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Az Eu ró pai Bor lo va gok
Ma gyar or szá gi Rend jé nek Vas
Me gyei Ré gi ó ja ülést tar tott
a csepregi szõ lõ he gyen
„Is ten és  a bor di csõ sé gé re!”

2021. jú ni us 24-én 17 óra kor Csepregen a
Szent Mi klós-temp lom kert jé ben gyü le ke zett a
Ré gió El nök sé ge, va la mint az Oszkói és a

Lukácsházi Lo va gi Szék tag jai és hoz zá tar to zó ik.
Meg néz ték a vá ros fõ te rét, temp lo mát. Finta Jó -
zsef plé bá nos úr meg ál dot ta a Lo vag ren det. A
szõ lõ he gyen pe dig meg ko szo rúz ták az Eu ró pai
Lo vag rend Em lék he lyét. A ple ná ris ülés nek, bor -
va cso rá nak, bor kós to ló nak a Vinora Bor ház
adott he lyet.             Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg

Akik Tol lat Fog tak
Jú ni us 10. nap ján könyv be mu ta tót tar tot -

tak a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si, Sport ház és
Könyv tár ban, ame lyen az Akik Tol lat Fog tak –
A Répce-vidék köl tõ i nek an to ló gi á ja – má so -
dik, ja ví tott és bõ ví tett ki adá sát is mer het te
meg min den ked ves ér dek lõ dõ. Az ese ményt
nagy vá ra ko zás elõz te meg, hi szen a
Covid–19 jár vány hos  szú, több mint egy éves
ha lasz tást kö ve telt meg a szer ve zõk tõl.

A Far kas Sán dor Egy let Ol va só kö ri Cso port -
já nak asz ta lá nál Su dár Lászlóné T. Mol nár Zsu -
zsan na és Sá gi Fe renc szer kesz tõk kel be szél -
ge tett Dr. habil. Fûz fa Ba lázs PhD iro da lom tör -
té nész, a ki adó ve ze tõ je, va la mint a szer zõk is
meg szó lal tak leg alább egy-egy mû fel ol va -
sá sa ere jé ig. 

Sá gi Fe renc el mond ta, hogy a ja ví tott és
bõ ví tett ki adás ke re té ben le he tõ sé gük volt
né hány pon tat lan sá got ki ja ví ta ni és egyút tal

új mû vek kel, szer zõk kel gaz da gí ta ni a mû vet.
Az al ko tók él tek is a le he tõ ség gel, hi szen egy-
egy ver sü ket, de volt, aki az ös  szes mû vét le -
cse rél te az elõ zõ ki ad vány hoz ké pest. Mind -
ezek mi att õszin tén ajánl ha tó e ki adás azok -
nak is, akik az el sõ kö tet tel már ren del kez nek.

A be mu ta tón meg hí vott fel ol va só ként részt
vett Hor váth Zol tán, Csepreg vá ros pol gár mes -
te re is, aki bol do gan tett ele get a fel ké rés nek,
és mint el mond ta, nagy öröm volt szá má ra lát -
ni, hogy mi lyen jó ke zek ben van Csepreg és a
kör nye zõ vi dék iro dal má nak gon do zá sa, fel fe -
de zé se.                             Dr. Tar soly Ádám

Jú ni us 26-án tar tot ták Csáfordjánosfán a
szo ká sos Szent Iván-éji ren dez vényt, mely nek
ke re te in be lül át ad ták a fa lu új kö zös sé gi te rét,
ami a Tõ zi ke Tér ne vet kap ta. Az ün nep sé gen je -
len volt Gyo pá ros Alpár Csáfordjánosfa Köz ség
Or szág gyû lé si kép vi se lõ je is. Kö szön tõ jé ben el -
mond ta a Ma gyar Fa lu Prog ram min den kis te -
le pü lés nek se gít sé get nyújt, aki bát ran, öt le te -
sen mer pá lyáz ni. A kép vi se lõ-tes tü let re és a
pol gár mes te rek re van bíz va, hogy meg ta lál ják
mi lyen fej lesz té sek re van szük ség a te le pü lé sen.
Csáfordjánosfán az el múlt húsz év ben nem volt
en  nyi si ke res fej lesz tés! 2019 óta si ke re sen pá -
lyáz tak ren dez vé nyek re, a 10 éves fa lu bu szu kat
új ra cse rél ték. Mul ti funk ci o ná lis épü le tük te tõ -
szer ke zet ét tel je sen fel újí tot ták, tel ke ket köz mû -
ve sí tet tek. A most el ké szült Tõ zi ke te ret re mé lik, a
jö võ nem ze dé kei is öröm mel hasz nál nak majd.
Ön kén tes tûz ol tó ik is si ker rel pá lyáz tak gép jár -
mû re, en nek az át adá sa, szen te lé se is meg tör -
tént a ren dez vény ke re te in be lül. Az idei év re is
meg van nak a ter vek a pá lyá za tok már be nyúj -
tás ra ke rül tek, bíz nak a po zi tív el bí rá lás ban. Haj -
rá, fal vak, haj rá, Csáfordjánosfa!

NA

Tõ zi ke Tér és tûz ol tó au tó át adás
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Beköszöntõ

Ha be csu kod a sze med, mi jut eszed -
be a nyár ról? A fa gyi? A me leg szél, ami
szin te si mo gat ja a ka rod? A ját szó té ren át for ró so dott csúsz -
da? A ho mok vár, amit min den év ben na gyobb ra épí tesz?
Vagy ahogy fek szel a fû ben és né zed a ra gyo gó kék eget?
A nyár olyan, mint ki nyit ni egy ablakot… ez az egy sze rû moz -
du lat egek be eme li a bol dog ság szin tet. Hi á ba, a leg ap róbb
do log is ké pes fel ér té ke lõd ni, ami a sza bad ság él mé nyét kí -
nál ja. A nyár ugyan csak ilyen ha tás sal le het ránk. Biz ton ál lí -
tom, hogy min den év szak sze ret ne egy ki csit nyár len ni: a
hõ ség ben fá tyo lo san resz ke tõ tá vo li ho ri zont, vi rá gok vagy
lan gyos esõ il la tá val meg töl tött le ve gõ, szik rá zó fény be vont
vi lág, a he ve sen le csa pó zi va ta rok után pil la nat nyi fel lé leg -
zés, a gõ zöl gõ pá rán át csil lan a va kí tó nap fény.

Idén nyá ron már nagy örö münk re szám ta lan le he tõ sé get
kí nál ne künk ez a pár hó nap, hogy kel le me sen, jó han gu lat -
ban és fel töl tõ dés sel tel jen az idõ. Tölt sük meg él mé nyek kel,
iz gal mak kal és vi dám ság gal a nya rat! Ez a nyár a sport ról is
szól, már az el sõ né hány hét iz gal mak kal telt, hi szen kez de -
tét vet te a labdarúgó-Eb.

Ha a sza bad idõn ket nem a te le ví zió elõtt tölt jük, ak kor
vár nak ránk a sza bad té ri prog ra mok, kul tu rá lis ren dez vé -
nyek, kon cer tek. Meg kez dõ dött a strand sze zon is a jú ni us vé -
gi for ró ság gal. A kö ze li für dõ vagy ha zai ta vak nép sze rû pi -
he nõ he lyek a csa lá dok, ba rá ti tár sa sá gok ré szé re, ahol kel -
le me sen el tölt he tõ az idõ, és víz ben vagy a víz par ton a nap -
sü té ses me leg is kön  nyeb ben el vi sel he tõ. 

A gye re kek a nyá ri tá bo rok ban vál to za tos, sok szí nû prog -
ra mo kon ve het nek részt, ba rá to kat sze rez het nek, és ami
még fon to sabb, él mé nye ket gyûjt het nek. Ez zel még min dig
nem ért vé get a le he tõ sé gek so ro za ta, hi szen nem fel tét le nül
kell ki moz dul nunk ah hoz, hogy jó han gu lat ban tel jen a nyár.
Ott hon a kert ben egy grill par ti is nagy sze rû le he tõ ség ar ra,
hogy a ba rá tok, csa lád tag ok a fi nom il la tok és a tûz mel lett
jó kat be szél ges se nek. 

Azon ban ah hoz, hogy a nyár iga zán jól és vi dá man
tel jen, fon tos, hogy to vább ra is vi gyáz zunk ma gunk ra és
egy más ra. Nap sü té ses, kel le mes nya rat kí vá nok min den
ol va só nak!

Igler Pat rí cia

Következõ megjelenés: 2021. augusztus 4-én

Öröm mel kür töl jük köz hír ré, hogy a
Ró zsa fa lu Ci vil Egye sü let a TESCO „Ön
vá laszt, mi se gí tünk” cí mû pá lyá za tá -
nak idei for du ló ját is si ker rel vet te, a
„Kö zös sé gi pi he nõ kert ki ala kí tá sa a
Pós-patak part ján gyógy- és fû szer nö -
vé nyek kel” cí mû pro jek tünk be ju tott a
vá sár lói sza va zás sza ka szá ba, így a
kõ sze gi, szom bat he lyi, sár vá ri, cell dö -
möl ki TESCO áru há zak ban le het a vá -
sár lá sok után ka pott zse to no kat a
gyûj tõ ur nák ba be dob ni jú ni us 14. és

jú li us 11. kö zött. Bí zunk ben ne, hogy
mi nél több zse tont ka punk, így mi nél
jobb he lye zést si ke rül el ér nünk. A pro -
jekt ke re té ben 2 db fá ból ké szült nö -
vény pi ra mist sze ret nénk be sze rez ni, te -
le pí te ni, az egyi ket 40 tõ fû szer nö vény -
 nyel, a má si kat 40 tõ gyógy nö vén  nyel
ül tet nénk be, amely a kö zös sé gi pi he -
nõ kert fõ ele me len ne, va la mint pa do -
kat és a kert ben ter mé sze tes anyag ból

kis jár dá kat sze ret nénk ki ala kí ta ni. A
pro jekt ke re té ben sze ret nénk szak mai
elõ adót meg hív ni, hogy is me re te ket
sze rez zünk a meg fe le lõ gon do zá suk -
ról, fel hasz ná lá suk for té lya i ról. Cé lunk
a prog ram mal az egész sé ges élet -

mód ra, a ter mé sze tes gyógy mód ok
al kal ma zá sá ra va ló ösz tön zés, va la -
mint a pi he nés, sza bad idõ kel le mes,
hasz nos és nyug ta tó el töl té sé hez egy
újabb szi ge tet te rem te ni az itt élõk szá -
má ra.

Mint egy 200 ezer fo rint ra len ne szük -
sé günk a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz, eh -
hez leg alább a má so dik he lyen kell be -
fut nunk a vá sár lói sza va zás ban. A si ker
ér de ké ben sze mé lye sen is kam pá -
nyolunk a kõ sze gi és a sár vá ri áru há zak -
ban, bíz va a mi nél több zse ton be gyûj -
té sé ben, hi szen újon nan ala kult egye sü -
let ként a tag dí jon kí vül sem mi lyen be vé -
te lünk nincs még. 

Reichardt Ni ko lett

Közösségi pihenõkert 
kialakítása a Pós-patak partján
gyógy- és fûszernövényekkel

Judit a szavazóurnánál

Judit és Niki a Tescóban
kampányol
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Nagygeresd
Hû sí tõ él ve ze tek a Répce fo lyó part ján.
Nagygeresd köz ség la kói min dig büsz kék

vol tak sze re tett fo lyó juk ra. Az ár víz vé del mi töl -
tés meg épü lé sé ig adód tak gon dok ára dás -
kor, de kö zös ös  sze fo gás sal si ke re sen vé de -
kez tek a höm pöly gõ víz tö meg el len. Az utób -
bi évek aszá lyos idõ já rá sa a fo lyó ára dá sát is
meg gá tol ta, pe dig az ár te rü le ten lé võ ré tek
gaz dag szé na ter més sel há lál ták meg a ta va -
szi ár hul lám jó té kony ha tá sát. Te le pü lé sünk

ha tá rá ban nincs le sza bá lyoz va a fo lyó vi ze,
ezért a fo lyá sa las sú, a nyá ri hõ ség ben ha mar
fel me leg szik. Az el múlt év ti ze dek ben nagy ha -
gyo má nya volt a für dõ zés nek, az itt élõk szí ve -
sen meg már tóz tak a hûs ha bok ban. A fi a ta lok
strand he lyet ala kí tot tak ki, lét rát ké szí tet tek a
kön  nyebb víz be ju tás ér de ké ben, és bi zony
volt olyan hét vé gi dél után, ami kor kö zel 40 fa -
lu be li csob bant egy szer re a fris sí tõ fo lyó víz -
ben. Mos tan ság már jó val ke ve seb ben hó -
dol nak en nek a szen ve dély nek, de az idei év -
ben is elõ csa lo gat ták a me leg nyá ri nap su -
ga rak az el sõ für dõ zõ ket.

Né meth Lajosné

Hát só sor (bal ról jobb ra): Né meth Vik tor, Var ga Dá vid, Nagy Bar na bás, Ba bos Nó ra (osz tály fõ nök),
Szõnye Má té, Mé szá ros Mar tin, Szalai Nor bert. El sõ sor (bal ról jobb ra): Vertetics Vik tó ria, Ta tár Tí mea,
Pöltl An na, Ta kács Eve lin, Eredics Jáz min, Bog dán Mira, Gróf Ale xand ra.

A Ma gyar Fa lu prog ram si ke res pá lyá za ta -
ként, jú ni us 24-én, szer dán, ün ne pé lyes ke re tek
kö zött ad ták át a kö zel egy ki lo mé te ren meg -
újult út sza kaszt. Az al kal mon részt vett Barcza At -
ti la, Sop ron és tér sé ge or szág gyû lé si kép vi se lõ -
je, a te le pü lés ve ze tõi és Já ró ka Lí via, az Eu ró pai

Par la ment ma gyar kép vi se lõ je is. A mun ká la tok
brut tó 19 mil lió fo rint ba ke rül tek, mely nek 85 szá -
za lé kát a pá lyá za ti for rás biz to sí tot ta. A meg újult
út sza kasz biz ton sá go sabb köz le ke dést nyújt a
te le pü lés la kó i nak és a te her gép ko csis for ga -
lom nak egy aránt.                                     ada

Bõi ballagók

Fel újí tott út sza kasz át adá sa Szakonyban

Fo tó: Illésné Kolocz Klá ra
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Kö szön tünk, nyár
Si ma sá gon jú ni us 19-én tar tot tuk a nyár kö szön tõt a gye re kek nek. A

prog ra mok kö zött volt kéz mû ves fog lal ko zás, lovaskocsizás és Ros ta Gé za
ze nés mû so ra. Az es tét egy sza lon na sü tés sel zár tuk. Prog ram szer ve zõ: Ha -
lász Vik tó ria köz mû ve lõ dé si as  szisz tens.

Nagygeresd Köz ség Ön kor -
mány za ta, a ví rus jár vány mi att ho -
zott in téz ke dé sek fel ol dá sát ki vár va,
nyár in dí tó csa lá di dél utánt szer ve -
zett a te le pü lé sen élõ gyer me kek,
szü le ik és nagy szü le ik ré szé re. A dél -
után fõ ge rin cét a kü lön bö zõ moz -
gás for mák, já té kok ad ták, amit a
hely bé li gyer me kek hos  szú idõ után
elõ ször kö zö sen hajt hat tak vég re.
Ter mé sze te sen ki hagy ha tat lan al -
kal mat je len tett a ha zánk társ ren -

de zé sé ben zaj ló labdarúgó-
Európa-bajnokság. Ér ke zé sük után
ar ra buz dí tot tuk a lur kó kat, hogy já -
rul ja nak hoz zá a ma gyar vá lo ga tott
si ke ré hez az zal, hogy ar cuk ra fes -
tet tük a tri ko lórt, sá lat, fo ci lab dát
fog tak a ke zük be és egy cso port -
kép ere jé ig ös  sze áll tak a jó szán dék
ér de ké ben. Köz ben ma guk is rúg -
ták a bõrt, ko sár gyû rû be ha jí tot ták
a lasz tit, len gõ te kéz tek, ug ró is ko láz -
tak, rol le rez tek, a ki csik fes te get tek
és lab dáz tak. A dél után fény pont ja
a pó nik ér ke zé se volt, a gyer kõ cök
már na gyon vár ták a ta lál ko zást. Ki -
pró bál ták a pónilovaglást, ve ze tõ -
szá ron sé tál tat ták õket a fa lu ház
ud va rán, ké sõbb a sze ke re zés és
hin tó zás él mé nyét is meg ta pasz tal -
ták. A kü lön le ges él mény meg va ló -
sí tá sá ban az Arany ló Lovasudvar
há zi gaz dá ja, Var ga Szi lárd volt a
se gít sé günk re. A pó nik tól egy idõ

után el kel lett bú csúz ni, de a gye re -
kek to vább ra is fá rad ha tat la nul hó -
dol tak a já ték örö mé nek. Lé te zik
egy olyan já ték, ami év ti ze dek re
vis  sza me nõ leg és nap ja ink ban is
nagy nép sze rû ség nek ör vend, az
el nyû he tet len „ki do bó” lab da já ték.
Ne ve ze tes a fel nõt tek kö ré ben is,
így a szü lõk szí ve sen áll tak be csa -
pat tag nak a gye re kek kö zé. A dél -
után fo lya mán több fé le fel ál lás ban
ját szot ták a részt ve võk a mér kõ zé -

se ket. Lá nyok a fi úk el len, fel nõt tek
a gye re kek el len, kisgeresdiek a
nagygeresdiek el len, vagy ép pen
ve gyes csa pa tot al kot va. Bi zony, a
gyer kõ cö ket úgy kel lett le kö nyö -
rög ni a pá lyá ról, hogy ki csit pi hen -
je nek és pó tol ják a nagy me leg ben
el vesz tett fo lya dé kot. Hû sí tõ nek jég -
kré met, cse me gé nek Bencsik Ge or -
gi na, mint édes anya és Bencsik
Kálmánné Irén né ni, mint dé di jó -
vol tá ból ka ka ós és lek vá ros pa la -
csin tát kap tak. Az el ma rad ha tat lan
cu kor szó rás is meg tör tént, ki zseb -
be, ki szal ma ka lap ba, ki zacs kó ba
gyûj töt te a zsák má nyát. A nap per -
zse lõ hõ sé ge már alább ha gyott,
mi re meg gyúlt a tûz a sza lon na- és
virslisütéshez. A jó ízû fa la to zást kö -
ve tõ en még elõ ke rült a fo ci lab da,
csak sö té te dés után csen de se dett
el a fa lu ház ud va ra. 

Né meth Lajosné

Csa lá di dél után 
a kö zös moz gás örö mé ért
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Völcseji horgászverseny 
és falunap képekben

A horgászverseny eredménye: Felnõtt he -
lyezett: Szõke Csaba 9 kg 20 dkg, Varga Endre
7 kg 92 dkg, Bajcsai Lajos 4 kg 26 dkg. Gyermek
helyezett: Pfeiffer László.

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Völcsej Má jus 30-án Csepreg borosgazdái meg tar -
tot ták a ha gyo má nyos Or bán na pi gye pû tip -
rást, amely a Szent Or bán-szo bor nál vet te kez -
de tét. Az itt gyü le ke zõ bo rá szo kat ser le gek kel és
ok le ve lek kel te li ol tár fo gad ta ab ból az al ka lom -
ból, hogy a nem rég meg tar tott XXXVIII. Csep -
regi Bor ver seny ered mé nye it ek kor is mer tet ték. A
ver seny so rán a szak mai zsû ri fe hér bor ka te i á -
ban 10 arany, 6 ezüst és 7 bronz mi nõ sí tést, vö -
rös bor ka te gó ri á ban 7 arany, 11 ezüst és 4 bronz
mi nõ sí tést, rozé ka te gó ri á ban 1 arany, 4 ezüst, 4
bronz mi nõ sí tést osz tott ki. 

Fe hér bo rok ka te gó ri á ban a Néber–Tóth Pin -
ce Tra mi ni ja el sõ, a Vinora Bor ház Olasz riz ling je
má so dik, míg a Répcementi Bor pin ce félsz áraz
Szür ke ba rát ja har ma dik he lyen vég zett. A leg -
jobb fe hér óbor a Vinora Bor ház 2019-es Olasz -
riz ling je lett.

Vö rös bo rok ka te gó ri á ban a Néber–Tóth Pin -
ce Zweigeltje vég zett az el sõ he lyen, má so dik lett
szin tén a Néber–Tóth Pin ce Kék fran kos–Cabernet
Franc Cuveé-je, a har ma dik he lyet pe dig a
Vinora Bor ház Blauburgerje fog lal ta el. A leg jobb
vö rös óbor a Néber–Tóth Pin ce 2019-es Kék fran -
kos Cabernet Franc Cuveé-je lett.

Rozé ka te gó ri á ban el sõ he lyen vég zett a
Néber–Tóth Pin ce Kék fran kos Rozéja, má so di kon
a Vinora Bor ház Sirah–Kékfrankos Rozéja, és har -
ma dik lett a Répcementi Bor pin ce Pinot Noir
Rozéja. Idén is volt tár sa dal mi zsû ri, amely há -
rom ka te gó ri á ban adott egy-egy el is me rést: a
Vinora Bor ház nak a Blauburger vö rös bo rá ért,
szin tén a Vinora Bor ház nak a Sirah Kék fran kos
Rozéjáért, va la mint a Répcementi Bor pin cé nek
a Chardonnay fe hér bo rá ért.

A ver se nyen el ért ered mé nyei alap ján az év
bo rá sza cí met Tóth Mar cell (Néber–Tóth pin ce)
vi het te ha za, míg a Csepreg Vá ros Bo ra ki tün te -
tést ifj. Mol nár Sán dor (Vinora Bor ház) 2019-es
Olasz riz ling je ér de mel te ki. 

Az idei bor ver senyt több szem pont ból is
rend kí vü li kö rül mé nyek kí sér ték. A ko ro na ví rus-
jár vány a szer ve zõk nek is sok fej tö rést oko zott,
így bár ké se de lem mel, sza bad té ren és zárt kö rû -
en, de vé gül si ke rült le bo nyo lí ta ni a ver senyt.
Má sik új don ság volt, hogy idén Csepreg Vá ros
Ön kor mány za tá nak és a vá ros bo ros kö zös sé gé -
nek együtt mû kö dé sé bõl el ké szült az a nor ma -
szö veg-ter ve zet, amely ön kor mány za ti ren de le ti
szin ten sza bá lyoz ná a „Csepreg Vá ros Bo ra” ki -
tûn te tõ cím ala pí tá sát és el nye ré sé nek fel tét ele -
it. Ez utób bit te kint ve el sõ sor ban a fen ti bor ver -
seny szak mai szû ri je ál tal adott leg ma ga sabb

pont szá mú fe hér-, vagy vö rös bor ke rült meg je lö -
lés re, amely ki zá ró lag Csepregen ter mesz tett
szõ lõ bõl ké szült, ren del ke zés re áll be lõ le leg -
alább 200 pa lack, és amely nek ter me lõ je el fo -
gad ja a fel vá sár lás ról szó ló meg ál la po dás fel -
tét ele it. Bár e sza bály za tot a ki hir de tett ve szély -
hely zet re te kin tet tel nem le he tett ez idá ig ren de -
let be fog lal ni, az idei ver se nyen már en nek tar -
tal ma sze rint osz tot ták ki a cí met. A ter ve zet az
el sõ tes tü le ti ülé sen, va gyis jú ni us 30-án ke rül het
el fo ga dás ra.

A fény ké pen bal ról jobb ra Tóth Mar cell és
Kamper Na tá lia (Néber–Tóth pin ce), Hor váth
Zol tán, Csepreg Vá ros Pol gár mes te re, Kolonits
Nó ra, ifj. Mol nár Sán dor és Mol nár Ta más
(Vinora Bor ház).

Dr. Tar soly Ádám

Csepreg Város Bora 2021
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Gór a Répce jobb part ján fek võ, egyik
leg több te le pü lés sel kör be ölelt kis fa lucs ka
Vas me gyé ben. Szom szé dos te le pü lé sei:
Bõ, Chernelházadamonya, Rép ce szent -
györgy, Szeleste, Acsád, Csepreg és Bük. A
te le pü lés re ér ve sok-sok vi rág fo gad ja a
ha za té rõ ket és az odalá to ga tó kat. Eb ben a
han gu la tos kis fa lu ban jár tam jú ni us ban,
hogy meg is mer jem az ott élõk éle tét. Né -
meth Lász ló pol gár mes ter mu tat ta be Gór
min den nap ja it.

– Mi lyen le he tõ sé ge ket nyúj tot tak a pá -
lyá za tok a te le pü lés nek a fej lõ dés hez?

– A ta va lyi év ben si ke rült tá mo ga tást nyer ni
köz te rü le tek kar ban tar tás ára al kal mas gép be -
szer zé sé re (kép vi se lõ úr ki is emel te, hogy a mi
te le pü lé sünk kap ta a leg több tá mo ga tást, 15
mil lió fo rin tot). Eb bõl egy ISEKI kis trak tort vá sá rol -
tunk, hogy a köz te rü le te ink ren de zé sét meg -
könnyít se. 9,8 mil lió fo rin tot nyer tünk a Rá kó czi
út vé gi út fel újí tás ra, il let ve mi vel önál ló an nem
le he tett az út ra pá lyáz ni, ezért ezen kí vül
víznyerõhely lé te sí té sét is hoz zá tet tük, így en nek
ke re té ben egy Norton ku tat ala kí tot tunk ki. Idén
va ló sí tot tuk meg egy ko ráb bi tá mo ga tás ból
egy A tí pu sú kondipark lé te sí té sét, ami nek na -
gyon örül nek a hely be li ek, és tel jes mér ték ben
ki is hasz nál ják. Ta valy pá lyáz tunk ját szó tér fej -
lesz tés re is, de saj nos nem nyer tünk, így idén új -
ra meg pró bál tuk. A csúsz dát ön erõ bõl már ki
kel lett cse rél ni, mert na gyon el hasz ná ló dott, de
re mél jük, hogy a töb bi já té kot si ke rül pá lyá za ti
for rás ból fel újí ta ni, és eset le ge sen úja kat is tu -
dunk te le pí te ni. Idén is mét nyúj tot tunk be igényt
út fel újí tás ra, ami bõl a Kos suth La jos ut ca alap -
ját, bur ko la tát sze ret nénk rend be te tet ni. 

Ami nem ki mon dot tan he lyi ön kor mány za ti
pá lyá zat hoz kap cso ló dik, de ide so rol nám, hi szen
ez is érint min ket, mi vel a he lyi óvo dá sok Bõ be jár -
nak óvo dá ba: a Bõi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal
mint óvo da fenn tar tó tár su lás pá lyá zott a bõi óvo -
da ener ge ti kai fej lesz té sé re, il let ve a kony ha fel újí -
tá sá ra. A pá lyá za ti tá mo ga tá son felül min den
fenn tar tó te le pü lés lét szám ará nyo san is hoz zá já -
rult a pá lyá za ton túl me nõ fej lesz té sek hez.

Má jus el se jé vel át szer ve zé sek mi att az Áfész
be zár ta a bol tot Górban. Ed dig is csak na pi két
órát volt nyit va, így aki tudott, Bõ be járt át be vá -
sá rol ni, vagy mun ká ból ha za fe le meg ol dot ta
más hol. Így vi szont lesz nek né há nyan, akik a
be zá rás mi att ezen túl nem tud ják majd meg ol -
da ni a be vá sár lást, ezért en nek kap csán már
fon to ló ra ves  szük, hogy a ké sõb bi ek ben igény -
be ven nénk-e egy fa lu bu szos pá lyá za tot. Ed dig
úgy gon dol tuk, hogy nem len ne ki hasz nál va, hi -
szen az óvo dá so kat, is ko lá so kat a szü lõk vagy a
já ra tos busz el jut tat ta, így más cél ra nem lett
vol na al kal maz va, vi szont ez zel a be zá rás sal
még egy plusz okunk len ne fa lu buszt tar ta ni.

– Mi lyen fej lesz té se ket, be ru há zá so kat
tud tak sa ját for rás ból meg va ló sí ta ni?

– Ta valy a fent meg em lí tet te ken kí vül nem
volt más sa ját be ru há zá sunk, vi szont idén a Rá -
kó czi és Kos suth ut ca kö zöt ti köz le ka vi cso zá sát,
to váb bá a kö zös sé gi tér nél egy 6 mé te res jár da
ki ala kí tá sát vál lal ja az ön kor mány zat.

– Az em ber nek a fa lu ba ér ve akar va-
aka rat la nul is meg akad a sze me a sok vi -
rá gon és a ren de zett kör nye ze ten. Ez, gon -
do lom, ren ge teg mun ká val jár.

– Az ön kor mány zat a be ru há zá so kon kí vül
min dig kü lö nít el for rást a köz te rü le tek csi no sí tá -
sá ra, zöl de sí tés re. A fa lu köz pont ban is fo lya ma -
tos a vi rá go sí tás, il let ve ép pen jú ni us ele jén ala -
kí tot tuk ki a Bõ fe lõ li fa lu táb lá nál a vi rá gos részt.
Itt volt 8 év vel ez elõtt egy fá ból fa ra gott cí mer,
ami saj nos az idõ múl tá val tönk re ment, így az le -

bon tás ra ke rült, és an nak a he lyé re ala kí tot tuk ki
a vi rág ágyást, amit ha job ban szem ügy re vesz
az em ber, a pi ros szí nû vi rá gok ból a Gór név raj -
zo ló dik ki. A zárt ker ti pá lyá zat kap csán meg va -
ló sí tott új fel újí tás mun ká la tai so rán ki vág tuk a
meg lé võ dió fá kat, és he lyük re szil va fá kat te le pí -
tet tünk. A fa lu ren de zé si mun ká la tok ban fe le sé -
gem és al pol gár mes te rünk a fõ ak ti vis ták.

– Men  nyi re tud tak kö zös sé get épí te ni a
ta va lyi év ben?

– Nyil ván a ta va lyi hely zet ben szin te csak
nyá ron volt al kal munk prog ra mot szer vez ni a la -
kos ság nak. Van nak vis  sza té rõ ren dez vé nye ink,
ame lyek kö zül a bú csút és a nyár bú csúz ta tót
tar tot tuk meg. Ko ráb ban a bú csú kez dett el tûn -
ni, vi szont a nagy gye rek szám ra va ló te kin tet tel

gon dol tuk, hogy új ra éleszt jük ezt a ha gyo -
mányt. A né pi fa já té kok nagy si kert arat tak a
gye re kek kö ré ben. Volt fitnessbemutató is, ame -
lyet a he lyi és kör nyék be li nõk csa pa ta tar tott. A
nyár bú csúz ta tón a nyá ri szü net vé gé hez kap -
cso ló dó an szok tak len ni a gye re kek nek kü lön -
bö zõ prog ra mok. Õs  szel tud tunk még ne vez ni a
Dé ry né prog ram ba, amely szé les kör ben szó lít ja
meg a ma gyar szín há zi élet részt ve võ it és ka rol -
ja fel a kis te le pü lé se ket. No vem ber ele jén tar tot -
tunk eh hez kap cso ló dó an egy Cseh Ta más-em -
lék es tet Joós Ta más és He gyi Nor bert elõ adók
köz re mû kö dé sé vel.

– Mi lyen ter ve ik van nak az idei év re
prog ra mok te kin te té ben?

– Má jus vé gén volt egy já ték par ti ne vû prog -
ra munk, ahol a könyv tár já té ka it (elõt te volt pont
új be szer zés) ki pró bál hat ták gye re kek, fel nõt tek
egy aránt. Vol tak tár sas já ték ok, táv irá nyí tós au -
tó, twister, flip per stb. A leg ki seb bek nek is vit tünk
ki ta ka ró kat, ahol a ne kik va ló já té kok kal tud tak
is mer ked ni. Ha si ke rül, ak kor a nyár bú csúz ta tót
és az idõ sek nap ját min den kép pen meg sze ret -
nénk tar ta ni. Meg lát juk, ho gyan ala kul a ví rus -
hely zet, és ah hoz iga zít va szer vez zük meg õket,
hogy meg tart ha tók le gye nek. Az idei prog ra -
mok kö zé sze ret nénk még sû rí te ni jú li us-au gusz -
tus kör nyé ké re a Dé ry né prog ram Szá jon lõtt tig -
ris elõ adá sát is, me lyet ta valy ra ter vez tünk, de
ak kor nem tud tuk meg va ló sí ta ni. 

– Az ön kor mány zat mi lyen mó do kon
tud ja tá mo gat ni a la kos sá got?

– Ta valy kö zel 1,5 mil lió fo rin tot fi zet tünk ki tá -
mo ga tá sok ra. Eb ben töb bek kö zött ben ne volt
a di á kok nak min den év ben biz to sí tott is ko la kez -

dé si tá mo ga tás, a fel sõ ok ta tás -
ban ta nu lók nak pe dig a BURSA
ösz tön díj. Évek óta igény be
ves  szük a szo ci á lis tû zi fa-tá mo -
ga tást is, ta valy pél dá ul 8 csa -
lád ka pott tû zi fát, az elõtt 10 fe -
lett is volt a tá mo ga tott csa lá -
dok szá ma. Ön kor mány za tunk
ad te me té si se gélyt és el sõ la -
kás, va la mint ta valy óta vé dõ -
ol tás tá mo ga tást is. A te le pü lés -
rõl 4-5 fõt tá mo ga tunk az Arany
Já nos Te het ség gon do zá si Prog -
ra mon ke resz tül.

Egy zá ró gon do la tot sze ret -
nék még hoz zá fûz ni a be szá -

mo lóm hoz. Min den em ber mö gött van egy sze -
mély, aki tá mo gat ja, és aki mi att az zá vá lik, aki -
vé sze ret ne. Ne kem ez a sze mély a fe le sé gem,
aki min den ben ott van mel let tem, és min dig se -
gít, hogy a te le pü lés nek szín vo na las éle te le hes -
sen. Õ ve ze ti a könyv tá rat, amely ál tal szá mos
prog ra mot biz to sít a la kos ság nak (könyvtármozi,
kéz mû ves fog lal ko zá sok, ol va sást se gí tõ prog ra -
mok), to váb bá a fa lu szé pí tõ mun ká la tok ban is a
fõ irá nyí tó al pol gár mes te rünk kel együtt. Sze ret -
nék ez úton is kö szö ne tet mon da ni ne ki, il let ve
min den ki nek, aki bár mi lyen for má ban hoz zá já -
rul kis kö zös sé günk épí té sé hez!

– Kö szö nöm szé pen, hogy be mu tat ta a
Répcevidék ol va só i nak te le pü lé sü ket!

Igler Pat rí cia

Gór, a (szó sze rint) vi rág zó köz ség
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Áp ri lis hó nap ban – mi u tán át es tem a covid-
fertõzésen - plaz ma do nor nak je lent kez tem a szom -
bat he lyi vér el lá tó ban. Fel vet ték az ada ta i mat, és
mi kor ki de rült, hogy zsirai va gyok, a hölgy el kezd te
di csér ni a zsirai vér adó kat, il let ve a he lyi szer ve zõt.
Igaz, hogy mi Gyõr-Moson-Sopron me gyé hez tar -

to zunk, en nek el le né re a szom bat he lyi vér el lá tó -
ban is hí re ment, hogy mi lyen szép szám ban ad -
nak ná lunk vért egy-egy al ka lom mal. Ez volt az
egyik olyan pil la nat, ami kor büsz ke vol tam ar ra,
hogy zsirai va gyok és hogy is me rem azt az em bert,
aki a he lyi Vö rös ke reszt Alap szer ve zet ét ve ze ti. Õ
Ko vács Jánosné.

Né hány hó nap múl va az tán tu do má som ra ju -
tott, hogy a Vö rös ke reszt Vi lág nap ja al kal má ból az
idén 140 éves szer ve zet a dol go zó it, ön kén te se it
kö szön ti.  Ko vács Jánosné, az el sõ se gély nyúj tás és
az ön kén tes vér adás nép sze rû sí té sé ért a Ma gyar
Vö rös ke reszt Or szá gos Ve ze té se ál tal a Vö rös ke resz -
tes Te vé keny sé gért Ki tün te tés ezüst fo ko za tát ve -
het te át Gyõr ben jú ni us 17-én. 

Má ria 1982-ben vet te át a vö rös ke resz tes fel -
ada to kat a Fõ vá ro si Ér tel mi Fo gya té ko sok Ott ho -
ná ban, elõd jé tõl Var ga Má ri á tól, aki ak kor ment
nyug díj ba. Ek kor még csak mun ka he lyi szin ten, az

ott hon ban mû kö dött a Vö rös ke reszt, ké sõb bi bõ ví -
tés után ala kult meg a Me gyei Vö rös ke reszt Zsirai
Alap szer ve ze te. Az el telt csak nem 40 év ben tö ret -
len lel ke se dés sel vál lal ta a fel me rü lõ fel ada to kat,
ke res te az ön kén te se ket. Ön zet le nül, sza bad ide jét
nem saj nál va ko po gott be a vér adók hoz, hi szen
mint min den hol, itt is fon tos a sze mé lyes ta lál ko zás.

Mi kor meg kér dez tem Tõ le, hogy mi ins pi rál ja a
mun ká já ban, azt fe lel te: „Jó szív vel, lé lek kel csi ná -
lom. Úgy ér zem, így tu dok se gí te ni em ber tár sa i -
mon, hi szen so kuk nak van szük sé ge vér re. Pró bá -
lok mi nél több vér adót fel ku tat ni és ez zel se gí te ni
a szer ve zet mû kö dé sét.”

Ré geb ben éven te egy al ka lom mal, az utób bi
5-6 év ben azon ban két al ka lom mal szer vez a te -
le pü lé sen vér adást. Al kal man ként 50 fõ fe let ti vér -
adó je le nik meg. Az utób bi hét év ben a fi a ta lok is
na gyobb szám ban je len nek meg, és ez jó, en nek
örül ni kell. Répcevis, Szakony te le pü lé sek vér adói
is Zsirán ad nak vért. A vér adók nak min den év ben
szer vez nek a he lyi kul túr ház ban egy es tét, ahol
meg kö szö nik a rész vé te lü ket, il let ve ki tün te tik a
több szö rös vér adó kat. Eh hez azon ban tá mo ga tó -
kat kell ke res ni, és saj nos ez sem egy sze rû fel adat.
Az ön kor mány za ton kí vül he lyi vál lal ko zók és ma -
gán sze mé lyek is tá mo gat ják a ren dez vényt.

Má ria azt is ki hang sú lyoz ta, hogy a répcevisi
szer ve zõ Koroknai Jánosné, a szakonyi  szer ve zõ
pe dig Tóth Il di kó. Hely ben nagy se gít sé gé re van
Derdák Tí mea és Szakályné Edi na, akik re min den -
ben szá mít hat. Az itt em lí tett négy hölgy tá mo ga tá -
sa nél kül ezt a dí jat nem kap hat ta vol na meg. Ez
úton is kö szö ni a sok se gít sé get és tá mo ga tást!

A fa lu ne vé ben szív bõl gra tu lá lok a díj hoz és to -
váb bi jó egész sé get kí vá nok mun ká já hoz!    N.P.K.

2021. áp ri lis 24-én tár sa dal mi mun ka ke re té -
ben szé pí tet ték a szõ lõ he gyet és az oda ve ze tõ
uta kat a Csepregi Bor ba rát és Tu risz ti kai Egye sü -
let tag jai, hegy tu laj do no sok, bor höl gyek és bo -
rosgazdák.

Az ál do za tos mun ka ered mé nye ként kö zel 4
köb mé ter sze mét gyûlt ös  sze. Meg tisz tul tak a he gyi
utak és a szõ lõ hegy kö zös sé gi pont jai, be le ért ve az
Or bán-szo bor, Bene-kút és Sajbók-forrás kör nyé két.

A nap fo lya mán fû nyí rás ra és vi rág ül te tés re is sor
ke rült. A szõ lõ he gyi utak ra az ön kor mány zat ál tal
biz to sí tott több köb mé ter nyi kõ zú za lé kot jut ta tott ki
a csa pat, ja vít va a he gyi utak mi nõ sé gét.

Ez úton is kö szön jük mind an  nyi unk ne vé ben a
lel kes, kö zel 35 fõs csa pat mun ká ját és az ön kor -
mány zat tá mo ga tá sát, ami vel hoz zá já rul tak,
hogy egy szép, ren de zett kör nye zet fo gad ja az
ide lá to ga tó kat.                     Kamper Na tá lia

„Együtt meg ál lít ha tat la nok va gyunk” 
– hang zik a Vö rös ke reszt 2021-es, ün ne pi jel mon da ta

Dol gos ke zek 
a kör nye ze tért
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Va dá szok szent mi sé je 
a tör té nel mi za rán dok he lyen

„Zeng a ha rang hí vó szó val
e szép ün nep reg ge lén.”

A horvátzsidányi Egy ház köz ség, a Va dász -
tár sa ság ok és Er dé sze ti Tár sa sá gok szer ve zé -
sé ben 2021. jú ni us 20-án Szent Hubertusz 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 10 óra kor kez dõ dõ két nyel vû (ma -
gyar–hor vát) szent mi sén ce leb rál tak Dumovits
Ist ván plé bá ni ai kor mány zó és Dr. Anton Kolic.
A szent mi sét a horvátzsidányi Peruska Má ria
kó rus éne ke, va la mint a va dász kür tök fel -
hang zá sa tet te még ün ne pé lye seb bé. A plé -
bá nos úr szent be szé dé ben ar ról is be szélt,
hogy fe le lõ sek va gyunk a ránk bí zott ter mé -
sze tért, és a va dá szok ezért so kat tesz nek, te -
het nek.

A Me gyei Va dász ka ma ra is kép vi sel tet te
ma gát a szer tar tá son. Ki rály La jos a
Répcevölgye VT El nö ke is kö szön töt te az egy -
be gyûl te ket.  Majd Dumovits atya meg ál dot -
ta a za rán do kok gép jár mû ve it. Kon tó Sán dor -
nak pe dig kö szö ne tét fe jez te ki a szer ve zé si
mun ká la ta i ért.

Az Em lék hely nél pe dig ko szo rú zás sal em lé -
kez tek meg az el hunyt er dé szek rõl és va dá -
szok ról. A Vas Me gyei Va dász kür tö sök Vi szont -
lá tás ra c. szig nál já val és a him nu szok el ének -
lé sé vel zá rult a prog ram. Lé lek ben fel töl tõd ve
tér het tünk ha za.

Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
A Ma gyar Tu risz ti kai Ügy nök ség Kis fa ludy

Prog ram já nak 23 mil lió fo rin tos tá mo ga tá sá ból
meg újult a bük für dõi Tourinform. Má jus el se jé vel
von zó ar cu lat tal, bõ ví tett szol gál ta tá si portfó lió -
val, mo dern infokommunikációs esz kö zök ré vén
ren ge teg ér de kes ség gel vár ja új he lyen az iro -
da az ér dek lõ dõ ket.

A he lyi Tourinform-iroda ta valy jú ni us ban ke -
rült a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. fenn tar tá sá ba. A
meg úju lás egyút tal köl tö zést is je lent, mi vel az új
iro da má jus tól már a Bük für dõ Thermal & Spa
für dõ komp le xum két be já ra ta
kö zött vár ja az ér dek lõ dõ ket
ak tu á lis in for má ci ók kal akár
a kör nyék be li, akár az or szág
tá vo lab bi lát ni va ló i ról. A Ma -
gyar Tu risz ti kai Ügy nök ség Kis -
fa ludy Prog ram já nak 23 mil lió
fo rin tos tá mo ga tá sá val az új
iro da két, ed dig üre sen ál ló
üz let he lyi sé get tölt majd meg
pezs gõ élet tel.

A meg nyi tón Hor váth Pé -
ter, a Kisfaludy2030 Tu risz ti kai
Fej lesz tõ Nonprofit Zrt. ve zér -
igaz ga tó ja el mond ta: a tu riz mus új ra in dí tá sá -
ban ki emelt sze re pe van a ma gyar or szá gi
Tourinform-hálózatnak, az iro dák éven te 1,8 mil -
lió lá to ga tói meg ke re sést ke zel nek. Öröm te li,
hogy a tér ség fo ga dó szo bá já ul szol gá ló
Tourinform-iroda is ba rát sá gos, 21. szá za di kör -
nye zet ben fo gad hat ja mos tan tól a ven dé ge ket.
Mint em lí tet te, a tér ség ben több je len tõs tu risz ti -
kai fej lesz tés is zaj lik, szál lás he lyek épül nek vagy
újul nak meg, a für dõ is kor sze rûb bé vá lik, a
Bük—Sárvár tu risz ti ka tér ség ben pe dig 925 mil lió
fo rint tá mo ga tás ból ös  sze sen 358 egyéb és ma -
gán szál lás hely újul meg. Mind ez együt te sen já -
rul hoz zá ah hoz, hogy a tér ség ta valy az ötö dik

leg ke re set tebb volt az or szág ban.
Az új iro dá ban a klimatizált he lyi sé gek épí té -

sze ti ki ala kí tá sán túl a pro jekt ben nagy sze re pet
szán tak a mi nõ sé gi be ren de zé sek nek és esz kö -
zök nek is. A ven dég fo ga dást új bú tor zat, in for -
ma ti kai esz köz park és in gye nes wifi te szi ké nyel -
mes sé. A bü ki és kör nyék be li lát ni va lók ba ha tal -

mas LCD-monitor en ged
be pil lan tást. A he lyi bo rá -
sza ti ter mé ke ket bor hû tõ bõl
kí nál ják az aján dé kot ke re -
sõk nek. 

Tu risz ti kai in for má ci ós
pont ként az igé nyes, le tisz -
tult meg je le nés mel lett az
iro dá ban el ér he tõ szol gál ta -
tá sok a leg fon to sab bak,
ame lyek kö zött szá mos új -
don ság is vár ja a be té rõ
ven dé ge ket. A kör nyék fris -
sen meg újult ke rék pá ros út -

vo na la in ter ve zett élményteli tú rák hoz gyer mek
ke rék pá ro kat, to váb bá elekt ro mos ke rék pá ro kat
le het köl csö nöz ni a kö te le zõ biz ton sá gi tar to zé -
kok kal együtt. A csa lá di szol gál ta tá sok erõ sí té sé -

hez négy ke rék pá ros után fu tót, va la mint hat köl -
csö nöz he tõ ké zi ko csit is be sze rez tek hû tõ tás ká -
val, ár nyé ko ló val fel sze rel ve. A hat új elekt ro mos
rol ler rel iz gal mas ki rán du lá so kat le het ten ni a
vá ros ban, mi köz ben a sze mé lyes tár gyak az ér -
ték- és cso mag meg õr zõ ben hagy ha tók. Hogy
egy-egy em lé ket min den ven dég ha za vi hes sen
a bük für dõi lá to ga tá sá ról, a tu risz ti kai ki ad vány -
ok aján dék tár gyak és a he lyi gyógy vi zes koz me -
ti ku mok mel lett ter me lõi bo rok, ho mok tö vis-ké -
szít mé nyek, lek vá rok, ször pök, va si tök mag olaj
és nép mû vé sze ti ter mé kek is meg vá sá rol ha tók
az iro dá ban.

yde

Új hely szí nen, új kül sõ vel 
nyi tott má jus ban a bük für dõi Tourinform-iroda

Tompaládonyból!
Meg újult pi he né si le he tõ ség vár ja Tompaládonyban a Fa lu ház elõt ti par ko -

sí tott ré szen az ar ra sé tá ló kat, ke rék pá ro zó kat. A tég lá ból épí tett ülõ al kal ma tos -
ság az idõ já rás vi szon tag sá ga i tól el hasz ná ló dott fá ból ké szült pa dot vál tot ta
fel, me lyet a ta vas  szal az acsádi Márk Rosarium ado má nya ként ka pott ró zsa -
tö vek öle lik kö rül. A fi a tal ró zsa tö vek kö zül a Szent Er zsé bet rõl el ne ve zett már ki -
bon tot ta szir ma it, így az ott el idõ zõk érez he tik il la tát, meg cso dál hat ják vi rá gát.
Kö szön jük azok nak, akik lel ki is me re tes mun ká val hoz ták lét re a kö zös ség és a
lá to ga tók szá má ra a köz ség leg újabb ékét.                                             m.m.
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Ün ne pi is ten tisz te let Szakonyban
Pün kösd va sár nap ján az evan gé li kus temp -

lom ban kon fir má ci ó ra és ju bi láns konfir man du -
sok kö szön té sé re gyü le kez tek a hí võk és a ven -
dé gek. Az idei év ben két csepregi fi a tal erõ sí tet -
te meg ke reszt sé gi szö vet sé gét. Hit ok ta tó juk
Bakay Pé ter volt, az úr va cso rát meg elõ zõ fel ké -
szí tõ ta ní tást Göm bös Ta más lel kés  szel vé gez ték.
Ezen az al kal mon kö szön töt ték azo kat a ju bi lán -

so kat, akik 25, 50 és 80 év vel ez elõtt mond ták el
hit be li meg erõ sí té sü ket, s já rul tak elõ ször úr va -
cso rá hoz. Az ün ne pi pil la na tok leg meg ha tóbb
ré sze volt a nyolc van év vel ez elõtt konfir mál ko -
dott Bo ros Lász ló kö szön té se.

Az is ten tisz te let után sze re tet ven dég ség
vár ta a meg je len te ket.                           Ada

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Szakony

• Csepreg

A kor mány ha té kony ol tá si kam pá nya ré vén
ma gunk mö gött tud hat juk a jár vány har ma dik
hul lá mát. Eb bõl az al ka lom ból a Par la ment mos -
ta ni ülés sza ká nak utol só nap ján Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ na pi rend utá ni fel szó la lá -
sá ban az Észak-Vas me gyé ben élõ em be re ket
mél tat ta. 

A kép vi se lõ em lé kez te tett, a ko ro na ví rus-jár -
vány kí mé let le nül sö pört vé gig az egész vi lá gon,
így Ma gyar or szá gon és Észak-Vas me gyén is.
„Sok vesz te sé get szen ved tünk, de há la a kö zös
ös  sze fo gás nak, há la a
hét köz na pi hõ sök ki tar tá -
sá nak, le gyõz tük a jár -
ványt” – hang zott el. Ágh
Pé ter rész vé tet nyil vá ní tott
azok nak, akik a jár vány
mi att ve szí tet ték el sze ret -
te i ket.

A kép vi se lõ kö szö ne tet
mon dott az or vo sok nak,
ápo lók nak, men tõsök nek
és min den egész ség ügyi
dol go zók nak. Mél tat ta a
szü lõ ket, pe da gó gu so kat,
a rend vé del mi és a ha tó -
sá gi, kor mány hi va ta li
mun ka tár sa kat is. „Kö szö net azok nak a dol go -
zók nak, akik a jár vány alatt is akár ott hon ról,
akár a mun ka hely ük rõl hoz zá já rul tak ah hoz,
hogy Ma gyar or szág to vább ra is élet ké pes ma -
rad jon! Há lán kat fe jez zük ki a szo ci á lis in téz mé -
nyek dol go zó i nak, hogy a leg na gyobb bi zony -

ta lan ság kö ze pet te is ön zet le nül gon doz ták az
el lá tot ta kat. Kö szö net a kis-és kö zép vál lal ko zá -
sok nak, hogy a leg na gyobb ne héz sé gek ide -
jén is ki tar tot tak” – fo gal ma zott a kép vi se lõ,
nem fe led kez ve el azok ról sem, akik is áll ha ta -
to san épí tet ték Észak-Vas me gye kö zös sé gét.

Mél tat ta a lel ki ve ze tõ ket, akik a jár vány ide jén
is erõ sí tet ték a lel ki kap cso kat. Kö szö ne tet mon dott
a ci vil szer ve ze tek, egye sü le tek szer ve zõ i nek. 

Ágh Pé tert szólt ar ról is, hogy a pandémia
okoz ta fé le lem és bi zony ta lan ság idõ sza ká ban

Észak-Vas me gye pol gár -
mes te re i vel, a me gyei
ön kor mány zat tal és a kor -
mán  nyal an nak ér de ké -
ben kö töt tek szö vet sé get,
hogy jót és ma ra dan dót
al kot has sa nak a tér ség -
ben. „A jár vány el le né re
is szá mos te rü le ten si ke -
rült elõ re lép nünk” –
hang sú lyoz ta a kép vi se lõ
a he lyi fej lesz té sek re cé -
loz va, me lyek ko moly tá -
mo ga tás sal tud tak meg -
va ló sul ni. 

„A har ma dik hul lám
vé gé nél fel ada tunk az or szág, így tér sé günk új ra -
in dí tá sa is. Ki tar tó, be csü le tes mun ká val és erõs
szö vet sé gek kel a jö võ ben is azon le szünk, hogy
együtt épít sük Észak-Vas me gyét” – zár ta a fel szó -
la lá sát Ágh Pé ter.

yde

Jú ni us 25-én, pén te ken, a csepregi hit ta no -
sok, ifi sek gya log tú rán vet tek részt. El sõ ál lo má -
suk a szakonyi ka to li kus temp lom volt, ahol Finta

Jó zsef atya tar tott szent mi sét. Kö vet ke zett
Gyalóka és Zsira. A vis  sza fe lé utat szakonyi busz -
 szal, sze mély au tók kal tet ték meg a részt ve võk,
hogy Szakonyban le gyen kel lõ idõ a já ték ra,
ven dég lá tás ra. Kö zel 200 pa la csin ta vár ta a

gye re ke ket, fel nõt tek. Az asz ta lok ra üdí tõ és zsí -
ros ke nyér is ke rült. Ezt kö vet te a nagy si kert ara -
tott vi zes já ték. Iga zi csa ta ala kult ki a ví zi bom -

bák kal, pisz to lyok kal. A gye re kek lel ke se dé se,
egy per cet sem lan kadt. Még szám há bo rú ra is
fu tot ta az ener gi á juk ból. Ön fe ledt órá kat töl töt -
tek Szakonyban a tú rá zók.

ADA

Rend kí vü li be mu ta tó óra
A Ha tár ta la nul 2020/21 prog ram ban egyik

vál la lá sunk ban a Ma gyar ság Há zá val va ló
kap cso lat tar tást je löl tük meg. En nek ke re té -
ben Tóth Pé ter Ló ránd tar tott a csepregi is ko -
lánk ban a 7. év fo lyam szá má ra egy rend kí vü -
li iro da lom órát Rad nó ti Mik lós éle té rõl. 

Az órát az elõ adó a Tö re dék cí mû vers el -
sza va lá sá val kezd te, ami kor be vo nult. Már ek -
kor moz du lat lan ná vált a le ve gõ, érez tük, ma
nem min den na pi él mény ben lesz ré szünk, amit
ne héz sza vak ba ön te ni. Kép ze let ben együtt

me ne tel tünk a köl tõ vel a bo ri lá ger tõl az ab dai
tö meg sí rig, át él ve mind azo kat a bor zal ma kat,
ame lye ket zsi dó mun ka szol gá la tos ként kel lett
át él nie. So ha nem sza bad töb bet az em ber -
nek úgy „el al ja sul nia, hogy kéj jel öl jön, ne csak
pa rancs ra” – ál la pí tot tuk meg le von va a ta nul -
sá got. Az elõ adó sa ját ma ga vé gig gya lo gol ta
azt a kb. 850 ki lo mé tert, ame lyet a köl tõ tár sa -
i val kény te len volt meg ten ni, mi köz ben haj tot -
ták, te rel ték õket. Er rõl az út ról ké szült egy do -
ku men tum film-so ro zat „Rad nó ti nyo má ban”
cím mel. Eb bõl lát hat tunk pár rész le tet az elõ -
adás má so dik fe lé ben. 

A ta nu lók és a fel ügye lõ pe da gó gu sok egy
nem min den na pi él mén  nyel gaz da god tak.

Far kas Ist ván

Kö szö net a helyt ál lá sért!

Túrázóknak
palacsinta, vízibomba
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Nyár nyi tó
Sopronhorpácson

Jú ni us 11-én pén te ken gye rek nap pal egy be -
kö tött nyár nyi tó ba tyus sza lon na sü tést tar tot tak
Sopronhorpácson a kul túr ház mel let ti te rü le ten. A
prog ram egy kö zös tor ná val kez dõ dött, ahol a
részt ve võk a fá radt vég tag ja i kat moz gat hat ták
meg. A tor na után két ki ala kí tott tá bor tûz nél volt le -
he tõ ség sü tö get ni fi no mabb nál fi no mabb fa la to -
kat. A gye re kek nek is él ve ze tes volt az es te, a lég -
vár min den ki nek meg hoz ta a ked vét a szó ra ko zás -

hoz. Még na gyobb szen zá ció volt szá muk ra
Talabér Zol tán hor dós trak tor ja, mely már a trak to -
ros na po kon is nagy nép sze rû ség nek ör ven dett. A
gye re kek után a fel nõt tek is nagy él ve zet tel ül tek a
hor dók ba, mely meg hoz ta az es te alap han gu la -
tát. Kö szön jük min den ki nek a rész vé telt, ta lál ko zunk
leg kö ze lebb!                                 Igler Pat rí cia

Meszlen Köz ség Ön kor mány za ta a Ma gyar Fa -
lu prog ram ke re té ben meg hir de tett köz te rü le ti ját -
szó tér re pá lyá zott, és a tá mo ga tás ra jo go sult sá got
ka pott. Az épí té si mun ká la tok nem ré gi ben fe je -
zõd tek be. Az áta dó ün nep ség re 2021. 06. 19-én

egy kö zös sé gi nap pal egy be köt ve ke rült sor. A
gye re ke ken és szü le i ken kí vül a kis tér ség több te le -
pü lé sé rõl is ér kez tek ven dé gek, kör nyék be li ek. 

Az ün nep sé get Õri Zol tán pol gár mes ter be -
szé de nyi tot ta meg. Ezt egy hely bé li kis lány, Pé -
te ri Em ma cso dá la tos ver se és a sza lag át vá gás
kö vet te. Za kó Je nõ plé bá nos úr és Kalincsák Ba -
lázs evan gé li kus lel kész úr ál dá sa után a gye re -
kek öröm mel vet ték bir to kuk ba a já té ko kat.

A ját szó tér át adá sá val egy be köt ve tar tot ták
a Kö zös sé gi Na pot, amely nek cél ja a la kos ság
be vo ná sa új ra a kö zös sé gi élet be, a he lyi iden -
ti tás tu dat erõ sí té se. A hos  szú pandémiás hó na -
pok alatt a te le pü lé sen élõk nek csak szûk csa lá -
di kör rel volt le he tõ sé ge érint kez ni. Jó volt lát ni,
ahogy új ra egy más ra ta lál tak a fa lu be li ek és a
kör nye zõ te le pü lé sen élõk. 

Egész na pon át kü lön bö zõ prog ra mok kal,
fel lé põk kel vár ták a szó ra koz ni vá gyó kat. A ki -
csik nek volt kéz mû ves fog lal ko zás, lég vár, csil -
lám te to vá lás, pa la csin ta evõ ver seny, limbózás
is. Kü lön bö zõ fel lé põk szí ne sí tet ték a prog ra mo -

kat: az In ci fin ci gye rek fog lal koz ta tó iga zi cir ku szi
han gu la tot te rem tett. Mu tyi bo hóc ki csi ket és
na gyo kat is tánc ra per dí tett. Kos suth Ger gõ éne -
kes pe dig szo ká sá hoz hí ven fer ge te ges han gu -
la tot csi nált. A hõ ség sem ve tett vé gett a jó -
kedv nek, ki csik és na gyok egy aránt vízi pisz toly -
csa tá ban hû töt ték le egy mást. Az ön kor mány zat

jó vol tá ból a he lyi sza ká csok ki tû nõ vad disz nó -
pör költ tel és gu lyás le ves sel ven dé gel ték meg a
je len lé võ ket. Az es tét tá bor tûz, kö tél hú zó ver -
seny és bál zár ta. 

Kö szön jük min den ki nek, aki el lá to ga tott az
ese mény re, hogy je len lé té vel meg tisz telt min ket!
Re mél jük, min den ki na gyon jól érez te ma gát!

Ba lázs Ani kó

Közösségi Nap 
és játszótér átadás Meszlenben
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A tömördi Kneipp szá raz ta po só pá lya

Ön kor mány za tunk ta po só ös vény ki ala kí tá -
sát ter vez te a Dó zsa György ut cá ban a ját szó -
tér mel lett. 

A szá raz ta po só pá lyát (úgy is ne ve zik, Me -
zít lá bas park vagy Kneipp szá raz ta po só pá -
lya) kü lön bö zõ mé re tû ka vics, kõ, zú za lék, fe -
nyõ ké reg, to boz, faapríték al kot ják. A me zít lá -
bas sé ta min den kor osz tály ré szé re ter mé sze -
tes fel fris sü lést kí nál, ja vít ja az egyen súly ér ze -
tet, jó té kony ha tás sal van a test tar tás ra, sti mu -
lál ja a talp ref lex zó ná it. 

A be ru há zást kö zös sé gi mun ka ke re té ben
kí ván ták meg va ló sí ta ni. A fa lu la kói ös  sze fog -
tak, s a lel kes, tett re kész ön kén tes cso port gyü -
le ke zett a hely szí nen 2021. 06. 05-én reg gel. 

A részt ve võk név so ra: Kollárits Gá bor, Nikli
Ba lázs, Má tyás Gá bor, Dr. Sán dor Ger gely,
Kollarits Ni ko lett, Hor váth Gab ri el la, Horváthné
Dombai Mar git, Bódizs Ti bor, Bódizsné Ta kács
Er zsé bet, Kiss Gá bor, Kisssné Sza bó Ágo ta,
Prisznyák La u ra, Hor váth Mira, Má tyás Fe renc,
Má tyás Jó zsef, Hor váth Zol tán, Horváthné Vö -
rös Ibo lya, Vlasich Andrásné, Vlasich Dó ra,
Bettenbuch Ist ván, Kurucz Eni kõ, Szalay Pé ter,
Szalay Márk, Sán dor Bor bá la, Pusker Já nos,
Biczó Klá ra, Pukler Be at rix. 

El ké szült szor gos mun ká juk kal a tan ös vény.
El sõ ki pró bá lói õk vol tak, de ajánl juk min den -
ki nek nagy-nagy sze re tet tel! 

Ha tal mas él mény, a tes tünk nek is jó szol -
gá la tot tesz, fel pezs dí ti a vér ke rin gé sünk, erõ -
sí ti az ér fa la kat, nõ a tal pi ér zé ke lé sünk, és
még az egyen súly ér zé kün ket is fej lesz ti. Hol
bök, hol si mo gat, hol nyom… És ter mé sze te -
sen ki vá ló mó ka is, sok ne ve tés sel, ami nek
szin tén jó té kony ha tá sai is van nak Mind ez
szép kör nye zet ben, friss le ve gõn, ma dár da los
kör nye zet ben, a pa tak mel lett,  egy-egy  ár -
nyas fa tö vé ben … 

Vé gig le het men ni vé kony tal pú ci põ ben
vagy pa pucs ban is, de ak kor az él mény s a
gyógy ha tás gyen gébb le het. Ér de mes ki pró -
bál ni, hasz nál juk egész ség gel!                                                     

KSzÁ

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Tömörd 2021. 06. 17-tõl 06. 20-ig ke rült meg ren de -
zés re az Után pót lás Ma gyar Ku pa Eger ben. A
ran gos ser dü lõ és ju ni or kor cso por tú ver se nyen
a Fitt-Box Ököl ví vó Egye sü le tet 5 ver seny zõ kép -
vi sel te. Hökkön Ba lázs ser dü lõ fér fi 56 kg-ban
döntõ fö lén  nyel nyert a 2. me net ben a pak si
Sár kö zi Já nos el len. Ba lázs szé pen, len dü le te sen
bok szolt. Új he lyi Bar na ju ni or fér fi 60 kg-ban
pon to zá sos ve re sé get szen ve dett a Tám pió -
men te ököl ví vó ja, Tóth György el len, en nek el le -
né re ma gá hoz ké pest jól bunyózott. Kiss Áron ju -
ni or fér fi 63 kg-ban ki ka pott a ná la jó val ru ti no -
sabb Jám bor Ápádtól. Né meth Dó ra ser dü lõ nõi
51 kg-ban az el sõ me net ben dön tõ fö lén  nyel
nyert a KSI ver seny zõ je, Juraskó Vi vi en el len. En -
nek kö szön he tõ en dön tõ be ju tott. Gom bai
Dominik ser dü lõ fér fi 46 kg-ban meg osz tott pon -
to zás sal gyõ ze del mes ke dett a Hobbisták bu -
nyó sá val, Bo tos Brendonnal szem ben, így elõ -
dön tõ be ju tott. Hökkön Ba lázs ser dü lõ fér fi 56
kg-ban egy han gú gyõ zel met ara tott a Var jú Box
Club ököl ví vó ja, Rácz Kevin el len, ami nek ered -
mé nye ként a dön tõ ben lép he tett új ra ring be.
Né meth Dó ra ser dü lõ nõi 51 kg-ban a dön tõ ben
szállt harc ba az Im pé ri um Ököl ví vó Egye sü let
ver seny zõ jé vel, Sá pi Ni ko let tel. Dó ra elõ zõ mér -
kõ zé sé hez ha son ló an most is tel jes erõ be do bás -
sal kez dett, ami nek meg is lett az ered mé nye, az
el sõ me net ben dön tõ fö lén  nyel gyõ ze del mes -
ke dett, így arany érem tu laj do no sa lett. Gom bai
Dominik ser dü lõ fér fi 46 kg-ban a deb re ce ni
Bernáth Ri chárd dal szem ben lé pett szo rí tó ba.
Dominik ügye sen, zár tan bu nyó zott mind há rom

me net ben. A har ma dik me net vé gén meg osz -
tott pon to zás sal ver seny zõnk ke ze len dült a ma -
gas ba, így a dön tõ ben szur kol hat tunk ne ki.
Gom bai Dominik ser dü lõ fér fi 46 kg-ban óri á si
csa tát ví vott a Va sas ver seny zõ jé vel, Brázovics
Ta más sal. Dominik min den ere jét be le ad va har -
colt há rom me ne ten ke resz tül, azon ban a bí rák

az el len fe lét lát ták jobb nak, így ököl ví vónk
ezüst érem mel zár ta a ver senyt. Hökkön Ba lázs
ser dü lõ fér fi 56 kg-ban Baráth Dominikkal, az
Óbu dai Ró mai Box Club ököl ví vó já val vív ta a
min dent el dön tõ mér kõ zést. Ba lázs az elõ zõ na -
pok hoz ha son ló an ez út tal is ke mé nyen kez dett.
Tel je sít mé nyét el len fe le kép te len volt túl szár nyal -
ni, a har ma dik me net ben Ba lázs dön tõ fö lény -
 nyel nyert, így arany érem tu laj do no sa lett. A Fitt-
Box Ököl ví vói tel je sít mé nyé nek kö szön he tõ en az
egye sü let har ma dik he lyen vég zett a ser dü lõ
csa pa tok kö zött!                                    S.Heni

Nem min den na pi meg tisz tel te tés ben volt ré -
sze a kis va si te le pü lés nek. 2021. jú ni us 20-án dr.
Ve res And rás, a gyõ ri egy ház me gye püs pö ke lá -
to ga tott el a fa lu ba. Jász Lász ló he lyi plé bá nos -
sal mu tat ták be a szent mi sét, majd a ta valy fel -
újí tott ká pol nát szen tel te fel, mely 1949-ben ké -

szült. A terv rajz 1949. má jus 10-én ké szült Gájer
Fe renc bí ró kez de mé nye zé sé re. Az épí tõ anya -
got az Ál la mi Gaz da ság tól kap ták, és tár sa dal -
mi mun ká ban folyt az épít ke zés. A kõ mû ves mun -
ka ja va ré szét a csepregi Tóth Ist ván és pár he -
lyi la kos vé gez te. A szent mi se után a püs pök
atya meg te kin tet te a meg újult szent kép ki ál lí tást,
mely 6 év vel ez elõtt nyílt meg, majd a szép ün -

nep re a he lyi la ko sok to vább bõ ví tet ték ér té kes
ima köny vek kel, bib li ák kal, és lát ha tó a ká pol na
ere de ti terv raj za is. Ezt kö ve tõ en kö zös ebé den
vett rész az ön kor mány za ti és egy há zi kép vi se -

lõk kel. Min den hely bé li ki vet te a ré szét az elõ ké -
szü let ben, és így mél tón vár hat ták a nem min -
den na pi lá to ga tót, hi szen még ilyen ma gas ran -
gú egy há zi sze mély nem járt Iklanberényben.

SulicsHeni

Remek teljesítményt nyújtottak 
a fitt-boxos versenyzõk Egerben

Püspöki látogatás Iklanberényben
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Lócs Köz sé gi Ön kor mány zat idén el sõ al ka -
lom mal ne ve zett a Vi rá gos Ma gyar or szág ért
Ver seny be a te le pü lé sek ka te gó ri á já ban. Ez a
cél már ta valy meg fo gal ma zó dott a kép vi se lõ-
tes tü let ben, zá po roz tak az öt le tek a fel ké szü lés
kap csán, így egy re több fi gyel met for dí tunk az

új ra hasz no sí tás ra, a vi rá go sí tás ra, a bur ko la ta -
ink gon do zá sá ra, tu ris ta ba rát szem lé let re.
Használt sütõolajgyûjtést in dí tot tunk, két fe dett
ki ülõs ke rék pá ros pi he nõ he lyet ala kí tot tunk ki,
dí szes ivókutat lé te sí tünk. Ta vasszal sze mét sze -
dést vé gez tünk, 200 tõ mus kát lit ül tet tünk el a
Kö zös sé gek He te ke re té ben, vi rá got osz tot tunk a
la kos ság nak is. Kör nye zet szé pí tõ ver senyt hir det -
tünk a he lyi ek szá má ra Vi rág zó ré gi ség 2021
cím mel, mely nek cél ja a vi rá go sí tás ös  sze kap -
cso lá sa az új ra hasz no sí tás sal. Azt kér tük, hogy
min den ki ke res sen elõ egy ré gi hasz ná la ti tár -
gyat, ül tes se be egy nyá ri vi rág gal és he lyez ze ki

a ház elé, ápol ja, gon doz za. 23 fõ nyúj tott be
ne ve zést 25 jel igés vi rág kom po zí ci ó val, 3 fõs
szak em be rek bõl ál ló bi zott ság fog ja bí rál ni, az
ered mény hir de tést az au gusz tu si fa lu na pon tart -
juk, ker té sze ti vá sár lá si utal vá nyok kal dí jaz zuk a
leg jobb al ko tá so kat. A tu ris ta ba rát szem lé let be -
mu ta tá sá ra idén elõ ször ke rék pá ros ró zsa tú rát
szer ve zett ön kor mány za tunk a Ró zsa fa lu Ci vil
Egye sü let tel kö zö sen, mely re a kör nye zõ fal vak
la kó it hív tuk és ven dég vá ró fa la tok kal vár tuk jú -

ni us 26-án dél elõtt, dél után pe dig az I. Ró zsa -
fesz ti vál ke re té ben kul tu rá lis mû so rok sze re pel tek
a prog ram ban. A Vi rá gos Ma gyar or szág ért Ver -
seny bí rá ló bi zott sá ga vár ha tó an au gusz tus ban
ér ke zik majd, és a vi rá go kon túl a hulladék gaz -
dá ko dás-újrahasznosítást, bur ko la tok mi nõ sé -
gét, tu ris ta ba rát szem pon to kat is ér té ke li majd. 

Reichardt Ni ko lett

I. Lócsi 
Rózsafesztivál 
képekben

Virágos Lócs



Vég re-vég re, va la há ra,
a ví rus sal szem be száll va,
tel jes szív bõl örül hes sünk,
egy más sal jót be szél ges sünk!
Ez zel a biz ta tó, öröm te li ta lál ko zást su gal ló

so rok kal moz gó sí tot ta Egyházasfalu Ön kor mány -
za ta a sú lyos be teg ség gel küsz kö dõ em ber tár -
sa ink kal szo li dá ris, ha gyo má nyos fa lu fu tás ra a
la kos sá got a jú ni us 26-i szom bat es té re.

Már na pok kal elõt te érez he tõ volt a lá zas ké -
szü lõ dés, hi szen ez a szép in dít ta tá sú, éven ként
meg ren de zen dõ ese mény a ta va lyi, 2020-as
esz ten dõ ben a saj ná la tos ví rus hely zet mi att el -
ma radt.

Az in du lás hely szí nén, a Ke resz té nyi Pék ség
elõtt vá ra ko zó, je len tõs szá mú, ja va részt ke rék -
pá ron ér ke zõ, vál lal ko zó szel le mû hely bé li ek és
ven dé ge ink el sõ sor ban nem sa ját órá juk ra pil -

lant va vár ták az in du lást jel zõ 18 órát, ha nem a
Szent Ke reszt-temp lom tor nyá ra emel ték te kin te -
tü ket, ahol köz sé günk leg fi a ta labb kin cse, a
mind ös  sze né hány he te fel sze relt to rony óra mu -
tat ja az idõt a vi lág négy ég tá ja fe lé, Talabér
Gá bor he lyi la ko sunk nak kö szön he tõ en.

Ezért az in du lást meg elõ zõ per cek ben pol -
gár mes te rünk a jó té kony kö zös sé gi al kal mat
meg ra gad va, meg ha tot tan tol má csol ta kis fa -
lunk há lás kö szö ne tét az ér té kes, cso dás aján -

dé kért nagy lel kû ado má nyo zónk nak, a je len le -
võk szív bõl jö võ tap sá nak kí sé re té ben. Talabér
Gá bor szü lõ fa lu já nak tett ne mes gesz tu sát ez -
úton is meg kö szön jük.

Em lí tés re mél tó az az öröm te li tény is, hogy a
több száz fõ rész vé te lé vel zaj ló ren dez vényt,
me lyen a ke rék pá ros ok mel lett lovaskocsikkal in -
du lók is akad tak, mind vé gig az ott hon mar adot -
tak szur ko ló fi gyel me és biz ta tá sa kí sér te.

A jó té kony ság je gyé ben Hollósi Já nos ven -
dég lõs és csa lád ja ez út tal is em lé ke ze te sen fi -
nom va cso rá val vár ta a fu tás ból vis  sza té rõ ket.
Olyan íz le tes ha lász lét és gu lyást kí nált a tá nyé -
rok ban, ame lye kért a nép sze rû te le ví zi ós mû sor -
ban, a Kony ha fõ nök ben is meg di csér ték vol na.
Na gyon há lá sak va gyunk ér te!

A fen sé ges va cso ra éj sza ká ba nyú ló, jó ízû
be szél ge tés re kész tet te a részt ve võ ket, me lyet

Oláh Zol tán idén is han gu la tos, tánc ba hí vo ga -
tó ze né vel fû sze re zett. Kö szö net ér te!

Ön kor mány za tunk kö rül te kin tõ, gon dos szer -
ve zé se, a mi nõ sé gi ven dég lá tás és a fa lu la kos -
sá gá nak ak tív hoz zá ál lá sa, tar tal mas, szí vet-lel -
ket me len ge tõ ta lál ko zás sá ne me sí tet te a
jószándékú, ha gyo mány õr zõ es tet, méltóan az
ugyan csak ön zet len, ál do zat kész sze re tet bõl
aján dé ko zott, jó cse le ke de tek re sar kal ló to rony -
órá hoz.                                   Ma jor Iza bel la
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Te me tõi fej lesz tés
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta 2020. 09.

10-én nyúj tot ta be pá lyá za ti ké rel mét a Ma -
gyar Fa lu Prog ram ke re té ben meg hir de tett,
„Te me tõi inf rast ruk tú ra fej lesz té se – 2020” cí -
mû, MFP-FVT/2020 kód szá mú pá lyá za ti ki írás -
ra. Az így el nyert 4.987.980 fo rint ös  sze gû tá -
mo ga tás se gít sé gé vel mind ös  sze sen 130 mé -

ter ere de ti leg fü ves, he lyen ként ka vi csos ös -
vényt ala kul ha tott át szi lárd bur ko la tú jár dá -
vá. Hor váth Zol tán, Csepreg Vá ros Pol gár mes -
te re köszönötetét fe jez te ki Ágh Pé ter or szág -
gyû lé si kép vi se lõ nek a pá lyá zat si ke re ér de -
ké ben ki fej tett sze mé lyes köz ben já rá sá ért. El -
mon dá sa sze rint bár az ön kor mány zat szû kös
ön erõ vel ren del ke zik, a fen ti hez ha son ló tá -
mo ga tá sok kal együtt sze ret ne min den le he tõ -
sé get meg ra gad ni a ke gye le ti köz szol gál ta tás
szín vo na lá nak meg õr zé sé re, eme lé sé re
Csep regen. 

A fen ti ki vi te le zés be fe je zõ dött, amely nek
ered mé nye ként a ra va ta lo zó mel lett kez dõ dõ
köz le ke dõ sza kasz ke rült fel újí tás ra mint egy
110 m hos  szú ság ban a ká pol na vo na lá ig. To -
váb bá a ká pol ná val szem ben áll va, an nak
bal ol da lán fel fe lé ha lad va tör tént tér kö ves
fe lü let ki ala kí tá sa a ká pol na mö göt ti sí rok za -
var ta la nabb és kom for to sabb meg kö ze lí té se
ér de ké ben.                      Dr. Tarsoly Ádám

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg

Tagokat keresünk!

A Répce menti férfikórusba tagokat 
keresünk. Ha kedvet érez az énekléshez,

hívjon minket. Tóth István 30/2744638

A fény ké pen bal ra Hor váth Zol tán, 
Csepreg Vá ros Pol gár mes te re és Ba lázs Dá vid, 

a ki vi te le zést vég zõ cég kép vi se lõ je.

Fa lu fu tás 
a to rony óra ár nyé ká ban
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Nagy öröm mel és lel ke se dés sel
szer vez tük a prog ra mo kat. Úgy
érez tük, az em be rek nek is szük sé -
gük van már egy kis ki kap cso ló -
dás ra, szó ra ko zás ra a sok be zárt -
ság után. 

Pró bál tunk olyan prog ram so ro -
za tot ös  sze ál lí ta ni, ami ben min den ki
meg ta lál ja a szá má ra meg fe le lõt.

Volt íjá szat, élõ csocsó, ugrálóvár,
lufibohóc, arc fes tés. A Bog oly csa -
lád jó vol tá ból a ma gyar–fran cia Eb-
mér kõ zést is le tud tuk ve tí te ni a ven -
dé gek nek, mert ki hoz ták a té vé jü -
ket, így együtt szur kol ha tott a fa lu a
ma gyar csa pa tért. A hû sö lés ben is
se gít sé günk re vol tak a pá ra ka pu juk -
nak kö szön he tõ en. Még egy szer sze -
ret nénk meg kö szön ni a tá mo ga tá -
su kat! A ren dez vény fõ hang sú lya
nem csak a nyár kö szön tõ volt, ha -
nem az apák és a gyer me kek is,
ezért a fel kö szön té sük rõl sem fe led -
kez tünk meg. Rubóczkiné Börczy Vik -
tó ria pol gár mes ter as  szony, Bögöthy
Zsu zsan na kép vi se lõ és jó ma gam,
Ohr Bri git ta mû ve lõ dés szer ve zõ-as -
 szisz tens kö szön töt tük az édes apá kat
és a gyer me ke ket. A gyer me kek nek
há lá ból ver set mond tunk, hi szen köz -
tu dott, min den ün nep sé gen õk sze -
re pel nek, így egy gom bóc fagy lalt -
tal is ked ves ked tünk ne kik. Az édes -
apák sze me sem maradthatott szá -

ra zon, mert gyer me ke ik rög tö nöz ve
fel ol vas tak egy kö szön tõt: Baráth
Gab ri el la Apák nap já ra cí mû ver sét
és egy sze mély re szó ló aján dé kot
kap tak. Na gyon fon tos nak tart ja a
kép vi se lõ-tes tü let és én is az apák
nap ját, mert õk is meg ér de mel nek
egy na pot, amely ró luk szól. Él je nek
az apák, akik ke mé nyek, érez nek,

ko mo lyak, min dig so kat dol goz nak,
de örök ké ha za vágy nak a csa lád -
juk hoz. Ma gyar or szá gon 1994 óta
ün ne pel jük az apák nap ját, ha zánk -
ban még nincs ak ko ra ha gyo má -
nya, de év rõl év re nõ a nép sze rû sé -
ge. Ezért már má so dik al ka lom mal
ren dez tük meg ezt a ne ves ün ne pet.
Re mél jük, si ke rült örö met okoz nunk
az új ha gyo mány meg te rem té sé vel,
amit min den év ben meg tar tunk az
anyák nap ja pár ja ként. Az íz le tes
éte lek nek (gu lyás, pör költ), amit va -
cso rá ra szol gál tunk fel a ven dé gek -
nek, az el ké szí té sé ben Böghöty End -
re szor gos ko dott, ami na gyon jól si -
ke rült, itt is kö szön jünk az egész na -
pos mun ká ját! A ze né rõl és a jó han -
gu lat ról gon dos ko dott DJ Da vis
Grand.

Kü lön kö szön jük a tá mo ga tást,
se gít sé get a ren dez vény si ke res le -
bo nyo lí tá sá ban! Örü lünk, hogy ve -
lünk együtt szó ra koz tak!

Ohr Bri git ta

Egy jú ni u si pén tek dél utá non,
az ár nyas fák alatt va la mi ké szü -
lõd ni lát szott a zsirai óvo dá ban.
Csa lá di nap pal zá rult az idei ok ta -
tá si év, s er re vár ták szí nes prog ra -
mok kal, a gye re ke ket és szü le i ket
az óvo da dol go zói.  

Mé szá ros Re ná ta óvo da ve ze tõ
kö szön töt te a ven dé ge ket, majd az
ovi sok vi dám dal lal, kör tánc cal
tar kí tott mû so ruk kal szó ra koz tat ták
a né zõ ket. A prog ram mal egy be -
köt ve ke rült hi va ta los át adás ra a
ta va lyi év fo lya mán, a Ma gyar Fa -
lu prog ram ke re té ben meg újí tott
óvo da ud var. A pá lyá za ton el nyert
5 mil lió fo rint tá mo ga tás ból az ud -
va ron új já té kok, esz kö zök ke rül tek
fel ál lí tás ra, ez zel is szí ne sít ve, von -
zó vá té ve az amúgy is kel le mes ud -

vart, s re mél he tõ leg örö met sze rez -
ve ez zel a ki csik nek.

Nagy Fer di nánd pol gár mes ter
szin tén kö szön töt te a ven dé ge ket,
meg kö szön te a tá mo ga tást és
meg je gyez te, hogy jó itt gye rek nek

len ni. Ez után át ad ta a szót Barcza
At ti la or szág gyû lé si kép vi se lõ nek,
aki ün ne pé lye sen is át ad ta az el ké -
szült ud vart.

Ki csit késbõbb báb szín ház szó -
ra koz tat ta a gye re ke ket, majd
meg ér kez tek Répcevis Köz ség Ön -

kén tes Tûz ol tó Egye sü le té nek kép -
vi se lõi a tûz ol tó au tó juk kal. Be te kin -

tést ad tak a tûz ol tók
éle té be, majd a ki -
csik bir tok ba ve het -
ték a tûz ol tó au tót és
ki pró bál hat ták a
fecs ken dõ hasz ná la -
tát is. Saj nos vi zet
nem csak a töm lõk -
bõl kap tunk, meg ér -
ke zett az égi ál dás is,

mely a sza bad té ri prog ra mot le is
zár ta. En nek el le né re egy kel le mes
nyá ri dél utánt tölt het tek el a ven -
dé gek a meg újult óvo da ud va rán.
Kö szön jük a tá mo ga tást!

N.P.K

Csa lá di nap az óvo dá banNyár kö szön tõ, 
apák nap ja, gye rek nap Nemesládonyban
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Tisz tít suk meg az Or szá got!
Áp ri lis ban ér ke zett a hír, hogy a „Tisz tít suk

meg az Or szá got!” pro jekt ke re tén be lül az In -
no vá ci ós és Tech no ló gi ai Mi nisz té ri um az IFKA
Köz hasz nú Nonprofit Kft. út ján nyil vá nos pá lyá -
za tot hir de tett meg az il le gá lis hul la dék le ra kók
fel szá mo lá sa ér de ké ben, ame lyen Csepreg
Vá ros Ön kor mány za tá nak tá mo ga tá si ké rel me
is po zi tív el bí rá lás ban ré sze sült. Az az óta el telt

idõ szak ban e pá lyá za ti pro jekt már be is fe je zõ -
dött. Az így el nyert mind ös  sze sen 21.154.805,-
fo rint ös  szeg bõl az ön kor mány zat nak le he tõ sé -
ge nyílt kö zel 600 m3 il le gá li san le ra kott hul la -
dék el szál lít ta tá sá ra, va la mint az el szál lí tott hul -
la dék új ra ter me lõ dé sé nek meg aka dá lyo zá sa
ér de ké ben 10 hely szí nen jó mi nõ sé gû, éj jel is
lá tó ka me ra ki he lye zé sé re is sor ke rült. Eze ket ki -
egé szít ve pe dig idõn ként át he lyez he tõ mo bil
ka me rák is te le pí tés re ke rül tek. Hor váth Zol tán
pol gár mes ter is mét kö szö ne tet mon dott Ágh Pé -
ter or szág gyû lé si kép vi se lõ nek, aki nél kül nem
jö he tett vol na lét re ez a fej lesz tés.

Dr. Tarsoly Ádám

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
Bük Nagy köz ség 1990 után in ten zív fej lõ dé -

sen ment ke resz tül. Dr. Sze le Fe renc pol gár mes -
ter és a kép vi se lõ-tes tü let tag jai 1993-ban
együtt meg fo gal maz ták az ér de kel tek kel, hogy
Bü kön mi lyen sport ágak le het nek ered mé nye -
sek, s eze ket se gí tet ték. 1993-ban új ra meg ala -
kult a sakk-, 1994-ben pe dig az asz ta li te nisz-, a
bir kó zó- és a nõi ké zi lab da-szak osz tály. 

A sport pá lya az ön kor mány zat tu laj do ná ban
van. Fo lya ma tos fej lesz té sé nek kez de mé nye zé -
se id. Szidoly Lász ló al pol gár mes ter ne vé hez fû -
zõ dik. Irá nyí tá sá val dr. Sze le Fe renc pol gár mes -
ter, Sza bó Jó zsef jegy zõ, s a kép vi se lõ-tes tü let
se gít sé gé vel spor tot sze re tõ ma gán sze mé lyek,
vál lal ko zók és cé gek so ra is ki vet te ré szét a fej -
lesz té sek bõl. Az ön kor mány zat je len tõs anya gi
tá mo ga tá sa mel lett ren ge teg tár sa dal mi mun -
kát, sza bad idõt for dí tot tak ar ra, hogy meg va ló -
sul jon a sport pá lya mo der ni zá -
lá sa és bõ ví té se, a ki szol gá ló
he lyi sé gek meg újí tá sa.  A kö vet -
ke zõ nagy lé pés az ak ko ri te le -
pü lés ve ze tés ré szé rõl 1995-ben,
a Bü ki TK 75. év for du ló já nak
meg ün nep lé se kor, a sport csar -
nok át adá sá val va ló sult meg. A
te le pü lés al kal mas lett így a
spor tol ni vá gyók még jobb ki -
szol gá lá sá ra. Emel lett mind két
lé te sít mény a ver seny sport mel -
lett az is ko lai test ne ve lés órák hely szí ne ként is
mû kö dik, va la mint a sza bad idõs sport te vé keny -
sé get vég zõ csa pa tok, cso por tok szá má ra is le -
he tõ sé get nyújt a moz gás ra.

Az ön kor mány zat 1995-ben a sport in téz mé -
nyek ve ze té sé vel Szélesy Jó zsef ta nárt bíz ta
meg. Az in téz mény ve ze tõ ki ala kí tot ta a lé te sít -
mé nyek mû kö dé sé nek szer ve ze ti, sze mé lyi és
tár gyi ke re te it. Az õ és utó dai szer ve zõ mun ká ja
ré vén a he lyi ek és kör nyék be li ek mel lett – Bük
adott sá ga it ki hasz nál va – egy re több el sõ osz tá -
lyú és vá lo ga tott csa pat vet te igény be a sport -
lé te sít mé nye ket, de kul tu rá lis prog ra mok nak is
he lyet biz to sí tot tak. 

Az újabb na gyobb be ru há zás a sport pá lyát
érin tet te: 1996 õszén a Fe renc vá ro si TC fel nõtt
NB. I-es lab da rú gó csa pa tá nak mér kõ zé sé vel
vil lany vi lá gí tást is avat tak. 1996-ban Gallov Re -
zsõ, az Or szá gos Test ne ve lé si és Sport hi va tal  el -
nö ke a NEM ZE TI SPORT VÁ ROS ki tün te tõ cím mel és
dísz ok le vél lel ju tal maz ta Bük Nagy köz sé get „a
test ne ve lés és sport he lyi fel ada ta i nak si ke res
meg va ló sí tá sá ban, a di ák-, a sza bad idõ- és a
ver seny sport fej lesz té sé ben, a nagy köz ség
sport szer ve ze te i nek tá mo ga tá sá ban ta nú sí tott
el kö te le zett sé gé ért”. 2005-re a lab da rú gó pá lya
to vább fej leszt ve al kal mas lett nem zet kö zi mér -
kõ zé sek re: ez év nya rán az U19-es nõi lab da rú -
gó Eu ró pa-baj nok ság nyol cas dön tõ jé nek egyik
hely szí ne volt Bük. Az edzõ pá lya 2012–2013. évi
mû fü ve sí té se – a Bozsik-program és az ön kor -
mány zat tá mo ga tá sá val – pe dig az idõ já rá si vi -
szon tag sá gok mel lett is le he tõ vé te szi a lab da rú -
gók tél vé gi fel ké szü lé sét. A sport lé te sít mé nyek
bér be adá sá val ha zai és kül föl di vá lo ga tot tak, s
klub csa pa tok vé gez ték fel ké szü lé sü ket Bü kön. A
bir kó zók mel lett több ma gyar vá lo ga tott és klub -
csa pat is ala po zott már ná lunk, vagy ját szott

mér kõ zést. A leg ne ve sebb itt ké szü lõ együt tes az
olasz Sampdoria és a spa nyol Getafe volt.

A sport lé te sít mé nyek fej lesz té se-épí té se,
majd át adá sa után to vább fej lõ dött a ver seny-
és sza bad idõ sport. Több év ben is or szá gos do -
bo gós he lyen vég zett a te le pü lés a Ki hí vás Nap -
ja ver se nye in és so ro zat ban nyer te el a Für dõ vá -
ros ok Ku pá ját. Új szak osz tály ként 1997-ben ko -
sár lab da csa pat ala ku lá sa is meg tör tént. A te le -
pü lés fi a tal jai mel lett a kör nyék rõl is egy re töb -
ben be kap cso lód tak az egyes szak osz tály ok
mun ká já ba. Já té ko sok ide csá bí tá sá val és vá -
sár lá sá val a fel nõtt asz ta li te ni sze zõk az évek so -
rán az egy re ma ga sabb osz tá lyo kat meg nyer ve
az Ext ra-li gá ig és nem zet kö zi sze rep lé se kig, a
lab da rú gók az NB I. B-ig, a ké zi lab dá zók az NB
II-ig ju tot tak, és ér tek el ott is do bo gós
helyezés(seke)t. 

A bir kó zó szak osz tály 2007-ben ki vált a Bü ki
TK-ból, és Bü ki Bir kó zó Club né ven önál ló egye -
sü let ként mû kö dik. A bir kó zók or szá gos baj nok -
sá go kon vet tek részt – több el sõ he lyet sze rez ve,
s Csor dás Szil vesz ter, majd Var ga Do rot  tya és
Amb rus Vik tó ria kor osz tá lyos vá lo ga tott spor to ló
lett. Utób bi sport ágat vál tott, s je len leg a Kõ sze -
gi Fitt-Box Ököl ví vó Egye sü let Bü ki Szak osz tá lyá -
nak kor osz tá lyos vá lo ga tott ver seny zõ je
Reseterits Tifanival együtt.

A dr. Sze le Fe renc, Hor váth La jos, majd dr.
Né meth Sán dor pol gár mes ter ve zet te tes tü le tek
igye ke ze tek min den tá mo ga tást meg ad ni a
sportkör(ök) szá má ra.  Az egyes szak osz tály ok
igye kez tek más szpon zo ro kat is sze rez ni. Rö vi -
debb-hos  szabb ide ig je len tõs se gít sé get biz to sí -
tott a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. az asz ta li te nisz- és a
lab da rú gó-szak osz tály nak. A Hungest Ho tel Zrt.
a lab da rú gó kat, a Nestlé-Purina Vál la lat az asz -
ta li te ni sze zõ ket, a Dr. Lupó Bt. a ké zi lab dá zó kat
tá mo gat ta éve kig olyan mér ték ben, hogy ne -
vük is meg je lent a baj nok sá gok ban sze rep lõ
csa pa tok el ne ve zé sé ben.

A sport kö rök leg ma ga sabb fó ru ma a köz -
gyû lés, me lyen a ta gok meg vi tat ják a szak mai
mun kát és az éves költ ség ve tést, il let ve dönt het -
nek az el nök, az alelnök(ök), il let ve az el nök sé gi
ta gok sze mé lyé rõl. A sport kö ri ta gok szá ma ál ta -
lá ban 80–120 fõ kö zött moz gott a Bü ki TK-ban és
elõd szer ve ze te i ben az 1940-es évek tõl kez dõ -
dõ en. A szak osz tály ok mun ká ját a szak osz tály ve -
ze tõk irá nyít ják. Va la men  nyi ve ze tõ – az edzõk
és a szak sze mély zet tag jai ki vé te lé vel – az el -
nök ség tag ja i val és a szak osz tály-ve ze tõ sé gek -
kel együtt tár sa dal mi (ön kén tes) mun ká ban vé -
gez ték, il let ve lát ják el ma is fe le lõs ség tel jes fel -
ada ta i kat.

Sá gi Fe renc

A bü ki sport 100 éve III. rész

A 2000/2001. évi lab da rú gó NB II. Hummel-csoportjának baj nok csa pa ta
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2001. jú li us 06-án nyílt meg Hegy fa lun Ju -
hász Ár pád Ké pes lap Mú ze u ma, hogy köz kincs -
 csé, a köz mû ve lõ dés ré szé vé te gye ak kor 31
éves gyûj tõ mun ká ja ered mé nyét, a kb. 40.000
db ké pes lap ból ké szí tett vá lo ga tást. 

Az in gye ne sen lá to gat ha tó, ado má nyok ból,
adó 1%-ok ból fenn tar tott  gyûj te mény fo lya ma -
to san bõ vül, má ra már több mint 200.000-fé le
ké pes lap ta lál ha tó itt. Nem csak tár lók ba ren dez -
ve te kint he tünk meg ki ál lí tá so kat, ha nem té mán -
ként al bu mok ba ren dez ve is, így sze mé lyes meg -
je le nés sel egyé ni igény sze rint akár több ezer ké -
pes lap meg cso dá lá sa is le het sé ges. A fõ gyûj té -
si te rü le tek: Tri a non, Bur gen land, Ma gyar or szág
tör té nel me a hon fog la lás tól nap ja in kig, ha zánk
tá jai, em lék mû vei, hungarikumai,  te le pü lé sei (ki -
emel ten Sop ron), a Nyu gat-Ma gyar or szá gi me -
gyék, vas út, tûz ol tó ság, min den „Er zsé bet” ne vû
hí res ség gel kap cso la tos lap; ka rá cso nyi, hús vé ti,
mû vé sze ti, val lá sos té má jú, al kal mi, év for du lók ra
ki adott, táj ké pes, vi rá gos té má jú ké pes lap cso -
dák is van nak a vi lág szin te min den or szá gá ból,
az al ko tók kre a ti vi tá sát is meg örö kít ve. 

A 9631 Hegy fa lu, Kos suth L. u. 19. szám alatt ta -
lál ha tó mú ze um 10–17 órá ig min den nap lá to gat -
ha tó, il let ve elõ ze tes egyez te tés alap ján – a 06-
20/463/9490 te le fon szá mon – kü lön is fo gad lá to -
ga tó kat, ké pes lap cse re-part ne re ket. Pos tán is fo -
gad ják a nap ja ink ban a kö ze li és a rég múlt ban ki -
adott ké pes lap ado má nyo kat, el fek võ gyûj te mé -
nye ket, ame lye ket cso por to sí tás után egye di nyil -
ván tar tá si szám alap ján di gi ta li zál nak, rend sze rez -
nek, ki ál lí ta nak; egyé ni igény jel zé se ese tén anya -

gi tá mo ga tás sal kü lön – akár ki he lye zett – ki ál lí tás
lét re ho zá sa is meg va ló sít ha tó; interneten pe dig az
indafoto.hu/KMBK/collections weboldalra kat tint va
több té ma kör fel dol go zá sa online is el ér he tõ.

A ké pes lap gyûj te mény nagy ság rend je
alap ján ma Ma gyar or szág egyik leg na gyobb,
szak sze rû en rend sze re zett és 20. éve nyil vá no -
san lá to gat ha tó ma gán gyûj te mé nye, „Ké pes -
lap Mú ze um Ba rá ti Kör” né ven tá mo ga tói cso -
port se gí ti a mun ká ját.

Ju hász Ár pád
el nök - ké pes lap gyûj tõ

2021. jú ni us 4-én új ra szo mo rú év for -
du ló ról em lé kez tünk meg Hegy fa lu ban.
101 éve ír ták alá az I. vi lág há bo rút le zá -
ró tri a no ni bé ke szer zõ dést, amely meg -
ha tá roz ta a vesz tes ol da lon ál ló Ma gyar -
or szág új ál lam ha tá ra it. Or szá gunk el -

vesz tet te te rü le té nek egy je len tõs ré szét –
köz te ipar vi dé ke ket, me zõ gaz da sá gi te -
rü le te ket, bá nya vi dé ke ket és min den
har ma dik lakosát… Rá adá sul mind ez kb.
fél mil lió ha lot tal já ró há bo rús ve re ség
után tör tént. 

Idén jú ni us 4-én a Hõ sök te rén Bartok
Ti bor pol gár mes ter fog lal ta ös  sze az egy -
be gyûl tek nek, hogy mit je len tett a bé ke -
szer zõ dés az or szág ha tár má sik ol da lá ról,
Szer bia fe lõl néz ve, mi lyen meg ren dí tõ él -
mény volt az ott élõ ma gya rok nak. Pon to -
san 12 óra kor a dé li ha rang szó hang já ra
he lyez te el az em lé ke zés ko szo rú ját a Hõ -
sök em lék mû nél.       Magyarné Kiss Éva

Czitkovics Noémi kiállítás látogató

20 éves a Képeslap
Múzeum Hegyfalun

Tri a non ra
em lé kez tünk



Az üzem épí té si en ge dé lyé nek
meg szer zé se után Carstanjen Gusz -
táv in téz ke dett ar ról is, hogy a két
Répce men ti gyá rat a Bü ki Vas út ál lo -
más sal (és egy más sal) ipar vas út kös -
se ös  sze. (Ez zel ér de kelt sé ge lett a
felsõbüki gyár ban, majd az 1869-
ben lét re jött Nagyczenki Czukor gyá -
rak rész vény tár su la tá ban, mely nek
rész vé nye i bõl is vá sá rolt.) Az ál lo más -
ról ki in du ló vágánypárról le ága zás
volt a bü ki gyár ba, majd az ipar vas -
út to vább foly ta tó dott a csepregi
üze mig. Bük rõl Csepreg fe lé men ve
az or szág út jobb ol da la mel lett ha -
ladt a Lócsi útig, majd az S-ka nyar -
ban át ve zet ték az út bal ol da lá ra, s
ott foly ta tód va ér ke zett meg a
felsõbüki gyár tól kb. 4 ki lo mé ter re le -
võ csepregibe.

Wi e ner Moszkó a 19–20. szá zad
for du ló ján vég zett ku ta tá sai alap ján
le ír ta, hogy a csepregi gyár nak
„igen ma gas volt a mû sza ki szín vo -
na la... A cu kor gyár ban 1869-ben az
üzem erõt 5 gõz ka zán és 10 gõz gép
fej lesz tet te 71 ló erõ vel.” A ré pa tisz tí -
tá sát egy mo só gép pel vé gez ték,
ap rí tá sá ra egy ré pa vá gó gép szol -
gált. „A lé mind járt kez det tõl fog va
lú go zás [áz ta tás] útján… 12 edény -
ben, egyen kint 73,7, össze sen 870
akó ûr tar ta lom mal nyeretett”, 70-80
°C víz ben fel me le gít ve a ré pa sze le -

te ket. Egyéb be ren de zé sek: „5 tisz tí -
tó-ka zán, 2 lépároló mû szer, 4 le pá -
ro ló üst, 2 vacuum, s 18 csont szén -
szû rõ.” „Ma gyar or szá gon el sõ ként al -
kal maz ta a lú go zá sos lényerést”. E
mód szer rel job ban ki tud ták ol da ni a
ré pa sze le tek bõl a cuk rot, mint a töb -
bi üzem ben hasz nált saj to lás sal. Az
1880-as évek ben már 10 gõz ka zán -
ja volt 1300 m2 fû tõ tér rel, 16 gõz gé -
pe 161 ló erõ re. To váb bá: „1 mo só -
gé pe, 2 ré pa vá gó ja, 9 lú go zó ja, 24
szû rõ gé pe, 2 vacuumja, 7 elpárolító
ké szü lé ke, s 10 szû rõ saj tó ja.”

„A gõz ka zán ok és gõz gé pek
szén tü ze lé sû ek vol tak, és transz misszi -
ós szí jak se gít sé gé vel haj tot ták a mo -
só-, re sze lõ- stb. gé pe ket.” A pé pet
tex til zacs kók ba he lyez ték el, és a vá -
lasz tó üs tök be csor gott ki a cuk ros
nedv. A répalé el pá ro log ta tá sá hoz is
gõzt hasz nál tak, zárt üs tök ben, lég szi -
vat  tyúk se gít sé gé vel vá kuu mot
teremtve.” A cu kor gyár tá si tech no ló -
gia ál tal igé nyelt vi zet a Répcébõl
biz to sí ta ni tud ták. A felsõbükihez ha -
son ló an a kis fo lyó ma lom ágát duz -
zasz tó mû vel és zsi lip pel sze rel het ték
fel, s a vi zet tég lá val fa la zott csa tor na
ve zet te be a gyár te lep re. 

A csepregi gyár kõ- és barna -
szén felhasználása 1887-ig éven te
kb. 80.000–120.000 q-t tett ki. A
cukorlé de rí té sé hez, a cu kor tisz tí tá -

sá hoz mész re volt szük ség, me lyet a
vá sá rolt mész kõ bõl a gyár mész ége -
tõ ke men cé jé ben nyer tek ki. A
cukorlé szû ré sé hez a fi no mí tás ban
spódiumot (csont sze net) hasz nál tak,
éven te 3.500–6.000 q-t. Ezek be szer -
zé si és szál lí tá si költ sé gei ké pez ték a
gyár ki adá sa i nak egy har ma dát. A
gyár ban lég szes  szel vi lá gí tot tak, me -
lyet az üzem ben há zi lag ál lí tot tak
elõ. Az sem vé let len, hogy a „tõ ke -
erõs kör nyék be li cu kor gyá ros ok cso -
port ja (Patzenhofer Kon rád cin fal vi,
Rothermann Ru dolf félszerfalvi,
Carstanjen Gusz táv kõ hí di [és
csepregi] tu laj do nos, a Nagy cen ki
Cu kor gyá rak Rt. [to váb bá Rupprecht
Já nos, a sajtoskáli gyár és a sop ro ni
fi no mí tó tu laj do no sa, Lenck Sá mu el
és Müller Paulin sop ro ni ke res ke dõk]
1881-ben Brennbergi Kõ szén bá nya
Rt. né ven tár sa sá got ala pí tot tak,
amely meg vá sá rol ta az ad di gi bér -
lõ tõl, a Drasche csa lád tól a
brennbergi szén bá nya be ren de zé -
sét és a bér lés jo gát. A bá nya az õ
ke zük ben volt 1928-ig.” (Idé zet – ki -
egé szí té sek kel – Tömördi Má té tól.) E
rész vény tár sa ság igaz ga tó sá gá nak
el nö ke leg alább 1887–1898 kö zött

Carstanjen Gusz táv lo vag. Az em lí tett
gyár tu laj do nos ok és ke res ke dõk ott is
vagy az igaz ga tó ság, vagy a
felügyelõbizottság tag jai vol tak,
ugyan úgy, mint – szin te va la men  nyi -
en – a Nagy cen ki Cu kor gyá rak Rész -
vény tár su la tá nál is.

For rá sa ink sze rint az 1867/68-as
kam pány ban a csepregi gyár
30.000 q ré pát dol go zott fel. Az
összfeldolgozás évi 100–220 ezer q-
ra nö ve ke dett. A ré pát mi nõ ség tõl és
a szer zõ dés tõl füg gõ en kez det ben
100–130, ké sõbb 130–200 kraj cá rért
vet ték át mé ter má zsán ként. A gyár
évi ter me lé se 50 ezer q fe hér áru elõ -
ál lí tá sá ra nõtt. A ké szí tett ter mé kek: a
pilé, az az fo gyasz tá si cu kor (sza bály -
ta lan ala kú, fe hér, da ra bos cu kor) és
a méliszsüvegáru (tisz ta szi rup ból ké -
szí tett, sü veg ala kú vá pré selt ho mok -
cu kor) volt. En nek egy ré szét Ma gyar -
or szá gon ér té ke sí tet ték, hi szen a
csepregi gyár azon há rom ha zai
üzem kö zé tar to zott, me lyek ké szít -
mé nye i ket a fõ vá ros ban is meg tud -
ták ked vel tet ni. Az ex port ra me nõ ter -
mé kek áru je gyén 1883-tól en ge -
délyt kap tak a ma gyar cí mer hasz -
ná la tá ra.                                  igás
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A Répcevidék új ság rö vid köz lé se
fel kel tet te az ér dek lõ dé se met, amely
sze rint: „Meg ér kez tek a hár sak
Csepregre.” A sport pá lya el öre ge -
dett, hal dok ló fe nyõi he lyé re ke rül -
tek. A kör nye ze tünk meg újí tá sa min -
dig ese mény a ma em be ré nek, egy -
re töb bet be szé lünk ró la, és egy re
na gyobb az igény ar ra, hogy te -
gyünk ér te.

Az ókor ban a hár sat Ze usz is ten
fá já nak tar tot ták. Ké sõb bi ko rok em -
be re és min den kon ti nens né pe el is -
mer te ki vá ló tu laj don sá ga it, a fel -
hasz ná lá sa sok fé le le he tõ sé gét, el sõ -
sor ban a gyógy ha tá sát, a be lõ le ké -
szült tea za ma tos ízét. A 35 mé ter
ma gas ra is fel nö võ fa mél tó sá got su -
gá roz, ezért egy re gyak rab ban ül tet -
ték be a fõ úri és ne me si kas té lyok
park ja i ba, de az el sõ vi lág há bo rú
után már az el eset tek tisz te le té re
emelt kõ ke resz tek, szob rok mel lé is
ke rült be lõ lük a te le pü lé sek re em lék -
õr zõ fá nak. 

A hár sat te hát a tör té nel mi idõk
óta tisz te lik. Be épült a gö rög–ró mai
mi to ló gi á ba, ké sõbb ré sze lett eu ró -
pai né pek nö vény vi lá gá nak is. Ha -
zánk ban elõ ször Nyu gat- Du nán tú lon
ter jedt el. Ér té ke it az arisz tok rá cia fe -
dez te fel. Lát vá nyos fa sor ok te le pí té -

sé vel él tet te, mu tat ta meg szép sé -
gét. Hogy a hárs meg ho no so dá sá -
nak tör té ne tét egy arány lag kö ze li
te le pü lés em lí té sé vel kezd jem, Nagy -
cen ket kell meg ne vez nem. 1754-
ben ül tet ték el az el sõ hár sa kat. Szé -
che nyi Antalné Barkóczy Zsu zsan na
szá má ra, ba rokk íz lés sze rint a lo vag -
ló út sze gé lyét ké pez ték. A hárs fa sor
1942-tõl vé dett, 2003-tól a Fer tõ
Kultúrtájban a vi lág örök ség ré sze.

Sopronhorpácson a kas tély épí -
té sé vel egy idõ ben, 1772-ben kezd -
ték te le pí te ni Eu ró pa egyik leg szebb
fa so rát, a ket tõs hárs fa sort. Ber lin
egyik ékes sé ge is egy hárs fa sor,
amely rõl a su gár út a ne vét kap ta:
Unter den Linden. Meg je len tek a te -
le pü lé se ken a Hárs fa ut cák, ter mé -
sze te sen hárs fák kal. 

Most vá ro sunk ban is új ra in dul a
hárs kul tú rá ja, egy szép és so ká ig élõ
ter mé sze ti ado mán  nyal le szünk gaz -
da gab bak. Kö szön jük a vá lasz tást, a
te le pí tést. Óv junk, vé del mez zünk
min den kis tö vet, haj tást, hogy erõs
fák ká nö ve ke dett hárs fa sort hagy -
junk ma gunk után. Nõ je tek, vi rá goz -
za tok, sut tog ja tok majd, csepregi
hár sak! 

Su dár Lászlóné 
Mol nár Zsu zsan na

Hár sak, nõ je tek és vi rá goz za tok!

A csepregi cu kor gyár 
és a Sop ron vár me gyei cu kor ipar kap cso la ta II. rész
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Min den kul tú rá ban jel lem zõ,
hogy a fi a ta lo kat va la mi lyen be -
ava tá si szer tar tás sal fo gad ja nagy -
ko rú vá egy kö zös ség. A ke resz tény
egy há zak ban is meg van en nek a
ha gyo má nya. A pro tes táns tör té nel -
mi egy há zak, ezen be lül az evan -
gé li kus egy ház kon fir má ci ó nak ne -

ve zi az ün ne pé lyes ke re tek kö zött
zaj ló nagy ko rú vá fo ga dást. Te le pü -
lé sün kön jú ni us el sõ va sár nap ján
gyü le kez tek a kon fir man dus gye re -
kek, hogy szü le ik, ke reszt szü le ik, ro -
ko na ik és a fa lu la kói elõtt sze mé -
lyes hit val lást te gye nek. A kon fir má -
ci ói is ten tisz te let nagy ün nep ség
egy gyü le ke zet éle té ben, kü lö nö -
sen, hogy éve ket kel lett vár ni ar ra,
hogy 13 gyer mek egy szer re vál jon
a gyü le ke zet nagy ko rú tag já vá. Kü -
lön le ges volt az idei al ka lom lel kész

as  szony szá má ra is, hi szen a kon -
firmandusok kö zött kö szönt het te há -
rom sze re tett uno ká ját. A be vo nu lás -
kor or go na szó kí sér te a gyer me kek
lép te it, amint az ol tár fe lé ha lad tak.
Az ol tárt kö rül áll va, kö zö sen fe lel tek
a fel tett kér dé sek re, ta nú bi zony sá -
got ad va a leg lé nye ge sebb val lá si

is me re tek rõl. Elõ ször já rul hat tak az
úr va cso ra szent sé gé hez, sze mé -
lyen ként egy bib li át, em lék la pot, és
ál dást kap tak út ra va ló ul. Moór Gyu -
la egy ház fel ügye lõ kö szön töt te a
gye re ke ket, majd az ün ne pel tek
mond tak kö szö ne tet szü le ik nek, ke -
reszt szü le ik nek, fel ké szí tõ jük nek e je -
les al ka lom ból. A szer tar tás vé gén
kö zö sen csen dült fel a részt ve võk aj -
ká ról ha zánk leg szebb di csõ í tõ és
ma gasz ta ló éne ke, a Him nusz.

Né meth Lajosné

Nagy ün nep re hí vott min den kit
jú ni us 19-én a góri Szent Ke reszt Fel -
ma gasz ta lá sa ró mai ka to li kus temp -
lom ha rang ja. Ki lenc fi a tal erõ sí tet te
meg szí vét és lel két a Szent lé lek ben
a bér má lá si ün nep sé gen. A fi a ta lok
vál lal ták, hogy részt vesz nek az ese -
mény re fel ké szí tõ hit tan órá kon, hi -
szen õk már ta valy ki ma rad tak az ál -
ta lá nos is ko lá ból. Vincze Er zsé bet hit -
ok ta tó ké szí tet te fel õket, hogy meg -
kap has sák a Szent lé lek aján dé kát –
Krisz tus élõ ta núi le gye nek. Jász Lász -
ló atya mél tó nak tar tot ta a ki lenc fi -
a talt a bér má lás szent ség nek fel vé -
te lé re, így a bér mál ko zó kat az ál ta -
luk ki vá lasz tott bér ma szü lõ kí sér te az
atya elé. A bér má lan dó lép delt elöl,
míg a bér ma szü lõ jobb vál lá ra té ve

a ke zét ha ladt mö göt te, kí sér te.
„Vedd a Szent lé lek aján dé ká nak je -
lét” – ezek nek a sza vak nak a ki mon -
dá sa köz ben krizmával ken te meg a
bér mál ko zók hom lo kát az atya, és
cso dá la tos mó don, eb ben a pil la -
nat ban le szállt a Szent lé lek és meg -
erõ sí tet te õket. A bér mál ko zók az
egy há zi kö zös ség je len lét ében újí -
tot ták meg ke reszt sé gi ígé re tü ket és
vál tak ez ál tal nagy ko rú ke resz tény -
 nyé. Lász ló atya kér te a bér mál ko zó
fi a ta lo kat, hogy ma rad ja nak meg
tisz ta lel kû fel nõt tek nek, gya ko rol ják
val lá su kat, mert egy re job ban fogy
az igaz hí võ lé lek. Mé lyen szép szer -
tar tás ez, mely nek a csa lád tag ok és
a szent mi sén részt ve võ hí vek is ta núi
le het tek.                                   m.m

„Jöjj, Szent lé lek Úr is ten!”

Kon fir má ció Nagygeresden
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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
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REN DEZ VÉ NYEK,

ESE MÉ NYEK

Jú li us 8-án, csü tör -
tö kön 18 ó. Csepregen a
Ma lom kert ben (Ná das dy
F. u.): Pe tõ fi Sán dor: Já nos
vi téz – a Dé ry né Prog ram
elõ adá sa.

Jú li us 9-én, 16-án,
23-án, 30-án, pén te -
ken 16-20 ó. Bük für dõn,
a Pa vi lon so ron: TER ME -
LÕI PI AC.

Jú li us 12–30. kö -
zött, he ti vál tás ban Bük -
für dõn, a Ho tel Ca ra -
mell mel lett (Nyár fa u.
2.): Kris tály To rony Ka -
land par ki nap kö zis gye -
rek tá bo rok.

Leg kö ze leb bi rend -
sze res prog ra mok: Kõ -
szeg és a na túr park –
min den nap ra friss ka -
land!

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

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 Írottkõ 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 tek a
naturpark.hu ol vas ha tó a
töb bi jel vény szer zõ út vo nal -
lal együtt.

Lel kes kis csa pat – úgy húsz fõ – gyûlt
ös  sze 2021. 06. 18-án es te 19:00 óra kor a
mes ter há zi Fa lu ház te ra szán. Hogy mi lyen
ap ro pó ból? A Ré gé szet Nap ját ün ne pel -
tük és a te le pü lé sen élõ Ilon Gá bor ny. ré -
gész elõ adá sá ra ér kez tünk kí ván csi an.
Õszin tén meg mon dom, ki csit fél tem, hogy
fá radt le szek, túl „szá raz” a ré gé szet egy
la i kus nak az egész na pos mun ka után. De
té ved tem! Az elõ adó vé gig fenn tar tot ta a
hall ga tó ság fi gyel mét, kel le mes or gá nu -
má val, ért he tõ be széd stí lu sá val. Nagy vo -
na lak ban el me sél te ed di gi mun kás sá gát,
majd rá tért a ré gé szet he lyi vo nat ko zá sá -
ra. Két mes ter há zi fi a tal em ber, ifj. Mar ton

Ist ván és öc  cse, Mar ton And rás szen ve dé -
lyé rõl me sélt, akik gyer mek ko ruk óta jár -
ják Mes ter há za ha tá rát, és le ha jol nak
min den ér de kes nek tû nõ „do lo gért”. Ta lál -
tak az év ti ze dek alatt kb. 140 ki lo gramm
pat tin tott és csi szolt kõ esz közt, edény tö re -
dé ket és né hány fém tár gyat is, me lye ket
má ig félt ve õriz nek. 

Az elõ adás alatt mi is ke zünk be ve het -
tük, kö ze lebb rõl meg néz het tük eze ket a
tár gya kat. El gon dol kod tam: ke zem ben

tar tom a tör té nel met, és nem is a kö ze li
tör té nel met, ha nem a ké sõ bronz ko ri ha -
lom sí ros kul tú ra ha gya té kát (Wikipédia: A
ha lom sí ros kul tú ra Kö zép-Eu ró pát ural ta a
ké sõ bronz kor ban kb. Kr. e. 1300–Kr. e.
950). Meg tud tuk, hogy Mes ter há za nem -
csak a ma gyar, de az eu ró pai ré gé sze ti
tér kép re is fel ke rült, az And rás ál tal ta lált
ha lom sí ros ko csi mo dell tö re dé ke ál tal. Az
elõ adás szü ne té ben az ön kor mány zat hi -
deg fris sí tõ vel és egy kis po gá csá val lep -
te meg kis csa pa tot. Kö szön jük, hogy
részt ve või és ré sze sei le het tünk en nek a
le bi lin cse lõ és ma gá val ra ga dó elõ adás -
nak! Ilon Gá bor ré gész, tör té nész, nép mû -

ve lõ 2019. már ci us 15-én Ré gé sze ti örök -
sé gért – Schönvisner Ist ván-díj ban ré sze -
sült. Mél ta tá sá ban az áll: „több mint har -
minc éves ku ta tói és pub li ká ci ós te vé keny -
sé ge, a ha zai ré gé sze ti örök ség nép sze rû -
sí té se, a szom bat he lyi fõ is ko la ré gész tech -
ni ku si kép zé sé nek meg szer ve zé se, Vas
me gye ré gé sze ti le lõ he lye i nek örök ség tu -
risz ti kai hasz no sí tá sa, va la mint ok ta tói
mun kás sá ga el is me ré se ként ve het te át a
ki tün te tést.”                                        bvr

350 év vel ez elõtt, 1671. áp ri lis 30-án
hunyt el Bécs ben gróf III. Nádasdy Fe renc
Vas, majd Za la és Sop ron vár me gyék fõ is -
pán ja, or szág bí ró, Csepreg, Iván, Lö võ stb.
me zõ vá ros és egy se reg Répce-vidéki fa lu
bir to ko sa, gaz dag me cé nás és mû gyûj tõ. A
Wes se lé nyi-fé le ös  sze es kü vés ben va ló rész -
vét elé ért I. Li pót 1671-ben ki vé gez tet te, va -
gyo nát, mû kin cse it pe dig el ko boz ta.
(Csejtén szü le tett 1623. ja nu ár 14-én.)

220 éve, 1801. áp ri lis 2-án hunyt el Besz -
ter ce bá nyán Sza bó Jó zsef r. k. pap, az el sõ
ma gyar ga bo na ne me sí tõ. Csepregen szü -
le tett 1742. már ci us 17-én. A gim ná zi u -
mot Gyõr ben vé gez te, böl cse le tet és hit tu -
do mányt Nagy szom bat ban ta nult. 1761-
ben lé pett be a je zsu i ta rend be. A rend fel -
osz la tá sát (1773) kö ve tõ en 1774-ben ál do -
zó pap pá szen tel ték. Se géd lel kész volt Szek -
szár don, püs pö ki szer tar tó Vá cott, majd plé -
bá ni át irá nyí tott Besz ter ce bá nyán. Pa pi

mun kás sá ga mel lett nö vény ter mesz tés sel is
fog lal ko zott. Köny vet írt a sár ga din  nye mû -
ve lé sé rõl, ké sõbb a rozs, a bú za és az ár pa
ne me sí té sé vel fog lal ko zott. (Rész le te sen lsd.:
Pukler Zol tán: Sze mel vé nyek Csepreg val lás -
tör té ne té bõl 133. o., il let ve: Zá to nyi Sán dor:
Sza bó Jó zsef, a ma gyar ga bo na ne me sí tés
út tö rõ je, Va si Szem le, 2010. (64. évf.) 2. sz.
234–237. o.)

115 év vel ez elõtt, 1906. jú ni us el se jén
Ma gyar or szág egyes te le pü lés ne vei meg -
vál toz tak: a több azo nos ne vû hely ség bõl
egyet-egyet hagy tak meg, a töb bi el ne ve -
zé sén vál toz tat tak. A vi dé kün kön érin tett te -
le pü lé sek új ne ve mel lett a ko ráb bi név alak
sze re pel: Alszopor – Alsószopor, Felszopor –
Felsõszopor, Kisgógánfa – Gógánfa, Lö võ –
Né met lö võ, Pereszteg – Németpereszteg,
Petõháza – Pe tõ-ház, Répceszentgyörgy –
Szentgyörgy.

SF

2021. év for du lók Csepregen 
és a Répcevidéken II. rész

Ilon Gá bor elõ adá sa






