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A Visi ut ca fej lesz té sé vel
foly ta tód hat a mun ka

Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ és Vla -
sich Krisz ti án pol gár mes ter egy újabb öröm te li
hírt je len tett be a csepregi pol gá rok nak, hi -
szen a vá ros ve ze tés újabb fej lesz tés be kezd -
het a Ma gyar Kor mány tá mo ga tá sá val.
Csep reg Vá ros Ön kor mány za ta si ke re sen sze -
re pelt a kor mány za ti bel te rü le ti út fel újí tá si pá -
lyá za ton. Az út- és jár da fel újí tá si prog ram kö -
vet ke zõ üte me ként a Visi ut ca tel jes meg újí tá -

sát tûz ték ki cé lul. Az út bur ko lat ál la po ta az el -
múlt év ti ze dek ben el mu lasz tott kar ban tar tá -
sok mi att je len tõ sen le rom lott, így idõ sze rû vé
vált az ut ca tel jes fel újí tá sa. A Vlasich Krisz ti án
pol gár mes ter rel dol go zó kép vi se lõ-tes tü le ti
szö vet ség el kö te le zett Csepreg fo lya ma tos
fej lesz té se mel lett, s az el vég zett mun kát a kö -
zös ered mé nyek is iga zol ják. 

km

Rövid hírek Elkészült az útfelújítás Zsirán
Az ün ne pé lyes út át adás ra szep tem ber 4-én

dél után ke rült sor.  Az át adá son meg je lent: Né -
meth Zol tán a Gyõr-Moson-Sopron me gyei Köz -
gyû lés el nö ke, Barcza At ti la or szág gyû lé si kép vi -
se lõ és Kiss Bog lár ka a NIF Zrt. szó vi võ je. A pro jekt

kö zös Interreg V-A pá lyá zat ke re té ben nyert tá -
mo ga tást, a 87.sz. fõ út Kõszeg-Rattersdorf kö zöt ti
sza kasz be ru há zá si mun ká i val együtt. A zsirai fej -
lesz tés ös  sze sen 165 977 000 fo rint ba ke rült. A
be ru há zás ke re té ben a te le pü lé sen át me nõ
8626. je lû út, bel te rü le ti sza ka szá nak tel jes fel újí -
tá sa tör tént meg, új asz falt ko pó ré teg épí té sé vel.
Az át adá son Né meth Zol tán a me gyei köz gyû lés
el nö ke hang sú lyoz ta, hogy nem vol tak egy sze rû -
ek a két ol da lú tár gya lá sok, de vé gül si ke rült el ér -
ni, hogy oszt rák ol da lon is meg épül jön a
locsmándi für dõt el ke rü lõ út, mely most már ösz -

 sze kö ti a két or szá got. A be ru há zás sal meg szûnt
a tér ség zsák jel le ge, ami bõl az itt élõk és a tu riz -
mus is pro fi tál hat. A ha tár át jár ha tó vá vált au tó -
val is (hi va ta lo san). Barcza At ti la or szág gyû lé si
kép vi se lõ fon tos nak tar tot ta meg em lí te ni, hogy a

165 mil li ós be ru há zás se gít sé gé vel - mely az
Auszt ria-Ma gyar or szág Együtt mû kö dé si Prog ram
ke re té ben va ló sult meg - az õsi kap cso la tok Zsira
és Locsmánd kö zött új ra é led het nek, az út nak kö -
szön he tõ en. Nagy Fer di nánd Zsira pol gár mes te -
re a kö szö nõ sza vak után a te le pü lé sen át ha la -
dó au tó so kat kér te, hogy a se bes ség ha tá ro kat
tart sák be és ve gyék fi gye lem be, hogy az út la -
kó öve ze ten ha lad át. Re mél jük, hogy ez a ké rés
meg ér tõ fü lek re ta lál és az át ha la dó for ga lom
nem ve szé lyez te ti az itt élõk biz ton sá gát.

N.P.K.
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Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! Következõ lapszámunk  2019. 11. 06-án jelenik meg!

Októberi gondolatok

„Õsz be csa va ro dott a ter mé szet fe je,
Dér ré vált a har mat, hull a fák le ve le,
Rö vi debb, rö vi debb lesz a Nap nak út ja,
És hos  szú kat al szik rá, mi dõn meg fut ja.”

Arany Já nos vers so rai szé pen ér zé kel te tik ok tó ber ter mé sze ti ké pét.
Az er dõk, me zõk, ker tek fá i nak és bok ra i nak gyö nyö rû szí nei is hoz zá -
tar toz nak a leg szebb õszi hó nap hoz. A hó nap má so dik fe lé ben a le ve -
gõ ben ökör nyál fog száll ni. A dé li-dél utá ni Nap nak még van ere je, de
a reg ge lek már hû vö sek. A nyár vé gi, õsz ele ji esõk nek kö szön he tõ en a
nö vé nyek pó tol ni tud ták a hi ány zó csa pa dé kot, s a ter mé nyek las san
be ér nek. Fo lyik a be ta ka rí tás, ha ma ro san be fe je zõd nek a szü re tek.
Leg na gyobb bo rá sza ink a bõ ség za va rá val küz de nek, hi szen a ta va lyi
nagy ter més után idén is je len tõs men  nyi sé get szü re tel het nek. A pin -
cék ben forr ni kezd a bor, gyü möl csök kel, zöld ség fé lék kel, be fõt tek kel

tel nek meg az élés kam rák. Gaz dá ink már a jö võ év re is gon dol nak: a
rep ce után föld be ke rül a bú za és az õszi ár pa ve tõ mag ja is. Szep tem -
ber ben vég re az ehe tõ gom bák is meg je len tek. Ha újabb esõk jön nek,
még ok tó ber ben is szed het jük az er dõ ben ked venc cse me gén ket. Ok -
tó ber az em lé ke zés hó nap ja is. Az ele jén az 1848-1849-es sza bad ság -
harc már tír ja i ra em lé ke zünk, 23-án pe dig az 1956-os for ra da lom és
sza bad ság harc hõ se i re. No vem ber kö ze led té vel pe dig egy re töb bet
gon do lunk el hunyt csa lád tag ja ink ra, ba rá ta ink ra.

Sá gi Fe renc

Õszi horgászverseny
a sajtoskáli horgásztavon 

2019. szep tem ber 21-én meg -
ren de zés re ke rült a köz ség má so dik
hor gász ver se nye. Reg gel 7:30-kor
kez dõ dött a ren dez vény Haller Im re
pol gár mes ter úr meg nyi tó já val.
Idén 13-an vet tek részt az ese mé -
nyen. A reg ge li hõ -
mér sék let nem volt
túl ked ve zõ, ezért
el sõ ként a ver seny -
zõk egy kis me le gí tõ
ital lal kezd tek, majd
ki húz ták hor gász he -
lyü ket. Ez után min -
den ki el fog lal ta a
he lyét, és kez de tét
is vet te a pe cá zás.

Nem csak a hor -
gá szok, a ha lak is
fáz tak, hi szen na -
gyon ke vés ka pás
volt. 15 db ha lat si -
ke rült ki fog ni a dél elõtt fo lya mán,
mely nek sú lya ös  sze sen 18.556 kg
volt. A ver seny har ma dik he lye ifj.
Dancs Pé tert il let te, aki 2,385 kg sú -
lyú ha lat fo gott, má so dik he lyen
vég zett ifj. Ko vács György, aki nek a

dél elõtt fo lya mán két ha lat si ke rült
ki fog nia, me lyek ös  sze sen 3,86 kg
nyom tak. El sõ he lyen 10,135 kg-
mal Haller Ro land vég zett. Ös  sze -
sen 5 ha lat si ke rült ki fog nia. A do -
bo gó sok dí ja zá sa után dél ben kö -

zö sen ebé delt a tár sa ság. Sü tö ge -
tés és be szél ge tés vet te kez de tét a
tó par ton. Az idei hor gász ver seny,
csa lá di as han gu lat ban ugyan, de
is mét re me kül telt. 

Ko vács Vi vi en
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• Csepreg

Rövid hírek

Át ad ták a Bog nár Ig nác
ut ca új sza ka szát

Szep tem ber 19-én ün ne pé lyes ke re tek közt
ad ták át a csepregi Bog nár Ig nác ut ca ön kor -
mány za ti for rás ból meg újult sza ka szát, s gu rul -
ha tott vé gig a si ma asz falt fe lü le ten az el sõ au tó.
Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter öt éves szol gá la ta
alatt több mint 4,2 ki lo mé ter új út épült Csepreg
vá ro sá ban. Az el múlt évek tu da tos gaz dál ko dá -
sa, és a cél tu da tos vá ros épí tõ mun ka meg hoz ta
ered mé nyét a cik lus utol só évé re is, hi szen

Csepreg tör té ne té ben ta lán elõ ször sa ját for rás -
ból si ke rült új utat épí te ni. Az áta dón el hang zott,
a ko ráb bi út ala pot terra-mixes tech no ló gi á val
meg erõ sí tet ték, 235 mé te ren épí tet tek ki új bur -
ko la tot. Az áta dón a vá ros ve ze tõ mel lett
Hárominé Or bán Eri ka al pol gár mes ter, Szar ka
Ani kó, Hor váth Gá bor és Oláh Im re kép vi se lõk,
va la mint Pócza-Kosztur Re ná ta és Domnánics
Ala jos kép vi se lõ je löl tek avat ták fel, majd kö zö -
sen gu rí tot ták el a hor dót az ün nep ség részt ve -
võ i vel. A vá ros át fo gó út- és jár da fel újí tá si prog -
ram ja, az in téz mény há ló zat és az ön kor mány za -
ti bér la ká sok fej lesz té se szá mos ered ményt ho -
zott Csepregen az el múlt idõ szak ban, kö szön he -
tõ en a kép vi se lõ-tes tü le ti szö vet ség, Ágh Pé ter
or szág gyû lé si kép vi se lõ és a Ma gyar Kor mány
együtt mû kö dé sé nek, akik a jö võ ben is kö zös
össze fo gás sal dol goz nak majd a vá ro sért.

km

Nagy sza bá sú prog ra mok kal, könyv be mu ta -
tó val szí ne sí tett prog ram mal ké szült Csepreg Vá -
ros Hor vát Nem ze ti sé gi Ön kor mány za ta. 

A Bol dog as  szony ká pol ná nál szent mi sé vel,
azt kö ve tõ en egy Da ru vár ról szár ma zó ginkgo

bi loba fa ül te té sé vel vet te kez de tét a szep tem -
ber 14-i hét vé gé re esõ nem ze ti sé gi nap, amely -
hez Szlo vá kia, Auszt ria, Hor vát or szág mel lett a
ma gyar or szá gi hor vá tok is csat la koz tak. A dél -
után fo lya mán sor ke rült a Jankovics sí rok meg -
ko szo rú zá sá ra is a te me tõ ben.

A nap fõ ese mé nye Jankovics föl des urak há -
rom ha zá ja – Hor vát or szág, Magyarország,
Auszt ria cí mû, hor vát nyel vû könyv be mu ta tó ja
volt. Kissné Krály Má ria el nök mel lett Dr. Nikola
Bencic tör té nész mu tat ta be és mél tat ta Ba logh

Jánosné Hor váth Te ré zia új mû vét a nagy kö zön -
ség elõtt. A nap hát ra lé võ ré szé ben he lyi és tér -
sé gi folk lór cso por tok lép tek fel, ér kez tek köz re -
mû kö dõk Pakrácól, de vol tak horvátzsidányi,
undi és jandorfi ze né szek, tán co sok is. 

Va sár nap dél elõtt a Csepregi Kö -
zös Ön kor mány za ti Hi va tal dísz ter mé -
ben a szer ve ze tek köz ti jó kap csol ta
írás ba fog la lá sá ra is sor ke rült. A

csepregi nem ze ti sé gi ön kor mány zat,
Csepreg Vá ros Ön kor mány za tá nak

kép vi se le té ben Vlaisch Krisz ti án pol gár mes ter és
Josip Faval, a Pakráci Ma gya rok Kö zös sé gé nek
ve ze tõ je és Kissné Krály Má ria el nök Csepreg
Vá ros Hor vát Nem ze ti sé gi Ön kor mány za ta hár -
mas együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög zí -
tet te a gyü möl csö zõ ba rá ti kap cso la tot, a jö võ
le he tõ sé ge i nek ér de ké ben. Rö vid bu szos uta -
zást kö ve tõ en Peresznyén a Dumovits-ház gyûj -
te mé nyét te kin tet ték meg, majd kö zös ebéd del
zá rult a va sár nap.

km

Egy más nem zet test vé rei
HOR VÁT NAP CSEPREGEN
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Meg ér ke zett Bük Vá ros Ön kor -
mány za tá hoz a Ma gyar Tu risz ti kai
Ügy nök ség tá mo ga tó ok ira ta ar ról
a 15 mil lió fo rin tos tá mo ga tás ról,
amellyel a Bük für dõ Thermal & Spa,
va la mint a für dõ kör nyé ké nek fej -
lesz té sét ké szí tik elõ. A tá mo ga tás

az el sõ kör ben az elõ ze tes meg va -
ló sít ha tó sá gi ta nul mány és az épí té -
sze ti kon cep ció ter vek ki dol go zá sát
szol gál ja, amely a für dõ ta valy el fo -
ga dott kö zép tá vú fej lesz té si ter vé -
nek tar tal mi ele me i re épül. Az épí -
té sze ti kon cep ció ter vek már a tér -
ben is áb rá zol ni fog ják a für dõ és
kör nyé ké nek le en dõ szol gál ta tá si

funk ci ó it, épü let együt te se it. A fej -
lesz tés Bük für dõ, mint egy sé ges tu -
risz ti kai desztináció pi a ci új ra po zí -
ci o ná lá sát szol gál ja, amely ben az
egyik leg fon to sabb cél, hogy a
ma ga sabb mi nõ ség fe lé tett lé pé -
sek kel a für dõ- és szál lás szol gál ta tá -

sok te rén az auszt ri ai szín vo nal hoz
együtt zár kóz zon fel a vá ros és a
gyógy für dõ. A tá mo ga tás sal el ké -
szü lõ kon cep ció ter ve ket az en ge -
dé lye zé si terv do ku men tá ció kö ve ti,
ame lyek kel egy akár 6 mil li ár dos
fej lesz té si cso mag ra pá lyáz hat nak
majd, ami Bük für dõ va la ha volt leg -
na gyobb fej lesz té se le het.         yde

Ami kor be érik, az egész éves
mun ka gyü möl cse a gaz dák ké szül -
nek a be ta ka rí tás ra. Ré gi ha gyo -
mány, hogy szü ret elõtt a Hegy köz -
ség ve ze tõ sé ge, a te le pü lés elöl já -
rói és a gaz dák hegy be já rást tar ta -

nak. Idén au gusz tus 30-án dél után
egy trak tor pót ko csi ján in dul tak út -
nak a Kõ szeg és Kör nyé ke-Vas ke -
resz tes és Kör nyé ke Hegy köz ség El -
nö ke, Hegy bí ró ja, csepregi Vá laszt -
má nyi ta gok, a Fa lu gaz dász, a vá -
ros Pol gár mes te re, Jegy zõ je, Sze ná -
to rok, Bor ba rát Höl gyek, Szõ lõs gaz -
dák. Út juk so rán meg te kin tet ték a
ha ma ro san fel újí tás ra ke rü lõ Sáj -
bók-for rást, it tak a Bene-hegyi for -
rás vi zé bõl, majd refraktó mé ter rel
meg mér ték a kü lön bö zõ szõ lõ faj ták
cu kor fo kát. Meg szem lél ték a szõ lõ -
ül tet vé nyek ál la po tát, az eset leg
gon do zat lan bir to ko kat, il le gá lis
épít ke zé se ket. Be szél tek a he gyi
épít mé nyek adó já ról és az örök té -

má ról az utak ál la po tá ról és az
újon nan be szer zett gléder mun ká -
já ról is. Még al ko nyat elõtt a me zõ -
õr ”Csõsz mód já ra készített„ vad -
disz nó pör költ tel vár ta a csa pa tot az
egyik Rámóki szõ lõ ben. Még az est -

ebéd el fo gyasz tá sa elõtt az il le té -
ke sek ös  sze gez ték ta pasz ta la ta i kat.
Re mé nye ik sze rint mind men  nyi ség -
ben mind mi nõ ség ben jó ter mést
vár nak. A szü ret döm ping jét szep -
tem ber kö ze pé re te szik. A Pol gár -
mes ter úr tá jé koz tat ta a je len lé võ -
ket a vár ha tó he gyi fej lesz té sek rõl,
a Ru mi ház fel újí tá sá ról, Sájbók- for -
rás revitalizációjáról, pi he nõ he lyek,
tan ös vény ki ala kí tá sá ról és a he gyi
utak pá lyá za ti esé lye i rõl. Mi re le -
szállt az al kony a trak tor vi dá man
gu rult ha za a he gyi uta kon ab ban
a re mény ben, hogy ha ma ro san
szõ lõ vel meg ra kott jár mû vek za já tól
lesz han gos a hegy.

Horváthné Pa dos Te réz

Hegy be já rás Csepregen Bükfürdõ eddigi
legnagyobb fejlesztését tervezik

MEGÍTÉLTÉK AZ ELSÕ KÖRÖS ÁLLAMI TÁMOGATÁST
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• Tömörd

Rövid hírek
– Csepreg ön kor mány za tá nak ki ter jedt in -

téz mény há ló zat fel lett kell gaz dál kod nia, mi -
rõl tud be szá mol ni ezen a té ren? 

– El kö te le zet tek va gyunk sa ját for rá sunk fe lett
ra ci o ná li san gaz dál kod va, a pá lyá za ti le he tõ sé -
ge ket meg ra gad va fi nan szí roz ni a fej lesz té se ket.
Így ezen a te rü le ten szá mos kö zös ered ményt ér -
tünk el az el múlt idõ szak ban. Ener ge ti kai fej lesz té -
se ket haj tot tunk vég re az Óvo dá ban és két ütem -
ben az ál ta lá nos is ko la tor na ter mén is, sa ját be ru -
há zás ban aka dály men te sí tet tük a Te rü le ti Gon do -
zá si Köz pont für dõ szo bá it, és újí tot tuk meg la kó szo -
bá kat. Új ult ra hang ké szü lé ket és fél au to ma ta
defibrillátort ad tunk át az Egész ség ház ré szé re, va -
la mint kor sze rû sí tet tük a Hi va tal épü le tét. Ön kor -
mány za ti tá mo ga tás sal új ját szó ud var és sport pá -
lya épült az Óvo dá ban, s tér kö ves meg ál ló he lyek -
kel fej lesz tet tük az in téz mény elõt ti te rü le tet.

– A fej lesz té sek mel lett fon tos -
nak tart ják a he lyi kö zös sé gek
meg tar tá sát is, hi szen egy mást tisz -
te lõ, egy má sért ten ni aka ró, se gí tõ -
kész pol gá rok tud ják elõ rébb vin ni
a tár sa dal mun kat. Mi lyen ered -
ményt ér tek el ezen a té ren?

– A pá lyá za tok ko or di ná lá sa mel lett
a kö zös sé gi szer ve zõ dé sek re is nagy
hang súlyt fek tet tünk, a meg va ló sult fej -
lesz té sek mel lett a ren dez vény kí ná lat is
erõ sö dött Csepregen. A tra dí ci ók meg erõ sí té se
mel lett újak meg te rem té sé vel épít jük a jö võt, de
büsz kék le he tünk erõ sö dõ kö zös sé ge ink re is, akik
kö zül töb ben is ke rek ju bi le u mot ün ne pel het tek a
vá ro si pol gá rok nagy örö mé re. Ott ho nuk ban kö -
szönt jük a szép ko rú a kat, s ha gyo má nyo san már
min den új szü löt tet meg aján dé ko zunk. Év rõl-év re
élet re hív juk a Vá ro si Gyer mek na pot, a
Répcementi Na pok – Csepregi Bú csú ren dez vény -
so ro za tát, de új ként mu tat ko zott be az Csa lá di
Nap és az Idõ sek Nap ja is, s idén már har ma dik al -
ka lom mal vár tuk az ezer szám ér ke zõ ven dé ge ket
a Csepregi Pa la csin ta Fesz ti vál ra, ahol a nem zet -
kö zi ba rát sá go kat épít ve már hor vát és kí nai de le -
gá ci ók is részt vál lal tak. 

– A jö võ re néz ve mit vár hat nak a csepregi
pol gá rok?

– Vá ros ve ze té si ta pasz ta la ta i mat, kap cso lat -
rend sze re met és ki tar tá so mat fel hasz nál va a fo lya -
ma tos fej lõ dés le he tõ sé gét kí ná lom. Egy szó val én
nem ta nul ni, ha nem dol goz ni, a meg kez dett mun -
kát foly tat ni ké szü lök kép vi se lõ tár sa im mal. Nagy

le he tõ sé gek elõtt ál lunk, Hárominé Or bán Eri ka,
Szar ka Ani kó, Hor váth Gá bor és Oláh Im re kép vi se -
lõ kel el kö te le zet ten dol goz zunk to vább Csepreg
vá ros fej lõ dé se ér de ké ben, hi szen sok még a fel -
adat. A vá lasz tá sok al kal má val azon ban vá lasz út
elé is ér ke zünk, s a csepregi pol gá rok nak kell is mét
ér té kel ni a kö zö sen el ért ered mé nye in ket. Mér le -
gel ni ük kell: mi kor a szét hú zás he lyett az össze fo -
gás mel lett dön töt tek, a ten ni aka rás ka pott utat
Csep regen, a vá ros biz tos ala po kon nyug vó fej lõ -
dé si pá lyá ra áll ha tott. A múlt bu kott rend sze ré nek
kép vi se lõi azon ban a vá lasz tá sok kö ze led té vel is -
mét fel szín re tör nek, s ál ta luk fel tü zel ve te ret nyer -
nek a Csepregtõl el tá vo lo dott po li ti kai ha szon le sõk
is, akik párt ál lás tól, ér ték rend szer tõl füg get le nül
össze áll va akar nak alap ta lan vá das ko dás sal csa -
ta te ret hoz ni a lé pés rõl-lé pés re épít ke zõ fej lõ dés
he lyé be. Kor mány za ti tá mo ga tás nél kül a há tuk

mö gött, ígér nek fût-fát, mind ezt úgy, hogy vaj mi
ke vés ta pasz ta lat tal ren del kez nek a vá ros ve ze té -
se te rén. Egyet len esz kö zük van: Má sok tu da tos le -
já ra tá sa, hisz a be csü le te sen el vég zett mun ka so -
ha sem volt az erõs sé gük, õk azok, akik má sok sze -
mé lyé ben ke re sik bûn bak ként sa ját te het ség te len -
sé gü ket. Én a ma gam ré szé rõl a csa pa tom mal
együtt ké szen ál lok a foly ta tás ra, hi szen start vo na -
lon áll az Óvo da, az Egész ség ház, a Hi va tal, a Mû -
ve lõ dé si Ház és a Kö zös sé gi Szol gál ta tó Köz pont
ener ge ti kai fej lesz té se, de töb bek közt a Bük kel kö -
zös tu risz ti kai pá lyá za tunk ke re té ben is szá mos
ered ményt ér he tünk el. Egy újabb nagy len dü let -
tel fel sõ vá ros út ja it is rend be kell ten nünk, s vá rosz -
 szer te szá mos jár dát kell még fel újí ta nunk.

A lak ha tá si kö rül mé nyek ja ví tá sá val, az inf rast -
ruk tú rák fej lesz té sé vel, a he lyi iden ti tás nö ve lé sé vel
Csepreg fej lõ dé sért vég zett mun kám a jö võ ben is
lel ki is me re te sen vég zem, hogy to vább ra is mél tó
le gyek az em be rek bi zal má ra és tá mo ga tá sá ra! 

Ne fe led jék!
Dol go zunk to vább, haj rá Csep reg!

55. év for du ló ra Sma ragd la ko da lom
…a há zas tár si kö zös ség a fér fi és a nõ egy -

mást ki egé szí tõ ter mé sze té ben gyö ke re zik és a
há zas tár sak azon el ha tá ro zá sá ból táp lál ko zik,
mely sze rint kö zös éle tet él nek, az az meg oszt ják
mind azt, ami jük van és amik. Így te hát ez a kö -
zös ség egy mély sé ge sen em be ri igény gyü möl -
cse és je le. Is ten pe dig az Úr Krisz tus ban el fo -
gad ja ezt az em be ri igényt, meg erõ sí ti, meg tisz -
tít ja, föl eme li és szent sé gi há  zas ság gá tö ké le te -
sí ti. (Familiaris Consortio: II. Já nos Pál pá pa apos -
to li buz dí tá sa, 1981)

Öt ven öt esz ten dõ vel ez elõtt, 1964. au gusz -
tus 16-án Tömördön es kü dött örök hû sé get egy -
más nak a tömördi Gregorits Er zsé bet és az
acsádi Sza bó Kál mán. A kul túr ház ban is mer ked -
tek meg, ahol Kál mán bá csi fil met ve tí tett hét rõl
hét re, hi szen õ volt a mo zi gép ész! Egy más ba
sze ret tek és a ka to na ság után mond ták ki a bol -
do gí tó „Igen”-t a má sik nak. A há zas ság ra egész
azt meg elõ zõ éle tünk ben ké szül tek, hogy min -
den jót és szé pet át nyújt sa nak vá lasz tott juk nak.
El sõ sor ban a ka to li kus hi tet, a csa lád sze re te tet
és a szü lõk tisz te le tét, az em ber tár sa ik iránt ér zett
fe le lõs sé get kí nál ták egy más nak. 

Hû tár sak vol tak örö mök ben és bá nat ban
egy aránt. Fél tõ gon dos ko dás sal ne vel ték gyer -
me ke i ket, Gá bort és Ágo tát. Az évek múl tá val
to vább bõ vült a csa lád juk: Ju dit me nyük kel és
Gá bor ve jük kel, s bol dog és büsz ke nagy szü lei
Kris tóf nak. A há zas ság Krisz tus Egy ház irán ti sze -
re te té nek tü kör ké pe: a fér fi és a nõ egy más nak
ad ják ma gu kat, fel bont ha tat lan kö zös sé get al -
kot nak, és ezt a szö vet sé get az Úr ke gyel mé vel
meg szen te li és meg erõ sí ti. A fér fi és a nõ sze re -
tet kö zös sé ge az Egy há zat is jel ké pe zi. Er zsi né ni
és Kál mán bá csi öt ven öt esz ten de je tar tó, az Úr
ke gyel mé vel meg szen telt és meg erõ sí tett szö -
vet sé ge a ka to li kus ke resz tény há zas ság szép és
kö ve ten dõ pél dá ja. A Jó is ten õriz ze õket és kí sér -
je lép te i ket éle tük min den nap ján.                 KG

Csepreg vá ro sa di na mi ku san
fej lõ dõ épít ke zés re te kint vis  sza II. rész
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Ami kor szü lõ fa lum ról írok, jól esõ ér zés sel
tölt el, hogy hû ség gel vall juk ma gun ké nak
Szé che nyi Ist ván esz me i sé gét, mi sze rint:
„Ame lyik nem zet nem be csü li tör té nel mi
múlt ját, an nak nem le het jö võ je sem”. Nagy -
tisz te le tû elõ de ink év szá zad okon át az égi ál -
dá so kért há la adá sul 12 szob rot emel tet tek
kis fa lunk ban, me lye ket a fel nö vek võ ge ne -
rá ci ók min dig nagy becs ben tar tot tak. Nap -
ja ink ban, kö zel 10 éve már, hogy a lel ki is me -
re tes kar ban tar tást a vi rá gos gon do zás sal, s
az év szak ok nak meg fe le lõ dí szí tés sel a Fa lu -
fej lesz tõ Egye sü let szor gos tag jai vég zik fo -
lya ma to san lel kes oda adás sal. Ér ték õr zõ te -
vé keny sé günk pél da adó ta ní tó mes te re Ma -
jor Mik lós úr, aki az 1956-os kény sze rû kül föld -
re tá vo zá sa óta, im már 63 éve tá mo gat ja
sze re tõ gon dos ko dás sal szü lõ föld jét. Ál ta la
ma rad nak szé pek és újul nak meg temp lo -
ma ink, te me tõ ink, s leg újabb jó té te mé nye -
ként, em lí tett szob ra ink is. Utób bi ak kö zül az
idei év ben 8 szob rot öl töz te tett idõt ál ló új ru -
há ba, kör nye ze tü ket is gon do san meg ter -
vez ve. Új bó li fel szen te lé sük re az au gusz tu si
és szep tem be ri va sár na po kon ke rült sor ben -
sõ sé ges, meg ha tó szer tar tá sok ke re té ben. A
Szent-An na szob rot, a ke resz té nyi te me tõ -
ben, s a vas út ál lo más kö ze lé ben le võ õr zõ
ke resz te ket a Szent há rom ság-szo bor ral
együtt Ko vács Pál atya ál dot ta meg, míg a
gógánfai ke resz tet a Szent Jó zsef és Szent
Ró kus-szob ro kat a Döbrössy-kereszttel a he lyi
szü le té sû Tóth Mik lós plé bá nos úr. Ma jor Mik -
lós úr ál do za tos te vé keny sé ge nyo mán im -

már 11 múl tat õr zõ szo bor ra gyog új kön tö sé -
ben. Már csak egy mû em lé künk, a félt ve õr -
zött Kos suth La jos ut cai Szûz Anya szo bor vár
a meg vál tó fel újí tás ra. 

Egyházasfalu há lás szív vel kö szö ni Ma jor
Mik lós úr fel be csül he tet len ér té kû, múl tat és
je lent ös  sze kö tõ, jö võ ért ál do zó ado má nya it.
Ne ve min den ko ron arany ló be tûk kel lesz ol -
vas ha tó fa lunk tör té net könyv ében. Ér ték õr zõ
te vé keny sé günk szob ra ink meg be csü lé sén
túl ter mé sze te sen ré gi és új bó li ha gyo má -
nya ink ápo lá sát is je len tik. En nek ke re té ben
ke rült sor szep tem ber 7-én a Fa lu fej lesz tõ
Egye sü let éves ba tyus bál já ra, mely nek be -
vé te le ez út tal is a fa lu szé pí tést szol gál ja. A
hû vös-esõs szom bat es ti sza bad té ri ren dez -
vény nagy szá mú kö zön sé gét biz ton sá -
gos sá tor fo gad ta, ahol sztár ven dég ként a
nép sze rû Tajtiboy együt tes mû so ra fo koz ta a
jó han gu la tot. Nagy ér dek lõ dés kí sér te az
újon nan meg hir de tett sü te mény és ital ver se -
nye ket is, mely nek ered mé nye ként a fa lu
leg fi no mabb sü te mé nye it Domnanics Pi ros -
ka, Né meth Krisz ti na és Kiss Józsefné ké szí tet -
ték. A leg íz le te sebb bor Rozmán Já no sé és
Kiss Jó zse fé lett. A Legütõsebb pá lin ka-díj pe -
dig Né meth Dé nest, Domnanics Pi ros kát és
Sán dor Jó zse fet il let te meg. A ké sõ éj sza ká -
ba nyú ló ren dez vény a leg si ke re sebb fa lu -
na pok jó ked vû han gu la tát idéz te. Ahol a jó -
kedv tar tós, ott tett erõ is la ko zik, amely re tá -
masz kod va bi za lom mal te kint he tünk ér té ke -
in ket õriz ve az épü lõ jö võ be.

Ma jor Iza bel la

Szép ko rú kö szön té se
Tor más li ge ten 

2019. szep tem ber 15-én ün ne pel te te le pü lé -
sün kön Hor váth Jánosné, Ma ris ka né ni, a 90.
szü le tés nap ját! Ez al ka lom ból ke res tük fel Õt ott -
ho ná ban Czetin Ta más al pol gár mes ter úr ral. Át -

ad tuk az Or bán Vik tor mi nisz ter el nök Úr ál tal kül -
dött em lék la pot, a te le pü lés ne vé ben pe dig
aján dék ko sár ral és vi rág cso kor ral kö szön töt tük!
Ma ris ka Né ni sze re tõ csa lád ja kö ré ben töl töt te a
nagy na pot, 3 fia, 3 me nye, 3 uno ká ja és 4
déd  uno ká ja ün ne pel te. 

Ez úton is kí vá nunk Ne ki na gyon bol dog szü -
le tés na pot, az Is ten él tes se so ká ig!

Ér ték õr zõ Egyházasfalu
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• Csepreg
Tár lat

Több év ti ze des ha gyo mány már, hogy a
csepregi bú csú elõt ti hé ten ki ál lí tás meg nyi tá -
sá ra ke rül sor a Pe tõ fi Sán dor Mûvelõdési-
Sportház és Könyv tár ban. Az utób bi évek ben
ál ta lá ban a he lyi Mo za ik Kép zõ mû vész Kör al -
ko tá sa i ban gyö nyör köd het tünk. Idén a Szi ge ti
csa lád tag ja i nak mun ká i val is mer ked het tünk
meg. A ren dez vényt Gácsi Vi vi en han gu la tos
fu vo la já té ka ve zet te be. A há zas párt és az ér -
dek lõ dõ ket Ziembicki Er zsé bet, az in téz mény
ve ze tõ je kö szön töt te. Hetyésy Ka ta lin, a kör
mû vé sze ti ve ze tõ je meg nyi tó be szé dé ben el -
mond ta, hogy a csa lád „mind há rom tag ja
kü lön le ges ké pes sé gek kel ren del ke zik a mû -
vé sze tek te rü le tén, és mind egyi kük más-más
irány ba in dult el.” Majd egyen ként mu tat ta
be az al ko tó kat: Szigetiné Nikli Gab ri el la a
mû ve lõ dé si in téz mény szö võ tan fo lya mán kö -
te lez te el ma gát az ipar mû vé szet ezen ágá -
nak. Az óta ké szít sa ját ter ve zé sû te rí tõ ket, szõ -
nye ge ket, tás ká kat, újab ban pe dig ki sebb
ké pe ket is. „Igé nyes ség, pre ci zi tás, kre a ti vi tás

jel lem zi mun ká ját.” Szi ge ti Ist ván bu da pes ti
mes te rek nél is mer te meg a fes té szet és a gra -
fi ka alap ve tõ fo gá sa it. Csepregre köl tö zé se
után 1997-ben ala pí tó tag ja lett a kép zõ mû -
vész kör nek. Saj nos mun ká ja mel lett ke vés
ide je ma radt hob byjá ra. Most, nyug díj ba vo -
nu lá sa után vár juk ki tel je se dé sét a mû vé szet -
ben. Szi ge ti Ger gõ már al sós ko ra óta a TRI O -
LA AMI ke re té ben ké szült a mû vé sze ti pá lyá ra.
Köz ben Masszi Fe renc szak kö ré be is járt, majd
a Szom bat he lyi Mû vé sze ti Gim ná zi um ban
szob rász ként vég zett. Az érett sé gi után fel vé -
te li zett a Kép zõ mû vé sze ti Egye tem szob rász
sza ká ra, de nem si ke rült be jut nia. „Te het sé ge
adott, ta lán a hi te ha gyott ki csit alább. Na -
gyon re mél jük, hogy nem ad ja és fel is mét az
al ko tás út já ra lép.” Ger gõ most Szé kes fe hér -
vá ron él, s a meg nyi tó ra sem jött ha za. Szob -
ra i nak fo tó it lát hat juk a ki ál lí tá son. Ös  szeg zés -
ként Hetyésy Ka ta lin így ér té kelt: „Mun ká ik ból
su gár zik a har mó nia, a vi lá got egy kü lön le ges
szû rõn át lát ják. Al ko tá sa ik nem sab lo nok ra
épül nek, nem tu cat szám ké szül nek, ha nem
ér zés bõl szü let nek.”

igás

Rövid hírek
Szep tem ber 14-én, szom ba ton Sajtoskál la -

ko sai meg lá to gat ták Szé kes fe hér várt. A ha gyo -
má nyos fa lu ki rán du lá son idén 69 fõ vett részt.
Reg gel 7 óra kor in dult a busz a he lyi Mû ve lõ dé -
si ház elõl. Mi u tán min den ki el fog lal ta a he lyét a
csa pat ne ki vá gott az út nak. El sõ meg ál ló a
kónyi pi he nõ volt. Itt az Ön kor mány zat min den -
kit meg hí vott egy ká vé ra, hogy erõt me rít se nek
a nap hát ra lé võ prog ram ja i hoz. A kö vet ke zõ
meg ál ló már Szé kes fe hér vá ron volt, itt a csa pa -
tot két kü lön cso port ra osz tot ták a nagy lét szám

vé gett. Az egyik csa pat a Bory-várat lá to gat ta
meg elõ ször, míg a töb bi ek a Fõ tér ne ve ze tes -
sé ge it, il let ve a Vá ros há zát néz het ték meg. Az
ide gen ve ze tõ nek kö szön he tõ en ren ge teg ér de -
kes sé get meg tud hat tak a ki rán du lók a vá ros lát -
vá nyos sá ga i ról. A vár ban meg cso dál hat ták a
gyö nyö rû épü le te ket, me lyet Bory Je nõ 40 nyá -
ron ke resz tül, egye dül épí tett fel. A Vá ros há zán a
ki rán du lók meg te kint het ték a Szent Ko ro na hi te -
les má so la tát, va la mint Aba-Novák Vil mos ál tal
ké szí tett fal ké pe ket is. A fõ té ren is ren ge teg ne -

ve ze tes sé get lát hat tak, ilyen volt pél dá ul a köz -
nyelv ben Or szág al má nak ne ve zett „Fe hér vá ri
jog” cí mû al ko tás, vagy „Ka ti né ni” bronz szob ra.
A ne ve ze tes sé gek meg is me ré se után a csa pat
kö zö sen a Ker tész csár da fe lé vet te az irányt,
ahol re mek éte lek kel vár ták a sajtoskáliakat. Mi -
u tán min den ki jól la kott, in dul tak is a kö vet ke zõ
hely szín re, amely a he lyi szü re ti mu lat ság volt. A
ren dez vé nyen szó ra koz ta tó mû so rok, gastro
show, ki ál lí tá sok, kü lön bö zõ áru sok, bü fé vár ta a
lá to ga tó kat. Mi u tán min den ki kel lõ en ki szó ra koz -

ta ma gát út nak is in dul tak a bu szok ha za fe lé. Es -
te még tett egy ki té rõt a csa pat Csor ná ra, ahol
bõ sé ges va cso ra és ze ne várt min den kit. Idén is
Zugonits Ar nold gon dos ko dott a kel le mes han -
gu lat ról. A va cso ra után meg is telt a tánc tér
em be rek kel. Mi kor kel lõ en el fá radt már a csa -
pat, haj na li egy kor út nak in dul tak ha za fe lé. Any -
 nyi biz tos, hogy szom bat éj jel min den ki na gyon
jól aludt, hi szen egy rend kí vül iz gal mas és na -
gyon fá rasz tó na pot tud hat tak ma guk mö gött.

Ko vács Vi vi en

Idén is kirándult Sajtoskál
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Répceszentgyörgy falunap képekben
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• Nemesládony

Rövid hírek
A be kö szön tõ õsz el le né re gyer mek zsi vaj tól

volt han gos az egész Ma lom kert szep tem ber 7-
én, hi szen ne gyed szer tar tott Csa lá di Na pot a
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta és a Szebb Hol -
na pért Köz hasz nú Egye sü let. A ren dez vény té ren
ügyes sé gi ka land pá lya és go kart, a ját szó té ren
étel, ital és szín pa di mû sor várt min den ér dek lõ -
dõt. A ren dez vény a vá ro sért ten ni aka rók iga zi
ös  sze fo gá sát szim bo li zál ja, hi szen míg Hor váth
Gá bor és Oláh Im re kép vi se lõk a sör csa po lás -

ban re me kel tek, ad dig Szar ka Ani kó kép vi se lõ és
Hárominé Or bán Eri ka csa lád juk kal a pa la csin -
ta sü tés ben vet ték ki a ré szük, s lel kes se gí tõ ik kel
kí nál ták egész dél után a fi no mabb nál fi no mabb
íze ket. Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter lég göm -
bök kel ked ves ke dett a leg ki seb bek nek, de
Pócza-Kosztur Re ná ta se géd le té vel ugrálóvárral,
és csil lám te to vá lás sal is el fog lal hat ták ma gu kat
az ap ró sá gok. Aki a nap fo lya mán meg éhe zett,
azt Domnánics Ala jos kép vi se lõ je lölt kí nál ta gu -
lyás sal, ami mel lé mál na ször pöt szol gál tak. A na -
pot Csepreg vá ros mazsorettjei nyi tot ták, mind -

két cso port lát vá nyos elõ adás sal lep te meg a
kö zön sé get. A szín pa dot ezt kö ve tõ en Er dé lyi
Csil la és tán co sai vet ték bir tok ba, akik Me se Mu -
si cal Gá lá val szó ra koz tat ták az egy be gyûl te ket,
is mert gyer mek dal ok csen dül tek fel a fél órás
mû sor ban. Az ün ne pi kö szön tõt kö ve tõ en Vlasich
Krisz ti án át ad ta a vá ro si dí ja zot tak ré szé re, hi szen
pol gár mes te ri el is me rõ ok le vél ben ré sze sült Mik -
lós Józsefné, Luk ács Tifani és Dr. Herczeg Krisz ti na
is, va la mint dr. Müller And rás Csepreg Vá ros Szol -

gá la tá ért díj Egész ség ügyi ta go za tát ér de mel te
ki. A má ra ha gyo mán  nyá vált, új pol gá rok tisz te -
le té re ál lí tan dó fát a kép vi se lõk kö zö sen ül tet ték
el, majd 26 if jú csepregi pol gár táb lács ká ját he -
lyez het ték el a szü lõk és a gyer me kek. A na pot a
Sza mó ca Szín ház fel lé pé se zár ta, az elõ adás si -
ke rét a gyer me kek ön fe ledt jó ked ve ko ro náz ta
meg.  Egy kö zös ség együtt erõ sebb, mint bár mi
más, ép pen ezért jó ér zés ten ni a kö zös sé gért,
egy má sért - ez az el hi va tott ság hív ta élet re a
Csa lá di Na pot is, és en nek men tén dol goz nak a
vá ro si kép vi se lõi is.                                        km

Nyár bú csúz ta tó Nemesládonyban

A kép vi se lõ-tes tü let au gusz tus 24–én nyár bú -
csúz ta tó ren dez vény re hív ta a fa lu la kó it. A prog -
ra mok a fa lu ház nál kez dõd tek 9 óra kor. Az részt -
ve võk ke rék pár ral ér kez tek, mert tud va le võ volt,
hogy bi cik lis tú rá val in dul a nap, ahol a ki csik és
na gyok egy aránt te ker tek. A rö vid nek nem
mond ha tó tú ra, vi dám han gu lat ban telt, ép pen
dél re tér tünk vis  sza. Az ebé det a ren dez vény té -
ren fo gyaszt hat tuk el, ami egy íz le tes vad pör költ
volt. Ez után egy elõ adást te kint het tek meg az
ér dek lõ dõk, mely a Szom bat he lyi Ber zse nyi Dá -
ni el Könyv tár jó vol tá ból va ló sult meg, az elõ -

adók pe dig a Ha ris nyás Pippik vol tak. A mû vész -
nõk a gye re ke ket ak tí van be von ták a mû sor ba,
a kép ze let szár nyán el re pí tet ték õket, tá vo li or -
szá gok ba. Mi u tán lan dolt a gép a
nemesládonyi kö zös sé gi tér szín pa dá ra, a gye -
re ke ket kéz mû ves fog lal ko zás vár ta, ahol a nyár -
bú csúz ta tó al kal má ból zász lót ké szí tet tek. Lel ke -
sen részt vet tek a kre a tív fog lal ko zá son. Majd kö -
vet ke zett a ke rék pá ros ügyes sé gi ver seny a
gyer kõ cök ré szé re. A több for du lós ve tél ke dõn
szin te min den gye rek ki pró bál ta tu dá sát és el -
mond ha tom, hogy a nemesládonyi fi a tal ság jól
meg ta nult bi cik liz ni! Az est jó han gu la tú sza lon -
na sü tés sel zá rult. Kö szön jük min den se gí tõ nek,
hogy szeb bé va rá zsol ták a va ká ció utol só nap -
ja it a gye re kek szá má ra.

Pietrowskiné Végh And rea

Családi Nap - töretlen jókedv
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Hu szon öt éve min den év ben au gusz tus 20-a
elõt ti szom ba ton van a Fa lu nap Lócson. Hor váth
Ist ván pol gár mes ter úr kö szön tõ jé ben em lé ke zett
vis  sza a ne gyed szá za dos ese mé nyek re. 1995 au -

gusz tu sá ban tar tot ták a lócsi la ko sok a fa lu el sõ
ün ne pét, mely Lanczkorné Csikor Bor bá la és a
hoz zá könyv tár ba já ró fi a ta lok, töb bek kö zött Ma -
ro sán Eni kõ, Ma ro sán Ot tó és Reiber Ani ta öt le tei
nyo mán kelt élet re. Az ün ne pi szent mi sét kö ve tõ en
vi dám ve tél ke dõk kel, sa ját ös  sze ál lí tá sú mû so rok -
kal szó ra koz tat ták a hely bé li ek – gye re kek és fel -
nõt tek egy aránt - egy mást. Nagy nép sze rû ség nek
ör ven dett már ak kor is a tom bo la sor so lás, mely hez
az aján dék tár gya kat úgy gyûj töt ték ös  sze fel aján -

lá sok ból. A kö zös ét ke zés, a be szél ge tés, mu lat ság
irán ti igény egy re na gyobb lett ezen a te le pü lé sen
is. Igye kez tek a szer ve zõk min den év ben újabb
kul tu rá lis prog ra mok kal elõ ruk kol ni. Kü lön bö zõ mû -
fa jú elõ adó kat hív tak, akik szó ra koz tat ták a he lyi és
kör nye zõ te le pü lé sek rõl ér ke zõ ven dé ge ket. A fa -
lu ban élõ kül föl di ek – né me tek, oszt rá kok – egy re
job ban tá mo gat ták a ren dez vényt, a szer ve zés -
ben is so kat se gí tet tek. Ez ál tal is még job ban fej lõ -
dött a nem ze tek együtt élé se is a kis fa lu ban. Má -

ra már fel hí vás nél kül is is me ri min den ki a je les ün -
nep dá tu mát, és szí ve sen tá mo gat ják a fa lu ün ne -
pét a te le pü lé sen élõk. Ezért kö szö ne tét fe jez te ki
pol gár mes ter úr és kér te a to váb bi lel kes tá mo ga -
tást. Majthényi Lász ló Vas me gye köz gyû lés ének
el nö ke is el is me rõ en szólt a te le pü lé sen élõ nem ze -
tek pél dás ös  sze fo gá sá ról, va la mint a fa lu na pok

egy re job ban erõ sö dõ ös  sze tar tó, szó ra koz ta tó
ere jé rõl. A 25 év fa lu na pi ese mé nye it fo tó ki ál lí tá -
son te kint het ték meg az ér dek lõ dõk. A kö szön tõ ket
szí nes fel vo nu lás kö vet te, mely ben a nem ré gen
fel újí tott né met tûzoltókocsi hasz ná la ta szí ne sí tet te
a vi dám fel vo nu lók mel lett. A dél utá ni prog ra mok
kö zött min den ven dég meg ta lál hat ta a ked vé re
va lót. A gó lya lá ba sok vi dám mû so ra meg moz gat -
ta a gye re ke ket és fel nõt te ket egy aránt. A Be-Jó
együt tes tán cos lá nyai nagy tet szést arat tak mû so -

ruk kal. Majd a Me -
ló dia együt tes sel
éne kel ték kö zö sen
a ven dé gek az
operettslágereket.
A fi nom va cso ra
után a tom bo la sor -
so lá son nyer tek ér -
té kes nye re mé nye -
ket a sze ren csé sek.
Sztár ven dég ként
Rony lé pett a szín -
pad ra, aki is mert
slá ge re i vel ha mar
dal ra fa kasz tot ta és
tánc ba hív ta a kö -
zön sé get. Az est
fény pont ja ként a

Tûz tán co sok fer ge te ges showja ra gad ta meg a
né pes ven dég se reg fi gyel mét. Az ámu lat ból még
fel sem ocsúd va szín pom pás tû zi já ték kal kö szön töt -
ték az ün ne pet a kül föl di la ko sok. Az ün nep zá rá -
sa ként haj na lig tar tó bál ban mu la tott a fa lu ap ra -
ja és nagy ja. 

bse

Jubileumi ünnep Lócson
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• Bük

Rövid hírek

Meg szé pült
a bü ki men tõ ál lo más

Öröm te li, ha olyan se gí tõ kész cse le ke det -
rõl szá mol ha tunk be Önök nek, mint ami a bü -
ki Hor váth La jos szo ba fes tõ vál lal ko zó ne vé hez
is fû zõ dik. La jos ön zet len sé gé vel már évek óta
se gí ti kör nye ze tét, így mond hat ni, hogy a
több év re vis  sza nyú ló jó té kony ko dá sa az idei
év ben eb ben is má sok se gí té sé ben tes te sült
meg. „Kol lé gá im mal a nyár fo lya mán úgy
dön töt tünk, hogy fel aján lás ból tel je sen in -
gyen az anyag árat is be le ért ve ki fest jük a bü -

ki men tõ ál lo más túl nyo mó ré szét, mint egy 90
% -át. Nagy örö münk re el fo gad ták a fel aján -
lá sun kat, így a men tõ ál lo más dol go zó i nak
egy a ko ráb bi nál jó val kom for to sabb mun ka -
kör nye ze tet te remt het tünk. A fes tést há lánk és
meg be csü lé sünk je lé ül tet tük, mert az em be ri
élet meg men té se az egyik leg fon to sabb ér -
ték.” – mond ta a vál lal ko zó

Ed di gi és ezek utá ni se gít sé ge ink jel mon -
da ta: HA TÖBB VAN A BITOKODBAN MINT AMI RE
SZÜK SÉ GED VAN, HOS  SZABB ASZ TALT ÉPÍTS NE
MA GA SABB KE RÍ TÉST.

yde

Elõ zõ lap szá munk ban be mu tat tuk a
csep regi bú csú hoz kap cso ló dó ese mé nye -
ket, ol vas hat tak a ki tün te té sek át adá sá ról
is. Most köz zé tes  szük a mél ta tá so kat és a
ki tün te tet tek fo tó it.

Dr. Müller And rás Lász ló 1958-ban, Szom -
bat he lyen szü le tett. Ta nul má nya it a Ka ni zsai Do -
rottya Gim ná zi um ba kezd te, né met ta go za tos
osz tály ban. Már ott fel tûnt a ké mia irán ti ér dek lõ -

dé se, szá mos ver se nyen vett részt, or szá gos dön -
tõs is volt. Ké sõb bi ta nul má nya it Bu da pes ten, a
Mû sza ki Egye te men foly tat ta ve gyész mér nök -
ként, ám ezt nem fe jez te be, az or vo si szak ma
iránt job ban ér dek lõ dött. El sõ pró bál ko zás ra nem
ka pott fel vé telt az or vo si egye tem re, vi szont se -
géd ápo ló ként dol goz ha tott ott. Ki tar tá sa el nyer te
ju tal mát, a kö vet ke zõ fel vé te li ered mé nyes volt,
így 1985-ben si ke re sen dip lo máz ha tott. Gya kor -
la ton Szom bat he lyen, a Markusovszky Kór ház -
ban, on ko ló gi án volt. Ami kor le he tõ ség nyílt, há zi -
or vos ként foly tat ta pá lya fu tá sát Csepregen, aho -
vá 1991-ben köl tö zött. Az óta itt él és prak ti zál a
he lyi ek nagy örö mé re, akik nagy bi za lom mal for -
dul nak hoz zá baj ese tén. Dr. Müller And rás Lász ló
Horvátzsidányban, Per esznyén és Kiszsidányban is
dol go zott or vos ként. Há rom gyer mek édes ap ja.
Sza bad ide jét sze re ti a ter mé szet ben el töl te ni, de
kö zel áll hoz zá a fõ zés is. Ked ve li, il let ve egész
gyûj te mé nye van a re cep tek kel fog lal ko zó fo lyó -
irat ok ból, fil mek bõl és a köny vek bõl. Dr. Müller
And rás Lász ló az egész ség ügyi el lá tás te rü le tén
vég zett ki emel ke dõ szak mai te vé keny sé gé vel
pél da ként ál lít ha tó Csepreg vá ros kö zön sé ge
elé, mely nek el is me ré se ként ré szé re Csepreg Vá -
ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te egész ség -
ügyi ta go zat ban Csepreg Vá ros Szol gá la tá ért Dí -
jat ado má nyoz.

Lágler Jó zsef Csepreg Vá ros egyik na gyon
jól is mert sze mé lye, hi szen a vá ro si köz élet szá -
mos te rü le tén ak tív mun kás sá gá val bi zo nyí tot ta
el kö te le zett sé gét a vá ros ügyei iránt. 40 év vel
ez elõtt, az el sõ Szü re ti fel vo nu lás szer ve zé sé ben
tûz ol tó ként vett részt. A fel vo nu lá so kon az óta ak -
tí van sze re pel ló há ton, vagy hin tó val. A szü re ti
bá lok szer ve zé sé nek is ak tív ré sze se volt. Ha gyo -
mány te rem tõ szán dék kal a Pün kös di ló fut ta tás
meg szer ve zé sé ben is nagy ér de me volt, ak tív
részt ve võ je volt a ló ver se nyek nek. A nyi tott pin -
cék ren dez vé nye in is ak tí van részt vett, ön zet le -
nül, hin tó já val szál lí tot ta a ven dé ge ket a szõ lõ -
he gyen. A Jankovics Er dõ bir to kos ság mun ká já -
ban szer ve zõ ként em lí ten dõ a ne ve, il let ve részt
vesz a Föld tu laj do no si kö zös ség mun ká já ban.

Nagy gon dot for dí tott a kül te rü le ti utak ja ví tá sá -
ra, to váb bá pél dás gaz da ként mû ve li bir to ka it.
Lágler Jó zsef jó vol tá ból leg utóbb is lo vas hin tón
ér ke zett meg a Mi ku lás Csepreg vá ro sá ba.
Lágler Jó zsef, a Csepregi Ön kén tes Tûz ol tó
Egye sü let pa rancs no ka volt 10 éven át, mely
mun kás sá ga so rán ál do zat ké szen se gí tet te a
baj ba ju tot ta kat. Az új tûz ol tó szer tár meg épí té sé -
nél ren ge teg tár sa dal mi mun kát vég zett, to váb -
bá, ha a szük ség úgy hoz ta, gé pe i vel a hó vi har -
ban se gí tet te a Csepreg ha tá rá ban a baj ba ju -
tott em be re ket. Fon tos meg em lí te ni, hogy az új
is ko la épí té sé nél szin tén sok se gít sé get nyúj tott.
Lágler Jó zsef ki emel ke dõ te vé keny sé gé vel elõ -
se gí tet te Csepreg vá ros köz biz ton sá gá nak nö -
ve lé sét, szak mai te vé keny sé gé vel pél da ként ál -
lít ha tó Csepreg vá ros kö zön sé ge elé, mely nek
el is me ré se ként ré szé re Csepreg Vá ros Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te vé del mi és ren dé -
sze ti ta go zat ban Csepreg Vá ros Szol gá la tá ért
Dí jat ado má nyoz.

Akik so kat dol goz tak
a kö zös sé gért Csepregen
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Eredics Vil mos 1967-ben szü le tett Szom bat -
he lyen. Répcevisen ne vel ke dett, ta nul má nya it
Sop ron ban vé gez te. 1989-ben köl tö zött Csep -
regre. A 2000. év ben lé pett be a Fal Kft. Lö vész és
Mo tor sport Klub ba, ahol pisz toly ka te gó ri á ban
kezd te a lö vé sze tet majd egy re in kább át tért a
hosszútávú lö vé szet re. A Hon vé del mi Mi nisz té ri um
ál tal szer ve zett nagy tá vol sá gú pre cí zi ós lö vé sze ti
baj nok sá gon or szá gos baj no ki cí met szer zett 1000
mé te res ka te gó ri á ban 2005-ben, 2008-ban, és
2015-ben. Több ször el nyer te Bu da pest baj no ka cí -

met: 2008-ban 2 ka te gó ri á ban, 2012-ben, és
2016-ban is mét 2 ka te gó ri á ban. To váb bá szá mos
or szá gos baj no ki és egyéb ki emel ke dõ do bo gós
ered ményt tud hat ma gá é nak, me lyek szá ma 20
és 30 kö zé te he tõ. A 2018-as, Len gyel or szág ban
meg ren de zett mes ter lö vész Eu ró pa Ku pán Tactical
Stan dard 1000+ ka te gó ri á ban 2. he lye zést ért el.
2012-ben ala pí tó tag ként részt vett a ta tai Klap ka
Shooting Te am egye sü let csa pa tá nak meg ala pí -
tá sá ban. 2019-ben Ta ta Vá ros Sport já ért Dí jat ka -
pott ki emel ke dõ ered mé nye i ért. Eredics Vil mos ki -
emel ke dõ sport tel je sít mé nyé vel pél da ként ál lít ha -
tó Csepreg vá ros kö zön sé ge elé, mely nek el is me -
ré se ként ré szé re Csepreg Vá ros Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te Sport ta go zat ban Csepreg Vá -
ros Szol gá la tá ért Dí jat ado má nyoz.

Ke mény Lászlóné, szü le tett Kiss Má ria Ju li an -
na 1949-ben Szakonyban, Ke mény Lász ló
1947-ben Nemeskéren szü le tett. Mind ket ten sze -
rény anya gi kö rül mé nyek kö zött, több gyer me kes
csa lád ban ne vel ked tek. Ke mény Lász ló a kö zép -
is ko lát Sop ron ban vé gez te, Ma ri ka pe dig
Csepregen érett sé gi zett. Ze nei ta nul má nyok foly -
ta tá sá ra nem volt mód juk és le he tõ sé gük, de
min dig na gyon sze ret ték a mu zsi kát. Szí ve sen
éne kel tek és tán col tak. Ke mény Lászlóné ta ní tó -
nõ nek ké szült, de édes ap ja ha lá la mi att e ter vét
nem tud ta meg va ló sí ta ni, s így kez dett a ru ha -
gyár ban dol goz ni, s in nen kez dõ dött ket te jük kö -
zös éle te. Ke mény Lászlóné és Ke mény Lász ló
Csepreg kul tu rá lis éle té nek ak tív tag jai. Mind ket -

ten évek óta részt vesz nek a Far kas Sán dor Egy let,
a Répce Ci te ra ba rá tok Kö re és a Nyug dí jas Klub
éle té ben. Több éven ke resz tül részt vet tek a nyug -
dí jas ének kar és a ve gyes kar mun ká já ban, 12
éve dön töt tek úgy, hogy meg ta nul nak ci te ráz ni.
Kó bor Fe renc, aki ta valy lett Csepreg Vá ros dísz -
pol gá ra ál tal ez si ke rült is. Ke mény Lász ló köz ben
más hang szert vá lasz tott, Õ lett a csa pat kö csög -
du dá sa. Ren ge teg fel lé pés fû zõ dik ne vük höz a

vá ros ha tá ra in be lül és kí vül egy aránt. Nincs
olyan te le pü lés a kör nyé ken, ahol nem is mer nék
Õket. Ahol meg je len nek, a jó kedv, a dal, az öröm
lép a szín re.

A Far kas Sán dor Egy let ben meg csil lan tot ták
szín ját szó tu dá su kat is. Ke mény Lászlóné töb bek
kö zött Sze mér me tes Er zsó kot ját szot ta Pe tõ fi Sán -
dor A hely ség ka la pá csa cí mû mû vé ben. Ke -
mény Lász ló pe dig Má tyás ki rály alak ját is ma gá -
ra öl töt te a vá ros fesz ti vá lon. Az egy let ben Ke -
mény Lászlóné Ma ri ka ve ze ti a ci te ra ze ne kart, õ
ál lít ja ös  sze és ta nít ja be a dal csok ro kat. Õ a mû -
vé sze ti ve ze tõ je a Répce Ci te ra ba rá tok Kö ré nek
is. A da lok ki vá lasz tá sá ban és ös  sze ál lí tá sá ban al -
kal man ként se gí ti „mes te re” és lá nya is. Mind ket -

ten so kat tesz nek azon kö zös sé ge kért, me lyek nek
tag jai, nél kü lük sze gé nyebb len ne Csepreg vá ros
kul tu rá lis éle te. Ke mény Lász ló és Ke mény
Lászlóné ha gyo mány õr zõ te vé keny sé ge, igé nyes
ze nei mun kás sá ga pél da ként ál lít ha tó Csepreg
vá ros kö zön sé ge elé, mely nek el is me ré se ként ré -
szük re Csepreg Vá ros Ön kor mány zat Kép vi se lõ-
tes tü le te kul tu rá lis ta go zat ban Csepreg Vá ros
Szol gá la tá ért Dí jat ado má nyoz.                    sági
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40 éve, 1979. au gusz tus 20-án avat ták fel az
ak kor új tûz ol tó szer tá rat. A te le pü lés leg ré geb bi
(1882-ben ala kult) ci vil szer ve ze té nek tag jai, ösz -
 sze fog va a ta nác  csal és a gaz da sá gi egy sé -
gek kel, ha tal mas tár sa dal mi mun ká val épí tet ték
fel a lé te sít ményt. Az át adást ös  sze kö töt ték a
Répce Ku pa tûz ol tó ver seny el sõ meg szer ve zé -

sé vel és le bo nyo lí tá sá val. Az óta, min den év ben
más te le pü lé sen, ma is meg ren de zik a tér sé gi
ver sen gést az egye sü le tek csa pa tai kö zött.

A ju bi le um al kal má val is mét a Csepregi ÖTE
vál lal ta az idei Répce Ku pa le bo nyo lí tá sát, ösz -
 sze köt ve a szer tár 40 éves ju bi le u má ról tör té nõ
meg em lé ke zés sel. A he lyi és a tér ség bõl
Horvátzsidány, Peresznye, Répcevis, Szakony,
Und és Zsira láng lo vag jai a Pro me ná don gyü le -
kez tek és so ra koz tak fel. Ko vács And rás el nök és

Hárominé Or bán Eri ka al pol gár mes ter kö szön töt -
te az egy be gyûl te ket. Majd alak zat ban el in dul -
tak a szer tár hoz, a me net után ha lad tak gép jár -
mû ve ik is. 

A szer tár mö göt ti pá lyán zaj lott a két rész bõl ál -
ló ver seny. A ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en elõ -
ször sta fé tá ban mér ték össze tu dá su kat a csa pa -
tok. Majd kis mo tor-fecs ken dõ sze re lés ben ver se -
nyez tek. Az ala pos fel ké szü lést mu tat ja, hogy csak
pár má sod perc nyi kü lönb sé gek vol tak a csa pa -
tok kö zött. A Répce Ku pát idén a Répcevisi ÖTE
csa pa ta nyer te el, má so dik a Szakonyi, har ma dik
pe dig a Horvátzsidányi ÖTE együt te se lett. Kü lön
dí jat ka pott a csepregiek if jú sá gi és a szakonyiak

sze ni or csa pa ta. A ver senyt be mu ta tók kö vet ték.
Elõ ször a csepregiek és a horvátzsidányiak mû sza -
ki men tést mu tat tak be, majd a csepregiek és a
répcevisiek tü zet ol tot tak. Vé gül a meg gyul ladt fõ -
zõ olaj víz zel tör té nõ ol tá sá nak ve szé lyé re hív ták fel
lát vá nyos be mu ta tó val a je len le võk fi gyel mét. Mi -
re az ered mé nyek ki hir de té sé re sor ke rült vol na,
Bõ bõl ri asz tás ér ke zett. A csepregiek ket tõ és a
horvátzsidányiak egy ko csi val si et tek a tûz el ol tá -
sá ra. Az ered mény-hir de tés elõtt Se per And rás tûz -
ol tó ez re des, a Vas Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi

Igaz ga tó ság igaz ga tó-he lyet te se és Hárominé Or -
bán Eri ka al pol gár mes ter kö szön töt te az ün nep lõ -
ket. Al pol gár mes ter as  szony át ad ta a ju bi lá ló
egye sü let nek az ön kor mány zat aján dé kát. Ko -
vács And rás el nök rö vi den meg em lé ke zett az év -
for du ló ról, be szélt az idõ köz ben tör tént fej lesz té -
sek rõl. A je len le võk né ma vi gyáz ál lás ban em lé -
kez tek az el hunyt baj tár sak ra. Majd em lék ér met
és ju bi le u mi ki ad ványt ka pott Kó bor Fe renc egy -
ko ri el nök, Lágler Jó zsef és Hor váth Ist ván ko ráb bi

pa rancs nok, s Antalovits Sán dor, a ké sõb bi szer tár -
bõ ví tés „me ne dzse re”. Ju bi le u mi ki ad ványt és em -
lék la pot a ven dé gek és a részt ve võ egye sü le tek
is kap tak.

A ren dez vény kö zös va cso rá val és ba rá ti be -
szél ge tés sel zá rult. 

Szep tem ber 21-én a csepregi szü re ti fel vo nu -
lá son a csepregi egye sü let há rom jár mû vel vett
részt. E ren dez vény új já é lesz té sét – szin tén 40
éve – a he lyi tûz ol tók kez de mé nyez ték, s az óta is
ak tí van köz re mû köd nek ben ne. Sá gi

Tûzoltó évfordulók Csepregen



15

2019. október IX. évfolyam
 10. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

A Pá pai Mu si cal Stú dió ze nés ös  sze ál lí tás sal
ér ke zett, ami retro slá ge rek bõl állt, és ami vel
most is si kert arat tak. A Kenyeri Rábamenti Ci te -
ra ze ne kar már az õszi nyug dí jas ta lál ko zón bi zo -
nyí tot ta rá ter mett sé gét. Meg hí vást kap tak a fa lu -
nap ra is, hogy szé le sebb kö zön ség elõtt is be mu -
tat koz has sa nak te le pü lé sün kön. A hang sze rek,
és az ének har mó ni á ja jel lem zi elõ adá su kat, ta -
lán még hall hat juk Õket va la me lyik ren dez vé -
nyün kön! Sztár ven dé günk elõtt, egy sa ját ös  sze -
ál lí tá sú mû sor ral kö vet ke zett a he lyi „szín ját szó”
csa pat. Az idei év ben a lak ta nya élet kö ré épült
a tör té net és a hoz zá pas  szo ló ze nei anyag. Saj -
nos a vi har pont a be mu ta tó kez de té re ér te el
tér sé gün ket, ami nagy ban ron tot ta az él ve ze tet,
de a sza ka dó esõ el le né re elõ ad tuk mû so run kat.
Úgy ér zem, így még hi te le sebb re si ke rült az õr -
mes ter úr és a ko pa szok kö zöt ti vi szály ki éle zõ dé -
se. A zord idõ el le né re so kan el jöt tek, il let ve ott -
ma rad tak sztár ven dé günk fel lé pé sé re. Delhusa
Gjon ré gi és új slá ge rek kel ér ke zett hoz zánk, ter -
mé sze te sen gi tár ja kí sé re té ben. Õ nem csak egy
egy sze rû elõ adó, mind azo nál tal ze ne szer zõ, dal -
szö veg író, aki szá mos ma gyar és kül föl di elõ adó -
nak és együt tes nek írt da lo kat. Mo so lya és ked -
ves sé ge az évek mú lá sá val sem mit sem fa kult,
ra jon gói még most is a bûv kör ében él nek. Prog -
ra munk vé gét a ha gyo má nyos fa lu na pi bál zár -
ta, ami a rossz idõ já rás el le né re elég hos  szan el -
tar tott. Au gusz tus 19-én is mét egy nagy sza bá sú
ren dez vény zaj lott te le pü lé sün kön. Ti zen egye dik
al ka lom mal gyûl tek ös  sze a fo gat haj tás ra jon gói,
hogy kö zö sen buz dít sák ked ven ce i ket, egy ben
har mad szor ve het tek részt a Vas me gyei C ka te -
gó ri ás ver seny so ro zat me gyei dön tõ jén. Már a
ko ra reg ge li órák ban be né pe sült a sport pá lya

kör nyé ke. Sor ra ér kez tek a fo ga tok, el fog lal ták a
szá muk ra ki je lölt he lye ket, majd a be me le gí tés
és a tech ni kai tud ni va lók meg be szé lé se után,
kez dõd he tett a ver seny. A ver seny zõk egy 740 m
hos  szú, 20 aka dály ból ál ló pá lyán mér het ték
össze tu dá su kat. A pá lya ne he zí té se okán, egy
ös  sze tett és két szû kí tett aka dál  lyal is meg kel lett

bir kóz ni uk a haj tók nak. Az el sõ meg mé ret te tés a
két for du lós aka dály haj tás volt egy sze ri ös  sze ve -
tés sel, amely re 21 ket tes-fo gat és 3 egyes-fo gat
ne ve zett. Az alap idõt 193 má sod perc ben ha tá -
roz ták meg, amit töb bek nek is si ke rült be lül tel je -
sí te ni, de csak két ver seny zõ haj tott vé gig a pá -
lyán hi bát la nul, ve rõ hi ba nél kül. A vég ered -
ményt vé gül az ös  sze ve tés ha tá roz ta meg, ami
so rán csak egyi kük tu dott is mét hi bát lan tel je sít -
ményt nyúj ta ni, így Õ nyer te meg a ver senyt:
Geröly Ti bor a Fõ nix LE ver seny zõ je. Má so dik lett
ifj. Szájer Jó zsef a Katafai Lo vas SE ver seny zõ je,
har ma dik pe dig Var ga Szi lárd az Uraiújfalu SE
ver seny zõ je. Tör té ne te sen úgy ala kult, hogy a
nagygeresdi ver seny el sõ há rom he lye zett je
kép vi sel he ti Vas me gyét - pont szá ma ik alap ján –

az or szá gos ver se nyen. A kö vet ke zõ ver seny szám
elõtt a Pa csir ták együt tes szó ra koz tat ta a kö zön -
sé get. A höl gye ket fo gat tal vit ték kör be a hall ga -
tó ság elõtt, akik na gyon él vez ték a szá muk ra
szo kat lan elõ adás mó dot. A re mek mû sor után
zaj lott a jo ker haj tás, majd kez de tét vet te az
ered mény hir de tés. A díj sza la gok és ser le gek át -

adá sa után, el bú csúz tak a fo ga tok a hõ ség el le -
né re ki tar tó né zõk tõl. Az es ti tom bo la sor so lás a
fa lu ház ud va rán zaj lott. Az idei év ben is ren ge -
teg ér té kes nye re mény ta lált gaz dá ra. A fõ dí jat,
az 5 hó na pos ma gyar fél vér kan cát, a bá li ze nét
szol gál ta tó Ballantines ze ne kar nyer te. A nap vé -
gén Né meth La jos, az újon nan ala kult és a szer -
ve zést le bo nyo lí tó Ér ték és Örök ség Ha gyo mány -
õr zõ Egye sü let el nö ke, kö szö ne tet mon dott a pá -
lya szol gá la to sok nak, a tom bo la áru sok nak, a fel -
szol gá lók nak ki tar tó mun ká ju kért. Kü lön kö szön -
töt te a szpon zo ro kat, akik ma xi má li san tá mo gat -
ták a ren dez vényt. Ar ra kér te a je len lé võ ket,
hogy jö võ re is lá to gas sa nak el a XII. Nagy ge res -
di Kettesfogathajtó ver seny re! 

Né meth Lajosné

Ren ge teg lá to ga tó, tar tal mas prog ra mok II. rész
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Bor kós to ló val kez dõ dött a fa lu nap pén te ken
es te, mely nek Hor váth Jó zsef csepregi bo rász,
mér nök, ta nár Úr volt a ven dé ge. Ös  sze sen 4 fé le
bort mu ta tott be és rö vi den is mer tet te me lyik bor,
ho gyan ké szül. Ez úton is na gyon kö szön jük a ta nár

Úr ön zet len fel aján lá sát! Szom ba ton a tó par ton,
fû nyí ró trak tor ver seny ke rült meg ren de zés re,
amely nagy si kert ara tott a fa lu ban. Fe ri egy szlo -
vá ki ai ma gyar ba rá tunk és At ti la jó vol tá ból nem
volt „nehéz“ az aka dá lyok le küz dé se. A gyõz te sek -
nek a Hor vát Ön kor mány zat „Kalovaèka“ sör rel és
cso ko lá dé val ked ves ke dett. Saj nos a prog ram ki -
ta lá ló ja, fa lunk la kó ja egy szlo vá ki ai ma gyar ba -

rá tunk Pé ter nem tu dott ott len ni. Va sár nap Is ten
tisz te let tel kez dõ dött a Fa lu nap - Hor vát nap, majd
a Köz ség há za ud va rán fel ál lí tott sá tor ban agape
ebéd kö vet ke zett. A me nü vad pör költ és gu lyás
volt, me lyet Ro bi fõ zött, utá na Mercsék szpon zo rá -

lá sá ban min den asz tal ra ju tott egy tál sült hús,
krump li sa lá tá val, há rom fé le tá la lás ban. Az ebéd
után kul túr mû sor kö vet ke zett a horvátzsidányi
Cakavci Tánc együt tes és a Peruska Má ria ének kar
sze rep lé sé vel. Volt egy meg le pe tés is, a
Kumánovich test vé rek éne kel tek két blok kot. Õk
azok a gye re kek, akik el ju tot tak a „Röpüj Páva“
elõ dön tõ ig. Gyö nyö rû volt lát ni a há rom gye re ket

„néha“ há rom szó lam ban éne kel tek, ez zel emel ve
a fa lu nap szín vo na lát. A köz ség há za kert jé ben
Tün di arc fes tés sel ked ves ke dett a gye re kek nek,
mel  lyel nagy örö möt szer zett ne kik. A pom pás,
mo soly gós ki fes tett ar cok min ket fel nõt te ket is

meg ne vet tet tek. A kul túr mû sor után jó han gu la tú
be szél ge tés vet te kez de tét, de a Hor vát ze ne sem
ma rad ha tott el, per sze csak CD-rõl. A gye re kek
ré szé re pe dig ugrálóvárat is ál lí tot tunk, ahol le ve -
zet het ték a fö lös ener gi á i kat.

Ké sõ es te pe dig, ahogy lát tam, min den ki
meg elé ged ve ment ha za.

Hergovich Vin ce

3 napos falunap Ólmodon...
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• Szakony
„Ván dor Szé kely”

Nép raj zi ki ál lí tás Szakonyban

Szep tem ber 8-tól, ok tó ber 20-ig lesz lát ha -
tó az a ki ál lí tás, mely nek a Szakonyi Ró mai Ka -
to li kus Egy ház köz ség plé bá ni á ja ad ott hont.
Bálinth Zol tán er dé lyi nép raj zi gyûj te mé nyé -
bõl vá lo ga tást nyúj tó „Ván dor Szé kely” cí mû

ki ál lí tás meg nyi tó já ra szep tem ber 8-án ke rült
sor. Raskóné Dé ri Er zsé bet men tor és Finta Jó -
zsef atya nyi tot ta meg a ki ál lí tást. Nép dal ok
elõ adá sá val köz re mû kö dött: Hujber Fe renc,
Pin tér Ani kó és Pin tér Ju dit. Raskóné Dé ri Er zsé -
bet meg nyi tó gon do la ta i ban el mond ta,
Bálinth Zol tán 15 éves ko rá tól gyûj ti a már
nem hasz nált, kü lön bö zõ he lye ken meg bú vó,
po ro so dó tár gya kat. Meg lát ta ben nük az ér -
té ket, a meg õr zés és to vább élés, örö kí tés zá -
lo gát. 1998 jú ni u sá tól a mind ös  sze húsz éves
gyûj tõ nek, ál lan dó ki ál lí tá sa nyí lott Ár ko son.
Má ra kö zel 7000 tár gyat õriz a gyûj te mény,
mely az egy kor élt em be rek, mes te rek ke ze
nyo mát, mí ves mun ká juk szép sé gét, a hét köz -
nap ok pu ri tán sá gát, a meg szen telt ün nep
tisz ta sá gát tük rö zik a lá to ga tók fe lé. Ki emel te
Zol tán ki vé te les sze mé lyi sé gét, aki aka ra tá val,
hi té vel, szol gá la tá val, em be ri kap cso la ta i val
meg tar tó erõt je lent szá munk ra. A lá to ga tók
olyan kin cse ket fe dez het nek fel, mint az
ácsolt lá da a 17. szá zad ból, ke len gyés lá dák
1729-bõl, sa rok té ka 1823-ból. A Raskó há zas -
pár a gyûj te mény éle té ben a HÍD sze re pét töl -
ti be. Fon tos nak tart ják, hogy mi nél több hely -
re el jus son Ma gyar or szá gon a ki ál lí tás, mely -
ben Szakony a 42. ál lo más. Az ok tó ber 20-ig
lá to gat ha tó ki ál lí tás ra sze re tet tel vár nak min -
den kit, a kör nye zõ te le pü lé sek is ko lá sa it, hi -
szen cso dá la tos és gaz dag anya got lát hat -
nak az ér dek lõ dõk.                                 ADA

Rövid hírek

Szep tem ber má so dik szom bat ján út nak in dult
Nagygeresd köz ség ki rán du ló cso port ja, hogy
meg is mer ked jen szû kebb ha zánk, Vas me gye tá -
ja i val. Kis sé bo rús idõ ben gyü le kez tünk a Fa lu ház
elõtt, hogy el in dul junk ki rán du lá sunk el sõ ál lo má -
sá ra Jákra. A te le pü lés hez kö ze led ve már mes  szi -
rõl lát szot tak a mo nu men tá lis kö zép ko ri ba zi li ka
tor nyai. A tö vé ben ta lál ha tó egy kegy tárgy bolt
és bü fé, ahol a tár lat ve ze tés elõtt reg ge li fris sí tõ -
ket fo gyaszt hat tunk és em lék tár gya kat vá sá rol -
hat tunk. Köz ben meg ér ke zett az ide gen ve ze tõnk,
aki nem más volt, mint dr. Rátkai Lász ló plé bá nos
úr, a jáki plé bá nia kor mány zó ja. Len dü le tes, szel -
le mes, szin te már hu mo ros elõ adá sá val le bi lin -
csel te cso por tun kat. Bú csút int ve a ma gyar or szá -
gi ro mán stí lu sú épí té szet ki emel ke dõ al ko tá sá -
nak, to vább in dul tunk a Bat thyá nyi ak vá ro sá ba,
Kör mend re. Kör be jár tuk a vár kas tély ter me it,
ame lyek ben kü lön bö zõ ki ál lí tá sok lát ha tók. Meg -
is mer ked het tünk a vá ros ré gé sze ti le le te i vel, céh -

tör té ne ti ér té ke i vel, és a fõ úri Bat thyá ny csa lád
éle té vel. Az egyik hely ség ben egy re konst ru ált
velocipéd állt, amit a vál lal ko zó ked vû lá to ga tók
ki pró bál hat tak. A ci põ tör té ne ti gyûj te mény, a
láb be li ké szíts for té lya it je le ní tet te meg, egy ha -
gyo má nyos susz ter mû hely for má já ban. A kéz zel
ké szí tett pa pu csok, ci põk és csiz mák kö zött fel fe -
dez he tõ Er zsé bet ki rály né és Já szai Ma ri ci põ je is.
A tár lat vé gén gyá ri tech no ló gi á val ké szí tett láb -
be lik kel ta lál koz hat tunk. Utunk foly ta tá sa ként
Apátistvánfalvára ér kez tünk, ahol a Ha tár õr Em -
lék he lyen nosz tal gi áz hat tak cso por tunk egy kor
ha tár õr szol gá la tot tel je sí tõ tag jai. A mú ze um a
ha tár õr ség min den nap ja it mu tat ja be, ere de ti
egyen ru hák kal, rá di ók kal, fegy ve rek kel, tér ké -
pek kel, az élet hû en be ren de zett há ló kör let tõl
kezd ve a fegy ver szo bán át a lo vas ha tár õr ség is -
tál ló já ig. Az ud va ron töb bek kö zött ma gas fi gye lõ,
ha tár so rom pó, va la mint a szö ges drót ke rí tés egy
da rab ja is lát ha tó. A ki ál lí tott ha tár õr gép park is
tel jes, kezd ve a lo vas szán tól, a sze mély au tó kon
át, a te her au tón ke resz tül, egé szen a mo tor csó -

na kig. A leg ér de ke sebb da rab egy Tupoljev
gyárt má nyú szov jet ví zi jár mû, ami a Fer tõ-ta von
tel je sí tett szol gá la tot. A ha tár õr hõ sök em lék kö vé -
nél el ké szí tet tük a ha gyo má nyos cso port ké pet,
majd Szlo vé nia fe lé vet tük az út irányt. 

Nem sok kal ké sõbb Dobronakra ér kez tünk,
ahol a Tró pu si kert és or chi dea far mon tet tünk lá to -
ga tást. Az Ocean Orchids Kö zép-Eu ró pa egyet len
or chi dea ter mesz tõ farm ja. A csar nok ba be lép ve,
egy szer re elénk tá rul a kü lön bö zõ szí nek ben pom -
pá zó vi rá gok so ka sá ga. Ide gen ve ze tõnk irá nyí tá -
sá val, kör be néz tünk az ere de ti leg tró pu si ég haj la -
ton élõ nö vé nyek kel te li kert ben. A kis ta vacs kák -
kal és egy im po záns víz esés sel gaz da gí tott te rü le -
ten él pél dá ul a ká vé, a va ní lia, a bam busz, az
eu ka lip tusz, az ana nász és a ba nán. A ba nán fa -
ami iga zá ból nem is fa, - ha tal mas le ve le i vel ural -
ta a kert egyik sar kát. Sé tánk so rán egy üveg fa lon
ke resz tül be néz het tünk ab ba az üzem be, ahol
éven te mil lió szám ra ne ve lik és cso ma gol ják az

or chi de á kat. Az ide á lis hõ mér sék let és pá ra tar ta -
lom meg tar tá sa mi att a csar nok nem lá to gat ha tó.
A vi rá gok kö ze li meg cso dá lá sá ról vi szont nem kel -
lett le mon da nunk, hi szen a tró pu si tú ra vé gez té vel
le vá sá rol hat tuk a be lé põ árá nak a fe lét. Cso por -
tunk tag jai él tek a le he tõ ség gel, így a vá sár lá si
ked vez ményt pár euróval ki egé szít ve szebb nél-
szebb or chi de á hoz ju tot tunk. Már csak egy úti cél
ma radt hát ra, de an nak el éré sé hez vis  sza tér tünk
Ma gyar or szág ra. Magyar szom bat fán egy ma -
gán gyûj te mény bõl szár ma zó va dá sza ti ki ál lí tást
te kin tet tünk meg. Ér ke zé sünk kor, elõ ször egy el ke -
rí tett te rü le ten élõ dám szar vas csa lá dot pil lan tot -
tunk meg, majd az épü let ben elénk tá rult az
agan csok, agya rak, pre pa rált ál la tok so ka sá ga.
A tár lat nem csak a va dá szok nak és a va dá szat
iránt ér dek lõ dõk nek kí nál lát ni va lót, ha nem mind -
azok nak, akik sze re tik a ter mé sze tet. Ki rán du lá -
sunk vé gén nem ma radt más hát ra, mint a va cso -
ra, amit Bajánsenyén, a gyö nyö rû kör nye zet ben
lé võ Be rek Ha lász kert ben fo gyasz tot tunk el. 

Né meth Lajosné

Ki rán du lás 
az Õr ség ben és a Vend vi dé ken
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Szep tem ber 21-én több, mint fél száz
részt ve võ pat tant nye reg be és te ker te vé gig a
„Ke rék pár ral 7 ha tá ron át” prog ram so ro zat
bü ki ke rék pár tú rá ját. 

A kel le mes, nyá ri me le get idé zõ nap sü tés ben
57-en vág tak ne ki az ös  sze sen 57 ki lo mé te res tú rá -
nak. A szer ve zõk két tá vot ha tá roz tak meg: az
alap út vo nal a Bük für dõt és Locs mándot, az az
Lutzmannsburgot ös  sze kö tõ ki épí tett ke rék pár út

volt, a hos  szabb táv pe dig to váb bi-emel ke dõk kel
ne he zí tett- 16 ki lo mé tert je len tett. 

A részt ve võk a bük für dõi Tourinfo iro da elõt ti té -
ren gyü le kez tek, majd a re giszt rá ció és egy rö vid
tá jé koz ta tást kö ve tõ en in dul tak út nak ke rék pá ros
tú ra ve ze tõk köz re mû kö dé sé vel. A szép szá mú cso -
port Szakonyon és Gyalókán át ke re kez ve ér te el
Zsirát, ahol a Vas füg göny em lék hely mel lett lép ték
át a nap ja ink ban már csak szim bo li kus oszt rák-
ma gyar ha tárt.  Az el sõ pi he nõ pont Locsmándon

(Lutzmannsburg) volt, ahol az Apfelhof Rohrer Pan -
zi ó hoz tar to zó egy ko ri gyü mölcs rak tár he lyén ki -
ala kí tott kós to ló he lyen, gyü mölcs le vek kel és
szend vi csek kel se gí tet ték az ener gia pót lást, ami re
a kö vet ke zõ pont el éré sé hez szük ség is volt. A szõ -
lõs ker tek és gyü möl csö sök kö zött hú zó dó sza kasz a
locsmándi ki lá tó te rasz hoz ve ze tett, ahon nét gyö -
nyö rû pa no rá ma nyílt az egész kör nyék re. 

A te le pü lés re le ér ve, a hos  szabb táv ra vál lal ko -
zók Kroatisch Minihof (Ma lom há za) fe lé vet ték az

irányt, pá ran pe dig a
má so dik pi he nõ pont -
hoz te ker tek vissza
Zsirára. 

Lutzmannsburgtól
Minihof-ig rész ben er -
dõ kön át, rész ben
pe dig szán tó föl dek
kö zött ve ze tett az út,
majd a te le pü lés fõ -
ut cá ján vé gig te ker -
ve Nikitschre (Fü les re)
ér ke zett a csa pat. In -
nét egy ún. Güter -
weg, az az me zei út

ve ze tett vis  sza Und irá nyá ba. A zsirai Pi ros Ház ét te -
rem volt a be fu tó he lye – ahol bõ sé ges men  nyi sé -
gû, fris sen sült lan gal ló val és hi deg fris sí tõk kel vár -
ták a tú ra részt ve võ it. 

A vég ál lo más Bük für dõ volt, aho vá már min -
den ki a sa ját tem pó já ban ér ke zett be. 

A prog ram az In no vá ci ós és Tech no ló gi ai Mi -
nisz té ri um tá mo ga tá sá val va ló sult meg, a Bük,
Bük für dõ Köz hasz nú Tu risz ti kai Egye sü let szer ve zé -
sé ben.                                                            edy

Thermál kör tú ra a ha tá ron át
ÕSZI KE RÉK PÁR TÚ RA A BBKTE SZER VE ZÉ SÉ BEN
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• Tömörd
Cseh ven dég a tömördi Ma dár vár tán 

2019. au gusz tus 2-án Góczán Jó zsef az
egyik kö zös sé gi hon la pon a kö vet ke zõ be jegy -
zést tet te: „Ma reg gel a tó ból: cseh gyû rûs fürj.”
Né hány nap pal ké sõbb a kö vet ke zõ ki egé szí tést
ol vas hat tuk: „ A Cseh Köz tár sa ság Ma dár gyû rû -
zé si Köz pont ja már meg is küld te az MME Ma -

dár gyû rû zé si Köz pont já nak a ma dár vár tán
2019. au gusz tus 2-án reg gel 6 óra kor vis  sza fo -
gott, má so dik évé ben lé võ fürj ka kas gyû rû zé si
ada ta it. A ma da rat 2019. jú ni us 15-én haj na li 4
óra kor gyû rûz ték Ke let-Mor va or szág ban, Zlín

(1989-ig Gottwaldov) vá ro sá tól D-re, Tömördtõl
209 ki lo mé ter re. Ada tok meg te kin té se tér ké pen:
http://tringa.mme.hu:8080/mme/captures/map/
NzI2NjE5Nw

Cso dá la tos a ter mé szet!                   KSzÁ

Rövid hírek
Tor más li get Vas me gye leg fi a ta labb köz sé -

ge, 1993-ban ala kult, mi u tán ki vált Csepreg vá -
ro sá ból. Mes ter Ár pád, a köz ség pol gár mes te re
a kez de tek tõl részt vesz a fa lu irá nyí tá sá ban. Ná -
la job ban sen ki nem tud ná is mer tet ni, hogy mi -
lyen fej lesz té si el kép ze lé se ket és pro jek te ket sze -
ret ne meg va ló sí ta ni az ön kor mány zat. „Va ló
igaz, hogy a Csepregtõl va ló kü lön vá lás óta va -
la mi lyen for má ban fo lya ma to san részt vet tem
az ön kor mány zat éle té ben. 1993-tól kép vi se lõ-
tes tü le ti tag ként, majd, mint al pol gár mes ter, 98-
tól pe dig az el múlt 5 cik lu son ke resz tül, mint pol -
gár mes ter. A mö göt tem ál ló 20 év alatt meg ta -
pasz tal tam, hogy a nagy po li ti kát meg ha tá ro zó
pár tok nak van né mi be fo lyá suk az ön kor mány -
zat ok meg íté lé sé re, de alap ja i ban még is az
egyén nép sze rû sé ge és el fo ga dott sá ga ha tá -
roz za meg az adott köz ség rõl va ló vé le ke dést.
Saj nos a mai vi lág ban az õszin te ség nem ki fi ze -
tõ dõ, he lyen ként még sér tõ is le het, így sok he -
lyen és sok hely zet ben be le rúg hat nak az em -
ber be. Vi szont a pol gár mes te ri po zí ci ó val él ni
kell, és nem vis  sza él ni! 

An nak ide jén ben cés gim ná zi um ban érett -
sé giz tem, ta lán eb bõl is adó dik a hoz zá ál lá som,
a vi lág né ze tem. 1994 óta sok fej lesz tést, fel újí -
tást tud ha tunk ma gun ké nak, fo lya ma to san
épült, szé pült a fa lu, de iga zán „ered mé nyes”
az utol só 5 évünk volt. Büsz kén mond ha tom el,
hogy Tor más li get nek so ha nem volt tar to zá sa,
így az adós ság kon szo li dá ci ó ból két szer 6.5 mil -
lió fo rin tot kap tunk. Ta valy meg csi nál tat tuk 1 mil -
lió fo rint ból a biz ton sá gi ka me ra rend szert, té len
vet tünk 1.2 mil li ó ért egy fû nyí ró trak tort min den
tar to zé ká val, fel újít tat tuk a ra va ta lo zót, majd a
jár dá kat vet tük gór csõ alá. Ta valy elõtt meg vá -
sá rol tuk a kocs ma épü le tet 6.8 mil lió fo rint ból,
amit sze ret nénk ki ad ni. Egy ilyen kis te le pü lé sen
a kocs ma kö zös sé gi tér ként szol gál, ahol kul tu -
rált kö rül mé nyek kö zött le het be szél get ni, esz -
mét cse rél ni, kár tyáz ni, kö zös sé gi éle tet él ni. Ja -
nu ár ban azt kel lett mond juk, hogy nincs a fa lu -
nak ját szó te re, de má ra ez a prob lé ma is meg -
ol dó dott, ugyan is 3.360.000 Ft-ért el ké szült, és
az jú li u si fa lu na pon át adás ra ke rült egy be ke rí -
tett, EU-szabványos, min den igényt ki elé gí tõ ját -
szó tér. Mind ezt ön erõ bõl va ló sí tot tuk meg! Je len
pil la nat ban a köz ség la kó it nem ter he li sem mi fé -
le adó, a köz pon ti lag elõ írt tel je sít mény adón kí -
vül egye dül a kom mu ná lis hul la dék el szál lí tá sá -
ért fi zet nek a la ko sok. Kö rül be lül 6-8 éve sta bil
an  nyi ra az ön kor mány zat anya gi hely ze te, hogy
egy fel me rü lõ pá lyá zat nál az ön erõt gond nél -
kül le tud juk ten ni. 

A Ma gyar Fa lu Prog ram is tar to gat szá munk ra
le he tõ sé ge ket, ami ket sze ret nénk ki ak náz ni, de
köz ben tö re ked ve ar ra, hogy az ál lam ál tal fel kí -
nált pá lyá za ti ke re tet csak sze ré nyen „hasz nál juk”.
A Kor mány cé lul tûz te ki a kis te le pü lé sek né pes ség -
meg tar tó ere jé nek nö ve lé sét, a fi a ta lok hely ben
ma ra dá sát, az el ván dor lás vis  sza szo rí tá sát. „A
nem ze ti és he lyi iden ti tás tu dat erõ sí té se” cí mû fel -
hí vás ke re té ben 16 mil lió fo rin tot pá lyáz tunk meg

ab ból a cél ból, hogy a Bauer-kastélyban kö zös sé -
gi te ret hoz zunk lét re, de ez a pro jekt je len pil la nat -
ban tar ta lék lis tá ra ke rült. Vi szont egy nyer tes 1.5
mil li ós pá lyá za tunk már biz to san van, ez pe dig az
or vo si esz köz fej lesz tés, mely nek cél ja a te le pü lé sek
szá má ra az egész ség ügyi alap el lá tás fel tét ele i nek
ja ví tá sa, a meg fe le lõ or vo si esz köz ál lo mány be -
szer zé sé nek elõ se gí té se. A kö vet ke zõ be adott pá -
lyá za tunk egy esz köz és mun ka gép fej lesz tés kö zel
2.5 mil lió Fo rint ér ték ben, amely hoz zá já rul a bel te -
rü le ti köz te rü le tek meg fe le lõ kar ban tar tá sá hoz,
köz par kok, jár dák, jár da mel let ti zöld te rü le tek, em -
lék he lyek fenn tar tá sá hoz, gon do zá sá hoz. Eh hez
kap cso ló dik egy több mint 16 mil li ós pá lyá zat, ami
az ön kor mány za ti tu laj do nú utak fel újí tá sát ve szi
cél ba, ez zel inf rast ruk tu rá lis fej lõ dést, az élet mi nõ -
ség ja ví tá sát ér het jük el. Ur na fal ki ala kí tá sá ra és
ko lum bá ri um épí té sé re is ad tunk be pá lyá za tot a
te me tõ fej lesz té si ki írás ke re té ben, ez 3.2 mil lió fo rin -
tot je lent a fa lu nak. A fen ti szá mok ból is lát szik,
hogy ha ter ve ink sze rint ala kul nak a dol gok, nagy
vál to zá sok kez dõd het nek a köz ség ben. A sok év
alatt ki épí tett kap cso lat rend szer meg hoz hat ja gyü -
möl csét. Nagy böl cses ség, hogy a múlt meg ha tá -
roz za a jö võt, és ez a meg ál la pí tás az ön kor mány -
zat ok ese té ben is helyt ál ló. Nem lesz kön  nyû a fel -
ada tunk, de a be csü le tes és ma ga biz tos múl tunk
ered mé nyes és op ti mis ta jö võt hoz hat.” 

Zsoldosné H Ka ti

Tor más li get ké szül a jö võ re

2019. szep tem ber 14-én ren dez te meg a
Vas Me gyei Pol gár õr Szö vet ség és a
Claudius Pol gár õr Egye sü let a Vas Me gyei
Pol gár õr Na pot a Tör té nel mi Té ma park ban
Szom bat he lyen. Az ese mé nyen a részt ve võ
pol gár õrök mel lett a vá ros ve ze tõk, társ szer -
vek kép vi se lõi is szép szám ban meg je len tek.
Töb bek kö zött itt volt sze ren csé je át ven ni a

Csepreg Köz biz ton sá gá ért Pol gár õr és Baj -
tár si Egye sü let bõl Bencsik Gé za el nök nek
egy a Vas Me gyei Rend õr Fõ ka pi tány ság ál -
tal át adott hasz nált, de na gyon szép ál la -
pot ban lé võ Opel Astra gép ko csit. Ezen túl
ket tõ gép jár mû vel tud nak majd jár õröz ni,
ren dez vényt biz to sí ta ni a ki bõ vült te rü le ten a
pol gár õrök. A ren dez vé nyen el is me rés ben

ré sze sült még ki vá ló mun ká já ért Madarasi
Gá bor, il let ve Erdõdi Zol tán. A Vas Me gyei
Pol gár õr Szö vet ség el nök sé ge a me gyei pol -
gár õr nap al kal má ból a pol gár õr mun ka ki -
emel ke dõ szin tû tá mo ga tá sá nak el is me ré -
se kép pen aján dék tár gyat ado má nyo zott
Ávár Im re c. r. õr nagy nak.

Méhesné Ke re kes Il di kó

Autót kaptak a polgárõrök
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Au gusz tus 25-én Ve res And rás gyõ ri me gyés -
püs pök ün ne pi szent mi se ke re té ben meg ál dot ta
a völcseji Szent Lász ló-temp lom elõtt ál ló, meg -
újult Nepomuki Szent Já nos és Szent Fló ri án szob -

ro kat, va la mint a fel újí tott ká pol nát. A szer tar tás
a mi nist rán sok, a Plé bá ni ai Ta nács adó Tes tü let
és a pap ság be vo nu lá sá val kez dõ dött a hí vek -
kel meg telt temp lom ban. A szent mi sén
koncelebrált Ferling György ke rü le ti es pe res és
Gyürü Fe renc plé bá nos. Czupy Gé za, a Plé bá -
ni ai Ta nács adó Tes tü let al el nö ke kö szön töt te
püs pök atyát, aki elõ ször lá to ga tott el Völcsejre.
Az al el nök meg kö szön te a hí vek ado má nya it,
ame lyek se gít sé gé vel az egy ház köz ség ön erõ -
bõl res ta u rál tat ta a két szob rot és fel újí tot ta a ká -
pol nát. A szent mi sét püs pök atya a hí ve kért, kü -
lö nö sen a be te ge kért aján lot ta fel. Szent be -
széd ében az üd vös ség hez ve ze tõ út ra hív ta fel a

fi gyel met, va la mint ki emel te Is ten vég te len ir -
gal mas sá gát. A Szent mi se zá ró ál dá sa után a
részt ve võk ki vo nul tak a temp lom elé, ahol a me -
gyés püs pök meg ál dot ta az elõ dök ál tal a 18.

szá zad ban emelt
szob ro kat. A he lyi ön -
kén tes tûz ol tók a vé -
dõ szent jük szob ra
mel lé gyü le kez tek,
aho va ki hoz ták a

temp lom ból a tûz ol tó
zász lót is. A ká pol ná -
hoz Má ria ének kel vo -
nult a kör me net, mi -
köz ben fel csen dült az
öt ven éve el né mult
ha rang ja is. A ká pol ná nál a Völcseji Nép dal kör
dal lal kö szön töt te a Szûz anyát, majd Czupy Gé -
za al el nök vi rág csok rot adott át azok nak az asz -
 szo nyok nak, akik meg õriz ték a ká pol nát az utó -
kor nak: Fe ke te Jánosnénak, id. Rédai László né -
nak és Bo ros Bélánénak. Ezt kö ve tõ en And rás
püs pök meg szen tel te a ká pol nát, amit a Nép -
dal kör éne ke tett ün ne pé lye seb bé. A ká pol na

don ga bol to zat tal a pa ró kia mel lett áll. Már az
1829-es jegy zõ könyv ben is sze re pel, mint Szent
Jó zsef ká pol na. Ké sõbb a lourdesi Má ria tisz te le -
té re ala kí tot ták át. Ha rang ját Seltenhofer Fri gyes
fi ai ön töt ték Sop ron ban. Fel ira ta: „Szep lõ nél kül
fo gan ta tott Szûz Má ria kö nyö rögj érettünk.“ Az út
mel lett ál ló kis ká pol na egyik ál lo má sa a Nap -
nyu gat Tu risz ti kai Egye sü let ál tal szer ve zett „Ká -
pol nák útján“ el ne ve zé sû ke rék pár tú rá nak. A
mun ká la tok 2019 ta va szán kez dõd tek a le rom -

lott ál la gú épü le ten. A min den rész let re ki ter je dõ
fel újí tás Czupy Gé za al el nök ko or di ná lá sá val és
ön kén tes fi zi kai se gít sé gé vel va ló sul ha tott meg.
Az ün nep ség a plé bá nia ud va rán tar tott sze re -
tet ven dég ség gel zá rult. Az egy ház köz ség ez -
úton is kö szö ni a hí vek nagy lel kû fel aján lá sa it és
a szak em be rek mun ká ját.

Neumann-Tóth Judit

Áldás a felújított
völcseji kápolnán és szobrokon

Fotók: Busa M
áté



22

2019. október IX. évfolyam
 10. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Szep tem ber 7-én bo rús idõ re éb red tek a
Sopronhorpácsiak, azon ban a ked ve zõt len idõ -
já rás nem szeg te ked vü ket, hi szen nagy ese -
mény volt ké szü lõ ben az nap. Im má ron ne gye -
dik éve ren dez ték meg a Trak to ros Nap ju kat,
mely idén is nagy nép sze rû ség nek ör ven dett.
Elõ zõ es te esett az esõ, sõt a re giszt rá ció alatt is
cse pe gett, de a fel vo nu lók, a ver seny zõk, és a
ki lá to ga tó csa lá dok is szé pen gyü le kez tek. Gu -

mi csiz mát húz tak, jó ré te ge sen fel öl töz tek, és
vár ták a jó nak ígér ke zõ prog ra mo kat. A fel vo nu -
lás ra az esõ is fel ad ta, és úgy dön tött, hogy a
nap to váb bi ré szé ben nem áz tat ja el a ren dez -
vényt. Reg gel 9 óra kor 35 trak tor ral in dult meg a
ha gyo má nyos fel vo nu lás, me lyet a há zuk elé ki -
ál ló fa lu be li ek tu cat ja is meg te kin tett, mi kor ar ra

vo nult a kon voj. Mi kor vis  sza ér tek a hely szín re,
csa ta sor ba áll tak, és a vál lal ko zó ked vû trak to -
ro sok kü lön bö zõ ka te gó ri á ban mér het ték ös  sze
sa ját és trak to ruk tu dá sát. Ügyes sé gi, gyor su lá si
és erõ hú zó ver se nyek kel szó ra koz tat ták a kö zön -
sé get. A pá lya ugyan sá ros volt, de an nál lát vá -
nyo sabb, és iz gal ma sabb volt raj ta a szla lo mo -
zás is. Az idei év ben is le he tõ ség nyílt John
Deere trak to rok ra fe lül ni, va la mint a ki seb bek,

egy ki mon dot tan gyer me kek nek hor dó ból ké szí -
tett dottóban is utaz hat tak. Új don ság volt, hogy
a trak to rok mel lett több mo tor is sze re pet ka pott.
Két hely bé li cross mo to ros be mu ta tót tar tott a
kö zön ség nagy örö mé re, il let ve a vál lal ko zó
ked vû ek egy quad-ra is fe lül het tek. A na pot
édes ség árus, lu fis, popcornos, lán go sos és pa -

la csin tás ki ra ko dók, va la mint bü fé tet ték tel jes -
sé. Szin tén el sõ ként a szer ve zõk egy trak tor szép -
ség ver senyt is meg hir det tek. A részt ve võk ne vük
meg adá sá val együtt ad hat ták le vok sa i kat a
szá muk ra leg szebb nek ítélt jár mû re. Kö zel 150
sza va zat ér ke zett be, mely bõl fö lé nyes gyõ ze -
lem mel egy Dutra lett a leg szebb. Ko ráb ban, az
ese mény kap csán rajz pá lyá za tot is hir det tek a
gyer me kek nek. A ver seny ered mény hir de té se

szin tén ezen a na pon volt, ahol min den ka te gó -
ri á ban ér té kes aján dé ko kat nyer het tek a gye re -
kek. Ez úton is kö szö nik a szer ve zõk min den ver -
seny zõ nek, né zõ nek és se gí tõ nek a rész vé telt, a
tá mo ga tást, hogy Sopronhorpácson ez a ha -
gyo má nyos ese mény is mét si ke re sen meg va ló -
sul ha tott. Ta lál ko zunk jö võ re!         Igler Patrícia

Ked ve zett az idõ já rás 
a Sopronhorpácsi Trak to ros Nap nak
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Szep tem ber 4-én ad ták át Csa lád ba rát Ön -
kor mány zat dí ja kat a Par la ment ben, Csepreg vá -
ros ki tün te tõ szak mai és er köl csi el is me ré sét
Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter vet te át. A Nagy -
csa lá dos ok Or szá gos Egye sü le te azo kat az ön kor -
mány za to kat tisz te li meg az el is me rés sel, akik sa -
ját ha tá ra i kon túl mu ta tó, ere jü kön fe lü li el kép ze lé -
se ket va ló sí ta nak meg, mel -
 lyel a te le pü lé sen élõ csa lá -
do kat a min den nap ja ik ban
tá mo gat ják. Csep reg Vá ros
Ön kor mány za ta a ki ér de melt
díj te kin te té ben szá mos cél
te kin te té ben se gí ti a
csepregi pol gá ro kat ezen az
úton. A vá ros pol gár mes te re
sze mé lyes lá to ga tás sal, aján -
dék cso mag gal kö szön ti a
vá ros új szü lött pol gá rát. Év rõl-
év re szep tem ber el sõ szom -
bat ján, a Csa lá di Na pon egy
kö zös fa ül te té sé vel gon dol -
nak a vá ros if jú la kó i ra, de
szá mos más in gye nes kö zös -
sé gi ren dez vény vár ja az ér -
dek lõ dõ ket. Szí nes prog ra -
mok kal tar ta nak Gyer mek na pot, té li mi ku lás vá ró
ren dez vényt, de Idõ sek Nap já ra is vár ják a szép -
ko rú a kat. A csepregi Csa lád és Kar ri er pont a he lyi
vé dõ nõk kel együtt mû köd ve fo lya ma tos ba ba-
ma ma klub, rin ga tó ese mé nye ket szer vez. A vá ros
in téz mé nye in és együtt mû kö dõ part ne re in ke resz -
tül szá mos nyá ri tá bort szer vez, hogy a kis gyer me -
kes szü lõk hely ze tén is kön  nyít sen, de az is ko lán kí -
vü li fog lal ko zá sok szá ma is ma gas, ze ne, tánc,
ének, szín ját szás és sport sza bad idõs le he tõ sé gek

is el ér he tõ ek. A szo ci á lis tü ze lõ anyag tá mo ga tást
a vá ros üze mel te té se so rán ke let ke zett szá raz fa -
anyag gal ki egé szít ve, sa ját erõ bõl visz ház hoz
min den rá szo ru ló csa lád nak. Egy sze ri pénz be li tá -
mo ga tás sal se gí tik la kás hoz jut ni a fi a tal há za so -
kat, de Bursa Hungarica ösz tön díj prog ram mal se -
gí tik a fel sõ ok ta tás ban ta nu ló csepregi pol gá ro -

kat is. Az esély ott hon prog ram ke re tén há rom la -
kás sal se gí tik a fi a tal pá lya kez dõ ket, s pénz ügyi
tá mo ga tás sal ösz tö nöz nek az önál ló élet meg te -
rem tés ben hat to váb bi fi a talt is. Csepreg vá ros
inf rast ruk tú rá já nak fo lya ma tos fej lesz té se, a fej lõ -
dé sét kí ná ló vá ros épí tõ po li ti ka, a ki ter jed in téz -
mény há ló za ta, va la mint mind ezen csa lád ba rát
in téz ke dés ös  szes sé ge egy él he tõ kis vá ros le he tõ -
sé gét nyújt ja min den ott élõ nek, s oda köl tö zõ nek.

km

Tömörd
em lék mû ve

Tömörd Köz ség Ön kor mány za ta
2 mil lió fo rint vis  sza nem té rí ten dõ
tá mo ga tás ban ré sze sült a Kö zép-
és Ke let-eu ró pai Tör té ne lem és Tár -
sa da lom Ku ta tá sá ért Köz ala pít vány
KKETTKK-CP-02 kód szá mú „Az el sõ
vi lág há bo rú tör té nel mi em lé ke it õr -
zõ em lék mû vek rend be té te lé re, re -
no vá lá sá ra, hely re ál lí tá sá ra és új
em lék mû vek fel ál lí tá sa” cí mû pá -
lyá za ti ki írá sán. Az em lék mû tel jes
ma gas sá ga a ta lap zat tal együtt
460 cm, a Ró mai Ka to li kus temp -
lom kert jé ben ka pott he lyet. A mun -
ká la to kat Ve res Gá bor szob rász mû -
vész vé gez te nagy gon dos ság gal,
oda fi gye lés sel, szak ér te lem mel. A
hõ si ha lot tak em lék mû vé nek fel újí -
tá sá val kí ván ja ki fe jez ni tisz te le tét
az ön kor mány zat, va la mint ez ál tal
hoz zá já rul ni a kö zös ér té kek, épí tett
örök ség, tör té nel mi múlt em lé ké nek
meg õr zé sé hez és to vább örö kí té sé -
hez, me lyért kö szö net jár az El sõ Vi -
lág há bo rús Cen te ná ri u mi Em lék bi -
zott ság nak, va la mint Ágh Pé ter
kép vi se lõ nek a köz ben já rá sá ért, és
azért, hogy a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um Had tör té ne ti In té zet és Mú ze u -
ma to váb bi 1 mil lió fo rint tá mo ga -
tást biz to sí tott.                              yde

Csepreg jövõjét a családok jelentik
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Au gusz tus utol só szom bat ján vi -
dám va ká ció bú csúz ta tó ra gyü le -
kez tek a völcsejiek a Hor gász tó nál.
„Gör dü lé keny jár da” el ne ve zés sel
in vi tál ta a gye re ke ket a he lyi ön kor -
mány zat a nem rég el ké szült jár da
fel ava tá sá ra. Aki ke rék pár ral, rol ler -
rel, gye rek kis mo tor ral vagy akár
ba ba ko csi val „gör dült” a ren dez -
vény hely szí né re, cso kit ka pott.
Tram bu lin és élõcsocsó vár ta a gye -
re ke ket. Utób bit a fel nõt tek is nagy

lel ke se dés sel pró bál ták ki, sö té te dé -
sig meg ál lás nél kül foly tak a mecs -
 csek, min den kor osz tály rész vé te lé -
vel. A tá bor tûz nél is nagy volt a
nyüzs gés: sült a sza lon na, krump li,
virs li; ki-ki amit a „ba tyu já ban” ho -
zott, de olyan is volt, aki a sü tö ge tés
he lyett a bog rá cso zást vá lasz tot ta.
Sze ren csé re az idõ já rás is ke gyes
volt a résztvevõkhöz, éj fé lig folyt a
mu lat ság a Mol nár And rás ál tal elõ -
a dott re mek ze nék re.

1929-1930-ig to vább mû köd tek a Bü ki Cu -
kor gyár gaz da sá gai. A bü ki ura da lom ban és a
Ke resz té nyi ke rü let hez tar to zó Meggyespusztán
1924-ben nö vény ne me sí tõ üze met hoz tak lét re.
A te lep ve ze tõ je 1925-1930 kö zött Dworák
(1942-tõl: Ud va ros) Kár oly me zõ gaz dász, nö -
vény ne me sí tõ, aki 1921-ben a ma gyar ó vá ri
Gaz da sá gi Aka dé mi án szer zett ok le ve let. 1921-
tõl Aszalódpusztán se géd tiszt, 1923-tól a Ve tõ -
mag-ne me sí tõ és Ér té ke sí tõ Rt. kompolti te le pén
Fleischmann Ru dolf as  szisz ten se volt. Dworák
Kár oly a kor me zõ gaz da sá gi szak lap já ban, a
Köz te lek ben pub li kált rend sze re sen a büki-
meggyesi évei alatt az it te ni kí sér le tek rõl, ered -
mé nyek rõl. Az õ be osz tott ja lett 1926-tól
Sedlmayr Kurt nö vény ne me sí tõ, aki kül föl di ta -
nul mány út ja it kö ve tõ en ek kor ke rült ide. Az rt.
kü lön bö zõ ura dal ma i ban szak sze rû faj ta kí sér le -
te ket vé gez tek. El sõ sor ban bú za, sör ár pa és zab
ne me sí té sé vel fog lal koz tak. „A jó ter mõ faj ták
ne me sí té se mel lett az is cél juk volt, hogy az ura -
dal ma ik nak az em lí tett ga bo na fé le sé gek bõl ál -
lan dó an a leg ki vá lóbb ve tõ mag áll jon ren del -
ke zé sé re, il let ve a ne me sí tett ve tõ mag ok el adá -
sá val nö vel jék jö ve del me zõ sé gü ket. A ne me sí tõ
mun ká la tok hoz lé te sült egy 8 kat. hol das ál lan -
dó tenyészkert, to váb bá év já ra ton ként vál ta ko -
zó szá mú és nagy sá gú vándortenyészkertek.
Ren del ke zés re ál lot tak a szük sé ges iro dai, la bo -
ra tó ri u mi és mag tá ri he lyi sé gek, to váb bá a leg -
mo der nebb fel sze re lés, amely bõl kü lön ki eme -
len dõ a vil la mos erõ vel ren del ke zõ mag tisz tí tó
mû.” Ez utób bi, egy Schule-féle mag tisz tí tó be -
ren de zés, a bü ki gyá ri te rü le ten le võ öt eme le tes
mag tár épü let ben mû kö dött. A bü ki gyár ura dal -
ma i ban vég zett bú za kí sér le tek alap ján, a bú za
ter me lé sét be fo lyá so ló té nye zõk rõl ír ta meg
Sedlmayr Kurt a dok to ri dis  szer tá ci ó ját. Mi vel a
cu kor ré pa ne me sí té sé vel a meggyesi gaz da -
ság ban be ha tó an nem fog lal koz ha tott, ezért
Sedlmayr in nen to vább állt.  Kállósemjén, Be rek -
bö ször mény és Csén után vé gül 1930-ban

Lédecen (ma Sopronhorpács fa lu ré sze) ki bé rel -
te a Csor nai Pre mont rei Rend 268 ka taszt rá lis
hold nyi bir to kát, mely nek bér lé sé rõl az rt. 1930-
ban le mon dott. E te rü le ten foly tat ta a gaz dál ko -
dást és a nö vény ne me sí tést mun ka tár sa i val. Új,
a mi ég haj la ti vi szo nya ink nak meg fe le lõ cu kor-
és ta kar mány ré pa-faj tá kat kí sér le tez tek ki, ké -
sõbb pe dig ta kar mány nö vé nye ket is ne me sí tet -
tek. Mun kás sá gá ért két al ka lom mal is Kos suth-
díj jal tün tet ték ki. 

NE PA ZA ROL JUNK MUN KÁT 
ÉS MÛ TRÁ GYÁT

FEL NEM ÚJÍ TOTT, EL FAJ ZOTT
VE TÕ MAG RA.

Or szág szer te be vált, ere de ti, 
ne me sí tett, Ackermann-féle

DANUBIA 
SÖR ÁR PA VE TÕ MAG RÓL

pros pek tust azon nal küld a Bü ki
Nö vény ne me sí tõ Üzem, 

Bük, Sop ron m.

Ve tõ mag szál lít má nya ink el len so ha
még ki fo gás nem me rült fel!

Danubia sör ár pa rek lám a Köz te lek
1929. 02. 24-i szá má ból.

A gaz da sá gok ban a 20. szá zad ban fej lõ dött
a szar vas mar ha te nyész tés is. A meggyespusztai
te he né szet szá má ra 1911-ben és 1912-ben 40-
40 montafoni te he net im por tál tak, s ez zel tisz ta
borz de res ál lo mányt ala kí tot tak ki. Az or szá gos
te je lé si és te nyész té si ver se nyen „Ma gyar or szág
leg jobb át lag fe jé sû borz de res te he né sze te az
1927/28. év ben” II. he lye zett je volt „a Nagy cen -
ki Cu kor gyá rak R.-T. bü ki [meggyesi] borz de res

te he né sze te 4191 kg tehenenkinti évi át la gos
tej ho zam mal”. 

Az 1920-as évek ben a Nagy cen ki Cu kor gyá -
rak Rt. 15 gaz da sá gá ban fog lal koz tak szar vas -
mar ha-te nyész tés sel. A kb. 500 db. ál lat zö me
„szimmentál-bonyhádi, il le tõ leg eme faj ták nak
vö rös tar ka táj faj tá val tör tént ke resz te zé sé bõl
szár ma zó” egye dek bõl állt. A „tisz ta vé rû
szimmentáli bi kák nak beszerzése… a vi lág há -
bo rú óta, mind ne he zeb bé vált.” A vál la lat gaz -
da sá gi ta nács adó ja, ifj. Sedlmayr Er nõ „ud va ri
ta ná csos, a wieni „Hochschule für Bodenkultur“
ta ná ra [és a Nagy cen ki Cu kor gyá rak Rt. szak -
mai tanácsadója,]… ve tet te fel, hogy a bi kák
elõ ál lí tá sá ra egy te li vér te nyé sze tet ál lít sunk fel,
és egyút tal meg fe le lõ ter ve ze tet is dol go zott ki.”
Ezt az igaz ga tó ság tá mo gat ta, s 1924 ok tó be ré -
ben „a te li vér te nyé szet ré szé re 1 da rab bi kát és
15 da rab ha sas te he net, il le tõ leg üszõt vá sá rolt
Szimmentálban. A szál lí tá si és a ve le já ró egyéb
költ sé gek jobb ki hasz ná lá sa vé gett egyút tal 7
da rab kb. 1 éves te nyész bi kát is” vet tek, me lye -
ket ké sõbb a kü lön bö zõ gaz da sá gok ba he lyez -
tek ki. 

Az ál lo mányt a bü ki Fe ke te út mel lett, a
csepregi ha tár ban le võ Kor pa ma jor ban he lyez -
ték el. Itt a ma jor kö rül 52 kh. mû ré tet és le ge lõt
is lé te sí tet tek, s ez zel meg fe le lõ te nyész té si fel té -
te le ket is biz to sí tot tak – ol vas ha tó Pichler Ri chárd
jó szág igaz ga tó nak a Köz te lek, 1925. 05. 32-i
szá má ban kö zölt ta nul má nyá ban. Nem csak
Meg  gye sen és Kor pa ma jor ban, ha nem az rt.
összes gaz da sá gá ban oda fi gyel tek a szar vas -
mar ha ál lo má nyok gü mõ kór men te sí té sé re is. A
keszt he lyi me zõ gaz da sá gi aka dé mia vég zõs di -
ák jai ta ná ra ik ve ze té sé vel ta nul má nyi út ju kon az
1920-as évek má so dik fe lé ben min dig fel ke res -
ték a bü ki cu kor gyá ri köz pon tot és gaz da sá got,
s meg te kin tet ték a meggyesi nö vény ne me sí tõ
üze met, a borz de res ál lo mányt és a kor pa ma jo ri
szar vas mar ha te le pet is. 

Sá gi Fe renc

VAKÁCIÓ BÚCSÚZTATÓ
A VÖLCSEJI HORGÁSZTÓNÁL

A Büki Cukorgyár
közeli uradalmai az 1920-as években

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u
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Ugyan vé ge lett a nyár nak, be kö szön tött az
õsz és ez zel meg ér ke zett az eny he õszi idõ já rás
is, de Sopronhorpácson nem lett vé ge az ün -
nep lés nek. Szep tem ber 21-én plé bá ni ai csa lá di
na pot és fa lu na pot tar tot tak. Dél elõtt cso por tos
fog lal ko zá sok zaj lot tak a kul túr ház ban, ahol
ven dé ge ink vol tak a bu da pes ti Jé zus Szí ve Nõ -
vé rek. Az Õ köz re mû kö dé sük kel min den kor osz -

tály meg ta lál ta a ma gá nak va ló elõ adást. Az
elõ adá sok után kerekasztal be szél ge té se ken le -
he tett részt ven ni a je len lé võk nek, me lyek szin -
tén a Nõ vé rek ve zény le té vel ke rül tek meg ren -
de zés re. Rend kí vül nagy szám ban ér kez tek ér -
dek lõ dõk, kik nek zö me he lyi volt, azon ban
akad tak kör nyék rõl va lók is, kik nek ez úton kö -
szön jük a rész vé telt. A dél elõt töt a ven dé gek
egy kö zös ebéd del és os tya sü tés sel zár ták. Dél -
re pe dig már ér kez tek a fa lu köz pont ba az el sõ
fõ zõ csa pa tok, hogy fel ké szül je nek az egy órá tól
kez dõ dõ fõ zõ ver seny re. Nyolc csa pat mér te ös -
 sze tu dá sát kü lön bö zõ éte lek el ké szí té sé vel, kik
kö zül es te a va cso ra elõtt a zsû ri csak nagy ne -
he zen tud ta ki vá lasz ta ni a leg jobb ízt. A gyer me -
kek nek is ked vez tek ezen a na pon; vol tak lég vá -
rak, né pi fa já té kok, fa kör hin ta, asz falt raj zo lás,
csil lám te to vá lás, és ér kez tek pe dá los go kar tok
is, me lye ket a fel nõt tek is nagy öröm mel pró bál -
tak ki. A szó ra ko zás mel lett az ün nep lés is nagy
sze re pet ka pott, Talabér Je nõ pol gár mes ter úr
kö szön töt te a meg je len te ket, majd min den, a
köz ség be öt éven be lül köl tö zött csa lá dot név
sze rint szó lí tot tak, aki ket rö vid be mu tat ko zást kö -
ve tõ en pol gár mes ter úr aján dék kal és nagy sze -
re tet tel kö szön tött a te le pü lé sen. A kép vi se lõ-tes -
tü let dön té se alap ján Gintli Zoltánné, Er na né ni
ré szé re dísz pol gá ri cí met ado má nyo zott a fa lu

ve ze tõ sé ge ki emel ke dõ je len tõ sé gû, több év ti -
ze des, a te le pü lé sért lel ki is me re tes, ál do za tos
mun ká já val tel je sí tett szol gá la tá ért. A dísz pol gá -
ri cím át adá sa után a Völcsej fe lõ li fa lu ha tár ban
nyi tott új ut ca ne vé nek fel fe dé se tör tént meg,
mely a Dr. Var ga Já nos ne vet kap ta, fe jet hajt va
ez zel Dr. Var ga Já nos ál lat or vos köz ség ben vég -
zett oda adó mun ká ja elõtt. Az ün nep ség re

meg hí vást ka pott Sop ron ban élõ csa lád ja is, kik
kö zül Var ga Zol tán, Dr. Var ga Já nos fia be szé dé -
ben meg kö szön te, hogy ez zel a gesz tus sal a fa -
lu hoz zá já rul ha tott édes ap ja hal ha tat lan sá gá -
hoz. Az ut ca táb lát Ko vács Pál atya szen tel te fel.
A nap to váb bi ré szé ben szent mi se volt a temp -
lom ban, ahol ven dé günk Bodó Zol tán óvá ri plé -
bá nos volt. A mi se után a pá lyá za ti for rás ból fel -
újí tott I. vi lág há bo rús szo bor és a II. vi lág há bo rús
em lék táb la meg ál dá sa tör tént meg. A plé bá ni -
ai csa lá di na pot egy ze nei kí sé re tes, fák lyás kör -
me net, a fa lu na pot pe dig egy ut ca bál zár ta.
Re mél jük, hogy a ren dez vé nye ink re lá to ga tó
ven dé gek jól érez ték ma gu kat, és jö võ re új ra
ta lál ko zunk, és ha son ló an jól szó ra ko zunk, mint
az idei év ben. 

Igler Pat rí cia

Plébániai családi nappal 
egybekötött falunapot tartottak Sopronhorpácson
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• Völcsej
Vizesgyakorlat a fa te le pen

Hat te le pü lés ön kén tes tûz ol tó inak rész vé te -
lé vel ke rült sor szep tem ber 20-án Völcsejen, az
ön kén te sek szak mai fel ké szült sé gét fel mé rõ tak -
ti kai vizesgyakorlatra. A gyü le ke zõ a tûz ol tó szer -
tár nál volt, ahol az el iga zí tás után kez de tét vet te
a gya kor lat. A Te me tõ köz ben ta lál ha tó HOR-
KOR Fa te lep rõl kap tak ri asz tást az egy sé gek,
ahol, töb bek kö zött, sé rül tet kel lett ki men te ni az
épü let bõl és a szak sze rû (víz)táplálásról kel lett
gon dos kod ni uk. Min den csa pat (Lö võ ÖTE,

Egyházasfalu ÖTE, Und ÖTE, Nagylózs ÖTE,
Sopronhorpács ÖTE és Völcsej ÖTE) si ke re sen
haj tot ta vég re a fel ada tát. A si ke res vi zes gya -
kor lat le bo nyo lí tá sa mel lett, elõ zõ hé ten az idei
ver seny sze zon is vé get ért a völcseji ön kén te sek
szá má ra. Szep tem ber 14-én vet tek részt négy
ka te gó ri á ban a Gyõr-Sáráspusztán meg ren de -
zett me gyei dön tõn, ahol Gyõr-Moson-Sopron
me gye leg jobb ja i val mér ték ös  sze tu dá su kat. A
si ke res sze rep lé sen túl az iga zán nagy büsz ke -
ség az, az egye sü let szá má ra, hogy mind két
gyer mek csa pat csak idén ta vas  szal sze re pelt
elõ ször te rü le ti ver se nyen, ahol ka te gó ri á juk ban
az el sõ he lyet meg sze rez ve, rög tön a me gyei
dön tõ be ju tot tak.                              Tóth Judit

Rövid hírek
A za rán dok lat vagy za rán dok út a za rán do kok

ál tal tett val lá si uta zás egy szent nek tar tott bi zo -
nyos hely re. Tes tet, lel ket egy aránt erõ sít. A za rán -
dok lat egy tár sas ese mény is, hi szen az út so rán
ta lál koz nak és ta pasz ta la to kat cse rél nek a hí võk,
sok szor olya nok, akik kel még so ha sem ta lál koz -
tak. Az úton kö zö sen imád koz nak, és Má ria éne -
ke ket éne kel nek. 2019. au gusz tus 24-én za rán -
dok nap volt a Nem zet kö zi Má ria-út ös  szes út sza -
ka szán, 1 na pi já rás ra ta lál ha tó Má ria kegy he -
lyek re. A Csepregi Bol dog as  szony ká pol na is a

kör nyék be li ek ha gyo má nyos za rán dok he lye volt
már az el múlt év szá zad ok ban is. Cél ja a he lyi és
a kör nyék be li la kos ság ös  sze fo gá sa. A Má ria-út
Egye sü let min den év ben a Nagy bol dog asszony
nap ját kö ve tõ en ezt a ha gyo mányt ele ve ní ti fel.
Ezt a za rán dok na pot az Édes apá kért aján lot ták
fel. A za rán do kok Kõ szeg rõl in dul tak reg gel az úti
ál dás után és út köz ben ta lál koz tak a más fe lõl ér -
ke zõk kel, mint pél dá ul Ólmod, Horvátzsidány,
Peresznye. A Peruska Má ria ká pol ná nál már a
Csepreg és Tömörd fe lõl ér ke zõk is kap cso lód tak

hoz zá juk. A Peruska Má ria ká pol na a Má ria-út ré -
sze, is mert za rán dok hely, Eu ró pá ban egye dül ál -
ló Em lék park kal. Kö zös imád ko zás, ének lés után
foly tat ták út ju kat a za rán do kok. A csepregi hegy
vé dõ szent jé nek, Szent Or bán püs pök szob ra mel -
lett el ha lad va a csepregi Szent kú ti ká pol na fe lé
ha lad tak, hi szen ott már vár ták a me ne tet a
Kiszsidány, Zsira, Gyalóka, Répcevis fe lõl ér ke zõk.
A ká pol na meg te kin té se és egy kis meg ven dé -
ge lés után in dult to vább a me net Bol dog as  szony
ká pol ná hoz. In nen már ba ba ko csi val is vé gig le -

he tett men ni. A Bol dog as  szony Ká pol ná nál ta lál -
koz tak za rán do kok a má sik irány ból Csénye,
Pósfa, Gór, Ölbõ, Bük fe lõl ér ke zõk kel. A Szent mi -
sén fõcelebráns Ko vács Ri chárd Kõ sze gi is ko la lel -
kész volt. A za rán dok lat vé gén agapéra vár ták a
részt ve võ ket. Aki részt vett a za rán dok úton olyan
él mény bir to ká ba ju tott, amely meg erõ sí tet te val -
lá sos sá gát.

„Aki me ne kül, ön ma ga elõl fut, aki za rán do -
kol, ön ma ga fe lé tart.”

Horváthné Pa dos Te réz

Za rán dok lat az Édes apá kért
1 UTON ZA RÁN DOK NAP 

Szakony ka to li kus fi a tal ja i nak öt le te vált va ló -
ra jú li us 27-én. Hos  szú elõ ké szü le tek után a SZIK-
lak (Szakonyi If jú sá gi Klub) meg nyi tó já ra in vi tál -
ták a fa lu be li e ket a he lyi plé bá nia ud va rá ra. Az
ün ne pé lyes al kal mon Finta Jó zsef plé bá nos úr
meg szen tel te az új kö zös sé gi he lyet, a ven dé -
gek ve tí tést lát hat tak a mun ká la tok ról, majd te -
rí tett asz tal mel lett foly tat hat ták a be szél ge tést.
A ter vek meg va ló sí tá sá ról Kluk Esz ter klub tag
me sélt.

„Már ta vas  szal fel me rült ben nünk az öt let,
hogy jó len ne a plé bá nia ud va rán ál ló ré gi
épü let bõl kö zös sé gi te ret ki ala kí ta ni, hi szen ed -
dig nem na gyon ta lál tunk he lyet és al kal mat ki -
sebb ös  sze jö ve te lek re, ta lál ko zók ra.  Lel kes kis
csa pa tunk meg ke res te Csenár Má tyást, aki
öröm mel se gí tett a to váb bi ak ban. Mun ká la ta -
ink a nyá ri szü net el sõ nap ja i val el is kez dõd tek.
Volt mit ten ni, ren ge teg hol mit pa kol tunk ki,
mely nek leg na gyobb ré sze pa pír volt. Eh hez
még gyûj töt tünk a fa lu ban, így 610 kg pa pírt
ad tunk le a te le pen. Majd kö vet ke zett az iga -
zán ne héz mun ka: drót ke fé vel le si kál tuk a me -
szet a fa la kon lé võ fa lé cek rõl. Bár az ala pos ta -

ka rí tás mun ká la tai na po kig tar tot tak, de iga zán
jó han gu lat ban szor gos kod tunk. A fa lu mes ter -

em be rei is be se gí tet tek. Ma jor At ti la a kõmûves -
mun ká la to kat vé gez te, se gí tett az új ab la kok

be sze re lé sé ben. Alasz Lász ló egy új fa lat hú zott
fel ne künk, s az asz ta los mun ká kat vé gez te. Kö -
vér Im re egy vas aj tót ké szí tett. Kó bor Ádám a
fes tést vál lal ta. Csenár Má tyás szer ve zé sé vel
áram és vil lany is be ve ze tés re ke rült. Bú to ro kat
rak lap ok ból ké szí tet tünk, ami ket szin tén Csenár
Má tyás szer zett ne künk. A ké nyel mes sa rok ülõ re
pap la no kat és pár ná kat tet tünk. Ezek után ki de -
ko rál tuk a he lyet: ké pe ket, posz te re ket ra gasz -
tot tunk a fal ra, ké szí tet tünk - szin tén rak lap ok ból
- bár pul tot, égõ so ro kat ra gasz tot tunk fel ide-
oda. A Szakonyi Tûz ol tó ság aján dé ko zott ne -
künk egy ping pong asz talt. Lel kes csa pa tunk
tag jai: Ta kács Ben ce, Ta kács Dá vid, Ma jor Ad ri -
enn, Né meth La u ra, Kluk Lász ló, Galavics Ger -
gõ, Bõ sze Mer cé desz, s én.

Na gyon szé pen kö szön jük a fa lu la ko sa i nak
a se gít sé get és tá mo ga tást, kü lö nö sen Csenár
Má tyás nak, aki szí vét-lel két be le tet te a mun ká -
la tok ba és ös  sze tar tot ta a csa pa tot. Örü lünk,
hogy so kan meg tisz tel ték je len lét ük kel a meg -
nyi tón kat, hi szen ez a kö zös sé gi hely min den fi -
a tal szá má ra nyit va van, aki sze ret ne ve lünk kö -
zö sen gon dol kod ni, ten ni.”                         ADA

If jú sá gi klub ala kult Szakonyban
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A vantól nem kell fél ni – tart ja a mon dás és
ha be le gon do lunk ez az élet szá mos te rü le té re
igaz. Em lít het jük akár a sze zo ná lis zöld ség-gyü -
mölcs be szer zést, be fõ zést vagy akár a té li tü ze -
lõ be szer zé sét is. Ez utób bi töb bek kö zött ak kor

fon tos, ha ve gyes tü ze lé sû ka zán nal biz to sít juk
ott ho nunk me le gét. A ve gyes tü ze lé sû ka zán
nagy elõ nye, hogy vá lo gat ha tunk a fû tõ anyag -
ok kö zött, hi szen a ház tar tás ban ös  sze gyû lõ pa -

pír tól a fán át a szé nig, szal ma bá lá ig, pelletig,
bri ket tig meg le põ en sok min dent el ége tünk
ben ne. A fát vagy a sze net vi szont jó elõ re be
kell spáj zol ni hoz zá! A leg -
több csa lád ban be vett
szo kás, hogy ha von ta fél -
re tesz nek egy ös  sze get,
hogy ta vas  szal vagy nyá -
ron meg ve hes sék az évi
tü ze lõt. En nek az ára per -
sze nagy ban függ a fa tí -
pu sá tól, no meg at tól is,
hogy ke ver jük-e szén nel,
ugyan is a fe ke te vagy
bar na szén nagy fû tõ ér té -
kû, és las sab ban ég, így
rit káb ban kell rak ni be lõ le
a ka zán ba. A fa meg vé te -
le meg le he tõ sen sar ka la -
tos pont ja a ve gyes tü ze -
lé sû ka zán hasz ná la tá nak.
Sok hely rõl sok fé le fát ren -
del he tünk, ám ha nem vi -
gyá zunk, és nem ér tünk
hoz zá, könnyen át ver het nek min ket. A leg fon to -
sabb, hogy a le he tõ leg szá ra zabb fát rak juk a
ka zán ba, hi szen an nak ma gas a fû tõ ér té ke. Eh -
hez ké sõ õszi, té li, vagy ko ra ta va szi vá gá sú fá -
ra lesz szük sé günk, mert eb ben az idõ szak ban
van a fák ve ge tá ci ós idõ sza ka, ek kor van ben -
nük a leg ke ve sebb víz. Emi att ér de mes egész
év ben fél re ten ni a tü ze lõ re, és egy ös  szeg ben
ta vasz  szal meg vá sá rol ni, majd fel ha so gat va
egész nyá ron a sza bad ban szá rí ta ni. Egy
jótanács: az ár meg ál la pí tá sá nál ra gasz kod junk

a köb mé te res szá mí tás hoz, így azt is le el len õriz -
het jük, nem hoz tak-e ke ve sebb fát - ez a kont roll
má zsá ra vé ve egy sze rû en ki vi te lez he tet len. Be -

le gon dol va a ve gyes tü ze lé sû ka zán még min -
dig költség ha tékony és köz ked velt meg ol dás.

Még több in for má ció a 
www.futsokosankampany.hu

yde

Készüljünk már most a télre
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Csepregi szüret képekben
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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.)
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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)

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
. . . 

repcevidek.hu

P R O G R A M A J Á N L Ó
Ál lan dó ki ál lí tá sok Csepregen, a PSMSK-ban: Az elõ csar -

nok ban: Ma gyar or szág nem ze ti park jai. A Vá ro si Könyv tár ban:
Sárváry Haj nal ka ki ál lí tá sa. A ki ál lí tó te rem ben ok tó ber vé gé ig meg te -
kint he tõ: A Szi ge ti csa lád élet mû ki ál lí tá sa és az: Idõ uta zás: Az
újabbkori csepregi szü re tek - fo tó ki ál lí tás.

Ok tó ber 1-6. Bü kön, Csepregen és más te le pü lé se ken: Or szá gos
Könyv tá ri Na pok – ren dez vény so ro zat, ben ne:

Ok tó ber 03-án, csü tör tö kön 18.30 ó. Csepregen, a PSMSK-ban:
Író-ol va só ta lál ko zó Hor váth Ni ko let tá val.

Ok tó ber 4-én, 11-én és 18-án, pén te ken 15 órá tól Bük für dõn, a
Turinfo té ren (a ré gi busz pá lya ud var mel lett): Ter me lõi pi ac.

Ok tó ber 4-én, pén te ken 18 ó. Csepregen a Nádasdy ut cai kop -
ja fá nál: Em lé ke zés gr. Bat thyá ny La jos ra és az ara di vér ta núk ra.

Ok tó ber 5-én, 16 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban (Eöt vös u. 13.):
Bü ki TK–Gyõri Au di ETO U-22 – nõi NB-II-es baj no ki ké zi lab da mér kõ zés.

Ok tó ber 6-án, va sár nap, 10 ó.: Zsira–Agyagosszergény, 11 ó.:
Rép cevis–Lövõ, Sopronhorpács–Fertõszéplak, 12 ó.: Si ma ság–Izsák  fa,
Acsád-Meszlen–Telekes,  16 ó.: Egyházas fa lu–Nagylózs me gyei III. o.
lab da rú gó mér kõ zé sek.

Ok tó ber 8-án, ked den 18 ó. Csepregen, a Vá ro si Könyv tár ban:
Pukler Zol tán: Sze mel vé nyek Csepreg val lás tör té ne te c. mû könyv be -
mu ta tó ja.

Ok tó ber 11-13.: Bü kön, a Sport csar nok ban (Eöt vös u. 13.): BÜK -
FÜR DÕ KU PA - I. osz tá lyú után pót lás asz ta li te nisz rang lis ta ver seny.

Ok tó ber 12-én, szom ba ton 15 ó. Bü kön, a sport te le pen: Bü ki
TK–Répcelak me gyei I. o. lab da rú gó mér kõ zés

Ok tó ber 13-án, va sár nap, 10 óra: Sopronhorpács–Újkér,
Zsira–Lövõ, 12 ó. Répcevölgye-Bõ–Szergény me gyei III. o., 15 ó.
Csepregen, a Sport pá lyán: Csepreg– Kör mend me gyei I. o. lab da rú -
gó mér kõ zés.

Ok tó ber 19-én, szom ba ton 9-12 ó. Csepregen, a PSMSK elõ csar -
no ká ban: Pa pa gáj ki ál lí tás.

Ok tó ber 19-én, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban (Eöt -
vös u. 13.): Bü ki TK–KK Aj ka – nõi NB-II-es baj no ki ké zi lab da mér kõ zés.

Ok tó ber 19-20. Kõ sze gen: A na túr park ízei – gaszt ro nó mi ai fesz -
ti vál és Or so lya na pi vá sár.

Ok tó ber 20-án, va sár nap, 14.30 ó. Csepregen, a Sport pá lyán:
Csepreg-Vép me gyei I. o., Si ma sá gon: Sima ság–Rép ce völ gye-Bõ, 15
óra: Egyházasfalu–Ágfalva, me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zé sek.

Ok tó ber 20-án, vasárnap 17 ó. Csepregen, a Vá ro si Könyv tár -
ban: Bib lia tör té ne ti ki ál lí tás meg nyi tá sa.

Ok tó ber 23-án, szer dán te le pü lé se in ken: Ün ne pi meg em lé ke zés
az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 63. év for du ló ja al kal má ból.

Ok tó ber 26-án, szom ba ton 14.30 ó. Bü kön, a sport te le pen: Bü ki
TK–Csepreg me gyei I. o. lab da rú gó mér kõ zés

Ok tó ber 27-én, va sár nap, 10 óra: Répcevis–Sopronhorpács,
Zsira–Újkér, 11.30 ó. Répcevölgye-Bõ–Kemenesmagasi, 14.30 ó.
Acsád-Meszlen–Cák me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zé sek.

No vem ber 2-án, szom ba ton 13.30 ó. Bü kön, a sport te le pen:
Bü ki TK–Vép, Csepregen, a Sport pá lyán: Csepreg–Kõszeg me gyei I. o.
lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 3-án, va sár nap, 10 óra: Répcevis–Zsira, Sopron hor -
pács–Agyagosszergény, 13.30 ó. Simaság–Szergény, 14.30 óra:
Egyházasfalu–Pereszteg me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zé sek.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.visitbuk.hu, 
a www.csepreg.hu, gyor.mlsz.hu, vas.mlsz.hu és a www.naturpark.hu hon la po kon. 

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

01. Sanitas 17–20.00 készenlét
02. Sanitas 17–20.00 készenlét
03. Sanitas 17–20.00 készenlét
04. Sanitas 17–20.00 készenlét
05. Sanitas 9–14.00 készenlét
06. Sanitas 9–14.00 ügyelet
07. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
08. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
09. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
12. Sanitas 9–14.00 készenlét
13. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
14. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
15. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
16. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
17. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
18. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
19. Sanitas 9–14.00 készenlét
20. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
21. Sanitas 17–20.00 készenlét
22. Sanitas 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 9–14.00 ügyelet
24. Sanitas 17–20.00 készenlét
25. Sanitas 17–20.00 készenlét
26. Sanitas 9–14.00 készenlét
27. Sanitas 9–14.00 ügyelet
28. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
29. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
30. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
31. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

Ok tó ber hó nap ban hét fõ tõl pén te kig 17:30-
tól a szent mi sék elõtt a Szent Mik lós temp lom ban
ró zsa fü zért imád ko zunk. Szom ba ti na po kon a
Szent Ka ta lin ká pol ná ban a 18 órás szent mi se
elõtt kez dõ dik a ró zsa fü zér el imád ko zá sa. 

Ok tó ber 4. - pén tek. Elsõpéntek – a be te -
gek gyón ta tá sa.

Ok tó ber 7. – hét fõ. Rózsafûzér Ki rály nõ je
ün ne pe. A szent mi se 18 óra kor kez dõ dik a Szent
Mik lós temp lom ban.

Ok tó ber 13. – va sár nap. 16 óra kor a te me -
tõ mel let ti el sõ stá ci ó tól in du lunk a Bol dog asz -
 szony ká pol ná hoz a ha gyo má nyos fatimai ima -
ta lál ko zó hely szí né re. Köz ben a ró zsa fü zért
imád koz va kö zö sen el mél ke dünk, imád ko zunk,
éne ke lünk. 17 óra kor kez dõ dik a koncelebrált
szent mi se. A szent mi sét Mé szá ros Do mon kos do -
mon kos ren di szer ze tes mu tat ja be. Mos to ha
idõ já rás ese tén a ró zsa fü zér el imád ko zá sa és a
szent mi se a Szent Mik lós temp lom ban lesz.

Ok tó ber 20. – mis  szi ós va sár nap, a vi lág -
mis  szió ün ne pe. Ezen a na po kon em lé ke zik meg
a vi lág egy ház a mis  szi ók ról. A per sely ado má -
nyok mis  szi ós cél ra ke rül nek to váb bí tás ra.

Ok tó ber 26. – szom bat. „Aki több re
vágyik…” A bér mál ko zás ra ké szü lõ fi a ta lok kö -
zös sé gi ös  sze jö ve te lei. Az ok tó ber ha vi ta lál ko zás
9:30-kor kez dõ dik a plé bá ni án.

A csepregi 
római katolikus 

egyházközség
2019. október havi eseményei

A Bü ki MSK 
2019. ok tó be ri prog ram jai

Ok tó ber 7. 17.00 Könyv be mu ta tó.
Feiszt György és Jagadics Pé ter Kõ be vé -
sett em lé ke zet – A nagy há bo rú em lék he -
lyei Vas me gyé ben cí mû könyv be mu ta tó -
ja. Kö szön tõt mon da nak: Majthényi Lász ló,
a Vas Me gyei Köz gyû lés el nö ke, Dr. Né -
meth Sán dor, Bük Vá ros pol gár mes te re. A
köny vet be mu tat ja Jagadics Pé ter a
könyv társ szer zõ je és Benkõ Sán dor, a Sár -
vá ri Fo tó klub Egye sü let el nö ke, Mo de rá tor
Far kas Csa ba, köz re mû kö dik a Kel ti ke
Nép dal cso port. A mû sor vál toz ta tás jo gát
fenn tart juk!

Ok tó ber 16. 17.00 Ol va só szem üveg.
Álom, al vás, al vás za var – Mit rej te nek az
ál ma ink? Dr. Bogáth Mar git pszi cho ló gus
elõ adá sa. A be lé pés díj ta lan!

Ok tó ber 23. 10.00 Ün ne pi meg em lé ke -
zés az 1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc 63. év for du ló ja al kal má ból. Rész le tes
prog ram: www.buk.hu, www.bukmsk.hu.
Hely szín: Vá ros há za és park ja (9737 Bük,
Szé che nyi u. 44.)

Ok tó ber 26. „Ha gyo má nyos ré gi ók,
ré gi ók ha gyo má nya” XIII. Vass La jos Nép -
ze nei Ver seny elõ dön tõ. Hely szín: Bü ki MSK
– Szín ház te rem. A be lé pés díj ta lan!






