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Szor gos ke zek a csepregi szõ lõ he gyen

2022. má jus 14-én a Csepregi Bor höl gyek
és a Csepregi borosgazdák a he gyen gyü le -
kez tek, hogy az ak tu á lis ta va szi fel ada to kat el -
vé gez zék. En nek a tár sa dal mi mun ká nak
most már sok éves ha gyo má nya van. Elõ ke rül -
tek a ka pák, met szõ ol lók, ge reb lyék, sep rûk,
bo zót vá gó és más ta ka rí tó esz kö zök. Vol tak,

akik az Or bán-szo bor kör nyé két szé pí tet ték,
de a Sajbók-forrást és a Bene-kúti for rást is tisz -
tí tot ták. A Han ga-ka pu nál pa dok, asz tal és
táb la fes té sé re is sor ke rült. Az ös vé nye ket is
fû nyí róz ták. A szor gos ke zek az el do bált sze -
me tet is zsá kok ba rak ták. A kö zös mun ka
meg hoz ta gyü möl csét. Meg szé pült a táj. 

Jó volt lát ni a szor gos ko dó, vi dám em be -
re ket.                      Horváthné Pa dos Te réz
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Ha tár szem le Csepregen a szép ha gyo mány
fel ele ve ní té sét õr zõ gyepütiprást min den év ben
Or bán-nap tá ján szer ve zik, mert Szent Or bán a
csepregi hegy vé dõ szent je.

Eb ben az év ben
2022. má jus 21-én
tar tot ták a gaz dák
ezt a leg fon to sabb
ta va szi ün ne pet.
Ilyen kor a gaz dák
meg szem lé lik a haj -
tá so kat és meg kós -
tol ják egy más bo ra -
it. Finta Jó zsef plé bá -
nos úr meg szen tel te
a bort, meg ál dot ta
a szõ lõ ben dol go zó -
kat, Szent Or bán ér -
de me i rõl is be szélt.

Meg em lé kez tek
a nem rég el hunyt
boros gazdáról, Hor váth An tal ról is. Tóth Mar -
cell a Csepregi Bor ba rát és Tu risz ti kai Egye sü let
ve ze tõ je kö szön töt te az egy be gyûl te ket, majd
ér té kel te az el múlt idõ szak ese mé nye it. Hor vát
Gá bor al pol gár mes ter be szá molt a fej lesz té -
sek rõl.

Majd a XXXIX. Bor ver seny díj ki osz tó ja kö vet -
ke zett. A dí ja kat Tóth Mar cell, az Egye sü let ve ze -
tõ je, Ba logh Lász ló, Csepreg vá ros jegy zõ je és

Zsol nai Ba lázs, a Bor ver seny zsû ri jé nek el nö ke
ad ták át. Szép ered mé nyek szü let tek. A Vá ros
Bo ra dí ját Tóth Mar cell ve het te át. Az Év Bo rá sza
Tóth Bé la lett. Gra tu lá lunk a gaz dák nak.

A Csepregi Fér fi Dal kör és a csepregi Szent
Mi klós-temp lom kó ru sá nak éne kei még ün ne pé -
lye seb bé tet ték az al kal mat. Az ün nep ség vé -
gén a gaz dák min den kit meg kí nál tak a meg -
szen telt bor ból, majd el in dul tak a Rú zsa-hegy
irá nyá ba gye pût ta pos ni. A prog ram zá rá sa ként
Tóth Bé la és csa lád ja fo gad ta va cso rá val a ven -
dé ge ket.

Horváthné Pa dos Te réz

90 éves lett
Bõ ben 90. szü le tés nap ját ün ne pel te áp -

ri lis 28-án Feny ve si Ferencné Ilus né ni.
Csa lád ja, ro ko nai és a Tán csics ut ca la -

kói mel lett Ha jós At ti la pol gár mes ter úr kö -
szön töt te vi rág cso kor ral és aján dék ko sár -
ral, és át ve het te Or bán Vik tor mi nisz ter el nök
ok le ve lét.  

Gert rúd

Gyepütiprás 
a csepregi szõ lõ he gyen
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Júniusi
beharangozó

Következõ megjelenés 
2022. július 6-án!

Jú ni ust a né pi ka len dá ri um Szent Iván

ha vá nak ne ve zi. Na gyon sok je les nap

tar to zik eh hez a hó nap hoz. Jú ni us 4. a

ma gyar fáj da lom nap ja, a tri a no ni bé ke -

szer zõ dés alá írá sá nak em lék nap ja

(1920),  a nem ze ti ös  sze tar to zás nap ja

2010 óta és az erõ szak ár tat lan gyer mek -

ál do za ta i nak vi lág nap ja 1982 óta. Jú ni us

8. Szent Me dárd ün ne pe, mely hez idõ já -

rá si hi e de lem tar to zik. Ha ezen a na pon

esik, ak kor negy ven na pig esik. Jú ni us

21. kö rül van a csil la gá sza ti nyá ri nap for -

du ló, ugyan is elõ for dul hat, hogy ez 20-ra

vagy 22-re esik. Ek kor van Föl dünk észa ki

fél te ké jén a nyá ri nap for du ló, a dé li fél -

te kén a té li nap for du ló. Jú ni us 24. Ke resz -

te lõ Szent Já nos nap ja, Szentivánéj –

Szent Iván (Ke resz te lõ Szent Já nos) nap já -

nak elõ est éje, a jú ni us 23-áról 24-re vir ra -

dó éj sza ka év szá zad ok óta a nyá ri nap -

for du ló ün ne pe. Jú ni us 29. Pé ter-Pál nap -

ja, az ara tás kez de te. Eb ben a hó nap -

ban fe je zõ dik be a ta ní tás az is ko lák ban,

és ren ge teg gye rek vár ja a va ká ció kez -

de tét. Idén már kor lá to zá sok nél kül tá bo -

roz ha tunk, nya ral ha tunk akár ide ha za

vagy akár kül föld ön. Azon ban a nya ra lás

alatt is fi gyel jünk oda ma gunk ra, csa lá -

dunk ra és a kör nye ze tünk re. Min den ki nek

kel le mes ki kap cso ló dást, jó pi he nést és

ren ge teg él ményt kí vá nok  a szer kesz tõ

va la men  nyi mun ka tár sa ne vé ben!

Sulics Bo gi

Anyák nap ja al kal má ból a kép vi se lõ-tes tü let
ne vé ben Hor váth Il di kó pol gár mes ter as  szony
két szor gos se gí tõ jé vel, Hor váth Dá vid Zsom bor -
ral és Várkonyi Márk kal együtt fel ke res te az ösz -

 szes édes anyát, és egy cse re pes szeg -
fû vel, mé zes ka lács-szí vecs ké vel és üd -
vöz lõ lap pal fe jez ték ki jó kí ván sá ga i kat. 

A Kö zös sé gek He te 2022 or szá gos fel -
hí vás hoz kap cso lód va egész prog ram so -
ro za tot hir de tett az ön kor mány zat, mely -
be be kap cso ló dott a RÓCI Egye sü let is.
A Kö zös sé gek He te prog ram a kö zös sé gi
ér té ke ket, a kö zös ség össze tar tó és meg -
tar tó ere jét, az ön kén tes sé get he lye zi kö -
zép pont ba. Mi már áp ri lis 30-án el kezd -
tük a prog ram so ro za tun kat, fel ál lí tot tuk
Róci kö zös ség má jus fá ját a Pol gár mes te ri
Hi va tal és Könyv tár elõtt. Min den ki ho zott
ma gá val egy szí nes sza la got, mely re fel ír ta, hogy
me lyik lócsi ren dez vény a leg ked ve sebb, leg fon -
to sabb szá má ra, ez után fel kö töt ték a sza la go kat.
Majd a ta va lyi má jus fa ál lí tás ról ké szült vi de ót ve tí -
tet tük le, ez után az ön kor mány zat ki hir det te a Kö -
zös sé gek he te töb bi fel hí vá sát, így a „Vi rág zó ré gi -
ség 2022” he lyi kör nye zet szé pí tõ ver senyt és a „Ró -
zsás pom pa” cí mû fo tó pá lyá za tot. 

A prog ram so ro zat má jus 14-én egy kö zös sé -
gi vi rág ül te tés sel foly ta tó dott, amely a Ró zsa fa lu
Ci vil Egye sü let és az ön kor mány zat kö zös ak ci ó -
ja. A Fa lu si Ci vil Alap 2021 pá lyá za ton el nyert

tá mo ga tást az ön kor -
mány zat ki egé szí tet te, így
összesen160 tõ fu tó mus -
kát lit, 40 tõ ál ló mus kát lit
és szá mos egy nyá ri vi rá -
got ül tet tünk el a köz te rek
és köz épü le tek dí szí té sé re.
Az ön kor mány zat min den
ér dek lõ dõ la kos nak 6 tõ
egy nyá ri vi rá got osz tott ki,
hogy ez zel is az ut ca fron -
to kat dí szít sék, ké szül ve a
vi rá gos meg mé ret te tés re,
hi szen a te le pü lést idén is
be ne vez tük a Vi rá gos Ma -
gyar or szág ver seny be. A

mus kát li ül te tés szép idõ ben, kel le mes han gu lat -
ban, zsí ros ke nye re zés sel zá rult. Ez úton is kö szön -
jük az ak tív rész vé telt, a vi rá go kat pe dig Cson tos
Ri chárd bü ki ker tész nek!

A Kö zös sé gek He te prog ram so ro za tunk jú ni us
3-án a májusfakitáncolással és gyer mek dél után -
nal, tá bor tûz mel lett sza lon na sü tés sel zá rul majd. 

RN

Anyák napi köszöntés, 
májusfaállítás, virágültetés Lócson
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Idén is ál lí tot tak má jus fát
az iklanbrényiek

Több éves ha gyo má nya van az iklan -
berényi ma já lis nak. Min den év ben a he lyi
fér fi csa pat fel ál lít ja a fa lu kö ze pén a má jus -
fát, amit kü lön fé le prog ra mok kisérnek. A
má jus fa fel ál lí tá sá nak leg jel lem zõbb, ha -
gyo mány sze rin ti idõ pont ja a má jus 1-ét
meg elõ zõ nap dél után/es te volt. Így volt ez
Iklanberényben is. 

A dél utánt a
bü ki Sok-Szín-
Pad Tár su lat mû -
so ra kezd te. Mó -
ricz Zsig mond
KVITT cí mû ko -
mé di á ja ke rült
szín pad ra. Ez -
után a fa lu
hölgy la kói kö -
töt ték fel a szí nes
sza la go kat a
má jus fá ra, me -
lyet az tán a fér fi -
ak a fa lu Fõ te -
rén ál lí tot tak fel.

A má jus fa a
ter mé szet új já -
s z ü  l e  t é  s é  n e k

szim bó lu ma. A má jus fát cso port ba szer ve zõd -
ve ál lí tot ták a le gé nyek a lá nyok nak, akik nek
ez nagy meg tisz tel te tés volt. Ez a szo kás egyes
fal vak ban még nap ja ink ban is élõ ha gyo -
mány ként van je len. Né mely te le pü lé se ken
ha gyo mány õr zõ ren dez vény ként éledt új já a
rend szer vál tást kö ve tõ idõ szak ban egy kö zös,
köz sé gi fa fel ál lí tá sá val.

Nem ma radt el a ha gyo má nyos ma já li si
étek sem. Virs li vel és deb re ce ni vel ké szült az ön -
kor mány zat a fa lu la kó i nak és a ven dé gek nek. 

SulicsHeni

A kö zös sé gi szín tér ud va rán, idén el sõ al ka -
lom mal ös  sze gyûl tünk a hús vét vá ró kre a tív
nagy pén tek al kal má ból. Vég re is mét ne ve tés,
mó ka és já ték töl töt te be a te ret. Kis ri a dal mat
ugyan kel tett ben nünk a dél elõt ti esõ és a fel hõk

gyü le ke ze te, de ez sem tán to rí tot ta el a „nagy -
fülût”, hogy vég re el lá to gas son a rép ce szent -
györgyi gye re kek hez.

Mi re min den ki meg ér ke zett, ve rõ fé nyes nap -
sü tés vár ta a ki csi ket és na gyo kat és nem utol só -
sor ban az a két nyu szi is, aki ket ked vük re si mo -
gat hat tak a gye re kek.

A prog ram foly ta tá sa ként egy kö zös sé tá ra
in vi tál tuk a csa pa tot, ugyan is le he tõ sé get kap -
tunk, hogy meg lá to gas sunk egy bá rány csa lá -
dot. A bát rab bak és per sze ügye seb bek meg is
etet het ték a kis ál la to kat.

Útunk vis  sza ve ze tett a
kö zös sé gi tér re, ahol nagy
meg le pe tés fo ga dott ben -
nün ket, idõ köz ben min den
fé szek te lis-te le volt cso ki -
val és fi nom ság gal. Kez -
dõd he tett a fész kek ki zsák -
má nyo lá sa.

Ez után kez dõ dött a
nap kre a tív ré sze. Volt, aki
to jást fes tett és mat ri cá -
zott. Meg is mer ked het tek a
ha gyo má nyos hagy ma -
hé jas to jás fes tés for té lya i -

val is a gye re kek. Volt, aki szí ne zett és fes tett.
Gon do san ké szül tek a cso dás, egye di liszt gyur -
má ból ké szí tett dí szek, me lyek a nap vé gén fel -
ke rül tek az ez nap ra ké szí tett to jás fák ra.

Sze ren csé re az idõ já rás ke gyes volt hoz zánk,
ki tar tott ne künk. Re mél jük, hogy min den ki jól
érez te ma gát és jö võ re is mét együtt vár hat juk a
szentgyörgyi nyu szit!                                     tsz

Répceszentgyörgyi
kreatív nagypéntek
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Má jus 14-én nem min den na pi
ün nep re gyûl tek ös  sze az egy ház -
köz ség hí vei. Két gyer mek, Géczi-
Gábor Ré ka és test vé re, Ba lázs elõ -
ször vet te ma gá hoz az Ol tá ri szent -
sé get. Az idõ seb bek tõl meg tud tuk,
hogy bár volt már ke resz te lõ, bér -
má lás és es kü võ a te le pü lé sen, de

elsõáldozás most volt elõ ször. Bár
Ré ka és Ba lázs nem iklanberényi
la kos, de ide jár nak szent mi sé re. Dr.
Szalai Gá bor atya itt szol gál tat ta ki
e szent sé get, és na gyon szép ün -
ne pet va rá zsolt az ima ház fa lai kö -
zé. Is ten tart sa meg hi tük ben a
gyer me ke ket.               SulicsHeni

Már ci us vé gén ke rült át adás ra
a fel újí tott or vo si ren de lõ.

A ta va lyi év ben a köz ség egy, a
Ma gyar Fa lu prog ram ál tal ki írt pá -
lyá za ton kö zel 30 mil lió fo rin tot
nyert. En nek kö szön he tõ en ke rült
sor az épü let kül sõ-bel sõ rend be té -
te lé re.

Az át adá son mon dott be szé dé -
ben Rubóczkiné Börczy Vik tó ria pol -
gár mes ter as  szony ki hang sú lyoz ta,
hogy ré gi ál munk vált va ló ra az or -

vo si ren de lõ fel újí tá sá val. En nek ke -
re te in be lül meg va ló sul ha tott a tel -
jes aka dály men te sí tés, kül sõ és
bel sõ szi ge te lés, fes tés. A kor sze rû sí -
tés ré sze ként nap ele me ket sze rel -
tek fel, il let ve új víz- és áram há ló za -
tot ala kí tot tak ki.

Ágh Pé ter, Észak-Vas me gye or -
szág gyû lé si kép vi se lõ je is tisz te le tét
tet te. A pol gár mes ter as  szony kö -
szön tõ je után el mon dott be szé dé -

ben hang sú lyoz ta, hogy a vi dé ki
élet nép sze rû sí té sét, a kis te le pü lé -
sek tá mo ga tá sát, il let ve fej lesz té sét
na gyon fon tos nak tart ja. A Ma gyar
Fa lu prog ram eh hez nyújt se gít sé -
get, hi szen a fal vak eze ket a be ru -
há zá so kat ön erõ bõl nem, vagy
csak na gyon ne he zen tud nák
meg va ló sí ta ni.

Az épü le tet Pécsinger Éva lel -
kész as  szony és Sza bó Mik lós plé -
bá nos úr ál dot ta meg.

A nem ze ti szí nû sza lag át vá gá -
sá ban a kép vi se lõ úr és a pol gár -
mes ter as  szony mel lett dr. Bencsik
Ist ván há zi or vos is részt vett.

A si ke res pá lyá zat nak, az így
ka pott tá mo ga tás nak kö szön he tõ -
en most már a nemesládonyi la ko -
sok is meg fe le lõ szín vo na lon ve he -
tik igény be az egész ség ügyi alap -
el lá tá so kat.

Fábián-Bencsik Gab ri el la

Megújult az orvosi 
rendelõ Nemesládonyban

Jeles nap Iklanberényben
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Gyalókai szép ko rút kö szönt he tünk

Hús vét hét fõn ün ne pel te 90. szü le tés nap ját
Luk ács Jó zsef. Le á nya csepregi ott ho ná ban
kö szön töt te õt Hor váth Zol tán, a vá ros ve ze tõ -
je, és át ad ta ne ki Or bán Vik tor mi nisz ter el nök

sze mély re szó ló em lék lap ját. A gyalókaiak ne -
vé ben Var ga Ta más pol gár mes ter az ön kor -
mány zat aján dé ká val kí vánt bol dog szü le tés -
na pot az ün ne pelt nek.

Ez úton kí vá nunk jó egész sé get és még sok
bol dog, sze ret tei kö ré ben el töl tött évet! 

Ked ves Jós ka bá csi, Is ten él tes se so ká ig!
Fallerné Edi na

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Gyalóka

Nyugdíjastalálkozó Mes ter há zán

Áp ri lis utol só szom bat ján a Mes ter há zi Ön -
kor mány zat ta lál ko zó ra hív ta a fa lu nyug dí ja -
sa it. A tes tü let tag jai és az ön kén te sek nagy
gond dal ké szül tek a dél után ra, hogy a te le -
pü lés leg idõ sebb tag jai érez zék a meg be csü -
lé sü ket. A pol gár mes te ri kö szön tõ után a he lyi
is ko lá sok ver se ik kel és zon go ra já té kuk kal lep -

ték meg a meg je len te ket. Nagy taps sal ju tal -
maz ták a meg hí vot tak a gye re kek mû so rát. A
va cso rát kö ve tõ en a Kenyeri Rábamenti Ci te -
ra ze ne kar szó ra koz tat ta a nyug dí ja so kat, akik
a mû sor má so dik fe lé ben már együtt éne kel -
tek a fel lé põk kel. Szín vo na las mû sor nak le het -
tünk ré sze sei. Vi dám, ön fe ledt han gu lat ural -
ko dott a ta lál ko zón. 

bvr

• Mesterháza

„An  nyi minden nek te rem tünk ha gyo mányt,
mi ért ne le het ne a nép vi se let nek is egy nap ja?
Le gyünk büsz kék ér té ke ink re, mu tas suk meg a
vi lág nak, hogy nem  csak tánc há zak ban és
elõ adá so kon le het ezek kel a ru hák kal ta lál koz -

ni, a min den nap ok ban is meg áll ják a he lyü -
ket.” Én alá zat tal, büsz kén vi se lem min den
egyes da rab ját hát, csal junk mo solyt má sok
ar cá ra, mi pe dig le gyünk büsz kék értékeinkre,
örök sé günk re.                  Tájmel Tóth Má ria

Má jus el sõ va sár nap ján az édes anyá kat ün -
ne pel jük. Nemesládonyban ez út tal az ezt meg -
elõ zõ nap dél után ján ke rült sor a kö szön té sük re.

Mi vel az el -
múlt 2 év ben a
pandémia mi att
nem volt le he tõ -
ség ar ra, hogy
ilyen for má ban
együtt le hes -
sünk, ezért még
na gyobb iz ga -
lom és vá ra ko -
zás elõz te meg
kis ün nep sé gün -
ket. A mû sort Ru bócz kiné Börczy Vik tó ria pol gár -
mes ter as  szony nyi tot ta meg. Szívhezszólóan be -
szélt édes anya és gyer me ke örök ké tar tó kö te lé ké -
rõl, az anyák csa lá dot ös  sze tar tó ere jé rõl. Vé gül
meg ha tód va ol vas ta fel Kurczina Te ré zia Anyai tû -
nõ dés cí mû ver sét.

A foly ta tás ban a gyer me kek mû so ra kö vet -
ke zett. Né meth Ta más mû ve lõ dés szer ve zõ már

he tek kel ko ráb ban el kezd te ve lük a fel ké szü lést,
hogy a kö szön té sük mél tó le gyen. A gyer me kek
ver se i ken, da la i kon ke resz tül fe jez ték ki há lá ju kat

édes any juk, nagy ma má juk fe lé a sok sze re te -
tért, mind azért, amit ér tük tet tek, il let ve tesz nek.

Vé ge ze tül vi rág gal ked ves ked tek a lát ha tó -
an meg ha tó dott, kön  nyes szem mel mo soly gó
kö zön sé gük nek. Sze ret nénk ki fe jez ni kö szö ne tün -
ket min den, az ün nep sé get je len lé té vel meg tisz -
te lõ édes anyá nak, nagy ma má nak!

Fábián-Bencsik Gab ri el la

Egy nap népviseletben
– A kenyérmûhelymunkán

Anyák na pi ün nep ség 
Nemesládonyban
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Má jus 1. idén nem el sõ sor ban a
mun ka ün ne pe mi att volt em lé ke ze -
tes Rép ce szent györ gyön. Anyák
nap ja az év leg szebb ün ne pei kö zé
tar to zik. Egy nap, me lyen cso dá la to -
san le het ki fe jez ni sze re te tün ket és
há lán kat édes anyá ink, nagy ma má -
ink és dédmamáink iránt.

A dél utá ni órák ban meg telt a
kö zös sé gi szín tér az iz gu ló ki csik kel
és na gyok kal, és az ün nep lõ kö -
zön ség gel. Az is mert da lok be jár ták
a te ret: Koncz Zsu zsa, Ha lász
Judit… és még le het ne foly tat ni a
sort. Fel tör tek ben nem is a ré gi em -
lé kek, mi kor még mi vol tunk pi cik.
Az óvo dás évek, mi kor még mi áll -
tunk a szín pa don re me gõ lá bak kal,
hogy kis ver sünk kel kö szönt hes sük
azt a sze mélyt, akit a vi lá gon a leg -
job ban sze re tünk. 

Al pol gár mes te rünk, Kiss Je nõ
kö szön töt te az egy be gyûl te ket és
kon fe rál ta fel a mû sort adó gyer -
me ke in ket.

El sõ ként a bõi óvo da Csõrike cso -
port ja lé pett szín pad ra. Rö vid kis mû -
so ruk me leg ség gel ön töt te el min -
den ki szí vét. Ez úton is kö szön jük Krisz ti

né ni nek és Szil vi né ni nek a fá ra do zá -
su kat, hogy idén elõ ször meg va ló sul -
ha tott a kis ovi sa ink sze rep lé se.

A ki csik után ter mé sze te sen a
na gyok sem vol tak res tek. Ál ta lá -
nos is ko lás di ák ja ink egy tõl egyig
vers sel kö szön töt ték anyu ká ju kat és
nagy ma má ju kat.

A mû so rok után pe dig csil lo gó
sze mek kel ad ták át a vi rá got és az
aján dé kot, me lye ket min den ki gon -
do san ma ga ké szí tett el a kéz mû ves-
fog lal ko zá son.            Tóth Sza bi na

Mind ös  sze sen 298.241.514,- fo -
rint ös  sze gû tá mo ga tás sal va ló sul -
hat meg Csepreg ré gi vá gya, a
Tég la gyá ri és Tiloserdei kül te rü le ti
utak fel újí tá sa.

Hor váth Zol tán pol gár mes ter úr
el mond ta, hogy bár ter mé sze te sen
ma ga is tisz tá ban volt a vá rost a
kö ze li szõ lõ heg  gyel,
tó val ös  sze kö tõ út ál -
la po tá val, fel újí tá sá -
nak fon tos sá gá val,
de a la kos ság ré szé rõl
is rég óta ka pott meg -
ke re sé se ket e tárgy -
ban. Ez az út sza kasz
tu risz ti kai szem pont ból
is ki emelt je len tõ ség gel bír, ugyan -
ak kor min den na pos ke se rû sé get
okoz a borosgazdáknak, he lyi la -
kók nak is. Ál la po ta vi tán felül rossz,
an nak el le né re is, hogy idõ rõl idõ -
re az ön kor mány zat és a he lyi
borosgazdák is pró bál ták ka vi cso -
zás sal, ki sebb lép té kû ja ví tá sok kal
eny hí te ni a prob lé mát. Mind er re
te kin tet tel pol gár mes ter úr ha tal -
mas ered mény ként ér té ke li, hogy
ez a rég óta fenn ál ló prob lé ma –
amely nek or vos lá sa saj nos bõ ven
túl mu tat a vá ros sa ját költ ség ve té -
sén – most kor sze rû, át fo gó tech no -
ló gi á val és tel je sen alap ja i ban ol -
dód hat meg.

A fel újí tás ra ke rü lõ sza kasz a Hu -
nya di ut ca vé gé tõl kez dõ dik kül te -
rü le ten és a Rotterman kert hez ve -
ze tõ út ke resz te zõ dés nél ér vé get a
csepregi zárt ker ti te rü le tek és a
csepregi er dõ ha tá rán. A ter vek
sze rint hidegremixes el já rás sal sta -
bil alap ré teg ke rül ki ala kí tá sa,

ame lyet kö ve tõ en kö zel 2 km-en 4
mé ter szé les ség ben 3,5 cm kö tõ és
3,5 cm ko pó asz falt ré teg fog ja biz -
to sí ta ni a biz ton sá gos köz le ke dést
az út sza kasz kör nye ze té ben élõk az
itt gaz dál ko dók és a tu risz ti kai cél lal
ide lá to ga tók szá má ra egy aránt. A
pro jekt ke re té ben a csa pa dék víz
el ve ze té se is meg ol dás ra ke rül.

Pol gár mes ter úr ez al ka lom mal
is kö szö ne tet mon dott Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ nek, aki min -
den meg ke re sé sé hez, kez de mé -
nye zé sé hez se gí tõ ké szen állt hoz zá
és aki nél kül nem jö he tett vol na lét -
re a fen ti újabb pá lyá za ti si ker.

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta

Csepreg Tég la gyá ri 
és Tiloserdei kül te rü le ti utak fel újí tá sa

Ha én nagy leszek, te kicsi...
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A lövõi oviolimpián 
a sopronhorpácsi óvodások

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Sopronhorpács
2022. má jus 5-én ke rült meg ren de zés re a

szom bat he lyi Arena Savariában a 6. Ovi-Röpi

Ku pa. Az ese mé nyen 18 óvo da 318 óvo dás sal
vett részt. A Ma gyar Röp lab da Szö vet ség az ele -

jé tõl kezd ve nagy hang súlyt fek tet ab ba, hogy
már az óvo dás kor osz tályt is be von ja eb be a
sport ág ba. A ver seny idén re kor dot dön tött, hi -
szen még egyik év ben sem volt en  nyi részt ve võ -
je az ese mény nek. A 18 óvo dá ból az egyik a
Sopronhorpácsi Nap kö zi Ott ho nos Óvo da volt;
raj tuk kí vül még egy vi dé ki óvo da volt, a töb bi
mind szom bat he lyi (a ver seny so ro zat egyéb ként
6 ver seny bõl állt idén, me lyet az or szág kü lön -
bö zõ pont ja in ren dez tek meg; az ötö dik ál lo más
volt Szom bat hely). A horpácsi ovi sok két csa pat -
tal ne vez tek a ver seny re, ahol zsi nór lab da-mér -
kõ zé se ket ját szot tak az el len fél csa pa tok kal. A
ver se nyek alatt és kö zött kü lön bö zõ röp lab dás
ügyes sé gi fel ada to kat pró bál hat tak ki a gyer kõ -
cök. El lá to ga tott a ver seny re a gye re kek nagy
ked ven ce is, a Röpi Nyu szi, aki vel jó kat szó ra -
koz tak és fotózkodtak. A részt ve võk aján dék cso -
mag ok kal és sok szép él mén  nyel tér tek ha za.

Balogh-Igler Pat rí cia

Ha zánk ban és Eu ró pa-szer te szo kás volt,
hogy má jus el se jén szí nes sza la gok kal dí szí tett
má jus fát ál lí tot tak. Sok he lyütt ma is õr zik a ha -
gyo mányt, így Tömördön is.

A má jus fa a fi a tal ság, az új -
já szü le tés és a sze re lem szim -
bó lu ma. Ja kab-fá nak is ne ve -
zik, mi vel Szent Ja kab vér ta nú
nap ján ál lít ják. A szép nép szo -
kás ról a 15. szá zad ból va lók az
el sõ fel jegy zé sek, ám en nél va -
ló szí nû leg sok kal ré gebb re
nyú lik vis  sza a tör té ne te.

A ha gyo mány sze rint a má -
jus fát áp ri lis 30-ról má jus 1-re
vir ra dó ra, az éj lep le alatt vagy
ko ra haj nal ban dí szí tet ték a fi -
úk, fér fi ak. Vol tak ki seb bek és
na gyob bak is, de ál ta lá ban mind egyik re szí nes
sza la go kat kö töz tek.

Cso port ba ve rõd ve ér kez tek a fi a tal le gé nyek
a lá nyos ház elé, kö zös erõ vel ci pel tek a hely szín -
re egy ma ga sabb fát, me lyet csak nem tel je sen

lomb ta la ní tot tak, és be ás ták
a föld be. Volt, hogy a ke rí tés -
hez rög zí tet ték, hogy ne dõl -
jön el. Tar ka sza la gok mel lett
fi nom cse me gék kel de ko rál -
ták a ház ban la kó lány nak.
Így ké szült el a má jus fa.

Nap ja ink ban te le pü lé -
sün kön a busz for du ló ban áll
év rõl év re a köz ség má jus fá -
ja. Az idei év ben is Kollárits
Gá bor pol gár mes ter úr és
se gí tõi 30-án ké sõ dél után
hoz ták s ál lí tot ták fel a kör -
nyék egyik leg ma ga sabb s

leg szebb má jus fá ját a tömördiek és az át uta zók
örö mé re. Kö szön jük!                                 KSzÁ

Madarak és fák napi kirándulás 
a sopronhorpácsi óvodában

6. Ovi-Röpi Kupa Szombathelyen

Is mét áll a májusfánk...
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Az el sõ ta va szi kö zös ün ne pünk má jus 1., a
má jus fa ál lí tá sá nak ide je. Nemesládonyban im -
már má so dik al ka lom mal ele ve ne dett meg ez a
szép nép ha gyo mány.

Áp ri lis utol só nap ján, szom bat dél után szép
szám mal ös  sze gyûlt fa lunk ap ra ja és nagy ja.

Az elõ ze te sen ki vá gott vö rös fe nyõ ol dal -
ága it, kér gét az erõs ke zû fér fi ak le hán tol ták. A
ter mé szet új já szü le té sét jel ké pe zõ zöld ága it a

lá nyok, as  szo nyok szí nes sza la gok kal dí szí tet -
ték, va la mint egy üveg pezs gõ is fel ke rült a
má jus fá ra.

Ez után ke rült sor a má jus fa fel ál lí tá sá ra,
amely nem kis ki hí vás volt, de a fa lu be li fér fi ak
ez zel is meg bir kóz tak. A lel kes kö zön ség biz ta tó
sza vai is nagy ban hoz zá já rul tak a má jus fa ál lí tás
si ke res sé gé hez. Az idõ já rás is ked ve zõ volt, ko ra
es tig a ren dez vény té ren tud tak be szél get ni a
ren dez vényt je len lét ük kel és szor gos mun ká juk -
kal meg tisz te lõ la ko sok.

A ta vasz kö szön tés re me kül si ke rült, Ne mes lá -
dony má jus fá ja büsz kén ma ga so dik a ren dez -
vény tér mel lett.

Fábián-Bencsik Gab ri el la

A ma da rak és fák nap ja al kal má ból or szá -
gos er dei da los ta lál ko zót szer ve zett 2022. má -
jus 6-án az Er dõ Aján dé ka Er dei Is ko la és Ala pít -
vány. Az Éne kelj az Er dõ ben él mény nap az
ének lés él mé nyé vel kö ti ös  sze az em be re ket a
ter mé szet tel. Több mint 27 ez ren re giszt rál tak az
ese mény re ha tá ron in nen és túl, köz tük a

Sopronhorpácsi Nap kö zi Ott ho nos Óvo da is. Az
ovi sok a kö zös da lo lás hoz a Szé che nyi -kas tély
park ját vá lasz tot ták hely szí nül. Az ese mény mot -
tó ja volt: „Le gyen a mi aján dé kunk az er dõ fe lé
a szív bõl jö võ ének szó, kö szö net kép pen az él te -
tõ for rás víz ért, a tisz ta le ve gõ ért, a gyó gyí tó nö -
vé nye kért.”                     Balogh-Igler Pat rí cia

Az idei ma da rak és fák nap ja ün nep lé se kor
vis  sza tér tünk a ko ro na ví rus elõt ti ha gyo má nyok -
hoz. En nek a nap nak a cél ja
szo kott len ni a ta nu ló kat
meg is mer tet ni szû kebb kör -
nye ze tük kel, ter mé sze ti lát ni -
va lók kal, az õket kö rül ve võ vi -
lág gal, hogy természetközeli
él ményt sze rez ze nek. A már
jól be vált Répce-parti prog -
ra mot bo nyo lí tot tuk le 2022.
má jus 10-én. Sze ren csé re az
idõ já rás is ked ve zett a kin ti

prog ram nak, kel le mes és mér sé kel ten me leg ta -
va szi nap ra éb red tünk. A 6 cso port 8 ál lo más nál
is mer ked he tett meg vi zes élõ he lyek kel kap cso -

la tos tud ni va lók kal. Meg vizs gál hat ták töb bek
kö zött a Répce-víz kém ha tá sát, hall hat tak a

Répce 1965-ös ára dá sá ról egy
szem ta nú tól, a te le pü lé sen meg -
va ló sult ár ví zi vé de ke zés rõl,
Csepreg és kör nyé ké nek ivó víz el -
lá tá sá ról, s még egy hor gász be -
mu ta tón is részt ve het tek. Vis  sza -
ér ve az is ko lá ba az út köz ben hal -
lot tak ról egy fel adat la pot töl töt -
tek ki. Azok a di á kok pe dig, akik
út köz ben a leg job ban oda fi gyel -

tek, az utol só ta ní tá si hét dél elõtt jén egy bi cik li -
tú rán ve het nek majd részt. 

Far ka Ist ván

Má jus fa ál lí tás 
Nemesládonyban

„Énekelj az erdõben”

Ter mé szet vé del mi nap 
az ál ta lá nos is ko lá ban
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Lócs
Temp lom fel újí tás Lócson

El ké szült a bü ki anya gyü le ke zet hez tar to zó
lócsi evan gé li kus temp lom fel újí tá sá nak el sõ
üte me. Meg újult a te tõ szer ke zet: sor ke rült a
meg lé võ ács szer ke zet szük sé ges ja ví tá sa i ra,
majd kor sze rû héjazatot és bá do go zást ka -
pott. To váb bá meg szé pült a temp lom to rony -
sü ve ge és ke reszt dí sze, ki fes tés re ke rült a bel -
sõ temp lom tér. 

A mun ká la tok ös  sze sen 4.326.645 Ft-ba
ke rül tek. A pro jekt költ sé ge i re a Va si Evan gé li -
kus Egy ház me gye 2.000.000 Ft, Lócs Köz sé gi
Ön kor mány zat 1.000.000 Ft tá mo ga tást biz to -
sí tott, a lócsi la kos ság ré szé rõl 815.500 Ft ado -
mány ér ke zett, az is ten tisz te le ti per sely ado -

má nyok ból 136.600 Ft gyûlt ös  sze, és a bü ki
anya gyü le ke zet tag jai to váb bi 161.000 Ft ér -
té kû pénz- és ter mé szet be ni ado mán  nyal se -
gí tet ték a fel újí tást. Kü lö nö sen nagy ered -
mény ez a lócsiak szá má ra, hi szen a köz ség -
ben mind ös  sze 4 fõ evan gé li kus él, de a ha -
von ta tar tott is ten tisz te le te ken en nél töb ben is
ös  sze jön nek. 

Az ügy mel lé áll tak az el szár ma zott evan -
gé li ku sok, a ka to li kus hí vek egy aránt, és a
Lócson élõ kül föl di la ko sok is gyûj tést szer vez -
tek, így si ke rül he tett el ér ni ezt a rész ered -
ményt, hi szen val lás ra va ló te kin tet nél kül kö -
zös cé lunk a szak rá lis ér té ke ink meg óvá sa,
meg õr zé se. 

A fel újí tás má so dik üte mé ben ter ve zett a
kül sõ hom lok zat fel újí tá sa is, amely re elõbb
for rást kell te rem te ni, az Egy ház köz ség igyek -
szik pá lyá zat út ján tá mo ga tás hoz jut ni. A Bü ki
Evan gé li kus Egy ház köz ség és a lócsi kö zös ség
egy aránt há lá san kö szö ni az ed di gi tá mo ga -
tást, az ado má nyo kat. 

RN

Két év ki ha gyás után is mét meg tart hat ták
Sajtoskálon a ta va szi hor gász ver senyt. A ha gyo -
má nyok hoz hí ven má jus 1-én, így a ver seny elõtt
a részt ve võk kö zös erõ vel ál lí -
tot ták fel a fa lu szí nes sza la -
gok kal dí szí tett má jus fá ját. A
hor gász he lyek ki hú zá sa után
min den ki el fog lal ta a he lyét,
és el kez dõ dött a ver seny egé -
szen reg gel 7 órá tól dél elõtt
11 órá ig. Ti zen nyolc fõ ne ve -
zett a ver seny re, eb bõl öt hor -
gász nak lett ka pá sa a meg -
mé ret te tés alatt. Ös  sze sen ti -
zen há rom ha lat fog tak, mely -
nek sú lya meg ha lad ta a 29
kg-ot. A ver seny har ma dik he lye zett je Hoós Sán -
dor lett 6,21 kg-mal, má so dik he lyen vég zett
Böröndi Jó zsef 6,92 kg-mal, ki éle zett küz de lem -
ben az el sõ he lyet Dancs Dá ni el 7,05 kg-mal

sze rez te meg. A leg na gyobb hal ki fo gá sá ért já -
ró kü lön dí jat Gurbács Sán dor nyer te, a hal sú lya
3,67 kg volt. Az ered mény hir de tés után a ver -

seny re ki lá to ga tók fi nom ebé det fo gyaszt hat tak
el – ha lász lé és pör költ kö zül vá laszt hat tak –, me -
lyet a sajtoskáli höl gyek fõz tek. Re mek han gu lat -
ban telt ez a ren dez vény is.                         bvr

Kre a tív na pok Tor más li ge ten cím mel szí nes
prog ram so ro zat in dult az ön kor mány zat tá mo -
ga tá sá val már ci us vé gén a te le pü lé sen: kö zös -
sé giszín tér-dí szí tés, hús vé ti kéz mû ves-fog lal ko -

zás, hús vé ti to jás ke re sés, anyák na pi kéz mû ves-
fog lal ko zás. Ez utób bi prog ra mun kon nem csak
aján dé kot ké szí tet tünk a gye re kek kel az anyu -
kák nak, nagy ma mák nak, de ké szült egy vi deó
is, mely ben nem csak gyer kõ cök éne kel tek és
sza val tak, de Mes ter Ár pád pol gár mes ter és a
Kre a tív Cso port né hány tag ja is el mon dott egy-

egy ver set. Egy ked ves és meg ha tó kö szön tõ ké -
szült az elõ adá sok ból.

A Kre a tív na pok le zaj lot tak, de prog ra mok kal
to vább ra is vár juk a te le pü lés la kó it. 1. Tor más li -

ge ti Csa lá di Nap cím mel, má jus 28-án fél há -
rom tól az An gol Park ban in te rak tív já té kok kal ké -
szü lünk nem csak a gye re kek nek. Az ál lo má so -
kon a szü lõ vel kö zö sen el vég zett fel ada tok után
pe csé tet adunk egy kis fü zet be. Ös  sze gyûjt ve a
pe csé te ket aján dé kot adunk a részt ve võk nek.
Apa, anya, de akár a be vál la lós nagy szü lõ is

részt ve het a fel ada tok ban a gyer kõc cel. A lé -
nyeg, hogy kö zös, csa pat mun ka le gyen. Ezen
kí vül lesz még csil lám te to vá lás, arc fes tés,
pónilovaglás és lég vár.

Jú ni us ele jén kö szönt jük az idõ se ket, jú ni us
18-ára köz le ke dés biz ton sá gi na pot és egy pik ni -
ket ter ve zünk. Jú li us 9-én Fa lu na pot tar tunk. 

Edi na
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600 mil lió fo rint ös  sze gû újabb tá mo ga tás ér -
ke zik Csepregre a fen ti el ne ve zé sû pá lyá zat ke -
re té ben. A pro jekt meg le he tõ sen ös  sze tett, szá -
mos te rü le ten fog fej lõ dést hoz ni a te le pü lés nek. 

A tá mo ga tás nak há la meg va ló sul hat a Pe tõ -
fi Sán dor Mû ve lõ dé si Sport ház és Könyv tár tel jes
bel sõ fel újí tá sa, kü lön te kin tet tel an nak szín ház -

ter mé re, a könyv tár aka dály men te sí té sé re, a
bel sõ te rek bur ko la ta i nak fel újí tá sá ra, bel sõ te -
rek ki ala kí tá sá nak új ra gon do lá sá ra. Fi gye lem be
vé ve azt, hogy ez az épü let meg ha tá ro zó sze re -
pet ját szik Csepreg kö zös sé gi éle té ben, kul tú rá -
já ban, kü lön saj ná la tos, hogy az egy ko ri im po -
záns já rás bí ró sá gi épü let rég óta nem esett át ér -
de mi fel újí tá son.

A hét köz nap ok so rán már egy re gyak rab -
ban ta pasz tal ha tó kis vá ro sunk ban is a par ko lá -
si prob lé ma. En nek eny hí té sé re is le he tõ ség
nyílt: A Kos suth ut cá ban ké tol da li pár hu za mos
par ko ló ke rül ki ala kí tá sa 150 mé ter hos  szú ság -
ban a Szé che nyi köz és a Kos suth ut ca ke resz te -

zõ dé sé tõl kez dõ dõ en. Ezen túl me nõ en né hány
to váb bi köz le ke dé si fej lesz tés is be ter ve zés re ke -
rült: a Kos suth ut cá ban az Egész ség ház és a Hi -
va tal kö zött gya lo gos át ke lé si le he tõ ség ki ala kí -
tá sa. A csepregi Nádasdy ut cá ban az óvo dát,
ál ta lá nos is ko lát és az újon nan épü lõ böl csõ dét
véd ve 2 db for gal mi kü szöb ki ala kí tá sa.

Tel jes fel újí tá son esik át a Kos suth
ut cai park is, amely ter ve zé se so rán
– fi gye lem be vé ve az ön kor mány zat
ál tal vég zett köz vé le mény ku ta tást
és a Te rü le ti Gon do zás Köz pont kö -
zel sé gét – a rek re á ci ós cé lok él vez -
tek pri o ri tást. Eb ben a té ma kör ben
ér de mes ki tér ni ar ra is, hogy a Ma -
lom kert te rü le tén fu tó pá lyát ala kít -
hat ki a vá ros, a te rü let ál tal meg lé -
võ sza bad idõs te vé keny sé gek bõ ví -
té sé ként. A Szé che nyi té ren úgy ne -
ve zett okospadok ke rül nek ki he lye -

zés re, to váb bá a Szé che nyi tér ka me ra rend sze -
re is fej lõd ni, bõ vül ni fog.

Nem utol só sor ban a pá lyá zat lé nye ges ele -
me egy út fel újí tá si elem is csa pa dék vízel ve -
zetés-rekonstrukcióval, amely re 110.000.000 fo -
rint ke rült el kü lö ní tés re. 

Hor váth Zol tán pol gár mes ter el mond ta,
hogy na gyon örül a fen ti pá lyá za ti si ker nek, és
kö szö ne tet mon dott Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ nek a ki tar tó, kö zös elõ ké szí tõ mun ká -
ban be töl tött sze rep vál la lá sá ért, hat ha tós köz -
ben já rá sá ért, amely le he tõ vé tet te a fen ti fej -
lesz té se ket. 

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta

„Nyitnikék” rajz pá lyá zat 
I. he lye zett

A Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park rajz pá lyá za tot
hir de tett áp ri lis ban óvo dás és 1–4. osz tá lyos gyer -
me kek szá má ra. A té ma a Ma da rak és Fák nap -

já hoz köt he tõ: a té li nyu gal má ból éb re dõ, át ala -
ku ló ter mé szet meg an  nyi szép sé ge, a meg úju lás,
a ta va szi zson gás meg je le ní té se volt sze mé lyes
él mé nyek ál tal. A rajz pá lyá zat ra szá mos kre a tív
pá lya mû ér ke zett, me lyek kö zül Pin tér Kris tóf undi
la kos, Sopronhorpácsra já ró óvo dás ér te el az
óvo dá sok kö zül az el sõ he lye zést. Ez úton is szív bõl
gra tu lá lunk ne ki!              Balogh-Igler Pat rí cia

Élhetõ-Fenntartható 
Komplex Városfejlesztés Csepregen 
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Ta vasz utó Nagygeresden
A ta vasz leg szebb ha vá nak kez de tét kö zö -

sen ün ne pel ték te le pü lé sünk la kói. Az ön kor -
mány zat jó vol tá ból má jus fa ál lí tás ra és az azt kö -
ve tõ gu lyáspar ti ra vol tak hi va ta lo sak. A szép szál
fe nyõ fa ága it szí nes sza la gok kal dí szí tet ték a je -
len  lé võ höl gyek, majd pár iz mos fér fi em ber se -
gít sé gé vel szo ká sos he lyé re ke rült a fa lu má jus -
fá ja. A fa lu ház ud va rán te rí tett asz tal vár ta a
résztve võ ket, mi köz ben íny csik lan dó il la tok száll -
tak a le ve gõ ben. Kö tet len be szél ge tés mel lett
zaj lott a jó ízû fa la to zás. 

Va cso ra után a gyer me kek fo ciz tak, „ci cáz -
tak”, egy sze rû en jól érez ték ma gu kat egy más
tár sa sá gá ban. Az utol só ven dé gek jócs kán
nap le men te után tér tek nyu go vó ra. A kép vi se lõ-
tes tü let né hány tag ja és se gí tõ ik az éj lep le alatt,

Vasegerszegre a Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal -
hoz is ál lí tot tak egy má jus fát a hi va tal ban dol go -
zó höl gyek tisz te le té re. Az el múlt évek ben a jár -
vány mi att az egyik leg ked vel tebb kö zös sé gi
prog ra munk, a szín ház lá to ga tás is el ma radt. Az
idei év ben vég re meg szer vez het tük új ra ezt a
nép sze rû es ti el fog lalt sá got. Za la eger sze gen a
He ve si Sán dor Szín ház ban te kint het tük meg A fe -
le ség negy ven nél kez dõ dik cí mû víg já té kot. A
da rab fer ge te ges hu mo rú pár be szé dek bõl és
szi tu á ci ók ból áll, a re kesz iz ma ink nem pi hen tek
a bõ kétórás elõ adás alatt. Az el múlt évek ben
18 al ka lom mal vet tünk részt az ön kor mány zat
szer ve zé sé ben szín há zi elõ adá son, töb bek kö -
zött már Za la eger szeg re is szin te ha zajá runk. A
kõ szín há zi be mu ta tó kon túl a nyá ri da ra bok ra is
ké szü lünk, idén jú li us el se jén lá to ga tunk Eger vár -
ra. A nyá ri hó na pok ra ké szül ve, fa lunk vi rág lá -
dá i ba az év szak egyik leg ked vel tebb vi rá gá ra,
mus kát li ra cse rél tük a té li nö vé nye ket. Né hány
szor gos as  szo nyi kéz több mint száz vi rág tõ el he -
lye zé sé rõl gon dos ko dott. Má jus vé gén a Nem -
zet kö zi Gyer mek nap al kal má ból ki rán du lást
szer vez tünk a szom bat he lyi Ka land vá ros ba. Te -
le pü lé sünk fi a tal jai fel fe dez het ték és ki pró bál -
hat ták az or szág egyik leg na gyobb ját szó te ré -
nek já té ka it. Az ön fe ledt já té kot csak egy kis fa -
la to zás sza kí tot ta meg, majd a nap vé gét
fagyizással zár ta a tár sa ság.   Né meth Lajosné

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Nagygeresd

Má jus 1-én dél után ke rült sor a sajtoskáli kul -
túr ház nagy ter mé ben az anyák na pi ün nep ség -
re. Az ese mény meg nyi tá sa ként az ön kor mány -
zat ne vé ben Ko vács György kép vi se lõ kö szön -
töt te a meg je len te ket. Kö szön tõ jé ben ki emel te
az édes anyák fel té tel nél kü li sze re te tét; az édes -
anyák sze re te te az egyet len a vi lá gon, ami pó -
tol ha tat lan. Be szé de vé gén kér te a meg je lent
édes anyá kat: „Le gye nek büsz kék gyer me kik re
és gyö nyör köd je nek uno ká ik ban!” Majd az óvo -

dá sok és is ko lá sok kö szön töt ték édes any ju kat és
nagy ma má i kat. Ki csit meg ha tód va ugyan, de
an nál na gyobb sze re tet tel mond ták a ver se ket
és éne kel ték a da lo kat. Bol do gan ad ták át a vi -
rá go kat a kön  nyes sze mû anyu kák nak, nagy -
ma mák nak, akik mél tán le het tek büsz kék gyer -
me kük re. A fa lu ön kor mány za ta sü te mén  nyel és
üdí tõ vel ven dé gel te meg a meg je len te ket az
ese mény zá rá sa ként.

bvr

Má jus 1-én dél után mo soly gós ar cok kal telt
meg a köz ség fa lu há za, hi szen ek kor tar tot ták az

édes anyák, nagy ma mák kö szön té sé re szer ve -
zett anyák na pi ün nep sé get. Az ese ményt Mol -

nár Il di kó pol gár mes ter as  szony nyi tot ta meg kö -
szön tõ jé vel. A gye re kek hos  szas elõ ké szü le tek és

pró bák után ma vég re el mond -
hat ták ver se i ket, el éne kel het ték
ked ves da la i kat, va la mint zon -
go ra já ték is hir det te e nap fon -
tos sá gát. Az édes anyák és a
nagy ma mák könnyes szem mel
hall gat ták gyer me ke ik elõ adá -
sát, majd vet ték át a sze re tet je -
lé ül át adott vi rá go kat. A ha gyo -
má nyok hoz hí ven az ün nep ség
mél tó zá rá sa ként sü te mény és
po gá csa vár ta a meg je len te -

ket, me lye ket vi dá man fo gyasz tot tak gye re kek-
fel nõt tek egy aránt.                                     bvr

Két év ki ha gyás után új ra a ta vaszt, a ter mé -
szet új já szü le té sét szim bo li zá ló má jus fa dí szí ti

Tompaládony köz pont ját. A fa lu ház ud va rán
„vá ra ko zó” má jus fá nak szánt, ki vá gott fát áp ri lis

30-án a dél utá ni órák ban gye re kek és anyu kák
lel ke sen dí szí tet ték szí nes sza la gok kal, majd a

se gí tõk – fõ leg apu kák – a he lyé re ál lí tot ták. Kö -
szö net min den se gí tõ nek!                            bvr

Tompaládonyi anyák napja

Májusfát állítottak Tompaládonyban

Anyák na pi ün nep ség Sajtoskálon
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Egyházasfaluban foly ta tó dott a
min ta gaz da sá go kat be mu ta tó
prog ram so ro zat, amely a Di gi tá lis
Ag rár aka dé mia együtt mû kö dé sé -
vel ke rült meg ren de zés re 2022. áp -
ri lis 22-én. A so ro zat újabb ál lo má -
sa Der dák Gá bor
csa lá di gaz da sá gát
mu tat ta be. Az ese -
mé nyen szép szám -
mal vet tek részt töb -
bek kö zött a kõ sze gi
me zõ gaz da sá gi kö -
zép is ko la di ák jai. Az
ese ményt dr. Milics
Gá bor, a Ma gyar Ag -
rár- és Élet tu do má nyi
Egye tem do cen se
nyi tot ta meg. Kö szön -
tõ jé be be le fog lal ta, hogy kü lö nö -
sen örül az itt lé võ fi a tal ge ne rá ci ó -
nak, mert a jö võ me zõ gaz dá szai
szá má ra már el en ged he tet le nek
lesz nek a pre cí zi ós meg ol dá sok.  

Ez után dr. Vona Vik tó ria táp -
anyag-gaz dál ko dá si és ta laj ta ni

szak ér tõ vet te át a szót. Elõ adá sá -
ban ki hang sú lyoz ta, hogy elõ ször
meg kell is mer ni a ta lajt, hogy mi nél
egész sé ge seb ben tud jon fej lõd ni
az adott nö vény. Vé le mé nye sze rint
a jó ter més 60%-a a föld nek kö -
szön he tõ. Farkasdi Márk az Andest
Kft. kép vi se le té ben a költ ség ha té -
kony ság ra hív ta fel a fi gyel met.
„Egy mo dern, pre cí zi ós mun ka gép

hasz ná la ta se gít ki küsz öböl ni a fe -
les le ges mû ve le te ket.” Vé ge ze tül a
há zi gaz da, Derdák Gá bor
növényorvosi és pre cí zi ós szak mér -
nök mu tat ta be a csa lá di gaz da sá -
gát, aki 70 hek tá ron gaz dál ko dik,

100 hek tá ron „in teg rál” gaz dá kat,
emel lett még ser tés hiz la lás sal is
fog lal ko zik. A di gi tá lis tech no ló gi á -
kat lé pés rõl lé pés re ve zet te be a
min ta gaz da ság ba. Az el sõ pre cí zi -
ós mun ka gé pet 2019-ben vá sá rol -
ta, az óta pe dig fo lya ma tos a fej -

lesz tés. „A ho za munk nem nõtt je -
len tõ sen, vi szont sok kal költ ség ha té -
ko nyab ban tu dunk dol goz ni, és
fenn tart ha tób bá vált a gaz da ság,
mi köz ben lé nye ge sen ke ve sebb
idõt töl tünk a szán tó föld ön.” Az
egyházasfalui min ta gaz da ság jó
pél da ar ra, hogy kis pénz bõl is le -
het nagy fo cit csi nál ni.

Marton-Gazdag Ri ta

Min ta gaz da ság be mu ta tó
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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
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20/911-3596
edy@edymarketing.hu 
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6400 példányban
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Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,

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

Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
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I m p r e s s z u m

[ ]GYÓGYSZERTÁR Ren dez vé nyek, 
ese mé nyek

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

Jú ni us 4-5. te le pü lé se in ken:A Nem ze ti
Ös  sze tar to zás Nap ja ren dez vé nyei.

Jú ni us 4-én, szom ba ton 13 órá tól a
csepregi szõ lõ he gye ken: NYI TOTT PIN CÉK
NAP JA.

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

Jú ni us 8-12. több te le pü lé sün kön: A
93. Ün ne pi Könyv hét ren dez vé nyei.

Jú ni us 12-én, va sár nap 17 ó. Si ma sá -
gon, a sport pá lyán: Si ma ság SE – Boba SE
me gyei III. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Jú ni us 18-án, szom ba ton 8.30 ó.: A
Horpácsi er dõ szent ké pei tú ra. Rajt/Cél:
Sopronkövesd vas út ál lo más. Út vo nal: Fe hér
Csár da > Kiliti Dá ni el ha tár õr em lék kö ve >
Kotecs (Szent Lász ló ká pol na) > Vas füg göny
tú ra út > Máriakép > Égettfa > Pász tor kép
> völcseji szõ lõ hegy > Fáj dal mas Szûz anya
szo bor > Haj lás-er dõ > le dõlt kõ ke reszt >
Kolics-kápolna > Lö võ > Szep lõ te len Bol -
dog as  szony szo bor > lö või vár hely >
Sopronkövesd. Táv: 22,9 km. Szint emel ke -
dés: 160 m.

Jú li us 1-én, pén te ken 19 ó. a Csepregi
Pro me ná don: Ze nei ka lan do zás I. kon cert:
MIRAGE SZA LON QUARTETT.  

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, programturizmus.hu és a

koszegivarszinhaz.hu hon la po kon.

Az Irottkõ Na túr park > Alpannónia köny -
 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: naturpark.hu.

Egy ér de kes fel hí vást ol vas -
ha tott az egyik leg na gyobb kö -
zös sé gi ol da lon bár ki, aki a
Zöld Ka lan dok – Bo ros tyán kõ
Ter mé szet ba rát SE ol da la ese -
mé nye i re rá ta lált. 2022. 05. 21-
én, szom ba ton tú rá ra hív ták az
ér dek lõ dõ ket.

Út vo na la: Ki in du -
ló pon tunk a tömördi
Szent Ilo na-temp lom
(Tömörd, Fõ ut ca
41.) mel lõl lesz, ahol
van a Kék tú rá nak is
a pe csé te lõ pont ja,
va la mint pi he nõ hely.
Itt az lesz az el sõ te en dõnk,
hogy kö zö sen el ül tet jük az ál ta -
lunk be szer zett le ven du lá kat,
me lye ket a mé hek vi lág nap ja
al kal má ból és a mé hek vé del -
me ér de ké ben tesz  szük. In nét
ve zet utunk a kék sáv jel zé sen
Kõ szeg irá nyá ba, majd mi kor
el ér jük tú ránk nak kb. a fe lét, le -
té rünk jobb ra egy jel zet len út -
ra, s be ves  szük ma gun kat a Til -
tott Ren ge teg be. Ha in nét ki ju -
tunk él ve, ak kor egy szép me -
zõs ré szen fo gunk ha lad ni,
érint jük az egy ko ri Nya kas ma -
jort, itt rá té rünk egy asz fal to zott
út ra, s ezt kö vet ve vis  sza ju tunk
Tömördre, a Fõ ut cá ra, s így

lesz tel jes a kö rünk. 
A Fõ ut cán meg lá to gat juk

Mar ton Bé la mé hé sze tét, aki a
mé hek kel fog lal ko zik, s ott el töl -
tünk egy kis idõt, mi vel be mu -
tat ja zárt do boz ban a mé he -
ket, ezek rõl a cso dá la tos élõ lé -

nyek rõl hall ha tunk egy kis elõ -
adást, va la mint a ve lük kap -
cso la tos dol gok ról. Le het mé zet
vá sá rol ni is. Ha itt vé gez tünk,
ak kor in du lunk a ki in du ló pon -
tunk ra.

Elõ re lát ha tó lag a tú ra rossz
idõ ese tén is meg lesz tart va,
de eb ben még tör tén het vál to -
zás. Ha még is le kel le ne mon -
da ni a tú rát, ak kor min den ki
idõ ben ér te sít ve lesz. A tú rán
fény ké pek ké szül nek. Tú ra ve ze -
tõ: Jusits Ger gely.

Kö szön jük, hogy el lá to gat -
tak hoz zánk! Re mél jük, jól érez -
ték ma gu kat!

KSzÁ

Sopronhorpács Köz ség Ön -
kor mány za ta 2021-ben si ke re -
sen pá lyá zott kom mu ná lis esz -

kö zök be szer zé sé re a Ma gyar
Fa lu prog ram ke re te in be lül. A
pá lyá zat ál tal a te le pü lés nek
kü lön bö zõ köz te rü let kar ban tar -
tás ára al kal mas esz kö zö ket

adó dott le he tõ sé ge vá sá rol ni,
pél dá ul: ág da rá ló, fû nyí ró trak -
tor, mo tor fû rész, sze gély nyí ró,

stb. Az esz kö zö ket
2022. má jus 20-án,
pén te ken sze rény
ke re tek kö zött Bar -
cza At ti la or szág -
gyû lé si kép vi se lõ és
Talabér Je nõ pol -
gár mes ter a meg -
hí vott ven dé gek
elõtt avat ta fel.

Kö szön jük a tá mo ga tást
Ma gyar or szág Kor má nyá nak
és Barcza At ti la or szág gyû lé si
kép vi se lõ nek!

Balogh-Igler Pat rí cia

Sakk baj nok ság
Csepregen

Is mét meg ren de zés re ke rült a sakk baj nok ság
Csepregen, 2022. má jus 14-én a Ta ver na ven dég -
lá tó egy ség ben. A ver se nyen 17 fõ vett részt, akik

Mes ter há zá ról, Bõ bõl, Bük rõl és Csepregbõl ér kez -
tek. 1. he lye zett: Roman Liviu Valeriu, 2. he lye zett:
Tom pa Ádám, 3. he lye zett: Néveri Ti bor.            yde

OLVASS
MINKET ONLINE

IS!
www.repcevidek.hu

Tú ra a mé he kért

Kom mu ná lis esz kö zök 
át adá sa Sopronhorpácson






