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Gyer mek dél után
és má jus fa-ki tán co lás Lócson
Jú ni us 3-án ve rõ fé nyes nap sü tés ben ki tán -

col tuk a má jus fát a Pol gár mes te ri Hi va tal elõtt, a
meg írt sza la go kat el rak tuk em lék be. Majd át sé -
tál tunk az Arany Já nos ut cá ba, ahol egy mi ni
exatlonpálya vár ta a gye re ke ket. Négy- és öt -
fõs, pi ros és kék csa pat ver sen gett, a pá lyán volt

zsák ban ug rá lás, ta lics ka to lás, szök de lés, lab -
da do bá lás, ka ri ka do bá ló, pi ros és kék hen ger
ala kú do bo zok ból ki ra kott pi ra mis le do bá sa. Vé -
gül 24 pon tot gyûjt ve a kék csa pat nyer te meg
a ver sen gést, a pi ro sak 19 pon tot sze rez tek, de
min den gye rek egy for ma ju tal ma zás ban ré sze -
sült: frizbit, bu bo rék fú jót, kis lab dát, cu kor ká kat
kap tak. A pi ra mis do bá lás olyan nép sze rû lett,
hogy a vé gén a nagy ma mák, apu kák is be áll -
tak egy kör re. A na pot a pa tak par ton, az idei el -
sõ tá bor tûz zel és sza lon na sü tö ge tés sel zár tuk,
ahol a fel nõt tek is szép szám mal ös  sze gyûl tek.
Jó kat be szél get tünk, sü tö get tünk, et tünk, it tunk,
min den ki jól érez te ma gát.                           RN

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Lócs
MEGINT TA LÁL KOZ TAK A BERÉNYIEK
Idén XXVI. al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a

Berény ne vû te le pü lé sek ta lál ko zó ja. A há zi gaz da
a Tol na me gye kö zép sõ ré szén fek võ Diósberény
volt. A te le pü lés má sod szor adott ott hon az ös  sze -
jö ve tel nek jú ni us 18-án. Iklan be ré nyt egy kis busz -
nyi tár sa ság kép vi sel te. A kö szön tõ után a pol gár -
mes te rek nek volt egy ke rek asz tal-meg be szé lés,
hol min den te le pü lés ve ze tõ je el mond ta az egy év
alatt tör tén te ket, fej lesz té se ket, ne héz sé ge ket. Ez -
alatt a kül dött sé gek töb bi tag ja meg néz het te a te -
le pü lés ne ve ze tes sé ge it. Ezt kö ve tõ en ke rült sor az
ebéd re, majd a kul tu rá lis mû so rok ra. A na gyobb

te le pü lé sek hoz tak tán cos, da los be mu ta tót. A jó
han gu lat mel lett le he tõ ség volt a rég nem lá tott
ismerõsõkkel is mét egy jót  be szél get ni. A jö võ évi
ta lál ko zó nak Balatonalmádi-Vörösberény fog
heyet ad ni 2023. júliúsában.

ZSÁMBÉKI KI RÁN DU LÁS
Jú ni us 11-én fa lu és egy ház köz sé gi  ki rán du lá -

son vol tak Zsámbékon. A pre mont rei nõ vé rek, már
jár tak Gá bor atya meg hí vá sá ra a te le pü lé sün kön.
A vi szont meg hí vá sá nak ele get té ve ke res tük fel ezt
a kis ék szer do bozt. A ta lál ko zás után Gert rúd nõ vér
ide gen ve ze té sé vel meg néz tük a Pre mont rei ko los -
tor rom há rom ha jós pre mont rei ba zi li ka és ko los tor
ma rad vá nya it. Épült a 13. szá zad ban (1220-34)
ké sõ ro mán stí lus ban. A 15. szá zad ban le égett,
majd a pá lo sok hoz ke rült, akik ko ra gó ti kus stí lus -
ban épí tet ték át.[18] 1763-ban a nagy ko má ro mi
föld ren gés rom bol ta le. Je len leg a rom bel sõ te rü -
le te is lá to gat ha tó. A haj da ni ko los tor don ga bol to -
za tos ter mé ben kõ tár te kint he tõ meg. Mû em lék.
Ezt kö ve tõ en  dr. Szalai Gá bor atya mu tat ta be  a

szent mi sét. Ez után a rend ház ban fo gyasz tot tuk el a
na gyon fi nom ebé det. Dél után meg te kin tet tük a
hí res Lám pa mú ze u mot. Borus Fe renc 1979-ben
meg nyi tott ma gán gyûj te mé nyé ben az 1750-es
évek tõl lát ha tó mint egy 1200 vi lá gí tó esz köz; a mé -
cse sek tõl jó né hány vi lág hí rû por ce lán gyár pet ró -

le um lám pá i ig. A gyûj te mény 1995-ben be ke rült a
Guinness Re kor dok Köny vé be. Ott jár tunk kor Bo -
dza-fesz ti vál volt, így a sza bad prog ram ke re té ben
min den ki meg ta lál ta a ked vé re va ló szó ra ko zást. A
nõ vé rek tõl va ló el kö szö nés után még meg te kin tet -
tük a he lyi tûz ol tó mú ze u mot, ahol sok ér de kes dol -
got lát tunk, hal lot tunk. A va cso rát Kónyban fo -
gyasz tot tuk el. A jól  si ke rült ki rán du lás után már ké -
szü lünk a jülius 23-i fa lu nap ra.

IS MÉT NYERT A PÁ LYÁ ZAT
A Ma gyar Fa lu Prog ram ke re té ben a kép vi se lõ

tes tü let pá lyá za tot nyúj tott be  kom mu ná lis esz kö -
zök be szer zé sé re. En nek ke re té ben 3.663.950 fo -
rint ér ték ben a kö vet ke zõ gé pe ket si ke rült be sze -
rez ni: ben zi nes fû ka sza, ben zi nes fû nyí ró, ben zi nes
fóvó/szívógép, ben zi nes sö vény vá gó, ben zi nes
lánc fû rész, ág da rá ló, ütvefúrógép, kom posz tá ló és
áram fej lesz tõ.  A meg újult gép park nagy se gít ség -
re lesz a fa lu gond nok min den nap ja i ban, hi szen a
ré gi gé pek kez de nek el avul ni, ja ví tá suk is költ sé -
ges. A pá lyá zat si ke res el bí rá lá sát kö szön jük  or -
szág gyû lé si kép vi se lõnk nek, Ágh Pé ter nek is.

SulicsHeni

PROG RAM AJÁN LÓ: 2022. július 23. Fa lu -
nap! Fel lép nek a Sok-Szín Pa do sok, lég tán co -
sok, meg le pe tés vendég,, va cso ra,  majd az est
zá rá sa ként a Big Mouse Band.

Iklanberényi hírek

Helyesbítés
Júniusi számunkban a „Gyepütiprás a

csepregi szõlõhegyen” címû cikkünkben pon -
tat lanul fogalmaztunk. Helyesen így szól a
mondat: A program zárásaként Tóth Béla és
csa ládja fogadta vacsorával a vendégeket,
melynek költségeit a Csepregi Bor ba -
rát és Turisztikai Egyesület és a Csepregi
Borbarát Höl gyek Egyesülete állta.
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Július, az örömszerzõ

Következõ megjelenés 
2022. augusztus 3-án!

Él jen a va ká ció! Hur rá nya ra lunk, irány a
Ba la ton! – hang za nak szin te or szá gos kó rus ként
a bol dog fel ki ál tá sok a gye re kek aj ká ról.

És így igaz. Jú li us be kö szön té vel va ló ban el -
ér ke zett a nyá ri örö mök ide je. Az idei jú li us két -
sze re sen is öröm szer zõ, hi szen a jár vány kez de -
te óta ez a nyár tû nik a ví rus tól leg in kább men -
tes nek, ez ál tal leg gond ta la nabb nak, ami kor
fé le lem nél kül, ön fe led ten ki kap cso lód ha tunk
és dol goz ha tunk.

A gyer me kek éle té ben is min den ed di gi -
nél több al ka lom nyí lik a sza bad idõ tar tal mas
el töl té sé re. A csa lá di nya ra lá sok mel lett ez út -
tal re kord szá mú tá bo ro zá si le he tõ ség vár ja
õket a Ba la ton part ján, s az or szág más ked -
velt tá ja in. Az õ jó kedv ük a fel nõt tek re is át ra -
gad, így a mun ka kön  nyeb ben ha lad, a me -
zõ gaz dász is szí ve seb ben arat, s aki csak te -
he ti, pi hen ni megy, nya ral, mert „nyá ron él ni
jó” – ta pasz tal juk min den nap ja ink ban a köz is -
mert slá ger iga zát. 

A kel le mes idõ töl tés mel lett azon ban
nem fe led kez he tünk meg ne ve ze tes egy há zi
és tör té nel mi ün ne pe ink rõl sem. Jú li us ban

két al ka lom mal is kö szönt -
het jük Szûz Anyán kat, a
Sar lós il let ve a Kármel-hegyi Bol dog asszony
nap ján. Ha za fi as ün nep ként 22-én há lá san
em lé ke zünk Hu nya di Já nos tö rö kök fe lett
ara tott nán dor fe hér vá ri gyõ zel mé re, mely -
nek tisz te le té re az óta is min den dél ben meg -
kon dul nak temp lo ma ink ban a ha ran gok.
Emel lett eb ben a hó nap ban emel jük ma -
gas ra szí vünk ben Sem mel we is Ig nác nak, az
anyák meg men tõ jé nek em lé két is.

A fel so rolt tar tal mak tük ré ben csak raj tunk
mú lik, hogy men  nyi re te lik kel le me sen jú li us 31
nap ja. Ter vez zük meg kö rül te kin tõ en prog ram -
ja in kat, hogy a nyá ri sza bad ság nyúj tot ta le he -
tõ sé gek kel él ve, mi nél több tes ti-lel ki fel üdü lést
adó él mény ben le gyen ré szünk:

„Uj jong a Föld!
Érett a ka lász,
Fák lomb ján
zöld öröm ra gyog,
s a jú li u si nap me le ge
min den kit át ka rol.”

Ma jor Iza bel la

2022. má jus 2-án hi va ta lo san is meg nyi tot ta
ka pu it a Happiness Photo Studio Csepregen.

A stú dió a ré gi var ro da he lyén, a Mú ze um -
mal szem ben, egy 150 négy zet mé te res te rem -
ben vár ja ven dé ge it, akik kü lön bö zõ té má jú fo -
tó zá sok ra tud nak idõ pon tot fog lal ni.

Szí nes, vi dám, gye re kek nek ter ve zett dísz let -
tel, meg le pe té sek kel, aján dék üd vöz lõ ital lal és
halk ze né vel vá runk min den csa lá dot.

A fo tó zás ra ér ke zõ gye re kek a ját szó sa rok -
ban ked vük re játsz hat nak, raj zol hat nak, amíg a
szü lõk kel el ké szül tek a ké pek.

Vá runk min den kit sok sze re tet tel, örö kít sük meg
együtt a csa lá di élet leg szebb pil la na ta it! (x)

Tóth Ad ri enn
Happiness Photo Studio

Újabb pá lyá za tok
Lócson

Fo tó stú dió nyílt Csepregen

A Ró zsa fa lu Ci vil Egye sü let idén új ra be nyúj -
tot ta pá lyá za tát a Tesco „Ön vá laszt, mi se gí tünk”
prog ram já ban, a pro jek tünk cí me ez út tal „Ül tess
egy fát Lócson!” Cé lunk a köz te rü le tek dí szí té se
vi rág zó fák kal, dísz fák kal, má sod sor ban az ár nyé -
ko lást is sze ret nénk szol gál ni ál ta luk. Ha si ke rül be -
ke rül ni a vá sár lói sza va zás ba, ak kor nyá ron is mét
gyûjt jük a zse to no kat az áru há zak ban jú li us 11. és
au gusz tus 7. kö zött. 

Az ön kor mány zat két pá lyá za tot is be nyúj tott
jú ni us ban, egyik a Vi rá gos Ma gyar or szág Ver -
seny, ahol a te le pü lé si díj mel lett a ci vil ös  sze fo -
gás díj ra is ne vez tünk. Ké szü lünk a bí rá ló bi zott -
ság ér ke zé sé re, új in for má ci ós táb lá kat ké szít te -
tünk, fes tés sel, új ra hasz no sí tás sal, Vi rág zó ré gi ség
he lyi kör nye zet szé pí tõ ver sen  nyel ké szü lünk az
idei meg mé ret te tés re. To váb bá pá lyáz tunk a Ma -
gyar Ma dár ta ni Egye sü let ál tal ki írt ma dár ba rát
te le pü lés min ta pro jekt re, mely nek ke re té ben az
õszi szü net ben gye rek prog ram mal, ma dár ete tõk -
kel, od vak kal, tan ös vén  nyel gaz da god hat Lócs.
Vár juk az ered mé nye ket, bí zunk ben ne, hogy
mind egyik pá lyá zat si ke res lesz.                      RN
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• Sajtoskál
Nyugdíjastalálkozó Sajtokálon

Két év ki ha gyás után jú ni us 4-re hív ta ta lál ko -
zó ra nyug dí jas la kó it az Ön kor mány zat
Sajtoskálon. A Kul túr ház be já ra tá nál a kép vi se lõ-
tes tü let tag jai fo gad ták azo kat, akik a meg hí -
vást el fo gad ták. Haller Im re pol gár mes ter kö -
szön tõ je után a tes tü let tag jai fel szol gál ták az
ebé det, me lyet egy ze nés mû sor kö ve tett. A jól
is mert slá ge re ket a részt ve võk együtt éne kel ték
a fel lé põk kel, pá ran tánc ra is per dül tek. Iga zán

jó han gu lat ke re ke dett. A mû sor után ká vét és
sütit szol gál tak fel a tes tü let tag jai. Az Ön kor -
mány zat min dent meg tett, hogy a nyug dí ja sok
jól érez zék ma gu kat. A nap hát ra lé võ ré szé ben
volt, aki be szél ge tett, volt, aki éne kelt a ze -
nésszel és olyan is volt, aki tánc cal mú lat ta az
idõt. Ked ves kis kö zös ség él Sajtoskálon! Ez a ta -
lál ko zón is meg mu tat ko zott, csu pa mo soly gós
ar cot lát hat tunk.                                          bvr

2022. má jus 28-án szom ba ton az ön kor -
mány zat tá mo ga tá sá val a Tor más li ge ti Kre a tív
cso port egy vi dám, já té kos dél után ra in vi tál ta a
csa lá do kat. A csa pat 4 ál lo más ból ál ló fel adat -
sort ál lí tott ös  sze, mely ben volt ug ró is ko la, lab -

da ker ge tés, do bo zok ra do bá lás, te ké zés, cél ba
do bás, ki ra kó zás. Gye rek nek és fel nõtt nek a sa -
ját szint jén. Min den ál lo má son 3-3 fel adat vár ta
a gyer kõ cö ket és szü le i ket. Amint si ke re sen el vé -
gez ték a ki hí vá so kat egy kis fü zet be pe csé tet
kap tak. Ezt a „köz pon ti” ál lo má son be mu tat va,
egy bu bo rék fú jót és egy ki fes tõt ka pott az ap ró -
nép, a szü lõ pe dig egy „1. Tor más li ge ti Csa lá di
Nap” logóval el lá tott hûtõmágnest.

A szer ve zõk sa ját ma guk ál tal ké szí tett li mo ná -
dé val is kí nál ták a meg szom ja zott részt ve võ ket.

Ez után le he tett bir tok ba ven ni az in di án ug -
rá ló vá rat, volt csil lám te to vá lás, arc fes tés és mi -
ni pó ni, mely re fe lül het tek a gyer me kek.

24 csa lád vett részt az ese mé nyen. A részt ve -
võk fá rad tan, csil lo gó szem mel, vi dá man tér tek
ha za a há rom órás prog ram után. 

A nap csúcs pont ja ta lán az volt, (mi e lõtt le -
eresz tet ték vol na), mi kor a szer ve zõk is vé gig
me het tek az ugrálóvár aka dály pá lyá ján. 

A Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet 2022. má jus
26-án fel hí vást in té zett: „Ha gyer mek na pot szer -
vez tek te le pü lé se te ken, küld jé tek be az ese -
mény rõl szó ló vi de ós be szá mo lót a JóGya kor lat -
ON fe lü le ten ke resz tül! A kis film hos  sza ma xi mum
5 per ces le gyen, amely ben meg mu tat já tok mi -

lyen kre a tív mó don és in no va tív esz kö zök kel ké -
szül te tek idén a gyer mek nap ra. És per sze azt is,
hogy mi lyen fo gad ta tás ra ta lált!” Be kül dé si ha -
tár idõ 2022. jú ni us 7 volt.

Az 1. Tor más li ge ti Csa lá di Nap ról ké szült vi -
de ós él mény be szá mo ló, or szá gos szin ten el sõ
he lye zést ért el. A te le pü lés 100 db-os ki fes tõ -
cso magot nyert.                                     BEdus

2022. jú ni us 18-án a Kõ sze gi Rend õr ka pi tány ság
jó vol tá ból köz le ke dés biz ton sá gi na pot szer vez tünk,
nem csak a gye re kek nek, a tor más li ge ti busz for du ló -
ban. A nagy me leg sem za var ta a je len lé võ ket ab -
ban, hogy több ször vé gig men je nek a pá lyán. A rend
õrei meg mu tat ták, mi lyen az, ami kor ujj le nyo ma tot
vesz nek. Ezen kí vül meg en ged ték azt is, hogy bár ki
be ül hes sen a rend õr au tó ba. (Na gyon ké nyel mes.
Leg alább is a ve ze tõ ülés.) Aján dé kot is hoz tak, egy
fosz fo resz ká lós kar kö tõt és egy mat ri cát.            BEdus

OLVASS
MINKET ONLINE IS!

www.repcevidek.hu

Köz le ke dés biz ton sá gi nap Tor más li ge ten

Csa lá di nap az An gol kert ben
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Az idei év ben új ra nyár ele jén –
jú ni us 18-án – tar tot ták a Fa lu na pot
Mes ter há zán. Dél után kez dõd tek a
prog ra mok, Do hi Zsolt pol gár mes ter
kö szön tõ je után. El sõ mû sor szám a
sár vá ri nép tán co sok vol tak. Ámul va
néz tük tán cu kat. Õket kö vet te „Má -
rió, a har mo ni kás”. A né zõ té ren már
nem csak mester há zia kat le he tett fel -

fe dez ni, más te le pü lés rõl is ér kez tek
ér dek lõ dõk. Má rió jó han gu la tot va -
rá zsolt, töb ben tánc ra is per dül tek. A
Két szok nya, egy nad rág tár su la ta
kö vet ke zett, akik a han gu la tot szin ten
tud ták tar ta ni. Az is mert operett da -
lokat még a fi a ta lok is együtt éne kel -
ték ve lük. A Fa lu ház nagy ter mé ben
az el múlt év ti ze dek tár gya i ból egy
„Retró” ki ál lí tást te kint he tett meg bár -
ki a nap fo lya mán. El gon dol kod ta tó,
hogy egy mai tíz éves nek a videó -
kazetta és -lejátszó is már retrónak
szá mít. A va cso rát is mét az Ernhardt
Pan zió és Ét te rem fõz te, fi nom bab -
gu lyást fo gyaszt hat tunk. És kö vet ke -
zett az el en ged he tet len tom bo la so -

ro lás! Sok szép és ér té kes nye re mény
ta lált gaz dá ra. Kö szön jük a fel aján lá -
so kat! Köz ben lufibohóc haj to ga tott
kí ván ság ra fi gu rá kat, és arc fes tõ is
fes tett, na, nem csak ki csik nek, de
na gyok ar cá ra is gyö nyö rû al ko tá so -
kat.  Ha egy fin csi vat ta cu kor ra vágy -
tunk, vagy pat to ga tott ku ko ri cá ra,
azt is tud tunk vá sá rol ni. Már min den -

ki vár ta a kö vet ke zõ fel lé põt, a vissza -
té rõ sztár ven dé get, Tóth Tün dét.
Meg ko ro náz ta a na pot az elõ adá sá -
val! Mû so ra alatt meg telt a tánc par -
kett. Gye re kek és fel nõt tek együtt
tán col tak. Az es ti bál jó han gu la tá ról
az Ad re na lin Retró- és Bulizenekar
gon dos ko dott. Haj na lig „húz ta” a
talp alá va lót. Az elõ zõ na pi jól si ke rült
fu tó ver seny után az Ön kor mány zat
re mél te, hogy ez a ren dez vény is el -
nye ri min den ki tet szé sét. És így is lett.
Egy jó han gu la tú, pör gõs, bu lis nap
ré sze sei le het tünk!

További képek a
repcevidek.hu weboldalon!

bvr

Fa lu nap Mes ter há zán

2022. jú ni us 11-én, szom ba ton
gyer mek nap ke rült meg ren de zés re
a fa lu ház nál. Elõ ször Ga lam bos Ber -
na dett író és Buj tás Er vin ze nész re pí -
tet te el a kö zön sé get a me sék, ma -
nók Vas me gyei vi lá gá ba. A gye re -
kek kö zö sen éne kel het tek, ze nél tek.

A tar tal mas, in te rak tív mû sor után li -
mo ná dé val, zsí ros ke nyér rel, pa la -
csin tá val pó tol tuk (több szö rö sen) az
el ve szí tett ka ló ri á kat. 5 óra után
újabb ka land ra hív tuk a ki csi ket.
Csa pa tok ba áll va in dul tunk meg ke -
res ni Indiana Jo nes ál tal so ha meg
nem ta lált tömördi kin cse ket. A részt -
ve võk tér kép alap ján tá jé ko zód va a
kas tély park ban szá mos aka dályt si -
ke re sen tel je sí tet tek. Kin cset bá -

nyász tak, hor gász tak a fe ne ket len
tó ból, át ver gõd tek a fe ke te pó kok
bi ro dal mán, vi rá got gyûj töt tek a tün -
dé rek tisz tá sán, meg is mer ked tek a
ba rát sá gos hó dok kal, majd vé gül si -
ke re sen ás ták elõ a föld alól a
kincsesládát, ami te lis-te le volt kincs -

édes sé gek kel. A nagy iz gal mak
után jó volt meg pi hen ni a szí ne zõk
és kü lön fé le kre a tív asz ta li já té kok fö -
lött. Lég vá raz tunk, ar cot fes tet tünk,
csillámtetkóztunk, cél ba dob tunk
kéz zel meg láb bal, csir két etet tünk,
au tó ver se nyez tünk, mász tunk do -
boz alag út ban. A dél utánt a lufi -
dartsszal zár tuk. Kö szön jük, hogy el -
jöt te tek és egy vi dám dél utánt tölt -
het tünk együtt.          Borbás Ani kó

Gyer mek nap Tömördön
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Pénz ügyi té ma nap a Sopronhorpácsi
Ál ta lá nos Is ko lá ban

2022. jú ni us 3-án dél elõtt Pénz ügyi té ma -
na pot tar tot tak az is ko lá ban. A te ma ti ka vá zát
a fel sõs év fo lyam okon a tan órá kon sze rep lõ
gaz da sá gi és pénz ügyi is me re tek té ma kör

tan anya ga ad ta, mely nek a té ma na pon tör -
té nõ kö zös fel dol go zá sa erõ sí tet te az egyes
tan tár gyak kö zöt ti kon cent rá ci ót, az ös  sze füg -
gé sek meg lát ta tá sát, s a gya kor la ti as szem lé -
let mód fej lesz té sét. Az al só sok pe dig já té kos
fel ada to kat ol dot tak meg. Kö szön jük a köz re -
mû kö dést Mol nár-Ba logh Na tá li á nak!

Balogh-Igler Pat rí cia

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Sopronhorpács
Jú ni us má so dik szom bat ján a köz ség ren dez -

vény te re há rom ün nep ség nek is helyt adott:
gyer mek nap, apák nap ja és nyár kö szön tõ meg -
ün nep lé sé re, meg ren de zé sé re gyûl tek ös  sze a
fa lu la kói. A tar tal mas prog ra mok so ro za ta dél -
után 2 óra kor vet te kez de tét. Rubóczkiné Börczy
Vik tó ria pol gár mes ter as  szony elõ ször a fa lu if jú -
sá gát kö szön töt te. Van okunk büsz ké nek len ni,
köz sé günk ben 39 gyer me ket
szá mol ha tunk, akik ak tív ré sze sei
kis kö zös sé günk éle té nek! Ne -
mes ládonyban már ha gyo mány,
hogy – ahogy az édes anyá kat
má jus ban – az apák nap ját is
meg ün ne pel jük.

Az if jú ság fel ké szí té sét Né -
meth Ta más mû ve lõ dés szer ve zõ
már he tek kel a ren dez vény elõtt
el kezd te. A gyer me kek vers sel és
aján dék kal kö szön töt ték édes ap ju kat, nagy pa -
pá ju kat, akik meg ha tód va, sõt né há nyan köny -
 nyes szem mel fo gad ták a ked ves sza va kat, il let -
ve a kis meg le pe té se ket.

Az ün ne pé lyes meg nyi tó után kez de tét ve -
het te az ön fe ledt já ték az ugrálóvárban, az élõ
csocsó pe dig – akár csak az elõ zõ év ben – szin -
tén na gyon nép sze rû nek bi zo nyult. A fi a ta lok
leg na gyobb örö mé re meg ér ke zett a fagy lal tos -
kocsi. Nemesládony köz ség Ön kor mány za tá nak
jó vol tá ból min den gyer mek 1 gom bó cot ka pott
aján dék ba a hû sí tõ fi nom ság ból. A prog ra mo -
kat arc fes tés szí ne sí tet te. A gyer me kek tü rel me -

sen ki vár ták a so ru kat, hogy vég re nyu szi vá, pil -
lan gó vá, tig ris sé vagy ép pen ci cá vá vál toz has -
sa nak az arc fes tés ál tal. A tinilányok kö ré ben
pe dig a vi rág mo tí vum volt ked velt. A ren dez vé -
nyen kéz mû ves fog lal ko zás vár ta a ki csi ket és
na gyo kat, va la mint egy bo hóc is ér ke zett, aki
lufihajtogatással bû völ te el a gye re ke ket. A lec -
ke fel volt ad va: töb bek kö zött ping vint, tur bé ko -

ló ger le párt, ku tyát, ci cát, kis au tót kér tek a gye -
re kek, és az ügyes ke zû bo hóc egy tõl-egyig
meg va ló sí tot ta az óha jo kat. A tar tal mas prog ra -
mok köz ben igen csak meg éhe ze tek a részt ve -
võk. A bog rács ban ro tyo gott a fi nom ser tés pör -
költ, amit a ven dé gek nem gyõz tek di csér ni. Kö -
szö net ér te Bögöthy End ré nek, aki az idei év ben
is vál lal ta az étel el ké szí té sét. A jó han gu lat ér -
de ké ben ön kén tes ala pon Rubóczki Lász ló és
Né meth Ta más du ó vá ös  sze áll tak és mu la tós slá -
ge rek kel szó ra koz tat ták kö zön sé gü ket. A csa lá di
nap jól si ke rült, a mu lat ság ko ra es tig tar tott.

Fábián-Bencsik Gab ri el la

Családi nap Nemesládonyban

„El hoz ta az Is ten pi ros pün kösd napját…”
Pün kösd va sár nap ján a tömördieknek és a sze -

ren csés át uta zók nak, ki rán du lók nak na gyon szép
él mény ben le he tett ré szük: lát hat ták a pün kös di ki -
rály né já rás ha gyo má nyát köz sé günk ben. 

Nikl Re be ka, Má tyás Bet ti na, Sán dor Bor bá la,
Szalai Re gi na és a ki rály kis as  szony, Szalai Eme se
aján dé ko zott meg ben nün ket e szép szo kás sal.

Kö szön jük, hogy  még él te tik és õr zik ezt a ré -
gi ér té kün ket!                                          KSzÁ

Ké
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Má jus 26-án (szer dán) a spor té volt a fõ sze rep
fa lunk ban. Reg gel 9 óra kor Né meth Lász ló ve ze té -
sé vel be me le gí tés sel in dí tot tuk a na pot, hogy fel -
ve gyük a rit must és hogy el ke rül jük a sé rü lést a ké -
sõb bi ek ben. Ezt asz ta li te nisz-be mu ta tó kö vet te dr.
Galiotti Csa ba és Galiotti Dá vid köz re mû kö dé sé -
vel. Per sze mi is ös  sze mér het tük tu dá sun kat eb ben
a sport ág ban. Ez után a ví -
vás alap ja i val is mer ked tünk
meg szin tén Galiotti Csa ba
se gít sé gé vel, aki ko ráb ban
ko moly szin ten ûz te ezt a
spor tot.  Bár pár bajo kat
nem ren dez tünk, ki pró bál -
tuk, mi lyen ne héz is a ví vás
va ló já ban. A dél elõtt fo lya -
mán sor ke rült még fu tás ra
a fa lu táb lá ig és vis  sza,
lábtengóra és röp lab dá ra.
A csa pat já ték ok mel lett min den ki ki pró bál hat ta a
súly eme lés tech ni ká it az egy ko ri súly eme lõ, Né -
meth György ve ze té sé vel. Ter mé sze te sen nem a
ha tal mas súly meg eme lé se volt a cél, ha nem a
be ál lás, a sza kí tás és a lö kés for té lya i nak a gya kor -
lá sa. 13:00 óra kor meg ebé del tünk, hogy pó tol juk
a sok-sok el ége tett ka ló ri át és ma rad jon ener gi ánk
dél után ra. Itt is volt vá lasz ték: le he tett kü lön bö zõ
piz zák ból vá lasz ta ni, ame lyek a Lõkkös Bo ro zó ból
ér kez tek fris sen süt ve, me le gen. A hús ked ve lõk fa -
la toz hat tak a hús tá lak ról, ame lye ket Si mon And rás
aján lott fel. És hogy az egész sé ges élet mó dot nép -
sze rû sít sük, ezt kö ve tõ en gyü mölcs sa lá tát kap tak a
részt ve võk fi no mabb nál fi no mabb gyü möl csök -
bõl. Ezt ez úton is kö szön jük Gergácz Ró bert nek.
Köz ben egy re töb ben let tünk és las san már alig

fér tünk el a té ren. A sok góri részt ve võ, va la mint a
bõi és a káldi is ko lá ból ér ke zõ gye re kek ha mar
meg töl töt ték a kö zös sé gi te ret. Új ból ne ki lát tunk a
ka ló ri ák le dol go zá sá nak és az ön fe ledt spor to lás -
nak. Ko sár lab da, tol las lab da, ame ri kai fut ball és
fo ci meccs kö vet ke zett. Be bi zo nyo so dott, hogy a
csa pat sport men  nyi mo ti vá ci ót és csa pat szel le met

biz to sít, hi szen az ame ri kai fo ci majd nem vér re me -
nõ küz de lem lett. A fo ci, mint az egyik leg nép sze -
rûbb sport ág, nagy si kert ara tott a fi a ta lok, gye re -
kek kö ré ben. És még csak ez után kö vet ke zett a
meg le pe tés sztár fel lé põ, Som he gyi Krisz ti án, aki stí -
lu so san egy spor tos mo to ron ér ke zett. Me sélt ne -
künk exatlonos és egyéb sport él mé nye i rõl. Le he -
tett ve le kö zös szelfit, fény ké pet ké szí te ni és név re
szó ló au tog ra mot kér ni. Ek kor ér kez tünk el a sport -
nap csúcs pont já hoz, ami a lét szám ból is egy ér tel -
mû en lát szott. Krisz ti án köz vet len sé gét és ked ves sé -
gét tük rö zi to váb bá, hogy a be szá mo ló után be állt
ve lünk tengózni, edze ni. Ké sõ dél után, bár el eredt
az esõ, ez sem ri asz tott el min ket a spor to lás tól.
Csat la koz ni le he tett TRX erõ sí tõ edzés re, Peach
Aerobicra, és aki nek még ma radt ere je „el pat tog -

hat ta” a nagy sze rû ko re og rá fi át kangoo-cipõben.
19.00-kor ka ra té ra ke rült a sor Nagy Ákos ve ze té sé -
vel. A han gu lat na gyon jó volt: szá mol tunk ja pá -
nul, is mer ked tünk a kü lön bö zõ jel zé sek kel, rú gá -
sok kal, fo gá sok kal, majd pár ban meg pró bál hat -
tuk ki sza ba dí ta ni ma gun kat a tár sunk fo gá sá ból. A
na pot egy tú rá val zár tuk a Répce irá nyá ba, ez volt
a le ve ze tés. A sport nap fo lya mán to váb bá le he tõ -
ség nyílt sak ko zás ra, billiárdra és csocsóra.

Egy iga zán moz gal mas, spor tos és él mé -
nyek ben gaz dag na pot tölt het tünk együtt,
amely re sze rin tem min den ki em lé kez ni fog. Ez -
úton is kö szön jük a fel aján lá so kat, az ok ta tók

köz re mû kö dé sét és Som he gyi Krisz ti án nak, hogy
el fo gad ta a meg hí vást! Gaz da god hat tunk
egyenpólóval, és re mél jük, mi nél több em bert
tud tunk sport ra ösz tö nöz ni, hogy a to váb bi ak -
ban meg ta lál ja azt a moz gás for mát, ami ben
iga zán jól ér zi ma gát! Az egész ség meg õr zé se
mel lett pe dig a sport iga zi csa pat szel le met te -
remt, az el len fél tisz te le tét és ki tar tást, ami nek az
élet ben nagy hasz nát ve het jük.

Né meth Iza bel la Fló ra

A GreenDependent In té zet kül -
de té se a fenn tart ha tó élet for mák,
ter me lé si mód sze rek és fo gyasz tá si
szo ká sok ku ta tá sa, ki ala kí tá sa és ter -
jesz té se, az egyik leg fon to sabb cél -
cso port ja pe dig a la kos ság. Az In té -

zet már ed dig is szá mos nem zet kö zi
pro jekt ben vett részt, ame lyek
energiamegtakarításra, élet mód vál -
tás ra fó ku szál nak. Az el múlt évek ben
pe dig egy re na gyobb te ret nyert a
karbonlábnyom-szá mí tás és az an -
nak el len té te le zé sé hez kap cso ló -
dó fa ül te tés. Az In té zet a je lent ke zõ

in téz mé nyek nek, szer ve ze tek nek biz -
to sít õs ho nos gyü mölcs fá kat, mi u tán
ki szá mol ta azok karbonlábnyomát,
és azt, hogy ez a ki bo csá tás, va gyis
az ég haj lat vál to zás ra gya ko rolt ne -
ga tív ha tás hány fa el ül te té sé vel

kom pen zál ha tó. A
Green De pen dent
már mint egy tíz
éve szer vez rend -
sze re sen fa ül te té si
ak ci ó kat, nagy részt
sa ját, il let ve má -
sok kal kö zö sen
szer ve zett ren dez -
vé nye ik láb nyo má -
nak sem le ge sí té sé -
re. Az ül te tés re je -

lent ke zett a Sopronhorpácsi Ál ta lá -
nos Is ko la is, mel  lyel együtt az is ko la
kö zös sé ge vál lal ta az in té zet ál tal
biz to sí tott, be fo ga dott fák el ül te té -
sét, gon do zá sát. 

A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

Balogh-Igler Pat rí cia

Ki hí vás Nap ja Górban

Õs ho nos gyü mölcs fák ül te té sé vel 
fe jez te ki a Sopronhorpácsi Ál ta lá nos Is ko la
a kis láb nyo mos élet mód irán ti el kö te le zett sé gét
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Fu tot tak Mes ter há zán
Jú ni us 17-én im már har ma dik éve ren dez -

ték meg Mes ter há zán a Mesterházy Ist ván Em -
lék fu tó ver senyt, mely re év rõl év re egy re töb -
ben lá to gat nak el. A fa lu nap elõt ti pén tek
dél után be né pe se dett a fa lu ház ud va ra, a
meg mé ret te tés re ér ke zett in du lók kal, csa lád -
tag ja ik kal, szur ko lók kal. 26 fõ ne ve zett be a

ver seny re, hogy tel je sít se a szá má ra ki írt tá vot.
Az idei év ben kü lön ka te gó ri á ban in dul hat tak
a gye re kek, ne kik 1 km-t kel lett tel je sí te ni. A
nõi és fér fi in du lók nak a tel je sí ten dõ táv 5 km
ma radt. Tíz gyer kõc ne ve zett be a ver seny re,
kö zü lük, mint a ta va lyi év ben is, Schmidt Lász -
ló az 5 km-et fu tot ta le. Szép tel je sít mény! A
gye re kek nél a ren de zõk a sport és a fu tás sze -
re te tét dí jaz ták, egy for ma aján dé kot kap tak.
A höl gyek nél el sõ he lye zett Hor váth Ni ko let ta,
a má so dik Ke le men Tün de, a har ma dik Ta -
kács Ni ko let ta lett. A fér fi ka te gó ri á ban Gorza
Ist ván fu tott be el sõ nek, a má so dik he lyen Be -
nyes Pé ter, a har ma dik he lyen Hoós György
ért a cél ba. Az ered mény hir de tés után az Ön -
kor mány zat zsí ros ke nyér rel ven dé gel te meg
a je len lé võ ket. Kö szö net a si ke res ren dez vé -
nyért a szer ve zõk nek, a he lyi ön kén te sek nek,
az Ön kor mány zat nak és nem utol só sor ban a
ver seny zõk nek!

bvr

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Mesterháza
A ke resz tény ség e je les nap já hoz több nép szo -

kás is köt he tõ. Te le pü lé sün kön két év ki ha gyás
után új ra ma gá ra ölt het te ün ne pi ru há ját a lel kes
kis lány csa pat, hogy pün kös di ki rály né já rás sal kö -
szönt sék a la kos sá got. Pün kösd va sár nap dél után -

ján iz ga tot tan gyü le kez tek, hogy a fa lut vé gig jár -
va, tán col va és éne kel ve fe jez zék ki jó kí ván sá ga i -
kat az ün nep al kal má ból. A leg több he lyen szí vé -
lye sen fo gad ták a ha gyo mány õr zõ lány ká kat, aki -
ket sütivel, cu kor ká val, fa gyi val és üdí tõ ital lal ven -
dé gel tek meg a ked ves há zi ak. Pün kösd hét fõn to -
vább foly ta tód tak az ün ne pi ese mé nyek. Rit kán
adó dik olyan al ka lom, hogy kü lön bö zõ fe le ke ze -
tek tag jai kö tet len for má ban ta lál koz za nak és kö -

zö sen ün ne pel jék a szent lé lek el jö ve tel ét. Fa lunk
evan gé li kus temp lo má ban már má so dik al ka lom -
mal, nagy sza bá sú, több te le pü lést érin tõ öku me ni -
kus ta lál ko zót szer vez tünk. A több száz éves épü let
fa lai kö zött, már 1833-ban evan gé li kus-re for má tus

zsi na ti ülést tar tot tak a két fe le ke zet együtt -
mû kö dé sé nek tisz tá zá sá ra. Nap ja ink ban a
ró mai ka to li kus és az evan gé li kus egy ház
tag jai él nek egy kö zös ség ként Nagy ge res -
den. A ta lál ko zó nagy já ból 150 ven dég
rész vé te lé vel zaj lott. Az ün ne pi is ten tisz te le -
ten egy há zi és vi lá gi éne ke ket adott elõ a
Bük rõl ér ke zett Répcementi Fér fi kar, öröm te li
per ce ket sze rez ve a hall ga tó ság nak. Pün -
kös di ál dást osz tott Pécsinger Éva lel kész asz -
 szony és Sza bó Mik lós plé bá nos úr. Az ün -

nep ség sze re tet ven dég ség gel, agapéval foly ta tó -
dott. Az ön kor mány zat ál tal biz to sí tott sát rak alatt
ke rült fel szol gá lás ra a fi nom gu lyás. Ma gán sze mé -
lyek fel aján lá sá ból ké szült az étel, ado mány ból ér -
ke zett az ital, to váb bá sok fi nom há zi sü te mény ke -
rült az asz ta lok ra. A hos  szú ra nyúlt dél után de rûs
hang vé te lû be szél ge té sek kel foly ta tó dott. A tá mo -
ga tók nak és köz re mû kö dõk nek kö szön jük az
együtt mû kö dést!                        Né meth Lajosné

Tömörd Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-
tes tü let ének fon tos a hely be li ek biz ton sá gos,
kom for tos köz le ke dé sé hez szük sé ges kö rül mé -
nyek biz to sí tá sa, ezért nyúj tott be pá lyá za tot a
Ma gyar Fa lu prog ram ban. El sõ íz ben az Ady ut ca
és a Schwarcz köz rossz ál la pot ban lé võ sza ka -
szát cé loz ták meg me leg asz fal tos fel újí tás sal. A
be nyúj tott pá lyá zat si ke res nek bi zo nyult. Tömörd
Köz ség Ön kor mány za ta 35 653 936 Ft vis  sza nem
té rí ten dõ tá mo ga tás ban ré sze sült az Út, híd, ke -
rék pár for gal mi lé te sít mény épí té se/fel újí tá sa –
2021 cí mû alprogramban. A pro jekt ke re té ben a
ter vek nek meg fe le lõ en az Ady ut ca és a
Schwarcz köz fel újí tat lan sza ka szai ke rül tek asz fal -
to zás ra. Az Ady ut ca út bur ko la ta 943 m2-en, míg
a Schwarcz köz 623 m2-en újult meg. A ki vi te le -
zést a Cell-Road Kft. vé gez te. A mun ká la tok jú ni -

us ban be is fe je zõd tek. Az ün ne pé lyes áta dó ra a
jú li us 16-i fa lu na pon ke rül sor.

Ugyan eb ben az alprogramban a 2022. évi ki -
írás ban is ered mé nye sen pá lyá zott az ön kor mány -

zat, foly tat va az út fel újí tá so kat, ez út tal a Dó zsa ut -
ca asz fal to zá sá ra nyert el 30 694 466 Ft vis  sza nem
té rí ten dõ tá mo ga tást. A ki vi te le zés azon ban vár ha -
tó an 2023 ta va szán va ló sul meg.                   Ni ki

Úthálózat felújítása Tömördön

Pün kös di ese mé nyek Nagygeresden
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Szentgyörgyi 
Gyer mek nap
Idén is má jus utol só hét vé gé jén tar tot tuk a

gyer mek na pot Répceszentgyörgyön.
14:00-kor kez dõ dött a ké szü lõ dés. A sör pa -

dok a he lyük re ke rül tek. Fel ál lí tot tuk a két
ugrálóvárat, egyet a ki seb bek nek, egyet a na -

gyob bak nak. Ké szült a fi nom pa la csin ta és a
sok szend vics. 15:00-ra a lu fik kal tar kí tott ud var
és ze ne vár ta az ér ke zõ ket. Las san jöt tek ki csik
és na gyok, nagy ma mák és uno ká ik. Aki épp
nem a já té kot vá lasz tot ta, an nak csil lám te to vá -
lás ké szült. 

A dél után fo lya mán a ki seb bek da los, ze nés
fog lal ko zá son ve het tek részt, mely rõl Gerbert Ju -
dit gon dos ko dott.

Is mét gyer mek ka ca gás tól és já ték tól volt
han gos a tér, mely es tig tar tott.

Kö szön jük az együtt töl tött dél utánt. Jö võ re
új ra ta lál ko zunk!                          Tóth Sza bi na

Má jus 29-én va sár nap, vál to za tos, ese mény -
dús dél után ra vol tak hi va ta lo sak a te le pü lés la -
kói. Az el múlt év fo lya mán a Nem ze ti Mû ve lõ dé -
si In té zet meg hir det te a Tu dá sunk kal ké zen fog -
va a kö zös sé ge kért fel hí vást, mely nek cél ja mû -
ve lõ dõ kö zös sé gek lét re jöt té nek tá mo ga tá sa.
Szakony is élt ez zel a le he tõ ség gel, s meg ala kult

a Hímzõkör. Az öt fõs szak kör mun ká já hoz alap -
anya go kat, esz kö zö ket biz to sí tot tak. A ta valy ok -
tó ber ben in du ló szak kör mun ká i ból állt ös  sze az
a ki ál lí tá si anyag, mely ezen a na pon nyílt meg.
Az al kal mon ma gyar nép dal ok csen dül tek fel ci -
te ra kí sé ret tel, s el hang zott Kristófné Vidók Mar git
Hím zõ nõk cí mû ver se. Hanisné So mo gyi Er zsé bet
szak kör ve ze tõ kö szön töt te a meg je len te ket,
Csenár Má tyás pol gár mes ter mél tat ta a szor gos
ke zek mun ká ját, s nyi tot ta meg a ki ál lí tást. 

Ezt kö ve tõ en gye re kek ál ma vált va ló ra, ami -
kor Barcza At ti la or szág gyû lé si kép vi se lõ ün ne -

pé lyes ke re tek kö zött át ad ta a te le pü lés el sõ ját -
szó te rét. Kö szön tõ jé ben el mond ta, hogy az ál la -
mi tá mo ga tás sal lét re jött ját szó tér öröm min den -
ki szá má ra, hi szen gye re kek és fel nõt tek kö zö sen
tölt het nek itt mi nõ sé gi idõt. Csenár Má tyás pol -
gár mes ter ki emel te, hogy a te le pü lé sen ti zen öt
év vel ez elõtt meg szûnt az óvo da, így a gye re -

kek kö zöt ti kap cso lat meg la zult.
Kép vi se lõ tár sa i val együtt bí zik ab -
ban, hogy a fel nö vek võ nem ze dék
a ját szó tér rel új le he tõ sé get kap,
hogy job ban meg is mer jék egy -
mást. El mond ta to váb bá, hogy az
öt mil lió fo rin tos tá mo ga tás sal meg -
épí tett ját szó tér to vább bõ vül,
mászófallal, fitneszelemekkel és in -
te rak tív táb lá val. A ját szó tér ki ala kí -
tá sá ban ak tí van részt vet tek az
Együtt Szakonyért Egye sü let tag jai.
A te rep ren de zés, par ko sí tás mel lett
pa do kat és sze mét tá ro lót he lyez tek
el a ját szó té ren pá lyá za ti ös  szeg bõl.

A dél után to váb bi ré szé ben gyer mek na pi és
ma já lis prog ra mok zaj lot tak az Együtt Szakonyért
Egye sü let szer ve zé sé ben. Az elõ zõ év ben nyert
Ma gyar Fa lu Prog ram Fa lu si Ci vil Alap Együtt
Szakonyért tá mo ga tá sá ból a Nicki Fer ge teg
Néptáncegyüttessel kö zö sen tán col ták ki a má -
jus fát a he lyi ek. Ezt kö ve tõ en Nagy Jonathan
bû vész szó ra koz tat ta a kö zön sé get. Az egye sü let
pá lyá za ti for rás ból vá sá rolt né pi fa já té kok kal is
meg lep te a gye re ke ket, me lye ket öröm mel vet -
tek bir tok ba.

ada

Kiállításmegnyitó, ját szó tér át adás, 
má jus fa-ki tán co lás Szakonyban

OLVASS MINKET ONLINE IS!

www.repcevidek.hu
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A Chernel-park meg újult szob rai

A tömördi ré gi Chernel-kastély park ját
2020-ban ki tisz tí tot ták, rend be tet ték, el kezd -
ték a kas tély fel újí tá sát is.

Az idõ sebb kor osz tály ból töb ben em lé kez -
het nek rá, hogy a ré gi hús vé ti kör me ne tek ed -
dig jöt tek el, itt for dul tak vis  sza a hí vek. A kas -
tély ké sõb bi éle te hányattatottá vált, így a
park is, mely nö vény fa jok ban gaz dag, és a

park dí szei is. 4 szo bor dí szí tet te haj da nán a
par kot, me lyek meg újul tak, s min den ki örö -
mé re vis  sza ke rül tek ere de ti kör nye ze tük be.

A Nepomuki Szent Já nost és a Páduai
Szent An talt áb rá zo ló szob rok ta lap za tán az
1721-es év szám ol vas ha tó. A je len le gi kas télyt
1809-ben a Chernel csa lád épí tet te. 1770-tõl
a XX. szá zad el sõ fe lé ig õk vol tak a tu laj do no -
sok. A tömördi Chernelek re for má tu sok vol tak,
a re for má tus egy ház ban kü lön fé le tiszt sé ge -
ket is be töl töt tek. Ki zárt, hogy a „ka to li kus té -
má jú” al ko tá sok az õ ide jük ben ke rül tek vol na
a park ba. Te hát a szob rok – bár le het, hogy
nem pon to san a mos ta ni he lyü kön – va ló szí -
nû leg már ko ráb ban is itt vol tak.

A mos ta ni kas tély elõd jét va ló szí nû leg az
Al só-Auszt ri á ból szár ma zó Ponz von Engels -
ho fen csa lád épít tet te. A szob rok kö zül leg -
alább ket tõ az õ ide jük ben ké szült. Tömörd
tõ lük a felsõbüki Nagy csa lád hoz ke rült. Õk
a kö ze li Felsõbükön a kas té lyuk épí té se kor
(1696) több mû vészt is fog lal koz tat tak, így
töb bek kö zött Pietro Antonio Conti luganói
szü le té sû szob rászt és stukkátort, Eisenkölbl
Lõ rinc és Johann Unger (Unger Já nos) sop ro -
ni szob rá szo kat. Conti 1717-ben meg halt,
de Eisenkölbl és Unger 1721-ben is „ak tív”
volt. Va ló szí nû, hogy a tömördi szob rok ké szí -
tõi is eb bõl a kör bõl ke rül tek ki.

A ré gi is mer te tõk alap ján Szent Fe renc  és
Nep. Szt. Já nos szob ra kö zött kö zép ko ri osz lo -
pon Piéta, elõt te a Hold sar lós Bol dog as  szony
szob ra állt. Ezek az al ko tá sok ké sõbb ké szül -
tek. Ve lük kap cso la tos in for má ci ók ra majd
vissza té rünk. 

Kö szön jük a re no vá lást! Na gyon szé pek
let tek!                                                   KSzÁ

Tömörd Köz ség Ön kor mány za ta egy na gyon
ér de kes ki rán du lás ra hív ta te le pü lé sünk je len le -
gi la kó it épp úgy, mind az el szár ma zot ta kat, az
újon nan be köl tö zõ ket és az ér dek lõ dõ ket.

Cé lunk a tömördi szõ lõ hegy és kör nyé ké nek
meg lá to ga tá sa volt.

2022. 06. 12-én 11 óra kor ta lál koz tunk a
busz meg ál ló nál, ahol Kollárits Gá bor pol gár -
mes ter úr stí lu so san, tel jes úszó-me net fel sze re lés -
ben fo gad ta a ki rán du lás ra je lent ke zõ ket. Utal -
va ar ra, le het, hogy úsz ha tunk a tóban… 

Ide gen ve ze tõnk, Sán  dor At ti la volt, aki fel vá zol -
ta ne künk a kb. 5 km-es út vo na lat, s me sélt a te rü -
let rõl. A Fõ úton át kel ve, a Si sak-kö zön ha lad va
ér tünk el tó ig, ami a fõ út ról is lát ha tó. Nap ja ink -
ban ma gán kéz ben van, s ter mé szet vé del mi te rü -

let. A tó és az Ablánc-patak kö zött ha lad va sok
ér de kes is me re tet tud tunk meg a hó dok ról. Bódizs
Tiborné, Ta kács Er zsé bet me sélt vá ra ik ról, a te rü -
le ten élõ több csa lád ról, lát hat tuk, hogy mi lyen
mun kát vé gez nek ezek a szor gal mas em lõ sök.

A pa ta kot hát ra hagy va a szi go rú an vé dett
lá pos rész hez ér tünk, ter mé sze te sen „mes  szi rõl”
vet tük szem ügy re, át kel ni raj ta na gyon ve szé lyes
lett vol na. Egy nyu szi ka fi gyelt ben nün ket, fur -
csán né zett ránk, va jon mit ke re sünk az õ bi ro -
dal má ban. Vé gül úgy dön tött, nem is mer ke dik
ve lünk, in kább to vább áll, s elszaladt… 

To vább in dul va úticélunk fe lé elõ ször egy er -
dõs rész kö vet ke zett, majd li ge tes ré szen já tunk,

vé gül egy tá gas rét re ér tünk ki, a cél ál lo má -
sunk ra: Koledits Ist ván er dei há zi kó já hoz. Már
vár tak ben nün ket, hi szen Bódizs Ti bor és Nikl Ba -
lázs el ké szí tet te a vadpörköltet, Ist ván pe dig
gon dos ko dott a szomj ol tás ról. 

Szé na és pör költ il la ta szállt a le ve gõ ben.
Csend, bé ke, nyu ga lom vett kö rül ben nün ket. A
két gyö nyö rû vad cse resz nye fa alatt az asz ta lok
mel lett fo gyaszt hat tuk el a fi nom ebé det. A
csen det csak mi tör tük meg, hi szen be szél get -
tünk, fel ele ve ní tet tük a ré gi, gye rek ko ri él mé -
nye ket. 

At ti la egy meg le pe tés sel is ké szült: vaj ban pi -
rí tott var gá nyát kós tol ta tott meg ve lünk, ami na -
gyon fi nom volt és kü lön le ges, kö szön jük! 

A kö zös cso port kép el ké szül te után a ré gi
tömördi szõ lõ hegy fe lé
vet tük az út irányt. Be szél -
get tünk ar ról, ki nek volt
itt-ott szõ lõ je, ho gyan jöt -
tünk fel szü le ik kel, nagy -
szü le ik kel azo kat gon -
doz ni, mi lyen volt a szü ret
itt fenn. 

Vis  sza em lé kez tünk a
szám há bo rúk vi lá gá ra,
amit al só ta go za tos ként
él tünk át itt. Töb ben kö -
zü lünk szé nát is gyûj töt -
tünk ezen a ré szen.

Vis  sza tér ve a ki in du lá si
pon tunk ra, út köz ben lát hat tuk az el ha gyott Ho -
mok bá nyát, ho va a fa lu la kói jár tak ho mo kért. 

Mi, kik még íze lí tõt kap tunk szü le ik, nagy szü -
le ik me zõ gaz da sá gi éle té bõl, rá cso dál koz hat -
tunk, men  nyit for dult a vi lág nap ja ink ra.

Kö szön jük ezt a na gyon ér de kes és él mé -
nyek ben gaz dag ki rán du lást! 

Gyö nyö rû táj, ahol élünk. Le gyünk ten ni aka -
ró, szor gos mun kát vég zõk, tömördiek, mint elõ -
de ink vol tak!

A ki rán du lás ról Gyõrfi Sza bi na ké szí tett fo tó -
kat, me lye ket a facebook.com/tomord.hu hon -
la pon néz het nek meg.                            

KSzÁ

Kö zös sé gi ki rán du lás Tömördön
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2022. jú ni us 18-án 50 éves
érett sé gi ta lál ko zót tar tot tunk
Csep regen. Az is ko la ud va rán
gyü le kez tünk. 

Ré gen ta lál koz tunk, na gyon
örül tünk egy más nak. Ak kor még
Gim ná zi um és Me zõ gaz da sá gi
Szak kö zép is ko la volt a ne ve, a mi
osz tá lyunk a me zõ gaz da sá gi
sza kon vég zett.

A gyü le ke zõ után itt az is ko la
ud va rán lé võ kop ja fá nál ko szo -
rú zás sal és mécsesgyújtással em -
lé kez tünk el hunyt ta ná ra ink ra,
majd Taródi La jos osz tály tár sunk
fel ol vas ta Reményik Sán dor Min -
den ki megy… c. ver sét.

A kop ja fát is õ, Taródi La jos
fa rag ta az is ko la fenn ál lá sá nak
50. év for du ló já ra. 

Hor váth Jó zsef osz tály tár sunk,
aki nem csak di ák volt itt, de ta ní -
tott is eb ben az is ko lá ban, be -
szélt az is ko lá ban tör tént fej lesz -
té sek rõl, vál to zá sok ról.

Majd az õ meg hí vá sá ra a
csepregi szõ lõ hegy be men tünk.
A szép nyá ri idõ ked ve zett a sza -
bad té ri prog ram nak. A bog rács -
ban fõtt ebéd el fo gyasz tá sa

után foly tat tuk a be szél ge tést, az
em lé kek fel idé zé sét, vissza em lé -
kez tünk az el múlt 50 év re, a szép
di ák évek re. Fá jó szív vel gon dol -
tunk azok ra az osz tály tár sa ink ra,
akik saj nos már nem le het nek
köz tünk.

Al ma ma te rün ket és ta ná ra in -
kat so ha sem fe lejt jük el.

Feny ve si Ilo na

A jó idõ be kö szön té vel el kez dõd -
tek a prog ra mok Csáfordjánosfán is.
Az el sõ a má jus fa ál lí tás volt, amely -
ben nagy rész ben az Ön kén tes Tûz ol -
tó Egye sü let tag jai se gí tet tek. Ezt a
ha gyo mányt év rõl év re pró bál juk fel -
ele ve ní te ni, hogy meg õriz zük az utó -
kor nak. Az es te jó han gu lat ban telt, a

nap vé gén kis eszem-iszom mal, be -
szél ge tés sel zár ták a na pot. Má jus
14-én is mét meg telt jó han gu lat tal a
Tõ zi ke Tér! A Kézenfogva Csá ford já -
nos fáért Ci vil Egye sü let éves ren dez -
vé nyét tar tot ták. Az egye sü let tag jai
há zi sü te mé nyek kel ké szül tek a ren -
dez vény re. A meg nyi tó után az ovi -
sok mû so ra kö vet ke zett. Az Ümmögõ
Néptáncegyüttes is re mek han gu la -
tot va rá zsolt ide a ven dé gek nek.

A dél után to váb bi ré szé ben Hor -
váth Re zsõ har mo ni kás szó ra koz tat ta
a kö zön sé get, majd kö vet kez tek a
he lyi ama tõr szín ját szók, az Ama tõ zi -
kék, akik so kat ké szül ve a ren dez -
vény re min dent meg tet tek azért,

hogy mo solyt csal ja nak min den
részt ve võ ar cá ra. Mû so ru kat há lás
taps sal kö szön te meg a kö zön ség. Az
est sztár ven dé ge Tóth Tün de éne kes -
nõ volt, aki örök zöld slá ge rek kel és új
sa ját da lok kal hív ta tánc ra a fa lu be -
li e ket és a ked ves ven dé ge ket. Re -
mek han gu lat ban zá rult az es te Csá -

fordjánosfán. A
ren dez vé nyek so -
ra nem ért vé get
itt még eb ben a
hó nap ban, kö vet -
ke zett a gyer mek -
nap! A hó nap
utol só szom bat ján
az idõ is ked ve -
zett a fa lu gyer kõ -
ce i nek. Az ön kor -

mány zat szí nes prog ra mok kal vár ta a
ki csi ket és na gyo kat. A ren dez vény
14 óra kor kez dõ dött az Inci-Finci
Gyer mek fog lal koz ta tó in te rak tív mû -
so rá val, akik meg moz gat ták a je len -
lé võ fel nõt te ket is. Utá na lég vár, ko -
sár kör hin ta, fagyizás, csillám tet kózás
vár ta a gye re ke ket, A leg na gyobb si -
ke re a kis hor dó vo na to zás nak volt. A
kis jár mû egész dél után fá rad ha tat la -
nul szál lí tot ta a kis uta so kat a fa lu -
ban. A tûz ol tó au tó is nagy si ker volt,
so kan ki pró bál ták azt is. A na pot tá -
bor tûz zár ta, ahol min den ki ta lált ma -
gá nak süt ni va lót. Re mél jük, min den ki
jól érez te ma gát. 

NA

Má ju s Csáfordjánosfán50 éve érett sé giz tünk
Csepregen 1968–1972 IV. b
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Má jus fá tól a fa lu fu tá sig

Ha gyo mány te rem tõ sür gés-for gás jel le -
mez te az áp ri lis vé gi na po kat kis fa lunk ban,
öröm mel ké szü lõd ve a fa lu má jus fá já nak ál lí -
tá sá ra.

A Fa lu fej lesz tõ Egye sü let és a Szép ko rú ak
Klub ja kez de mé nye zé sé re, az Ön kor mány zat -
tal, s a Tûz ol tó Egye sü let tel kar ölt ve zaj lott a
nem kis mun kát igény lõ szer ve zés. A kö zös sé -
gek fér fi tag jai gon dos kod tak a ki vá lasz tott fa
Pla tán tér re va ló szál lí tá sá ról, az as  szo nyok
pe dig szor go san vág ták mé ret re a szí nes, dí -
szí tõ sza la go kat, mely re min den csa lád fel ír -
hat ta ne vét, majd sa ját ke zû leg éke sí tet te ve -
le a még vá ra ko zó má jus fát.

Áp ri lis 30-án a szép szám mal ös  sze gyûlt fa -
lu be li ek biz ta tá sa mel lett tûz ol tó ink szak sze rû
irá nyí tá sá val és a fér fi la ko sok se gít sé gé vel
es te 18 órá ra már he lyé re ke rült a szí nes sza -
la gok so ka sá gá tól pom pá zó fa a köz ség há za
elõ kert jé ben, ké szen áll va az el sõ má ju si reg -
gel kö szön té sé re.

A hó nap fo lya mán sok cso dá ló ja akadt a
de ko ra tív má jus fá nak, amely olyan szik la szi -
lár dan bír ta az idõ já rás vi szon tag sá ga it, mint -
ha föld be gyö ke re zett vol na.

Az áp ri lis vé gi sür gés-for gás má jus ban is
foly ta tó dott, ké szü lõd ve a má jus fa ün ne pé -
lyes ki tán co lá sá ra, mely re a hó nap utol só est -
jén ke rült sor egy kel le mes han gu la tú ös  sze jö -
ve tel ke re té ben. Elõ ször óvo dá sa ink ked ves
kis tán cos mû so rá nak, majd a Szép ko rú ak vi -
dám csár dá sá nak tap solt lel ke sen a kö zön -
ség. A má jus fa han gu la tos ki tán co lá sa és si -
ke res ki vé te le után a tá bor tûz mel lé te le ped -
tek a részt ve võk, öröm mel fo gyaszt va a nyug -
dí ja sa ink ál tal ké szí tett fi nom sá go kat, majd a
jól vég zett mun ka örö mé vel koc cin tot tak egy -
más sal, hos  sza san be szél get ve.

A ha gyo mány te rem tés mel lett ter mé sze te -
sen hû sé ge sek va gyunk ha gyo mány õr zõ
prog ram ja ink hoz. Így ke rült sor Szent Iván
nap já hoz kap cso ló dó an a da ga na tos be teg -
ség ben szen ve dõ em ber tár sa ink kal szo li dá ris
fa lu fu tás ra.

A hó nap utol só szom bat já ra szer ve zett ese -
mé nyen min den a ter ve zet tek sze rint tör tént. A
ke resz té nyi temp lom tól in du ló szép szám mal
meg je lent részt ve võ el sõ sor ban ke rék pár ral tet te
meg a kö zel 6 km-es tá vot, de akad tak azon -
ban olya nok is, akik a fu tást vál lal ták lel ke sen és
ki tar tó an. Sõt a gye re kek nagy örö mé re még
lovaskocsis uta zás ra is volt le he tõ ség.

Az in du lá si hely szín re vis  sza ér ke zett részt ve -
võ ket idén is Hollósi Já nos ven dég lõs vár ta le -
gen dá san fi nom va cso ra kí ná la tá val, mely nek
ízvilága ez út tal is iga zi ma gya ros re cept -
könyv be il lõ volt. El is me rõ kö szö net ér te!

Az es tet be töl tõ han gu la tos ze ne mel lett
na gyon kel le me sen telt az idõ, töb ben tánc ra
is per dül tek.

Egyházasfalu 2022-es szo li dá ris fa lu fu tá sa
is mét hi tet tett amel lett, hogy „jó nak len ni jó.”

Ma jor Iza bel la

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Egyházasfalu – Mi is az az AMTS, mit le het ró la tud ni?
– Az AMTS az AutoMobil és Tuning Show rö vi -

dí té se, mely Kö zép-Ke let-Eu ró pa leg na gyobb
él mény köz pon tú autókiállítása. Ez egy év rõl év -
re nö vek võ ese mény, amely egy re több ki ál lí tó -
nak és kü lön bö zõ lát ni va ló nak ad ott hont. A ki -
ál lí tott au tó kon kí vül a lá to ga tó kat roncsderbi,
driftelés és crossmotoros be mu ta tók is szó ra koz -
tat ják. 2006-ban in dult a kez de mé nye zés Sze -
ge den, ak kor még
Carstyling Sport au tó
és Tuning Show né -
ven. 2 év után át he -
lyez ték a szer ve zést a
Hungexpóba Bu da -
pest re, mi vel már ak -
kor ki nõt te ma gát az
egész. 2012-ben pe -
dig a név is meg vál -
to zott, Autó-Motor-Tu -
ning Show lett, hogy
mo to ro kat is ki le hes sen ál lí ta ni. Ez egé szen
2017-ig volt így, ak kor lett 100%-osan új ra csak
az au tó ké a fõ sze rep, így kap ta az AutoMobil és
Tuning Show ne vet. Szá mos or szág ból ér kez nek
ilyen kor ki ál lí tó klu bok, cé gek.

– Jár tál már ko ráb ban is a ki ál lí tá son?
– Igen, leg elõ ször ál ta lá nos is ko lás ko rom ban a

csa lád dal lá to gat tunk el az ese mény re, az óta pe -
dig szin te min den év ben el ju tot tam.

– Ho gyan jött a le he tõ ség, hogy ki ál lítsd
az au tó dat? 

– Hat éve vet tem egy Volks wa gen Scirocco
1.4 Tsi (160 LE) au tót; már ak kor úgy gon dol tam,
hogy egy szer sze ret ném én is ki ál lí ta ni az AMTS-
en. Vi szont ah hoz, hogy va la ki nek le gyen esé lye
ki ál lí ta ni, ko moly kö ve tel mé nyek nek kell meg fe -
lel ni. Így ak ko ri ban még esé lyem sem lett vol na
be ke rül ni. Négy éve kezd tem el az au tóm át ala -
kí tá sát: fó li á zás ke rült rá, hogy egye di le gyen a
szí ne, ültetõrugókat sze rel tet tem be, il let ve fel ni -
ket vet tem rá. Ez zel meg is áll tam ki csit a fo lya -
mat ban, hi szen jöt tek más ki adá sok is, így egy
da ra big nem fog lal koz tam to vább az át ala kí -
tás sal. El telt két év, és úgy gon dol tam, most jött
el az ide je an nak, hogy be fe jez zem, amit el -
kezd tem, idén ki sze ret ném ál lí ta ni az au tót.

– De azért jól gon do lom, hogy csak úgy
nem vi he ti oda bár ki az au tó ját?

– Va ló ban jól gon do lod, ah hoz vagy va la mi -
lyen klub hoz, cég hez kell tar toz ni, vagy is me ret ség
kell hoz zá.

– Ne ked ho gyan si ke rült be ke rül ni eb be a
kör be?

– Sop ron ban mû kö dik egy cég, a LowFabrik,
ami ál lít ha tó és AirRide (lég ru gós) fu tó mû vek kel, al -
kat ré szek kel, fel nik kel és fó li á zás sal fog lal ko zik.
Õket egy ko ráb bi AMTS-en is mer tem meg egy ba -
rá tom ál tal. Õk fó li áz ták ak ko ri ban a ko csi mat. Ez a
cég már évek óta mu tat be au tó kat a ki ál lí tá son,
így a cég ve ze tõ je, Olah Dá vid fel aján lot ta, ha fel -
ké szí tem az au tó mat úgy, hogy meg fe lel jen az
ese mény kö ve tel mé nye i nek, ak kor az õ csa pa tuk -
kal én is ki ál lít ha tom a Sciroccómat.

– Több ször is em lí tet ted már a szi go rú kö -
ve tel mé nye ket, amik nek meg kell fe lel nie
egy au tó nak. Mik azok pon to san?

– Az alap, és el sõd le ges egy ko moly ül te tés.
Fon tos még a nagy fel ni és nem utol só sor ban a
szép kül sõ (hi bát lan ál la pot).

– Mi lyen fel ada tok vár tak még az au tód ra
a ki ál lí tá sig?

– A fó li á zá som saj nos már nem volt olyan szép
(4 éve csi nál tat tam), és min den kép pen fé nyez tet -
ni is kel lett az au tót, ezért úgy dön töt tem, hogy a
fé nye zés sel együtt kap egy egye di színt is. Ez a szín,

ahogy a ké pen is lát szik, az új Mer ce des E osz tály
bor dó szí ne lett. A fel nik fé nye zé se is hát ra volt
még, mert ko ráb ban ezüst szí nû volt, de az nem
ment vol na az au tó új szí né hez, így be lül az Au di
sö tét szür ke szí né re lett fúj va, kí vül pe dig a kül lõk let -
tek fel po lí roz va és lak koz va. A fé nye zé se ken túl a
LowFabrik ál tal egy ál lít ha tó fu tó mû vet, il let ve az
ele jé re egy Maxton kop ta tót ka pott még.

– Mi lyen volt nem né zõ ként, ha nem ki ál lí -
tó ként ér kez ni az ese mény re?

– Sok kal iz ga tot tab ban vár tam, mint bár me lyik
év ben, rá adá sul idén elõ ször úgy volt, hogy már -
ci us ban szer ve zik meg, de az tán el ma radt a ví rus
mi att. El kezd tem bán kód ni, hogy idén le csú szok
ró la, de vé gül át tet ték má jus ra. Vé gig iz gul tam,
ne hogy a ví rus megint köz be szól jon, és le kell jen
fúj ni az egé szet, de sze ren csé re nem aka dá lyoz ta
sem mi a szer ve zést. Az idei év ben te hát így má jus
27-tõl 29-ig ke rült meg ren de zés re. Ne künk, ki ál lí -
tók nak már egy nap pal ko ráb ban kel lett ér kez ni,
ki ala kí ta ni a stan dot, ki pa kol ni, au tó kat be ál lí ta ni a
he lyük re stb., 27-étõl pe dig jö het tek a lá to ga tók.
Több száz au tó több csar nok ban ke rült ki ál lí tás ra a
Hungexpo te rü le tén (idén egyéb ként volt né hány
mo tor is, de to vább ra is csak au tók ról szól az ese -
mény). A LowFabrik 11 au tót ál lí tott ki, me lyek kö -
zött fel lel he tõ volt Por sche, Au di, Volks wa gen, BMW,
Sko da, Ford és Infiniti. Mi au tó tu laj do no sok szin te
vé gig ott vol tunk a stand nál, oda jöt tek a lá to ga -
tók meg cso dál ni az au tó kat és ér dek lõd ni ró luk. A
ren dez vé nyen szám ta lan szép au tó meg ta lál ha tó
volt, egé szen a ve te rá nok tól a leg újabb
Lamborginiig, de az én ab szo lút ked ven cem a
Svéd or szág ból ér ke zett egye di Dodge Charger
RTR volt, ami a vi lág egyik leg is mer tebb épí tett au -
tó ja. Ezt a mo dellt most elõ ször le he tett Ma gyar or -
szá gon meg cso dál ni. Ös  szes sé gé ben el mond ha -
tó, hogy az AMTS egy re csak nép sze rûbb lesz. Büsz -
ke ség gel tölt el, hogy én is ré sze se le het tem a má -
sik ol dal ról is.

– Kö szö nöm, hogy vá la szol tál a kér dé se -
im re, ez úton is gra tu lá lok eh hez a nem min -
den na pi do log hoz, va ló ban mél tó he lye volt
az au tód nak a töb bi ki ál lí tott da rab kö zött!

– Én kö szö nöm a le he tõ sé get! 
Balogh-Igler Patrícia

AMTS-látogatóból kiállító
INTERJÚ TALABÉR RITÁVAL



13

2022. július XII. évfolyam
 7. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

A Csepregi Bor ba rát és Tu risz ti kai Egye sü let
szer ve zé sé ben 2022. jú ni us 4-én a ha gyo má -
nyok nak meg fe le lõ en pün kösd szom bat ján a
Csepregi Borosgazdák vár ták a lá to ga tók visz -
 sza tér tét a hegy re. El sõ sor ban fi nom bo rok kal,
„Hi szen az élet túl sá go sa rö vid ah hoz, hogy rossz
bo ro kat igyunk” – mond ja a szó lás. Itt a he gyen
a fi nom bo ro kat meg is kós tol hat ták.

A bo rok mel lé fi nom bor kor cso lyá kat is kí nál -
tak. 11 pin ce volt nyit va. Jöt tek is a hívószóra
nem csak a kö ze li te le pü lé sek rõl, ha nem az or -
szág tá vo lab bi ré szé rõl is, pl. Bu da pest rõl, Kecs -
ke mét rõl, Kiskunmajsáról...

Az idõ is na gyon ke gyes volt, hi szen kel le mes
nyá ri idõ ben le he tett ré szünk. Bent a vá ros ban
volt dél után egy nyá ri zá por, de a he gyen nem.
Vi szont a szi vár vány ban gyö nyör köd het tünk. Is -
me rõ sök, ba rá tok jöt tek, hogy együtt men je nek
vé gig a bor úton. So kan már több ször jár tak itt.
Aki ügyes volt, min den pin cé hez el ju tott. A
kiskunmajsaiak már több éve jár nak vis  sza a bo -

ros tú rá ink ra. Az idei év ben egyenpóló volt raj -
tuk Csepregi Bor fel irat tal. Új ra itt volt a nagy
csa pat. Azt mond ták, azért sze ret nek itt, mert az
em be rek itt ked ve sek, ven dég sze re tõk és na -
gyon szép a táj. Egyházasfaluból is egy ba rá ti
tár sa ság min dig vis  sza tér a ren dez vé nye ink re,
és jól ér zik ma gu kat. Az újperintiek cso port ja
most sem hi ány zott. Hoz ták ma guk kal a jó ked -

vet, vi dám sá got. Nó táz -
gat tak min den ki örö mé re.

A Csepregi Fú vó sok to -
vább fo koz ták a jó han gu -
la tot. Min den Nyi tott Pin -
cét meg lá to gat tak, és vi -
dám, han gu la tos ze né vel
káp ráz tat ták el a tú rá zó
ven dé ge ket. Az egyik pin -
cé nél el ját szot ták a há zi -
as  szony nak a Pi ros pün -
kösd nap ján cí mû nó tát is,
nagy si kert arat va. Lo vas
hin tók is jár ták a he gyet

ezen a dél után, a tú rá zók örö mé re. Na gyon so -
kan meg cso dál ták a szép lo va kat.

A „csepregi szõ lõ kö ze pé be meg érett a ro -
po gós cse resz nye” a gye re kek nagy örö mé re.
Aki akar ta, meg is kós tol hat ta. Hi szen a szü lõk kel
gye re kek is vol tak és vi dá man fut kos tak, ját szot -
tak a lan ká kon.

Aki el jött, szép él mé nyek kel me he tett ha za.
Kö szö net min den ki nek, aki hoz zá já rult a ren dez -
vény si ke ré hez. Jö võ re sze re tet tel min den kit vá -
runk vis  sza.                  Horváthné Pa dos Te réz

További képek a repcevidek.hu
weboldalon!

Imá ra hív
a ká pol na ha rang ja
VA DÁSZ MI SE A TÖR TÉ NEL MI
ZA RÁN DOK HE LYEN

A horvátzsidányi Egy ház köz ség, Va dász -
tár sa ság ok és Er dé sze ti tár sa sá gok szer ve zé -
sé ben 2022. má jus 29-én Szent Hu ber tus és
Szûz Má ria tisz te le té re va dász mi sét tar tot tak a
Peruska Má ria-ká pol ná nál. 

A za rán do kok a kör nye zõ te le pü lé sek rõl
ér kez tek. A két nyel vû (hor vát–ma gyar) szent -
mi sén ce leb rált Dr. Anton Kolic, Hurgai Sán -
dor. Saj nos bal ese te mi att Dumovits Atya nem
tu dott részt ven ni, de te le fo non üzent a hí vek -
nek, hogy lé lek ben ve lük van és jú li us 3-án a
Fegy ve res Erõk za rán dok la tán a pe da gó gu -
sok vé dõ szent jé nek, Szent Gel lért szob rá nak
fel szen te lé se kor már együtt lesz a hí vek kel. 

A hí vek imád koz tak gyógy ulá sá ért. A
szent be széd ben Jé zus menny be me ne te lé -
rõl is hall hat tunk. A Peruska Má ria Kó rus
éne ke és a va dász kür tök fel hang zá sa most
is, mint min den év ben, a va dász mi sét még
fel eme lõb bé tet te.

A szent mi se után a ce leb rá ló plé bá nos
urak meg ál dot ták a gép jár mû ve ket, hogy
biz ton sá go san köz le ked je nek. „Õse id nek
szent hi té hez, nem ze ted nek gyö ke ré hez,
test vér, ne légy hût len so ha!” Ez zel a Wass Al -
bert-idé zet tel dí szí tett Em lék fá nál ko szo rú zás -
sal és gyer tya gyúj tás sal em lé kez tek, tisz te -
leg tek az el hunyt va dá szok ra, er dé szek re. A
Va dász him nusz el ének lé sé vel ért vé get az
ün nep ség.           Horváthné Pa dos Te réz

„Pi ros pün kösd nap ján vár tam vis  sza tér ted”
NYI TOTT PIN CÉK CSEPREGEN PÜN KÖSD KOR
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter
Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés után
a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell hív ni te -
le fo non, s a be je lent ke zést kö ve tõ en 25
per cen be lül je lent kez ni fog.)

Központi 
orvosi ügyelet

• Ügyelet hétköznap 16.00–7.00-ig 
• Pénteken 13.00–7.00-ig • Hétvégén,

ünnepnapokon: 7.00–7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a. 

(a mentõállomás mellett)

Alapító: Horváth Erzsébet ev. 
Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: 
Edy Marketing Bt. 

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

mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség: 

9735 Csepreg, Taksony köz 17.

Szerkesztõbizottság: 
Baloghné Simon Erika, Baloghné Varga
Rita, Barasics Edina, Fallerné Torda

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

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

Sági Ferenc, Sulics Boglárka, 
Zsoldosné H. Kati

Nyomda: 
EDS Zrínyi Zrt. 

2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelõs vezetõ: 

Vágó Attila vezérigazgató
ISSN: 2062-5138

Hirdetés: 
Edy Marketing Bt.

20/911-3596
edy@edymarketing.hu 

Tördelés: Mittl Attila

Terjesztés:
6400 példányban

postaládás terjesztéssel

Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,

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

Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,
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Má jus hó nap ban a sop ron hor -
pácsi röp lab dás gye re kek nek le he -
tõ sé ge nyílt több hely szí nen is meg -
mé ret tet ni ma gu kat. Szü lõi tá mo ga -
tás sal a hét vé gék a Ma gyar Röp -
lab da Szö vet ség nagy si ke rû Vollé
prog ram já ban va ló rész vé tel lel tel -
tek. Két-há rom csa pat tal ér kez tek a
ver seny zõk a kü lön bö zõ hely szí nek -
re. Ba la ton fü re den a pá lya nagy sá -
ga meg ret ten tet te a já té ko so kat, de
érez he tõ volt, hogy a gye re kek
meccs rõl meccs re fo ko za to san

kezd ték egy re ké nyel me seb ben
érez ni ma gu kat. Ikrény ha tal mas
csar no ká ban már job ban tud tak a
pon tos já ték ra fi gyel ni. Bu da pes ten
kön  nyed ség gel és ru tin nal áll tak ki a
pá lyá ra. Le he tett lát ni a gye re kek
tel je sít mé nyén is, hogy már ér zik a
röp lab dát. El kezd tek tak ti káz ni és
egy re bát rab ban ját szot tak. Az utol -
só bu da pes ti hely szí nen, az UTE
strand röp lab da pá lyáin pe dig él -
vez het ték a ho mok elõ nye it is. Az
ese mé nyek alatt lé pés rõl lé pés re
ha lad va ki bon ta koz tak a já té kuk -
ban. Öröm volt néz ni, ahogy újabb
és újabb ki hí vást ke res tek, szé pen
meg ta lál ták a he lyü ket a pá lyán. A
leg ki seb bek szom bat he lyi zsi nór lab -
dás sze rep lé se után a leg na gyob -
bak kal is le he tõ sé gük nyílt a szom -
bat he lyi SZOSI U15-ös kor osz tá lyú
csa pa tá val ba rát sá gos edzõ mec -
 cset ját sza ni. Zombóné Czipetits Il di -
kó edzõ nyi lat koz ta: „Öröm te li volt

szá mom ra, ami kor be ta lál tak a nyi -
tá sok, de en nél töb bet je len tett, mi -
kor a csa pat ta gok együt tes erõ vel
küz döt tek. Egye sek a pá lyán, má -
sok pe dig a szur ko lás sal mu tat ták
meg, hogy bár hol is van nak ér té kes
tag jai a csa pat nak. Mind két he lyen
fel kel lett, hogy ta lál ják ma gu kat,
csak így sze rez he tett pon tot a csa -
pat. Kö szö net a szü lõk nek a fo lya -
ma tos tá mo ga tá sért mind az edzé -
sek, mind a ver se nyek alatt. Kö szö -
net, hogy so kan az egész csa lád dal

részt vet tek az ese mé nye ken. Kö szö -
net Talabér Je nõ pol gár mes ter úr -
nak a fa lu bu szért, Mol nár Zsolt nak,
az egye sü let el nö ké nek a szer ve zé si
és lo gisz ti kai meg ol dá so kért,
Duschanek Má té nak a lo gisz ti kai és
csa pat tá mo ga tá sért, Ágostonné
Far kas Gab ri el lá nak, Vö rös Ta más -
nak, Mész ége tõ Gá bor nak és Flasár
An tal nak a gye re kek szál lí tá sá ért.
Kö szö net Mol nár-Ba logh Nataliának
és Vargáné Kiss Mó ni ká nak a ver se -
nyek alat ti fi gyel mes és tá mo ga tó
se gít sé gért. Kö szö net a kultúrban lé -
võ fog lal ko zá sok ve ze tõ i nek a ru gal -
mas sá gért a fel ké szü lé si idõ szak
alatt. Au gusz tus ban ter ve ink kö zött
sze re pel a röp lab dás tá bor, amit
már mind annyi an vá runk, majd
szep tem ber ben foly tat juk az edzé -
se ket! Kel le mes nyá ri szü ne tet kí vá -
nok a gye re kek nek és az egész csa -
lád nak! Haj rá SHO-SE!”

Balogh-Igler Pat rí cia

Má ju si „röpiesõ”Ren dez vé nyek, 
ese mé nyek

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

Jú li us 8-án, 15-én és 22-én,
pén te ken 9 órá tól Bü kön, a Pi ros ka
Ho tel tõl in dul:  A Bü ki Me se vo nat a
Sza mó ca Szín ház zal.

Jú li us 8-án, 15-én, 22-én és
29-én, pén te ken 16–20 ó. a Bük für -
dõ Park ban (az Apart man Ho tel par -
ko ló ja mel let ti fü ves te rü le ten, a Ter -
mál kör út kö ze lé ben): Ter me lõi pi ac.

Jú li us 9-én, szom ba ton Tor más -
li ge ten: Fa lu nap.

Jú li us 9-én, szom ba ton 14 órá -
tól Bü kön: XXXI. Ara tó ün nep.

Jú li us 9-én, szom ba ton 16 órá -
tól Csepregen, a Ma lom kert ben:
Nem zet kö zi Fú vós ta lál ko zó. Köz re -
mû kö dõk: Kõ szeg Vá ros Kon cert -
fúvós ze ne kara, Kühne Kon cert Fú -
vós ze ne kar, Mo son ma gya ró vár, Sár -
vár Vá ros Koncertfúvószenekara,
Wein viert ler Hauerkapelle, Mail -
berg, Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka -
ra és ma zsorettcsoportjai.

Jú li us 16-án, szom ba ton Bü -
kön, a Hor gász tó nál (Szé che nyi u.):
Jó té kony sá gi fõ zést (nem csak hal -
éte lek kel) szer vez a Bü ki Hor gász
Egye sü let az Együtt Ábel Egész sé gé -
ért Ala pít vány ja vá ra.

Jú li us 23-án, szom ba ton Csep -
re gen: A 140 éves a Csepregi Ön -
kén tes Tûz ol tó Egye sü let ju bi le u mi
ren dez vé nyei. 14 órá tól a csepregi
tûz ol tó szer tár nál: Ve te rán au tók,
mo to rok be mu ta tó ja, majd ci vil
prog ra mok.

Au gusz tus 6-án Sajtoskáli fa lu -
nap.

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 és a

csepreg.hu hon la po kon.

A mo zog ni vá gyók nak szí ves fi gyel mük be

ajánl juk a bü ki ide gen for gal mi szak em be rek ál -

tal ki do go zott tú ra út vo na la kat, me lyek meg ta -

lál ha tók a visitbuk.hu weblapon. Az Irottkõ Na -

túr park > Alpannónia kön  nyebb tú rá i ból a 2. és

az 5–7., a ne he zebb tú rá i ból pe dig a 3–4. kap -

cso ló dik vi dé künk höz. A rész le tes is mer te te tõ az

aláb bi la pon ol vas ha tó a töb bi jel vény szer zõ út -

vo nal lal együtt: naturpark.hu.



Mi vel Csepregen ha gyo má nyo san jo gos el vá rás
a he lyi sport egye sü let ered mé nyes sze rep lé se, ezért
a me gyei II. osz tá lyú lab da rú gó-baj nok ság meg -
nye ré se, az el sõ osz tály ba va ló fel ju tás ki har co lá sa
volt az egye sü let ez év re ki tû zött leg fon to sabb cél ja.

El vá rá sunk nak meg fe le lõ en ezt a csa pat ma ga biz -
to san tel je sí tet te. Ta valy õs  szel né hány te het sé ges,
sa ját ne ve lé sû csepregi fi a tal lal ki e gé szül ve, de lé -
nye gé ben évek óta együtt ját szó, vál to zat lan ös  sze -
té te lû csa pat kezd te meg a baj nok sá got. So ro za tos
gyõ zel me i vel már a baj nok ság ele jén a me zõny élé -
re áll tunk, és ve ze tõ po zí ci ón kat vé gig meg is tar tot -
tuk. Az osz tály ban a leg több gólt rúg tuk, a leg ke ve -
seb bet kap tuk, mi köz ben Pócza And rás sze mé lyé -
ben mi ad tuk a cso port gól ki rá lyát is. Az ered mé -
nyes ség szem elõtt tar tá sa mel lett vé gig lát vá nyos
tá ma dó szel le mû já té kot ját szot tunk, ez zel is ki szol -
gál va lel kes szur ko ló in kat.

Biz ta tó a jö võ re néz ve, hogy fel nõtt és kor osz tá -
lyos csa pa ta ink ban is zöm mel csepregi, vagy a vá -
ros hoz kö tõ dõ já té ko sok ját sza nak. Ide á lis a fel nõtt
ke re tünk át lag élet ko ra, hi szen mind ös  sze 24,9 év,
va la mint az után pót lás csa pa ta ink ban is szá mos te -
het sé ges és szor gal mas já té kos ta lál ha tó.

Je len leg a ma lom ker ti lé te sít mé nyünk át ala kí tá -
si-fej lesz té si mun kái zaj la nak. A több év ti ze des le ma -
ra dást pró bál juk na gyon rö vid idõ alatt itt is le dol -
goz ni. Át ala kít juk a ré gi el avult épü let részt, és egy
kö zel 150 m2-es új épü let tel bõ ví tünk, ami ben he lyet

kap egy min den
igényt ki elé gí tõ
öl tö zõ vi zes blok -
kal, és a gé pe ink-
jár mû ve ink is fe -
dél alá ke rül het -
nek. A le lá tót is
át épít jük, vi lá gí -
tás, han go sí tás
és 180 mû anyag
szék ke rül a fel újí -

tott tri bün re, amely így multifunkcióssá vá lik, az az al -
kal mas lesz ki sebb nyá ri szín há zi, ze nei prog ram
meg ren de zé sé re, de a sza bad té ri vá ro si prog ra -
mok nak is új le he tõ sé get kí nál! 

A 60 mil lió fo rin tot meg ha la dó be ru há zást nem a
vá ros költ ség ve té sé bõl, ha nem tel jes egé szé ben
több pá lyá za ti for rás el nye ré sé vel elõ te rem tett pénz -
bõl és né mi ön erõ bõl fi nan szí roz zuk, ame lyek bõl ki -
emel ked nek a TAO ke re te ken túl a Leader Vi dék fej -
lesz té si és Ma gyar Fa lu tá mo ga tá si prog ra mok, ami -
nek oda íté lé sét ez úton is meg kö szön jük Ágh Pé ter
kép vi se lõ úr nak! 

A be ru há zás sal a vá ros egy újabb kor sze rû és
szép lé te sít mén  nyel gaz da go dik, amit az ez évi
csepregi bú csú al kal má val sze ret nénk ün ne pé lye -
sen spor to ló ink és a nagy kö zön ség ré szé re át ad ni.
Igy a Csepreg SE szá má ra min den sze mé lyi és tár gyi
fel té tel adott lesz a me gyei I. osz tály ban va ló jó sze -
rep lés hez.                                            Pócza An tal

Iga zi ün nep
2022. jú ni us 5-én sor ke rült a Ne mes -

kér–Sza konyi Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz -
ség Szakonyi Társ egy há zá ban az idei kon fir -
má ci ó ra. Az idei ün ne pen, akár csak ta valy,
ket tõ csepregi fi a tal lé pett be a nagy ko rú
evan gé li kus ke resz tyé nek so rá ba. Ez a má so -
dik éve, hogy hely ben la kó, ál lan dó lel kész -
ként szol gá lok az egy ház köz ség ben, és igen
nagy öröm szá mom ra, hogy ta valy is és idén
is ün ne pel het tünk kon fir má ci ót Szakonyban

és Nemeskéren egy aránt. Kon fir má ci ói ün ne -
pünk höz min den év ben kap cso ló dik a ju bi -
láns konfirmandusok kö szön té se, s az idei ün -
nep e te kin tet ben is kü lön le ges volt, hi szen az
idei szakonyi ju bi láns konfirmandusok kö zött
töb ben van nak, akik pres bi ter ként és gyü le -
ke ze ti mun ka társ ként szol gál nak. A ta nú val lo -
más foly ta tó dik! Jé zus Krisz tus Urunk bûn és
ha lál fö lött ara tott gyõ zel mé nek öröm hír ét át
kell ad nunk a kö vet ke zõ ge ne rá ci ók szá má ra!
Az Úr ál dá sa és se gí tõ kar ja ve zes sen ben nün -
ket ez után is!

Göm bös Ta más
evan gé li kus lel kész

Baj nok lett a Csepreg SE




