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Ne héz idõk ben jó szol gá la tot
tesz a fa lu gond nok
A COVID–19-járvány mi at ti kor lá to zá sok

be ve ze té sé vel még hang sú lyo sabb sze re pet
kap tak az idõ se ket se gí tõ sze mé lyek. Sze ren -
csés hely zet ben van Nemesládony köz ség,
mert 2020. év ben be ve ze tés re ke rült a fa lu -
gond no ki szol gá lat. A fa lu gond nok sze mé lyé -
rõl a fa lu la kói dönt het tek, így ke rült Kan csér -
né Ba logh Ad ri enn er re a po zí ci ó ra. Ad ri enn,
a 3 gyer me kes édes anya kö zel 20 éve él a te -
le pü lé sen, min den ki is me ri és sze re ti, ha mar
az idõ sek tá ma sza lett. Min den nap fel ke re si
az egye dül ál ló kat, pár jó szó val biz tat ja õket.
Ér dek lõ dik, van-e va la mi re szük sé gük, tud-e
bár mi ben se gí te ni. Ha kell gyógy szert írat, ki -
vált ja a pa ti ká ban, be vá sá rol, vizs gá lat ra vi szi
azt, aki ké ri, igény li.  Mun ká já ban nagy se gít -
sé get je lent a Ma gyar Fa lu prog ram ke re té -
ben meg nyert 9 sze mé lyes kis busz is, me lyet
ez úton is há lá san kö szö nünk. 

Ez az új szol gál ta tás ha mar nép sze rû lett
min den ki kö ré ben. Öröm lát ni, hogy ez zel is
se gít het jük a fa lu la kó i nak éle tét.

A nép sze rû kez de mé nye zés, a há la taps
moz ga lom ju tott az eszem be, me lyet a ka ran -
tén alá vont ola szok és spa nyo lok in dí tot tak,
és Ma gyar or szá gon is so kan csat la koz tak a ki -
hí vás hoz.  Ar ra ké rek min den kit, hogy ma es te
8 óra kor a taps a fa lu gond no kok nak szól jon,
hi szen õk sem ma rad hat nak ott hon! Kö szön jük
ál do za tos mun ká ju kat!

Pietrowskiné Végh And rea

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Nemesládony

OLVASS MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Feb ru ár 22-én far san gi jel me zes dél után ra
hív ta az Ön kor mány zat a lócsiakat a Kul túr ház ba,
me lyet meg tisz telt je len lé té vel a Pók em ber és Hó -
fe hér ke is. A vi dám han gu lat ról a csepregi Far kas
Sán dor Egy let tag jai gon dos kod tak a Bo ra né ni
meg ja vul cí mû szín da rab bal. Majd a je len lé võk
Ta tár At ti la har mo ni ka szó já ra fo gyasz tot ták el a
szebb nél szebb és fi no mabb nál fi no mabb fán ko -
kat, te át, for ralt bort. Jó ked vû be szél ge tés sel, vi -
dám han gu lat ban telt az ün ne pi nap.

Reichardt Ni ko lett
te le pü lé si re fe rens

2020 ta va szán he lyi szin ten ko -
moly vál to zá sok in dul tak a kis, Répce
men ti te le pü lé sen. A kép vi se lõ-tes tü -
let el ha tá ro zá sa alap ján több új, a
te le pü lést érin tõ terv meg va ló sí tá sa
mel lett dön tött a fa lu ve ze té se.

A né pes ség szám meg tar tá sá -
nak, nö ve lé sé nek ér de ké ben egy,
a te le pü lés re köl tö zõ, fi a tal csa lá -
do kat tá mo ga tó – kri té ri u mok hoz
kö tött – jut ta tás cso mag be ve ze té -
sét fo gad ták el, mely kis gyer me kes
csa lá dok ese tén több száz ezer fo -
rint tal tá mo gat ja a Chernel há za -
da monyán új éle tet kez dõ ket.

Az idei év ben a rég óta va lós
funk ció nél kül ál ló egy ko ri pos ta -
épü let át ala kí tá sá val egy If jú sá gi
Ház ke rül ki ala kí tás ra a te le pü lés fi -
a tal jai szá má ra, mely a ter vek sze -
rint ta lál ko zá si, ki kap cso ló dá si le -
he tõ sé ge ket lesz hi va tott nyúj ta ni
ki csik nek na gyok nak egy aránt.

Az utób bi évek ben egy re na -
gyobb gon dot és költ sé get je lent
az ön kor mány zat szá má ra a te le -
pü lés kül te rü le tén ta lál ha tó föld -
utak mel lett, bok ros li ge tek ben fel -
hal mo zó dó, je len tõs men  nyi sé gû
hul la dék. A prob lé ma meg ol dá sá -
nak, a sze me te lõk meg fé ke zé sé -
nek ér de ké ben nap ele mes ka me -
ra rend szert te le pí tett a fa lu, az ön -
kor mány za ti dol go zók, a tes tü let
tag jai, va la mint egy bü ki vál lal ko -
zás hat ha tós se gít sé gé vel. Nagy
re mé nye ket fûz nek hoz zá, mi vel
már a pró ba üzem alatt si ke rült „tet -
ten ér ni” sze me te lõ ket. Amint a
rend szer tel je sen mû kö dés be lép,
már lesz ér tel me meg szün tet ni a
hely te len ma ga tar tás ra csá bí tó
hul la dék ku pa co kat, bíz va ab ban,
hogy azok a to váb bi ak ban nem
ter me lõd nek új ra.

yde

Chernelházadamonya

Farsangoló lócsiak



3

2020. m
ájus X. évfolyam

 5. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Tervezett következõ megjelenés:  2020. június 3.

BeharangozóÉlet a
koronavírus idején...
Igen. Hegy fa lu ban is meg vál to -

zott az éle tünk az utób bi hos  szú he -
tek so rán.

Saj nos el ma radt a ha gyo má -
nyos lo cso ló bá lunk, pe dig na gyon
ké szül tünk rá. He lyet te „be ren dez -
ked tünk” a kor lá to zá sok ra, tu do má -
sul vet tük a szi go rí tá so kat, mind -
annyi unk vé del mé ben.

A he lyi var ró nõk és lel kes ama tõ -
rök ös  sze fo gá sá val az ön kor mány -
zat ál tal vá sá rolt kel lé kek bõl tet sze -
tõs masz kok ké szül tek, ame lyek min -

den ház tar tás ba el is ju tot tak  rö vid
idõn be lül. KÖ SZÖ NET min den ki nek,
aki eb ben köz re mû kö dött!

HÁ LA Haller Lász ló atya hét köz -
na pi, hét vé gi és hús vé ti szent mi sé i -
ért, ame lyek min dig fel ke rül tek ál -
ta la a vi lág há ló ra, így al kal man -
ként több mint ezer meg te kin té se is

volt, ha tá ron in nen és túl. Em ber sé -
ges és szí vet-lel ket me len ge tõ, biz -
ta tó sza va i val igyek szik tar ta ni a lel -
ket nem csak a hoz zá tar to zó plé bá -
ni ák hí ve i ben, ha nem sok kal szé le -
sebb kör ben is.

Köz sé günk ben el ké szült a Ma -
gyar Fa lu prog ram ke re té ben tá mo -
ga tott te me tõ és ra va ta lo zó tér kö ve -
zé se. A mel lék ut cák ban el he lye zés -
re ke rül tek a súly kor lá to zó KRESZ-táb -
lák, me lyek nem csak a la kos ság biz -
ton sá gát, ha nem az újon nan asz fal -

to zott út ja in kat is vé dik. „Ta ka rék lán -
gon” ég ve éli a fa lu a min den na po -
kat, mi is vár juk, hogy mi nél elõbb
vis  sza ren de zõd jön a ré gi, meg szo -
kott, „ak kor fel sem tûnt, hogy mi lyen
jó ne künk” élet. To vább ra is vi gyáz -
zunk egy más ra!

Magyarné Kiss Éva

Má jus ta lán az év leg szebb hó nap ja. Élet re kell
a ter mé szet, vi rág zó fák, nyí ló vi rá gok vesz nek kö -
rül ben nün ket. De ez a má jus más, mint az ed di gi. Már ci us 16-a óta tel -
je sen meg vál to zott az éle tünk. Le las sult a vi lág. Bol tok zár tak be, meg -
in dult az online ta ní tás. A csa lá dok több sé ge együtt töl ti a na pok nagy
ré szét. Ve gyes ér zel mek let tek úr rá az em be re ken. Fé le lem, bi zony ta -
lan ság, ag gó dás, vá ra ko zás. Ren dez vé nyek, es kü võk ma rad nak el,
ven dég lá tó he lyek, szál lo dák so ka sá ga zárt be. Az üz le tek nyit va tar tá -
sát kor lá toz ták. Ta lán a di á kok örül tek a vá rat lan szü net nek, azon ban

ki de rült szá muk ra egy kis idõ után, hogy hi ány zik az is ko la. Sok kal köny -
 nyebb úgy ta nul ni, hogy az ok ta tás az osz tály ter mek ben tör té nik. Fõ leg
az érett sé gi re ké szü lõ di á ko kat vi se li meg, hogy nem lesz mód juk el bú -
csúz ni az is ko lá tól, egy más tól. A vizs gák is más ként zaj la nak, mint ami -
re ké szül tek. 

Má jus egyik leg fon to sabb ün ne pe az anyák nap ja. Ez az ün nep is
most más je len tõ sé get kap, hi szen nem min den ki nek lesz le he tõ sé ge
sze mé lyes fel kö szön te ni az édes any ját. A tech ni ka szám ta lan mód ja
se gít het eb ben, és majd a jár vány után sze mé lye sen meg ölel het jük az
anyu ká kat, nagy ma má kat. Eb ben a hó nap ban ün ne pel jük a tûz ol tó -
kat és az ápo ló nõ ket, akik re eb ben a ne héz idõ ben sok mun ka há rul.
Nem hi á ba kö szön tik õket or szág szer te nap, mint nap taps sal. Bár úgy
gon do lom ez a taps, nem csak a vé de ke zés ben részt ve võ ös  szes hi va -
tás nak szól, ha nem min den em ber nek, akik nem a meg szo kott ke rék -
vá gás ban élik a min den nap ja i kat. A hó nap vé gén pe dig a gye re kek
nap ja lesz, amit ta lán már a meg szo kott vi dám ság gal ün ne pel he tünk. 

Ad dig is, amed dig a kor lá to zá sok tar ta nak, mi is ké rünk min den -
kit, hogy tart sák be az óv in téz ke dé se ket, és vi gyáz za nak ma guk ra és
egy más ra!                                                                  Sulics Bo gi
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#maradjotthon Völcsejen!

Már ci us kö ze pe óta alap ve tõ en vál to zott
meg az em be rek éle te Ma gyar or szá gon a
ko ro na ví rus kö vet kez té ben. Szõ ke At ti la,
Völcsej köz ség pol gár mes te re be szélt a he -
lyi hely zet rõl.

„Sze ren csé re a völcseji la ko sok meg ér tet -
ték a ví rus ko moly sá gát: fe gyel me zet ten be -
tart ják a kor mány ál tal ho zott kor lá to zó in téz -
ke dé se ket. Az ön kor mány zat is igyek szik min -
dent meg ten ni a ví rus meg fé ke zé se ér de ké -
ben. Anya got vá sá rol tunk masz kok ké szí té sé -
hez, me lye ket a fa lu varr ni tu dó ön kén te sei
ké szí tet ték el. Meg ra gad nám az al kal mat,
hogy itt is meg kö szön jem az ön zet len mun kát
Barnácz Zoltánnénak, Galavicsné Szõ ke Re -
be ká nak, Hor váth Ilo ná nak, Horváthné Kéry
Ri tá nak, Kéry Ka ta lin nak, Ne mes Ist ván nak,
Szõkéné Hor váth Kit ti nek és Szõ ke Tibornénak!
A fa lu min den la kó ja ka pott az el ké szült masz -
kok ból, sõt még ma radt 120 da rab tar ta lék -
ban is, me lye ket a kö vet ke zõ kör ben az idõ -
sek, il let ve a kró ni kus be te gek kö zött osz tunk
szét. A Völcsej ÖTE tag jai min den hé ten egy -
szer vé gig jár ják a fa lut, és fer tõt le ní tik töb bek
kö zött a busz meg ál ló kat, ját szó te ret, te me tõt
és a tó nál lé võ ke rék pá ros-pi he nõt. A fer tõt le -

ní tés hez hasz nált sze re ket szin tén az ön kor -
mány zat biz to sít ja. Ki emel ném még a he lyi
bol to sok, a pos tá sok és há zi or vo sunk mun ká -
ját, akik nem te he tik meg, hogy ott hon ma -
rad ja nak, ha nem min den nap el lát ják a fa lu
la ko sa it. 

Az élet azért nem áll meg a fa lu ban a ví -
rus ide jén sem, hi szen a Fej lõ dõ Fal vak prog -
ram ke re té ben to vább fo lyik a már meg kez -
dett jár da épí tés. Sõt, elõ ké szü let ben van to -
váb bi jár da sza ka szok meg újí tá sa is. Kö zel 8
mil lió fo rint ér ték ben ké szül jár da a fa lu ban.
Saj nos a ha gyo má nyos jú ni u si gye rek na pi
ren dez vé nyünk rõl biz to san le kell mon da -
nunk, re mél jük, szep tem ber ben már tud juk
pó tol ni. Fa lu nap két éven te van ná lunk, az
idei au gusz tus vé gén len ne ese dé kes. Bi za ko -
dó ak va gyunk, hogy az már meg ren de zés re
ke rül het az ere de ti idõ pont ban.

Balics Ka ta lin

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Völcsej

Új hely szí nen, Bü kön a Szé che nyi u. 42. alatt
(a Koczán-házban és az elõt te lé võ ren dez vény -
té ren) nyi tot ta meg ka pu it a ter me lõi pi ac. Min -
den pén te ken 11.00–16.00 óra kö zött lá to gat -
ha tó. Fel sõbb jog sza bály ok hoz iga zod va:
11.00–12.00 órá ig csak a 65 év fe let ti ek;
12.00–16.00 órá ig pe dig a 65 év alat ti vá sár lók

lá to gat hat ják. Kér jük a tisz telt vá sár ló kat, hogy
csak a vá sár lás hoz mi ni má li san szük sé ges idõt
tölt sék a pi a con. Tart sák be egy más tól az elõ írt
2 m tá vol sá got, szá ju kat és or ru kat maszk kal, ru -
ha ken dõ vel ta kar ják el, és le he tõ ség sze rint vi -
sel je nek kesz tyût.

yde

Újra megnyitott
a termelõi piac Bükön
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Min den te le pü lés, kö zös ség éle té ben
meg ha tá ro zó sze re pet kap nak az ün ne -
pek, ha gyo má nyok, múlt ra tör té nõ em lé -
ke zé sek. Így van ez Szakonyban is, ahol az
idei év ben tri a no ni em lék mû ál lí tá sát ter -
ve zi a te le pü lés ve ze tõ sé ge. Az ün ne pi át -
adá sá ra a ter vek sze rint 2020. jú ni us 4-én
ke rül sor.

Az el kép ze lés tõl a meg va ló sí tá sig ve ze tõ út -
ról, a kö zös ség, jel ké pek ere jé rõl kér dez tem az
öt let gaz dát, Kövesi Gá bor al pol gár mes tert.

Az em lék mû gon do la ta nem a tör té net ele je.
Gyer mek ko rom ban Szakonyban, nagy pa pa
pad lá sán ku ta kod va sok ér de kes do log közt ta -
lál tam egy em lék ér met: „A Ma gyar Fel vi dék fel -
sza ba dí tá sá nak em lé ké re, 1938” – 7-8 éve sen
rá cso dál koz tam, hogy kö rü löt tünk is Ma gyar or -
szág van.

Ké sõbb a tör té nel met mint tan tár gyat Dé nes
Jó zsef ál ta lá nos is ko lai osz tály fõ nö köm nek és tör -
té ne lem ta ná rom nak kö szön he tõ en sze ret tem

meg. Mel let te Ki rály Má ria a ma gyar iro da lom és
nyelv sze re te tét plán tál ta be lém, aki tõl Jó zsef At ti -
lá ról mint nem kom mu nis ta köl tõ rõl ta nul hat tam. A
ver sek sze re te té nek kö szön he tem, hogy a Psal mus
Hungaricus cí mû köl te ményt nem Nagy Fe ró elõ -
adá sá ban is mer tem meg, ha nem elõbb, mint
Dsida Je nõ köl tõ ver sét. Az ol va sás ad ta azo kat az
él mé nye ket, is me re te ket, amik el in dí tot tak az
úton. Ko rán ol vas hat tam töb bek közt Nyírõ Jó zsef,
Wass Al bert, Ta má si Áron mû ve it. 

A rend szer vál tás után egy re több el hall ga tott
is me ret bir to ká ba jut hat tunk. A ki tá ru ló vi lág ban

pe dig sok új ba rá -
tom lett. Köz tük írok,
köl tõk, mû vé szek,
po li ti ku sok, ré gi ne -
me si csa lá dok tag -
jai. Az el csa tolt or -
szág ré szek MA -
GYAR JAI a nem ze ti
együ vé tar to zást
erõ sí tet ték meg
ben nem. Meg mu -
tat ták, hogy ki sebb -
ség ben él ve a ma -
gyar nyelv, kö zös sé -
gi ös  sze tar tás, ha -
gyo má nyok meg -
élé se pél da mu ta tó
le het szá munk ra is.

So ha nem kell
le mon da nunk sem -
mi rõl, ami ha za,
nem zet, csa lád.

Ezért igen is fon tos nak tar tom, tart juk, hogy az
idei 100 éves szo mo rú év for du lón em lék mû vet
ál lít sunk. Je let! Ez zel is fel hív va fi gyel mün ket,
hogy „Vol tunk, va gyunk, le szünk!” (Koós Kál -
mán). 

Az el kép ze lés sok tá mo ga tó ra ta lált, mind
lel ki, mind anya gi ol dal ról. A fa lu majd’ tel jes la -
kos sá ga biz to sí tott min ket. 

Az em lék mû egy tölgy fá ból fa ra gott kop ja fa,
amit egy csíkjenõfalvai szé kely fa fa ra gó ké szít

el. Ez az én sze mé lyes vál la lá som. A fo ga dó ta -
lap zat és park ki ala kí tá sa az ön kor mány zat és a
kö zös ség kö zös mun kál ja lesz.

Ami kor fel kér tek, hogy le gyek új ból a
szakonyi kép vi se lõ-tes tü let tag ja, az én fel tét -
elem és vál la lá som a fa lu kö zös ség új já épí té se
volt. Eb ben nagy se gít ség a már meg lé võ Ka to -
li kus If jú sá gi Klub és az újon nan ala ku ló Együtt
Szakonyért Egye sü let. Nem sza bad fi gyel men kí -
vül hagy ni azt sem, hogy a meg in du ló kö zös sé -
gi élet ben a fa lu mind két fe le ke ze te (evan gé li -
kus és ka to li kus) öröm mel részt vál lal. Az al pol -
gár mes te ri tisz te let dí jam ból a fa lu kö zös sé gét és
más jó té kony szer ve zet te ket tá mo gat tam, és fo -
gom tá mo gat ni. Ezek le het nek pénz be li jut ta tá -
sok vagy ap ró sá gok, mint a kis mat ri ca hús vét -
kor, ame lyet akár az au tónk ra ki ra gaszt va je lez -
het jük, hogy egy kö zös ség hez tar to zunk.

ADA

Trianoni emlékmû Szakonyban
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Ma dár odúk a sopronhorpácsi
óvo dá ban

Már ci us kö ze pén ki ürült az óvo da, csend
köl tö zött az ud var ra, az óvo dai dol go zók ki csi -
no sí tot ták az épü let kör nye ze tét. Szü lõi és
nagy szü lõi fel aján lás sal kap tunk 4 db ma dár -
odút a ré gi ek he lyett, me lye ket nem ré gi ben ki
is he lyez tünk az óvo da ud va rán lé võ fák ra.
Min den év ben a gyer me kek az óvó né nik se -
gít sé gé vel fi gyel het ték meg, mi lyen fa jok köl -
töz nek be az odú ba, mi bõl épí tik a fész kü ket,

mi kor rak nak to já so kat, hány to jást rak nak, és
hogy mi kor kel nek ki a kis ma da rak. Saj nos
most ezt nem tud ják meg fi gyel ni, de az élet
kör for gá sa enélkül is zaj lik to vább. Na gyon rö -
vid idõn be lül meg is ér kez tek az el sõ szén cin -

kék, kik lá zas mun ká ba kezd tek, és bir tok ba
vet ték az odú kat. Két odú ban már to já sok is
van nak, me lye ket a ké pe ken le het lát ni. Saj -
nos a gyer me kek most csak a mo ni to ron ke -
resz tül tud ják meg te kin te ni õket, de re mél jük,
még lát hat ják a kis ma da rak fel cse pe re dé sét
és ki re pü lé sét.

Igler Pat rí cia

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Sopronhorpács An nak kap csán tet tem föl kér dé se ket
Ba logh Jánosné dr. Hor váth Te ré zia nyu -
gal ma zott, nép rajz sza kos mu ze o ló gus nak,
hogy nem rég te met ték a kö zel 98 éves, vá -
ro sunk ból el szár ma zott Eperjesy Dó ra ke -
ra mi kust, aki vel Csepreg ér de ké ben
együtt mû köd tek. 

– Mit je lent szá mod ra Dó ra el huny ta?
– Eperjesy Dó rá ban nem csak jó mun ka tár -

sat, ha nem jó ba rát nõt is vesz tet tem, aki ben
egy igen tisz te let re mél tó, igaz em bert gyá szo -
lunk mind nyá jan, akik is mer tük.
Dó rá val több mint 10 éve ket ten
együtt dol goz tunk azon, hogy
Dó ra a pol gá ri csa lá di ha gya té -
ká ból, amely ben Da ru vá ri
Jankovics csa lá di em lé ke ket is
õr zött, Csepregen el he lyez hes -
sen egy mú ze u mi egy sé get,
amely nek fel ál lí tá sá hoz én vál -
lal tam a szak mai, muzeológiai
köz re mû kö dést. Ket tõnk aján dé -
ká nak szán tuk a meg va ló sí tást.
Azt re mél tük, ket ten fog juk ki vi te -
lez ni. Dó ra meg mond ta, hogy
ha õ meg hal, ak kor ne kem kell
meg ol da nom az egész szer ve -
zést. Ha lá lá val nagy te her sza -
kadt rám így, kö zel 79 éve sen.

– Ho gyan kap cso lódsz Te
Csepreghez?

– Rész ben szár ma zá si lag,
rész ben szak ma i lag: a nép rajz
és mû ve lõ dés tör té net kap csán. 

Anyai nagy apám itt szü le tett,
és itt töl töt te gyer mek ko rát.
Ugyan is apá ról is, anyá ról is Hor -
váth a ne vem! Anyai nagy apám
az it te ni is ko la név adó ja, Dr.
Csepregi Hor váth Já nos, aki
1900 tá ján az egész Nagy-Ma -
gyar or szág te rü le tén sze mé lye -
sen je les ke dett az ipa ro sok fo -
gyasz tá si és ér té ke sí té si szö vet ke ze te i nek szer ve -
zé sé ben. Az Or szá gos Köz pon ti Hi tel szö vet ke zet
meg ala kí tá sá ban je len tõs sze re pet vál lalt, azért
kap ta ne mes sé gét és elõ ne vét. No ha õ már Bu -
da pes ten ala pí tott csa lá dot, a gyer me kei és
uno kái mind ott szü let tek, de min dig akad tak
köz tünk olya nok, akik a csepregi ro ko nok kal
kap cso la tot tar tot tak. De a leg töb bet az én szû -
kebb csa lá dom, s vé gül én. Mert itt ér zem a
gyö ke re i met. Ezt az ér zést erõ sí tet te az is, hogy
szak ma i lag „jó te rep nek” bi zo nyult szá mom ra ez
a kis vá ros. Egye te mi pro fes  szo rom irá nyí tott,
hogy vizs gál jam meg Csepreg és kör nyé ke haj -
da ni nép vi se let ének em lé ke it. Ké sõbb más, fel -
tá rás ra mél tó he lyi kul tu rá lis em lé kek re is buk -
kan tam.

– Tu dom, hogy már 25 éve min den év -
ben nyúj tasz va la mi kul tu rá lis ered ményt,
él ményt vá ro sunk nak. Mi lyen te vé keny sé -
ge id vol tak már?

– Több eset ben egye dül vagy társ ren de zõk -
kel nép raj zi és mû ve lõ dés tör té ne ti ki ál lí tást szer -
vez tem a Mû ve lõ dé si Ház ban és az új is ko lá ban,

egy szer a he lyi mú ze um ban is. Elõ adá so kat tar -
tot tam a Mû ve lõ dé si Ház ban és egy szer a ré gi
is ko lá ban is.

A he lyi új ság ban sok szor pub li kál tam cik ke -
ket, rész ben társ szer zõ vel. Na gyobb ta nul má -
nyo kat a Va si Szem lé ben ad tam köz re. Ki sebb-
na gyobb önál ló mun ká im is meg je len tek.

Több eset ben köz re mû kö dõ ként vagy ta -
nács adó ként be kap cso lód tam az it te ni ér tel mi -
ség ha gyo mány õr zõ te vé keny sé gé be.

– A Csepreggel kap cso la tos mun kás sá -
go dat mely té ma kö rök ben fej tet ted ki?

– Ez zel kap cso lat ban is azt mond ha tom,
hogy ezek egy ré sze „szár ma zá si”, más ré sze
„szak mai”. De fel dol goz tam már olyan té mát is,
amely egy szer re mind ket tõ be tar to zik.

„Szár ma zá si” té mám el sõ sor ban nagy apám,
Dr. Csepregi Hor váth Já nos, to váb bá a szü lei:
Csói Hor váth Já nos és Ragasits Ro zá lia. Utób bi -
ak sír ja Csepregen áll, ott ró hat juk le ke gye le -
tün ket min den év ben a fi úk szü le tés nap ján,
ame lyet az is ko la meg szo kott ün ne pel ni.

„Szak mai” té mám volt elõ ször a he lyi nép vi se -
let, amely rõl több ki sebb cik kem után ös  sze fog la -
lót pub li kál tam a Va si Szem lé ben 2008-ban. Más
hely ség re vo nat ko zó vi se let ku ta tás so rán akad -
tam rá a ló fut ta tás sal nyer he tõ pün kös di ki rály ság
csepregi nyo ma i ra. Szá mos elõ ta nul má nyom
után meg írt önál ló köny ve met a csepregi kul tu rá -
lis egy let ad ta ki 2005-ben „A pün kös di ki rály
Csepregen és Jó ka i nál” cím mel. A könyv be mu ta -
tó után nagy meg le pe tés ért: egy kék fes tõ, nyak -
ra va ló ken dõ vel tisz te let be li Bor ba rát Hölg  gyé
avat tak. A pün kös di ki rály ság in téz mé nyé nek a
ku ta tá sa so rán ta lál koz tam az zal a tén  nyel, hogy

Csepregi gyö ke rek
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a re form kor ban az ak ko ri csepregi hor vát–ma -
gyar föl des úr, Jankovics Izi dor pár tol ta ezt a nép -
szo kást. Fel ké ré sek nyo mán ki dol goz tam elõbb
az õ élet pá lyá ját, majd egész csa lád juk tör té ne -
tét. Több elõ ta nul mány után elõ ször a hor vát ol -
va sók szá má ra ké szült vál to za tot ad ta ki a
csepregi hor vát ön kor mány zat könyv for má já ban
„Tri domovine Jankoviæ vlastela – Hrvatska,
Ugarska, Austrija” (cím for dí tás: A Jankovics föl des -
urak há rom ha zá ja – Hor vát or szág, Ma gyar or -
szág, Auszt ria) cím mel 2019-ben. Fo lya mat ban
van a ma gyar vál to zat írá sa.

Egy szer re mind két té ma kö röm be so rol ha tó a
„Csepregi võ fély ver sek” c. há rom ré szes köz le -
mé nyem a Va si Szem le 2003-as év fo lya má ban,
amely egy részt déd apám nak, a már em lí tett
Csói Hor váth Já nos nak ál lít em lé ket, más részt a
XIX. szá zad má so dik fe lé ben gya ko rolt csepregi
nép szo kás nak az elem zé se.

– Vis  sza tér ve a ki in du ló kér dés hez: ho -
gyan ke rül tél kap cso lat ba Eperjesy Dó rá val?

– A Da ru vá ri Jankovicsok erek lyé i nek ke re sé -
se so rán küld tek hoz zá. Dó ra kész ség gel já rult a
tár gyak le fény ké pe zé sé hez, és szó be li ada lé -
kok kal is el lá tott. Ké sõbb meg kért, hogy ku tas -
sam az õ csa lád já nak a tör té ne tét, hogy meg -
tud ja, ho gyan ke rül he tett hoz zá juk Jankovics Izi -
dor né hány tár gya. En nek so rán ala kí tot tuk ki a
csepregi mú ze u mi egy ség ter vét, kezd tünk jegy -
zé ket ké szí te ni. A bú tor da ra bo kat si ke rült már
Csepregbe szál lít tat ni, de a sok kis tárgy még az
el hunyt la ká sá ban vár ja a jö võ jét. Re mé lem,
hogy a mos ta ni jár vány el múl tá val si ke rül meg -
va ló sí ta ni Eperjesy Dó ra nagy ál mát, el vé gez -
nem a tõ le ka pott fel ada tot.

– Mi vel zár nád le be szél ge té sün ket?
– Az zal, hogy há lás kö szö ne tet mon dok

mind azok nak, akik Csepregen és kör nyé kén se -
gí tet ték te vé keny sé ge met, az adat gyûj tést, fel -
dol go zást, és a pub li ká lást. Kezd ve az adat köz -
lõ kön, foly tat va az it te ni hely tör té né szek, ha gyo -
mány õr zõ sze mé lyek és in téz mé nyek szel le mi és
anya gi tá mo ga tá sá val és vé gül, de egy ál ta lán
nem utol só sor ban azok nak, akik szál lás sal, el lá -
tás sal biz to sí tot ták szá mom ra a meg fe le lõ mun -
ka kö rül mé nye ket olyan kor, ami kor Csepregen
idõz tem.

Horváthné Pa dos Te réz

Mint az a Tisz telt Ol va só elõtt is bi zo nyá ra is me -
re tes, 2020. már ci us 4. nap ján – az el sõ ma gyar or -
szá gi meg be te ge dés re giszt rá lá sá val – hi va ta lo -
san is el ér te ha zán kat a Covid–19-járvány. A tá vo li
nép tá vo li prob lé má ja kí nos gyor sa ság gal vált va -
ló ság gá, amel  lyel egyi de jû leg szár nya it kezd te
bon to gat ni az a tár sa dal mi meg osz tott ság, mely -
nek si ke rült újabb lö vész ár kot szán ta nia kö zös sé ge -
ink ver bá lis had szín te rén. Azok, akik fo ko zot tabb fi -
gye lem mel kí sér ték a kül -
föl di, olasz or szá gi tör té né -
se ket, kü lö nö sebb hi po -
chond ria nél kül is fo gé ko -
nyab bá vál tak a vér sze met
ka pott mé dia rém hí re i re.
So kak szá má ra is me rõs le -
het az így ki ala ku ló szo ron -
gás, mely hez tár sul ha tott a
ki re kesz tett ség, kí vül ál ló ság
ér ze te is, hi szen a tár sa da -
lom má sik fe le nem osz to -
zott eb ben az él mény ben.
Õk azok, akik – nem alap -
ta lan – szkep ti ciz mu suk kal fel is mer ni vél ték az új ra
far kast ki ál tó kis fi út. Azt, hogy ez a far kas most va -
ló ban el jött-e, vagy csak egy jó val ki sebb ve szély -
tõl ma gunk kre ál juk õt, azt kö zel ket tõ hó nap el tel -
tét kö ve tõ en se tud juk az ebéd lõ asz tal nál el dön te -
ni. A leg el sõ zsi ge ri kér dést, mi sze rint „Mi lyen ve -
szélyt je lent ma ga a ví rus?”, szám ta lan má sik kö -
vet te, gon dol ha tunk itt egész ség ügyi, igaz ga tá si,
ka pa ci tá si vagy vi lág gaz da sá gi vo nat ko zá sok ra.
An  nyi ugyan ak kor bi zo nyos, hogy a min den nap ja -
ink ré szé vé vált az ol csó ben zin, a kesz tyûs, száj -
masz kos já ró ke lõk lát vá nya, a fen ti két kaszt pe dig
mobilisabbá vált. 

Aki nem tud ta el kép zel ni, hogy ide ér a jár vány,
már tud ja. Még is az a saj ná la tos ten den cia, hogy
a szél sõ sé gek is mét le ural ni igye kez nek a hét köz -
nap ja ink ta pasz ta la ta it. Az egyik sa rok ban a kis -
bolt ban su tyor gók, akik már nem „Kis Já nos” po li ti -
kai né ze te i rõl, temp lom ba já rá si szo ká sa i ról, új au -
tó já nak fe de ze té rõl ta nács koz nak egy más ra li ci -
tál va, ha nem hogy az érin tett mi kor volt utol já ra

kül föld ön, vagy az imén ti kö hö gé se szá raz volt-e?
A ring má sik ol da lán a maszk és kesz tyû nél kül vi -
dá man vá sár lók, akik ka ján mo sol  lyal nyug táz nak
min den ös  sze rez ze nést, ame lyet so ka dik kö hö gé -
sük vált ki. Ter mé sze te sen a maszk és a kesz tyû vi -
se lé se csu pán egy a szá mos üt kö zé si pont kö zül,
me lyek kö zé tar to zik a #maradjotthon kam pány is. 

A Gyõrfi Pál sze mé lyé tõl már el vá laszt ha tat lan -
ná vált fel hí vás mö gé hi á ba állt be szá mos más

egész ség ügyi dol go zó, elõ adó mû vé szek, hí res sé -
gek, meg kép zõ dött az el len pó lus. A jog fosz tást ki -
ál tók al kot mány bí ró sá got meg szé gye ní tõ ér ve lés -
sel ve ze tik le, mi ért fon to sabb a sza bad hely vál toz -
ta tás hoz va ló jog, mint az em be ri élet hez va ló
alap jog. Az ér tel me zé si gon dok kal küz dõk ke nyér -
re vágy nak, ami hez ne he zebb hoz zá jut ni, ha a
pék is ott hon ma rad. A hobbivirulógusok ér tik a fer -
tõ zés ter mé sze tét, és tud nak jobb meg ol dást.
Ugyan ak kor a #maradjotthon el sõ sor ban szem lé -
let mó dot és hoz zá ál lást je lent, nem az aj tók be -
desz ká zá sát. A jár vány je len tet te koc ká za tok ra te -
kin tet tel olyan komp ro mis  szu mok ról szól, me lyek ál -
ta lá no san ará nyos nak mond ha tó ak. Ak kor is fá -
rad ság 1,5 mé ter tá vol sá got tar ta ni, masz kot, kesz -
tyût vi sel ni, cso por to su lá so kat el ke rül ni, ha ez zel
adott eset ben va la ki nek az éle tét ment het jük
meg? Tény leg meg me ne kü lünk egy gaz da sá gi
vál ság tól, ha az el ha gya tot tabb ter mé szet he lyett
va la me lyik nép sze rû tö meg cél pont ra in du lunk ki -
rán dul ni, spor tol ni?                      Dr. Tar soly Ádám

#maradjotthon
Fo tó: D

r. Tar soly Ádám
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Hús vé ti vis  sza te kin tés

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia
dön té se nyo mán a nyil vá nos li tur gi ák már ci us
22-étõl el ma rad nak. Most a ko ro na ví rus-jár -
vány mi att a sa ját tes ti egész sé günk vé del me
mi att így kel lett tör tén nie. Ugyan ak kor na gyon
fon tos a lel ki egész ség is. A ko ro na ví rus-jár vány -
ra va ló te kin tet tel ha zánk ban is ve szély hely zet
lé pett ér vény be. Ha rö vid pil lan tást ve tünk az
el múlt év szá zad ok tör té nel mé re, kön  nyen meg -
ért jük, hogy nem elõ ször for dul elõ olyan drá -
mai pil la nat, mint ami lyent most élünk. Azon ban
em ber em lé ke zet óta nem volt olyan hús vét,
ami kor a hí vek (vi lág szer te) ne me het tek vol na
temp lom ba és a fel tá ma dá si kör me net re. A
2020-as ko ro na ví rus-jár vány kö vet kez té ben
több ez ren meg hal tak, so kan most is küz de nek
a be teg ség gel. A biz ton sá gi in téz ke dé sek pe -
dig ke resz tény kö zös sé gi éle tünk ren des gya -
kor lá sát is erõ sen kor lá toz zák, nem me he tünk
temp lom ba, és nem ve he tünk részt a szer tar tá -
so kon. A ka to li kus egy ház egy re kü lön fé lébb
mó do kon pró bál ja meg a hí ve it a ko ro na ví rus
ide jén is ki szol gál ni. A temp lo mok ban a pa pok
ma guk mi séz nek, a hí vek ott hon ról kap cso lód -
hat nak be a szer tar tá sok ba. Így volt ez a
nagyheti és hús vé ti szer tar tá sok kal is.  Az atyák
kü lön bö zõ mó don azon ban pró bál ták sze mé -
lye seb bé ten ni az ün ne pet úgy, hogy akár a
Ke reszt hó do la tot vagy a Hús vé ti Eu cha risz ti kus
hó do la tot meg tar tot ták a te le pü lé se ken. Ter mé -
sze te sen a kor lá to zá sok szi go rú be tar tá sá val. A
temp lo mok nyit va ma rad nak. Az egy há zi te me -
té se ket to vább ra is meg tart ják, de egy sze rûbb
for má ban és rö vi deb ben. A püs pö ki kar ar ra
bá to rít ja a hí ve ket, hogy ott hon ról, té vén, rá di -
ón, interneten ke resz tül kap cso lód ja nak be a
szent mi sé be. Az egy ház azt ajánl ja, hogy ha így
nem tud nak részt ven ni a szent ál do zás ban, a
hí vek töb bet imád koz za nak, és a plé bá ni á kat is
ar ra ké rik, hogy szer vez zék meg a fo lya ma tos
imát a jár vány érin tett je i ért. A be teg el lá tás ban,
gyón ta tás ban is azt ké rik, hogy min den ben kö -
ves sék az ál la mi jár vány ügyi elõ írá so kat. Ez az
idõ szak a bér má lá sok ide je, de ezek is egy elõ -
re el ma rad nak. Fe renc pá pa a Nem zet kö zi Eu -
cha risz ti kus Kong res  szus Pá pai Bi zott sá gá val,
va la mint a ka to li kus vi lág ese mény szer ve zõ i vel
egyez tet ve – te kin tet tel az egész ség ügyi krí zis re
és an nak kö vet kez mé nye i re – úgy dön tött,
hogy egy év vel el ha laszt ja a 2020 szep tem be -
ré re ter ve zett bu da pes ti 52. Nem zet kö zi Eu cha -
risz ti kus Kong res  szust (NEK).                   S. Heni

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Vas megye Mint min den te le pü lé sen, Csáfordjánosfán is
az áp ri lis a ko ro na ví rus el le ni vé de ke zés rõl szólt.
Már ci us 8-án a Nõ nap a tõ zi kés ben cí mû ren -
dez vé nyen mind a fa lu be li ek, mind a kör nyék -
be li ven dé gek na gyon jól érez ték ma gu kat, az -
óta ki csit meg állt az idõ. Azon dol go zunk, hogy
la ko sa ink meg kap ja nak min den tá mo ga tást,
se gít sé get, és együtt át vé szel jük ezt a ne héz,
szo kat lan hely ze tet. Fa lu gond no kunk és há zi se -
gít ség nyúj tónk he ten te több ször fel ke re si a fa lu -
ban élõ 65 év fe let ti la ko so kat, és pró bá lunk
min den se gít sé get meg ad ni szá muk ra, mint pél -
dá ul a gyógy szer ki vál tás, be vá sár lás stb. A kép -
vi se lõ-tes tü let tag ja i val kö zö sen min den ház tar -
tás ba el jut tat tunk 2 db mos ha tó vé dõ masz kot és
fer tõt le ní tõt, ez zel se gít ve a vé de ke zést. Ön kén -
tes tûz ol tó ink is ki ve szik ré szü ket a vé de ke zés bõl,
min den hé ten ál ta lá ban va sár nap, sza bad ide -
jük ben ve gyi fer tõt le ní tést vé gez nek a fa lu for -
gal ma sabb he lye in: idõ sek ott ho na, kö zös sé gi
ház, busz meg ál lók, or vo si ren de lõ kör nyé ke. Kö -
szön jük ön zet len mun ká ju kat! La ko sa ink fe gyel -
me zet ten be tart ják a ki já rá si kor lá to zás ra vo nat -
ko zó elõ írá so kat, re mél jük, ha ma ro san vé get ér,
min den ki tõl tü rel met és ki tar tást ké rünk, együtt
si ke rül ni fog. Nagy tisz te let il le ti a di á ko kat és a
szü lõ ket, akik al kal maz kod ni tud tak eh hez az új
ta nu lá si rend szer hez, min den szü lõ, aki mun ka

után még ta nul a gyer me kek kel, csil la gos ötöst
ér de mel. Fa lunk éle té ben tör tén tek po zi tív dol -
gok is. Áp ri lis vé gén át ve het tük új, VW tí pu sú fa -
lu bu szun kat, és a hó nap vé gén, má jus ele jén el -
kez dõd het a te me tõ ke rí té sé nek fel újí tá sa a Ma -

gyar Fa lu prog ram ke re te in be lül. Kö szön jük Ma -
gyar or szág Kor má nyá nak és Gyo pá ros Alpár
kor mány biz tos úr nak a tá mo ga tást! Bí zunk ab -

ban, hogy ez a jár vány mi nél elõbb vé get ér, és
óvo dá sa ink mi nél elõbb utaz hat nak az új fa lu -
gond no ki bu szunk kal. Ami re még büsz kék le he -
tünk, hogy kö zel 20 év után új ra új csa lá di há -
zak épül nek Csáfordjánosfán, és ez zel nö vek szik
fa lunk la kó i nak szá ma. Örü lünk, hogy egy re
több fi a tal ter ve zi jö võ jét itt, az ön kor mány zat
min den tõ le tel he tõ tá mo ga tást meg ad a le te -

le pe dõ pá rok nak. A to váb bi vé de ke zés hez min -
den fa lu be li nek és min den ma gyar ál lam pol -
gár nak sok erõt és ki tar tást kí vá nunk, és amíg
tart a ki já rá si kor lá to zás, MA RAD JUNK OTT HON!

Né meth Al bert Vik tor

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Együtt, egymásért!
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Lócs Köz sé gi Ön kor mány zat
2.571.466 fo rint vis  sza nem té rí ten -
dõ tá mo ga tás ban ré sze sült a Ma -
gyar Fa lu prog ram 2019-es pá lyá -

za ti ki írá sán az Or vo si esz kö zök
alprogramban, mely nek ke re té ben
Dr. Bencsik Ist ván há zi or vos ja vas la -
tá ra a lócsi or vo si ren de lõt az alap -
el lá tást szol gá ló, mo dern esz kö zök -
kel sze rel het tük fel. Töb bek kö zött
mû szer asz tal, mû szer- és gyógy -
szer szek rény, lá tás vizs gá ló táb la és
könyv, fo nen dosz kóp, otoszkóp,
farkafecskendõ, EKG, bo ka-kar in -
dex mé rõ, vér nyo más mé rõ, vér cu -
kor mé rõ, sze mé lyi mér leg, larin -
geális maszk és tu bus, kü lön bö zõ
ki sebb esz kö zök, ana tó mi ai posz te -
rek, va la mint egy notebook és egy
nyom ta tó, a vá ró te rem be pe dig
pa dok ke rül tek be szer zés re. 

Tor más li get Köz ség Ön kor mány -
za ta 1.430.927 fo rint vis  sza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tás ban ré sze sült a
Ma gyar Fa lu prog ram 2019-es pá -
lyá za ti ki írá sán az Or vo si esz kö zök
alprogramban. Az igé nyelt esz köz lis -

tát Dr. Su dár Zsu zsan na há zi- és gyer -
mek or vos ál lí tot ta ös  sze. A pro jekt
ke re té ben hi ány zó esz kö zök be szer -
zé se, il let ve el avult esz kö zök cse ré je

va ló sult meg a na pok ban a tor más -
li ge ti or vo si ren de lõ ben. Új vizs gá ló -
ágy, mû tõs zsá moly, mû szer asz tal,
mû szer- és gyógy szer szek rény, lá tás -

vizs gá ló táb la és
könyv, fo nen dosz -
kóp, otoszkóp, far -
kas  fecs kendõ, vér -
nyo más mé rõ, szû -
rõ  audio méter, di gi -
tá lis mér leg, va la -
mint egy notebook
és egy re cept -
nyom ta tó, or vo si
író asz tal, for gó -
szék, a vá ró te rem -
be pelenká zó ágy
és pa dok ke rül tek
be szer zés re. Az or -
vo si ren de lõt nem -

csak kor sze rû esz kö zök kel sze rel te fel
az ön kor mány zat, sa ját for rás ból fel -
újí tot ták. Új bo rí tást ka pott a pad ló,
já ró la poz ták, és egész ség ügyi fes -
tést vé gez tek. 

Tömörd Köz ség Ön kor mány za ta
13.009.434 fo rint vis  sza nem té rí ten -
dõ tá mo ga tás ban ré sze sült a Ma -
gyar Fa lu prog ram 2019-es pá lyá -
za ti ki írá sán az Or vo si ren de lõ fel újí -
tá sa alprogramban, amely két pil -
lér bõl te võ dik ös  sze: egy részt
10.202.885 fo rint tá mo ga tás ból és
5.493.862 fo rint sa ját for rás ból va ló -
sul meg az épü let fû tés kor sze rû sí té -
se, hom lok za ti és pad lás fö dém hõ -
szi ge te lé se, va la mint 2.806.549 fo -
rint tá mo ga tás ból új or vo si esz kö -
zök, bú to rok ke rül tek be szer zés re. Az
igé nyelt esz köz lis tát Dr. Müller And -
rás há zi or vos ál lí tot ta ös  sze, és a na -
pok ban ve het ték bir tok ba a pá ci -
en sek az új vizs gá ló ágyat, mû tõs -

zsá molyt, mû szer asz talt, mû szer- és
gyógy szer szek rényt, lá tás vizs gá ló
táb lát és köny vet, boka-kar-index
mé rõt, fo nen dosz kó pot, otoszkópot,

Orvosi rendelõk korszerûsítése
Lócson, Tormásligeten, Tömördön

farkasfecskendõt, vér nyo más mé rõt,
szûrõaudiométert, di gi tá lis mér le -
get, cse cse mõ mér le get, cse cse mõ
hossz mé rõt, va la mint egy note -
bookot és egy re cept nyom ta tót, or -
vo si író asz talt, for gó szé ket, a vá ró te -

rem ben pe dig pelenkázóágyat. Az
or vo si ren de lõ fû tés-kor sze rû sí té se,
hõ szi ge te lé se je len leg is tart, en nek
el le né re a ren de lés zök ke nõ men te -
sen zaj lik. 

Az esz kö zö ket mind há rom ren -
de lõ be a Rextra Ke res ke del mi Kft.
Szom bat he lyi Iro dá ja szál lí tot ta, és a
na pok ban vet ték hasz ná lat ba a há -
zi or vos ok. A te le pü lé si ren de lõk iga -

zán kom for tos sá, jól fel sze relt té vál -
tak, a mo dern esz kö zök hoz zá já rul -
nak a ma ga sabb szín vo na lú el lá tás
biz to sí tá sá hoz hely ben. Je len tõ sen
meg kön  nyí tik a dok to rok mun ká ját,
hi szen nem kell az esz kö zö ket vagy

a notebookot a köz pon ti
ren de lõ bõl ma guk kal
vin ni min den egyes ki he -
lye zett ren de lés re. Re -
mél jük, hogy a fej lesz tés -
nek kö szön he tõ en ma -
ga sabb ará nyú lesz a
he lyi el lá tás igény be vé -
te le és a la kos ság elé ge -
dett sé ge is.  Az új or vo si
esz kö zök áta dó ün nep -
sé gét má jus 1-jé re ter -
vez ték az ön kor mány -
zat ok, de je len ví rus hely -
zet okán el ha lasz tot tuk
egy ké sõb bi idõ pont ra.

Kö szö net tel tar to zunk a Ma gyar
Fa lu prog ra mért fe le lõs kor mány biz -
tos úr nak, Gyo pá ros Alpárnak, ami -
ért tá mo ga tás ra ér de mes nek ítél te
pá lyá za ta in kat, il let ve Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ úr nak a köz -
ben já rás ért, és a Rextra Kft. ré szé rõl
Melegné Sza bó Eni kõ üz let ve ze tõ -
nek, aki eb ben a kri ti kus hely zet ben
is fá rad ha tat la nul szer vez te az esz -
kö zök be szer zé sét.                   yde
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Igaz, nem he lyi szo ká sok hoz kap cso ló dik, de
meg em lít he tõ egy ese mé nyünk a kö zel múlt ból.
Egy 10 éve itt élõ, Ro má ni á ból ideköl tö zött ma -
gyar hölgy és kis lá nya már ci us 14-én sze rez ték
meg ná lunk ho no sí tás sal az ál lam pol gár sá got,
egy kis ün nep ség ke re te in be lül. Vi szont meg
sze ret ném je gyez ni, amit az ün nep sé gen is ki -
emel tem, hogy ha úgy ves  szük, õket tu laj don -
kép pen nem ho no sí tot tuk – hi szen Ro má nia is
ma gyar lak ta te rü let volt, kis hí ján már 100 éve

tör tént, hogy a tri a no ni bé ke kö vet kez mé nye -
ként le vág ták Ma gyar or szág te rü le té rõl –, õk
csu pán ott hon ról hazajöttek…

– Mik azok a dol gok, ami ken le het ne
vál toz tat ni?

– Is ko lánk több mint 20 éve nincs, a gyer me -
kek zö me Zsirára és Kõ szeg re jár, va la mint né há -

nyan Horvátzsidányba. Örül nénk, ha új ra le het -
ne is ko lánk, de így sem pa nasz ko dunk, a je len -
le gi hely zet is meg fe le lõ en mû kö dik, il let ve az
óvo dánk is mû kö dõ ké pes.

Sport te rén je len leg saj nos nem ál lunk jól, a
fo ci csa pa tunk meg szûnt, vi szont a pá lyánk na -
gyon jó ál la pot ban van, így re mél jük, a ké sõb -
bi ek ben vál toz ni fog ez a hely zet, és új ra szur kol -
ha tunk fo cis tá ink nak. Vi szont mû kö dik köz sé -
günk ben egy ka ra tecsa pat, ki ket egy lel kes fi a -

tal em ber ok tat tár sa dal mi mun ka ke re té ben,
he ten te két al ka lom mal, il let ve he ten te egy szer
tar tunk nõk nek, as  szo nyok nak gyógy tor nát is.

Ami ben sze ret nénk még fej lõ dést lát ni, az a
kö zös sé gi élet. Le he tõ sé ge ink sze rint igyek -
szünk mi nél több prog ra mot biz to sí ta ni a jö võ -
ben a la kos ság nak, amely ál tal még na gyobb

ös  sze tar tás ala kul hat ki köz sé günk ben a je len -
le gi hez ké pest.

A ré gi há za ink szin te egy tõl egyig el kel tek,
van nak, akik vis  sza köl töz tek, és van nak, akik
más hon nan köl töz tek ide. Je len leg még nem
gon dol ko dunk ut ca nyi tá sá ban, vi szont ha a ké -
sõb bi ek ben mu tat koz na rá igény, sze ret nénk ki -

ala kí ta ni leg alább egyet. Eh hez azon ban for -
rás ra van szük sé günk. Az ön kor mány zat je len le -
gi hely ze té ben és a kö zel jö võ ben nem tud ek -
ko ra tar ta lé kot fél re ten ni, így a leg meg fe le lõbb
meg ol dás az len ne, ha len ne olyan vál lal ko zó,
aki nek len né nek ter vei, és szí ve sen be fek tet ne
eb be. Õket kész ség gel fo gad nánk.

Saj nos a ki ala kult hely zet min ket is ér zé ke -
nyen érin tett, és még in kább helyt kell áll nunk,
kész ség gel se gí tünk min den ki nek, aki nek szük -
sé ge van rá, mely plusz ki adá so kat je lent köz sé -
günk nek. Amel lett saj ná lat tal ér te sül tünk ró la,
hogy a gép jár mû adót át kell cso por to sí ta nunk a
jár vány el le ni vé de ke zé si alap ba, mely a tar ta -

Így élnek a peresznyeiek… II. rész
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Az el múlt idõ szak ban két fa lu fó ru mot is ös  sze hí -
vott Lócs Köz ség Ön kor mány za ta. Az el sõ al ka lom -
mal a Leader He lyi Ér ték lel tár lét re ho zá sá ra irá nyu -
ló pro jekt ke re té ben Bozzay Ba lázs, a BFH Eu ró pa
Kft. pro jekt me ne dzse re tar tott elõ adást az ér ték lel -
tár ral kap cso la tos tud ni va lók ról, fel ada tok ról. A fó -

rum lé nye ge az volt, hogy fel tér ké pez zük, mi lyen
ter mé sze ti ér té ke ket, épí tett örök sé ge ket, he lyi ha -
gyo má nyo kat, jel leg ze tes prog ra mo kat, szo ká so -
kat, gaszt ro nó mi ai spe ci a li tá so kat és he lyi kéz mû -
ves ter mé ke ket tar ta nak a lócsiak egye di nek,
meg õr zés re, to vább örö kí tés re ér de mes nek, ame -
lye ket fel ve szünk Lócs He lyi Ér ték lel tá rá ba. Az elõ -
adó a mun kát se gí tõ kér dõ íve ket osz tott ki a je len -
lé võk kö ré ben, ez ál tal a la kos ság is te vé ke nyen ki -
ve he ti a ré szét a gyûj tõ mun ká ból. A ki töl tött kér dõ -
ívek ös  sze gyûj té sét kö ve tõ en ke rül vég le ge sí tés re
az ér ték lel tár, majd a fel vett he lyi ér té ke ket nép sze -
rû sí tõ ren dez vén  nyel zá rul a pro jekt. Az ere de ti pro -
jekt terv sze rint ma já lis sal egy be kö tött prog ram ke -

re té ben va ló sult vol na ez meg, a jár vány hely zet
azon ban köz be szólt, így a ren dez vény ké sõb bi
idõ pont ban ke rül meg ren de zés re. A má so dik fó -
rum a he lyi ci vil egye sü let lét re hí vá sá ra és a
virágosítási, fa lu szé pí té si el kép ze lé sek is mer te té sé -
re irá nyult. Hor váth Il di kó pol gár mes ter és

Reichardt Ni ko lett te le pü lé si re fe rens né pes
hall ga tó ság elõtt szá molt be a ter vek rõl, szí -
nes öt le tek rõl, me lyek po zi tív fo gad ta tás -
ban ré sze sül tek a la kók ré szé rõl. El sõ ként az
ala pít vány, egye sü let, ci vil tár sa ság jo gi
meg ha tá ro zá sát, kü lönb sé ge it, mû kö dé si
fel tét ele it, lét re ho zá sá nak lé pé se it vá zol ták,
majd a má so dik rész ben a Vi rá gos Ma -
gyar or szág ért Ver seny rõl szólt a tá jé koz ta -
tás. Az idei évet a ver seny ben va ló meg -
mé ret te tés re tör té nõ fel ké szü lés nek szen te -
lik, és ha min den po zi tí van ala kul, jö võ re
be ne vez nek az or szá gos kör nye zet szé pí tõ

ver seny re. Ugyan ala ku ló ülé sét még nem tart hat -
ta meg a for má ló dó egye sü let a ki ala kult jár vány -
hely zet mi att, de már ezen a fó ru mon is el hang zot -
tak konk rét névöt le tek, meg fo gal ma zód tak a te vé -
keny sé gi kör re, alap sza bály ra vo nat ko zó egyes
pon tok. Öröm te li, hogy mint egy 15 fõ azon nal je -
lez te tag sá gi szán dé kát. A kul tu rá lis és fa lu szé pí tõ
te vé keny ség mel lett fon tos cél nak tûz ték ki a ci vil
szer ve ze tek szá má ra el ér he tõ pá lyá za ti le he tõ sé -
gek ki ak ná zá sát. Bí zunk ben ne, hogy mi e lõbb
meg ala kul hat az egye sü let, és kez dõd het a tény -
le ges mun ka, és még szeb bé, Vas me gye ék szer -
do bo zá vá vál hat e ki csi te le pü lés.

Reichardt Ni ko lett te le pü lé si re fe rens 

lé ka ink nak csak nem a fe lét ki tet te. Pró bá lunk
ez után a ma ra dék tar ta lé kunk kal gaz dál kod ni,
de ne künk is vé ges a költ ség ve té sünk.

– Mi lyen pá lyá za ti le he tõ sé ge ik vol tak a
kö zel múlt ban, és mi lye nek kel kí ván nak él -
ni a jö võ ben?

– Saj nos egy ilyen kis köz ség pá lyá zat nél kül
ne he zen tud vég hez vin ni fej lesz té se ket, nem tud
lé nye ge sebb dol gok ban elõ re lép ni. Bár mi lyen
be ru há zást ter ve zünk, azt csak pá lyá za ti for rás -
ból tud juk fe dez ni, a költ ség ve té sünk bõl nem te -
lik je len tõ sebb köl te ke zés re. Há rom pá lyá za tunk
van, me lyek a meg va ló su lás sza ka szá ban áll -
nak. Az óvo da fel újí tá sá ra ta valy nyer tünk pá -
lyá za tot, je len leg a ke rí té sé nek a fel újí tá sa zaj -
lik. A kö vet ke zõ be ru há zás, ami ránk vár, az a
tûz ol tószer tár te tõ szer ke zet ének tel jes fel újí tá sa,
il let ve a kül sõ szi ge te lés, tér kö ve zés. A har ma -
dik, fo lya mat ban lé võ meg va ló sí tás a kül te rü le ti
utak rend be té te le. Ez a fel újí tás le he tõ vé te szi
majd a Csepreg fe lõl ér ke zõ sze mély au tók nak
(te her gép jár mû vek nek nem lesz le he tõ sé gük er -
re), hogy a hegy fe lõl kö ze lít sék meg te le pü lé -
sün ket, ez ál tal nem kell Horvátzsidány fe lé kör -
be jön ni ük.

A jö võ ben sze ret nénk pá lyáz ni köz te rü let ren -
de zõ gép re, fa lu gond no ki busz ra és szol gá lat ra,
a ha las tó kör nye ze té nek rend be té te lé re. To váb -
bá tu laj do nunk ban áll egy épü let – mely ko ráb -
ban is ko la ként, a ké sõb bi ek ben pos ta ként üze -
melt –, ezt sze ret nénk kö zös sé gi tér ré ala kí ta ni,
ez ál tal he lyet ad ni egye sü le te ink nek a te vé -
keny ke dés re. Re mél jük, az idei év ben lesz le he -
tõ sé günk va la me lyik el nye ré sé re, majd meg va -
ló sí tá sá ra. Az ed di gi nyer tes pá lyá za tok ból ke -
let ke zett tá mo ga tá so kat pe dig kö szön jük Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ nek és a Ma gyar
Ál lam nak!

Igler Pat rí cia

Hely Értékleltár 
és civil egyesület alakul Lócson
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325 év vel ez elõtt, 1695. feb ru ár 18-án hunyt
el Po zsony ban Szé ché nyi György esz ter go mi ér -
sek, a csa lád gaz da sá gi és po li ti kai ha tal má nak
meg ala po zó ja. A nagy cen ki és kör nyé ké hez
tar to zó volt Nádasdy-va gyon hoz zá log bir tok ként
1678-ban ju tott, vég le ge sen csak 1711-ben ke -
rült le szár ma zot tai bir to ká ba. Szécsényben szü -
le tett 1603 kö rül.

200 éve, 1820. 02. 26-án szü le tett Pakrácon
da ru vá ri Jankovics Gyu la gr. csepregi, bü ki, bõi,

stb. föld bir to kos, hor vát–ma gyar po li ti kus. (†
Achen kirchen [Ti rol] 1904).

200 éve, 1820. 10. 26-án Nyé ken szü le tett
Szente György († Alsó-Bükön 1885. 09. 24.) ev.
kán tor ta ní tó, köl tõ, köz éle ti em ber. 45 évig dol -
go zott Al só-Bü kön. 1870-ben kez de mé nye zé sé -
re ala kult meg a Hárombüki Casinó Egy let, a ké -
sõb bi Ol va só Egy let. 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. mû ben.

200 év vel ez elõtt, 1820. 12. 13-án, Bécs ben
el hunyt Szé ché nyi Fe renc gr. (sz.: 1754. 04. 28-án,
Szép la kon) föld bir to kos, ál lam fér fi, arany gyap -

jas lo vag, Szé che nyi Ist ván édes ap ja. II Jó zsef
ural ko dá sa alatt kü lön bö zõ fon tos tiszt sé ge ket töl -
tött be. „1798. áp ri lis 6-án So mogy vár me gye fõ -
is pán ja lett, és mint ki rá lyi biz tos ra, reá bíz ták
a Drá va és Mu ra fo lyók sza bá lyo zá sát. 1799. ok -
tó ber 1-jén a Hét sze mé lyes Táb la el nö ke, de -

cem ber 6-án ki rá lyi fõ ka ma rás mes ter, de cem ber
23-án he lyet tes or szág bí ró lett. 1802. no vem ber
25-i dá tum mal 11 884 nyom tat vány ból, 15 000
kö tet könyv bõl és 1152 kéz irat ból ál ló [horpácsi]
gyûj te mé nyét a ma gyar nem zet nek ado má nyoz -
ta, amit ké sõbb cen ki gyûj te mé nyé nek 6000 réz -
met sze té vel és 9206 kö tet köny vé vel egé szí tett
ki… Ezt a dá tu mot te kint jük az Or szá gos Szé ché -
nyi Könyv tár és Ma gyar Nem ze ti Mú ze um meg -
ala pí tá si” ide jé nek. (Wikipédia)

190 éve, 1810. már ci us 9-én halt meg Po -
zsony ban Hor váth Mi hály, SJ egye te mi ta nár
(Horvátzsidányban szü le tett 1728. 09. 29-én.)
1766-ban Gyõr ben gim ná zi u mi ta nár volt, majd
Nagy szom bat ban, ké sõbb Po zsony ban az
egye te men ta ní tott. Hat la tin nyel vû köny ve és
egy könyv for dí tá sa je lent meg.

160 év vel ez elõtt, 1860. feb ru ár 18-án szü le tett
Karcsay La jos fes tõ mû vész a Vas me gyei
Kiskölkeden. Az egyházasrádóczi és erdõkarcsai
Karcsay csa lád nak Nagygeresden volt a kú ri á ja
és bir to ka. A mû vé szi pá lyá hoz ér zett ked vet, és az
érett sé gi után Mün chen be uta zott, s há rom évig a

mû vé sze ti aka dé mi án ta nult. A kö vet ke zõ évek -
ben Mün chen ben, Ber lin ben és egy ide ig Pá rizs -
ban tar tóz ko dott. 1886-ban az „Al ma szü ret” cí mû
nagy mé re tû fest mé nyé ért Ráth-díjjal tün tet ték ki.
1887-ben Bu da pes ten, az õszi tár la ton négy ké -
pét is ki ál lí tot ták. A „Bo szor kány kony ha” cí mû fest -
mé nyét fel aján lot ta a Nem ze ti Mú ze um nak aján -
dék ba. Az in téz mény már ak kor is hely hi án  nyal
küz dött, ezért nem fo gad ták el. Mün che ni ta nu ló -
tár sa, Lyka Kár oly sze rint Karcsayt más csa ló dás is
ér te, és sza kí tott a fes té szet tel. 1890-ben ha za tért
Nagy geresdre. Ott öz vegy édes any ját se gí tet te,
gaz dál ko dott, fi lo zó fi ai köny ve ket ol vas ga tott.
Nagygeresden hunyt el 1932. feb ru ár 11-én.
(szivk.hu alap ján)

150 éve, 1870. 02. 08-án szü le tett Csep regen
Frank Ist ván († 1917. 11. 29.) pi a ris ta ta nár, a nyitrai
fõ gim ná zi um igaz ga tó ja és a rend ház fõ nö ke.
(Rész le tes élet raj zát 2017-ben is mer tet tük.)

150 év vel ez elõtt, 1870. feb ru ár 22-én szü le -
tett Nagy cen ken ifj. Riedinger Kár oly gaz da sá gi
mér nök, Bük és Nagy cenk dísz pol gá ra. 1894-tõl
dol go zott a (felsõ)büki cu kor gyár ban, mely nek
utol só igaz ga tó ja lett. 1931 és 1936 kö zött a
Nagy cen ki Cu kor gyár igaz ga tó ja volt. Sop ron
vár me gye tör vény ha tó sá gi bi zott sá gá nak kö zel
negy ven évig, majd éve kig a Vas me gyei tör -
vény ha tó ság nak is virilisként tag ja lett. 1943-

ban pe dig meg vá lasz tot ták a Vas vár me gyei
munkabér-megállapító bi zott ság el nö ké nek.
1949. szep tem ber 3-án hunyt el Szom bat he lyen.

150 éve, 1870. 09. 15-én szü le tett Csep re gen
és 80 éve, 1940. 09. 16-án ugyan ott hunyt el Zauf
Já nos ele mi is ko lai ta ní tó, igaz ga tó. „Kö zép is ko lá -
it Kõ sze gen vé gez te, a ta ní tói ok le ve lét 1891-
ben Sop ron ban sze rez te meg. Ez után elõbb
Csepregen, az adó hi va tal ban dol go zott, majd a
ka to li kus ele mi fiú is ko la ta ní tó ja lett. 1927-tõl
ugyan itt igaz ga tó ta ní tó vá ne vez ték ki. Je len tõs
köz éle ti te vé keny sé get foly ta tott: a csepregi köz sé -
gi kép vi se lõ tes tü let tag ja, a Sop ron me gyei tör -
vény ho zás tag ja, a csepregi ön kén tes tûz ol tó tes -
tü let jegy zõ je, a csepregi já rá si ipar tes tü let jegy zõ -
je, a csepregi iparoskör tit ká ra, a ha di öz ve gyek és
ár vák se gé lye zõ bi zott sá gá nak el nö ke, a csepregi
gaz da kör tit ká ra, a csepregi ka to li kus es pe re si ke -
rü let nép ta ní tói egy let könyvtárosa… A Ka to li kus If -
jú sá gi Le gény egy let már 1903-ban meg ala kult
Csepregen, en nek el sõ tit ká ra Zauf Já nos
volt. 1904-ben nép könyv tá rat, 1906-ban szék há -
zat hoz tak lét re a te le pü lé sen. A le gény egy let tag -
jai gyak ran (több nyi re éven te) mu tat tak be itt szín -
da ra bo kat Zauf Já nos ve ze té sé vel.” (Wikipédia) A
Csepregi Rk. Fiú is ko lá ban 1903 õszén in dult meg
az ipa ros ta nonc ok kép zé se, mely ben Zauf Já nos
is részt vett es tén ként. Õ kez de mé nyez te és se gí tet -
te Csepregen és a já rás há rom má sik te le pü lé sén
az ipa ros kö rök meg ala kí tá sát.

125 éve, 1895. 05. 07-én hunyt el Kö zép-Bü -
kön Hetyésy Pál föld bir to kos (szül. Kö zép-Bü kön
1823. 01. 04.) 1848/49-ben hon véd had nagy és
élel me zõ tiszt volt a 103. hon véd zász ló alj nál a
Ti szai had se reg ben a hát sze gi fegy ver le té te lig
(1849. aug. 21.) Ké sõbb szü lõ he lyén gaz dál ko -
dott, a ki egye zés után egy ide ig ül nök volt Sop -
ron me gye ár va szék nél. 

125 éve, 1895. 04. 21-én szü le tett Fülesen (ma
Nikitsch Auszt ri á ban) Somogyvári (Freiss berger)
Gyu la (†1953. 02. 12.) író, új ság író, or szág gyû lé si
kép vi se lõ. 1920-ban a Ma gyar Táv ira ti Iro da (MTI)
vi dé ki osz tá lyá nak osz tály ve ze tõ je lett, 1928-tól a
Ma gyar Te le fon hír mon dó és Rá dió Rt. iro dal mi

igaz ga tó ja. A hang já ték mû fa já nak ma gyar el ne -
ve zõ je és ma gyar or szá gi meg ho no sí tó ja. Tör té nel -
mi re gé nyei, ver sei ma is na gyon nép sze rû ek.

Év for du lók 2020  

Karcsay La jos: Almaszüret c. festménye
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120 év vel ez elõtt, 1900 áp ri li sá ban volt az
év szá zad egyik leg na gyobb ár vi ze. A ki áradt
Répce is sok te le pü lést el ön tött. A nagy ár víz so -
rán a Felsõbüki Cu kor gyár te rü le tén is 85 cm volt
a víz ma gas sá ga.

110 év vel ez elõtt, 1910. áp ri lis 18-án hunyt
el Bu da pes ten Munczy La jos ci gány prí más,
majd vi lág hí rû he ge dû mû vész. Sajtoskálon szü -
le tett, 1846-ban. „Egy csepregi ze nész tár sa -
sággal” és ek kor Alsószoporon (ké sõbb: Alszo -
por, ma Újkér fa lu ré sze) élõ csa lád tag ja i val ke -
rült Sop ron ba 1861-ben. Újabb sze mé lyek kel
ki bõ vül ve a „vá ros nak ha ma ro san meg be csült
tag jai let tek.” Munczy La jos fe le sé gül vet te
Tschürtz Elv inát, az egy ko ri vá ro si ár va gond nok
lá nyát. Az if jú ta ní tó nõ – Es ter házy Pál her ceg -
gel együtt – tá mo gat ta fér je ta nul má nya it a
bé csi kon zer va tó ri um ban. Az is ko la el vég zé se
„után két évig a bé csi ope ra ház ze ne ka rá ban
ját szott.” Ott és „az Es ter ház yak ud va ri ze ne ka -
rá nak el sõ he ge dû se volt Kis mar ton ban.” Az
1880-as évek ben „in kább a ka lan do sabb és
jö ve del me zõbb vi lág já rást vá lasz tot ta [a mo -
nar chia-bé li és né met für dõ he lye ken, s vá ro -
sok ban, Nor vé gi á ban, Por tu gá li á ban és Ame ri -
ká ban tur né zott, rész ben] csa lád tag ja i ból ál ló
ze ne ka rá val. Kon cert je ik kel, szó ra koz ta tó mu -
zsi ká juk kal ha zánk nak hír ne vet, ma guk nak va -
gyont sze rez tek. Ez utób bi ból Munczy La jos Bu -
da pes ten há zat vá sá rolt, és Sop ron ban is épít -
te tett egy ötszo bás ott hont a De ák tér 30. szám
alatt.” Fõ vá ro sunk ban a Royal Or fe um mal kö -
tött szer zõ dést, és sze re pelt ze ne ka rá val együtt.
(For rás: D. Sza kács Ani ta és dr. Ba ra nyai Len ke
ta nul má nya.)

100 éve, 1920-ban ala kult meg a Bü ki Test -
edzõ Kör (BTK). A 75 éves ju bi le u mon, 25 éve,
1995. szep tem ber 12-én ke rült átadásra/fel ava -
tás ra a Bü ki Sport csar nok. 

100 év vel ez elõtt kezd te mû kö dé sét a na gyob -
bik csepregi tég la gyár. 1920-ban Kadnár An tal lé -
te sí tet te, majd fia, Fe renc mû köd tet te az ál la mo sí -
tá sig. 1978-ban ál lí tot ták le a ter me lé sét.

100 éve, 1920. 06. 04-én ír ták alá a Ver -
sailles mel let ti Tri a no n-pa lo tá ban a ha zánk szá -
má ra meg alá zó „bé ke szer zõ dést”. A nagy mér vû
te rü let- és né pes ség vesz tést ho zó ok mány a
Csepregi já rás ból csak Ól mod köz sé get ítél te
Auszt ri á nak, de cse re foly tán 1922-ben vis  sza ke -
rült Ma gyar or szág hoz. A szom szé dos és kö ze li
köz sé gek je len tõs ré sze köz vet le nül a két or szág
új ha tá ra mel lé ke rült.

100 éve, 1920 szep tem be ré ben kezd te meg
mû kö dé sét a je len tõs tér sé gi sze re pet be töl tõ
Csepregi Pol gá ri Is ko la. Ta ná ra i nak egy ré sze a
Tri a no ni ha tá ron tú li ma gyar te le pü lé sek rõl ke rült
a já rá si szék hely re.

90 éve, 1930-ban egye sült Si ma ság né ven
Fel sõs ág és Si ma há za. 

90 év vel ez elõtt hoz ták lét re a Csepregi Le -
ven te (fúvós)zenekart, 40 éve ala kult új ra a fel -
nõtt Csepregi Fú vós ze ne kar. 

85 év vel ez elõtt, 1935. már ci us 2-án szü le tett
Alszoporon (ma Újkér fa lu ré sze) Szopori Nagy La -
jos iro da lom tör té nész, az EL TE pro fes  szo ra. A finn
iro da lom ku ta tó ja, ki vá ló for dí tó ja és fá rad ha -
tat lan propagátora volt, aki mél tán nyer te el a
leg ma ga sabb finn iro dal mi ki tün te té se ket. Bu -
da pes ten hunyt el, 2005-ben.

80 éve, 1940-ben szü le tett Horvátzsidányban
dr. Hor váth Iván († 2002. Acsádon) plé bá nos, író,
hely tör té ne ti ku ta tó. Ha tal mas nép raj zi anya got
gyûj tött ös  sze a Répce-vidék hor vát köz sé ge i ben.

80 éve, 1940. áp ri lis 15-én Sopronnémetiben
hunyt el Nagy La jos (sz. Nemesládony, 1867. 02.
14.) evan gé li kus lel kész, író-köl tõ.

75 éve, 1945. 10. 20-án hunyt el Bu da pes ten
dr. csepregi Hor váth Já nos (szül. Csepregen,
1853. 03. 01.) po li ti kus, ügy véd, szö vet ke ze ti ve -
ze tõ. Havilapunkban és elõd la punk ban is már
rész le te sen is mer tet tük élet raj zát, mun kás sá gát.

70 éve, 1950. 02. 01-vel, Sop ron me gye és a
Csepregi já rás meg szün te té sé vel egy idõ ben a
já rás 16 te le pü lé sét Vas me gye há rom já rá sá -
hoz, nyol cat a Sop ro ni, né gyet a Ka pu vá ri já rás -
hoz csa tol tak.

70 év vel ez elõtt, 1950-ben egye sült Egy há -
zasfaluval Ke resz tény.

70 éve, 1950. 05. 01-én hunyt el Keszt he lyen
Hor váth An zelm Ist ván, OSB (szül.: Csepreg,
1901. dec. 24.) ma gyar–la tin sza kos gim ná zi u mi
ta nár. 1920-ban lé pett be a ben cés rend be. Kõ -
sze gen, Bu da pes ten, Esz ter gom ban ta ní tott.
1934-ben a São Paulóban a bra zí li ai ma gya rok
lel ké sze lett. Szá muk ra köny vet szer kesz tett Szt.
Ist ván ról és ima köny vet ál lí tott ös  sze tár sa i val.
1942-ben ha za tért, s Ko má rom ban, majd is mét
Kõ sze gen volt gim ná zi u mi ta nár, 1940–1950-ig
pe dig Zalaapátiban ház gond nok.

50 éve, 1970. 10. 16-án Bü kön, az egy ko ri
Takáts-villában nyí lott meg az Öre gek Nap kö zi
Ott ho na Pócza Jenõné irá nyí tá sá val. 

30 éve, 1990-ben ala kult meg a Csepregi
Vegyeskar.

30 év vel ez elõtt, 1990 õszén ala kul tak meg
új ra a te le pü lé si ön kor mány zat ok. A tes tü le tek,
ki hasz nál va az ak ko ri kor mány min den ön kor -
mány za tot hat ha tó san tá mo ga tó po li ti ká ját és a
ki sebb-na gyobb he lyi adó be vé telt, ma ga sabb
szint re emel ték a ko ráb bi nál jó val önál lób bá vá -
ló te le pü lé sük fej lõ dé sét.

25 éve, 1995-ben ka pott is mét vá ro si ran got
Csepreg.

Sá gi
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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, Béres Péter,
Galavics Adrienn, Horváthné Pados
Terézia, Kincse Anda, Kissné Szabó
Ágota, Kovács Vivien, Mittl Attila, 

Major Izabella, Nagyné Polgár Katalin,
Sági Ferenc,  Sulics Boglárka, 

Zsoldosné H. Kati

Nyomda: 
Ipress Center Central Europe Zrt. 

Felelõs vezetõ: 
Lakatos Imre ügyvezetõ

ISSN: 2062-5138

Hirdetés: 
Edy Marketing Bt.

20/911-3596
edy@edymarketing.hu 

Tördelés: 
Insideapp Kft.

Terjesztés:
6200 példányban

postaládás terjesztéssel

Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,

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

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

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

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

Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget

nem vállalunk! 

I m p r e s s z u m

[ ]GYÓGYSZERTÁR (TER VE ZETT)
REN DEZ VÉ NYEK,
ESE MÉ NYEK

Má jus 8-án, 15-én, 22-én, 29-én
és jú ni us 5-én Bü kön, a Koczán-háznál
(Szé che nyi u. 42.): TER ME LÕI PI AC.

Má jus 23-án, szom ba ton dél után a
csepregi szõ lõ he gyek ben: Or bán-na pi
GYE PÛ TIP RÁS.

Má jus 26-án, pén te ken du. Csep -
re gen, a Ma lom kert ben: Vá ro si gyer -
mek nap.

Má jus 30-án, szom ba ton dél után a
csepregi szõ lõ he gyek ben: NYI TOTT PIN -
CÉK.

Má jus 31-én, va sár nap több te le -
pü lé sen, köz te 10.30 ó. Csepregen, a
Pro me ná don: HÕ SÖK NAP JA.

Jú ni us 4-én, csü tör tö kön több te le -
pü lé sen, köz te Csepregen, a Ko vács ut cai
Tri a non Em lék hely nél: A NEM ZE TI ÖS  SZE FO -
GÁS NAP JA.

Jú ni us 6-án, szom ba ton Kiszsi dány -
ban: Fa lu nap és for rás rá mo lás.

A hó nap vé gén, jú ni us ele jén (eset -
leg zárt ka pus) lab da rú gó-mér kõ zé sek a
mó do sí tott sor so lás nak meg fe le lõ en.

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

A ren de zõ szer vek az idõ pont- és a mû sor vál toz -
ta tás jo gát – a ve szély hely zet ren del ke zé se it is fi gye -
lem be vé ve – fenn tart ják.

OLVASS
MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

A jár vány hely zet ben is sok
fon tos do log tör tént a kis te le pü -
lé sen. Már ci us 13-án 13 fõ vel
meg ala kult az Iklanberényért
Egye sü let. Olyan ci vil szer ve zet
kezd he ti meg mû kö dé sét a hi -
va ta los be jegy zés meg kül dé se

után, amely se gít he ti a te le pü -
lés min den nap ja it. Cél ja ik kö -
zött sze re pel a fa lu to váb bi szé -
pí té se, ér té ke i nek meg õr zé se.
Amen  nyi ben a jár vány hely zet

meg en ge di, a szer ve zet se gí te -
ni sze ret né a jú li us kö ze pén tar -
tan dó, Berényiek Ta lál ko zó ja cí -
mû or szá gos ren dez vényt. 

A jár vány ter je dé sé nek
meg  elõ zés ben is részt vesz az
ön kor mány zat. Nem csak a na -
gyobb te le pü lé se ken ké szül -

nek/ké szül tek masz kok, ha nem
itt hely ben is, me lye ket a pol -
gár mes ter, Mészárosné Nagy
Má ria sa ját ke zû leg varrt meg,
és Ró ka La jos fa lu gond nok osz -
tott szét. Emel lett se gí tik az idõ -
sek min den nap ja it, na pi be vá -

sár lás sal, re cep tek ki vál tá sá val,
ebéd ház hoz szál lí tá sá val, ami
nem min dig a leg egy sze rûbb.
Kö szön jük a fa lu ért tett mun ká -
to kat!

Hús vét ra is meg -
szé pült a fa lu. A ha -
gyo má nyos to jás fa
mel let új dí szek ke -
rül tek ki a köz tér re,
me lyek Ró ka La jos
fa lu gond nok ke ze
mun ká ját di csé rik. A
dí szí tés ben a pol -
gár mes ter as  szony
mel lett Mé szá ros
Péterné al pol gár -

mes ter is se géd ke zett. Saj nos a
ha gyo má nyos ma já lis ra az óv -
in téz ke dés mi att idén nem ke rül
sor, de azért a má jus fa ál lí tás
nem ma rad el. 

Sok tü rel met és ki tar tást eb -
ben a nem min den na pi idõ -
szak ban!                        S.Heni

Új ut ca
asz fal to zá sa
Und köz ség a ta va lyi év ben pá lyá -

za ti for rást nyert az Új ut ca asz fal to zá sá -

ra, ami nek a meg va ló sí tá sa a ter ve zett -
hez ké pest ki csit ké sõbb, 2020 áp ri li sá -
nak kö ze pén tu dott meg va ló sul ni.

Kö szön jük a Ma gyar Kor mány nak a
tá mo ga tást!

Iklanberényi hírek






