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Szakonyból rö vi den

A he lyi könyv tár ok tó ber 7-én Pék Ti bor
könyv be mu ta tó já ra hív ta az ér dek lõ dõ ket. Az
al kal mon a szer zõ A (mi tõl vagy ki tõl) vál to zó
klí ma cí mû köny vét mu tat ta be.

Ok tó ber 14-én új ból el in dult Ma gyar or -
szág Kor má nyá nak tá mo ga tá sá val, a Nem ze -
ti Mû ve lõ dé si In té zet szak mai ko or di ná ci ó já -

ban a szak kör. Az idei év ben ves  szõ fo nás sal
és pa pír fo nás sal is mer ked het nek meg a ta -
gok Hanisné So mo gyi Er zsé bet szak kör ve ze tõ
se gít sé gé vel. 

SulicsHeni

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Szakony

Em lé ke zés 1956-ra Szakonyban

Ok tó ber 23-án a szakonyi könyv tár szer ve -
sé zé sé ben 1956 hõ se i re és ár tat lan ál do za ta -
i ra em lé kez tek a je len lé võk. A ko ra be li fel vé -
te lek mel lett da lo kat, tán co kat, ver se ket hall -

hat tak és lát hat tak az em lé ke zõk. A mû sor
után a ke gye let mé cse se it he lyez ték el az em -
lék he lye ken. 

A mû sor ban sze re pelt Né meth Do mon kos
(nép tánc), Varhai Kla u dia és Varhai Esz ter (ci te -
ra), ének, Né meth La u ra (ének), Jagudits-Nagy
Nó ra (vers), Koczánné Hegyésí Ju dit Len ke (nar -
rá tor). A meg em lé ke zést Göm bös Ta más evan -
gé li kus lel kész gon do la tai zár ták.

Öröm mel kür töl jük vi lág gá a nagy hírt: meg -
nyi tot tuk az if jú há za sok sé tá nyát Lócson! 

Idén 3 pár kö töt te ös  sze éle tét és ta lált ott -
hon ra kis te le pü lé sün kön, aminek szív bõl örü -
lünk. Nagy szó ez Lócs éle té ben, hi szen több

mint 10 éve nem tör tént ilyen ese mény a pi ci,
el öre ge dõ fa lu ban, ahol mint egy 90 fõ él élet vi -
tel sze rû en. Szep tem ber 17-én, az Õsz kö szön tõ
ren dez vény mû so rai kö ze pet te Hor váth Il di kó

pol gár mes ter as  szony öt le té re egy-egy fa cse -
me té vel és em lé kül mé zes ka lács szív vel kö szön -
töt te az if jú pá ro kat a kép vi se lõ-tes tü let. A fá kat
a pa tak par ton ül tet ték el, ahol van még ki adó
hely bõ ven. A szü le ten dõ gyer me kek nek is itt
sze ret ne em lé ket ál lí ta ni az ön kor mány zat. Ez -

úton is szív bõl gra tu lá lunk és sok bol dog sá got kí -
vá nunk az if jú pá rok nak! 

Ok tó ber 9-én, az idõ sek nap já hoz kap cso lód -
va tar tot ta a szép ko rú ak dél után ját az ön kor -
mány zat. A 40 fõs tár sa sá got a Kõszeg szer da -

helyrõl ér ke zett Ka mé le on Szín ját szó Kör szó ra koz -
tat ta, több vi dám da ra bot is elõ ad tak a re per to -
ár juk ból. Majd bõ sé ges va cso rát fo gyasz tot tak el
a meg hí vot tak. A kép vi se lõ-tes tü let ne vé ben Hor -

váth Il di kó pol gár mes ter asszony kü lön kö szön töt -
te a rang idõs nyug dí ja so kat: Var ga Józsefnét,
Tóth La jost és a rang idõs há zas párt, Gadovics
Györ gyöt és fe le sé gét, Mar gi tot. To váb bi szép
nyug dí jas éve ket kí vá nunk!

RN

Az Ala pít vány az Egyházasfalui Óvo dá ért
kö szö ne tet mond a fel aján lott adó 1%-áért! A
fel aján lott ös  szeg bõl gyer mek prog ram ja in kat
és tár gyi fel sze relt sé gün ket fej lesz tet tük! 

Kiss Tiborné
Ku ra tó ri u mi el nök

• Egyáhzasfalu

Ifjú házasok sétánya
és idõsek napja Lócson

Ál ló sor ban bal ról jobb ra: Or bán-Né meth Nó ra, Or bán Ró bert, Hor váth Má té, Horváth-Preisz Ra mó na,

Csó ka Worakan, Dr. Csó ka Le ven te, Hor váth Il di kó pol gár mes ter, Buús Ju dit, a Róci Egye sü let el nö ke

Fo
 tó

k: RN
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EL JÖTT MÁR NO VEM BER DI DER GÕ HÓ NAP JA...

No vem ber – Szent And rás ha va 
– Õsz utó – Enyé szet ha va

Következõ megjelenés:  2022. december 7-én!

OLVASS
MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

No vem ber az õsz har ma dik hó nap ja.
Szür kéb bek a nap pa lok. Az õszi hó na pok kö -
zül ál ta lá ban a leg csa pa dé ko sabb, a leg -
kö dö sebb. A szán tó föl dek rõl be ta ka rít ják az
utol só ter mé nye ket is. Az el sõ hó is no vem ber
vé ge fe lé szo kott le es ni. A fa lun élõ, gaz dál -
ko dás sal fog lal ko zó em be rek ez idõ tájt csak
a ház kö rü li mun kák kal fog la la tos kod nak.

Né pi idõ jós lás no vem ber re: ha Min den -
szen tek nap ján hó esik, nem ol vad el már ci -
u sig, ha Ka ta lin ko pog, ka rá csony lo csog,
Már ton né ha fe hér lo von jár, ha Már ton lúd -
ja jé gen áll, ka rá csony kor sár ban bo tor kál.

Az is ko lá ban no vem ber ben min dig
egész ség ne ve lé si hó na pot tar tot tunk a di á -
kok nak. Az egész sé ges élet mód ra ne ve lés
kü lö nö sen nagy sze re pet ját szott eb ben a
hó nap ban. Fel hív tuk a ta nu lók fi gyel mét vál -
to za tos, ér de kes prog ra mok kal az egész sé -
ges táp lál ko zás és a moz gás fon tos sá gá ra is.

No vem ber el sõ nap ja i ra esik két leg fon to -
sabb õszi ün ne pünk, a min den szen tek nap ja
(no vem ber 1.) és a ha lot tak nap ja (no vem ber
2.). El hunyt sze ret te ink re, hoz zá tar to zó ink ra
em lé ke zünk eze ken a na po kon. Mind két ün -
nep ke resz tény ere de tû. Ilyen kor meg tel nek
a te me tõk em be rek kel. Vi rá gok, ko szo rúk ke -
rül nek a sí rok ra. Gyer tyá kat, mé cse se ket
gyúj tunk. Ilyen kor meg gyúj tott gyer tya fé nye
az örök vi lá gos sá got jel ké pe zi. Is me rõ sök kel,
ro ko nok kal sok szor csak ilyen kor ta lál ko zunk.

No vem ber 11. Már ton nap ja. Szá mos
nép szo kás, nép ha gyo mány, nép hit kap cso -
ló dik hoz zá.

Egy részt a me zõ gaz da sá gi mun kák be -
fe je zõ dé sé hez, más részt ah hoz a le gen dá -
hoz, mely sze rint Szent Már ton egy liba ól -
ban pró bált el búj ni, ami kor püs pök ké akar -

ták meg vá lasz ta ni, de a lu dak el árul ták gá -
go gá suk kal. Sok he lyen ezen a na pon új bor
be mu ta tót tar ta nak. Az ét ter mek li bás étel lel
vár ják a ven dé ge ket, ne hogy a né pi ha gyo -
mány „jó vol tá ból” egész év ben éhez ze nek
õk vagy ven dé ge ik.

No vem ber 19. Ár pád-há zi Szent Er zsé bet
nap ja. A kö zép kor egyik leg is mer tebb, leg -
ked vel tebb szent jé re em lé ke zünk, fel idéz ve
élet tör té net ét. A sze gé nyek se gí tõ je.

Csepregen az új bo ra i kat a gaz dák Er -
zsé bet-na pon szok ták be mu tat ni.

No vem ber 25. Szent Ka ta lin nap ja, a ti -
zen négy se gí tõ szent egy ké re em lé ke zünk. A
csepregi zár da ká pol na vé dõ szent je Szent
Ka ta lin.

No vem ber 30. And rás nap ja. A né pi
meg fi gye lés az idõ já rás sal kap cso la tos: Ha
And rás nap ján fagy, ak kor a ka rá csony esõs
lesz. And rás nap a nép ha gyo mány egyik je -
les nap ja. A leg je len tõ sebb há zas ság jós ló,
va rázs ló nap. And rás na pi szo ká sok: pl.
gom bóc fõ zés, férj- és idõ jós lás.

No vem ber vé gé re vas tag, bar na lomb -
szõ nye get te rít a fák alá az õsz.

No vem ber az egyik ke zé vel már a tél be
ka pasz ko dik.

„Pe dig fúj, aho gyan
fúj ni tud no vem ber,
bir kó zik a csu pasz
he gyek kel, vi zek kel.

Böm böl a szél, sü völt,
dü hé ben már jaj gat:
túlcsárogják dü hét
a csó kák és a var jak.”

(Kányádi Sán dor: No vem ber)

Horváthné Pa dos Te réz

Meg em lé ke zés
Mes ter há zán
1848-49-es for ra da lom és sza bad ság harc

vér be foj tá sá nak gyász nap ján, ok tó ber 6-án
Mes ter há zán a he lyi te me tõ ben tar tot tak meg -
em lé ke zést. Do hi Zsolt pol gár mes ter ün ne pi kö -
szön tõ jé ben ki emel te: „Az 1849-es már tí rok ál -
do za ta nem volt hi á ba va ló, mert po li ti kai és er -
köl csi ér te lem ben is olyan ala po kat fek tet tek le,
ame lyek re má ig is épít kez he tünk”, majd foly tat -
ta: „Ne künk Mes ter há zán kü lö nö sen fon tos a
meg em lé ke zés, hi szen fa lunk szü lött je, Mes ter -
házy Ist ván is ré sze se volt a sza bad ság harc nak.

Az õ em lé ke elõtt is tisz tel günk a mai na pon,
hisszük és vall juk, hogy nem volt hi á ba va ló az õ
hõ si es sé ge és szen ve dé se. Le gyen pél da az
utó kor szá má ra!” Az ün ne pi kö szön tõ után rend -
ha gyó mó don foly ta tó dott a meg em lé ke zés,
hisz he lyi höl gyek vál lal ták, hogy tör té nel mi át -
te kin tés sel és ver sek kel tisz te leg nek a hõ sök
elõtt. A ko szo rú zás után a Szó zat el ének lé sé vel
zá rult az ün nep ség.                                        bvr
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• Sopronhorpács
Ker ti mun ká la tok 
a sopronhorpácsi óvo da ud va rán

Az õsz be kö szön té vel az óvo dás gyer me -
kek rend be tet ték a magaságyásokat. Ez min -
den év ben az õ fel ada tuk. Szor gos ke zek ka -
pál ták fel a ta lajt, s utá na el ge reb lyéz ték. A

nö vé nyi szá ra kat ki szed ték elõt te, s a kom -
posz tá ló ba vit ték. A kis kert ta la ját is fel ka pál -
ták, el ge reb lyéz ték, a le hul lott fa le ve le ket
lomb söp rû vel ös  sze húz ták, s kis ta lics ká ba
szál lít va ku pac ba hord ták.

Balogh-Igler Pat rí cia

– Kér lek, mu tat kozz be az ol va sók nak
pár mon dat ban!

– Nagy Pé ter nek hív nak, Zsirán élek és sza -
kács ként dol go zom. Szom bat he lyen vé gez tem
el a sza kács is ko lát, majd ki ta nul tam a cuk rá sza -
tot is. Dol goz tam az is ko la után Auszt ri á ban is, de
az óta ha za jöt tem, és Ma gyar or szá gon dol go -
zom. Szü le i met töb ben is mer he tik, hi szen édes -
apám pol gár mes ter Zsirán, édes anyám pe dig a
Répcevidék új ság cikk író ja Zsirán.

– Mi volt a sza kács szak ma vá lasz tás
moz ga tó ru gó ja ak ko ri ban?

– Már fi a ta lon meg sze ret tem a fõ zést, hi szen
ná lunk min den ki sze ret fõz ni. Vi szont ar ról, hogy
sza kács sze ret nék len ni, el sõ sor ban édes apám
pél dá ja mi att dön töt tem így. Sok szor fõ zõcs ké -
zett már kis ko rom ban is sza bad tû zön, én pe dig
min dig ott vol tam mel let te. In nen jött az öt let,
hogy sza kács le gyek. Édes apám is sza kács nak
sze re tett vol na ta nul ni, de vé gül nem ezt a pá -
lyát vá lasz tot ta, így tu laj don kép pen az õ ál mát
is meg va ló sí tot tam.

– Ho gyan tud tad el ha tá roz ni ma gad,
hogy in dulj a Sé fek séfe ver se nyen? Mi volt
a cé lod a ver sen  nyel? 

– Az ak ko ri pá rom hív ta fel rá a fi gyel me met,
hogy in dul a mû sor, és töb ben is biz tat tak, hogy
pró bál jam meg. Ma gam tól nem biz tos, hogy
ne ki fu tot tam vol na. Cé lom volt a szak mai fej lõ -
dés, hogy fo lya ma to san ta nul has sak, il let ve ter -
mé sze te sen, hogy mi nél to vább jus sak a ver -
seny ben, akár a dön tõ ig is.

– Hogy zaj lott a vá lo ga tó?
– A ver seny el sõ he té ben van nak a vá lo ga -

tók, ami egy több lép csõs fo lya ma tot ta kar. A vá -
lo ga tók alatt a je lent ke zõ sza ká csok nak egy óra
alatt kel lett el ké szí te nie egy ételt, amit a zsû ri tag -
jai va kon kós tol tak, te hát nem tud ták és nem lát -
ták, ki ké szí tet te azt. Ezek alap ján ala kí tot ták ki a
zsû rik a csa pa ta i kat, így ala kult ki a 18 fõs me -
zõny. Sze ren csé re nem volt ne héz meg ug ra nom
a vá lo ga tót an nak el le né re sem, hogy me rész
vol tam és tök fõ ze lé ket és fo gast ké szí tet tem.

– Mi volt a leg ne he zebb a ver seny ben?

– Ne kem leg in kább a csa pat ban dol go zás,
és az, hogy na gyon ke vés idõn be lül bi zal mat
sza vaz zak a csa pat tár sa im nak. Sok idõ kell ne -
kem egyéb ként ah hoz, hogy va la kit iga zán a bi -
zal mam ba fo gad jak oly an  nyi ra, hogy együtt tud -
jak ve le dol goz ni. De ahogy zaj lot tak a fel ada tok,
egy idõ után már kön  nyebb volt mind ez.

– Mi lyen volt hí res sé fek kel együtt „dol -
goz ni”?

– Ez egy nagy meg tisz tel te tés volt szá mom ra,
bár And rás sal és Fri gyes sel már volt al kal mam
ta lál koz ni, de együtt dol goz ni mind hár muk kal

egy kü lön él mény volt, ren ge te get ta nul tam tõ -
lük. Igye kez tem min den ben kö vet ni õket, hogy
a leg job ban tel je sít sek.

– Ho gyan re a gál tál a ka me rák ra, nem
fe szé lyez tek?

– Nem volt kön  nyû, hogy min den lé pé sét fi -
gye lik az em ber nek, de az tán meg ta nul tam ki -
zár ni, hogy ne er re fi gyel jek, így pár nap alatt
tel je sen el tud tam tõ lük vo nat koz tat ni.

– Mi lyen ér zés volt be ke rül ni az elõ dön -
tõ be, majd a dön tõ be?

– Hi he tet le nül fel eme lõ ér zés, mi kor be -
mond ják a ne ve det, hogy to vább ju tot tál. Az
elõ dön tõ ben egy na gyon ki emel ke dõ idõ sza -
kom volt, mind lel ki leg, mind a fõ zést il le tõ en,
így egy pi cit szá mí tot tam rá, hogy nye reg ben
va gyok, és akár a dön tõ is ös  sze jö het. Az, hogy
az tán tény leg be ju tot tam a dön tõ be, egy óri á si
öröm volt. Hogy így ala kult, hogy nem én nyer -
tem, saj ná lom, de így is pro fi tál ni tu dok az ott
meg szer zett ta pasz ta la tok ból, él mé nyek bõl.

– Mik a ter ve id a jö võ re néz ve? Kap tál
fel ké ré se ket?

– So kan meg ke res tek már, de még nem sze -
ret nék lép ni a mun ka he lyet il le tõ en. Idõ vel nyil -
ván a fel jebb lé pés a cé lom, vagy akár egy sa -
ját hely nyi tá sa. Egy biz tos, a ver seny ne kem
csak adott ah hoz, hogy el tud jam eze ket ér ni.

– Há lá san kö szö nöm, hogy vá la szol tál a
kér dé se im re, ez úton is szív bõl gra tu lá lok
az el ért ered mé nyed hez!

Balogh-Igler Pat rí cia

Séfek séfe-döntõs
a zsirai lakos

AZ ALÁBBI INTERJÚ NAGY PÉTERREL KÉSZÜLT, 
AKI A SÉFEK SÉFE TÉVÉS GASZTRO REALITY DÖNTÕSE LETT.
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2022. ok tó ber 8-án, a kék tú rá zás nap ján idén
im már 2. al ka lom mal szer vez tünk ki rán du lást
„Õszi il la tok, fé nyek, han gu la tok” cím mel köz sé -
günk kör nyé kén. Ez út tal az Ablánc-patak men tén,
Kõ szeg irá nyá ba in dul tunk el. Utunk el sõ ál lo má -

sa a több mint 300 éve ké szült ere de ti he lyén ál -
ló Szent Ilo na-szo bor volt, ahol a részt ve võk meg -
is mer het ték a szo bor és a hely tör té ne tét. 

11 óra táj ban ér kez tünk a Ma dár vár tá hoz,
ahol két csa pat ra vál tunk szét. Itt ma da rá szok
ve ze té sé vel rész le tes be te kin tést nyer tünk az it -
te ni mun ká ba. Meg fi gyel tük pél dá ul a vö rös -
begy és a ci ne ge gyû rû zé sét, el sé tál tunk a

Nagy-tó part já ig, köz ben meg tud tuk, hogy ép -
pen a he lyi, az or szág ban egye dül ál ló bok ros-
fü ves nö vény vi lág nak kö szön he tõ en lé te sült

Tömörd kör nyé kén a Ma dár vár ta. Mél tán le he -
tünk rá büsz kék. Míg az egyik csa pat a ma da -
rak vi lá gá val is mer ke dett, ad dig a má sik fe le
el sé tált a ré gi bá nya tó ig. Ami bár meg érez te a
nyá ri csa pa dék hi ányt, így sem szá radt ki tel je -
sen. Szán tó föld del ha tá ro san, sá sok kal kör be -
vé ve most úgy fest, mint egy mi ni oá zis. 

Tú ránk har ma dik, egy ben utol só ál lo má sa a
Gradics-forrás volt. Kö ze led ve a for rás hoz már
mes  szi rõl le he tett érez ni a tá bor tü zek csí põs füst -
sza gát. Lel kes csa pat fo ga dott ben nün ket,
meg fá radt ván do ro kat. Szé pen he gye zett nyár -
sak, fel sze le telt sza lon na, friss ke nyér, ital vár ta,
hogy meg fo gyat ko zott ener gi á in kat vis  sza pó tol -
has suk. Ki-ki meg ta lál va a he lyét fa la toz tunk,
be szél get tünk még so ká ig. 

A ki rán du lás óta sok po zi tív vis  sza jel zés ér ke -
zett, a részt ve võk él mé nyek kel tel ve, fel töl tõd ve
tér tek ha za, vár ják a kö vet ke zõ al kal mat. 

Nem hi á ba, hi szen egy re na gyobb vágy éb -
red az em be rek ben, hogy mi nél töb bet le hes se -
nek a ter mé szet ben, ér zik an nak jó té kony ha tá -
sa it, kü lö nö sen ha jó csa pat ban, kö zös ség ben
él het jük meg eze ket az él mé nye ket. 

Kö szön jük, hogy el jöt te tek, hogy is mét együtt
le het tünk. Vi gyáz zunk ter mé sze ti ér té ke ink re,
épí tett örök sé günk re és örül jünk a sze ren csénk -
nek, hogy Tömörd és kör nyé ke bõ vel ke dik ezek -
ben. Óv juk, véd jük, sze res sük!     Borbás Ani kó

„Õszi illatok, fények, hangulatok”

Fo tók: D
r. Tar soly Ádám

, Borbás Ani kó
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Mi hály-na pi vá sár
a sopronhorpácsi óvo dá ban

A Mi hály-na pi vá sár im má ron 10. al ka lom -
mal ke rült meg ren de zés re az óvo dá ban. A
szü lõk, gyer me kek és óvó nõk ál tal ké szí tett

por té kák ha mar ve võ re ta lál tak. A vá sár nyi -
tást a nagy cso por to sok vi dám mû so ra tet te
szí ne seb bé. A dél elõtt pré selt mus tot a szü lõk
is meg kós tol hat ták a vá sár ide je alatt.

Balogh-Igler Pat rí cia

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Sopronhorpács

A ma gyar nép me se nap ján

2022. szep tem ber 30-án, a ma gyar nép -
me se nap ján a KSZR tá mo ga tá sá val kéz mû ves
fog lal ko zá son ve het tek részt a mes ter há zi gye -
re kek. A kis ka kas gyé mánt félkrajcárja cí mû
ma gyar nép me sét Cser Ve ro ni ka he lyi la ko sú
óvó nõ me sél te el a gye re kek nek. Az õ és Ke le -

men Tün de he lyi könyv tá ros út mu ta tá sá val a
gyer kõ cök meg raj zol ták a me se sze rep lõ it, el -
ké szí tet ték a hely szí ne it. A fog lal ko zás vé gén –
kis se gít ség gel – el me sél ték, el ját szot ták a gye -
re kek, hogy mi lyen fur fan gos mó don jár túl a
kis ka kas a tö rök csá szár eszén. Kö szö net a részt -
ve võk nek, fõ ként a gye re kek nek.               bvr

• Mesterháza

Az au tó men tes vi lág na pon rendõrbácsik se gít -
sé gé vel is mer ked tek az óvo dá sok a leg fon to sabb
köz le ke dé si sza bá lyok kal. Aka dály pá lyán pró bál -

hat ták ki ügyes sé gü ket. Ezen a na pon min den ki
bi cik li vel, rol ler rel ér ke zett az óvo dánk ba.

Balogh-Igler Pat rí cia

Ok tó ber 1-e az idõ sek vi lág nap ja. Ezen je les
al ka lom ról Nemesládony kép vi se lõ-tes tü le te is
meg em lé ke zett.

Ok tó ber el sõ szom bat ján, dél után 3 órai kez -
det tel ke rült meg ren de zés re a nyugdíjas ta lál ko zó
Nemesládonyban. Az év ben ta lán er re az ün ne pi
al ka lom ra ké szül a tes tü let a leg na gyobb fi gye -
lem mel, hi szen a fa lu ban élõ idõ se ket sze re tet tel

és oda fi gye lés sel igye kez nek kö szön te ni. Meg há -
lál ni mind azt az ön zet len tö rõ dést és se gít sé get,
amit õk ad tak éle tük so rán a fi a ta labb ge ne rá ci -
ó nak. Meg kö szön ni év ti ze de ken át tar tó fá rad ha -
tat lan mun ká ju kat, pél da mu ta tá su kat.

A ko ra dél utá ni ös  sze jö ve telt Rubóczkiné
Börczy Vik tó ria pol gár mes ter as  szony ün ne pi kö -
szön tõ je nyi tot ta. Be szé dé ben ki emel te az idõ sek
tisz te le té nek, a rá juk va ló oda fi gye lés nek fon tos -
sá gát. Meg em lé ke zett azok ra, akik már nem ün -
ne pel het nek ve lünk. Pol gár mes ter as  szony ki -
emel te, hogy men  nyi re szük sé günk van az idõ -
sebb ge ne rá ci ó ra, hi szen az õ ta pasz ta la ta ik ra
épít ke zünk, és épít ke zik a jö võ nem ze dé ke is.

El sõ ként a he lyi gye re kek mû so rát lát hat tuk,
akik szív hez szó ló ver se ket ad tak elõ.

A dél után to váb bi ré szé ben a Csöngérõl ér -
ke zõ Re mény ség Nyug dí jas Klub lé pett fel. A
már szin tén nyug dí jas ko rú höl gyek örök zöld slá -
ge rek kel, vi dám je le ne tek kel emel ték az ün nep -
ség szín vo na lát.

A szin tén Csöngérõl ér ke zõ Vad ró zsák tánc -
cso port tól rock n’ roll, kán kán és ma gyar csár -
dás tán co kat lát hat tunk. A han gu lat fer ge te -
ges volt, az elõ adók meg tán col tat ták a kö -
zön sé get is.

A va cso ra tá la lá sá ra sem kel lett so kat vár -
ni. Már ha gyo mán  nyá vált, hogy azok ról a
nyug dí ja sok ról sem fe lejt ke zik meg a kép vi se -
lõ-tes tü let, akik egész sé gi ál la po tuk mi att nem
tud nak részt ven ni az ün nep sé gen. Csu pán

egy vis  sza jel zést kér er rõl az ön kor mány zat, és
a fa lu gond nok két kép vi se lõ as  szon  nyal ház -
hoz szál lít ja a va cso rát.

A vis  sza jel zé sek, il let ve a ta lál ko zón ta pasz -
tal ha tó re mek han gu lat alap ján a ta lál ko zó jól
si ke rült! Bí zunk ben ne, hogy a köz ség nyug dí jas
la kó i nak si ke rült pár öröm te li órát sze rez nünk, s
hogy jö võ re is mét sor ke rül het ha son ló an kel le -
mes dél után meg szer ve zé sé re!

Fábián-Bencsik Gab ri el la

Fotók: Fábián-Bencsik G
abriella

Nyugdíjasok ünnepe
Nemesládonyban

Au tó men tes vi lág nap 
a sopronhorpácsi óvo dá ban
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Ki ál lí tás sal mu tat ko zott be 2022. ok tó ber 9-
én Tor más li ge ten a hímzõszakkör.

2021. no vem be ré ben a Nem ze ti Mû ve lõ dé si
In té zet tá mo ga tá sá val Tor más li ge ten lét re tud -
tam hoz ni egy hím zõ szak kört. Az in té zet 5 fõ ré -
szé re biz to sí tott alap anya got. Több je lent ke zõ
akadt, így a plusz cso ma go kat az ön kor mány zat

se gít sé gé vel tud tuk meg vá sá rol ni. A 8 tag he ti-
két he ti rend sze res ség gel tu dott ta lál koz ni, hi szen
a cso port tag ok kö zött töb ben több mû szak ban
dol goz nak. Volt olyan hét is, ami kor nem jött ösz -
 sze a fog lal ko zás. Ilyen kor min den ki a sza bad -
ide jé hez mér ten, ott hon öl tö ge tett.

Las san ha lad tunk, mert volt, aki még éle té -
ben nem hím zett, volt, aki csak az ala po kat is -
mer te. Így vi de ó kat né ze get ve sa já tí tot tuk el a
fõbb dol go kat. 

A Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet ad ta a te ma ti -
kát, az alap anya got, a min tá kat. Meg volt ha tá -
roz va, mit ké szít sünk. Min den da rab hoz az
aszakkör.hu ol da lon ta lál hat tunk vi de ót, ami ben
meg mu tat ták, hogy mi lyen var rás sal kell el ké szí -
te ni az adott da ra bot. Vol tak kön  nyeb bek és ne -

he zeb bek, de meg ol dot tuk. Ahogy ké szül tek a
szép sé gek, meg fo gal ma zó dott, hogy meg tart -
hat nánk a ki ál lí tá sun kat. A ter ve zett idõ pon tunk
2022. ok tó ber 9-e volt.

A Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet Vas Me gyei
Igaz ga tó sá ga és a Vas Me gyei Ön kor mány zat
kö zös szer ve zé sé ben 2022. ok tó ber 6. és 2022.

ok tó ber 16. kö zött He lyi Ér té kek He te cím mel
ese mény so ro za tot va ló sí tott meg. Gon dol tuk,
csat la ko zunk mi is a prog ram hoz, hi szen a ki ál lí -
tá sunk dá tu ma be le esik eb be az idõ in ter val lum -
ba. Így a me gye szer te több mint 80 te le pü lés
kö zött Tor más li get is csat la ko zott.

Lá zas iz ga lom mal dí szí tet tük a kö zös sé gi szín -
te ret. Úgy gon dol tuk, hogy nem csak a mos ta ni
mun ká in kat mu tat juk be, hi szen az még saj nos
nem tesz ki ak ko ra men  nyi sé get, hogy meg tölt -
het tük vol na ve le a ter met. Né há nyan, köz tük jó -
ma gam is, if jon ti ko runk ban már hí mez tünk, ké -
szí tet tünk te rí tõ ket, alá té te ket, volt, aki hor golt. A
fõ asz tal ra szé pen ki he lyez tük a friss mun ká in kat.
A te rem ben a fal mel lett pe dig több asz tal ra a
ko ráb bi a kat. Ki csit fel dob va a han gu la tot, ré gi

tár gya kat is ös  sze szed tünk mel lé. Rá dió, fény ké -
pe zõ gé pek, lám pa, tá nyé rok, poharak…

Prog ra munk szí ne sí té sé re fel kér tük a Csep -
regi Vegyeskar Egye sü le tet. Õk in dí tot ták a mû -
sort egy gyö nyö rû dal lal. Ezt kö ve tõ en Mes ter Ár -
pád pol gár mes ter úr kö szön töt te a je len lé võ ket.
Majd re fe rens ként el mond tam a kö zön ség nek,

hogy in dult a hímzõszakkör, Régváriné Reczetár
Zsó fia pe dig a kö zös sé günk rõl be szélt. Ezt kö ve -
tõ en az ének kar új ból el va rá zsolt min ket az elõ -
adá suk kal. Vé gül ki osz tás ra ke rül tek a Ma gyar
Nép me se Nap ja al kal má ra meg hir de tett rajz pá -
lyá zat dí jai. Az ese ményt kö tet len be szél ge tés
zár ta. A hímzõszakkör sa ját ké szí té sû sü te mé -
nyek kel, üdí tõ vel kí nál ta a je len lé võ ket. 

A szak kör nem csak ab ban se gí tett, hogy szép
dol go kat hí mez zünk, de ös  sze ko vá csol ta a cso -
por tot. A fo lya ma tos be szél ge té sek jó öt le te ket
„szül tek”. A cso port tag ok na gyon lel ke sek, és má -
ra már ki ala kult be lõ lük a mel let tem ál ló Tor más li -
ge ti Kre a tív Cso port, ami ha ma ro san Tor más li ge ti
Kre a tív Egye sü let té vá lik, hi szen 2022. ok tó ber 20-
án meg tar tot ta ala ku ló ülé sét.                    BEdus

Be mu tat ko zott Tor más li ge ten a hímzõszakkör
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Há nyan cso dál tuk már meg Szom bat he lyen
a Fõ tér 40 –41. szám alatt James Joyce író és
köl tõ szob rát, amint „ki lép” a fal ból ?

Há nyan ül tünk le Weöres Sán dor szob ra mel -
lé a pad ra akár egy fo tó ked vé ért?

Az uszo da elõtt meg áll tunk-e már a sár ká -
nyos kút nál?

Meg ta lál tuk az al ko tó ne vét Szom bat hely
köz ked velt szob ra in? Mert õ bi zony sze re ti el rej -
te ni azt.

Ki ké szí tet te eze ket a meg szó la lá sig hû tü kör -
ké pe it az egy kor élõ köl tõk nek, po li ti ku sok nak,
ne ves em be rek nek?

Az al ko tó szob rász mû vész ne ve: Ve res Gá bor.

Ne ke res sük õt a fõ vá ros ban vagy más
nyüzs gõ me gye szék he lyen, rá ta lál ha tunk Hegy -
fa lu ban, an nak is a fák ál tal kör be ölelt, Répce
fo lyó men ti, ví zi ma lom ból át ala kí tott mû te rem-
és la kó há zá ban.

Itt él és al kot a mû vész éle te pár já val, Ve res
Éva öt vös mû vés  szel már több mint har minc éve,
és fi uk, Már ton Vi téz is szob rász mû vész dip lo mát
szer zett.

Is mer jük meg ki csit a Bé kés me gye Bé kés vá -
ro sá ban szü le tett szob rász mû vészt, aki nek még
ta nít vá nyo kat is volt ked ve és ener gi á ja te rel -
get ni a mû vé szet rö gös út ján.

Sze ge den, a Tö mör kény Ist ván Mû vé sze ti
Szak kö zép is ko lá ban még épí tész nek ál mod ták
meg ta ná rai az élet út ját, de egy évet vég zett a
Sze ge di Ju hász Gyu la Ta nár kép zõ Fõ is ko la ma -
te ma ti ka–rajz sza kán, majd Bu da pest re ment a
Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko lá ra – mely nek el vég zé se
után még két évig mes ter kép zõs volt és ta ná ri
dip lo mát is szer zett.

Bor sos Mik lós mel lett az el hunyt Borbás Ti bor
szob rász mû vész mun kás sá ga volt nagy ha tás sal
rá. Dip lo ma utá ni el sõ mun ká ja a Me zõ gaz da sá -
gi Mú ze um ban lát ha tó, ide a dísz te rem be az épí -
tész négy fül ke szob rot ter ve zett, eb bõl ket tõ, a Ta -
vasz és az Õsz fül ke szo bor Ve res Gá bor mun ká ja.

El sõ köz té ri szob ra Kis kõ rös ön a Pe tõ fi Mú ze -
um mö göt ti Mû for dí tók Szo bor park já ban áll.

Szom bat hely re el sõ köz té ri szob rát An tall Jó -
zsef rõl min táz ta, amely an  nyi ra meg tet szett a
volt mi nisz ter el nök öz ve gyé nek, Klá ra as  szony -

nak, hogy ké ré sé re az An tall József-portré szo -
bor-pályázatokra ez után Ve res Gá bort min dig
meg hív ták.

Így ké szí tett mell szob rot An tall Jó zsef rõl,
amely Brüs  szel ben az Eu ró pai Par la ment ben a
ró la el ne ve zett te rem ben ta lál ha tó, de a Ró mai
Ma gyar Aka dé mia ud va rán ál ló port ré is az õ
mun ká ja. Az egész ala kos, élet nagy ság nál na -
gyobb ülõ szob rát is el ké szí tet te a Mi nisz ter el -
nök ség elõt ti tér re a Bu dai vár ba, de ez még fel -
ál lí tás ra vár.

Zebegényben, a Szõnyi Ist ván Nyá ri Mû vé -
sze ti Sza bad is ko lá ban kezd te a szob rá sza tot ok -
tat ni, itt ér zett rá a ta ná ri mun ka ízé re.

A mû vész há zas pár Bu da pest után rá ta lált
Hegy fa lu ban a ro mok ban ál ló és ál ta luk fel újí -
tott ví zi ma lom ra, a szom bat he lyi Mû vé sze ti Szak -
gim ná zi um meg rá ta lált a fi a tal há zas pár ra és
fel kér te õket ta ná ri mun ká ra: Ve res Gá bor port -
ré min tá zást ta ní tott itt, majd igaz ga tó he lyet tes -
ként ve zet te a kép zõ- és ipar mû vé sze ti ta go za -
tot. A szak kö zép is ko lá ban el töl tött évek alatt
szám ta lan di ák tá bo ro zott nya ran ta a ma lom -
kert ben, nyá ri al ko tó mû hely ként is funk ci o nált a
kb. 6 mé ter bel ma gas sá gú mû te rem.

Di ák jai kö zül sok ígé re tes te het ség ke rült ki,
akik rend re nyer tek or szá gos ver se nye ket, dí -
ja kat.

Több mint száz köz té ri szo bor és al ko tás fû zõ -
dik Ve res Gá bor ne vé hez, eb ben fog lal ta tik szá -
mos dísz kút, bel sõ tér be li öt vös mun ka.

Ked venc mû fa ja port ré szob rok al ko tá sa: ll. Já -
nos Pál pá pá ról ké szült port ré szob ra Szom bat he -
lyen, Liszt Fe renc rõl ké szült pe dig Kõ sze gen lát ha -
tó. Herman Ot tót, Ottlik Gé zát is meg örö kí tõ mû ve
mel lett még a kö ze li Rábapatyon Arany Já nos ról
ké szült al ko tá sa is meg te kint he tõ.

A vi lág szer te is mert gaz dag ûr tu ris ta édes ap já -
ról is ké szí tett mell szob rot: a hí res ku ta tó fi zi kus-
atom tu dós, aki rõl mun kás sá gát el is mer ve nyu ga -
ton csil la got ne vez tek el! Ha zánk ban a tan köny -
vek sem em lí tik Simonyi Kár oly ne vét, szó val
Charles Simonyi szü lõ fa lu já ban, Egy házas fa lu ban
az ál ta lá nos is ko la fel vet te a tu dós ne vét, mell -
szob rá nak el ké szí té sé re Ve res Gá bort kér ték fel.

So rol hat nánk még Kál mán Im re szob rát a
Pes ti Broadwayn (Nagy me zõ ut ca), Ronald Re a -
gan szob rát a fõ vá ros ban.

De vis  sza Szom bat hely re! 2015-ben ke rült a
Szé kes egy ház Ir gal mas ság ka pu ja fel szen te lés -
re, me lyet Ve res Gá bor ké szí tett el. A bronz ka pu
Szent Már ton élet út ját mu tat ja be, a kö zel 3,5
mé ter ma gas két szár nyú bronz ka pu hat dom -
bor mû ve me sé li el az egy ko ri Savariából szár -
ma zó szent élet út ját szü le té sé tõl ha lá lá ig.

Má sik ked venc mû fa ja az érmészet: több
mint ket tõ száz érem ol dalt ké szí tett már el nagy
oda fi gye lés sel és igé nyes ség gel.

A 2020 óta nyug dí jas mû vész nap ja ink ban
sem vo nult vis  sza a kül vi lág tól! 

Ak tív tá mo ga tó ja és részt ve võ je a Jáki Mû vé -
sze ti Tá bor nak, ahol ki csik és na gyok is mer ked -
het nek a kü lön bö zõ mû vé sze ti ága za tok kal, sõt õk
ma guk is al kot hat nak is mert mû vé szek tár sa sá gá -
ban. A 40 éve mû kö dõ me zõ tú ri bronz ön tõ mû -
vész te lep mun ká já ban is részt vesz.

Fel hõk fe lett és alatt is ki tud kap cso lód ni: a
vízisportok mel lett a le ve gõ sze rel me se is.

Ked venc hob bi jai kö zé tar to zik a re pü lõ mo -
del le zés, a Szom bat he lyi Re pü lõ klub tag ja.

El mon dá sa sze rint ha fel száll a vi tor lá zó re pü -
lõ gép pel, vég te len nagy nyu ga lom fog ja el az
em bert.

2020-ban Ve res Gá bor szob rász mû vész és
fe le sé ge, Ve res Éva öt vös mû vész el nyer ték a 

MOL Mes ter-M Dí jat. Az er rõl szó ló rö vid vi deó
meg te kint he tõ a YouTube-videócsatornán „Ve -
res Éva öt vös mû vész és Ve res Gá bor szob rász -
mû vész – MOL Mes ter-M Díj 2020” cím alatt.

2022.március 15-én Ve res Gá bor szob rász -
mû vészt Ma gyar or szág Mun kácsy Mi hály-dí já val
tün tet ték ki. A ve le ké szült ri port vis  sza hall gat ha -
tó a Kos suth rá dió 2022. áp ri lis 1-i „Na gyok” c.
mû so rá ban.

Magyarné Kiss Éva

Há rom mû vész egy ma lom ban
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Hegyfalu október 23-a

„Az öle lés, tu dod, nem köt a kor hoz.
A meg fá radt szív is, örö möt hor doz. 
Tárd ki a szí ve det, élj sze re tet tel!
– Ölel jen, örül jön, míg él, az em ber!”

/Aranyosi Ervin/

Az idei év ben a He lyi Ér té kek He te
prog ram so ro zat hoz kap cso lód va ke -
rült meg ren de zés re az idõ sek na pi
ün nep sé günk. Sze re tet tel hív tuk és
vár tuk ven dé ge in ket e je les nap ra,
aho va ha gyo má nya ink hoz hí ven, a
60 éves osz tály ta lál ko zó ra ér ke zõk is
meg hí vást kap tak. Vi rá gok kal dí szí -
tett, te rí tett asz ta lok vár ták az ün ne -

pel te ket, akik öröm mel ér kez tek az
ese mény re. Pol gár mes ter úr kö szön -
töt te a nagy ge resdi is ko la volt di ák ja -
it, mél tat ta az idõs kor böl cses sé ge it,
majd a ta va lyi év foly ta tá sa ként em -
lék pla ket te ket nyúj tott át az ar ra mél -
tó sze mé lyek nek. Te le pü lé sün kért
vég zett ki ma gas ló te vé keny sé gü kért
Né meth La jos és ne je, Jo li kap tak el -
is me rést, va la mint a kö zös sé gért vég -
zett mun ká já ért Ben csik Ist ván ré sze -
sült dí ja zás ban. A nyug dí ja sok hi va ta -
los kö szön té sét ná lunk min dig vi dám

prog ram kö ve ti. Ama tõr fel nõtt szín -
ját szó cso por tunk is mét ös  sze állt, hogy
vi dám je le ne tek kel szó ra koz tas suk a
je len lé võ ket.

El sõ ként Ké ri Fe renc: Az al ko hol öl
cí mû ko mé di á ján de rül he tett a kö -
zön ség, majd pár be szé des epi zó dok -
kal tar kí tot tuk mû so run kat. A fel lé pé -
sek kö zött fi nom ebéd del kí nál tuk
ven dé ge in ket, majd az asz ta lok ra ke -
rül tek az íz le tes há zi sü te mé nyek. A
dél után fo lya mán al kal mi as  szony kó -
ru sunk adott ze nés in ter jút, majd át -
ad tuk a szín pa dot a hi va tá sos mû vé -
szek nek. Si mon And rea és Sav anyu

Ger gely lé leg zet el ál lí tó ko re og rá fi á -
val szí ne sí tett éne ke min den kit ámu -
lat ba ej tett. Elõ adá suk köz ben meg -
éne kel tet ték és meg tán col tat ták a
nyug dí jas pub li ku mot. A tánc a mû -
sor szám vé gez té vel sem ma radt ab -
ba, hi szen a to váb bi ak ban Né meth
Ta más, te le pü lé sünk kul tu rá lis re fe ren -
se húz ta a talp alá va lót.

Az idei év ben is si ke rült egy em lé ke -
ze tes és vi dám dél utánt szer vez ni köz -
sé günk idõ sö dõ la kó i nak. 

Né meth Lajosné

Nyug dí ja sok mél ta tá sa
Nagygeresden
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• Sopronhorpács
Rajz pá lyá zat kü lön díj

Kü lön díj ban ré sze sült Hor váth Lilien sop -
ron horpácsi nagy cso por tos óvo dá sunk a Di -

der gõ ki rály rajz pá lyá za ton. Az erdõk vé del -
mé nek fon tos sá gá ra hív ták fel a fi gyel met a
szer ve zõk. 

Balogh-Igler Pat rí cia

OLVASS MINKET ONLINE IS!

www.repcevidek.hu

A Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet Vas Me gyei Igaz -
ga tó sá ga és a Vas Me gyei Ön kor mány zat kö zös
szer ve zé sé ben 2022. ok tó ber 6. és 2022. ok tó ber
16. kö zött He lyi Ér té kek He te ese mény so ro za tot va -
ló sí tott meg, mely hez me gye szer te több mint 80 te -
le pü lés kö zött Meszlen is csat la ko zott.

Meszlen Köz ség Ön kor mány za tá nak rég óta
dé del ge tett ál ma volt egy hely tör té ne ti, he lyi
ér té kek rõl szó ló ki ál lí tás meg szer ve zé se. A

prog ram meg va ló sí tá sa több hó nap elõ ké szü -
let tel járt. A ren dez vény meg nyi tó já ra 2022.
ok tó ber 16-án ke rült sor. A prog ram ra el sõ sor -
ban a hely bé li e ket, az el szár ma zot ta kat és a
szom szé dos te le pü lé sek la kó it vár ták. Az ér dek -
lõ dõk ta lál koz hat tak a te le pü lé sen meg ta lál -
ha tó rég múlt hasz ná la ti esz kö zök kel (pl.: fa tek -
nõ, hur ka töl tõ, 1800-as évek be li  pi pa, pen gõ),
a fa lu tör té nel mé rõl szó ló írá sok kal, kü lön bö zõ
em lé ke ket és tör té ne te ket meg ele ve ní tõ és fel -
idé zõ fo tók kal és új ság cik kek kel, a he lyi
fazekasház ter mé ke i vel és a je len leg is mû kö -
dõ hím zõ szak kör al ko tá sa i val. A ren dez vényt
Õri Zol tán pol gár mes ter ün ne pi be szé de nyi tot -

ta meg. Utá na a tár lat ve ze tés és egy kis meg -
ven dé ge lés kö vet ke zett. 

Az ön kor mány zat fon tos nak tart ja a ma gyar
(azon be lül is a he lyi) kul tu rá lis és nép ha gyo -
mány ok fel de rí té sét, va la mint igé nyes meg szó lal -
ta tá sát, je len kor ba va ló adap tá lá sát és meg õr -
zé sét, a hely tör té ne ti ku ta tá so kat. Fel ada tai kö -
zött van a kul tu rá lis ha gyo má nyok meg õr zé se, a
ge ne rá ci ók kö zöt ti kap cso la tok erõ sí té se, a pol -

gá rok élet mi nõ sé gét ja ví tó, ér ték hor do zó te vé -
keny sé gek lét re ho zá sa és he lyi ér ték tár lé te sí té se.

A ren dez vény so rán ki csik és na gyok együtt
be szél get tek. Az idõ seb bek me sél tek a fi a ta lok -
nak a rég múlt dol ga i ról, fel idéz ték az em lé ke -
ket, a ki ál lí tott fo tó kon fel is mer ték ön ma gu kat és
az ak ko ri kö zös sé gek tag ja it. A részt ve võk pél dát
mu tat tak a kö zös sé gi élet írat lan sza bá lya i ból és
nem utol só sor ban a sza bad idõ hasz nos és kul tu -
rált el töl té sé rõl. Is mét kö ze lebb ke rül tek egy más -
hoz, erõ sö dött az iden ti tás tu da tuk, meg ta pasz -
tal ták, hogy mi lyen jó egy kö zös ség hez tar toz ni.
Jó volt õket így lát ni.                   Ba lázs Ani kó

köz mû ve lõ dé si re fe rens

Õsz a sopronhorpácsi 
óvo dá ban

Szõ lõ pré se lés, must ké szí tés a gyer me kek -
kel. Ki pró bál ták a pré se lést, elõt te szor gos ke -
zek sze mel ték a szõ lõt.

Helyi értékek
KIÁLLÍTÁS MESZLENBEN
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A ví rus hely zet eny hü lé sé vel, a kény sze rû két
éves ki ha gyás után, vég re is mét le he tõ ség nyílt
ön kor mány za tunk nak leg ked ve sebb õszi ha -
gyo má nyunk foly ta tá sá ra, nyug dí ja sa ink mél tó
kö szön té sé re, egy kö zö sen el töl tött, szép ün nep -
ség ke re té ben.

Nagy-nagy igye ke zet tel és öröm te li lel ke se -
dés sel fo gott hoz zá fa lunk kép vi se lõ-tes tü le te a
ne ves ese mény szer ve zé sé hez. 

Ne mes tevékenyégüket az idõ sek irán ti sze -
re tet mel lett az el is me rõ há la ér zé se is mo ti vál ta,
hi szen el sõ sor ban nyug dí ja sa ink nak kö szön he tõ -
en szé pül nek min dig ut cá ink az év szak ok nak
meg fe le lõ dí szí té sek kel, s ál ta luk is gaz da god -
hat fa lu tör té ne tünk ér té kes, ér de kes ki rán du lá si
él mé nyek kel. A Fa lu fej lesz tõ Egye sü let tel kar ölt -
ve idén is a szép ko rú ak ke ze mun ká ját di csé rik
az ut cá in kon ránk mo soly gó, szü re ti han gu la tot
idé zõ sa ját ké szí té sû bá buk, me sés, öt let gaz dag
kí sé rõ fi gu rák kal és kör nye zet tel.

Ilyen ked ves, szü re ti jó ked vet szim bo li zá ló ut -
cai kép fo gad ta a Pla tán té ren fel ál lí tott nagy

sá tor ba igyek võ nyug dí ja so kat is szep tem ber
ne gye dik szom bat ján, ahol a kép vi se lõ tes tü let
nagy-nagy sze re tet tel tes sé kel te õket a szé pen
meg te rí tett asz ta lok hoz. Az egy mást öröm mel
kö szön tõ részt ve võk kö zött sok szó esett kö zös él -
mé nye ik rõl. A szép ko rú ak kü lö nö sen a né hány
nap pal elõb bi, az Õr ség ben tett ki rán du lá su kat
ele ve ní tet ték fel, új ra át él ve a Tök fesz ti vál
Õriszentpéteren és Szalafõn töl tött kel le mes órá -
it, a szí nes vá sá ri  for ga ta got, a bõ sé ges, fi nom
táj jel le gû ebé det és a vi dám mû so ro kat. Az esõs
idõ okoz ta ki sebb bos  szú sá go kat pe dig vég leg

fe led tet ték a ha za fe lé ve ze tõ út szí vet-lel ket me -
len ge tõ ma gyar nó tái.  

Nyug dí ja sa ink vi dám be szél ge té se alatt a kép -
vi se lõ-tes tü let tag jai, s a pol gár mes te ri hi va tal dol -
go zói lá za san se rény ked tek az ün ne pi ebéd elõ -
ké szí té sé ben. Íny csik lan do zó il la tú pör köl tet fõz tek
a nagy bog rács ban. Kis vár tat va meg ér ke zett a
dél után sztár ven dé ge, Ihos Jó zsef mû vész úr, aki
dísz ven dé günk kel, Ma jor Mik lós úr ral, fa lunk jó te -
võ jé vel együtt fi gyel me sen hall gat ta pol gár mes te -
rünk, Sán dor Jó zsef kö szön tõ be szé dét, amely a
leg ak tu á li sabb fa lu ter ve ket is tar tal maz ta. Majd
há lás taps kö szön töt te Ma jor Mik lós urat, aki ez út tal

is újabb fej lesz té se ket  je len tett be a te me tõ ket il le -
tõ en. Kö szö net ér te!

Nagy ér dek lõ dés elõz te meg Ihos mû vész úr
sze rep lé sét, fõ ként „Ka tó né nis” pro duk ci ó ját
vár va. A mû sort fi gyel ve sen kit sem ért csa ló dás,
me lyet ne ve tés tõl kön  nyes sze mek és pi ros ra
tap solt te nye rek bi zo nyí tot tak. 

A vi dám per cek után ha tal mas si kert ara tott
az idõ köz ben el ké szült ebéd is. Az el is me rõ di -
csé re tet hall gat va kép vi se lõ ink sze ré nyen meg -
je gyez ték, hogy sza kács ként is leg fõbb fû sze rük
a sze re tet volt.

A dél után hát ra le võ ré szé ben a kel le mes ze -
ne szó mel lett még so ká ig be szél get tek nyug dí -
ja sa ink, ne megy szer ma guk is jó ked vû en nó táz -
gat va. A ko ra es ti órák tól pe dig ugyan csak ön -
kor mány za ti szer ve zés ben min den kor osz tályt
meg szó lí tó tánc mu lat ság vet te kez de tét. 

Egyházasfalu kép vi se lõ-tes tü le te ki emelt fel -
ada tá nak te kin ti a nyug dí ja sok meg be csü lé sét,
és azon mun kál ko dik, hogy az idõ sek éle té re
igaz le hes sen a köl tõ sza va:

„Mert hi szen az õsz is úgy szép,
ha él vez zük sok gyü möl csét.”

Ma jor Iza bel la

Nyug dí ja sok ün ne pe Egyházasfaluban



12

2022. novem
ber XII. évfolyam

 11. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Nép me se nap ja

A nép me se nap ját kö zö sen ün ne pel ték a
sopronhorpácsi óvo dá sok az el sõ osz tá lyos
gyer me kek kel és ta ní tó né nik kel. Az óvónénik a
3 kí ván ság cí mû me sét ad ták elõ nyi tás ként,
majd nép me sék kel kap cso la tos já té kos fel ada -

to kat kap tak a gyer me kek. Ah hoz, hogy min -
den fel ada tot he lye sen meg tud ja nak ol da ni,
bi zony el en ged he tet len volt a nép me sék is me -
re te. Na gyon ügye sek vol tak a gyer me kek.

Balogh-Igler Pat rí cia

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Soporonhorpács
Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za ta az idei

év ben is meg szer vez te a ha gyo má nyos õszi fa lu -
ki rán du lást. Ok tó ber el sõ szom bat ján in dul tunk út -
nak, hogy kö zö sen el tölt sünk egy kel le mes na pot,

mi köz ben szá munk ra új lát vá nyos sá gok kal is mer -
ke dünk. A ko ráb bi na pok esõs idõ já rá sa nem ve -
tí tett jó fényt az uta zás ra, de sze ren csé re egy kis
szi tá lás és cse per gés ki vé te lé vel összes sé gé ben
ide á lis idõnk volt egy ki rán du lás hoz. Szo ká sos
reg ge li fris sí tõ in ket Enesén fo gyasz tot tuk el, majd

to vább in dul tunk Kis bér re, a He ge dûs Pál Hely tör -
té ne ti Mú ze um ba. A tár lat egy részt a vá ros tör té -
nel mét és egy ház tör té net ét, más részt a hí res kis -
bé ri mé nes kró ni ká ját mu tat ja be kü lön fé le tár -
gyak, ma ket tek és írá sos em lé kek for má já ban.
Lá to ga tá sunk kor egy a Bat thyá ny csa lád éle té rõl
szó ló idõ sza ki ki ál lí tást is meg te kint het tünk.

Kö vet ke zõ ál lo má sunk a Mi ni Ma gyar or szág
Makettpark volt, ahol ha zánk ki emel ke dõ épí té -
sze ti re mek mû ve it cso dál hat tuk meg és meg ál -
la pí tot tuk, hogy ki rán du lá sa ink so rán már szá -
mos ki ál lí tott épü let ben jár tunk. El ér ke zett az
ebéd ide je, amit Ász áron a Fer di nánd Ét te rem
és Fo gat haj tó Köz pont ban fo gyasz tot tunk el. Há -
zi gaz dánk ifj. Jám bor Vil mos fo gat haj tó, több
ha zai és kül föl di díj tu laj do no sa, aki 2016-ban
sze mé lye sen II. Er zsé bet ki rály nõ tõl ve he tett át
dí jat. Az ut ca túl ol da lán várt ben nün ket a kö vet -
ke zõ lát ni va ló, a Mi ni Skan zen és Táj ház. A táj ház
el sõ ré sze ere de ti ál la pot ban lát ha tó, míg a hát -
só ré szé ben retró ki ál lí tás fo gad ja az ér dek lõ dõ -
ket. Az idõ uta zás so rán töb ben fel fe dez ni vél tük

a ki ál lí tott tár gyak kö zött já té ka in kat, is ko lás -
köny ve in ket vagy az út tö rõ élet hez köt he tõ jel ké -
pe ket. A skan zen ben ta lál ha tó ma ket tek ere de ti
há zai hely ben és a kör nye zõ te le pü lé se ken ta -

lál ha tók. Az épü le tek
kö zött sé tál va az em -
ber nek olyan ér zé se tá -
mad, mint ha egy li li pu ti
fa lucs ka ut cá in ba ran -
gol na.

Kö vet ke zõ úticélunk a
majki mû em lék épü let -
együt tes, a Kamalduli Re -
me te ség volt. Tár lat ve ze -
tõnk tõl rész le tes be mu ta -
tást kap tunk a né ma sá gi
fo ga dal mat tett szer ze te -
sek zárt vi lá gá ról, a 17
cel la ház, a ko los tor és a
temp lom to rony tör té ne -
té rõl. Sok ér de kes sé get
hal lot tunk az épít te tõk rõl,
az itt élõk rõl és ar ról,
hogy az év szá zad ok so -

rán, fõ leg a XX. szá zad ban mi lyen célt szol gált a
ba rokk épü let együt tes. A kamalduli rend ala pí tó já -
nak meg in dí tó és le bi lin cse lõ tör té ne te szin tén ér -
de kes szín folt ja a ki ál lí tás nak. Kör be jár va a ta valy
fel újí tott komp le xu mot, lát hat tuk a kö zös sé gi tér -
ként szol gá ló, gyö nyö rû fres kók kal dí szí tett ter met,

a gyógy nö vé nyes és a könyv tár szo bát, ká pol nát,
asztalosmûhelyt, kony hát, la kó szo bát és a je len leg
is mû kö dõ len gyel or szá gi rend éle tét be mu ta tó fo -
tó ki ál lí tást. A cel la há zak ban a pu ri tán élet re be -
ren dez ke dett szer ze te sek hasz ná la ti tár gya it és bú -
to ra it te kint het tük meg. A me ré szeb bek 110 lép csõ
meg má szá sá val a temp lom to rony ab la ka i ból
gyö nyör köd het tek a ki lá tás ban. A rég múlt idõk ben
ka lan doz va, még több órát el le he tett vol na töl te -
ni a re me te ség fa lai kö zött, de hát ra volt egy ál lo -
más, aho va így is a szür kü let be áll tá val ér kez tünk
meg. Eu ró pa leg na gyobb ma da rat áb rá zo ló érc -
szob ra, a Tu rul-em lék mû mél tó ság tel je sen áll Ta ta -
bá nya vá ros fe lett. Ki ter jesz tett szár nyai alatt ké szült
a cso port ké pünk, ami nek fesz tá vol sá ga 15 mé ter.
A csa pat nagy ré sze fel ke res te a Sze lim-bar lan got,
ami az es ti órák ban egy tel je sen más ar cát mu tat -
ta. Ki rán du lá sun kat Csor nán a Sár kány ét te rem -
ben fe jez tük be, ahol a ki adós va cso ra után tánc -
ra per dül tünk, így a tar tal mas na pot egy nagy sze -
rû bu li val zár ta a re mek tár sa ság.

Né meth Lajosné

Barangolás a Kisbéri-medence 
és a Vértesalja tájain
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Nemesládony fa lu nap ján meg -
hí vást ka pott a la kos ság Ágh Pé ter
or szág gyû lé si kép vi se lõ úr tól az Or -
szág ház lá to ga tá sá ra. A meg hí vást
öröm mel fo gad tuk. Szep tem ber

24-én in dult út nak a busz a ne mes -
ládonyi ki rán du lók kal.

Reg gel 7 óra elõtt már a Fa lu -
ház nál vá ra koz tak a fa lu be li ek a
busz in du lás ra. Az idõ já rás még hû -
vös volt, de a jobb idõ ben bíz va jó -
ked vû en in dult út nak a lel kes tár sa -
ság. Rubóczkiné Börczy Vik tó ria
pol gár mes ter as  szony kö szön töt te
a la ko so kat és is mer tet te a ki rán du -
lás me ne tét.

Az út a ter vek sze rint ala kult, így
idõ ben Bu da pest re ér kez tünk.
Ide gen ve ze tõnk, Börczy Tí mea re -
mek hely is me ret tel ren del ke zik, így
nagy sze rû en ko or di nál ta az öt ven -
fõs tár sa sá got. Az el sõ meg ál ló a
Hõ sök te re volt, ahol meg cso dál tuk
a milleneumi em lék mû vet. A le nyû -
gö zõ szoboregyüttes elõtt cso port -
ké pek is ké szül tek, meg örö kít ve az
utó kor nak a ki rán du lást. Az ural ko -
dók és fe je del mek osz lop csar no kai
mel lett el ha lad va a Vá ros li get fe lé
vet tük az irányt és a park ban meg -
pi hen tünk. A gye re kek a ját szó te re -
ket vet ték bir tok ba, a fel nõt tek be -
ül het tek egy han gu la tos ká vé zó ba
egy kis fris sí tõ re. 

A busz dél ben vet te fel uta sa it
az Ál lat kert elõtt. Ugyan oda nem
lá to gat tunk el, de a mû em lék nek
szá mí tó, im po záns fõ ka put szem -
ügy re ve het tük. A fõ úticélunk kö -

vet ke zett, az Or szág ház. A Kos suth
La jos tér kö ze lé ben par kolt a busz,
így még egy kis sé tát tet tünk a Szé -
che nyi rak par ton. Több ne ve ze tes -
sé get is lát hat tunk utunk so rán: ci -
põk a Du na-par ton holokauszt em -
lék mûvet, Jó zsef At ti la Du ná ra né zõ
szob rát, gróf Andrássy Gyu la
lovasszobrát, Kos suth La jos em lék -
mû vét.

Meg ér kez tünk az Or szág ház Lá -
to ga tó köz pont já hoz. Bé res Ár pád
ka bi net fõ nök vár ta és kí sér te a
Nemesládonyból ér ke zõ ket a lá to -
ga tás alatt. Ha ma ro san ide gen ve -
ze tõ se gít sé gé vel el is kez dõd he tett
a Par la ment meg te kin té se. A kö zel
45 per ces lá to ga tás so rán az Or -
szág ház leg szebb ter me it jár tuk be.
A dí szes lép csõ há zon ke resz tül ju -
tot tunk az el sõ eme let re, ame lyet
gyö nyö rû fres kók, szob rok dí szí te -
nek. Meg te kint het tük a ku po la csar -
nok ban a ko ro ná zá si jel vé nye ket
és a ma gyar Szent Ko ro nát is. Lát -
hat tuk a ku po la csar nok im po záns
szob ra it, ame lyek egy-egy ural ko -
dót áb rá zol nak. 

Ez után a ré gi fõ rend há zi ülés ter -

Falukirándulás
met néz het tük meg. Itt Ágh Pé ter
kép vi se lõ úr nagy öröm mel kö szön -
töt te a fa lu la kó it. A fõ rend há zi tár -
sal ko dó te rem be ve ze tett utunk.
Eu ró pa leg na gyobb ké zi szö vé sû
szõ nye gén lép del ve a fel be csül -
he tet len ér té kû fest mé nyek, fres -
kók kö zött fel fe dez het tük a ré gi

nép cso por to kat és mes ter sé ge ket
áb rá zo ló szob ro kat is. 

Utunk vé gén az Or szág ház épí -
té sé nek tör té ne té be pil lant hat -
tunk be le. Az Or szág ház tól pár
perc sé tá ra ta lál ha tó az Ös  sze tar -
to zás Em lék he lye. A tri a no ni bé ke -
dik tá tum 100. év for du ló já ra ké -
szült em lék mû fa lá ra Ne mes lá -
dony ne ve is fel ke rült, ame lyet si -

ke re sen meg is ta lál tunk. Sok-sok
él mén  nyel gaz da god va ül tünk fel
a busz ra, amely a va cso ra hely szí -
né ül szol gá ló ét te rem be vit te a ki -
rán du ló kat. A bõ sé ges és fi nom va -
cso ra után egy ré gi ha gyo mányt
fel ele ve nít ve, ének szó val in dult ha -
za fe lé a csa pat.

A fa lu ki rán du lás már több éves
ter ve volt a kép vi se lõ-tes tü let nek, és
jobb hely szí ne nem is le he tett vol na
en nek, mint az or szág leg is mer tebb
és ta lán leg szebb köz épü le te.

Bí zunk a foly ta tás ban, hogy az
el kö vet ke zen dõ évek ben is le he tõ -
sé günk lesz ha son ló tar tal mas és él -
mé nyek ben gaz dag ki rán du lás ra.

Fábián-Bencsik Gab ri el la
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

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

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

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

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

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)
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Jog se gély pszi chi át ri ai 
jogsértések ese tén
Olyan ká ro sul tak nak mû köd tet jog se gély szol gá la tot az Ál lam -

pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért Ala pít vány, akik egy pszi chi -
át ri ai kór ház ban, in té zet ben szen ved tek sé rel met: egész ség ká ro -
so dást, meg aláz ta tást, igaz ság ta lan kény szer ke ze lé se ket vagy
akár egy sze re tett csa lád tag el vesz té sét.

Az el múlt 25 év so rán az ala pít ványt több ez ren ke res ték fel
ilyen pa na szok kal, így szin te nincs olyan pszi chi át ri ai jog sér té si
eset, amely ben ne tud nák, mi a te en dõ. Jog sér tés ese tén ki vizs gá -
lá so kat in dí ta nak, és el jár nak a meg fe le lõ ha tó sá gok nál.

Aki szük ség te le nül el vég zett pszi chi át ri ai ke ze lé sek mi att el vesz ti
egy szerettét, gyak ran ma gá ra ma rad a gyás  szal és a vesz te ség -
gel, pe dig fe le lõs ség re vo nás sal ele jét ve het jük, hogy má sok kal is
meg tör tén hes se nek ha son ló ese tek. A pszi chi át ri á kon át élt tra u -
mák, le kö tö zé sek, kény szer ke ze lé sek szin tén élet re szó ló meg ráz -
kód ta tást okoz hat nak, mely ese tek ben sok szor ugyan így ki har col -
ha tó az igaz ság szol gál ta tás. A jog vé dõk nek szám ta lan eset ben si -
ke rült már el ér ni ük, hogy az el kö ve tõt el ma rasz tal ják, il let ve hogy
a ká ro sult kár té rí tést kap jon.

Az ala pít vány egy nem zet kö zi em be ri jo gi szer ve zet, az Ál lam -
pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért (CCHR) ha zai cso port ja ként
mû kö dik. Ma gyar or szá gon is sok még a te en dõ, hi szen ha zánk -
ban is hasz nál nak még elekt ro sok kot, szál lí ta nak kény szer rel a pszi -
chi át ri á ra em be re ket – a meg alá zó bá nás mód dal, az em be ri jo -
gok el ha nya go lá sá val kap cso lat ban az alap ve tõ jo gok biz to sa
(ombudsman) is szá mos al ka lom mal fel emel te már a sza vát a ha -
zai pszi chi át ri ák kap csán. Mind ezek még ma is rend sze re sen sér tik
a pszi chi át ri ai ke zel tek em be ri jo ga it, ezért nagy szük ség van egy
olyan jog se gély szol gá lat ra, amely ki fe je zet ten az ilyen sé rel mek
ese tén nyújt se gít sé get.

Ha Ön vagy ba rát ja, csa lád tag ja sé rel met szen ve dett a pszi -
chi át ri án, kér je az ala pít vány se gít sé gét!

Ál lam pol gá ri Bi zott ság az Em be ri Jo go kért Ala pít vány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384 
(min den hét köz nap 09:30–17:00 órá ig)

panasz@cchr.hu • info@cchr.hu • www.emberijogok.hu

Felhívás temetõi sírhelyek megváltására

Tisztelt Hozzátartozók! Tömörd Község Önkormányzata
képviselõ-testületének a temetõrõl és temetkezésrõl szóló
14/2013. (XII.10.) számú önkormányzati rendelete (1. melléklete)
tartalmazza a hatályos sírhelymegváltási díjakat: az egyes sírhely
megváltási díja 2.000 Ft (25 évre szól), a kettes sírhely megváltási
díja 4.000 Ft (25 évre szól), a gyermeksírhely megváltása
ingyenes, urnasírhely 500,- Ft (10 évre szól). Kérjük a
hozzátartozókat, váltsák meg sírhelyeiket   2022. december 31-
ig! Amely sírhely nem kerül megváltásra, azon érintett temetési
helyek vonatkozásában önkormányzatunk intézkedik a
megszüntetésrõl. A díjat a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénztárában ügyfélfogadási idõben (hétfõ 8:00–12:00,
13:00–15:30, szerda 8:00–12:00, 13:00–16:30, péntek
8:00–12:00) vagy átutalással lehet meg fizetni. Kérdés esetén
hívható: 30/579-1526. Együtt mû kö dé süket köszönjük!

Tömörd Község Önkormányzata

A Ró zsa fü zér Ki rály né 
ká pol na bú csú ja Répcevisen

Szep tem ber 2-án meg hitt ün nep ség re ke -
rült sor Répcevisen. A Ró zsa fü zér Ki rály né-ká -
pol na bú csú ját ün ne pel tük. A bi zony ta lan idõ -
já rás mi att az ün ne pi szent mi se a Szent And -
rás-temp lom ban volt, amit Brenner Jó zsef pré -
post vas mi sés ál do zó pap mu ta tott be a szép
szám mal ösz  sze gyûlt hí vek nek. Homíliájában a
ró zsa fü zér tit ka i ról el mél ke dett, fel hív ta a fi -
gyel met a ró zsa fü zér imád ko zá sá nak fon tos sá -
gá ra, az ima ere jé re, az ál ta la ka pott ke gyel -
mek re. A szent mi se vé gén vas mi sés ál dás ban
ré sze sí tet te a hí ve ket.

A szent mi se ke re té ben Dö mö tör Lász ló atya
kö szön töt te Essõ Fe renc kán to run kat, aki 50 éve
szol gál temp lo munk ban, va la mint Gyalókán, és
ki se gít a kör nye zõ köz sé gek ben is. Lász ló atya
át ad ta Fe renc pá pa ál tal kül dött em lék la pot és
jó egész sé get kí vánt, hogy még so ká ig vé gez -
hes se szol gá la tát kö zöt tünk.

A szent mi se vé gén ér té kes „bú csú fi át” kap -
tak a hí vek. Egy Répcevisrõl el szár ma zott fi a tal -
em ber ró zsa fü zér rel aján dé ko zott meg min den
részt ve võt.

Há la és kö szö net a ne mes lel kû aján dé kért.
Min den ün nep lõ szá má ra nagy lel ki él ményt
adott a ká pol na bú csú szép nap ja.
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