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Ki kapta idén a
Dr. Csepregi 
Horváth János-díjat?
NOMEN EST OMEN – A NÉV KÖTELEZ

A ha gyo mány ápo lás ban is je -
les ke dõ csepregi ál ta lá nos is ko la,
amely a hely ség je les szülöttérõl el -
ne ve zett Dr. Csepregi Hor váth Já nos
KIKI (Kö zös Igaz ga tá sú Köz ok ta tá si
In téz mény), min den tan év vé gén az
egyik vég zõs nö ven dék nek a név -
adó ról el ne ve zett dí jat íté li oda. 

A 2019–2020-as tan év le zá rá -
sa kor ezt az el is me rést Hor váth Em -
ma kap ta a 8.A-ból. Az õ ki tün te té -
se két ok ból is kü lö nö sen je len tõs. 

Egy részt azért, mert nem csak
az is ko la pe da gó gi ai prog ram já -
ban meg fo gal ma zott kö ve tel -
mény nek tett ele get, az az a nyolc
év alatt csak je les osz tály za ta volt
a bi zo nyít vány ban, ma ga tar tás ból
és szor ga lom ból pe dig csak pél -

dás ér té ke lést ka pott, te hát mind -
vé gig ki tû nõ ta nu ló volt. Ezen túl a
ki emel ke dõ kö zös sé gi mun ká já val
is meg ér de mel te a dí jat. A szer ve -
zett di ák élet ben, az in téz mény ren -
dez vé nye in min dig ak tí van vett
részt. Szá mos he lyi, tér sé gi és me -
gyei ta nul má nyi ver seny re be ne -

ve zett, és jó he lye zé se ket
ért el, ál ta lá nos is ko lai ta -
nul má nyai so rán el sõ tõl
nyol ca di kig. Sok ol da lú
egyé ni ség, aki nem csak
a ma gyar nyelv és iro da -
lom, az elõadó mû vé szet,
ha nem a kép zõ mû vé szet
te rén is je les ke dik, sõt leg -
ked ve sebb tan tár gya -
ként a ma te ma ti kát ne ve -
zi meg.

Más részt azért kü lö nö -
sen di csé re tes tény, és ta -
lán nem vé let len, hogy
Em ma kap ta idén a dí jat,
mert õben ne az a tö rek -

vés is mun kál ko dik, hogy mél tó le -
gyen ar ra a Hor váth név re, ame -
lyet az is ko la név adó ja vi selt. Hi -
szen a hi tel szö vet ke ze ti mun kás sá -
gá ért ne me si elõ ne vet nyert
Csepregi Hor váth Já nos egyik test -
vér ének, Hor váth Jó zsef nek egye -
nes le szár ma zott ja, ük uno ká ja.

Gra tu lá lok és to váb bi sok si kert
kí vá nok!

Horváthné Pa dos Te réz

Rend kí vül vál to zé kony az ez évi idõ já rás. Az is -
mét eny he te let hû vös és csa pa dék sze gény ta -
vasz kö vet te. Köz ben a ba rack és né hány más gyü mölcs vi rá ga el -
fa gyott. A ker ti nö vé nyek meg szen ved ték a szá raz sá got, mi pe dig a
ví rus ve szély mi at ti be zárt sá got.

Vég re Me dárd ho zott né mi esõt a szom jas nö vé nyek nek. Majd a
csa pa dé kos jú li us né mi leg meg ne he zí tet te az ara tást. A ko ráb bi nál
ál ta lá ban gyen gébb mi nõ sé gû, de jó val drá gább bú zá ból, re mél -
jük, au gusz tus 20-ra idén is el ké szül az új ke nyér. S bí zunk ben ne,
hogy ün ne pel he tünk is a jár vány ve szé lyes idõ sza kot kö ve tõ en. Ta -
lán au gusz tus kö ze pé tõl új ra le het nek fa lu na pok s más na gyobb
ren dez vé nyek. El in dul hat az õszi sze zon a lab da rú gópá lyá kon, szín -
há zak ban, s egyéb mû ve lõ dé si- és sport lé te sít mé nyek ben.

A tó part okon üdü lõk nem örül nek a sze szé lyes, a ko ráb bi ak nál
kis sé hû vö sebb nyár nak. Vi szont a me leg vi zes (gyógy)fürdõk is egy -
re több él ményt kí nál va vár ják a vi zek sze rel me se it. Na gyo kat le het
ki rán dul ni, s egy re töb ben pat tan nak ke rék pár ra.

Hasz nál juk ki a jó idõt, a még hát ra le võ rö vid nya rat. Hi szen
nem tud juk, mit hoz a jö võ. A ví rus itt van a kö zel ben, de re mél jük,
a ta va szi hely zet ta lán már nem is mét lõ dik meg.

Sá gi Fe renc

Már ki lenc éve, hogy a Far kas
Sán dor Egy let az egy ko ri csepregi
szõ lõ he gyen em lé ket ál lí tott a kö zép -
kor ban e kör nyé ken lé te zett fa lu nak.
Az egye sü let tag jai vi rá go sí tot ták és
az óta is rend ben tart ják az em lék mû
kör nyé két. 

A fel irat ok jó ré sze vi szont az évek
so rán el hal vá nyult, majd ol vas ha tat -

lan ná vált. Az egy let ké ré sé re Sza bó
Lász ló sírkövesmester az el múlt he tek -
ben meg tisz tí tot ta és új ra fes tet te az
em lék mû ös  szes szö ve gét. Így az ar ra
já rók is mét min den in for má ci ót új ra el
tud nak ol vas ni a meg újult em lék mû -
vön. Te vé keny sé gét a mes ter ön zet le -
nül, tár sa dal mi mun ká ban vé gez te.
Kö szön jük.     Far kas Sán dor Egy let

Meg újult
a Csékédi Em lék mû
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Ku lák ál do za tok ra
em lé kez tek Csepregen

A Kom mu nis ta Dik ta tú ra Ku lák ül dö zöt te i -
nek Em lék nap ján 2020. jú ni us 29-én a
csepregi te me tõ ben a ku lák ál do za tok ra em -
lé kez tek.

Finta Jó zsef plé bá nos úr be szélt a ku lá kok
szen ve dé se i rõl, kény sze rû be szol gál ta tá sok -
ról, meg hur co lá suk ról.

Hor váth Ka ta lin ta nár nõ, a Csepregi Ol va só -
kör tag ja rész le te ket ol va sott fel a föld sze re te té -
rõl. Hor váth Jó zsef le szár ma zott a föld és a hit
ös  sze tar to zá sát hang sú lyoz ta. A je len lé võk éne -
kel tek, imád koz tak. A részt ve võ csa lá dok a ká -
pol na fa lán el he lye zett Em lék táb lá nál bú za ka -
lász csok rot és ko szo rút he lyez tek el, és mécses -
gyújtással em lé kez tek az ál do za tok ra.

Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg

• Iklanberény

Évek re vis  sza nyú ló ha gyo mány a fa lu ban,
hogy a pol gár mes ter sze mé lye sen kö szön ti fel a
leg idõ sebb pol gá ro kat. Így volt ez a na pok ban
is. Õri Zol tán pol gár mes ter és dr. Ba ra nyai Lász ló
al jegy zõ lá to gat ta meg a jú li us 5-én a 90. élet -
év ét be töl tött Ko csis Józsefnét. Ilo na né ni 1930-
ban egy szép nyá ri na pon lát ta meg a nap vi lá -

got a fa lu egyik há zá ban, az óta is Meszlen az
ott ho na. Fér jé vel 1958-ban kö tött há zas sá got,
és sze rel mük bõl két gyer mek szü le tett: Ve ra és
Jó zsef. Ilo na né ni 22 éve sen ke rült az ak kor még
a fa lu ban is mû kö dõ pos tá hoz. Hi va tá sát an  nyi -
ra sze ret te, hogy el mond hat ja, hogy in nen is
ment nyug díj ba.  Kö zel 40 évig volt a fa lu pos -
ta mes te re. A sors fin to ra, hogy test vé re és lá nya
is ezt a hi va tást vá lasz tot ta. Ilo na né ni je len leg
lá nyá val, Ve rá val éli min den nap ja it, és ki tû nõ
egész ség nek ör vend. Lá to ga tá som al kal má val
büsz kén mu tat ták az ott ho nuk ban már csak

szép em lék ként funk ci o ná ló pos tai ab la kot, ahol
ré gen oly sok le ve let, ké pes la pot, táv ira tot ad -
hat tak fel a meszleni la ko sok. Ilo na né ni éle te
ma ga volt a hi va tás, ez volt az ott ho na és a
mun ka he lye is egy ben. 

Je len leg 4 uno ká val és 2 déd uno ká val büsz -
kél ked het. Szü le tés nap ján test vé re és ro ko nai
kö szön töt ték csa lá di kör ben. 

Az egész fa lu és jó ma gam ne vé ben is kí vá -
nunk ne ki még szép hos  szú, egész ség ben te li
éle tet! Is ten él tes se so ká ig!

A kö szön tés még itt nem ért vé get, hi szen
ezen a na pon tet tek lá to ga tást a fa lu leg if jabb
cse me té jé hez is – Né meth Le ven té hez, aki
2020. 06. 12-én dön tött úgy, hogy ki csi már szá -
má ra a hely, és meg is mer né a nagy vi lá got. Az

Ön kor mány zat aján dé kát a büsz ke szü lõk, Ist ván
és Éva ve het ték át. 

Kí vá nunk ne kik is erõt, egész sé get és sok-sok
öröm te li per cet kisfiúk ol da lán!

Ba lázs Ani kó

A legfiatalabb és a legidõsebb
lakó köszöntése Meszlenben

Iklanberény is mét pá lyá za tot nyert 

A te le pü lés újabb si ke res pá lyá za tot tud -
hat ma gá nak – 2020 áp ri li sá ban a Ma gyar
Fa lu prog ram ban meg hir de tett, Or vo si esz kö -
zök cí mû pá lyá zat ra nyúj tot ták be az igényt,
me lyet jú li us ele jén si ke re sen el nyer tek. Az Ön -
kor mány zat 2.495.441 fo rint tá mo ga tás ra jo -
go sult. Eb bõl az ös  szeg bõl meg újul hat az ren -
de lõ bú tor za ta, és új esz kö zö ket is le het vá sá -
rol ni, min pél dá ul EKG, vér nyo más mé rõ, el sõ -
se gély hez szük sé ges esz kö zök stb. A pá lyá zat
je len tõ sen hoz zá já rul, hogy az egész ség ügyi
he lyi ség is meg újul has son, hi szen a je len le gi
fel sze re lé sek és bú tor zat több ge ne rá ci ót ki -
szol gált, több év ti ze de állt a te le pü lés szol gá -
la tá ban. A pro jekt meg va ló sí tá sá nak ha tár -
ide je 2021. jú ni us 30.

SulicsHeni



5

2020. augusztus X. évfolyam
 8. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

A ta va szi kény sze rû „ví rus szü net” után a Szép -
ko rú ak Klub já nak ter ve zett prog ram jai is új ra in -
dul hat tak. Így ke rült sor jú li us ban két élmény -
gazdag, han gu la tos ki rán du lás ra.

Az el sõ út Ba da csony ba ve ze tett, ahol a vo -
nat ról le száll va kel le mes sé tát tet tünk a Ba la ton
part ján, majd sé ta ha jó ra ül ve gyö nyör köd tünk
hos  sza san a ma gyar ten ger szép sé gé ben. A fris -
sí tõ, fel üdí tõ ha jó ká zás után ebé del ni in dul tunk
a bõ sé ges kí ná la tú gasztrosoron, ahol min den ki

ked vé re vá lo gat ha tott az íz le tes hal fi nom sá gok
kö zül. A jó ízû ebéd után be le ve tet tük ma gun kat
a szí nes, vá sá ri for ga tag ba. No, és ha Ba da -
csony, ak kor el ma rad ha tat lan a szõ lõ he gyi bor -
tú ra a nép sze rû pin ce so ron, ahol ki sebb cso por -
tok ba ve rõd ve, vi dám be szél ge té sek kö ze pet te
kós tol gat tunk a mél tán hí res bo rok ból.

A ki tû nõ han gu lat be te tõ zé se ként fe led he -
tet len ma rad a ha za fe lé tör té nõ vo na tút is, mert
ked ves meg le pe tés ként Luk ács An tal klub ta -
gunk nak kö szön he tõ en a leg szebb ma gyar nó -
tá ink ból vá lo gat hat tunk kí ván ság sze rint.

A két hét el tel té vel szer ve zett má so dik ki rán -
du lás ra fa lu busz szál lí tot ta a klub ta go kat a fes tõi
szép sé gû va si ha tár szél re. Az el sõ úticél Fel sõ -
csa tár volt, ahol az or szá gos hí rû Vas füg göny
Mú ze um meg ala pí tó ja, Goják Sán dor volt ha tár -
õr üd vö zöl te és ka la u zol ta a cso por tot kö zel két
órán át egy na gyon gaz dag tar tal mú, sza bad -
té ri tör té nel mi sé tán. Elõ adá sá ban hos  sza san
mél tat ta a kör nyék la kos sá gá nak a 20. szá za di
fáj dal mas ha tár re ví zi ók so rán ta nú sí tott ha za fi as
helyt ál lást, mely nek el is me ré se ként a mi Sop ro -

nunk hoz ha son ló an öt te le pü lés is ki ér de mel te
és mél tán vi sel he ti a „hû sé ges fa lu” cí met.

A tör té nel mi sé ta to váb bi ré szei a ha tár õr ség
szol gá la ti kö rül mé nye i be nyúj tot tak be pil lan tást,
rész le te sen szem lél tet ve a biz ton sá gos ha tár õr zõ
rend szert, be le ért ve a ve szél  lyel te li zó nák, a hír -
hedt ak na me zõk be mu ta tá sát is. Goják úr ezek -
rõl szól va me sélt bi zo nyos ha tár át lé pé si kí sér le -
tek rõl, majd meg ren dül ten em lé ke zett a sor ka -
to nai szol gá lat hoz is hoz zá tar to zó ak na sze dés

ál do za ta i ra, akik nek em lé két kü lön táb la õr zi. A
tör té nel mi sé ta be fe jez té vel nem kis büsz ke ség -
gel szólt a Vas-hegy szõ lé sze ti, bo rá sza ti múlt já -
ról és je le né rõl is.

A Vas füg göny Mú ze um nyúj tot ta ko moly, el -
gon dol kod ta tó él mé nyek után foly ta tó dott az út a
me sés kör nye ze tû Vas ke resz tes re, egé szen a tó -
par ti Al pe si Ven dég lõ ig, amely nek te ra szá ról va -
rázs la tos pa no rá ma nyí lik a Vas-hegy túl ol dal ára is.
Ezen a cso dá la tos he lyen el fo gyasz tott fi nom
ebéd után kel le mes sé ta kö vet ke zett a jó le ve gõ jû
szõ lõ he gyen, oszt rák te rü let re is át gya lo gol va.

Vis  sza tér ve ked ves klub ve ze tõnk, Lökkös
Józsefné, Éva és fér je meg hív ta a kis csa pa tot
szõ lõ bir to kuk ra egy bor kós to ló ra sa ját ter més sel,
ahol na gyon han gu la to san, nó ta szó val fû sze rez -
ve telt az idõ ha za in du lá sig.

A Szép ko rú ak Klub ja ez úton is há lá san kö szö -
ni a Lökkös há zas pár szí vé lyes ven dég lá tá sát és
Éva as  szony fá rad ha tat lan, re mek klub ve ze tõi
mun ká ját, mely nek kö szön he tõ en él het tük át
együtt eze ket a cso dá la tos ba da cso nyi és vas-
he gyi él mé nye ket.                   Ma jor Iza bel la

Újabb si ke res
pá lyá za tok
Csepregen
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta ket tõ

újabb, po zi tív el bí rá lás alá esõ pá lyá za tá -
ról szá mol ha tott be a hó nap ban: 

A vá ros Te le pü lés fá sí tá si Prog ram ba le -
adott igény lé sét 30 da rab ame ri kai hárs
te kin te té ben fo gad ták el, amely je len tõs
mér ték ben fog hoz zá já rul ni a te le pü lés
zöl dí té sé hez. A kon té ne res vagy föld lab -
dás, 10-14 cen ti mé ter törzskör mé retû,
föld  lab dá val együtt 2-5 mé ter ma gas fák
a szak sze rû ül te tés ér de ké ben tá masz tó -
ka ró val, takarómulccsal és vé dõ rác  csal
ér kez nek. A prog ram ke re té ben mind ösz -
 sze sen 12 ezer da rab, bel te rü le ten el ül tet -
he tõ fát igé nyel het tek a 10 ezer fõ alat ti

te le pü lé sek. A pá lyá zat tá jé koz ta tó ja sze -
rint a „fá val bo rí tott te rü le tek nö ve lé se, a
te le pü lé sek zöl dí té se mel lett az is fon tos,
hogy a fák el ül te té se, gon do zá sa erõ sít se
a he lyi kö zös sé ge ket.”

A fá sí tás mel lett a Ma gyar Fa lu prog ram -
ból is jó hí rek ér kez tek, hi szen 4.999.923 fo -
rint ös  sze get ítél tek meg Csepregnek,
amely bõl a Dó zsa ut ca jár dái ke rül het nek
fel újí tás ra mind két ol da lon. A tá mo ga tás
cél ja, hogy az ut ca tel jes sza ka szán meg -
old ha tó vá vál jon a za var ta lan, biz ton sá gos
gya lo gos köz le ke dés, amely a la kos sá gi
kom fort ér ze tet is je len tõ sen ja vít ja. 

Dr. Tar soly Ádám

Egyházasfaluból 
Ba da cso nyon át a va si ha tár szé lig
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A jár vány hely zet alatt sem tét len ke dett a
kép vi se lõ-tes tü let Lócson, ha bár ülé sez ni nem
tu dott, a te le pü lés to váb bi szé pí té se elé azon -
ban nem gör dült sem mi lyen aka dály. Az el múlt
évek hez ha son ló an idén is ki vi rá goz ták mus kát -

lik kal a kö zös sé gi te re ket. A te le pü lés 2 pont ján
kö zös mun ká val fá ból ké szült, fe dett pi he nõ he -
lyet ala kí tot tak ki a fa lu ban, az egyik a busz for -
du ló nál, a má sik a Pe tõ fi és Fõ ut cák ke resz te -
zõ dé sé nél kí nál le he tõ sé get a meg pi he nés re.
Jú ni us ban elekt ro ni kai hul la dék gyûj tést szer ve -
zett az ön kor mány zat, a lom ta la ní tás lesz a kö -
vet ke zõ fel adat.

A jú ni us 25-én tar tott kép vi se lõ-tes tü le ti
ülé sen dön töt tek a fa lu gond no ki szol gá lat el -
in dí tá sá ról, a te le pü lé si tré fi gye lõ ka me rák
be szer zé sé rõl, újabb járda fel újí tá si pá lyá zat
be nyúj tá sá ról. 

Jú li us 8-án meg tar tot ta ala ku ló ülé sét a
Ró zsa fa lu Ci vil Egye sü let 38 ala pí tó tag gal,
mely nek cél ja a te le pü lés ren de zés, fa lu szé pí -
tés, kör nye zet vé de lem, ter mé sze ti és épí tett
örök ség meg õr zé se, ha gyo má nyok ápo lá sa,
kul tu rá lis és sza bad idõs te vé keny sé gek ösz -
tön zé se, egész sé ges élet mód ra ne ve lés.  

Jú li us 15-én tár sa dal mi mun ka be vo ná sá -
val el ké szült a Ma gyar Fa lu prog ram
1.410.179 fo rint vis  sza nem té rí ten dõ anyag -
költ ség-tá mo ga tá sá ból a Pe tõ fi ut ca pá rat lan
ol da li jár dá já nak fel újí tá sa.

Reichardt Ni ko lett te le pü lé si re fe rens

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Lócs
Hor váth An na má ri á val, Ani kó val, ahogy Bõ -

ben is me rik, sok-sok év után nyá ron, egy ál ta lá -
nos is ko lai osz tály ta lál ko zón ho zott össze a sors.
A bõi is ko lá ban 8 évig egy osz tály ba jár tunk. Sok
kö zös vo nás van ben nünk. Mind ket ten jár tunk az
is ko lai néptáncszakkörbe, is ko lai ének kar ba,
ahol szebb nél szebb nép da lo kat ta nul tunk. A
kó rus ta lál ko zók ma ra dan dó él mé nye ket hagy -
tak ben nünk. Mind ket ten ta ní tó nõk let tünk. Õ

Bu da pest re ke rült mint fi a tal pá lya kez dõ. Rá a
nép tánc olyan ha tás sal volt, hogy a ta ní tás mel -
lett is nép tán colt. Nyá ri ta lál ko zá sunk kor né hány
kér dé sem re szí ve sen vá la szolt.

– Me sélj ma gad ról!
– Bõ ben szü let tem. Há lás va gyok a sors nak,

hogy gye rek ként olyan fa lu ban nõ het tem fel,
ahol a kö zös ség még ha gyo má nyos mó don él -
te min den na pi éle tét, tar tot ta val lá si ün ne pe it,
mely nek mi, gye re kek is ré sze sei vol tunk.

Az ál ta lá nos is ko lát szü lõ fa lum ban vé gez tem.
Ta nul má nya i mat a Csepregi Gim ná zi um ban foly -
tat tam, majd a szom bat he lyi Ber zse nyi Dá ni el Ta -
nár kép zõ Fõ is ko la ta ní tó sza kán sze rez tem dip lo -
mát. Ezt kö ve tõ en Bu da pes ten kezd tem ta ní ta ni a

Medgyessy Fe renc Ál ta lá nos Is ko lá ban. A nép -
tánc cal elõ ször a bõi is ko lá ban ta lál koz tam, ami -
kor ta nár nõnk, Baán Emí lia szer ve zé sé ben nép -
tánc cso port ala kult. En nek a tánc cso port nak vol -
tam a tag ja 3-4. osz tá lyos kis lány ként.

A nép tánc irán ti sze re te tem ve ze tett a szom -
bat he lyi Ta nár kép zõ Fõ is ko la tánc cso port já ba,
ahol a fõ is ko lás éve im alatt ak tí van tán col tam.
Ezek ben az évek ben szer ve zõd tek a má ra klasz -

 szi kus sá vált tánc há zak, nép raj zi gyûj té sek, er -
dé lyi uta zá sok. Egy faj ta re ne szán sza volt a ha -
gyo má nyos pa rasz ti kul tú ra meg men té sé nek és
meg tar tá sá nak

– Mi ó ta ve ze ted a Kin csõ Együt test?
– Bu da pes ten az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -

egye tem tánc cso port já nak tag ja let tem, majd
ta nít vá nya im ból én is nép tánc cso por tot ala pí -
tot tam 1980-ban. Ez a kis együt tes volt a mag ja
a má ra több kor osz tályt ma gá ba fog la ló Kin csõ
Néptáncegyüttesnek, mely az Óbu dai Aelia
Sabina Mû vé sze ti Is ko la tánc ta go za ta ként je len -
tõs kul tu rá lis sze re pet vál lal. 40 éve ve ze tem az
Együt test. Idõ köz ben el vé gez tem az EL TE kul tu rá lis
me ne dzser sza kát és a Ha gyo má nyok Há za né pi
ének alap- és mes ter kur zu sát.

A nép tánc von zá sá ban
A BÕI IS KO LAI NÉPTÁNCSZAKKÖRTÕL 
A BU DA PES TI KIN CSÕ NÉPTÁNCEGYÜTTESIG
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Az el telt 40 év alatt ezer nyi gye rek kel és fi a -
tal fel nõt tel sze ret tet tük meg a ma gyar nép tán -
cot és nép ze nét. Tán co sa ink kö zül töb ben hi va -
tá sul vá lasz tot ták kul tú ránk nak ezt a gaz dag tár -
há zát, kö zü lük ket ten, Mosóczi Ist ván és Móga
Ben ce együt te sünk te het sé ges és ered mé nyes
ok ta tó i vá vál tak. Az Ál la mi Né pi Együt tes szó ló -
tán co sa ként ér ke zett hoz zánk Vatai Bar ba ra, aki
im már 20 éve se gí ti mun ká mat, szak mai tu dá sát
si ker rel örö kí ti át tán co sa ink nak.

Az el telt 40 év fo lya mán több nagy sze rû
nép tán cos kol lé gá val mû köd tünk együtt, kö zü -
lük is ki emelt sze re pe volt Óno di Bé lá nak és
Galát Pé ter nek, akik a fel nõtt tán co sok mû vé -
sze ti ve ze té sét vál lal ták és több em lé ke ze tes ko -
re og rá fi át al kot tak együt te sünk nek.

Az el telt évek fo lya mán szá mos fel lé pé sen,
ver se nyen vet tünk részt és hoz tunk el dí ja kat. Ha -
tá ra in kon túl, Eu ró pa több or szá gá ban sze ret tet -
tük meg a ma gyar nép tán cot, több al ka lom mal
ér de mel tük ki a fesz ti vál nagy dí ját. A Kin csõ

Néptáncegyüttes több íz ben ki vá ló nak mi nõ sült
és ka pott ní vó dí jat or szá gos fesz ti vá lo kon. Gyer -
mek cso por tunk, a Kiskincsõ 2019-ben részt ve võ -
je volt a Föl szál lott a pá va nép ze nei és nép tán -
cos te le ví zi ós ve tél ke dõ nek. 

Te vé keny sé günk el is me ré se ként 2011-ben
Óbu da Kul tú rá já ért dí jat, 2004-ben Bu da pest ért
Dí jat kap tunk és egyéb el is me rõ ki tün te tés ben
ré sze sül tünk.

Együt tes ve ze tõ ként 2012-ben meg kap tam
a Cso ko nai Vi téz Mi hály kö zös sé gi al ko tói dí jat.

– Tu dom, hogy sok he lyen sze re pel te tek.
Me lyik állt szí ved hez kö zel?

– Szá mos fel lé pé sünk mel lett szí vem hez leg -
kö ze lebb áll nak Répce men ti fel lé pé se ink.
2005-ben né hai pol gár mes te rünk, Pa dos Ró bert
meg hí vá sá ra és dr. Galiotti Csabáné szer ve zé -
sé ben szü lõ fa lum ban, a bõi Kul túr ház ban ad -
tunk mû sort, azon a szín pa don, ahol kis lány ko -
rom ban el sõ tánc lé pé se i met tet tem. Bol dog vol -
tam, hogy ez zel a mû sor ral fe jez het tem ki kö szö -

ne te met szü lõ fa lum nak és az itt élõ em be rek -
nek. Há lá san gon do lok ar ra, hogy a né zõk kö -
zött kö szönt het tem egy ko ri ta ní tó né ni met, Hor -
váth Györgyné Edit né nit és el sõ tánc ta ná ro mat,
Hor váth Lajosné Baán Emí li át.

2018-ban dr. Né meth Sán dor bü ki pol gár mes -
ter és Tóth Ta más in téz mény ve ze tõ urak fel ké ré sé -
re meg hí vást ka pott Együt te sünk a Bü ki Ara tó ün -
ne pen va ló fel lé pés re, ez ál tal be kap cso lód hat -
tunk a szí vem nek oly ked ves Répce-vidék kul tu rá -
lis éle té be. Em lé ke ze tes még szá mom ra, hogy
több al ka lom mal sze re pel het tünk és ked ves fo -
gad ta tás ban ré sze sül het tünk Répcevisen és
Zsirán a fa lu na pi ren dez vé nye ken.

Re mél jük, hogy ez a jó kap cso lat tar tós nak
bi zo nyul, és foly ta tód hat a jö võ ben is!

Ani kó nem sza kadt el a szü lõ fa lu já tól, hi szen a
nyá ri szün idõt min dig Bõ ben töl ti fes tõ mû vész fér -
jé vel. Re mél jük, lesz még al kal munk gyö nyör köd -
ni elõ adá suk ban.         Horváthné Pa dos Te réz

Nép sport, 1956. feb ru ár 10. pén tek,
4. o.: Trak tor-sport kör be tö mö rül tek a
bü ki spor to lók – A Vas me gyei Bük köz ség -
ben az el múlt idõ ben há rom sport cso port – a
Tö rek vés, a Trak tor és a Vö rös Me te or – mû kö -
dött. A há rom sport cso port nem fe lelt meg a
kö ve tel mé nyek nek, nem tud ta meg fe le lõ en
ös  sze fog ni a köz ség spor to ló it. A múlt hé ten a
já rá si és a me gyei T[estnevelési és] S[port]
B[izottság] ja vas la tá ra ös  sze ül tek a köz ség és
a sport cso por tok ve ze tõi, és el ha tá roz ták,
hogy Trak tor-sport kört ala kí ta nak [el nö ke: Bo -
ká nyi Jó zsef lett – meg jegy zés a szer kesz tõ -
tõl!]. Az új sport kör meg ala kult hat szak osz tály -
 lyal, s már meg is kezd te mû kö dé sét. At lé ti kai,

lab da rú gó-, röp lab da-, asz ta li te nisz-, sakk- és
ál ta lá nos szak osz tályt ala kí tot tak. A köz sé gi ta -
nács 15.000 fo rint tá mo ga tás sal si et az új
sport kör se gít sé gé re a lab da rú gó pá lya új já -
épí té sé ben. A lab da rú gó-já ték tér kö rül fu tó -
pá lyát is épí te nek. Az új já épí tést má jus 1-re
sze ret nék be fe jez ni. Az ál ta lá nos szak osz tály
el ha tá roz ta, hogy a fu tó pá lya el ké szí té se után
ke rék pá ros sa lak pá lya-ver se nye ket ren dez -
nek a ke rék pá ro zás nép sze rû sí té sé re.

A szer kesz tõ meg jegy zé se: Az ek kor
fúzionált há rom bü ki sport egye sü let, a Tö rek -
vés [el nö ke: Boda Sán dor], a Trak tor [el nö ke:
Tóth Já nos] és a Vö rös Me te or [el nö ke: Bo ká -
nyi Jó zsef] mel lett 1952 õsze és 1955 nya ra

kö zött mû kö dött a Bü ki Lo ko mo tív SE is [el nö ke:
Grenczer Ist ván]. Ez utób bi 1955 nya rán ol -
vadt be a Bü ki Trak tor SE-be.

Vas Né pe, 1958. de cem ber 6. szom -
bat, 6. o.: „A Szom bat he lyi já rá si lab da-
rú gó baj nok ság õszi vég ered mé nye:
• I. cso port (10 csa pat) 

1. Csepregi MEDOSZ 
2. Bü ki MEDOSZ 
5. Répcevisi SK 
7. Zsirai KISZ

• Hegy al jai cso port (9 csa pat)
1. Csepregi MEDOSZ

Köz re ad ja: SF

A
zt

 ír
 ta
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z 
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sá

g…
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2020.06.01.
A ké pen lát ha tó tö vis szú ró gé bics hím pél dá -

nyát az ötö dik CES-napon fog tuk a 3a jel zé sû
há ló ban. 2004 óta min den év köl té si idõ sza ká -
ban fo gunk ugyan ez zel a há ló val egy-két hím
és/vagy to jó tö vis szú ró gé bi cset. Azon ban a
gyû rû szá mok alap ján majd nem min den év ben
új fész ke lõ ket fog tunk ugyan azon a köl tõ te rü le -
ten (ter ri tó ri um). Csak há rom, elõ zõ év ben gyû -
rû zött ma da rat fog tunk vis  sza. En nek egyik oka,
hogy mind a hím, mind a to jó tö vis szú ró gé bi -
csek mind ös  sze 20-30 szá za lé ka tér vis  sza év rõl

év re ko ráb bi ter ri tó ri u má ba. A má sik, hogy a
ma da rak nagy ré sze el pusz tul a vo nu lás, te le lés
so rán, és ezek nek a pél dá nyok nak a köl tõ he lyét
fog lal ják el a túl élõk. Vizs gá la ta ink alap ján a ha -
zai tö vis szú ró gé bi csek kb. fe lé nek van esé lye
meg él ni a kö vet ke zõ fész ke lé si idõ sza kot. A hí -
mek és a to jók túl élé si va ló szí nû sé ge kö zött nem
ta pasz tal tunk lé nye ges kü lönb sé get. Né hány
gya ko ri éne kes ma dár faj túl élé sé vel kap cso la -
tos ered mé nye ink a biozoojournals.ro web ol da -
lon ol vas ha tók!

Fél ide jé nél tart az idei CES-program, ja -
vá ban zaj lik a köl té si idõ szak. Az ötö dik CES-
napon fo gott ma da rak je len tõs ré sze még
kot ló folt tal ren del ke zik, mint a mel lé kelt fo tó -
kon lát ha tó nagy fa ko páncs és csusz ka to jó
pél dá nyai. Azon ban fog tunk már idén kelt,
fész kük bõl ki re pült fi a tal kék ci ne gét és
barátposzátát is. Vis  sza fog tunk egy ta valy
ok tó ber ben, Tömördön fi a ta lon gyû rû zött
hím fe ke te ri gót. Az õszi vo nu lás csúcs idõ -
sza ká ban gyû rûz tük, va ló szí nû észa kibb te -
rü let rõl ér ke zett, még is ide tért vis  sza köl te ni.
A vad ró zsa bok ro kon (gye pû ró zsa-) sok vi rág
van, gaz dag csip ke bo gyó ter més ben bí zik
em ber és ma dár.

Vá lo gat ta: KSzÁ

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Madávárta híreibõl
50 éves ta lál ko zón kat 2020. jú li us 4-én

tar tot tuk. Az is ko la elõtt gyü le kez tünk 11
óra kor. Mi ó ta 8. osz tály ból el bal lag tunk,
nem volt ta lál ko zónk. Egy más sza vá ba
vág va ta lál gat tuk, ki ki cso da?

Óri á si él mény volt új ra lát ni egy mást, majd
be men tünk az is ko lánk ba. Az „is ko la szag” még

job ban elõ hoz ta az
em lé ke ket. A volt osz -
tály ter münk ben fog -
lal tunk he lyet és idéz -
tük fel a di ák kor él mé -
nye it, em lé ke it. Min -
den ki be szá molt az el -
múlt 50 év rõl, ho gyan
ala kult az éle te.

Az osz tály lét szám
24 volt, saj nos csak
14-en tud tunk el jön ni.
Ez után a bõi te me tõ -
be el hunyt ta ná ra ink -
ról, osz tály tár sa ink ról
egy szál vi rág gal és gyer tya gyúj tás sal em lé kez -
tünk meg. Az ebé det a he lyi Ernhardt Ét te rem -
ben fo gyasz tot tuk el, majd foly ta tó dott az em lé -

kek fel idé zé se. Em le get tük a bõi
néptáncszakkört, amely nek kö zü lünk is sok tag -
ja volt, és nagy ha tás sal volt ránk. Van olyan osz -
tály tár sunk, aki nek ez az egész éle tét meg ha tá -
roz ta, hi szen most õ ve ze ti Bu da pes ten a Kin csõ
Néptáncegyüttest. Sze re tet tel gon dol tunk vis  sza
az ének ka ri fog lal ko zá sok ra, az itt ta nult da lok ra,
nép dal ok ra és a kó rus ta lál ko zók ra. Nagy örö -

münk re volt, hogy is -
ko la igaz ga tónk, Kó -
bor Fe renc, Csepreg
Vá ros Dísz pol gá ra is
meg ér ke zett a dél -
utá ni órák ban. Fe lejt -
he tet len él mény volt
a ta lál ko zó.

Az élet sok fe le so -
dort ben nün ket, de
al ma ma te rünk nek
kö szön jük, hogy fel -
ké szí tett ben nün ket
az élet re. „Az ese mé -
nyek em lé ke ta lán

el hal vá nyul az évek so rán, de az ér zést mind -
örök re ott õr zöd a sejt je id ben.” (Denis Avey)

Horváthné Pa dos Te réz

50 éves általános
iskolai osztálytalálkozó Bõben
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Egy kis te le pü lés Gyõr-Moson-Sopron és Vas
me gye ha tá rán, mely a tõ zi ké i rõl is mert.
Csáfordjánosfa a ne ve, pol gár mes te re Né meth
Al bert. Ve le be szél get tem eb ben a hó nap ban,
és kér tem, hogy rö vi den mu tas sa be a köz ség
je len le gi éle tét.

„A Ma gyar Fa lu prog ram
ál tal meg hir de tett pá lyá za ti
le he tõ sé gek ne künk is nagy
se gít sé get nyúj tot tak – kezd -
te be szá mo ló ját. – Há rom si -
ke res pá lyá za tot tud ha tunk
ma gun ké nak. A te me tõ ke rí -
té sé nek fel újí tá sá ra, fa lu -
gond no ki busz vá sár lá sá ra,
il let ve a 2019-es ren dez vé -
nye ink re kap tunk tá mo ga -
tást. A ré gi fa lu gond no ki
buszt ép pen most, jú li us vé -
gén si ke rült to vább ad nunk,
így vár juk az új jár mû vet. A
pá lyá za ti for rás ból meg va ló sult ren dez vé nyek
kö zé so rol hat juk a ta valy szep tem ber ben meg -
ren de zett ke rék pá ros na pun kat, il let ve az ad -
ven ti Ta kács Nicolas-koncertet is, mely prog ra -
mok sok részt ve võt hoz tak. Az idei évi cik lus ban
egy kül té ri kö zös sé gi tér lét re ho zá sá ra nyúj tot tuk
be igé nyün ket, me lyet si ke re sen el is nyer tünk. A
jö võ ben így lesz le he tõ ség kültéren is, egy fe dett
he lyen meg szer vez ni ren dez vé nye in ket.

Mint min den te le pü lés, mi is pró bál tuk a le -
he tõ leg job ban át vé szel ni ezt a ví ru sos idõ sza -
kot, osz tot tunk vé dõ masz kot, fer tõt le ní tõt, nyug -
dí ja sok nak ál lí tot tunk ös  sze cso ma go kat. Tûz ol -
tó ink min den hé ten fer tõt le ní tet ték a busz meg ál -
ló kat, kö zös sé gi há zat, szo ci á lis ott hont, így mi is
pró bál tunk min dent meg ten ni an nak ér de ké -
ben, hogy mi nél ha ma rabb túl le gyünk ezen a

hely ze ten. A ren dez vé nye ink szem pont já ból az
idei év ter mé sze te sen ne künk is me gálljt pa ran -
csolt, vi szont még a ví rus hely zet elõtt meg tud tuk
tar ta ni a Tõ zi ke Fesz ti vált, mely már ne gye dik al -
ka lom mal ke rült meg ren de zés re, és idén is nagy
lá to ga tó szá mot ered mé nye zett. 3 éve egy Szé -
che nyi 2020-as, „Ma ga dért spor tolj” pá lyá zat
ál tal meg ren de zett or szá gos meg moz du lás ke -
re té ben kér ték fel te le pü lé sün ket, hogy csat la -

koz zunk a prog ram hoz. A meg moz du lás ke re te -
in be lül 2 éve szer vez tek a fa lu ház ban egy tá jé -
koz ta tó na pot Ker tész Ta más köz re mû kö dé sé vel,
ta valy a gyer me kek nek tar tott egy in te rak tív
spor tos elõ adást, idén pe dig jú li us 10-én Nicken
vol tunk egy ke rék pár tú rán, ahol a tú ra vé gén
gu lyás sal vár tak min ket. Az idõ seb bek, akik nem
tud tak bi cik li vel men ni, õket a fa lu busz szál lí tot -

ta, így õk is részt tud tak ven ni eb ben a prog -
ram ban. Az idei év re na gyobb prog ra mo kat
nem szer vez tünk, meg lát juk, mit hoz a jö võ. Ez -
úton is sze ret nék kö szö ne tet mon da ni a te le pü -
lé sen élõk nek, hogy min den ki fe gyel me zet ten
és tü rel me sen vi sel te ezt a ví rus hely ze tet, és bí -
zunk ben ne, hogy jö võ re újult erõ vel tu dunk be -
le vág ni az év be, és min den ha lad hat to vább a
meg szo kott ke rék vá gás ban” – zár ta mon dan dó -
ját Né meth Al bert.

Igler Pat rí cia

Élet Csáfordjánosfán
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Csa lá di dél után

Mind azok, akik ki lá to gat tak jú li us 18-án,
szom ba ton a kö zös sé gi ház ud va rá ra, gaz dag
prog ra mok kö zött vá lo gat hat tak. A kép vi se lõ-
tes tü let és a könyv tár kö zös szer ve zé sé ben
meg ren de zett kö zös sé gi dél után min den kit
meg szó lí tott. A gye re kek arc fes tés, lég vár, ko -
sár hin ta, Esda koc ka, raj zo lás kö zül vá laszt hat -

tak. Meg néz het ték a Habakuk Báb szín ház elõ -
adá sá ban a Kecs ke gi dák meg a far kas cí mû
me sét. A lá nyok, as  szo nyok darts ver sen y en
mér ték ös  sze ügyes sé gü ket. A fo ci sem ma rad -
ha tott el, mely re az evan gé li kus gyü le ke ze ti ház
ud va rán ke rült sor. A csa lád tag ok ból, fi a ta lok -
ból, kép vi se lõk bõl ös  sze állt csa pa tok szin te
egész dél után rúg ták a bõrt, lel kes szur ko lók kí -
sé re té ben.

A Répce Party Country együt tes kon cert je
nagy si kert ara tott. A prog ra mot a szakonyiak
fel lé pé se zár ta, mely ben ci te ra szó és is mert
dal la mok csen dül tek fel. Az es ti tá bor tûz mel -
lett sza lon na sü tés sel, kö zös ének lés sel, gi tá ro -
zás sal fe je zõ dött be a nap.                      ADA

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Szakony
A VMSZC Nádasdy Ta más Köz gaz da sá gi, In -

for ma ti kai, Mû sza ki Szak gim ná zi u ma, Szak kö -
zép is ko lá ja és Kol lé gi u ma nyá ri nap kö zis tá bort
szer ve zett ál ta lá nos is ko lás fel sõ ta go za tos ta nu -
lók szá má ra jú ni us 22–26-ig.

18 csepregi, il let ve kör nyék be li
(Horvát zs i dány, Kõ szeg, Bozsok) di -
ák él vez het te egy hé ten ke resz tül
a tá bor él mé nyek kel te li, vál to za -
tos, szí nes prog ram ja it.

A fog lal ko zá so kat ve ze tõ pe da -
gó gu sok is ko lánk szak ta ná rai és
kol lé gi u munk ne ve lõi vol tak. A gye -
re kek min den nap más-más prog -
ra mo kon ve het tek részt: já té kos an -
gol, ze nei, kéz mû ves fog lal ko zá -
sok, sport ver se nyek, kö zös sé gi já té -
kok, 3D-modellezés, prog ra mo zás.
Mé dia fog lal ko zás ke re té ben rö vid
ani má ci ós vi de ó kat ké szí tet tek di -
ák ja ink, majd mun ká juk ered mé -
nyét kö zö sen néz het ték meg kol lé -
gi u munk tár sal gó já ban. Ze nei na -
pun kon rit mus já té kok, hang szer be -
mu ta tó és dal ta nu lás volt a prog -
ram. A kéz mû ves fog lal ko zá son a
sa ját ma guk fes tet te vá szon tás ká -
kat ha za vi het ték em lé kül, ahogy a
3D-ben mo del le zett és ki nyom ta tott, név re szó ló
kulcs tar tó kat is. Nagy si ke re volt az is ko lánk ud va -
rán lé võ ke men cé ben sü tött piz zák nak, me lye ket
tá bo ro zó ink lel ke sen, jó ízû en fo gyasz tot tak el
egy-egy hasz nos fog lal ko zás után.

Jár tunk a csepregi szõ lõ he gyen is. Egy ko ri
kol lé gánk, Hor váth Jó zsef szõ lõs gaz da bir to kát
lá to gat tuk meg egy rö vid tú rá val egy be köt ve. A
ta nár úr a hegy be mu ta tá sá val és eh hez kap -
cso ló dó ér de kes tör té ne tek kel káp ráz tat ta el a
di ák sá got.

Nagy nép sze rû ség nek ör ven dett a gye re kek
kö ré ben a mé ta ne vû já ték, me lyet igaz ga tó úr ve -
ze té sé vel és bí rás ko dá sá val ját szot tak a tá bo ro zók.
(A mé ta egy ha gyo má nyos ma gyar lab da já ték,
ame lyet két, tíz-ti zen öt fõ bõl ál ló, ütõk kel fel sze rel -

ke zett – több nyi re gye re kek bõl,
di á kok ból ál ló – csa pat ját szik. A
mé ta já ték mai for má já ban a
vár há bo rúk em lé két õr zi. Ere de ti -
leg a vá ro si is ko lák, kol lé gi u mok
di ák sá gá nak ked velt já té ka volt,
ame lyet idõ vel a vi dé ki te le pü lé -
sek if jú sá ga is át vett. A fa lu né pe
õriz te és to vább ala kí tot ta a já té -
kot, így a já ték nak sok vál to za ta
el ter jedt. A mé ta csa lád já ba tar -
to zik a kri kett és a ba se ball is.)

A be szél ge té sek bõl, szü lõi vis  sza jel zé sek bõl
öröm mel mond ha tom, hogy a gyer me kek szá -
má ra tény leg él mé nyek ben gaz dag gá tud tuk
ten ni ezt az öt na pot. Di csé re tet ér de mel nek a
gye re kek is, hi szen pél da mu ta tó ma ga tar tá suk -
kal és ér dek lõ dé sük kel még ha té ko nyab bá, él -
vez he tõb bé vál hat tak já té kos fog lal ko zá sa ink.

Sok sze re tet tel vá runk leg kö ze lebb is min den
ked ves csepregi és kör nyék be li fel sõ ta go za tos
ér dek lõ dõt a meg hir de tett nyá ri nap kö zis tá bo -
ra ink ban!                                                  N.A.

Nádasdy-tábor Csepregen
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Bük Vá ros Ön kor mány za ta 2018 no vem be -
ré ben be nyúj tot ta pá lyá za tát a „Tu risz ti ka i lag
frek ven tált tér sé gek in teg rált ter mék- és szol -

gál ta tás fej lesz té se” cí mû pro jekt re, me lyet a
tá mo ga tó ha tó ság po zi tív el bí rá lás ban ré sze -
sí tett, így az Ön kor mány zat ve ze té sé vel lét re -
jö võ kon zor ci um 276.997.454 Ft vis  sza nem té -
rí ten dõ tá mo ga tást ka pott. 

A Szent Ke le men-kút köz vet le nül a bü ki
gyógy für dõ nyá ri be já ra ta mö gött he lyez ke dik
el, amit a Ter mál ke rék pár út kap csol ös  sze a
töb bi vá ros résszel, így töb bek kö zött a kö zép-
bü ki temp lom park kal is.

A pro jekt ben 3 kon zor ci u mi tag vesz részt.
Bük Vá ros Ön kor mány za ta, Zsira Köz ség Ön kor -
mány za ta a sze re pé nek erõ sí té sé re, il let ve a kul -
tu rá lis örök sé ge be mu ta tá sá nak ér de ké ben a
he lyi Pieta-szobor fel újí tá sát ter ve zi te le pü lé sen
a pro jekt ke re té ben. A Ma gyar Tu risz ti kai Ügy -
nök ség Zrt. mint ki emelt szak mai part ner vesz
részt a kon zor ci um ban, tu risz ti kai szak ér tõ biz to sí -
tá sá val.

A Bü ki Ró mai Ka to li kus Plé bá nia ki emelt
együtt mû kö dõ part ner, amely a temp lom kert
mint fõ pro jekt hely szín tu laj do no sa.

Az el vég zett fej lesz té sek: a bü ki Szent Ke le -
men-plé bá nia temp lom park já nak tu risz ti kai cé lú
re konst ruk ci ó ja és a bü ki Szent Ke le men-plé bá -
nia temp lom park já hoz kap cso ló dó szol gál ta tás
és att rak ció fej lesz tés – te ma ti kus utak (val lás tör té -
ne ti, hely tör té ne ti és föld tör té ne ti) ki je lö lé se –, va -
la mint a Piéta-szobor res ta u rá lá sa Zsirán.

Komp lex tu risz ti kai aján lat ként ga ran tált
prog ram cso mag, temp lom ker ti tú rák ke rül tek ki -
dol go zás ra és ki aján lás ra a für dõ és a tér ség
ven dé gei ré szé re.

Mind a Bü ki Gyógy für dõ Zrt., mind az Ön kor -
mány zat pro jekt jei ki emelt fi gyel met for dí ta nak
a több ge ne rá ci ós csa lá dok ra, a fej lesz té sek je -
len tõs ré sze el sõ sor ban az õ szá muk ra je lent új
att rak ci ót, il let ve szol gál ta tás bõ vü lést. A ven -
dég for ga lom nö ve ke dés el sõ sor ban ezen cél -
cso port ese té ben lesz szá mot te võ.               yde

A Szent Kelemen-kultusztól
a Szent Kelemen-kútig

T. Molnár Zsuzsanna: 

Érik kenyerünk

A május egy csalfa csaló. 
Behúzott nyakkal, szárnnyal
gubbaszt a füvön egy fázó feketerigó.
A házakon túl széltol vet 
hullámot a búzatábla,
hajlik gyenge szára,
napszínû szõke színre vár.

Bár neveli karcsú szárát
a kékben pompázó dús búzavirág,
s mellettük a piros pipacs lángol,
de legyozhetetlen lesz a kalász.
Kenyérillatról álmodik a határ,
és tavalyi lisztet szitál
még a kovászolóba a pék. 

Madárraj hangol hálaadó imát,
a harangok bim-bamját 
küldi légen át a májusi szél. 
Érik kenyerünk, a mindennapi, az áldott, 
a testet, lelket megtartó,
asztalokra, oltárokra készülõ,
fohászokba foglalt õserõ. 

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
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Az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u ma min den
év ben, így 2020-ban is meg hir det te az or szág
ta nu lói szá má ra a „Ma gyar or szág jó ta nu ló ja, jó
spor to ló ja – 2019” cím el nye ré sé re a pá lyá za -
tát. Az adott év sport tel je sít mé nyét és ta nul má -
nyi ered mé nyét vet ték ala pul.

A szom bat he lyi Nagy La jos Gim ná zi um vég -
zõs di ák ja és az Al pok al ja Küz dõ sport Ala pít vány
spor to ló ja, LAKOTÁR HAN NA is pá lyáz ha tott. A
fel té te lek nek meg fe lelt, és prof. dr. Kásler Mik lós
mi nisz ter úr az Ér té ke lõ Bi zott ság ál tal fel ter jesz -
tett ja vas lat alap ján ér de mes nek ta lál ta õt az el -
is me rés re. Han na itt él kör nye ze tünk ben, Horvát -
zs i dány ban. 

Az ököl ví vást 2009-ben kezd te, az óta kor osz -
tá lyá ban hat szo ros ma gyar baj no ki cí met szer -
zett, két sze res Eu ró pa-baj no ki bronz ér mes, va la -

mint több nem zet kö zi ver se nyen is do bo gós he -
lye zést ért el. Ered mé nye i nek kö szön he tõ en sta -
bil tag ja a ma gyar vá lo ga tott nak. Sport ágá ról,
ter ve i rõl, ön ma gá ról így vall: 

„Az ököl ví vás ban min dig azt sze ret tem, hogy
nagy kre a ti vi tást igé nyel, és a ring ben is a küz de -
lem so rán sze re tek tisz ta fej jel, tech ni ká san bok -
szol ni. So kan úgy gon dol ják, hogy az ököl ví vás
csak a ve re ke dés rõl szól, pe dig fon tos a gon dol -
ko dás, és jó agyi ké pes sé ge ket igé nyel. Egy elõ -
re az a cé lom, hogy a fel nõtt ha zai és nem zet kö -
zi me zõny nek is meg ha tá ro zó ver seny zõ jé vé vál -
jak, azon ban a jö võ ben sze ret nék olim pi án sze -
re pel ni és be ke rül ni a leg job bak kö zé. 

Sze ren csé re vi szony lag kön  nye dén ös  sze tu -
dom egyez tet ni a ta nu lást és a spor tot, így
mind két té ren helyt tu dok áll ni. Sza bad idõm
nincs túl sok, de ha még is akad, szí ve sen zon go -
rá zok vagy ta nu lok gi tá roz ni.”

Han na ered mé nye i hez gra tu lá lunk! To váb bi
szép si ke re ket kí vá nunk!

KSzÁ

„El hoz ta az Is ten
pi ros pün kösd napját…”

Pün kösd ha vá nak má just ne vez zük, moz -
gó ün nep lé vén az idén má jus 31-én ün ne -
pel tük. Az idõ já rás nem ked ve zett a sza bad -
té ri ren dez vé nyek nek, de a tömördiek a szo -
mo rú, csö pö gõs esõ ben nagy aján dé kot
kap tak 5 if jú hölgy tõl. Kö zel 15 év ki ha gyás
után fel ele ve ní tet ték azt, amit an no édes -
any juk, nagy ma má juk ját szott. A ha gyo -
mány új ra élet re kelt…

Nikl Re be ka, Má tyás Bet ti na, Sán dor Bor -
bá la, Szalai Re gi na és a ki rály kis as  szony,
Szalai Eme se már a hét ele jé tõl nagy iz ga lom -
mal gyûj töt te a vi rág szir mo kat. Ké szül tek va -
sár nap ra! 

Az ün nep reg ge lén ün nep lõ ru há ba öl töz -
ve ki csi ró zsa- és egyéb szir mok kal te li ko sár ral
a ke zük ben el in dul tak a há zak hoz. „Sza bad-e
pün kös döz ni?” – kérd ték a ház urát, s az
„igen” vá lasz után min den ki örö mé re elõ ad -
ták já té ku kat.

Kö szön jük, hogy ott ho na ink ban és temp lo -
munk ban lát hat tuk és hall hat tuk gyö nyö rû
éne kü ket és já té ku kat!

KSzÁ

Csepreg vá ros kép vi se lõ-tes tü le te a 2020. jú -
li us 15. nap ján tar tott tes tü le ti ülé sén – 4 igen
sza va zat tal, 2 tar tóz ko dás sal – Hor váth Gá bor
ön kor mány za ti kép vi se lõt vá lasz tot ta meg az al -
pol gár mes te ri po zí ci ó ra. 

Az új al pol gár mes ter es kü té te le, es kü ok má -
nyá nak alá írá sát kö ve tõ en be je len tet te, hogy
tisz te let dí já ból min den hó nap ban egy bi zo nyos
össze get va la mely egye sü let, ci vil szer ve zet ré -
szé re fog fel aján la ni. 

Új al pol gár mes ter vá lasz tá sá ra azért volt
szük ség, mert a po zí ci ót ko ráb ban be töl tõ dr.

Dé nes Jó zsef és Hor váth Zol tán pol gár mes ter kö -
zött meg rom lott a vi szony – a pol gár mes ter sé -
rel mez te töb bek kö zött dr. Dé nes Jó zsef a hi va -
tal mun ka tár sa i val szem ben ta nú sí tott ma ga tar -
tá sát, ha tás kör túl lé pé se it –, amely re te kin tet tel

2020. jú li us 08. nap ján rend kí vü li
tes tü le ti ülé sen – 4 igen sza va zat tal,
1 tar tóz ko dás sal – vis  sza hív ta a
kép vi se lõ-tes tü let az ak ko ri al pol -
gár mes tert.

A fen ti ek rõl mind két fél több
online meg je len te tett köz le mény -
ben fej tet te ki sa ját ál lás pont ját. Dr.
Dé nes Jó zsef Facebook-
kommentben úgy fo gal ma zott:
„Egy ál ta lán nem va gyok sér tett.”
me lyet sa já tos mó don kí vánt iga -
zol ni a fen ti 15-ei tes tü le ti ülé sen is,

ahol több ször rend re kel lett uta sí ta ni, sza va zó la -
pot té pett szét, és je lez te, hogy ön ma gát még
min dig al pol gár mes ter nek te kin ti.

Hor váth Zol tán pol gár mes ter öröm mel gra tu -
lált az újon nan meg vá lasz tott al pol gár mes ter nek,
és jó mun kát kí vánt az elõt te ál ló fel ada tok hoz.

Dr. Tar soly Ádám

Magyarország jó tanulója,
jó sportolója – 2019

Új alpolgármestert
választottak Csepregen
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2020. 07. 25-én is mét, idén 7. al ka lom mal ke -
rült meg ren de zés re a Csepreg Köz biz ton sá gá ért
Pol gár õr és Baj tár si Egye sü let kis pus kalö vé sze te. A
lö vé szet a csepregi lõ té ren lett meg ren dez ve. A
meg mé ret te tés re a ren de zõ kön kí vül 4 BEOSZ-
egye sü let (Sop roni Nyug dí jas Ha tár õrök 2 csa pat,
Kõ sze gi Nyug dí ja sok 1 csa pat, Va si Hon véd
Szom bat hely rõl 1 csa pat), 2 oszt rák bé ke fenn tar -
tó csa pat Bur gen land ból és 9 Pol gár õrcsa pat ér -

ke zett. Saj nos az esõs idõ mi att több csa pat le -
mond ta, az Oszt rák Baj tár si Egye sü let csa pa tai a
Covid-hely zet mi att és idõs ko ruk ra te kin tet tel
nem ne vez tek idén. Reg gel az egye sü let a ne ve -
zés-re giszt rá ció mel let a meg ér ke zett csa pa to kat
friss szend vi csek kel, ital lal és ká vé val fo gad ta,
hogy a nap job ban in dul jon. A ver seny meg kez -
dé se elõtt a részt ve võ ket a lõ té ri sza bá lyok ra ki ok -
tat ta a lö vé szet ve ze tõ, majd min den ki ezt alá írá -
sá val tu do má sul vet te. A ver seny jó han gu lat ban,
nagy be szél ge té sek kö zött re la tív gyor san, és ami
fon tos, ese ménymen te sen le zaj lott. Az ered mény -
hir de tés re az egye sü let egyik tag já nak bo ros pin -
cé jé nél ke rült vég re haj tás ra. Itt most csak az el sõ
3 he lye zet te ket ne ve sít jük, de az egye sü let tõl a
tel jes lis ta le kér he tõ.

Ered mé nyek:
Csa pat el sõ he lye zett: Sop ron HÖR Nyug ál lo -

má nyú ak 2. csa pat 177 kör egy ség • má so dik
he lye zett: Köszegi Pol gár õr ség 136 kör egy ség •
har ma dik he lye zett Sop ron HÖR Nyug ál lo má -
nyú ak 1. csa pat 132 kör egy ség

Egyé ni: el sõ he lye zett: Bencsik Gé za CSKPBE
77 kör egy ség • má so dik he lye zett: Bo dor Bé la
Sop ron HÖR 75 • har ma dik he lye zett: Mé hes At -
ti la Köszegi Pol gár õr ség 67 kör egy ség.

A csa pa tok nak a ku pá kat, em lék la po kat,
aján dé kot és az egye sü let idei bo rát Bencsik Gé -
za el nök (CSKPBE), il let ve Lász ló At ti la ny. alez,.
BEOSZ nyu gat-du nán tú li ré gi el nö ke ad ták át.

Ez után a részt ve võk kö zö sen el fo gyasz tot ták
a meg ér de melt ebé det, majd az egye sü let szer -
ve zés ben bor kós to lón vet tek részt, me lyet a
Néber–Tóth Pin cé szet tar tott Tóth Mar cell egye -
sü le ti tag be mu ta tá sá ban. Ez után együtt be szél -
get tek a volt kol lé gák és új is me rõ sök, majd ké -
sõ dél után a ren dez vény vé get ért.

A bur gen lan di bé ke fenn tar tók el nö ké vel
be szél ge tünk, akik idén 7. al ka lom mal vet tek
részt a ren dez vé nyen, hogy ér zik ma gu kat ná -
lunk. Bernhard Lechenbauer el mond ta, hogy
sze ret nek ide jön ni hoz zánk, mert sok volt ka to -
ná val ta lál koz tak itt min den al ka lom mal, az
idei al ka lom ki vé te lé vel min dig vol tak Szlo vén
és Bur gen lan di Baj tár si egye sü let bé li kol lé gák
is itt Csepregen, és ez öröm szá muk ra. Meg em -
lí tet te, hogy ha tud nak, jö võ re is el jön nek, és
büsz kén el me sél te, hogy jö võ év ben ke rül alá -
írás ra Auszt ri á ban Ma gyar or szág gal a bé ke -
fenn tar tók együtt mû kö dé si meg ál la po dá sa,
ahol tu do má sa sze rint a ma gyar hon vé del mi
mi nisz ter úr is je len lesz..

Hor váth Zsolt

Kis pus kalövészet
Csepregen
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Újra játszottak 
a csepregi fúvósok 
és táncoltak 
a mazsorettek

Újra Miénk a tér rendezvénysorozathoz csat la -
kozva július 5-én felléptek a csepregi Pro me ná -
don a mazsorettcsoportok és a fúvószenekar.
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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, Galavics Adrienn,
Haller Erzsébet, Horváthné Pados Terézia,
Igler Patrícia, Kincse Anda, Kissné Szabó

Ágota, Kovács Vivien, Mittl Attila, 
Major Izabella, Nagyné Polgár Katalin,
Németh Lajosné, Sági Ferenc, Sulics

Boglárka, Zsoldosné H. Kati

Nyomda: 
Ipress Center Central Europe Zrt. 

Felelõs vezetõ: 
Lakatos Imre ügyvezetõ

ISSN: 2062-5138

Hirdetés: 
Edy Marketing Bt.

20/911-3596
edy@edymarketing.hu 

Tördelés: 
Mittlné Polgár Ildikó

Terjesztés:
6200 példányban

postaládás terjesztéssel

Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,

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

Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,

Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
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(Ter ve zett) 

REN DEZ VÉ NYEK 
Jú li us 1. – au gusz tus 31. kö zött:

HELLÓ NYÁR! KÕ SZEG RÁD VÁR! Min den
nap ra friss ka land. Min den hét köz nap in -
gye nes vá ros- és mú ze u mi ve ze té sek,
ked vez mé nyes be lé põk és ka lan dok ki -
csik nek és na gyok nak egy aránt... Köz ben
au gusz tus 22-ig: Vár szín há zi elõ adá sok.

Jú li us 14. – au gusz tus 28. kö zött –
kedd tõl pén te kig – 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.

Au gusz tus 7-én, 14-én, 21-én,
28-án és szep tem ber 4-én, pén te ken
17 órá tól Bü kön, a Koczán-háznál: TER -
ME LÕI PI AC.

Au gusz tus 8–9. lab da rú gó pá lyá -
in kon: A Ma gyar Ku pa me gyei el sõ for -
du ló ja a sor so lás alap ján.

Au gusz tus 15-e, szom bat: 1ÚTON (a
Má ria-úton) NEM ZET KÖ ZI ZA RÁN DOK NAP
a vi lág tes ti-lel ki egész sé gé ért.

Au gusz tus 15–16. Csepregen:
BOL DOG AS  SZONY-BÚ CSÚ.

Au gusz tus 15–16. lab da rú gó pá -
lyá in kon: Az õszi sze zon el sõ mér kõ zé sei
a sor so lás alap ján.

Au gusz tus 20-án, csü tör tö kön
Csep regen, az Ot tó Kem ping ben (a
Bog nár u. mö gött): Egész nap prog ra -
mok, köz ben 15 óra kor vá ro si ün nep -
ség, az új ke nyér és a he lyi ki tün te té sek
át adá sa.

Au gusz tus 20-án, csü tör tö kön Bü -
kön és más te le pü lé se ken: Ün ne pi tes tü -
le ti ülés és egyéb ren dez vé nyek.

Au gusz tus 22-én 10 órá tól Bü kön,
a Kris tály to rony nál (Eu ró pa út–Nyárfa u.
2.) I. Crystal Power Challenge – csa pat -
ver seny és egész nap prog ra mok.

Au gusz tus 23-án, va sár nap Csep -
regen: 25 éve új ra vá ros a te le pü lés –
meg em lé ke zés és mû so rok a ci vil szer -
ve ze tek köz re mû kö dé sé vel. 

Szep tem ber 3-án, csü tör tö kön 18
ó. Csepregen, a PSMSK-ban: Akik tol lat
fog tak. A Répce-vidék köl tõ i nek an to ló -
gi á ja 2. ja ví tott, bõ ví tett ki adá sá nak be -
mu ta tó ja – Köz re mû kö dik: dr. Fûz fa Ba -
lázs iro da lom tör té nész, a kö tet szer zõi és
a Far kas Sán dor Egy let tag jai.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a
www.visitbuk.hu, a csepreg.hu, a 1uton.mariaut.hu

és a www.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.

Szep tem ber 3-án a csepregi
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si és Sport -
ház, Könyv tár ban be mu ta tás ra ke -
rül az Akik tol lat fog tak. A Répce-
vidék köl tõ i nek an to ló gi á ja 2. ja ví -
tott, bõ ví tett ki adá sa. 

A fe le rész ben meg újult kö tet -
ben 2-2 új bü ki és csepregi, s 2-2
Csepreghez, il let ve Rép ce lak hoz is
kö tõ dõ új po é ta ver sei is he lyet
kap tak a ré gi ek mel lett. Most még -
sem ve lük fog lal ko zom, ha nem egy
már nem élõ, szin tén újon nan be -
ke rült sze mélyt mu ta tok be.

145 év vel ez elõtt, 1875. jú li us 14-
én szü le tett Gyülevízen (ma: Zsíra) dr.
Östör Jó zsef jo gász, or szág gyû lé si
kép vi se lõ, föld bir to kos. A sop ro ni
ben cés gim ná zi um ban tett érett sé -
git kö ve tõ en a bu da pes ti tu do -
mány egye tem jo gi ka rán ta nult. Jo -
gi dip lo má ja meg szer zé se után két
évig gya kor nok volt, majd 24 éve -
sen Sop ron ba tért vis  sza mint me -
gyei tisz ti ügyész. 1900-ban ügy vé di
iro dát nyi tott a vá ros ban. Meg nõ -
sült, a há zas ság ból két gyer mek szü -
le tett: An tal (1902–1921), aki a kö -
vet ke zõ köl tõ az an to ló gi ánk ban, és
Mag dol na (1903–1956). 

A me gyei tör vény ha tó sá gi bi -
zott ság tag ja ként a vár me gye po li -
ti kai és tár sa dal mi éle té ben is részt
vett. Az 1922. évi nem zet gyû lé si vá -
lasz tá so kon pár ton kí vü li ként man -
dá tu mot szer zett. A vá lasz tó ke rü let -

ben há rom szor is meg -
vá lasz tot ták kép vi se lõ -
nek, 1931-ben már az
Egy sé ges Párt el nök sé gi
tag ja ként in dult. Kép vi -
se lõ ként so kat tett Sop -
ron vá ro sá ért, de or szá -
gos ügyek ben is fel lé -
pett. Az 1935-ös vá lasz -
tá sok után tu do má nyos
és iro dal mi mun ká já ra,
s a (zsirai és csepregi)
bir to ka i nak ügye i re kon -
cent rált.

Mû vei kor tör té ne ti
for rá sok: a föld bir tok re -
form ról ké szí tett jo gi
szak mun ká já ra a kor tár -
sak is fel fi gyel tek. Köz -
éle ti te vé keny sé gé nek
em lé ke it Köz pá lyám cí -

mû mû vé ben ír ta meg. A Ti sza Ist -
ván sa ját sza va i ban cí mû köny ve a
po li ti kus el fo gu lat lan meg is me ré sé -
hez já rult hoz zá. A re form kor szak
tör té ne té rõl, Szé che nyi Ist ván 1849
utá ni éve i rõl je len tek meg fon tos
mun kái. Fi a tal ko ra óta ver se ket is
írt. Mint a Frankenburg Iro dal mi Kör
el nö ke és a Sop ro ni Nap ló cí mû
na pi lap szer kesz tõ je, a vá ros és a
me gye kul tu rá lis éle té be is be kap -
cso ló dott.

Östör Jó zsef 1949 ta va szán Zsi -
rára lá to ga tott. A szü lõi ház ban éj jel
rá tör tek, bán tal maz ták, és en nek
kö vet kez té ben áp ri lis 10-én Sop ron -
ban meg halt. Holt test ét a fia em lé -
ké re 1923-ban épí tett An tal-ká pol -
ná ban he lyez ték el, de azt 1952-
ben a kö ze lé ben le võ ha tár õr ség
ka to nái fel dúl ták. Föl di ma rad vá -
nya it a zsirai te me tõ be vit ték át.

A www.szivk.hu/ostor-jozsef 
fel hasz ná lá sá val: 

Sá gi Fe renc

Ki volt dr. Östör Jó zsef?






