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Szakony Köz ség Ön kor mány za ta és a te le -
pü lé sen élõk ne vé ben kö szö nöm a   köz re mû -
kö dõk se gít sé gét, anya gi hoz zá já ru lá sát, va la -
mint az ön zet len tár sa dal mi mun kát. Kö szö -
nöm, hogy Szakonyban lét re jö he tett a Tri a no ni
Em lék park. Kü lön kö szö net Kövesi Gá bor nak,  a
meg va ló sí tás ban nyúj tott anya gi és ter  mé szet -
be ni fel aján lá sá ért.

Kö szö net a tá mo ga tók nak: Alasz Ka ta lin,
Bo ros End re, Bos nyák Pi ros ka, Bü ki Ákos, Far kas
Pi ros ka, Galavics Já nos, Hidegh Lászlóné,
Klukné Korfeind Már ta, Kövesy Ro land, Kur di
György, Lõrincz ME DA LI ON Kft., Né meth Je nõ
és Csa lád ja, Nagy Im re – Saculo Preciosa,
Né meth Lászlóné, Oláh Jó zsef, Szakonyi Fe -
renc, Tóth Il di kó, Vö rös Zsolt, Vas aka rat 2001
Kft., Wágner Ta más.

A nem ze ti ös  sze tar to zás je gyé ben:
Csenár Má tyás

pol gár mes ter 
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A Horvátzsidányi Ró mai Ka to li kus Plé bá nia, a
kör nyék be li va dász tár sa ság ok és az Er dé szet Zrt.
szer ve zé sé ben 2020. jú ni us 7-én Szent Hu ber tus
és Szûz Má ria tisz te le té re va dász mi sét tar tot tak a
tör té nel mi za rán dok he lyen, a Horvátzsidány
mel let ti er dei ká pol na elõt ti sza bad té ren.

A plé bá nos úr er re az al ka lom ra ké szít tet te el
a Szent há rom ság-szob rot, ame lyet ki emelt hely -
re a ká pol ná val szem be ál lí tot tak fel.

A há rom nyel vû mi sét Dumovits Ist ván arany -
mi sés plé bá ni ai kor mány zó ma gya rul mond ta,
dr. Anton Kolic nyu gal ma zott plé bá nos pe dig
né me tül és hor vá tul ce leb rál ta. A szép al kal mat
a Peruska Má ria Kó rus, a kõszegfalviak ének ka -
ra és va dász kür tök hang ja tet te kü lö nö sen ün -
ne pé lyes sé.

A plé bá nos úr szent be széd ében vis  sza te kin -
tett az el múlt 37 év va dász mi sé i nek tör té ne té re.
Majd kö szö ne tét fe jez te ki mind azok nak, akik
köz re mû köd tek a meg va ló sí tá suk ban.

A szent mi se vé gén Horvátzsidány pol gár -
mes te re, a Me gyei Köz gyû lés el nö ke, va la mint a
va dász tár sa ság ok ve ze tõi és az egy ház köz sé -
gek ne vé ben is kö szön töt ték az idén 80. szü le -
tés nap ját is ün nep lõ Dumovits Ist ván arany mi sés

plé bá nos urat, mél tat ták ál do za tos szol gá la tát.
Majtényi Lász ló át ad ta ne ki Vas Me gye Köz gyû -
lés ének Em lék ér mét az 50 éves lel ki pász to ri év -
for du ló ja al kal má ból.

Ez után a plé bá nos úr arany mi sés ál dást
adott a hí vek re, majd a gép jár mû vek re.

A ha gyo má nyok hoz hí ven az el hunyt va dá -
szok és er dé szek em lék he lye elõtt ren de zett ko -
szo rú zás zár ta a meg ha tó ün nep sé get.

Lel ki ek ben gaz da god va tér tünk ha za, ke zünk -
ben egy-egy arany mi sés em lék szent kép pel.

Horváthné Pa dos Te réz

Vadászmise
aranymisés áldással

37. VADÁSZMISE A TÖRTÉNELMI ZARÁNDOKHELYEN
A PERUSKA MÁRIA-KÁPOLNÁNÁL
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Következõ megjelenés:  
2020. augusztus 5-én

Július 
rejtélye

Éljenek
az édesapák
„Él je nek az Édes apák 
so ká ig bé ké ben,   
Ne vel jék gyer me kü ket, 
oko san és szé pen. 
Se gít se nek az Anyák nak 
ami ben csak le het,  
Hi szen együtt sok kal 
kön  nyebb ci pel ni 
a ter he ket.”  Nicky Gé za

Ma gyar or szá gon az apák ün -
nep lé se még nem an  nyi ra nép sze -
rû, mint a pár ja, az anyák nap ja,
de sze ren csé re egy re na gyobb
kör  ben vá lik is mert té. Ha zánk ban

az apák nap ját jú ni us har ma dik
va sár nap ján ün ne pel jük. Ne mesl á -
dony kép vi se lõ-tes tü le te fon tos nak
tar tot ta, hogy ezen a na pon az
édes apá kat is mél tó kép pen kö -
szönt sük. Na gyon fon tos sze re pet
töl te nek be a csa lád éle té ben. Az
édes anyák tá ma szai, a gyer me kek
pél da ké pei, és így al kot nak egy

iga zi, õszin te szö vet sé get. Ez az
egy ség je len ti a gyer me kek éle té -
ben a biz tos csa lá di hát te ret. Leg -
alább is nor mál eset ben. Mind any -
 nyi unk nak ten ni kell azért, hogy
gyer me ke ink a jó pél dát lás sák,
hogy mi lyen egy iga zi ös  sze tar tó,
sze re tõ csa lád, hogy a ké sõb bi ek -
ben jó szü lõk ké vál has sa nak.

Úgy gon do lom, édes apá nak
len ni ugyan olyan nagy örö möt je -
lent, mint édes anyá nak len ni. Ün -
ne pel jük hát õket ezen a szép va -
sár na pon, tölt sön együtt a csa lád
mi nél több szép na pot!

A nemesládonyi gyer me kek is
ké szül tek egy kis meg le pe tés sel
édes ap juk, nagy ap juk szá má ra.
Ezen kí vül a kép vi se lõ-tes tü let is üd -
vöz le tét küld te min den édes apá -
nak és nagy pa pá nak. Re mél jük, si -
ke rült öröm kön  nye ket csal ni a sze -
mek be.

Pietrowskiné Végh And rea

Nyárhó, Szent Ja kab ha va. Így jel lem zik év szá zad ok óta a ka len -

dá ri u mok kö zép sõ nyá ri hó na pun kat, jú li ust. 

A leg me le gebb, leg gond ta la nabb 31 na pot vár ták tõ le min dig

a di á kok, az iga zi, nagy be tûs va ká ci ót. A fel nõt tek is jól esõ fel üdü -

lést, esõ men tes nya ra lást és zök ke nõ men tes ara tást re mél ve szõt ték

nyá ri ter ve i ket.

Idén azon ban rend ha gyó, „ko ro nás” prob lé mák kal te li vi lá gunk -

ban más el sõd le ges kér dé sek fog lal koz tat nak ben nün ket a hó nap

be kö szön té vel. Ve gyes ér zel mek kel né zünk elé be, kis sé szo rong va,

hogy va jon mit rej te get szá munk ra? Meg vál tó, fel sza ba dí tó idõ szak

lesz-e éle tünk ben, vagy csa lárd mó don vis  sza lé pést tar to gat a ví -

rus hely ze tet il le tõ en? Mind ez ma még jú li us rej té lye. Ad dig is óva to -

san és masz ko san ugyan, de bí zunk, a jó for du la tot re mél ve. 

El se jén há lá san em lé ke zünk Sem mel we is Ig nác ra, az anyák

meg men tõ jé re, aki nek tisz te le té re ez a dá tum ha zánk ban az egész -

ség ügyi dol go zók nap ja. Jú li us má so di ka Sar lós Bol dog asszony ün -

ne pe, amely a né pi ta pasz ta lat sze rint idõ jós ló is, mi sze rint: „Sar lós

Bol dog as  szony cse pe gõs esõ je so ká ig tart, né ha hat hét lesz be lõ -

le.” Ugyan csak ré gi meg fi gye lé sen ala pul, hogy a hó nap vé gi Il lés,

Mag dol na és An na na po kon ál ta lá ban csa pa dé kos ra for dul az idõ.

Jú li us iz gal mas idõ szak a szõ lõs gaz dák szá má ra is, hi szen az év szá -

za dos ta pasz ta lat sze rint Szent Ja kab apos tol ün ne pén, 25-én be fe -

je zõ dik a szõ lõ nö ve ke dé se, ami bõl kö vet kez tet ni le het az évi ter -

més vár ha tó mi nõ sé gé re.

Je les nap ja ink kö zül ki emel ke dik Kármelhegyi Bol dog as  szony

ün ne pe és a nán dor fe hér vá ri di a dal em lék nap ja, amely hez a dé li

ha rang szó tör té ne te kap cso ló dik. 1456. jú li us 22-én a ma gyar se -

reg Hu nya di Já nos ve ze té sé vel ha tal mas gyõ zel met ara tott a tö rö -

kök fe lett. Ezt a sors for dí tó di a dalt ün ne pel jük az óta is a dé li ha rang -

szó val.

Je les na pok, ne ve ze tes dá tu mok, ér té kes né pi böl cses sé gek –

idén is tisz te let tel em lé ke zünk meg va la men  nyi rõl. S hogy mi ként,

mi lyen mó don él het jük meg õket, ez még jú li us rej té lye.

Ma jor Iza bel la
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Úrnapi virágszõnyeg Zsirán a Szent Lõrinc-
templom elõtt. Köszönet: Marton Rékának és
Bátky Istvánnak.
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• Zsira

A tri a no ni bé ke dik tá tum alá írá sá nak 100.
év for du ló ján Zsirán is meg em lé ke zést tar tot -
tunk, mint ahogy szer te az or szág ban és ha tá -
ra in kon kí vül is. 

A prog ram 19 óra kor a kul túr ház ban kez dõ -
dött, ahol Brummer Krisz ti án, a Ke resz tény Ér tel -
mi sé gi ek Szö vet sé gé nek sop ro ni cso port já nak

el nö ke tar tott elõ adást Tri a non elõz mé nye i rõl, s
mu tat ta be azo kat a tör té nel mi ese mé nye ket,
me lyek a gyá szos bé ke dik tá tum alá írá sá hoz ve -
zet tek. Elõ adá sa után a kö zön ség so ra i ból töb -
ben is hoz zá szól tak a hal lot tak hoz, meg em lí tet -
tek né hány, a te le pü lést érin tõ tör té nést.

A kul túr ház ból fák lyás me net in dult az or szág -
ha tár nál ta lál ha tó tri a no ni kop ja fá hoz. Itt Nagy Fer -
di nánd pol gár mes ter kö szön töt te a meg je len te ket,
s be szélt a Ma gyar or szá got ért, el túl zott, in do ko lat -
la nul nagy „bün te tés rõl”, mely egye dül a nagy ha -
tal mak pil la nat nyi ér de két szol gál ta. Em lí tést tett a
„zsirai vá lasz tás ról” is, me lyet az tán Né meth Li li á na
elõ adá sá ban hall gat hat tunk meg. Tör tént ugyan -
is, hogy több más te le pü lés sel együtt Zsira is vá -

lasz tás elé ke rült. 1922-ben, ami kor a ha tár ki iga zí -
tó bi zott ság a te le pü lés re ér ke zett, a fa lu la kó i nak
vá lasz ta ni kel lett, hogy Auszt ri á hoz sze ret né nek-e
csat la koz ni, vagy to vább ra is Ma gyar or szág hoz.
Az ered mény egy ér tel mû, a zsirai la ko sok hi tet tet -
tek Ma gyar or szág mel lett. Ez zel tu laj don kép pen
Zsirát is le het a hû ség fa lu ja ként em lí te ni.  

A mû sor to váb bi ré szé ben el hang zott Or bán
György elõ adá sá ban egy sa ját ver se, majd 5
perc Tri a non cím mel egy kis fil met néz tünk meg.  A
kop ja fá hoz a meg em lé ke zés ko szo rú ját Nagy Fer -
di nánd pol gár mes ter és Czipetics Györgyné jegy -
zõ he lyez te el. A prog ram vé gén fel lob bant az Ösz -
 sze tar to zás tü ze (a zsirai Tûz ol tó Egye sü let fel ügye -
le té vel) s mel let te Fõdi Ti bor és Ma da rász Mik lós
elõ adá sá ban hall gat hat tunk meg né hány, az al -
ka lom hoz kap cso ló dó dalt. A részt ve võk a tûz mel -
lett bo roz gat va be szél get tek még egy ide ig. A
rossz idõ, az erõs szél el le né re meg je lent ven dé -
gek vé le mé nye alap ján ki je lent het jük, hogy mél -
tó kép pen em lé kez tünk meg a 100 éve tör tént ese -
mé nyek rõl.                                                     NPK

A 100. évfordulón
így emlékeztünk

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
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A Bük für dõ Thermal & Spa® sa ját már kás
koz me ti ku mo kat fej lesz tett ki, me lyek egye di sé -
ge, hogy ga ran tál tan tar tal maz zák a bük für dõi

gyógy vi zet, ezért is sze re pel min den ter mék cso -
ma go lá sán az „ere de ti gyógy víz zel” üze net. Ez -
zel min den ter mék ben ha za vi he tik a ven dé gek
Ma gyar or szág egyik leg ma ga sabb ás vá nyi
anyag tar tal mú gyógy vi zét. A nagy részt ter mé -

sze tes ös  sze te võ ket tar tal ma zó koz me ti kai ter -
mék csa lád tag jai kö zött sze re pel nap pa li és éj -
sza kai arc krém, test ápo ló, kéz krém, mas  százs -

krém, test pa ko lás és tus für dõ is. Az arc kré me ket,
a test ápo lót és a kéz kré met el sõ sor ban nor mál
és szá raz bõ rû ven dé gek ré szé re ajánl ják, míg a
mas  százs krém, test pa ko lás és a tus für dõk bõr tí -
pus tól füg get le nül hasz nál ha tók. A ter mé kek kí -

mé le tes sé gét bõr gyógy ásza ti tesz tek iga zol ják.
A Bük für dõ Koz me ti ku mok már meg vá sá rol ha tók
a für dõ ben, a fõ be já ra ti au lá ban újon nan épült
Bük für dõ Cometics Shopban pe dig hoz zá ér tõ
sze mély zet se gít sé gé vel bár ki ki pró bál hat ja a
ter mé ke ket. A shopban és a koz me ti ku mok cso -
ma go lá sán vis  sza kö szön nek a Bük für dõ már ka
egy sé ges ar cu la tá nak már is me rõs ele mei. A
Cosmetics Shop a fõ be já ra ti in for má ci ós pult tal
szem ben ta lál ha tó, át jár ha tó ki ala kí tá sá nak kö -

szön he tõ en a ven dég tér ré sze ként ugyan, de
még is meg hitt kis szi get ként fe dez he ti fel ben ne
a lá to ga tó a Bük für dõ Koz me ti ku mok iz gal mas
vi lá gát.

Szakonyban jú ni us 4-én az em lé ke zés és az ös  sze tar to zás ne vé -
ben gyûl tek ös  sze az ün nep lõk. A Nem ze ti Ös  sze tar to zás Nap ján és a
tri a no ni bé ke dik tá tum alá írá sá nak 100. év for du ló ján ün ne pi mû sor
ke re té ben fel avat ták a tri a no ni em lék he lyet.

Barcza At ti la or szág gyû lé si kép vi se lõ ün ne pi gon do la tai után
Csenár Má tyás pol gár mes ter rel kö zö sen le lep lez ték Szécsi Ti ha mér ál -
tal meg fa ra gott kop ja fát. A tör té nel mi egy há zak kép vi se le té ben
Bakay Pé ter evan gé li kus lel kész és Finta Jó zsef ka to li kus plé bá nos ál -
dot ta meg az em lék mû vet. Az ün ne pi mû sor ban Hor váth Sza bi na
ven dég elõ adó, Tóth Il di kó és a szakonyi ének kar vett részt. Az em lé -
ke zés vé gén Csenár Má tyás pol gár mes ter kö szö ne tet mon dott mind -
azok nak, akik tá mo gat ták az Em lék park lét re jöt tét.                   Ada

Em lék park Szakonyban

Bükfürdõ Kozmetikumok – eredeti gyógyvízzel
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– Hogy jött a kert épí tés irán ti ér dek lõ -
dés?

– Csa lá dom nak dísz fa is ko lá ja van
Sopronhorpácson, mely ál tal gye rek ko rom óta
ér dek lõ döm a szak ma iránt. 2013-ban, ami kor
pá lya vá lasz tás elõtt áll tam, min den kép pen
természetközeli szak mát sze ret tem vol na ta nul ni,
ezért je lent kez tem a szom bat he lyi Herman Ot tó
Kör nye zet vé del mi és Me zõ gaz da sá gi Szak gim -
ná zi um park épí tõ- és fenn tar tó tech ni kus kép zé -
sé re. 2017-ben érett sé giz tem, 2018-ban pe dig
tech ni ku si vizs gá mat tet tem.

– Mi lyen ver se nye ken volt le he tõ sé ged
sze re pel ni?

– 2018 ta va szán már több szak mai ver se -
nyen si ke re sen sze re pel tem. Má jus tól szep tem -
be rig az ak ko ri Eu ró pa-baj nok ság ver seny zõ i vel
dol goz tam, emel lett egy észt or szá gi verseny szi -
muláción is volt al kal mam részt ven ni. Ez alatt a
pár hó nap alatt ren ge te get ta nul tam, fej lõd -
tem. Cé lom az volt, hogy ki me hes sek a 2019-es
WorldSkills Vi lág baj nok ság ra.

– Mit kell tud ni a WorldSkillsrõl?
– A WorldSkills a szak mák, a szak kép zés csú -

csát szim bo li zá ló, a Szak mák Olim pi á ja ként is -
mert ver seny rend szer, mely két éven te, min den
pá rat lan év ben ke rül meg ren de zés re. Min den
or szág egy ver seny zõt vagy ver seny zõi csa pa tot
ne vez het szak mán ként, akit/aki ket egy szak ér tõ
kí sér. Gódorné Hazenauer Zi ta ma gyar szak ér tõ -
vel – ki a szak ma ver se nyen va ló sze rep lé sé ért
és a fel ké szü lé sé ért fe lel – mind vé gig na gyon jó
kap cso la tot ápol tunk. 2018 de cem be ré ben,
ami kor meg tud ta, hogy in dul ha tunk a szak mák
vi lág baj nok sá gán, a WorldSkillsen, rög tön szólt,
hogy utaz zak Bu da pest re, hogy az ot ta ni kö zép -
is ko lá ban, a Var ga Már ton Szak kö zép is ko lá ban
ke res sünk egy csa pat tár sat, aki vel in dul ha tok a
ma gyar vá lo ga tó ver se nyen. Csa pat tár sam a
szent end rei Homokay Ádám lett. A 2019. ja nu á ri
vá lo ga tó ver senyt meg nyer tük, így már biz tos

volt, hogy mi kép vi sel het jük a kert épí tõ szak mát
Ma gyar or szág ról a WorldSkills 2019-es ver se -
nyén, me lyet az orosz or szá gi Kazanban ren dez -
tek meg. In nen tõl egy fi zi ka i lag is meg ter he lõ
fel ké szü lés vet te kez de tét. Köz ben már ci us ban
kap tunk egy le ve let, mely ben meg hí vást kap -

tunk Pe king be egy áp ri lis vé gén meg ren de zés re
ke rü lõ ver seny re. A pe kin gi ek az út tel jes költ sé -
gét fi zet ték ne künk. A ver se nyen raj tunk kí vül
még egy an gol csa pat, il let ve 14 kí nai tar to -
mány de le gált csa pa tai vet tek részt. Ez egy na -
gyon nagy le he tõ ség volt szá munk ra, hi szen ez
rend kí vül ki vé te les al ka lom. A ver seny so rán
meg is mer tük erõs sé ge in ket is, és ki is mer tük azt
is, hogy mi ben kell még fej lõd nünk. Na gyon jól
sze re pel tünk, arany érem mel a nya kunk ban tér -

het tünk ha za. A ver seny mel lett volt idõnk egy kis
vá ros né zés re is, ami kor Pe king hí res épü le te it te -
kint het tük meg ide gen ve ze tés ke re te in be lül.
Vis  sza tér ve a WorldSkillsre, a fel ké szü lés egyéb -
ként feb ru ár tól egé szen a ver seny kez de té ig,
au gusz tus kö ze pé ig tar tott. A fel ké szü lés Bu da -

pes ten volt, he ti 5 na pon. Na pon ta 8 óra a
versenyszimuláció meg épí té sé vel telt, me lyet
ter vek alap ján ké szí tet tünk. Mi vel a ver seny
nyel ve an gol volt, ezért a 8 óra épí tés után még
2 órát an gol ta nu lás sal töl töt tünk.

– Me sélj ne kem az orosz or szá gi ver -
seny rõl!

– Ma gyar or szág 2007 óta in dul a WorldSkills
és EuroSkills ver se nye ken, a Ma gyar Ke res ke del -
mi és Ipar ka ma ra szer ve zé sé ben, a SkillsHun -

Stummer Gergõ sopronhorpácsi
lakos, a WorldSkills kiválósága

A verseny végén: Gódorné Hazenauer Zita, Homokay Ádám és Stummer Gergõ 

Fotó: SkilllsH
ungary
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gary prog ra mon ke resz tül. Mint em lí tet tem, a
WorldSkills pá rat lan, az EuroSkills vi szont min den
pá ros év ben ke rül meg ren de zés re. Az elõbbin
21, az utób bin pe dig 25 év a kor ha tár. Kö zép- és
Ke let-Eu ró pá ban ez a ver seny még nem olyan

el hí re sült, mint nyu ga ton. 2018-ban Bu da pes ten
ren dez ték meg az Eu ró pa-baj nok sá got, me lyet
a hi bát lan szer ve zés nek kö szön he tõ en a töb bi
or szág az óta is di csér. 2018-ban a SkillsHungary
bõ ví tet te a ma gyar szak mák lis tá ját, ezért fel kér -
ték a ha zai kert épí tõ szer ve ze tet, hogy in dít sák a
ver seny ben a szak mát. A WorldSkills Kazan 2019
ver se nyen 63 or szág 1345 ver seny zõ je 56 szak -
má ban vett részt. A ver seny egy olim pi á hoz ha -
son lít leg in kább, sta di on mé re tû he lyen ren dez -
nek nyi tó- és zá ró ün nep sé get. A hely szín a
Kazan Ex po volt, mely 74,8 hek tár te rü le tû, és ki -

zá ró lag er re az al ka lom ra épült. Ma gyar or szág -
ról 24 ver seny zõ 22 ver seny szám ban in dult. Min -
den szak má nak van egy szak ér tõ je, ki vé gig ott
van a ver se nyen, és a pon to zás ban is részt vesz. 

A kert épí tõ szak má ban 24 csa pat mér te ösz -
 sze tu dá sát. Nyu gat- és Észak-Eu ró pá ból, Ázsi á -
ból és Dél-Ame ri ká ból jött a leg több csa pat. A
ver se nyen egy ne héz, komp lex ter vet kap tunk.
A mi szak mánk ban a mé ré si tû rés ha tár 2 mm,
ket ten 21 óra alatt 38-40 négy zet mé te res ker tet
kel lett épí te nünk. Kü lön bö zõ mun ka ré szek bõl
állt a kert épí tés: tér bur ko lás, tám fal épí tés, tó épí -
tés, fém szer ke zet-épí tés, fal bur ko lás, ácso lás.
Min den csa pat ugyan azt épí ti, hi szen kü lönb -
ség csak így te he tõ a mun kák kö zött. A ver seny
4 nap ja alatt na gyon jól érez tük ma gun kat, a
fel ké szü lés so rán meg szer zett ru tint ka ma toz tat ni
tud tuk, és mind vé gig az él me zõny ben vol tunk. A
ki tû zött célt el ér tük, hi szen meg sze rez tük a Ki vá -
ló sá gi Ér met.

Ki vá ló sá gi Ér met azok kap nak, akik az 1000
pont ból 700-at el ér nek. Ma gyar or szág 1 arany -
ér met szer zett bú tor asz ta los szak má ban és to -
váb bi 12 ki vá ló sá gi ér met. Ér de kes ség, hogy
most in dul tak ma gya rok elõ ször a vi lág baj nok -
sá gon kert épí tõ szak má ban, és ed dig még egy
szak ma sem tért ha za érem mel el sõ ver se nyé rõl.

– Ho gyan éled je len leg nap ja i dat? Van -
nak már ter vek a jö võ re néz ve?

– Je len leg a Szent Ist ván Egye tem Táj épí té -
sze ti és Te le pü lés ter ve zé si ka rá nak hall ga tó ja
va gyok, sza bad idõm ben pe dig a kö vet ke zõ
évek ver seny zõ i nek fel ké szí té sé ben ve szek részt.
2021. ja nu ár 6. és 10. kö zött a Graz ban meg -
ren de zés re ke rü lõ EuroSkillsen pe dig ha son ló an
jó ered mé nyek re szá mí tok az új csa pat tól.

– Kö szö nöm szé pen, és to váb bi sok si -
kert kí vá nok ne ked az élet ben!

Igler Pat rí cia

Tri a no ni 
meg em lé ke zés
2020. jú ni us 7-én meg em lé ke zést tar -

tot tak Sopronhorpácson a tri a no ni bé ke -
dik tá tum 100. év for du ló já nak al kal má ból
a temp lom kert ben ta lál ha tó vi lág há bo rús

szo bor nál. A meg em lé ke zés ben köz re mû -
köd tek az ál ta lá nos is ko la 8. osz tá lyos ta -
nu lói, a Szentirmay Elem ér Vegyeskar, De -
zsõ Már ton, ün ne pi be szé det De zsõ Gá bor
mon dott, kon fe rált Hor váth Ani ta.

Igler Pat rí cia



Szom széd köz sé gek hez csat la koz va ki he lye -
zés re ke rült 5 vad ka me ra is, ame lyek vé dik a ter -
mé sze tet a sze me te lõk tõl.

Új ból meg szer vez tük az elektronikaihulladék-
gyûjtést Tompaládonyban

Jú ni us 15–17-ig elekt ro ni kai hul la dé kot gyûj -
töt tünk, ez zel is óv juk a kör nye ze tün ket, hogy a
vis  sza dol go zás fo lya ma tá ban a kör for gás ba, az

új ra hasz no sí tás ba ke rül jön be le min den nem
hasz nál ha tó, el rom lott, ide jét múlt elekt ro ni kai
hû tõ, mo só gép, tv stb. Kö szön jük, hogy nem sze -
me telsz! Védd a kör nye ze ted!

A COOP bolt elé ki he lye zés re ke rült egy üve -
ges kon té ner is ab ból a meg gon do lás ból, hogy
a bolt ba üres ko sár ral já runk, ami el do ban dó
üveg a ke zünk ügyé be akad, a be vá sár lás sal
együtt tud juk in téz ni itt a be fõ zé si sze zon ide jén.

Új de ko rá ci ó val pró bál juk fel vi dí ta ni ezt az
el múlt 3 szür ke hó na pot. Ki ala ku ló ban van a Fa -

lu szé pí tõ Egye sü le tünk. Vi dám sá got ho zunk az
el la po so dott, ta lán el mú ló ví ru sos idõ szak után.
Új ra helyt ad ha tunk a fel hõt len ta lál ko zá sok nak,

be szél ge té sek nek. Bár még óva tos ság ra in te nek
min den kit, de ta lán fel lé le gez he tünk eb bõl az
álom ból. A ma radj ott hon fel ira tot for dít suk át

egy moz du lat tal, ír juk elé: ne! „Ne ma radj ott -
hon!” Sok kéz sok ra megy. Akad tak a fa lu la kói
kö zött, aki ket kre a ti vi tás ra kész te tett ez a 3 hó -
nap. Kö szön jük az ut ca át ala kí tá sát.

15-én kö te le zõ en szûk kör ben meg tör tént a
bi zo nyít vá nyok ki osz tá sa is, és a 8.-osok is
elballagtak… Ki tört a va ká ció! 

Szép nya rat kí vá nunk!
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Az Ös  sze tar to zás Tü ze

Te le pü lé sünk is csat la ko zott az Ös  sze -
tar to zá sunk Tü ze prog ram hoz, mely kez -
de mé nye zést a tri a no ni bé ke dik tá tum
alá írá sá nak 100. év for du ló já ra hoz ta
lét re a Kár pát al jai Ma gyar Cser kész szö -
vet ség, a Ma gyar Cser kész szö vet sé gek
Fó ru ma és tag szer ve ze tei, va gyis a vi -
lág ban mû kö dõ ma gyar cser kész szö vet -
sé gek. A cél az volt, hogy a vi lá gon,

ahol ma gya rok él nek, gyúl jon meg az
Ös  sze tar to zás Tü ze, és ki fe jez ze a ma -
gyar kö zös ség hez tar to zást. 2020. jú ni us
4-én a Sopronhorpácsért Egye sü let szer -
ve zé sé vel meg em lé ke zést tar tot tak a
lédeci ká pol ná nál, majd saj nos a nagy
szél mi att a tá bor tü zet nem tud ták meg -
gyúj ta ni, he lyet te gyer tyák ég tek. A tûz -
gyúj tást ké sõbb, jú ni us 13-án pó tol ták
be egy ba rá ti be szél ge tés, sza lon na sü -
tés ke re té ben. A vi lá gon hat föld rész 74
or szá gá nak több mint 2500 te le pü lé sé -
rõl, 6103 he lyen gyúj tot ták meg az Ösz -
 sze tar to zás Tü zét!              Igler Pat rí cia

[         ]RÖVID
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• Sopronhorpács

Hírek Tompaládonyban
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Má ju si szá munk ban, a Répce-vidéki év for -
du lók közt ol vas ha tó volt, hogy a tri a no ni „bé ke -
dik tá tum” Csepregi já rás ból csak Ól mod köz sé -
get ítél te Auszt ri á nak. A nyu ga ti ha tár ki iga zí tá sa
so rán az oszt rá kok Zsira át csa to lá sát is sze ret ték
vol na, de a köz ség la kos sá ga ma gyar sá gá ról

és a ha zánk nál ma ra dás ról tett bi zony sá got a
bi zott ság lá to ga tá sa kor, ahogy az ólmodiak is.
Zsira ma radt or szá gunk nál, Ól mod pe dig Rõt fal -
vá ért (ma Rattersdorf Bur gen land ban) cse ré be

1923 már ci u sá ban vis  sza ke rült Ma gyar or szág -
hoz. A té má ról 2015. évi 1. szá munk ban „A hû -
ség fal vai” c. cik künk ben rész le te sen ír tunk. 

A szom szé dos és kö ze li köz sé gek je len tõs ré szé -
bõl ha tár men ti te le pü lés lett. La kó ik az el csa tolt
szom szé dok kal igye kez tek to vább ra is kap cso la tot
tar ta ni. A ro ko nok, a mun kát vég zõk, a tu ris ták en -
ge dél  lyel, de vi szony lag kön  nyen át jár hat tak a ha -
tá ron. A le gé nyek a bá lo kat, fõ leg a bú csúiakat,
to vább ra is lá to gat hat ták. A Zalabér-Batyk–Sár -

vár–Rép ce vis–Al só lás z ló–Kõszeg vas út vo nal 1933-
ig to vább mû kö dött. Az or szág ha tár vi szont vám -
ha tár is volt, ez a ke res ke de lem ben mó do sí tott a
mo nar chi án be lü li ko ráb bi hely ze ten. A ha tár men -
ti te le pü lé sek la kói közt élénk csem pé szet folyt a
két há bo rú kö zött.

A csepregi já rás vi szont még is fo gyott a bé -
ke dik tá tum ha tá sá ra. Ugyan is Sop ron vár me gye
ve ze té se – bel ügy mi nisz te ri jó vá ha gyás sal –
1925-ben a sok te le pü lés el vesz té se mi att le -
csök kent Sop ro ni já rás hoz csa tol ta a Csep -
regibõl Horpácsot, Kislédecet (ma együtt: Sop -
ron horpács), Lö võt, Ne mes kért és Völcsejt. Mi vel
a Ka pu vá ri já rás ból is ka pott a Sop ro ni több köz -
sé get, 1927-ben a Csepregibõl Pusz ta csa lád a
Ka pu vá ri hoz ke rült.

Csepreg gaz da go dott is a bé ke dik tá tum mal
jó vá ha gyott te rü let-el csa to lá sok kö vet kez té ben.
Ugyan is a vi lág há bo rú után a ne kik ígért te rü le -
tek meg szál lá sát kö ve tõ en az új or szá gok a köz -
igaz ga tá si és ren dé sze ti dol go zók tól, va la mint a

A trianoni békeszerzõdés
és Csepreg környéke

Csincsura Gyõ zõ:

MIN DENT VISSZA!

Húsz év rabság… elég volt!
De reng már a ma gyar ég bolt,
Dûl ni kezd a tri a no ni kripta…
Igaz ság ere je meglazítja…
Mil lió to rok har sog ja, sír ja:
Min dent vis  sza! Min dent vis  sza!

Vis  sza a drá ga Felvidéket…
Me lyért lel künk zo ko gott, égett.
Vis  sza a Kár pát örök-zöldjét…
Rá kó czi apánk õsi föld jét!
Mil lió ajak har sog ja, sír ja:
Min dent vis  sza! Min dent vis  sza!

Min dent vissza… Po zsonyt vis  sza!
Le gyen mi enk Zobor s Nyitra,
Lé va, Lo sonc, Nagykomárom…
Nem tart so ká a cseh já rom!
Aj kun kat a két szó nyis sa: 
Min dent vis  sza! Min dent vis  sza!

Min dent vissza… Kas sát vis  sza!
Mi enk lesz Rá kó czink sírja…
Lo sonc, Mun kács, Érsekújvár…
Min den ma gyar té ged úgy vár.
Jobb jö võnk nek kul csa nyit ja
Min dent vis  sza! Min dent vis  sza!

Átok, szi tok zú dul jon rá tok,
Kik ha zán kat el ha zud tá tok!
Rozs nyó, Ung vár, Rimaszombat…
Ha zug cselák ne ked kongat…
Lá ba do zik Be reg szász,

Míg rab lott föld tõl meg nem válsz. 
Ves  szen Tri a non, s a gazság…
Gyõz nöd kell ma gyar igaz ság!
Azért élünk, ha kell, ha lunk!
Egye sít jük ma gyar fa junk!
Ezért ál lunk ki a síkra…
Min dent! Min dent! Min dent vis  sza!

pe da gó gu sok tól hû ség es kü le té tel ét kö ve tel ték.
Azo kat a ma gya ro kat, akik er re nem vol tak haj -
lan dók, el bo csá tot ták. Több sé gük a meg cson kí -
tott Ma gyar or szág ra jött, s egy idõ re va gon la kó
lett. Fog lal koz ta tá su kat az or szág ve ze té se új in -
téz mé nyek lét re ho zá sá val is igye ke zett biz to sí ta -
ni. Így kezd te meg mû kö dé sét 100 éve, 1920
szep tem be ré ben a ké sõbb je len tõs tér sé gi sze -
re pet be töl tõ Csepregi Pol gá ri Is ko la. Ta ná ra i -
nak egy ré sze a tri a no ni ha tá ron tú li ma gyar te -
le pü lé sek rõl ke rült a já rá si szék hely re.

Kez det tõl az is ko la ta ná ra, majd igaz ga tó ja
volt a te le pü lés fon tos köz éle ti sze mé lye:
Csincsura Gyõ zõ. Õ sem tu dott be le nyu god ni a
tri a no ni dön tés be, s e szem lé le tet igye ke zett be -
le ne vel ni ta nít vá nya i ba is. Ver se ket is írt e té má -
ról, me lyek bõl né hány az is ko la év köny ve i ben
és a Sop ro ni Hír lap ban ol vas ha tó volt. 

S.F.
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Sma ragd la ko da lom 
Iklanberényben

Smargdlakodalmat ün ne pel he tett Iklan -
be rényben Gájer Pi ros ka és Mé szá ros Ist ván,
akik 1965. má jus 29-én kötöttek há zas sá got.
A fi a tal há zas pár 1978-ban köl tö zött Ik lan -
berénybe, és az óta is a te le pü lé sen él nek.
Négy gyer me kük szü le tett. Lá nyuk Lö võn él, a

há rom fiú pe dig Iklanberényben ma radt. A
gyer me kek tõl 3 lány uno ka és 3 fiú szü le tett. Pi -
ros ka né ni és Pis ta bá csi 2 déd uno ká val is
büsz kél ked het. Az ün nep sé get a jár vány hely -
zet mi att szûk csa lá di kör ben tar tot ták meg. Az
új sá gon ke resz tül kí vá nunk még sok évet
együtt sze re tet ben és jó egészségeben. 

Sulics He ni

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Iklanberény

• Sopronhorpács

Meszlen egy több mint 200 fõs te le pü lés,
mely a ta va lyi év ben csat la ko zott a Répcevidék
új ság hoz. A min den fõbb köz le ke dé si út tól jó né -
hány km-re lé võ kis fa lun egy út ve zet ke resz tül,
ez ál tal csen des és biz ton sá gos. Há rom vá ros tól,
Csepregtõl, Kõ szeg tõl és Szom bat hely tõl kö zel
azo nos tá vol ság ra fek szik. A pol gár mes ter ként
má so dik cik lu sát töl tõ Õri Zol tán mu tat ta be ezt
a nyu godt kör nye zet ben lé võ kis fa lucs kát.

Mint ahogy min den ki sebb te le pü lés szá má -
ra a szük sé ges fej lesz té sek hez el en ged he tet len
a pá lyá za ti for rás igény be vé te le. Az el múlt
évek ben Meszlen több si ke res pá lyá za tot is ma -
gá nak tud hat, ez ál tal meg va ló sul tak olyan kor -
sze rû sí té sek, ame lyek ön erõ bõl nem jö het tek
vol na lét re. 2014-ben még az ak ko ri cik lus ban
lé võ pol gár mes ter ide je alatt el in du ló Leader
pá lyá za ton si ke rült a kö zös sé gi ház fel újí tá sá ra
tá mo ga tást kap ni (né mi ön erõ vel), me lyen a
kül sõ fel újí tást, te tõ cse rét és vi zes blokk lét re ho -
zá sát va ló sí tot ták meg, il let ve a bel sõ fel újí tás is
ek kor fe je zõ dött be. Az épü le tet 2015 jú ni u sá -
ban ad ták át. Adós ság kon szo li dá ci ós tá mo ga -
tás ból va rá zsol ták szeb bé a pol gár mes te ri hi va -
talt, mely egy komp lett kül sõ-bel sõ át ala kí tást
fog lalt ma gá ban. 2018-ban 4 te le pü lés (Vát,
Vasszilvágy, Acsád és Meszlen) agg lo me rá ci ó -
ban nyert egy uni ós pá lyá za ton tá mo ga tást a
csa tor na há ló zat kor sze rû sí té sé re, mely nek ki vi te -
le zés ét 2019-ben el is kezd ték, mely a ter vek
sze rint idén jú li us ban foly ta tó dik, és no vem ber re
vár ha tó a be fe je zé se. A ta va lyi év ben a Ma gyar
Fa lu prog ram ke re té ben meg hir de tett pá lyá za -

ton el nyert for rás ból meg vá sá rol hat tak egy fû -
nyí ró trak tort, mel  lyel a te le pü lé si köz te rü le te ket
tud ják a jö võ ben szeb bé va rá zsol ni. A köz ség
ró mai ko ri és evan gé li kus temp lo mát az egy há -
zak szin tén pá lyá za ti for rás ból újí tot ták fel (a ró -
mai ko ri temp lom mun ká la tai már a vé gé hez
kö ze led nek, az evan gé li kus temp lo mot pe dig
ta valy ad ták át).

Az ön erõ bõl meg va ló sult fej lesz té se ket is ér -
de mes meg em lí te ni: a köz vi lá gí tást cse rél ték ki
ta valy ener gia ta ka ré kos LED-égõkre, il let ve ön -
erõ bõl és tár sa dal mi mun ka ke re te in be lül ala kí -
tot tak ki egy ját szó te ret (idén en nek a ját szó tér -
nek a fel újí tá sá ra, bõ ví té sé re pá lyáz tak a Ma -
gyar Fa lu prog ram ke re té ben. A pá lyá zat ál tal a
te le pü lé sen élõ gyer me kek még szebb és több
já ték kal el lá tott he lyen tud ják majd sza bad ide -

jü ket el töl te ni.) A fazekasházat is szeb bé va rá -
zsol ták, mely ben min den hé ten fog lal ko zá so kat
tud nak tar ta ni a gyer me kek nek. Mû kö dik egy
pres  szó is a te le pü lé sen, ezt is az ön kor mány zat
újí tot ta fel ön erõ bõl.

Van egy rég óta fenn ál ló ter vük, me lyet na -
gyon sze ret ne az ön kor mány zat meg va ló sí ta ni:
a gáz ki épí té se a te le pü lé sen. Saj nos eh hez a

fo lya mat hoz az ön kor mány zat nak elég ma gas
ön erõt kel le ne hoz zá ad nia, mel  lyel nem ren -
del ke zik, így bíz nak ben ne, hogy a jö võ ben si -
ke rül er re is va la mi fé le meg ol dást ta lál ni. To -
váb bi jö võ be ni cé lok: ra va ta lo zó fel újí tá sa, jár -
dák rend be té te le.

Szá mos ese mé nyük, ren dez vé nyük van, me -
lye ket min den év ben meg ren dez nek. Feb ru ár
kör nyé kén szer vez nek a kö zös sé gi ház ban egy
ha gyo má nyos tea es tet, más né ven a far san got.
Az anyá kat is rend sze re sen fel kö szön tik egy mû -
sor ke re tén be lül, gyer mek na pot is tar ta nak a
pres  szó ud va rán, jú li us ban pe dig fa lu na pot. No -
vem ber ben az idõs pol gá rok is fel kö szön tés re
ke rül nek, de cem ber ben pe dig van egy fa lu ka -
rá cso nyuk. Ta va lyi kez de mé nye zés re az év utol -
só elõt ti nap ján össze gyû lik a fa lu, és egy év bú -
csúz ta tót tar ta nak ven dég lá tás sal, koc cin tás sal
egy be köt ve.

Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy ha kell, ez
a kis te le pü lés ös  sze fog. De nem csak a szó ra ko -
zás ban, ha nem a se gít ség ben is nagy szám ban
meg je len nek és ös  sze dol goz nak.                   I. P.

90 éves sopronhorpácsi
la kost kö szön töt tek

Má jus vé gén Talabér Je nõ pol gár mes ter
és Czipetics Györgyné jegy zõ as  szony szü le -
tés nap ja al kal má ból kö szön töt te a 90 éves
Payrits Mátyásné Ili né nit, ki 5 éves ko ra óta él

a te le pü lé sen. Az ün ne pelt sze mély re sza bott
aján dék cso ma got ka pott az ön kor mány zat -
tól, a kor mány pe dig egy mi nisz ter el nö ki ok le -
vél lel ked ves ke dett ne ki.

Köz sé günk ben im már több éve kö szönt jük
szü le tés nap juk al kal má ból a szép kort meg élt
la kó kat, akik be töl töt ték a 90. élet évü ket. Is ten
él tes se õket még so ká ig!

Igler Pat rí cia

Bemutatkozik Meszlen
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Csepreg és a vá ros tér sé gé nek csa lád jai
szá má ra a Csepregi Óvo da és Böl csõ de Kö zös
Igaz ga tá sú Köz ne ve lé si In téz mény nyújt le he tõ -
sé get óvo dai és böl csõ dei el he lye zés re. Az in -
téz mény azon ban inf rast ruk tu rá lis hi á nyos sá gok -
kal, ne héz sé gek kel, va la mint böl csõ dei ka pa ci -
tás hi án  nyal küzd. Esz kö zök fej lesz té se szük sé ges,
az in téz mény tel jes bel sõ ál la po ta ál ta lá nos ság -
ban meg érett a fel újí tás ra, nin cse nek zu hany -
zók, va la mint szük sé ges a mel lék hely sé gek fel -
újí tá sa és bõ ví té se is. Mind eze ken túl a bel té ri
nyí lás zá rók, a bur ko la tok, a ke rí tés ál la po ta és a
tor na szo ba kér dé se is túl mu tat a sa ját erõ bõl
esz kö zöl he tõ le he tõ sé ge ken. Az in téz mény
mind ezek kö vet kez té ben kép te len több gyer -
mek böl csõ dei el he lye zé sé rõl gon dos kod ni, és
kény te len min den év ben több je lent ke zõt visz -
 sza uta sí ta ni.

A fen ti ek tük ré ben ta lán még in kább ért he tõ,
hogy mi ért is kü lö nö sen örömteliek azok a pá -
lyá za ti hí rek, ame lyek rõl az el múlt he tek ben ér -
te sült a vá ros, mi sze rint ket tõ be ad vá nyuk is po -
zi tív el bí rá lás ban ré sze sült. E dön té sek kö vet kez -
mé nye ként mind ös  sze sen 467.894.673 fo rint for -
rás nyílt meg az óvo dai és böl csö déi el lá tás szín -
vo na lá nak és ka pa ci tá sá nak fej lesz té sé re.

A TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 szá mú pá -
lyá za ton el nyert 200.000.000 fo rint ból ter ve zett
ki vi te le zé sek rõl ál ta lá nos ság ban el mond ha tó,
hogy a gyer me kek har mo ni kus fej lõ dé sé nek
elõ se gí té sét, a fel ügye le ti szer vek ál tal meg ál la -
pí tott hi á nyos sá gok meg szün te té sét, az egyen lõ
hoz zá fé rés biz to sí tá sát és a fenn tart ha tó ság erõ -
sí té sét cé loz zák. 

Bõ ví tés re, át ala kí tás ra, fel újí tás ra ke rül nek öl -
tö zõk, cso port szo bák, mel lék hely sé gek és
egyéb he lyi sé gek (ide ért ve a vi zes blokk ok fel újí -
tá sát, zu hany zá si le he tõ ség ki ala kí tá sát, bel té ri
aj tók fel újí tá sát, a vi lá gí tás kor sze rû sí té sét, pa -
do zat fel újí tá sát, fal fe lü le tek ja ví tá sát és fes té -
sét). A meg lé võ tor na te rem át ala kí tá sa ke re té -
ben ne ve lõi szo ba és szo ci á lis he lyi sé gek ke rül -
nek ki ala kí tá sa.

Fel újí tás ra ke rül a ját szó tér és az ud var, 57 db
új ját szó té ri esz köz, il let ve kül té ri bú tor te le pí té sé -
re fog sor ke rül ni a vo nat ko zó szab vá nyok nak
meg fe le lõ en. Új ke rí tés rend szer épül. Tor na szo -
ba, or vo si szo ba, el kü lö ní tõ he lyi ség lé te sül, az
új tor na te rem a hoz zá épí tés sel 60 m2-rel bõ vül.

Bú to rok és egyéb, az in téz mény mûkõdési jel le -
gé hez kö tõ dõ be ren de zé si tár gyak, fej lesz tõ esz kö -
zök, in for ma ti kai be ren de zé sek ke rül nek be szer zés -

re. Ki ala kí tás ra ke rül to váb bá gyer mek pan cso ló,
sza bad té ri zu hany, víz per me te zõ is. Az épü let ter -
mé sze te sen az aka dály men te sí tés te rén is fej lõd ni
fog, hi szen aka dály men tes lesz egy be já ra ta, il let -
ve mos dó ja, to váb bá ve ze tõ sá vok, szín kont rasz tok
fog ják se gí te ni az ar ra rá szo ru ló kat. 

A TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 szá mú pá -
lyá za ton el nyert 267.894.673 fo rint új, önál ló
böl csõ dei épü let meg va ló sí tá sát te szi le he tõ vé,
amely a böl csõ dei fé rõ he lyek szem pont já ból el -
en ged he tet len fej lesz tés. En nek ér de ké ben in -
gat lan vá sár lás ra, esz köz be szer zés re (pél dá ul
bú tor zat, fej lesz tõ esz kö zök) és egyéb szük sé ges
be ru há zá sok ra is sor ke rül het. Lét re ho zás ra ke rül
egy ne ve lé si gon do zá si egy ség két gye rek szo -
bá val. Az épü let föld szin tes ki ala kí tá sú, kü lön ál ló
épü let ként lé te sül a te rü le ten lé võ óvo da mel -
lett. Az óvo da és böl csõ de ne ve lé si-gon do zá si
egy sé gei ke rí tés sel ke rül nek el vá lasz tás ra, hogy
a két in téz mény el kü lö nült le gyen egy más tól. 

Az elõ zõ vá ros ve ze tés ál tal be adott, je len le gi
tes tü let ál tal gon do zott pá lyá za tok si ke re ko moly
anya gi le he tõ sé ge ket nyi tott meg a tér sé gi gyer -
mek el lá tás, -elhelyezés fej lesz té se elõtt. Az ön kor -
mány zat re mé li, hogy mi nél elõbb el kez dõd het -
nek a ki vi te le zé si mun ká la tok.    Dr. Tarsoly Ádám

A csepregi
óvoda és bölcsõde
megújulása
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Nem va gyunk szá za sok?

Tör tént egy szer, hogy le mond ták a
Bükfürdõ–Csepreg Félmaratont, ek kor ar ra
gon dol tam, mi, góriak, fus suk le együtt. El -
kezd tem szer vez ni, és egy re több lel kes je lent -
ke zõ csat la ko zott. Ös  sze jött a félmaratoni,
majd a ma ra to ni táv, és a vé gé re egy szép

szá zas ra (100km) ke re ke dett. Ter mé sze te sen
le he tett vá lasz ta ni a tá vok kö zött, volt, aki 1,5
km-rel, és vol tak, akik 13,2 km-rel já rul tak hoz -
zá eh hez a szép ke rek tel je sít mény hez.

Kö szö nöm min den ki nek a rész vé telt, kö -
szö nöm min den ki nek a se gít sé get. Örü lök,
hogy tény leg egy iga zi öröm fu tás lett eb bõl a
„GÓRIFUTÁS 2020”-ból. 

Re mé lem, min den ki jól érez te ma gát!
Még egy szer kö szö nöm!

Pup Já nos

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Gór
A Ma gya rok Nagy as  szo nyá nak ol tal má -

ba aján lott Tri a non-em lék mû vet avat tak
Si ma sá gon. A Tri a non 100. év for du ló já ra
idõ zí tett ese mény fõ szó no ka Patrubány
Mik lós, a Ma gya rok Vi lág szö vet ség ének
el nö ke volt.

Pap Gyön gyi, a Tri a non Tár sa ság or szá gos
el nök sé gé nek tag ja, aki egy ben az MVSZ Gyõr-
Moson-Sopron me gyei szer ve ze té nek az el nö ke,
volt a kez de mé nye zõ je és leg fõbb fi nan szí ro zó -
ja an nak a Ma gyar or szág Nagy as  szo nyá nak ol -

tal má ba aján lott Tri a non-em lék mû nek, ame lyet
2020. jú ni us 6-án a Vas me gye sop ro ni ha tá rán
fek võ Si ma sá gon szen tel tek fel.

Az egy há zi szer tar tást Dumovits Ist ván vé gez -
te, akit or szá go san a hor vá tok plé bá no sa ként
is mer nek, Sza bó Mik lós si ma sá gi plé bá nos tár -
sa sá gá ban. Dumovits atya fel ké ré se jel ké pes
volt, el is me ré se an nak, hogy 1919–1923 kö zött,
ami kor Nyu gat-Ma gyar or szág utó lag Bur gen -
land nak ke resz telt ré szé nek el sza kí tá sa zaj lott,

az ott élõ hor vá tok szin te egy em ber ként hû sé -
ge sek ma rad tak a Szent Ko ro na Or szá gá hoz.
Nyu gat-Ma gyar or szág ré sze i nek el csa to lá sa az
õ ki nyil vá ní tott aka ra tuk el le né re tör tént. 

A si ma sá gi Ma gya rok Nagy as  szo nya-szob rot
az esz ter go mi ba zi li ka elõt ti te ret ura ló Ma gya -
rok Nagy as  szo nya-szo bor ih let te, és Nádasdi Ró -
bert ké szí tet te.

Az ese mény fõ szó no ka Patrubány Mik lós, az
MVSZ el nö ke volt, aki Tri a nont egy száz éve zaj -
ló nem zet gyil kos sá gi kí sér let nek ne vez te,
amely ki me rí ti a ma gyar ság el len el kö ve tett
nép ir tás és az em be ri es ség el len el kö ve tett
bûn tet tek so ro za tá nak tör vé nyi tény ál lá sát. Ez

el len a me rény let el len a ma gyar nem zet nek
fel kell kel nie. Ha él ni akar. Az a ma gyar ság -
kép, ame lyet a Ma gya rok Vi lág szö vet ség ének
el nö ke Tri a non 100. év for du ló ján Si ma sá gon, a
Ma gya rok Nagy asz  szo nya ol tal má ba aján lott
Tri a non-em lék mû fel szen te lé sén mon dott be -
szé dé ben vá zolt, éles el len tét ben van az zal,
ame lyet ugyan azon a na pon Or bán Vik tor mi -
nisz ter el nök raj zolt az or szág túl só vé gé ben,
Sá tor al ja új he lyen, a Ma gyar Kál vá ri án fel ava -
tott Tri a no ni Tu rul-em lék mû nél. 

Üde je len ség volt a horvátzsidányi hor vát fi -
a ta lok fel lé pé se, akik tisz ta for rás ból me rí tett
ma gyar nép da lo kat éne kel tek.

A ren dez vé nyen je len le võ Szent Ko ro na-rep -
li ka mel lett a Szom bat he lyi 11-es Hu szár Ha gyo -
mány õr zõ Egye sü let tag jai áll tak õrt.

Az ava tó ün nep sé get kö ve tõ en a ren dez -
vény fõ szer ve zõi – Pap Gyön gyi és Hor váth Lász -
ló – ön erõ bõl, és a Tri a non Tár sa ság Sop ro ni Ta -
go za tá nak hoz zá já ru lá sá ból sze re tet ven dég -
ség re hív ták a több mint száz öt ven rész ve võt.

MVSZ Saj tó szol gá lat

Trianon-emlékmûvet
avattak Simaságon

OLVASS MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
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Iklanberényben to vább fo lyik a fa lu szé pí -
té se. Újabb al ko tá sok dí szí tik a köz te rü le te ket.
Ke rék pár ok, csé szék ke rül tek ki a szor gos ke zek
alól. Min dig va la mi új öt let meg va ló sí tá sán tö -

rik a fe jü ket a kép vi se lõk és ci vil szer ve ze tek. A
kö zel jö võ ben sze ret né nek pá lyáz ni is, hogy le -
gyen mi bõl gaz dál kod ni és fej lesz te ni a te le -
pü lés éle tét.

Ez az ös  sze fo gás más ban is kezd már meg -
mu tat koz ni, hi szen a fû nyí rás ból is ki vet te min -
den ki a ré szét. A kép vi se lõk kez de mé nye zé sé re
és a ci vi lek csat la ko zá sa után a la ko sok is be -

kap cso lód tak, hogy szép, ápolt te le pü lés ar cu -
la tát lás sák az át uta zók, ven dég ség be ér ke zõk.
Va la mi vál to zás el in dult, és bí zunk ben ne, hogy
ez csak erõ söd ni fog.

Az el múlt hó nap ban már ír tuk, hogy el kez dõ -
dik a te le pü lé sen a te me tõ ke rí té sé nek le bon tá -
sa és he lyé re egy új épí té se. Kiss Csa ba bü ki

vál lal ko zó és csa pa ta el kezd te, és már a vé gé -
hez kö ze lít a mun ká lat. Így egy mo dern, de a
hely szel le mé hez va ló szép új ke rí tést kap a sze -
ret te ink nyug he lye.

SulicsBogi

Emlékezünk…
2020. jú ni us 4-én 16 óra 30 perc kor

Hegy fa lu ban is meg kon dul tak a ha ran -
gok: a tri a no ni bé ke szer zõ dés re em lé kez -
tünk. A Hõ sök te rén Bartók Ti bor pol gár -
mes ter mon dott rö vid be szé det, ezt kö ve -
tõ en Kö rös Balázsné Né meth Ju dit al pol -

gár mes ter és Szil ágyi Ta más ön kor mány -
za ti kép vi se lõ kö zö sen meg ko szo rúz ták az
itt ál ló em lék mû vet.

A meg em lé ke zés után Haller Lász ló he -
lyi plé bá nos mon dott szent mi sét a szo mo -
rú év for du ló al kal má ból.

Magyarné Kiss Éva

Iklanberényi hírek



14

2020. július X. évfolyam
 7. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Készenlét és ügyelet 
a térségben

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

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

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

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

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)
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I m p r e s s z u m

[ ]GYÓGYSZERTÁR REN DEZ VÉ NYEK, ESE MÉ NYEK

Jú ni us tól au gusz tus vé gé ig – szer dá tól szom ba tig – a bük für dõi
Sport park ban:  Sport- és játékanimáció vár ja in gye ne sen a für dõ vá -
ros ban pi he nõ ket, va la mint a kör nyé ken és az itt élõ ket egy aránt.

Jú li us 3-án, 10-én, 17-én, 24-én és 31-én pén te ken 15
órá tól Bü kön, a Koczán-házban és az elõt te lé võ ren dez vény té ren
(Szé che nyi u. 42.): Ter me lõi Pi ac.

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.

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

K I A D Ó !
A Tompaládony Hunyadi u. 35. számalatt
egy volt fodrászüzlet, az Önkormányzat

üzlethelyisége kedvezõ áron kiadó. 

Érdeklõdni személyesen
munkaidõben vagy telefonon a

06304865202 számon lehet.

Ól mo don 
ado mány gyûj tés sel 
em lé kez tek

Tri a no ni év for du ló kap csán per sely ado -
mány gyûj tés sel em lé kez tek az Ólmodiak.
Val ter Fe renc – a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház
ma gán éne ke se és Spengler Krisz ti na – zon -
go ra mû vész elõ adás ban több fé le meg kö -
ze lí tés bõl ad tak elõ egy-egy pil la na tot. El -
sõ sor ban azon mû vé szek – írók, köl tõk, ze -
ne szer zõk – gon do la ta it, ér zé se it szó lal tat -
ták meg vers ben, pró zá ban, ének ben, zon -
go ra mû vek ben, akik kor társ ként él ték át Tri -
a non tra gé di á ját.

Hall hat tuk töb bek közt Mó ra Fe renc,
Ba bits Mi hály, Ka rin thy Fri gyes, Ju hász
Gyu la, Dsida Je nõ gon do la ta it; Bar tók Bé -
la, Ko dály Zol tán, Mosonyi Mi hály, Hubay
Je nõ mû ve it. El hang zot tak olyan „slá ge -
rek” is, ame lyek ab ban a kor ban szü let -
tek, és Tri a non szim bó lu má vá vál tak. A
szent mi sét a mû sor kö vet te majd ko szo rúz -
tak az em lék mû nél. Az ese mé nyen kb. 30-
40 fõ vett részt. Az ado má nyo kat a nardai
kul túr ház nak ado má nyoz ták mi vel le -
égett. Nardára azért esett a vá lasz tás,
mert a HÛ SÉG fal va i hoz tar to zik. A ren dez -
vé nyen 23 910 Ft gyûlt ös  sze me lyet a he -
lyi Hor váth Ön kor mány zat 100 000 Ft-tal
egé szí tett ki.

Hergovich Vin ce

Mint azt a já ró ke lõk ta pasz tal -
ják, nagy fel for du lás ke re ke dett
a Dr. Sze mes Zol tán ut cá ban. Az
utat köz le ke dé si aka dá lyok, te -
her au tók és egyéb mun ka gé -
pek, a jár da he lyét tör me lék bo -
rít ja. A mun ka zaj ban szál ló por
azon ban egy egy sé ges, új ut ca -
ké pet pa lás tol, ugyan is Csepreg

Vá ros Ön kor mány za ta több mint
3.325.000 fo rint ter ve zett ke ret -
bõl tér kö ve zi az ut ca azon ol da -
lá nak jár dá ját, amely még nem
ke rült fel újí tás ra. A mun ká la tok -
nak há la 237 mé ter hosz  szan, a
má sik ol dal lal egye zõ tér kõ vel
ké szül új fe lü let a gya lo gos köz le -
ke dés szá má ra. 

A be ru há zás tel jes mér ték -
ben ön költ sé gen, sa ját ki vi te le -
zés ben va ló sul meg. A ga rázs -
be já rók vo nat ko zá sá ban a la -
kos ság nak le he tõ sé ge nyílt
egye di igé nyek jel zé sé re, me lyet
a többletanyagdíj té rí té se el le -
né ben ké szí te nek el a vá ros gaz -
dál ko dás mun ka tár sai.

A vá ros ve ze tés a la kos ság szí -
ves meg ér té sét ké ri a mun ká la -
tok befejeztéig, amely a mun kát
vég zõ szak em be rek igye ke ze té -
nek kö szön he tõ en nem vá rat
ma gá ra so kat, azon ban pon tos
idõ pont ját – az idõ já rás ra te kin -
tet tel – nem le het meg je löl ni. 

Dr. Tar soly Ádám

Járdafelújítás
Csepregen






