lett – a köl csö nös -
ség volt. A fé szek ra kók
ju tal ma va ló ban a ké -
szü lõ dés volt, a ké szí tés
örö me és per sze a cse -
ré be ka pott raj zok, ap -
ró aján dé kok, va la mint
a sok ked ves, mo soly -
gós gye rek arc. Kö szön -

jük, min den ki nek, aki részt vett a já -
ték ban, a kö zös ség ös  sze tar tó ere -
je most is meg mu tat ko zott Tom pa -
lá donyban!                                 bvr

Már ci us vé gé tõl vi rág ba bo rul -
tak a fák, zson gás sal tel tek meg az
ut cák. Ta vasz lett. Las san vé gé hez
ért a 40 na pos nagy böjt is, ami a
hit ben va ló el mé lyü lést, a bûn bá -
na tot, a le mon dá so kat, Jé zus Krisz -
tus fel tá ma dá sá nak a meg ün nep -

lé sé re va ló ké szü lõ dés idõ sza kát je -
len tet te so kak szá má ra. 

Nem csak lel ki ek ben ké szül tünk
a szép ün nep re, ha nem csi no sít -
gat tuk kör nye ze tün ket is. 

Köz sé günk két busz meg ál ló já -
nak a kör nyé két – az ön kor mány za -
tunk jó vol tá ból –  meg lá to gat ták a
nyu szik, s a ked ves fo gad ta tás után

úgy dön töt tek, ná lunk is ma rad nak. 
Ott ta lál tuk kör nye ze tük ben a

to jás fá kat is, me lye ket sok-sok hí -
mes, szí nes to jás dí szí tett.  Olyan
szép mun kát vé gez tek se gí tõ ik kel,
hogy a ma gán há zak kert jét is több
he lyen meg lá to gat ták.

Áp ri lis 9-én kéz mû -
ves fog lal ko zás ra hív ta
Borbás Ani kó a vál lal -
ko zó ked vû ér dek lõ -
dõ ket. Õk is az ün nep -
re han go lód tak. Kon -
zerv do bo zo kat dí szí tet -
tek ta va szi szal vé ta
tech ni ká val, majd
zsen ge zöld ágak kal,
bar ká val, mas nik kal
éke sí tet ték  to vább az
asz tal dí sze ket. Ké sõbb
fes tet tek te rí tõt is, ahol
csak a kre a ti vi tás
szab ha tott ha tárt. Az
al ko tás he vé ben né ha
ki csit meg áll tak, be -
szél get tek, meg kós tol -

ták a nyu szi ka lek vár ja it, a snid lin -
ges tú ró kré met, a kug ló fot s a ka lá -
csot. Ren ge teg szép, egye di al ko -
tás szü le tett, ame lyek ké sõbb az ott -
ho no kat dí szí tet ték. 

Az el ké szült al ko tá so kat itt néz he -
tik meg: fa ce book.com/tomord.hu.
Kö szön jük a szer ve zést! 

KSzÁ

Húsvétra
készülõdés Tömördön

Mert adni jó!
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg 100 éve, 1922. 03. 08-án szü le tett Csep re -
gen Zauf, 1939-tõl Zá to nyi Já nos ze ne pe da gó -
gus, szak fel ügye lõ és kar nagy. Édes ap ja Zauf
Já nos rk. ta ní tó, majd igaz ga tó volt a nagy köz -
ség ben. A Kõ sze gi Ál la mi Ta ní tó kép zõ el vég zé se
után 1941-ben a Csepregi Ál la mi Pol gá ri Is ko lá -
ban kez dett ta ní ta ni. Mun ká ját 1948 õszé tõl a
Csepregi Ál la mi Ál ta lá nos Is ko lá ban foly tat ta. A
ta ní tás mel lett 1952-ben el vé gez te a bi o ló -
gia–föld rajz sza kot a ta nár kép zõ fõ is ko lán. Majd
1956-ban ének-ze ne sza kon újabb dip lo mát ka -
pott. 1967-ben a Sze ge di Jó zsef At ti la Tu do -
mány egye tem ter mé szet tu do má nyi ka rán föld -
rajz ból kö zép is ko lai ta ná ri dip lo mát szer zett. Egy
idõ ben is ko la igaz ga tó-he lyet tes, me gyei ál ta lá -
nos ta nul má nyi fel ügye lõ és ének-ze ne ve ze tõ
szak fel ügye lõ volt. Óra adó ként – nyug díj mel lett
is – ta ní tott a csepregi (szak)közép is kolában.
Összes sé gé ben 52 év „ka ted rai szol gá lat” fû zõ -
dik ne vé hez. 

Kez dõ pe da gó gus ko ra óta részt vett a te le -
pü lés kö zé le té ben. Elõ ször a szín da rab ok hoz ku -
lis  szák és hát te rek fes té sét, ze nei be tét szá mok
kom po ná lá sát és azok zon go ra kí sé ret ét vé gez te
min den el len szol gál ta tás nél kül. In téz mé nyek -
nek, tár sa dal mi szer vek nek al ka lom sze rû en pla -
ká to kat fes tett. 1953-ban át vet te és új já szer vez -
te a fel nõtt ének kart, az Egyet ér tés Dal kört,
mely nek mû kö dé sét a KIOSZ he lyi szer ve ze te és
a Ve gyes ipa ri KTSZ is tá mo gat ta. Me gyei ver se -
nye ken, be mu ta tó kon arany, or szá gos mi nõ sí té -
sen bronz, majd ezüst ok le ve let ér de mel tek ki. A
gim ná zi u mi és az ált. is ko lai ének ka rá val – ezek -
hez csat la koz va a fel nõtt kó rus sal, fel nõtt és if jú -
sá gi ze ne ka rá val – egész es tét be töl tõ hang ver -
se nye ket tar tot tak nagy si ker rel. Az 1960-as évek
kö ze pén még a szü re ti fel vo nu lást is meg szer -
vez ték. 

Utol só éve i ben a Csepregi Fa lu vé dõ, Szé pí tõ
és Ke gye le ti He lye ket Ápo ló Egye sü let ve ze tõ sé -
gi tag ja ként te vé keny ke dett. 1994-ben hunyt el. 

100 éve: 1922. febr. 15–én szü le tett Felsõ sza -
kony ban Ma jor Je nõ te le pü lés tör té nész. Lí ce u mi
évei alatt a Nyu ga ti Õr szem cí mû di ák lap egyik
szer kesz tõ je volt, és cím lap ját is õ ter vez te.
„1940-tõl az Eöt vös Jó zsef Kol lé gi um tag ja ként a
bp.-i Páz mány Pé ter Tu do mány egye te men tör -
té ne lem-föld rajz szak ra járt… 1944-ben a Nem -
ze ti El len ál lás Di ák moz gal má ban a né me tek el -
len te vé keny ke dett. 1944-tõl Mendöl Ti bor
egye te mi ta nár mel lett díj ta lan gya kor nok volt…
1945-tõl az Orsz. Szé ché nyi Könyv tár (OSZK) tér -
kép tá rá ban, 1946-tól a Val lás- és Köz ok ta tás -
ügyi Min.- ban ha vi dí jas. 1947-tõl a Te le ki Pál
Tud. In té zet ben (ké sõbb Ke let-eu ró pai Tud.
Intézet)… a Szo ci o ló gia Osz tá lyon dol go zott, és
ve zet te Al só õr ség ben (Õriszentpéter) a szo ci o ló -
gi ai ku ta tá so kat. 1947-ben böl csész dok to ri fo ko -
za tot szer zett a bp.-i tudományegyetemen…
1949 õszén a BME Vá ros épí té si Tan szé kén az MTA
ál tal szer ve zett te le pü lés ter ve zés sel fog lal ko zó
tu do má nyos cso port hoz ke rült. 1958-tól a bp.-i
tu do mány egye te men Mendöl Ti bor te le pü lés-
föld raj zi tan szé kén ad junk tus, 1961-tõl a BMB vá -
ros épí té si, 1980-tól az épí té szet tör té ne ti tan szé -
kén 1986-ig, nyug díj ba vo nu lá sá ig, tu do má -
nyos fõmunkatárs…” Bu da pes ten hunyt el 1988.

júl. 2-án. Ha lá la után c. do cens nek ne vez ték ki.
Ku ta tá si te rü le te: a föld raj zi kör nye zet és a te le -
pü lés tör té net ös  sze füg gé se i nek vizs gá la ta,
mely rõl több ta nul mányt is meg je len te tett. 

1922. 07. 03-án Szakonyban szü le tett dr.
OSB Tóth Veremund An tal (név va ri áns: Tóth An -
tal, Tóth Veremund; ál név: T. V.) szer ze tes, iro da -
lom tör té nész. „A kõ sze gi ben cés gim ná zi um ban
érett sé gi zett, 1942. au gusz tus 6-án lé pett a
rend be, a te o ló gi át Pan non hal mán vé gez te,
1948-ban pap pá szen tel ték. Pan non hal mán ta -
nár je lölt, 1949-ben Inns bruck ban, 1950-ben a
pá ri zsi Sor bonne -on ta nult to vább. 1951-ben ér -
ke zett Bra zí li á ba, ahol káp lán, 1952 és 1962 kö -
zött Sao Paolóban a Szent Im re Kol lé gi um la tin,
fran cia és hit ta ná ra, 1952-ben a Do bó Ka ti ca
le ány cser kész csa pat ala pí tó ja (és 1968-ig pa -
rancs no ka), a szom ba ti Ma gyar Is ko la ve ze tõ ta -
ná ra. A Ma gyar Könyv ba rát ok Di á ri um társ szer -
kesz tõ je (1952–1954), a Dél-ame ri kai Ma gyar
Hír lap iro dal mi kri ti ku sa (1953–1957), a Vár tán
szer kesz tõ je (1954–1955). A Si mon Bá lint Cser -
kész park ala pí tó ja és éve ken át gond no ka.
1963 és 1981 kö zött a Szent Im re Kol lé gi um ne -
ve lõ je és hi va tás ügyi ta nács adó ja, 1968 és
1981 kö zött a Szent Gel lért Ko los tor per je le, 1970
és 1973 kö zött, il let ve 1990-tõl a Köny ves Kál -
mán Sza bad egye tem dé kán ja és rek to ra. 1970
és 1979 kö zött a Szent Be ne dek Plé bá nia plé bá -
no sa. 1971-tõl a Ko los tor Szo ci á lis In téz mé nye i -
nek ve ze tõ je. 1975-tõl a Szent Placid Sze mi ná ri -
um ta ná ra, 1978-tól 1981-ig újonc mes te re, az
Oblátus In téz mény ve ze tõ je, 1977 és 1980 kö -
zött es pe res is. A Hit ok ta tás kép zõ is ko la ala pí tó -
ja, éve ken át ta ná ra és rek to ra. 1978 és 1981
kö zött Sao Paulóban magister is, 1982 és 1984
kö zött sze mi ná ri u mi ve ze tõ és káp lán, 1985-ben
No va Santa Bar ba rá ban (Bra zí lia) sze mi ná ri u mi
ház fõ nök és lel kész. 1992-tõl Paraisópolis plé bá -
no sa. Sao Pauloban (Bra zí lia) hunyt el 2005. jú ni -
us 6-án.”

1922. 08. 03-án Völcsejben szü le -
tett Heckenast Jó zsef ag rár mér nök, egye te mi
ta nár. „A Ma gyar ó vá ri Gaz da sá gi Aka dé mi án
gaz da ok le ve let (1944), a Me zõ gaz da sá gi Szak -
ta nár kép zõ Tan fo lya mon gaz da sá gi ta ná ri ok le -
ve let szer zett (1947), a gö döl lõi Ag rár tu do má nyi
Egye te men me zõ gaz da sá gi mér nö ki ok le ve let
szer zett (1959), a keszt he lyi Ag rár tu do má nyi
Egye te men (ATEK) dok to rált (1966), a me zõ gaz -
da sá gi (tör té ne ti) tu do má nyok kan di dá tu sa
(1965). A pá pai és a szol no ki gaz da sá gi is ko la
ta ná ra (1944–1949), a Zsámbéki Me zõ gaz da sá -
gi Aka dé mia ta nár se gé de (1949–1953), a Fel sõ -
ok ta tá si Mi nisz té ri um fõ elõ adó ja (1953–1954), a
Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um osz tály ve ze tõ-he -
lyet te se (1954–1961), a Mér nök to vább kép zõ In -
té zet Pe da gó gi ai Tan szék ének egye te mi ad -
junk tu sa (1957–1967), az Ag rár tu do má nyi Egye -
tem, il let ve a Gö döl lõi Ag rár tu do má nyi Egye tem
(GATE) Ta nár kép zõ In té zet Ok ta tás szer ve zé si tan -
szék egye te mi do cen se (1968–1969), tan szék -
ve ze tõ egye te mi ta ná ra és a Köz pon ti In té ze tek
és Tan szé kek igaz ga tó ja (1969–1992). A Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia Ag rár tör té ne ti Bi zott sá -
gá nak (1962–1988), a Ma gyar Tör té ne ti Tár su lat -
nak tag ja (1975-tõl). Je len tõs sze re pet töl tött be

Négy év szak, négy tú ra Csepregen

2022. áp ri lis 23-án Kiszsidány kép vi se lõ-
tes tü le te, a csepregi Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé -
si, Sport ház és Könyv tár és a csepregi
borosgazdák 16 km-es er dei tú rá ra hív ták a
moz gás és a ter mé szet sze rel me se it. 

A részt ve võk az Új-Benekút-forrásnál re -
giszt rál hat tak. A kö vet ke zõ út vo na lat jár ták
be: Madárerdõ/Betyárfa – Kecs ke kút – Kis zsi -
dán yi er dõ – Forráskút/Kiszsidány. Itt, a For rás -
ré ten ven dé gül lát ták a kiszsidányiak a tú rá -
zó kat. Majd pi he nés és be szél ge tés után a tú -
ra ve ze tõ vel el in dul tak a Ti los er dõn át Ja ni
bá csi er dész kuny hó já hoz, és es te fe lé vis  sza ér -
kez tek az Új-Benekút-forráshoz.

Öröm volt lát ni, hogy sok gye rek is volt a
tú rá zók kö zött, a szü lõk kel együtt tet ték meg a
tá vot. Ter mé sze te sen több he lyen meg áll tak a
ba ran go lók, ahol a fel nõt te ket fi nom csepregi
bo rok kal kí nál ták a gaz dák. De aki akart, for -
rás vi zet is iha tott.

Ara nyo si Er vin A Föld nap já ra c. ver sé vel
és az Er dõ fo há sza fel ol va sá sá val em lé kez tek
a Föld nap já ra, amely elõ zõ nap volt. A klí ma -
vál to zás ról is hall hat tak a ba ran go lók, a gye -
re kek is ér dek lõd ve fi gyel tek.

Akik el jöt tek, meg fi gyel het ték az éb re de zõ
ta va szi er dõt és kel le me sen tölt het ték ezt a
dél utánt.

Horváthné Pa dos Te réz

Év for du lók a Répce-vidéken 2022 
II. rész
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a ma gyar or szá gi ag rár fel sõ ok ta tá si re form elõ -
ké szí té sé ben. Fel dol goz ta a ma gyar or szá gi ag -
rár szak ok ta tás tör té ne tét. Bu da pes ten hunyt el
2002. ja nu ár 30-án.”

1922. 08. 27-én Sop ron ban el hunyt Östör An -
tal egye te mi hall ga tó, köl tõ, dr. Östör Jó zsef
ügy véd gyülevizi (ma Zsira) föld bir to kos fia. Sop -
ron ban szü le tett 1902. 01. 13-án. Zsirán he lyez -
ték örök nyu ga lom ra.

1922. no vem ber 8. Lajtakátán hunyt
el Lévay Pál ró mai ka to li kus pap, új ság -
író. Undon szü le tett 1851. jú li us 1-jén. „Ti zen öt
éves ko rá ig írás tu dat lan hor vát fa lu si pász tor -
gye rek volt. Ta nul má nya it Sop ron ban és Gyõr -
ben vé gez te. 1876-ban szen tel ték pap pá. Szol -
gált Pándorfaluban és Magyarkimlén is. 1894-
ben ke rült Lajtakátára, ahol ha lá lá ig szol -
gált. Moson vár me gye tör vény ha tó sá gi bi zott sá -
gá nak ak tív tag ja ként ki emelt sze re pet vál lalt a
me gye kö zé le té ben. Nagy mû velt sé gû em ber
volt, aki gaz da sá gi, fi lo zó fi ai és er köl csi tár gyú
cik ke ket írt a Ma gyar Ál lam a Nép is ko lai La pok
és a Mosonvármegye cí mû la pok ba.”

70 éve, 1952-ben ala pí tot ták a Csepregi
Böl csö dét. Az elõ ké szí tés ben nagy sze re pet vál -
lalt dr. Sze mes Zol tán kör ze ti or vos.

60 év vel ez elõtt, 1962. 08. 19-én ad ták át
a Bü ki Ter mál für dõ el sõ me den cé jét a nagy kö -
zön ség nek.

50 éve, 1972 jú li u sá ban avat ták fel a Bü kön
a Kas tély szál lót, majd 10. 14-én a fe dett gyógy -
für dõt.

1972. 03. 03-án Óbu dán hunyt el Fü löp De -
zsõ (115 éve, 1907. 11. 01-én szü le tett Pá pán),
aki 28 évig ev. lel kész volt Bü kön és Szakonyban,
1952–56 kö zött es pe res. Rész le tes élet raj za ol -
vas ha tó Sza bó Jó zsef: A Bü ki Evan gé li kus egy -
ház köz ség tör té ne te c. könyv ben.

30 év vel ez elõtt, 1992-ben in dult meg a
ter me lés a Lin zi Tej ipa ri Szö vet ke zet ál tal ala pí tott
Ju pi ter Zrt. bü ki ál la tele delgyá rá ban. (Elõ zõ leg
a Csepregi Ál la mi Tan gaz da ság Roll jég krém -
üzeme és hû tõ tá ro ló ja mû kö dött az épü let ben.)
Az el sõ ter mék csa lád a „Darling” már kane vû ku -
tya táp volt. Az üze met 1996-ban meg vá sá rol ta
a sváj ci tu laj do nú Nest lé Rt., de ré sze se dést szer -
zett ben ne az ame ri kai Purina is.

15 éve, 2007-ben avat ták fel az új Csepregi
Ál ta lá nos Is ko lát, mely ha ma ro san fel vet te Dr.
Csepregi Hor váth Já nos ne vét. 

(Ös  sze ál lí tá sunk a cell dö möl ki könyv tár ve -
ze tõ, Né meth Ti bor Ma gyar Élet raj zi Ka la uz, a
gyõ ri Dr. Ko vács Pál Könyv tár és Kö zös sé gi Tér
Me gyei Év for du ló nap tár és a szer zõ Répce-
vidéki év for du lók adat bá zi sai fel hasz ná lá sá -
val ké szült.)

SF

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.



12

2022. m
ájus XII. évfolyam

 5. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Meg újult a szakonyi plé bá nia

A Szakonyi Ró mai Ka to li kus Plé bá nia a Ma -
gyar Fa lu prog ram ke re té ben az el múlt év ben
kö zel 8 mil lió fo rint brut tó ös  sze gû tá mo ga tást
nyert, a plé bá nia épü let te tõ szer ke zet ének és

bel sõ ré szé nek fel újí tá sá ra. A ta va szi mun ká la -
tok so rán meg újult a te tõ szer ke zet, ki cse ré lés re
ke rült a hé ja zat. Új lett az esõ víz-el ve ze tõ csa -
tor na rend szer. Az épü let bel se jé ben is nagy
mun ká la tok foly tak. A bon tá si mun ká la tok mel -
lett a fel tört alj zat ra új já ró lap ke rült. Ja ví tá si
mun ká la tok után fris sen fes tet ték a fa la kat.

Csenár Má tyás el mond ta, hogy a ko moly
ár emel ke dé sek mi att a nyert pá lyá zat nem
fe de zi a tel jes költ sé get. A hi ány zó ös  sze get
ön rész bõl egé szí tik ki, il let ve he lyi szak em be -
rek tár sa dal mi mun ká i val tud ják az el kép ze lé -
se ket meg va ló sí ta ni. A bel sõ ta ka rí tást, a kül -
sõ te rep ren de zést szin tén a kö zös ség tag jai
vég zik.

A mun ká la tok nem áll nak meg. A ter vek
kö zött sze re pel a ke rí tés és mag tár épü le té -
nek fel újí tá sa, il let ve az  ud var és bel sõ csi no -
sí tás is vá rat ma gá ra.                             ADA

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Szakony
A bõi gyö ke rek kel is ren del ke zõ, ba las sa -

gyar ma ti szü le té sû dr. Gy. Sza bó And rás elõ adó -
mû vész és iro da lom tör té nész aláb bi no vel lá ja vi -
dé künk te le pü lé se i nek kö zös múlt já ból a fal vak
egyik jel leg ze tes köz szol gá ját idé zi elénk. (Meg -
je lent „A vég aka rat” c. köny vé ben. Bp., 2018.) A
szer zõ ma is sze re tet tel gon dol az egy ko ri me zõ -
vá ros ban az is ko lai szü ne tek alatt, az apai nagy -
szü lõk nél töl tött he tek nap ja i ra és az itt meg élt
él mé nyek re. A bü ki gyógy für dõ 60 éves ju bi le u -
ma is in do kol ja, hogy vis  sza em lé ke zõ so ra it köz -
zé te gyük. A té nyek ked vé ért meg je gyez zük,
hogy a bü ki ter mál vi zet 65 éve, 1957-ben ta lál -
ták meg az olaj ku ta tók. A le zárt ku tat Bernáth
La jos ál lo más fõ nök kez de mé nye zé se után, az
ak ko ri bü ki ve ze tõk lob bi zá sá ra, s dr. Gonda
György nek, Vas me gye Ta ná csa el nö ké nek és
mun ka tár sa i nak in téz ke dé se után nyi tot ták új ra
1960. de cem ber 5-én. Az ek kor „ég be tö rõ” 80-
100 mé te res víz osz lo pot Bõ bõl is lát ni le he tett. A
kö vet ke zõ na pok ban Bük rõl és a szom szé dos te -
le pü lé sek rõl mun ka bri gád ok ér kez tek a ku ko ri -
ca föld re, s ás tak kb. két ki lo mé ter hosszú ár kot,
hogy az isza pos me leg víz a Répcébe ke rül jön. A
kö vet ke zõ két év ben – a für dõ el sõ me den cé jé -
nek 1962. au gusz tus 19-i meg nyi tá sá ig – itt tör -
tént az árok für dés.

„Jött, lá tott és gyõ zött. Leg alább is gyer mek -
sze münk ben ez igék hár ma sa ve szi kör be alak -
ját. Tud juk, hogy jön, azt is, hol le het ép pen, a hí -
re meg elõz te. De hogy is fu tot tunk vol na el a
kocs má ig, a pos ta és a Ku tya szo rí tó sar ká ig,
ami kor mi is hal la ni akar tuk az an  nyi szor el da -
rált, de ne künk, ma lom szö gi ek nek is kü lön ki nyil -
vá ní tott igét. Tá vo li dob per gés je lez te kö ze led -
tét. A fa lu éle té nek két ség kí vül ez volt egyik
meg ha tá ro zó ese mé nye, ami kor be kap cso lód -
hat tak a fa mi li a ri tás fészekmeleg ér zé sé be, ami -
kor min den ki sze mély sze rint is fon tos sá vál ha -
tott, mert az »üzenet« a ház hoz jött, ne ki szólt. A
Mar ton Bözsiék kút ága sa elõt ti kis hal mon cö ve -
kelt le a kis bí ró (kö zép ko rú fér fi), a dob a nya ká -
ban, s el nem té vesz tett tak tus ban per get te az
ütõt a bõ rön. Fi gye lem kel tõ já té kát há rom szor is -
mé tel te meg. Jöt té re ad dig ra már ki áll tak ka pu -
juk elé ken dõ jü ket igaz gat va az as  szo nyok, kar -
ba font kéz zel a kö té nyes fér fi ak, s mi kor ra
együtt volt a ma lom szög, a tel jes agora, a sod -
rott pa pí ros ból el hang zott a szó zat. Erõ tel jes
han gon, ért he tõ en. Vér be li szín pa di tel je sít mény

volt. An nak ér té ke lem ma is. Ahogy a dob szó
után, az ütõ ket hang szer ének szí ja alá csúsz tat -
va, mel lé nye zu gá ból ki eme li a pa pír hen gert,
ni ko tin fol tos uj ja i val szét gön gyö lí ti, s eny he ter -
pesz ál lás ban ol vas sa a le ír ta kat a szö vet ke zet
fon to sabb hí re i rõl, a ve tí tés re ke rü lõ leg újabb
mo zi film rõl. Igen, min den kép pen elõ ke lõ hely il -
le ti meg a kis bí rót a fa lu tár sa dal má ban, aki nek
je len lé te, nem túl zás, ös  sze tar tot ta a kö zös sé get,
színt vitt az ot ta ni ak éle té be.

A hat va nas évek ele jé nek egyik nyá ri dél -
után ján, öt óra tájt (több nyi re eb ben az idõ -
pont ban ér ke zett ma lom szö gi, egy ben utol só ál -
lo má sá ra) szen zá ció szám ba me nõ hír rel lep te
meg az em be re ket: me leg víz fa kadt fel a föld -
bõl Bük és Bõ ha tá rá ban fú rás köz ben. Tu laj don -
kép pen ola jat ke res tek, de a sû rû, fe ke tén csil -
lám ló kõ olaj he lyett sár ga me leg víz osz lo pa tört
elõ a kút ból. „Az égig lö vell” – moz gó sí tot ta az
em be rek fan tá zi á ját sze mé lyes él mé nye köz ve -
tí té sé vel a kis bí ró. A Répce-partról is jól lát ha tó
ké pet nem le het el fe lej te ni. A kis bí ró nem túl zott.
Va ló ban ég be szö kött a víz ár, su ga ra ho mály ba
bo rí tot ta a na pot. A föld gyom ra dü bö rög ve on -
tot ta a sár ga, sû rû esõt; meg nyílt szá ja, mint ti -
tok za tos óri ás lény árasz tot ta szét záp to jás sza gú
per me tét. Né ha el fá radt a szörny a föld alatt,
ilyen kor pi hent egy ke ve set, gyom ra tar tal mát
vis  sza fog ta, hogy az tán ere jét meg fe szít ve, min -
den ed di gi nél ma ga sabb su ga rat küld jön a
ma gas ba. Lent, a sár ga per met szét te rült a föl -
de ken, vé ge lát ha tat lan isza pos ten ger bo rí tot ta
a tá jat, s ta lán még to vább sza ladt vol na, ha a
Répce meg nem ál lít ja, s be nem fo gad ja hor -
da lé kát. A fi nom szem csé jû isza pos, tér dig érõ
víz ben pa raszt em be rek da go nyáz tak. Bok rok és
fák ága i ra ag gat ták ru há i kat, gye rek ként to -
csog tak, hem pe reg tek az ár ban, ha son, há ton
fek ve gyó gyít gat ták há bo rú ból ho zott re pesz szi -
lán kos lá bu kat, kösz vé nyes kar ju kat, saj gó de re -
ku kat a hul ló víz esés ben.

Év ti ze dek múl va ter mál me den cék so ka sá ga
épül itt, az or szág má so dik leg na gyobb gyógy-
és él mény für dõ je tá mad a sem mi bõl, de az it te -
ni em be re ket, akik már sok cso da ki huny tát
meg ér ték, még is csak az fog lal koz tat ja leg in -
kább: mi lesz, ha egy szer ki apad a föld alat ti
for rás, s volt-nincs me leg víz?”

Köz re ad ja: 
SF

A kis bí ró



13

2022. m
ájus XII. évfolyam

 5. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

REKLÁM
A REJT VÉNY BEN

A rejtvény megfejtése egy a terjesztési területünkön lévõ cég. Ezen vállalkozás
május 31-ig a rejtvény felmutatójának 10% kedvezményt biztosít szolgáltatása áraiból. 
Rész le tek rõl ér dek lõd jön a meg fej tés ben sze rep lõ cég nél.

Rejtvényt Rák Béla készítette

„Itt a ta vasz, les sük, vár juk,
a csi cser gõ fecs két” – hir de tik a mind an  nyi -

unk ál tal is mert ked ves vers sor ok. Ahogy sze re tett
ván dor ma da ra ink is vis  sza tér nek a ta vasz örö mé -
re, úgy ben nünk, em be rek ben is meg in dul a tett -
vágy kör nye ze tünk új já, szeb bé va rázs lá sá nak az
igé nyé vel. Ott ho na -
in kon kí vül a kül te rü -
le tek re is egy re na -
gyobb fi gyel met for -
dí tunk.

Köz sé günk ben
el sõ sor ban nyug dí -
ja sa ink, a Szép ko -
rú ak klub ja jár élen
eb ben a ne mes te -
vé keny ség ben, a
Fa lu fej lesz tõ Egye -
sü let tel kar ölt ve.

Az idei nagy ta -
va szi dí szí tés el sõ -
sor ban a hús vét ün -
ne pét kö szön töt te.
Az esz ten dõk so rán
er re ki ala kí tott ut ca -
ré sze ken és te re ken
min den ed di gi nél öt le te sebb és szí ne sebb dí szí -
tõ ele mek mo so lyog tak ránk. A nagy gond dal

fel dí szí tett, hí mes to já sok tól pom pá zó ün nep fák
nyug dí ja sa ink mel lett az is ko lá sok és óvo dá sok
ke ze mun ká ját is di csé ri. A fák alatt és mel lett so -
ra ko zó, ked ves nyu szik és tol las fi gu rák lát vá nya
szin tén nagy ban emel te az ün nep vá rás örö mét,
han gu la tát.

Az idei em lé ke ze tes ta vasz kö szön té sért ez -
úton is kö szö ne tet mon dunk a fá rad ha tat la nul

vég zett nagy sze rû barkácsmunkákért fér fi nyug -
dí ja sa ink nak, s a ki vá ló és új sze rû öt le te ket
ugyan csak ügye sen meg va ló sí tó, jó íz lés sel fes -

tõ as  szo nyi ke zek nek, és a mun ká la tok ba ör ven -
de te sen be kap cso ló dó fi a ta labb la ko sok nak is. 

Egyházasfalu hús vét vá rá sa nem csak a nagy
ün nep mél tó elõ ké szü le te volt csu pán, ha nem a
szü lõ föld sze re te té nek és meg be csü lé sé nek kö -
ve ten dõ szép pél dá ja is.

Ma jor Iza bel la

Húsvétvárás Egyházasfaluban
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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, 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

OLVASS
MINKET ONLINE

IS!
www.repcevidek.hu

Az üzem sa ját és bé relt föld je in há rom szo ri szán tást: a tar ló hán -
tást, a ke ve rõ és a ve tõ szán tást vé gez tek. Eze ken in dult meg elõ -
ször a gé pe sí tés: meg je len tek a gõz ekék, vas bo ro nák, ve tõ gé pek,
ló ka pák, ara tó- és kö tö zõ gé pek, csép lõ szek ré nyek, kul ti vá to rok,
stb. A nö vény ter mesz tés ben az ad dig szin te egy ol da lú ga bo na -
ter me lés szû kí té se mel lett a cu kor ré pá ra he lye zõ dött a hang súly.
Ve le pár hu za mo san ter jed tek el a kü lön fé le ta kar mány nö vé nyek:
ló he re, lu cer na, za bos bük köny, csa la má dé, stb. 

A nö vény ter mesz tés mel lett nagy gon dot for dí tot tak az ál lat te -
nyész tés bel ter jes sé gé nek meg te rem té se, mely a faj vál tás ban, a
tej ter me lés ho za má nak nö ve lé sé ben, va la mint a mar ha híz la lás ban,
a gö bö lyö zés ben nyil vá nult meg leg job ban. A leg fej let teb be ket
még a bé csi hízómarha ki ál lí tá son is be mu tat ták. Az ál la to kat a csá -
szár vá ros és Mün chen vá sá ra in ér té ke sí tet ték. A szál lí tó esz kö zö ket
von ta tó ál la tok: lo vak, bi va lyok és ök rök te nyész té se is na gyon fon -
tos volt a gaz da sá gok ban. Egyes ura dal mak ban je len tõs volt a juh -
te nyész tés. A ta kar mány nö vé nyek, il let ve al kal man ként a cu kor ré -
pa, s min den év ben a ré pa fej és a ré pa gyárt má nyá nak hul la dé -
kai: a ré pa sze let és a me lasz egy ré sze bõ sé ges ta kar mányt biz to sí -
tot tak cél ja ik meg va ló sí tá sá hoz. Az át vett ré pa men  nyi ség 35 %-át
ad ták vis  sza ré pa sze lep ben a ve lük szer zõ dõk nek, il let ve 7 % mész -
isza pot is. A me lasz és a vég szörp (A cu kor gyár tás mel lék ter mé ke a
me lasz és a vég szörp, amely még 50 % cuk rot tar tal maz, de gaz da -
sá go san már nem kris tá lyo sít ha tó ki.) na gyobb ré szé bõl szeszt ál lí tot -
tak elõ. A csepregi üzem te rü le tén 1872-tõl mû kö dött szesz gyár,
mely nek mel lék ter mé ke ál la ti ta kar mány lett.

Nagy ha tást gya ko rolt a csepregi és a kör nyék be li te le pü lé sek
me zõ gaz da sá gá nak fej lõ dé sé re a cu kor gyá ri ura dal mak ban és a
bér le mé nye ken lá tott kor sze rû, s in ten zív föld mû ve lés és ál lat te nyész -
tés, me lyet a gaz dák is gyor san hasz no sí tot tak. A cu kor gyá rak a ve -
lük szer zõ dött gaz da sá gok nak ki kö töt ték, hogy a ter mõ te rü let hány
szá za lé kán mi lyen nö vé nye ket kell ter mel ni ük a Norfolki ve tés for gó
sze rint. A ré pá hoz õk biz to sí tot ták a ne me sí tett ve tõ ma got.  

Az ál la tok trá gyá ja na gyon fon tos volt a ta laj erõ pót lá sá hoz, me -
lyet mû trá gyá val is ki egé szí tet tek. „Az el sõ rend sze res mût rá gyá zá -
sok 1868-ban tör tén tek a bü ki cu kor gyá ri gaz da ság ban.” A cu kor -
ré pa alá „kez det ben fõ ként csont lisz tet, gu a nót, chi lei sa lét ro mot,
Thomas-salakot, majd ká li sót és szu per fosz fá tot” al kal maz tak. A gyá ri
mel lék ter mék ként ke let ke zõ mész isza pot ta laj ja ví tás ra hasz nál ták.
Rö vid del ké sõbb a csepregi, majd „a töb bi cu kor gyá ri gaz da ság is
rend sze re sen hasz nált mû trá gyá kat.” 1871-ben Auszt ri á ból jött Ma -
gyar or szág ra a „cu kor ré pa-ter mesz tés egyik ha zai elõ moz dí tó ja, Ro -
va ra Fri gyes [1852-1912]… Mint gaz da tiszt a sop ro ni cu kor gyá ri”,
majd a csepregi üzem gaz da sá gá ban, utá na pe dig a bü ki gyár ral
szer zõ dött répceszentgyörgyi ura da lom ban mun kál ko dott. Ké sõbb
az Es ter házy-bir to ko kon dol go zott. „A mû trá gya al kal ma zá sá nak
egyik leg buz góbb ter jesz tõ je volt.” Fog lal ko zott a meg fe le lõ ré pa faj -
ták ki vá lasz tá sá val és a nö vény vé de lem mel is. A tor más pusz tai bir -
to kos Bauer Fe renc, majd fia, Ot tó (fe le sé ge: Patzenhofer Ma tild) ré -
pa ter me lés re szer zõ dé ses vi szony ban állt a csepregi üzem mel,
majd utób bi a (felsõ)büki cu kor gyár ral. 

A gaz da sá gok ból és a cu kor ré pa ter mesz tés re szer zõ dött bir to -
kok ról sze ke re ken hord ták a gyár ba a ter ményt, vis  sza pe dig a
mel lék ter mé ke ket. Ez az esõs õszö kön igen ne héz ke sen tör tént, s
rend sze re sen tönk re tet ték a köz uta kat, és elég gé le stra pál ták a
sze ke rek von ta tá sá ra hasz nált ló ál lo mányt.                        Sá gi F.

A csepregi cu kor gyár 
és a Sop ron vár me gyei cu kor ipar kap cso la ta 
VI. rész

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.

• Má jus 7-én, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Vá ro si
Sport csar nok ban: Bü ki TK – KK Aj ka nõi NB II-s ké zi -
lab da-mér kõ zés.

• Má jus 8-án, va sár nap 06 órá tól a bü ki hor gász -
ta von: Ha gyo mány õr zõ há zi ver seny. 

• Má jus 8-án, va sár nap 14 ó. Acsádon, a sport -
pá lyán: Acsád-Meszlen SE – Nárai SK, 17 ó. Bõ -
ben, a sport pá lyán: Répcevölgye SK, Bõ –
Sorkifalud-Gyanógeregye SK me gyei III. o. lab -
da rú gó-mér kõ zés.

• Má jus 10-én, ked den 17 ó. Bü kön, a Vá ro si
Könyv tár ban: Csider Sán dor: For rás c. ver ses kö tet -
ének be mu ta tó ja.

• Má jus 14-én, szom ba ton 9.52 ó. a kiszsidányi
busz meg ál ló tól: Ro do dend ron tú ra: Kiszsidánytól
Kõ sze gig Út vo nal: Kiszsidány busz meg ál ló –
Rhododend ron/Ha  vasszépe gyûj te mény meg te -
kin té se Bá nó Má tyás ka la u zo lá sá val – Kiszsidány-
forrás – Horvátzsidány – Skorus mú ze um – „Bo ros -
tyán úton” Ól mod ra - 1699-ben ál lí tott ha tár kõ –
Kõ szeg. Táv: 11 km, idõ tar tam: 4,5 óra. Tú ra ve ze tõ:
Hegy vá ri Fe renc (30/396-8050).

• Má jus 14-én, szom ba ton 15 ó. Csepregen, a Bol -
dog as  szony-ká pol ná nál: A Kál vá ria fel újí tott kõ ke -
reszt jé nek fel szen te lé se és hor vát nap. 

• Má jus 14-én, szom ba ton 18 ó. Bü kön, a sport te -
le pen: Bü ki TK – Jánosháza VSE me gyei I. o. lab da -
rú gó-mér kõ zés.

• Má jus 15-én, va sár nap 17 ó. Csepregen, a sport -
pá lyán: Csepregi SE – Pecöl-Kenéz-Megyehíd SE
me gyei II. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

• Má jus 21-én, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Vá ro si
Sport csar nok ban: Bü ki TK – Cell dö möl ki VSE nõi
NB II-s ké zi lab da-mér kõ zés.

• Má jus 22-én, va sár nap 10–16 ó. Bü kön, a
BMSK szín ház ter mé ben: Répcementi Fér fi kar
ün ne pi kó rus ta lál ko zó ja.

• Má jus 22-én, va sár nap 14 ó. Acsádon, a sport -
pá lyán: Acsád-Meszlen SE – Perenye SE, 17 ó.
Bõ ben, a sport pá lyán: Répcevölgye SK, Bõ –
Rábahidvég KSK me gyei III. o., Söptén, a sport -
pá lyán: Söpte SE – Csepregi SE me gyei II. o. lab -
da rú gó-mér kõ zés.

• Má jus 27–29. kö zött te le pü lé se in ken: Gyer mek -
na pi ren dez vé nyek.

• Má jus 28-án, szom ba ton Bü kön: Vas Me gyei Tûz -
ol tó Ta lál ko zó.

• Má jus 28-án, szom ba ton a csepregi szõ lõ he gye -
ken: Or bán-na pi gye pû tip rás.

• Má jus 28-án, szom ba ton 17 ó. Bü kön, a sport te -
le pen: Bü ki TK – Rép ce la ki SE me gyei I. o. lab da rú -
gó-mér kõ zés.

• Má jus 29-én, va sár nap te le pü lé se in ken: Hõ sök
na pi meg em lé ke zé sek.

• Má jus 29-én, va sár nap 14 ó. Bõ ben, a sport pá -
lyán: Répcevölgye SK, Bõ – Kõszeg szer da helyi SE,
Si ma sá gon, a sport pá lyán: Si ma ság SE – Ostffy -
asszonyfa TSZ SE me gyei III. o., 17 ó. Csepregen, a
sport pá lyán: Csepregi SE – Gencsapáti KSE me -
gyei II. o. lab da rú gó mér kõ zés.

• Jú ni us 4-én, szom ba ton 17 ó. Acsádon, a sport -
pá lyán: Acsád-Meszlen SE – Sorkifalud- Gyanó -
geregye SK me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

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 www.naturpark.hu hon la po kon.

A mo zog ni vá gyók nak szí ves fi gyel mük be ajánl juk
a bü ki ide gen for gal mi szak em be rek ál tal ki do go -
zott tú ra út vo na la kat, me lyek meg ta lál ha tók a
visitbuk.hu weblapon. Az Irottkõ Na túr park >
Alpannónia kön  nyebb tú rá i ból a 2. és az 5-7., a
ne he zebb tú rá i ból pe dig a 3-4. kap cso ló dik vi dé -
künk höz. A rész le tes is mer te te tõ az aláb bi la pon ol -
vas ha tó a töb bi jel vény szer zõ út vo nal lal együtt:
www.naturpark.hu/alpannoniaturazo






