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Nem zet kö zi Kis pus ka Lõverseny

2022. 07. 09-én a Csepreg Köz biz ton sá -
gá ért Pol gár õr és Baj tár si Egye sü let szer ve zé -
sé ben ki len ce dik al ka lom mal ke rült meg ren -
de zés re a Nem zet kö zi Kis pus ka Lõverseny.

Idén ti zen ki lenc csa pat mér te ös  sze tu dá sát
öt ven fe let ti ver seny zõ vel a csepregi lõ té ren.

A lö vé szet re giszt rá ci ó val kez dõ dött, majd
az ok ta tás és el iga zí tás után kez dõd he tett
meg a csa pa tok ver se nye.

A szer ve zõk üdí tõ vel, ká vé val, szend vi -
csek kel kí nál ták a me gye több te le pü lé sé rõl,
és szom szé dos or szág ból ér ke zet te ket. A
lõversenyen részt vet tek pol gár õrök, ve te rá -
no k, BEOSZ egye sü le tek és az Oszt rák Bé ke -
fenn tar tók Bur gen land csa pa ta is.

Az ered mény hir de tés re, egy fi nom kö zös
ebéd re, va la mint több kö tet len be szél ge tés re
az Ot tó Kem ping ben ke rült sor.

A ver se nyen és az ered mény hir de té sen
részt vett Hor váth Zol tán, Csepreg vá ros pol -
gár mes te re.

Csa pat ered mé nyek: Csa pat ban ab szo lút
csepregi si ker szü le tett.  Az I-II-III. he lye zet tek is
a Csepreg Köz biz ton ság ért és Baj tár si Egye sü -
let csa pa tai let tek. Radics Gá bor, Ra bi Im re,
Hor váth Zsolt, Gom bos Mik lós, Radics Ist ván és
Bo kor Gá bor rész vé te lé vel.

Egyé ni ered mé nyek: I. Radics Gá bor, II.
Ta  kács Pi ros ka, III. Rabi Im re.

A lõversenyen az aláb bi ak ban fel so rolt te -
le pü lé sek pol gár õrei vet tek részt: Csepreg,
Balogunyom, Kõ szeg, Sár vár,  Szom bat hely és
Vasszécseny.          Méhesné Ke re kes Il di kó
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• Csepreg
A ta va lyi év hez ha son ló an is mét meg ren de -

zés re ke rült a Kö zös sé gi Nap Meszlenben. Min -
den ér dek lõ dõt sze re tet tel vár tunk. Kü lön bö zõ
prog ra mok szí ne sí tet ték a dél utánt. 

15.00 óra kor a Pap ri ka Jan csi Báb szín ház fer -
ge te ges mû so rát lát hat ták Czirók Ta más elõ -
adá sá ban. A köz ked velt me se sze rep lõ vá sá ri
báb já té ka a ki csi ket és a na gyo kat is le vet te a
lá bá ról. Né ha ap ró mo soly ra, né ha han gos ka -
ca gás ra és a da rab be fe jez té vel vas taps ra let -

tünk fi gyel me sek. Ez után a klas  szi ku sok tól a mo -
dern has tán cig és több ori en tá lis stí lus sal is ta lál -
koz hat tunk a Lunah Shamila Has tánc be mu ta tó
so rán. A trió iga zán szí nes és sze met gyö nyör -
köd te tõ mû sor ral ké szült.

16.30-tól min den je len lé võt egy kis est ebéd re
in vi tál tunk. A sza ká csok is mét ki tet tek ma gu kért.
Az is te ni gu lyás ra töb ben men tek re pe táz ni. 

Ezt kö ve tõ en a Sze ge di Mû vé sze ti Alap is ko la
Szom bat he lyi ki he lye zett ta go za tát vár tuk a szín -
pad ra. Mû so ruk ban stan dard és la tin tán cok
sze re pel tek, va la mint a 60-as éve ket vis  sza ho zó

Charleston is, amit a Happy Di xi e land Band ze -
ne kar han gu la tos mu zsi ká já ra ad tak elõ. A sze -
rep lõk: Tol nai Bi an ka, Mol nár Eni kõ, Esz ter gá lyos
Elizabet, Gorzás Re be ka és Bende Zsóka volt.

Majd egy kis discotánc kö vet ke -
zett. Nagyné Pá lin kás Ani ta volt
meszleni la kos és kis tánc cso port ja
elõ adá sá ban. 

18.00 órá tól a Kõszegszerdahelyi
Ka mé le on Színjátszókör Csil lag szü le -
tik da rab ján ne vet het tünk. A
színjátszókör év rõl év re pró bál mi nél
vál to za to sabb és hu mo ros da ra bo -
kat ös  sze hoz ni azért, hogy a kö zön -
ség és õ ma guk is jól érez zék ma gu -
kat. Sze rep lõk: Bog nár Ani ta, For ró
Pet ra, For ró Zsó fi,  Várallai Kit ti,

Bericsné Bog nár Má ria, Mersich Pes ti Bo gi,  Vin -
kó Mó ni ka,  Papp Kin ga és Vass An na má ria – a
színjátszókör ve ze tõ je.

19.00 órá tól kön  nyû ze nei slá ge rek kel és egy
iga zán jó han gu lat tal vár tak min den kit a
Pyroduett együt tes tag jai a szín pad hoz. Papp Pi -
ros ka és Gritto Robert nem elõ ször jár tak a te le -
pü lé sen. Mint min dig, most is fer ge te ges bu lit
csi nál tak. A kö zön ség nem is akar ta el en ged ni
õket, sok szor vis  sza tap sol ták a két énekest. 

A gyer me ket és a fel nõt te ket egy aránt kéz -
mû ves-fog lal ko zás, lég vár, né pi fa já té kok és a
Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet jó vol tá ból hun ga ri -
kum já té kok, ki ra kók vár ták még. A ki csik nek
több csil lám te to vá lás is ké szült. Re mél jük min -
den ki jól érez te ma gát és ve lünk tar ta nak az au -
gusz tus 27-ei fõ zõ ver sen  nyel egy be kö tött fa lu -
na pun kon is!                               Ba lázs Ani kó 

köz mû ve lõ dé si re fe rens

Közösségi Nap Meszlenben
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Augusztus:

Következõ megjelenés 2022. szeptember 7-én!

Utol só nyá ri hó nap.

Az au gusz tust több né -
ven il le tik: Arany asszony ha va, bõ ség ha va,
szûz ha va, nyár utó ha va. 

Eb ben a hó nap ban van a fo rint szü le tés -
nap ja, a macs kák vi lág nap ja, az ál lat ker tek
nap ja, a bal ke ze sek, bar lang ászok vi lág -
nap ja, a ma gyar fo to grá fia nap ja. 

Au gusz tus el sõ pén tek je: nem ze ti sör nap.
Eb ben a hó nap ban még el me gyünk

nya ral ni. mi e lõtt el kez dõ dik az is ko la. Én is
így te szek, hogy egy kis fel töl tõ dés után foly -
tas sam a meg kez dett mun kát. Zaj la nak a
tá bo rok, fa lu na pok, kon cer tek. Csep re gen
lesz au gusz tu si tár lat, ke nyér ver seny, Rép ce -
men ti na pok, bú csú. És ter mé sze te sen a ke -
nyér ün ne pe. Ne kem az au gusz tus 20-i ün -
nep után min dig olyan ér zé sem volt, hogy
ez zel az ün nep pel tel je sen vé ge a nyár nak.
Már nem me gyek hos  szabb sza bad ság ra.
Leg alább is ka rá cso nyig nem. Már nem
olyan me le gek a na pok sem. Igaz, az utób -
bi évek ben ez már meg vál to zott a klí ma fel -
me le ge dé se mi att. De az ér zet, hogy vé ge
a nyár nak, meg ma rad.

Tor más li ge ten au gusz tus ra már nincs sok
ter vünk a Kre a tív Cso port tal. Jú li us ban meg -
volt a fa lu na punk. Jól si ke rült. A hímzõ szak -
körrel ter ve zünk egy ki ál lí tást, hogy meg mu -
tas suk, mi vel tölt jük a csü tör tök dél után ja in kat.
Bár több ször volt úgy, hogy a hím zés he lyett
ren dez vényt ter vez tünk és szer vez tünk, mert
nem tud tuk meg ol da ni más kor. Eb ben az idõ -
ben volt le he tõ sé günk a kö zös sé gi szín te ret to -
vább dí szí te ni. Eb ben a hó nap ban ta lán még
meg tud juk ol da ni a ját szó te rünk fes té sét, ál -
lag meg óvá sát. Az tán to vább szö vö get jük ter -
ve in ket, hogy fej lõd hes sen a te le pü lés, fel len -
dül jön a kö zös sé gi élet.

Min den ki nek kí vá nok él mé nyek ben gaz -
dag nyár utót, hogy fel töl tõd ve ener gi á val, új
öt le tek kel in dul junk az õsz be!

Barasics Edi na

2022. jú li us 23-án dél után fa lu na pot tar tot -
tak Si ma sá gon, amely a köz ség bú csú nap já -
hoz (Má ria Mag dol na) kap cso ló dott. Szép
szám ban je len tek meg az egy ko ri és je len le gi
si ma sá gi ak is a ren dez vé nyen.

A dél után ün ne pi szent mi sé vel kez dõ dött.
A ki csi ket in gye nes já ték le he tõ ség vár ta a ren -
dez vény sá tor mel let ti temp lom kert ben: lég vár,
fa já té kok, ro deó, gömbszumó. Saj nos a gye -

re kek bá na tá ra, de per sze a gaz dák nagy
örö mé re, a si ma sá gi bú csú is mét meg hoz ta az
esõt, így a já ték jó részt el ma radt. 

A dél utá ni prog ram a csöngei nyug dí jas -
klub „Re mény ség” ne vû for má ci ó já nak mû so -
rá val vet te kez de tét, akik elõ adá suk kal vi dám
per ce ket sze rez tek a hall ga tó ság nak. Õket a
nicki „Fer ge teg” nép tánc cso port kö vet te,

mely ben fi a ta lok és idõ sek egy aránt kép vi sel -
tet ték ma gu kat és va ló ban fer ge te ges nép -
tán co kat és né pi já té ko kat ad tak elõ. Az iváni
Da lár da nó tá kat, nép da lo kat adott elõ. A dél -
után fo lya mán fel lé pett még egy fi a ta lok ból

ál ló lég tánc cso port és a vépi Ja de has tánc -
cso port is. Az ös  szes elõ adó kel le mes per ce ket
sze rez ve, re mek szó ra ko zást nyúj tott a fa lu nap
részt ve võ i nek.

A va cso ra és a tom bo la hú zás elõtt még a
si ma sá gi lá nyok és asszo nyok is tán col tak egy
jót, a Kán-Kán cí mû szá muk kal nagy ová ci ót
arat va. A nap haj na lig tar tó bál lal zá rult, me -
lyen a MEGA bulizenekar szol gál tat ta a ze nét.

Nagy kö szö net a szer ve zõk nek és a se gí -
tõk nek a fa lu nap si ke res le bo nyo lí tá sá ért és a
pro fes  szi o ná lis ki szol gá lá sért.                      H.E.

Si ma sá gi fa lu nap 
és el szár ma zot tak ta lál ko zó ja
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• Simaság
Pe tõ fi ün nep Si ma sá gon

2022. jú li us 23-án ní vós kul tu rá lis ren dez -
vény re ke rült sor Si ma sá gon, ugyan is nagy
köl tõnk, Pe tõ fi Sán dor szü le té sé nek 200. év for -
du ló ja al kal má ból, Si ma ság Köz ség Ön kor -
mány za ta ün ne pi mû sort szer ve zett. A szer ve -
zõ pá lyá za tot nyúj tott be, a Nem ze ti Kul tu rá lis
Alap ál tal lét re ho zott Pe tõ fi 200 Ide ig le nes Kol -
lé gi um ki írá sa sze rint, „A ve lünk élõ Pe tõ fi” – A
Pe tõ fi em lék év hez kap cso ló dó elõ adó- és al -
ko tó mû vé sze ti ver se nyek, ta lál ko zók le bo nyo -
lí tá sa altémában.

A dél elõtt fo lya mán, a jú li u si rek ke nõ hõ -
ség da cá ra, szép szám mal gyü le kez tek a
kul tu rá lis él mény re vá gyók, a mû ve lõ dé si
ház ud va rán fel ál lí tott ren dez vény sá tor ban.
Az ese mé nyen tisz te le tü ket tet ték a kör nye zõ
te le pü lé sek pol gár mes te rei is. Si mon Dá ni el

pol gár mes ter kö szön tõ je után, há rom Jó zsef
At ti la díj jal ki tûn te tett köl tõ lé pett szín re. El sõ -
ként Devecsery Lász ló tar tott elõ adást „ A Pe -
tõ fi csa lád és Szabadszállás“ cím mel. Rö vid
szü net után Zsille Gá bor kö vet ke zett, aki „ Pe -
tõ fi - ami a tan köny vek bõl kimaradt“ cím mel
nyúj tott át egy csok rot Pe tõ fi élet út já nak fe je -
ze te i bõl. Ér de kes, iz gal mas és ke ve sek ál tal
is mert rész le te ket is mer het tek meg a hall ga -
tók, a ki vá ló stí lu sú elõ adó tól. Vé gül Szál in -
ger Ba lázs „A va gány, hu mo ros Petõfi“ cí mû
el mél ke dé sét hall gat hat tuk. A Pe tõ fi em lék -
mû sor utol só elõ adó ja Ács Ta más szín mû vész
volt, aki „A bor dicsérete“ cí mû elõ adá sá val
já rult hoz zá a ren dez vény si ke ré hez. Az el -
hang zott sza va la tok kal be pil lan tást nyer het -
tünk ab ba, hogy a nem zet nagy köl tõ je mi -
lyen vi szonyt „ápolt” a ne mes ital lal. Az elõ -
adá so kat szü ne tek kö vet ték, mert a nagy
me leg ben jól jött a hûs ás vány víz. A fel fris sü -
lé se ket kö ve tõ en a gyõ ri Hangraforgó együt -
tes já té kát hall hat ta a kö zön ség. Pe tõ fi ver sei
csen dül tek fel, a szá mos hang sze ren ját szó
ze nész-pá ros mû sor blokk ja i ban, me lyek az
ese mény üde szín folt jai vol tak.  

A dél elõt ti elõ adás-so ro za tot ebéd zár ta,
majd egy óri á si szü le tés na pi tor ta is „te rí ték re
került“ a je len lé võk örö mé re. A kö zös ét ke zés
alatt és után le he tõ ség nyílt a kö tet len be szél -
ge tés re, a hall ga tó ság és az elõ adók kö zött. 

H.E.

A Ma gyar Vö rös ke reszt min den év ben meg -
hir de ti a Hu ma ni tá ri us te le pü lés cí mû pá lyá za -
tát, amely re az ön kor mány zat ok pá lyáz hat nak
mû kö dõ vö rös ke reszt szer ve zet mel lett. Ezt a ki -
tün te tõ cí met azok a te le pü lé sek kap ják, akik a
Ma gyar Vö rös ke reszt esz me i sé gét, alap el ve it
tisz te let ben tar tó, cél jai meg va ló sí tá sá ban ak tí -
van részt ve võ kö zös sé gek. A cím oda íté lé se
egy év re szól, mely a fel té te lek tel je sí té se ese tén

éven ként meg hos  szab bít ha tó. Mind ezen felül az
idei év kü lön le ges volt a díj kap csán, mi vel 10.
al ka lom mal ke rült át adás ra. Vas me gyé ben két
te le pü lés van, amely már 2012 év ben el nyer te
a meg tisz te lõ cí met: Iker vár és Vasegerszeg. Az
idei év ben, 2022-ben az ün ne pé lyes áta dó ra
Szajolon ke rült sor, ahol az ok le ve lek át adá sa is
meg tör tént. Az ok le ve le ket Dr. Fo dor Antalné, a
Ma gyar Vö rös ke reszt el nö ke és Kar dos Ist ván, a
Ma gyar Vö rös ke reszt fõ igaz ga tó ja ad ták át.

Az idei év ben má sod szor ke rült meg ren de -
zés re a Vasegerszegi Ve te rán- és Hob bi jár mû
ta lál ko zó. Az egész na pos prog ram ra szép
szám mal ér kez tek jár mû vek. Ve te rán, oldtimer
au tók tól kez dõ dõ en a trak to ro kon és te her au -
tó kon át, egé szen a mo to ro kig min den meg ta -

lál ha tó volt, ami jár mû. Az au tó kon kí vül a ren -
dez vény alatt egy ki ál lí tás is meg te kint he tõ
volt, ahol retró gyöngy sze mek ke rül tek be mu -
ta tás ra, fény ké pe zõ gé pek, bú to rok, ma ga zi -
nok, és amit csak el le het kép zel ni. A nap vé -
gén 10 jár mû kü lön ju ta lom ban ré sze sült, ki né -
ze te, ko ra és rit ka sá ga alap ján.

Már ha gyo mány nak szá mít a te le pü lé sen a
Va ká ció Kö szön tõ (Gyer mek nap) ren dez vé -

nyünk, ahol a gye re kek van nak a kö zép pont -
ban. Ezen a na pon min den fé le já ték kal és mû -
sor ral vár tuk a fa lu fi a tal ja it, ki csik tõl a na gyo kig.

Az idei év rend ha gyó volt, ugyan is a Ma gyar
Fa lu prog ram pá lyá za tá nak ke re te in be lül a ját -
szó te ret is fel újí tot ták. Új és fel újí tott já té kok vár -
ták a lá to ga tó kat. Ezek mel lett fá kat is ül tet tek,
ame lyek, ha meg nõ nek, ki tû nõ ár nyé kot nyúj ta -
nak majd a kint ját szó gye re kek szá má ra. A
prog ram na gyon szí nes re és vá lasz té kos ra si ke -
re dett, a ze nés elõ adá sok tól kezd ve, a
csillámtetkón át, egé szen a tûzoltóbemutatóig
min den je len volt. A leg jobb ra si ke rült azon ban
a répceszemerei tûz ol tók ál tal meg va ló sí tott
„habparty”, ami kor is a tûz ol tók ha bot lo csol tak
min den fe lé, és a gye re kek eb ben fut ká roz tak,
ját szot tak. 

Idén 6. al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a
Markusovszky La jos fo gat haj tó em lék ver seny. Az
el múlt két év ben a COVID-helyzet mi att el ma -
radt ren dez vé nyen az idén új ra ren ge te gen

részt vet tek mint ver seny zõk és mint né zõk. A ver -
seny zõk két ka te gó ri á ban ve het tek részt, Két for -
du lós Aka dály haj tás ban és Va dász haj tás ban. Az
imént em lí tett ver seny szám ok „C” ka te gó ri á ba
so rol ha tó ak, azon ban a ver seny vé gé re még
egy „D” ka te gó ri ás haj tást is meg ren de zés re ke -
rült. A ver seny vé gez té vel a bí rák ös  sze sí tet ték a
pon to kat, majd ered mény hir de tés kö vet ke zett.
A két for du lós Aka dály haj tás nyer te se Geröly Ti -

Az el múlt idõ szak ban több, 
már ha gyo mány nak szá mí tó ren dez vény 
ke rült meg tar tás ra Vasegerszegen



5

2022. augusztus XII. évfolyam
 8. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

bor, a Fõ nix LE. ver seny zõ je. A Va dász haj tás
nyer te se pe dig Komálovics Ot tó, a SCHOTT
Lukácsháza SE ver seny zõ je. A na pot vé gül egy
tom bo la sor so lás zár ta, ahol ér té ke sebb nél ér té -
ke sebb aján dé kok ke rül tek át adás ra.

Idén az ölbõi hor gász tó adott ott hont egy fõ -
zõ ver seny nek, ahol a Vasegerszegi Pol gár õr
Egye sü let tag jai is in dul tak, akik borsostokányt
fõz tek. A fõ zést már ko rán reg gel meg kezd te
min den csa pat, és egé szen dé lig min dent meg -
tet tek, hogy az övék le gyen a leg jobb étel. Az
egész nap kel le mes han gu lat ban telt, min den -

fe lõl fi no mabb nál fi no mabb il la tok ke ring tek a
le ve gõ ben. A zsû ri zés nél köz re mû kö dött Buday
Pé ter séf is, aki ké sõbb egy sa ját fõ zõ mû sort is
be mu ta tott a kö zön ség nek. Az ér té ke lés so rán
Vasegerszeg kü lön díj ban ré sze sült. Az ese mény -
dús na pot tom bo la sor so lás és Mr. Rick fel lé pé se
ko ro náz ta meg.

Ös  sze ál lí tot ta
Né meth Ta más és Né meth Jó zsef

Kel le mes nyá ri idõ ben zaj lott idén is jú li us 9-
én a Fa lu nap. A kul tu rá lis mû sor 14 óra kor a pol -
gár mes te ri kö szön tõ vel kez dõ dött. Ezt kö ve tõ en
a Kekeri Ci te ra ze ne kar mû so rát hall hat tuk. Majd
a Tor más li ge ti Ap -
ró Lá bak lép tek
szín pad ra, akik ez
év ben sze re pel tek
elõ ször. A gye re -
kek bõl ál ló cso -
port tag jai vi dám
gyer mek dal ok ra
tán col va ra bol ták
el a je len lé võk szí -
vét. A pro duk ci ót
a szü lõk ta ní tot ták be. Õket Berentei Pé ter kö vet -
te is mert és ked velt retro slá ge rek kel. Jót mu lat -
tunk a Sok-Szín-Pad Tár su lat elõ adá sán, akik
Mó ricz Zsig mond Kvitt cí mû da rab ját mu tat ták
be. Éne kelt a To ro nyi As  szony kó rus, rokiztak a
Galaxy Rock and Roll cso port tag jai. Lát hat tunk
zumbabemutatót a Mo soly Tánc cso port répce -
szentgyörgyi csa pa tá tól. En nek az elõ adás nak
kü lön le ges sé ge, hogy a Kre a tív Cso port tag jai is
be áll tak rop ni a tán cot. A dél utánt a Big Mouse
Band ope rettmû so rá val zár tuk.

2022-ben Baranyi Jánosné, Bukovics Sán -
dorné és Né meth Ist ván jó vol tá ból fi nom bab gu -
lyást ehet tünk öt órá tól. A mû so rok vé gén a kö -
zön ség „át köl tö zött” a kocs ma ud va rá ra, ahol a
MEGA ze ne kar ze nélt haj na lig. 

Idén az ap ró nép nek ját szó ház zal és ka ló zos
lég vár ral ked ves ked tünk. Ez utób bit a Kre a tív

Cso port tal ki is pró bál hat tuk. Jó vá lasz tás volt!
Rég vá ri Ro land és fe le sé ge, Régváriné Reczetár
Zsó fia – mint ahogy a gye rek na pon is – gon dos -
kod tak az arc fes tés rõl és a csil lám te to vá lás ról. 

Ren dez vé nyün ket meg tisz tel te je len lé té vel
Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ és Gagyi Le -
ven te is. Kép vi se lõ úr úgy nyi lat ko zott: „Él mény

be gu rul ni a kis va si fa lu ba: meg újul tak az utak”.
Töb bek kö zött er rõl is be szél get tek pol gár mes ter
úr ral és té ma vol tak még az ön erõ bõl kor sze rû sí -
tett ener gia ta ka ré kos LED-lám pák. Majd a je len -
lé võk kel, a la ko sok kal is vál tott pár szót a kép vi -
se lõ úr. El büsz kél ked tünk a kö zös sé gi szín te rünk
dí szí té sé vel, a Tor más li ge ti Élet fá val. Be szél tünk
ró la, hogy sze ret nénk egye sü le tet lét re hoz ni,
hogy ha si ke rül pá lyá za tok út ján rend be tud juk
hoz ni a kö zös sé gi szín te ret.

Kö szön jük a se gí tõk mun ká ját!
B. Edina

Falunap az Angol Parkban
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Nyer tes RÓCI pá lyá za tok

Öröm mel szá mo lunk be két nyer tes pá lyá -
za tunk ról. Si ker rel jár tunk a ma dár ba rát min -
ta te le pü lés fel hí vá son, me lyet idén õs  szel fo -
gunk meg va ló sí ta ni. A Ma gyar Ma dár ta ni
Egye sü let és az Õr sé gi Nem ze ti Park kõ sze gi
szak em be rei ko or di ná lá sá val a he lyi élõ vi lá -
got be mu ta tó tan ös vényt és fecs ke pan zi ót te -
le pí tünk a Pós-patak part já ra, ma dár ete tõ ket
és ma dár odú kat he lye zünk ki a park ban, elõ -
adá so kat tar tunk, ki ad ványt ké szí tünk. A pro -

jekt be be von juk a gye re ke ket, így a nagy te -
le pí tõ ak ci ót az õszi szü net re ter vez zük. A Ró -
zsa fa lu Ci vil Egye sü let idén is mét be ju tott a
vá sár lói sza va zás sza ka szá ba a TESCO Global
Zrt. ál tal meg hir de tett „Ön vá laszt, mi se gí -
tünk!” el ne ve zé sû prog ram ban. Ez már a har -
ma dik ilyen pro jek tünk. Idén „Ül tess egy fát
Lócson!” cím mel ne vez tünk, cé lunk leg alább
a má so dik he lye zés el éré se, és ez zel együtt
200 ezer fo rint tá mo ga tás, amely bõl dísz fá kat
sze ret nénk te le pí te ni a te le pü lés köz te rü le te i -
re. Au gusz tus 7-ig le het sza vaz ni a pro jek tünk -
re min den Vas me gyei áru ház ban. A vá sár lás
után ka pott zse tont kell a be já rat nál el he lye -
zett ur nák ba dob ni. Kér jék a zse tont és sza -
vaz za nak a Rócira! Kö szön jük!

RN

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Lócs
Jú ni us má so dik szom bat ján, a nemesládonyi

bú csú nap ján ke rült meg ren de zés re köz sé günk -
ben az év ta lán leg job ban várt ese mé nye, a
már ün nep nek szá mí tó fa lu nap. A szer ve zõk ko -
rán mun ká hoz lát tak, hogy a dél után 2 órai kez -
dés re min den el ké szül jön.

A fér fi ak sát rat ál lí tot tak, pa do kat vit tek a
ren dez vény tér re. A höl gyek a sza ká csok mun -
ká ját se gí tet ték a zöld ség pu co lás sal, a szar vas-
és disz nó hús elõ ké szí té sé vel.

A fel lé põ ket – jó szo ká sunk hoz hí ven – idén is
szend vi csek kel, po gá csá val vár tuk, ami szin tén
az as  szo nyok ön kén tes, szor gos mun ká já nak
volt kö szön he tõ.

A han go sí tást Ments Gyu la vál lal ta és biz to sí -
tot ta az egész ren dez vény, il let ve az elõ ké szü le -
tek ide je alatt.

A fa lu ap ra ja-nagy ja a kez dés elõtt fo lya ma -
to san ér ke zett a hely szín re, hogy idõ ben el fog -
lal ják he lyü ket. Az ün nep sé get Né meth Ta más
mû ve lõ dés szer ve zõ nyi tot ta meg. Ezt kö ve tõ en
Rubóczkiné Börczy Vik tó ria pol gár mes ter asz -
 szony meg tar tot ta ün ne pi be szé dét, amely ben
az ös  sze tar to zás fon tos sá gát, a bol dog ság
meg ta lá lá sát hang sú lyoz ta, hogy ki nek mit je -

lent a bol dog ság. Sza bó Mik lós plé bá nos úr pe -
dig az egy más se gí té sét, a kö zös ség és a csa lá -
dok ös  sze tar tá sát emel te ki.

Kö vet ke zett a ki vá ló ta nu lók könyv ju tal má -
nak át adá sa. Eb ben a tan év ben Bog oly Elekt ra,
Rubóczki Iza bel la, Né meth Ra mó na, Pietrowski
Le ven te, Romics Dá vid, Romics Jor dán, Kan csér
Na tá lia és Kan csér Sza bolcs ve het tek át egy-
egy szép köny vet és ok le ve let ki ma gas ló ta nul -
má nyi ered mé nyü kért.

Em lék la pot ve he tett át min den ki, aki ál do za -
tos mun ká já val hoz zá já rult a kö zös ség épí té sé -
hez, se gí té sé hez.

A fa lu na pot meg tisz tel te je len lé té vel Ágh Pé -
ter or szág gyû lé si kép vi se lõ. Pol gár mes ter asz -
 szon  nyal a kor mány za ti tá mo ga tás ból fi nan szí -

ro zott köz te rü le tet rend ben tar tó esz kö zö ket, gé -
pe ket is meg te kin tet ték, át ad ták.

A fel lé põk so rát a Nicki Fer ge teg Nép tánc -
együttes nyi tot ta. Cso dá san ko re og ra fált tán ca -
ik kö zül el sõ ként va si tán co kat lát hat tunk. Ezt kö -

ve tõ en fel vi dé ki (madari) le ány ka ri ká zót ad tak
elõ. Ka pu vá ri ver bunk for má já ban lát hat tuk a
fér fi ak tán cát, vé gül egy rá ba kö zi ko re og rá fi á -
val bú csú zott a néptáncegyüttes.

A he lyi gyer me kek Né meth Ta más ál tal ta ní -
tott, szin tén tán cos mû so ru kat ad ták elõ nagy iz -
ga lom mal, amely nek ju tal ma ter mé sze te sen a
kö zön ség lel kes tap sa volt. Már ha gyo mány nak
szá mít, hogy a kép vi se lõ-tes tü let meg lepetés -
produkcióval ké szül fa lu nap ra.

Idén ez egy szín da rab volt, amely nek elõ -
adá sá hoz Rubóczki Ré ka is csat la ko zott és az
as  szo nyok leg több ször vic ces, de oly kor ne héz
há zas sá gát mu tat ták be a höl gyek.

Mint min den év ben, idén is nagy si kert arat -
tak az éne kes elõ adá sok is. A jól is mert
operettdalok után a 80-as és 90-es évek leg -
nép sze rûbb ma gyar és kül föl di slá ge rei csen dül -
tek fel. A jó han gu lat ga ran tált volt, a lel kes kö -
zön ség a fel lé põk kel együtt éne kel te a da lo kat.

A va cso ra dél után 6 órá ra ké szült el. Idõ sebb
Rubóczki Lász ló gu lyást fõ zött, Csay Zol tán pe -
dig vadpörköltet ké szí tett. Mind két fo gás re me -
kül si ke rült, a ven dé gek jó ízû en fo gyasz tot ták az
éte le ket. A ren dez vény alatt a gyer me kek leg -
na gyobb örö mé re lég vár üze melt, il let ve a

Nemesládonyi fa lu nap

Ilyen zse to nok kal le het sza vaz ni.
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Jú ni us ban ál dot ta meg a Bellovic-kápolnát
Né meth Lász ló püs pök. A ká pol nát tel je sen fel újí -

tot ták. Ez után a 250 éves Szent Már ton-temp lom -
ban li tá nia ke re té ben tar tot tak mi sét.            HV

Jenga óri ás vál to za ta is nép sze rû volt.
Sár vár ról ér kez tek az íjá szok, akik több al ka -

lom mal is vol tak már kis fa lunk ban. Most új ra be -
mu tat ták ná lunk a ha gyo mány õr zés nek ezt a
mód ját, majd az íjá sza tot ki is le he tett pró bál ni.

A ré gi bú csúi han gu la tot idéz te a ki ra ko dó -
vá sár, ahol min den ki ta lál ha tott ked vé re va ló já -
té kot. Es te 7 óra kor vet te kez de tét a nap ta lán
leg job ban várt ese mé nye, a tom bo la sor so lás.
Az idei év ben is szép szám mal ér kez tek fel aján -
lá sok, mi sem bi zo nyít ja ezt job ban, mint hogy
csak nem 2 órán át tar tott a tom bo la sor so lás.

A L’amour duó ze nélt az es ti bá lon, ami éj jel
2 órá ig tar tott. Nagy öröm szá munk ra, hogy
idén is tar tal mas és szó ra koz ta tó prog ra mok kal

te li na pot tölt het tünk együtt köz sé günk la kó i val,
il let ve a meg hí vott ven dé gek kel!

Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni min -
den ki nek, aki bár mi lyen mó don hoz zá já rult a fa -
lu nap si ke res le bo nyo lí tá sá hoz.

Re mél jük, hogy a kö vet ke zõ év ben is sor ke -
rül het a ha son ló an jó han gu lat ban, kö zös él mé -
nyek kel te li fa lu nap meg ren de zé sé re!

Bencsik Gab ri el la

Kápolnaáldás Ólmodon
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Retró ki ál lí tás

Mes ter há zán jú ni us 18-án – a Fa lu na pon –
Retró ki ál lí tást te kint het tünk meg az el múlt kö -
zel száz év hasz ná la ti esz kö ze i bõl. Né hány
tárgy ról a gye re kek nem is tud ták mi re jó, pe -
dig szü le ik, nagy szü le ik még hasz nál ták õket.
És hogy hon nan jött a ki ál lí tás öt le te? Jú ni us

ele jé re lom ta la ní tás hir de tett a Hul la dék gaz -
dál ko dó a te le pü lé sen. A Fa lu ház ud va rá ra
kel lett vin ni a fa lu la kó i nak a fe les le ges sé vált
dol go kat. Két lo kál pat ri ó ta hölgy – Do hi Ra -
mó na és Ke le men Tün de – a lo mok kö zül
„meg men tet tek” pá rat, az öt let ak kor szü le tett
meg. A töb bi már ad ta ma gát. A fa lu ban ke -
res tek és kér tek tár gya kat a ki ál lí tás hoz. A fa lu
la kói eh hez a kez de mé nye zés hez is po zi tí van
áll tak! Kö szö net ér te!

bvr

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Mesterháza

A tag ság ös  sze fo gá sát, az egye sü let kö zös -
sé gi ér de ke it erõ sí tõ, a bor kul tú rá hoz, gaszt ro nó -
mi á hoz kap cso ló dó is me re te ket bõ ví tõ szak mai
úton vet tünk részt 2022. jú li us 2-án a Sop ro ni Bor -
vi dé ken.

A csepregi szõ lõ hegy is a sop ro ni bor vi dék -
hez tar to zik, amely Ma gyar or szág egyik tör té -
nel mi bor vi dé ke. Az Al pok lá bá nál, a Fer tõ tó
dé li part ján és a Sop ro ni-hegy ség lan ká in te rül

el. A szõ lõ ter mesz tés ha gyo má nya egé szen ró -
mai idõ kig nyú lik vis  sza.

Leg na gyobb részt vö rös bort ké szí te nek, el sõ -
sor ban kék fran kos szõ lõ faj tá ból, de szá mos vi -
lág faj ta is meg ho no so dott a bor vi dé ken.
Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot
Noir. Fe hér szõ lõ faj ták: Olasz riz ling, Chardonnay,
zöld Veltelini…

A prog ram ke re té ben pin ce lá to ga tás, dû lõ tú -
ra, bo rá sza ti tech no ló gi ai be mu ta tó, bor kós to ló
se gí tet te a Bor höl gyek fel ké szü lé sét ar ra, hogy hi -
te le sen tud ják nép sze rû sí te ni a csepregi bo ro kat,
a csepregi szõ lõ he gyet és Csepreg vá ro sát.

Be te kin tést sze rez tünk két bo rá szat ba is. Elõ -
ször a Fé nyes Pin cét lá to gat tuk meg. A pin cé -

szet Sop ron ha tá rá ban, Fer tõ rá kos és Balf kö zött
te rül el. Cso dá la tos in nen a ki lá tás a Fer tõ tó ra.
A Fé nyes Pin ce csa lá di pin cé szet, 9 hek tá ron
ter mel 6 faj ta szõ lõt. A gaz da ság tö rek vé se az,
hogy mo dern tech no ló gi á val elõ ál lí tott mi nõ sé -
gi bo rok mél tó mó don kép vi sel jék a szak mai tra -
dí ci ók hoz kö tõ dõ ne mes ha gyo má nyo kat. A
pin ce fö lött ki ala kí tott he lyi ség ben fi nom bo ro -
kat kós tol hat tunk szak mai fel ve ze tés sel.

Majd a Ko csis Bo rá szat ba men tünk. Szin tén
csa lá di bo rá szat, amely je len le gi for má já ban
2010 óta mû kö dik. De a szõ lõ mû ve lés sel, mi nõ sé -
gi bor ké szí té sé vel már több mint 20 éve fog lal -
koz nak 20 hek tá ron. A szõ lõt ma guk dol goz zák fel
és hely ben ér té ke sí tik, õriz ve a ha gyo má nyo kat.
Ez bor tú ránk leg ka lan do sabb sza ka szát ké pez te.
UAZ te rep já rók kal jár tuk be a dû lõ ket. Köz ben a
bor vi dék ter mé sze ti szép sé gét is él vez het tük.

A pin cé szet te lep he lyén lát hat tunk szü re te lõ -
kom bájnt is. Ko csis Mik lós tól, a tu laj do nos tól hall -
hat tunk mû kö dé sé rõl, elõ nye i rõl. A szép nyá ri idõ
is hoz zá já rult ah hoz, hogy a ki rán du lá son nem -
csak is me re te ket, de fe lejt he tet len él mé nye ket is
sze rez zünk.                   Horváthné Pa dos Te réz

Szakmai kiránduláson 
a Csepregi Borhölgyek
A BORHÖLGYEK MEGÚJULT EGYESÜLETE 3 TAGGAL BÕVÜLT
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Jú ni us utol só szom bat ján ke rék pá ros ró zsa -
tú rá val és kul tu rá lis prog ra mok kal va ló sult meg
a II. Ró zsa fesz ti vál Lócson az ön kor mány zat és a
Ró zsa fa lu Ci vil Egye sü let kö zös szer ve zé sé ben.

Dél elõtt a kör nye zõ te le pü lé sek la kó it hív tuk a
ró zsa fa lu ba, fris sí tõ pont tal, nyi tott temp lo mok -
kal, Tûz ol tó Mú ze um mal, a gye re ke ket pónil o -
vag lással, lo vas ko csi ká zás sal vár tuk. Az élõ ró -
zsák mel lett meg te kint het ték a „Ró zsás pom pa”
cí mû fo tó ki ál lí tást a Kul túr ház ban. Az egyé ni ér -
ke zõk mel lett örö münk re Csepregrõl és Rép ce -

szent györgyrõl ér ke zett egy-egy ki sebb csa pat
is, gyer kõ cök kel. Majd dél után a pol gár mes te ri
kö szön tõt kö ve tõ en az Ablánc Gyer mek Nép -
tánc cso port kezd te meg a kul tu rá lis prog ra mok
so rát, Pohly Bog lár ka ér ke zett „Mil lió ró zsa szál”
cí mû mû so rá val, iga zi fesz ti vá li han gu la tot te -

rem tett a ma gyar nó ták kal, a kö zön ség kör be -
tán col ta a mû vész nõt. Majd a Kekeri Ci te ra ze -
ne kar mû so ra kö vet ke zett, Nagy Jonathan szín -
pa di bû vé sze tet mu ta tott be, töb bek közt az

500 fo rin tos bank jegy bõl 20 ezer fo rin tos bank -
je gyet va rá zsolt a sze münk lát tá ra. A gye re kek -
nek volt ka lóz lég vár és né pi já té kok. A Répce
Party Country kon cert je zár ta a szín pa di prog ra -

mot, akik szin tén tánc ra per dí tet ték a lel kes kö -
zön sé get. Ez után meg gyúj tot tuk a tá bor tü zet a
pa tak par ton és jó ízû sza lon na sü tés sel, va cso rá -
val zár tuk a na pot. Az egye sü let a Ma gyar Fa lu
prog ram 2021-es Fa lu si Ci vil Alap já ból 624.000
Ft tá mo ga tást nyert el a ren dez vény meg va ló -
sí tá sá ra, me lyet az ön kor mány zat is tá mo ga tott.
Re mél jük, jö võ re is mét ta lál ko zunk a III. Ró zsa -
fesz ti vá lon.

RN

II. Rózsafesztivál Lócson
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• Tömörd
Fa lu nap Tömördön – egy cso dás nap 
egy cso dás kö zös ség gel

A ha gyo má nyok hoz hí ven eb ben az év -
ben is meg ren de zés re ke rült Tömördön a fa lu -
nap.  A szik rá zó nap sü tés ben Kollárits Gá bor
pol gár mes ter kö szön töt te a meg je len te ket,
aki be szá molt az elõ zõ 1 év ben tör tén tek rõl. 

A pol gár mes te ri kö szön tõ után tán cos és
ze nés pro duk ci ót hall ha tott és lát ha tott a kö -
zön ség. 

A Ma gyar Fa lu prog ram ke re té ben 2022-
ben új asz falt bo rí tást ka pott az Ady ut ca és a
Schwarz köz, me lyet hor dó gu rí tás sal avat tak
fel a kép vi se lõ-tes tü let tag jai. A be ru há zást
Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ úr is meg te -
kin tet te.

A gyer me ke ket szám ta lan szó ra ko zá si le -
he tõ ség gel vár ták a szer ve zõk, sok-sok né pi
fa já ték, kör hin ta és arc fes tés kö zül le he tett vá -
lasz ta ni, va la mint hó dok kal kap cso la tos ke -
reszt kér dé sek is vá lasz ra vár tak.

Fa lu né zõ kis vo na to zás ra is le he tõ ség nyí -
lott a ki csik és na gyok ré szé re, a dottó több -
ször meg tet te a kör utat a te le pü lé sen. 

Ét len, szom jan sen ki nem ma radt, a lan -
gal ló és a vad pör költ mel lett a Dö mö tö ri cuk -
rász da sü te mé nye it is meg kós tol hat ták az ide
lá to ga tók.

A na pot bál zár ta, a mu la to zás egé szen
haj na lig tar tott. 

Örü lünk, hogy sok he lyi és el szár ma zott el -
lá to ga tott az ese mény re, akik egy kö tet len
be szél ge tés so rán ele ve ní tet ték fel a ré gi em -
lé ke ket. Igyek szünk min den év ben egy ki csit
meg újul ni, re mél jük, hogy min den ki jól érez te
ma gát, aki ki lá to ga tott a fa lu nap ra. Kö szö net
a szer ve zõk nek és az ön kén te sek nek.

PB

A horvátzsidányi Egy ház köz ség, Fegy ve res
Erõk, Rend vé del mi Szer vek, Tûz ol tó ság ok, Ka -
taszt ró fa vé de lem, Ha gyo mány õr zõ Egye sü le -

tek, Lo vag ren dek szo ká sos za rán dok la tu kat
tar tot ták 2022. jú li us 3-án a Peruska Má ria-za -
rán dok he lyen.

A szent mi sét há rom nyel ven (ma gyar, hor vát,
né met) mond ták. Fõ celebráns: Dr. Schma tovich
Já nos ka no nok. Celebránsok: Dumovits Ist ván

Plé  bá ni ai kor mány zó, Dr. Anton Kolic nyu gal ma -
zott plé bá nos és Bali Ti bor plé bá nos vol tak. A
Peruska Má ria kó rus éne ke még fel eme lõb bé tet -
te a szent mi sét. A szent mi se ke re tén be lül az
egyen ru hás és ci vil szer ve ze tek is ko szo rút, vi rá got
he lyez tek el sa ját vé dõ szent jük szob rá nál. Így a
Csepregi Bor höl gyek és borosgazdák is meg ko -
szo rúz ták vé dõ szent jük Szent Or bán szob rát. Szent
Or bán szob rát 2014-ben szen tel ték fel, az óta min -
den év ben tisz te leg nek Szent Or bán elõtt.

Az idei szent mi sén szob rot is szen tel tek,
amely a csepregi pe da gó gu sok vé dõ szent jét,
Szent Gel lér tet áb rá zol ja, amint Im re her ce get

ta nít ja. A mû Ap ró At ti la szob rász al ko tá sa. Az ün -
nep sé gen Szent Gel lért éle té rõl a szo bor ál lí tá -
sá nak egyik kez de mé nye zõ je, Békésiné dr. Hor -
váth Irén be szélt. A szo bor el ké szí té se csepregi
pe da gó gu sok kez de mé nye zé sé vel és so kak tá -
mo ga tá sá val va ló sul ha tott meg. Kö szön jük min -

den ki nek fel aján lá so kat. A szo bor szen te lés után
a ce leb rá ló plé bá nos urak szen telt víz zel meg -
hin tet ték a csepregi bort és a Csepregi Bor höl -
gye ket, borosgazdákat.

A Pá lin ka Lo vag rend pá lin ká it is meg ál dot -
ták. A him nu szok el hang zá sa és a zász lók ki vo -
nu lá sa után agapéval és be szél ge tés sel fe je zõ -
dött be a prog ram.

„A ne ve lés a jö võ kul csa.”
Horváthné Pa dos Te réz

Zarándokok szentmiséje
és szoborszentelés 
a Peruska Mária-kápolnánál
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Iklanberényben ha gyo mány, hogy jú li us vé -
gén fa lu na pot tar ta nak, aho vá a he lyi e ket,
csa lád ja i kat és a kör nyék be li ér dek lõ ket vár -

ják. Idén pi cit a be teg ség és az idõ -
já rás meg tré fál ta a szer ve zõ ket. Saj -
nos az utol só na pok ban a Sok-Szín-
Pad volt kény te len le mon da ni a fel -
lé pé sü ket, be teg ség mi att.  A he lyi -
ek nek nem kell le mon da ni a „szín -
há zi prog ram ról”, hi szen ígé ret van,
en nek a pót lá sá ra. 

A má so dik ki hí vás az idõ já rás
volt. Min den ké szen állt, hogy a Fit
Vi lág Sport Egye sü let lég tán co sai
fel lép je nek, ami kor le sza kadt az ég.
A kint re ter ve zett fel lé pést át szer vez -
te az esõ, így rög tö nöz ve a Kultúr -
paj tában sze rel ték fel az esz kö zö ket.
Szanati  Ad ri enn és lá nya, Mihalicz Bi an ka edzõ
most ki lenc ta nít vá nyá val lé pett fel, il let ve Bi -
an ka is meg mu tat ta, hogy men  nyi erõt és ki tar -

tást kí ván az anya go kon és ka ri kán va ló tor na.
A lát vá nyos mu tat vá nyo kat min den ki tá tott
szem mel-száj jal fi gyel te.

A nap kö vet ke zõ fel lé põ je Kos suth Ger gõ
volt. Ne ve is me rõ sen cseng het so kak szá má ra,
de nem csak azért, mert Kos suth La jos le szár ma -

zott ja. A fi a tal éne kes a bel canto ének mû vé szet
je les kép vi se lõ je. Kez de ti si ke re it a Bu da pes ti
Ope rett szín ház fõ sze rep ének kö szön he ti, nap ja -
ink ban pe dig a leg nép sze rûbb ze ne csa tor nák
kép er nyõ jén ke resz tül hó dít ja a kö zön ség szí vét
ér ze lem mel fû tött, ro man ti kus da la i val. Ze nei
sok szí nû sé ge köz is mert, így kon cert je in a sa ját
da lai mel lett, örök zöld ma gyar slá ge rek és rock
n’ roll da lok, köz ked velt ope rett-rész le tek, va la -
mint nép sze rû retró da lok is fel csen dül nek. Az
éne kes meg ala poz ta a han gu la tot kö vet ke zõ
fel lé põ ze ne kar nak.

Köz kí vá nat ra idén is Nyu gat-Ma gyar or szág
egyet len ope rett kis ze ne ka ra, a Big Mouse Band

adott kon cer tet. A leg vi dá mabb
szín pa di mû faj kép vi se lõi ope -
rettörökzöldekkel hív ták kö zös ze -
nei idõ uta zás ra a kö zön sé get, és
dol goz tat ták meg a nosz tal gi kus
dal la mok kal a hang szá la kat. Kál -
mán Ta más és ze ne ka ra egy má -
sik fel lé pés rõl ér ke zett Ik lan be -
rény be, de ez nem lát szó dott a
csa pa ton. A kö zön ség együtt éne -
kel te a da lo kat, a tap so lás ban
pe dig min den ki nek el fá radt a ke -
ze. A vi dám han gu la tot pe dig már
a nagy fül ledt ség sem za var ta.  Az
ope rett-kis ze ne kar, a Big Mouse

Band apa it-anya it be le adott: meg mu tat ta, mi -
lyen a cin tá nyé ros cu dar vi lág.

SulicsHeni

Az esõ sem zavarta az iklanberényi falunapot
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Má so dik al ka lom mal tar tot ták Bü kön
a tá bo ru kat a Fitt-Boksz spor to lói

A Fitt-Box spor to lói az el múlt idõ szak ban szá -
mos ha zai és nem zet kö zi ver se nyen vet tek részt,
ahon nan na gyon szép ered mé nyek kel tér tek
ha za. Az if jú sá gi vá lo ga tot tal Bú za Ra fa el a
fran cia or szá gi ver se nyen kép vi sel te ha zán kat

és a ré gi ón kat. A leg fé nye sebb érem mel,
arannyal tért ha za. Há mo ri Lu ca pe dig a nõi vi -
lág baj nok sá gon ezüst érem mel gaz da go dott.
Egy kis „la zí tás ként” egy he tes tá bor várt a ver -
seny zõk re. A Fitt-Box Hon vé del mi Sport tá bor ban
az el sõ na pon az es ti edzés sel és éles
sparringgal in dí tot tak a részt ve võk. A hor vát és
oszt rák fel nõtt nõi ököl ví vók is részt vet tek a hé -

ten, akik Há mo ri Lu ca fel ké szü lé sét se gí tet ték az
éles sparringok so rán. A hét fo lya mán szí nes
prog ra mok is helyt kap tak az edzé sek mel lett. A
ha gyo mány õr zõ be mu ta tó so rán a gye re kek ki -
pró bál hat ták a fegy ve re ket is. A na pot pe dig
egy me den cés pizzapartival zár ták. Pén te ken
pá ros gya kor la tok kal kezd ték a gye re kek a na -
pot, utá na mi vel a ter ve zett ka ra te be mu ta tó
saj nos el ma radt, ezért Var ga Ro land a Skor pió
Box Club edzõ je és ve ze tõ je tar tott erõ sí tõ
edzést, és mu ta tott kü lön bö zõ fel ada to kat,
amik kel erõ sí te ni tud nak a srá cok a jö võ ben, ez
na gyon hasz nos nak bi zo nyult. Dél után egy kis
szülinapozás kö vet ke zett, fel kö szön töt tük egyik
tá bo ro zón kat. Es te pe dig egy haj tós edzést csi -
nál tunk, a nagy hõ ség ben min den ki oda tet te
ma gát ke mé nyen. Az utol só na pon a reg ge li
edzés után is mét az erõ sí té sé volt a fõ sze rep.
Egy kis pi he nõ után, ebéd elõtt a srá cok át vet -
ték még egy szer az ököl ví vás alap ja it, tech ni kai
kép zés ke re te in be lül át vet ték a sport ág sza bá -
lya it. Mi vel sok kez dõ fi a tal van, így ez ál tal is fel -
ké szül het tek a tech ni kai mi ni mum vizs gá ra. Ez zel
a prog ram mal zá rult a tá bor.

SulicsHeni

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Bük A 19. szá zad má so dik fe lé ben meg erõ sö dõ
ma gyar cu kor ipar ra mind a vi lág pi a ci fo lya ma -
tok, mind az Osztrák–Magyar Mo nar chi án be lü li
cu kor adó-tör vé nyek és vám jog sza bály ok je len -
tõ sen ha tot tak. Az 1872/73-as el sõ cu kor-túl ter -
me lé si vi lág vál sá got az 1873-ban kez dõ dõ ke -
res ke del mi vál ság csak fo koz ta. Az 1872 elõtt
mû kö dõ 26 ma gyar cu kor gyár ból 1877/78-ban
már csak 17 mû kö dött. 1883-tól a cu kor árak
csök ke né se mi att „vi lág szer te el ad ha tat lan kész -
le tek hal mo zód tak fel. Ezt kö ve tõ en újabb cu -
kor gyá ra kat zár tak be ha zánk ban, s 1887/88-
ban már csak 11 üze melt.” 

A fen ti ese mé nyek a Sop ron me gyei gyá ra -
kat is érin tet ték. A le ír ta kon túl „1883-tól a vas úti
szál lí tá si dí jak emel ke dé se mi att a csepregi
gyár ban vis  sza fog ták a ter me lést, a fi no mí tást
be szün tet ték, és ki zá ró lag ki vi te li pilét ké szí tet -
tek.” Ek kor tól a Csepregen elõ ál lí tott nyers cu kor
egy ré szét Felsõbükön fi no mít hat ták. Ugyan is
idõ köz ben a tu laj do no si kör bõl Carstanjen Gusz -
táv és a Schoeller bank ház is vá sá rolt a Nagy -
cen ki Cu kor gyá rak Rt. rész vé nye i bõl, és be ke rül -
tek az irá nyí tó tes tü le tek be. 1885-ben a cu kor
ára olyan mély re sül  lyedt, hogy az egyik me zõ -
gaz da sá gi szak lap az évi cu kor ré pa ter mést ta -
kar má nyo zás ra aján lot ta a gaz dák nak.

1886 õszén a kö vet ke zõ hír volt ol vas ha tó a
me gyei hír lap ok ban és több nyu gat-du nán tú li
lap ban: „A csepregi Carstanjen fé le czukorgyár,
mely an nak ide jén a leg hí re seb bek kö zé tar to zott
az egész  mo nar chi á ban, és mely gyárt má nya it
a vi lág min den ré szé be szét kül döz te, újab ban
an  nyi ra alá szál lott, hogy to vább már nem bír
fenn áll ni és el adás ra ke rül. Berg bá ró van je len -
leg al ku ban a tu laj do no sok kal”, a gyá rat vé gül is
nem vá sá rol ta meg. „A cu kor árak rend kí vül ked -
ve zõt len ala ku lá sa mi att” az 1886/87-es kam -
pány után, 1887 ja nu ár já ban a csepregi „üzem
tel je sen be szün tet te a ter me lést.” Fel szá mo ló biz -
tos Carstanjen Gusz táv és Schoeller Gusz táv tu laj -
do nos és igaz ga tó sá gi tag lett. Az üzem fel szá -
mo lá si el já rá sa csak 1897-ben fe je zõ dött be. 

A fent idé zett túl ter me lés és cu kor ár csök ke nés
csak egyik oka le he tett a gyár le ál lí tá sá nak.
1867-ben, a tér sé gi gyá rak mû kö dé sé nek kez de -
tén még nem volt prob lé ma, hogy az üze mek bõl
szennye zett víz ke rül a Répcébe, hi szen at tól még
a ví zi mal mok mû köd tek to vább. A fo lyó élõ vi lág -
ára gya ko rolt ká ros ha tás sal kez det ben nem fog -
lal koz tak. Így a két gyár húsz éves mû kö dé se köz -
ben az alat tuk le võ fo lyó sza ka szon ki pusz tul tak a
ha lak és a rá kok. A mal mok víz hasz ná la tá val és a
me der tisz tí tá sá val, sza bá lyo zá sá val ko ráb ban is
tö rõ dött a vár me gye. A pol gá ri kor szak ban is szü -
let tek er rõl jog sza bály ok, majd meg al kot ták a víz -
jog ról szó ló 1885. évi XIII. sz. tör vény cik ket, mely
to vább sza bá lyoz ta a víz hasz ná la tot, s elõ ír ta a
szenny vi zek szak sze rû ke ze lé sét is. Jog gal fel té te -
lez he tõ, hogy a jog sza bály ok ban elõ írt szenny víz -

ke ze lé si be ru há zás meg ta ka rí tá sa is egyik oka volt
a ter me lés le ál lí tá sá nak. A tu laj do no si kör ben mu -
tat ko zó át fe dé sek mi att a szom széd ság ban és
elõ nyö sebb he lyen – a vas út ál lo más hoz kö ze lebb
– le võ felsõbüki cu kor gyár fej lesz té se ke rült elõ tér -
be. A bü ki gyár ban a csepregi le zá rá sa után kor -
sze rû sí tés és bõ ví tés tör tént. Ek kor tér tek át a cu kor
elõ ál lí tá sá ban a saj to lás ról a lú go zá sos mód szer -
re. (Két, lú go zás sal mû kö dõ kö ze li cu kor gyár víz -
igé nyét a Répce – a víz men  nyi ség in ga do zá sa
mi att – nem min dig tud ta vol na biz to sí ta ni!) Fel té -
te lez zük, hogy az eh hez szük sé ges gé pek, esz kö -
zök egy ré sze, s az eze ket mû köd te tõ sze mély zet a
szom széd ság ból ke rült át. 

A csepregi üze mi épü le te ket is a bü ki gyár vá -
sá rol ta meg, vagy a tu laj do no sok apportálták. Er -
rõl nem ren del ke zünk do ku men tu mok kal, de van -
nak rá uta ló for rá sa ink. Egy részt az 1896–1909
köz ti víz hasz ná la ti en ge dé lyek sze rint a bü ki gyár
fi zet te a csepregiben fel hasz nált Répce-víz dí ját.
Más részt: a Nagy cen ki Cu kor gyá rak Rt-a 1907/8.
és 1908/9. évi mér le gé ben is sze re pel a csepregi
cu kor gyár 125.995 ko ro na ér ték ben. Har mad -
részt: még az 1900-as évek ele jén is a Bü kön elõ -
ál lí tott cu kor rak tá ro zá sá ra és cso ma go lá sá ra
hasz nál ták a le nem bon tott csepregi üzem ré sze -
ket. 1908 õszén „a Nagy cen ki Cu kor gyár rt. a bü -
ki és szakonyi [tény le ge sen csepregi] cu kor gyá -
rak és az azok hoz tar to zó ma jo rok között… ma -
gán hasz ná la ti táv be szé lõ be ren de zés [lé te sí té -
sét] ter ve zi” és meg is épí tet ték. E kis új ság hír is bi -
zo nyít ja a csepregi gyár meg vá sár lá sát vagy
beapportálását. Vé gül: 1929-ben a bü ki gyár és
bir to ka i nak el adá sa kor kí vá na tos nak tar tot ták a
fel sõ (csepregi) gyár föld te rü let ének és épü le te i -
nek el adá sát is. Ez meg is tör tént, az új tu laj do nos:
a Futura, a Ma gyar Szö vet ke ze ti Köz pon tok Áru -
for gal mi Rész vény tár sa sá ga, ga bo na tá ro lás ra
hasz nál ta a gyá ri épü le te ket, me lyek va la mi kor a
20. szá zad 30-as éve i ben le bon tás ra ke rül tek.
Köz ben Schoellerék is ér té ke sí tet ték az it te ni bir to -
ko kat és a kas télyt 1928–1930 kö zött. 

Csak az üze mi la ká sok ma rad tak meg az
utó kor ra, me lye ket nyil ván már a gyár fel szá mo -
lá sa alatt el ad tak a bent la kók nak. E há zak –
né mi leg át ala kít va – ma is lát ha tók a csepregi
ha tár szé lén és az al só szakonyi fa lu vé gen, az
or szág út mel lett, il let ve ki csit bel jebb, a Fel sõ -
gyá ri (né pi e sen: Fe ke te) út kö ze lé ben. 

A csepregi gyár, il let ve a Schoellerék gaz da -
sá ga i ban és a szer zõ dött föl de ken ter mesz tett
ré pát az üzem le ál lí tá sa után Bü kön és Nagy -
cen ken dol goz ták fel. A kam pá nyok ra fel vett
idény mun ká sok zö mé nek meg szûnt a gyár ál tal
nyúj tott õszi-té li mun ka le he tõ sé ge. Ez is köz re -
játsz ha tott ab ban, hogy a 19. szá zad vé gén, a
20. szá zad ele jén Csepregrõl is egy re töb ben
ke res tek mun kát a kö ze li né met te rü le te ken,
vagy ki ván do rol tak Ame ri ká ba.

Sá gi Fe renc

A csepregi cu kor gyár és a Sop ron
vár me gyei cu kor ipar kap cso la ta        VII. rész



13

2022. augusztus XII. évfolyam
 8. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Az út fel újí tás be fe jez té vel a
hely szí nen tar tott saj tó tá jé koz ta tót
Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ,
Hor váth Zol tán, Csepreg vá ros pol -
gár mes te re, Dr. Né meth Sán dor,
Bük vá ros pol gár mes te re és Böröcz
Mik lós, a Ma gyar Köz út Nonprofit
Zrt. Vas Me gyei Igaz ga tó sá gá nak
igaz ga tó ja. A meg szó la lók tól meg -

tud tuk, hogy a fen ti ki vi te le zés re a
Ma gyar Fa lu prog ram nyúj tott
pénz ügyi for rást, a ki vi te le zés a Ma -
gyar Köz út Nonprofit Zrt. fel ügye le -
te alatt zaj lott. 

Kép vi se lõ úr el mond ta, hogy a
tér ség nek át gon dolt, si ke res út fel -
újí tá si ter ve van, ame lyet jól de -
monst rál, hogy a saj tó tá jé koz ta tó

helyszínénül szol gá ló Csepregi
„zász lós” kör for ga lom ból gya kor la -
ti lag min den irány ba in dul va nem
rég fel újí tott út fe lü le tek kel ta lál ko -
zunk. Eb be a terv be il lesz ke dett be
a Bük–Csepreg kö zöt ti út sza kasz
fel újí tá sa, il le tõ leg fog be le il lesz -
ked ni a lócsi be kö tõ út is. Ez utób bi
saj ná la tos mó don a me gye egyik

leg ros  szabb ál la pot ban lé võ út ja,
de újabb jó hír, hogy már ott is zaj -
la nak a mun ká la tok.

Mind két pol gár mes ter há lá ját
fe jez te ki az új fej lesz té sért, amely
meg ha tá ro zó a kör nyék ipa rát és
tu risz ti kai lá to ga tott sá gát te kint ve
egy aránt.             Csepreg Vá ros

Ön kor mány za ta 

Tompaládony Köz ség Ön kor -
mány za ta ki rán du lást szer ve zett a
fa lu be li ek nagy örö mé re, jú li us elõ
szom bat já ra. A ki rán du lás ra je lent -
ke zõk élet ko ri sok szí nû sé gé bõl le he -
tett tud ni, hogy szu per nap nak né -

zünk elé be. A négy éves gyer kõc tõl
a het ven év fe let ti e kig szin te min -
den kor cso port kép vi sel tet te ma gát
a te le pü lés rõl. Reg gel 7 óra kor volt
az in du lás. A fel ké szült és ked ves
ide gen ve ze tõ, Csil la és a rá ter mett
so fõr, Pé ter volt még az úti tár sunk.
Az el sõ ál lo má sunk Ta ta bá nyán a
Tu rul-em lék mû nél volt. Eu ró pa
egyik leg na gyobb ma dár szob rá -
nak tart ják, le nyû gö zõ mé re tei mi -
att messzi rõl is jól lát ha tó, nem vé -
let le nül lett a vá ros jel ké pe. Itt ké -
szül tek az el sõ szelfik, szin te ma kett -
ként te rült el a vá ros alat tunk. In -
nen, az tán a pár száz mé ter re ta lál -
ha tó Sze lim-bar lan got (Sze lim-lyuk)

néz tük meg. Az ide gen ve ze tõ tõl sok
ér de kes dol got meg tud hat tunk a
hegy gyom rá ban lé võ bar lang ról,
ez a gye re ke ket kü lö nö sen le nyû -
göz te. A kö vet ke zõ ál lo más Ta ta
volt, ahol az Öreg-tó part ján, a vár

szom széd sá gá ban ál ló az Es ter -
házy-kas télyt lá to gat tuk meg, ahol
egy ér de kes és szín vo na las tár lat ve -
ze tés ré sze sei le het tünk. Útunk kö -
vet ke zõ ál lo má sa a Bokodi-tavon a
„le be gõ” hor gász fa lu volt, majd Kis -
bér fe lé vet tük az irányt. A Mi ni-Ma -
gyar or szág Ma kett parkban az or -
szág ne ve ze tes épü le te it fe dez het -
tük fel ki csi ben. A nap zá rá sa ként
egy kö zös va cso rá ban volt ré szünk
Csor nán, amely az Ön kor mány zat
fel aján lá sa volt az úti költ ség mel -
lett. Kö szön jük ezt a kel le mes és tar -
tal mas na pot az Ön kor mány zat
mel lett a részt ve võk nek is!

bvr

FalukirándulásEl ké szült a Csepreg–Bük 
kö zöt ti út sza kasz fel újí tá sa
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

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

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

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

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

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)

Alapító: Horváth Erzsébet ev. 
Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: 
Edy Marketing Bt. 

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

mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség: 

9735 Csepreg, Taksony köz 17.

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

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

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

Sági Ferenc, Sulics Boglárka, 
Zsoldosné H. Kati
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EDS Zrínyi Zrt. 
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Ren dez vé nyek
Au gusz tus ban Kõ sze gen: Minden-napra-

friss-kaland – rész ben in gye nes prog ra mok.
Au gusz tus 5-én 18 ó. Csep re gen, a Mû ve -

lõ dé si Ház Ki ál lí tóter mé ben: A Mo za ik Kép zõ mû -
vész kör 25. ju bi le u mi ki ál lí tá sa szep tem ber 15-ig.

Au gusz tus 6-án, szom ba ton 9 órá tól Csep -
regen, a Ma lom kert ben: A Csepregi Ko vá szo lók
2. Ke nyér sü tõ Ver se nye és be mu ta tó ja. 15 ó. A
Répce Par ti Country mû so ra.

Au gusz tus 6-án, szom ba ton 10 órá tól Bü -
kön: Hor vát Nem ze ti sé gi Nap.

Au gusz tus 6-án vagy 7-én te le pü lé se ink
sport pá lyá in a dél utá ni órák ban: A lab da rú gó
Ma gyar Ku pa 1. me gyei for du ló ja a sor so lás
alap ján.

Au gusz tus 12 én, pén te ken Csepregen, a
Ma lom kert ben: Ro ma nap. 20 ó. Csepregen, a
Pro me ná don: Ze ne a ké pek ben – Fe ke te Nán -
dor sza bad té ri or go nahang ver se nye.

Au gusz tus 13-án, szom ba ton az „1ÚTON
NEM ZET KÖ ZI ZA RÁN DOK NAP A BÉ KÉ ÉRT – AZ EGÉSZ
MÁ RIA ÚTON” ke re té ben: gya lo gos za rán dok lat Bõ
– Bük, Peresznye – Répcevis –Zsira – Gyalóka -
Szakony, Tor más li get és más te le pü lé sek rõl a
csepregi BOL DOG AS  SZONY-KÁ POL NÁ HOZ.

Au gusz tus 13-án vagy 14-én te le pü lé se -
ink sport pá lyá in a dél utá ni órák ban: A lab da rú -
gó me gyei baj nok sá gok 1. for du ló ja a sor so lás
alap ján.

Au gusz tus 13-án, szom ba ton 18 ó.
Csepregen, a Vá ro si Könyv tár ban: Frank Ju dit
kép zõ mû vész ha za té rõ, be mu tat ko zó ki ál lí tá sa
nyí lik. Meg te kint he tõ: szep tem ber 15-ig.

Au gusz tus 14-én, va sár nap Csep re gen, 10
ó. a Bol dog as  szony-ká pol ná nál: Bú csúi ün ne pi
szent mi se. Ce leb rál ja: Dr. Szé kely Já nos, szom -
bat he lyi me gyés püs pök 15 ó. a Ma lom kert ben:
Kuna Va li és test vé rei mû so ra. 18 ó. Az Ataru
Taiko Ütõegyüttes dob szín há zi mû so ra. Köz ben
és ké sõbb: Ámok fu tók, Kozmix, Novel ze ne kar és
Steve Wolf.

Au gusz tus 15-én, hét fõn 9.30 ó. Csep re -
gen, a Bol dog as  szony-ká pol ná nál: Bú csúi szent -
mi se. Utá na az AMICORUM Réz fú vós Quartett
ün ne pi hang ver senyt ad a Szûz anya tisz te le té re.

Au gusz tus 17-tõl lá to gat ha tó Csepregen,
a PSMSK-ban az NMI ál tal tá mo ga tott Mé zes ka -
lács szak kör ki ál lí tá sa au gusz tus 31-ig. 

Au gusz tus 18 – 21. kö zött: 15 éve vá ros Bük
– Ün ne pi prog ram so ro zat:

Au gusz tus 19-én, pén te ken 19 órá tól
Csepregen, a Pro me ná don: A Szironta Kézi ha -
rang Együt tes mû so ra.

Au gusz tus 20-án, szom ba ton te le pü lé se in -
ken: Ün ne pi tes tü le ti ülés és egyéb ren dez vé nyek.

Au gusz tus 20-án, szom ba ton a Bü ki Kö zös
Ön kor mány za ti Hi va tal ban: Ál lam ala pí tó Szent
Ist ván ki rá lyunk és az Új Ke nyér ün ne pe és az Új
Ke nyér meg ál dá sa.

Au gusz tus 20-án, szom ba ton 8 ó. Csep -
regen, a Szt. Mik lós-temp lom ban: Ün ne pi szent -
mi se és az Új Ke nyér meg ál dá sa - köz re mû kö dik
Csepreg Vá ros Vegyeskara. A Pro me ná don: 9 ó.
A Csepregi Ko vá szo lók ke nyér da gasz tá sa és ke -
nyér sü té se. 16 ó. Vá ro si ün nep ség ki tün te té sek
át adá sá val és mû sor ral. Az ün ne pi mû sor ban
fel lép: Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra és
mazsorettcso port jai, Pin tér Ani kó, Hujber Fe renc
és nép da los ta nít vá nya ik, Répce Party Country,
Hor váth Bé la és Gypsy fire (Roma tûz) ze ne ka ra:
klas  szi kus mû vek fel dol go zá sá val.

Au gusz tus 21-én, va sár nap 18 ó.
Csepregen, a PSMSK szín ház ter mé ben: Csepreg
Vá ros Vegyeskara ju bi le u mi hang ver se nye.

A ren de zõ szer vek a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

Év ti ze dek óta tö ret len nép sze rû -
sé get tud hat ma gá é nak a Bü kön
meg ren de zés re ke rü lõ kézi ka szás -
ara tó-bemutató. Szin te egye dül ál -
ló a tér ség ben a több mint har ma -
dik év ti ze de zaj ló ha gyo mány õr zõ
ren dez vény, amely re sok ara tó -
ban da év rõl év re vis  sza jár, köz tük
te le pü lé sünk csa pa ta is.

Bár a ké zi ka szá lás már a múl té,
a nagygeresdiek nem hagy ják
vesz ni a gé pek nél kü li pa rasz ti vi -
lág ha gyo má nya it. Ré gen, ami kor
a ke nyér volt a fõ táp lá lék, az év
leg fon to sabb me zõ gaz da sá gi ese -
mé nye volt az ara tás. A ke nyér ga -
bo na be ta ka rí tá sá nak a si ke rét
szá mos szo kás sal igye kez tek biz to -
sí ta ni, me lyek gyak ran val lá sos jel -
le gû ün nep ség gel is ös  sze kap cso -
lód tak. A mun kát fo hász ko dás sal,
imád ság gal, ka lap eme lés sel kezd -
ték. A ré gi szo kás hoz hí ven az idén
is ara tó mi sé vel kez dõ dött a dél utá -
ni prog ram. Az ün ne pé lyes meg -
nyi tót kö ve tõ en kü lön fé le szál lí tó -
esz kö zö kön vo nul tak ki a ban dák
az ara tás hely szí né re. Ti zen négy
csa pat mu tat ta be elõ de ink em -
bert pró bá ló mun ká ját.

A ké zi ara tás so rán el en ged he -
tet len a jó csa pat mun ka, amely so -

rán a ka szás, a ma rok sze dõ, a kö -
tö zõ is tud ja, hogy mi a dol ga.
Nagy ge resd csa pa ta min den ben
a tra dí ci ót kö ve ti, mint pél dá ul a
kö tél ké szí tés ha gyo má nya. Az idei
év ben is fris sen ka szált ga bo ná ból
ké szül tek a kö te lek, Ta kács Ka ti né -
ni és Ágostonné Ili ke né ni köz re mû -
kö dé sé vel. A be mu ta tó elõt ti na -

pon het ven kö te let ké szí tet tek, ami -
nek jó ré sze fel hasz ná lás ra ke rült a
ren dez vé nyen. A me leg ara tá si na -
po kon a ne héz mun ká hoz, a há zi
ke nyér, a sza lon na, a hagy ma ad -
ta az ener gi át. Be mu ta tás ként kós -
to ló nak ná lunk is te rí ték re ke rül tek a
ked velt pa rasz ti íze ket fel vo nul ta tó
éte lek, va la mint a fi nom sü te mé -
nyek. A múlt idé zõ kö zös sé gi ese -
ményt kul tu rá lis és szó ra koz ta tó
prog ra mok szí ne sí tet ték. Saj nos
egy re több csa pat üt kö zik ne héz -
sé gek be, hi szen a zö mé ben idõ -
seb bek bõl ál ló ban dák ko ro sabb
tag jai már nem tud ják vál lal ni a
be mu ta tón va ló rész vé telt. Emi att
nél kü löz he tet len a tu dás át adá sa
olyan vál lal ko zó szel le mû je lent ke -
zõk nek, akik fon tos nak tart ják a ha -
gyo má nyok ápo lá sát. Õriz zük kö -
zö sen múlt bé li ér té ke in ket!

Né meth Lajosné

A ke nyér ga bo na
ké zi be ta ka rí tá sa
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Az Együtt Szakonyért Egye sü let si ke res pá lyá -
za tot tud hat ma ga mö gött. Az el vég zett fel ada -
tok ról, az ered mé nyek rõl Némethné Tóth Már ta
el nök szá molt be.

„Egye sü le tünk a Ma gyar Fa lu prog ram ke re -
té ben 991.940,- Ft vis  sza nem té rí ten dõ tá mo -
ga tás ka pott, az Együtt Szakonyért, együtt a kö -
zös sé gért prog ram so ro zat meg va ló sí tá sá ra,
mely nek tá mo ga tás in ten zi tá sa: 100%. Az el múlt
év nya rán kez dõ dött, s idén nyá ron be fe je zõ -
dött pro jek tün ket a pá lyá zat ban fog lalt terv sze -
rint si ke rült meg va ló sí ta nunk. Fon tos meg em lí te -
nem Reichardt Ni ko lett ne vét, aki tu dá sá val,
prof iz mu sá val vit te si ker re pá lyá za tun kat.

A tá mo ga tás egyik ele me a csa pat épí tõ bu -
szos ki rán du lás, mely re 2021. au gusz tus 28-án ke -
rült sor. A te le pü lés la kó it meg szó lít va, negy ven -
négy ki rán du ló in dult út nak a fõ vá ros ba. Par la -
ment, Ci ta del la, Tropicarium lá to ga tá sá val min -
den kor osz tály nak gaz dag él mény ben volt ré sze. 

Pá lyá za tunk má sik ele me a kö zös fa lu szé pí tõ
te vé keny ség, õszi és ta va szi vi rág ül te tés, par ko -
sí tás, de ko rá ci ók év szak nak meg fe le lõ en. 2021
szep tem be ré ben õszi vi rá go kat ül tet tünk a már
ki ala kí tott park ban, kö zös sé gi te rü le te ken. Vi rág -
lá dák ba ke rül tek a kri zan té mok, ár vács kák. A
fa lu táb lá nál újabb te rü le tet vi rá go sí tot tunk be,
kö szönt ve a Szakonyba ér ke zõ ket. 

Ok tó ber ben meg ter ve zés, raj zo lás, vá gás,
fes tés mun ka fo lya mat ok után el ké szül tek az új
õszi de ko rá ci ók. Majd az al kal mak nak meg fe le -
lõ en fel ál lí tot tuk õket: a Már ton-na pi lu dat, az
em lé ke zés gyer tyá ját ha lot tak nap já ra, ka rá -
cso nyi bet le he met. 

2022 ta va szán a hús vé ti de ko rá ci ós for má -
kat át fest ve he lyez tük el a te le pü lés több hely szí -

né re. Má jus ban ki ül tet tük a ta va szi vi rá go kat. A
te le pü lés újabb vi rá gos te rü let tel lett gaz da -
gabb. Fel ál lí tot tuk a ró zsa fut ta tót, ró zsá kat ül tet -
tünk mel lé. Egye sü le tünk az új köz te rü le ti ját szó -
tér re vá sá rolt és he lye zett el egy köz té ri hul la -
dék gyûj tõt és két pa dot.

Pá lyá za tunk har ma dik pil lé re a csa lá di nap
szer ve zé se, is mer ke dés né pi fa já té kok kal. A
prog ram ra má jus 29-én ke rült sor, a kö zös sé gi
ház ban. Min den kit sze re tet tel hív tunk. A kul tu rá -
lis prog ra mok fel nõt tek nek és gye re kek nek
adott tar tal mas szó ra ko zást. Ezen a na pon ad ta
át a te le pü lés el sõ ját szó te rét Barcza At ti la or -
szág gyû lé si kép vi se lõ és Csenár Má tyás pol gár -

mes ter. Ezt kö ve tõ en fer ge te ges mû sort adott a
Nicki Fer ge teg Néptáncegyüttes, majd a má jus -
fa ki tán co lás ra hív ták a je len lé võ ket. Nagy
Jonathan bû vész mû so rá ban ak tí van részt vett a
kö zön ség. A dél után fo lya mán a gye re kek meg -
is mer ked het tek és ki pró bál hat tak né pi fa já té ko -

kat, me lyek a jö võ ben ren de zen dõ kö zös sé gi al -
kal ma kat is szí ne sí tik majd.

A prog ram so ro za tot har mo ni ka-, és ének szó
zár ta.”

Az egye sü let, az óta újabb si ke res pá lyá zat tal
lett gaz da gabb, me lyen szer szá mo kat, esz kö zö -
ket, gé pe ket vá sá rol nak a fa lu szé pí té si mun ká -
la tok meg kön  nyí té sé hez.                            ADA

Elképzelések, megvalósítások Szakonyban




