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Ka rá csony ra várva… 
Ad vent el sõ hét vé gé jén lel kes kis csa pat

kez dett el ké szü lõd ni az ün nep re Tömördön. A
dél elõtt fo lya mán ka rá cso nyi nosztalgia kön -
tös be búj tat ták a busz meg ál lót. Az er re já rók
le ül het nek a kan dal ló mel lé, a busz ra vár va

be le ol vas hat nak egy-egy ma ga zin ba, könyv -
be és akár még egy rö vid me se is be le fér az
is ko la buszt vár va. Bár ki bát ran bir tok ba ve he ti
a ké nyel mes fo te lo kat, pa do kat. 

Dél után to vább foly ta tó dott a kre a tív ké -
szü lõ dés a Ka rá cso nyi Bütyköldén. Ké szí tet -
tünk ka rá csony fát, ami csak el sõ re tûnt egy -
sze rû nek, de vé gül cso dás és egye di al ko tá -
sok szü let tek. Kö zö sen ké szí tet tünk dí sze ket a
busz meg ál ló ban lé võ ka rá csony fá ra, ami ket
az tán fel is akasz tot tunk rá. 

A busz meg ál ló mel lett fel épült is mét a bet -
le hem, és mel let te ott dí sze leg már az ad ven ti
ko szo rú is. Kö szön jük a részt ve võk nek, akik el jöt -
tek a dél után ra, re mél jük, jól érez té tek ma ga -
tokat. Köszönet min den ki nek, aki bár mi lyen for -
má ban se gí tett az ün ne pi han gu lat meg te rem -
té sé ben. Az ad vent a vá ra ko zás ról, a ké szü lõ -
dés rõl szól. Ne saj nál juk az idõt ma gunk tól,
hogy el csen de sed jünk. Ka rá csony elõtt a vi lág
dísz be öl tö zik, de an nál is fon to sabb, hogy be -
lül is ün nep le gyen.                   Borbás Ani kó
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No vem ber 18-án Bu da pes ten tar tot ta Or szá -

gos Díj áta dó Ren dez vé nyét a Ma gyar Tu risz ti kai
Ügy nök ség a 29. al ka lom mal meg hir de tett „Vi rá -
gos Ma gyar or szág” kör nye zet szé pí tõ ver seny ke re -

té ben. Idén 349 te le pü lés ne ve zett 452 pá lyá zat -
tal, amely re kord a meg mé ret te tés tör té ne té ben. A
150 fõs zsû ri egész nyá ron jár ta a be ne ve zett te le -
pü lé se ket, és vé gül 56 dí jat osz tott ki, kö zü lük Lócs
a ci vil ös  sze fo gás dí ja ka te gó ri á ban ért el el sõ he -
lye zést, a „Vi rág zó kö zös ség dí ját”. Ezt a dí jat az a
te le pü lés kap ja, ahol tet ten ér he tõ a he lyi kö zös -
ség ér ték te rem tõ mun ká ja a köz te rü le tek szé pí té -
sé ben, vi rá go sí tá sá ban. Az ok le vél mel lé 100 ezer
fo rint ér té kû ker té sze ti utal vány is járt. Mind ezek

mel lett pe dig az ön kor mány za ti ka te gó ri á ban em -
lék lap pal is mer te el a zsû ri a kö zös sé gi zöld fe lü le -
tek pél da ér té kû ki ala kí tá sá ért és fenn tar tá sá ért
vég zett mun kát. A dí jat Hor váth Il di kó pol gár mes ter

as  szony vet te át Bu da pes ten Dr. Dö mö tör Ta más tól,
a Szer ve zõ Bi zott ság el nö ké tõl, és õ is ké szült ap ró
aján dék kal a szer ve zõk nek, a Róci logóval dí szí tett
mé zes pla ket tet ad ta át töb bek közt Borbás Mar -
csi nak, aki a ver seny fõ véd nö ke. Mind eköz ben
újabb 15 dísz fát vá sá rolt az egye sü let a Tesco pá -
lyá za tán el nyert tá mo ga tás ból. No vem ber vé gén
megér ke zett a ma dár ba rát tan ös vény, od vak, ete -
tõk, fecs ke pan zió. 

RN

Az idei év ben is ren dez tünk ki csik és na gyok
örö mé re halloweeni édességyûjtést. Ok tó ber
30-ára fo ga dó ház ként és/vagy édes ség gyûj tõ -
ként le he tett je lent kez ni. Re kord szá mú gyûj tõ és
fo ga dó je lent ke zett idén. A fo ga dó há zak szen -
zá ci ós de ko rá ci ó val, va la mint kü lön fé le édes -
ség gel, sütivel, ha rap ni va ló val ké szül tek a há za -

kat fel ke re sõ gye re kek nek és kí sé rõ szü le ik nek.
Az édes ség gyûj tés re je lent ke zõk pe dig egy ka -
pott lis ta és tér kép alap ján jel mezt ölt ve, kis ko -
sár ral vagy sza tyor ral a ke zük ben in dul tak út nak,

hogy fel ke res sék a há za kat, ame lyek fo gad ták
õket min den fé le fi nom ság gal. A jel me zes be öl -
tö zést a kí sé rõ szü lõk is bát ran vál lal ták, és jó -

ked vû en in dul tak ne ki en nek az iz gal mas ka -
land nak. Idén mat ri cá kat is le he tett gyûj te ni az
egyes há zak nál, me lyet a gye re kek a mat ri cás
fü ze tük be ra gasz tot tak az adott cí men. Ez je lez -
te ne kik, hogy me lyik he lyen jár tak már. Az
idõ is ked ve zett a prog ram nak; ki csit kö dös,
de nem túl hi deg idõ ben sé tál hat ták vé gig
a fa lut a részt ve võk.

Balogh-Igler Pat rí cia

„Vi rág zó kö zös ség díj” – Lócs

Halloweeni édességgyûjtés
Sopronhorpácson
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Tisztelt Répcevidék Olvasó!

Ne he zen kez dem ír ni ezt a cik ket, ami egy el kö szö nés. 2010-ben út já ra in dí tot -

tunk egy tér sé gi lapot, amely a fo lya ma tos fej lesz tés so rán ma már 32 te le pü lé sen

je le nik meg 6400 pél dány ban, in gye ne sen pos ta lá dás ter jesz tés sel. A lap tar tal -

ma a te le pü lé se ken tör tént ese mé nye ket je len tet te meg, le gyen az út át adás, fa -

lu nap, vagy szépko rú kö szön té se. A cik keket he lyi tu dó sí tók tól kap tuk, akik jó ré sze

a 12 év alatt ál lan dó volt. 

Az új ság mû kö dé se el le he tet le nült a gaz da sá gi hely zet vál to zá sa mi att. A

hir de tõk ki tar tó ak vol tak, és si ke rült a be vé tel bõl nye re sé ge sen üze mel tet ni a

la pot. Idei év tõl a hir de té si be vé te lek drasz ti ku san es tek és a 26 ön kor mány -

zat tól ka pott tá mo ga tás sem tud ja a la pot el tar ta ni. Nem rész le tez ném, hogy

mi lyen drá gu lás volt az elõ ál lí tás so rán, hi szen min den ki jár bolt ba és lát ja az

ára kat. A Répcevidéknek 132 szá ma je lent meg kö zel 5000 cik kel és több mint

7000 fo tó val. 

Kö szö net tel tar to zom a tel jes ség igé nye nél kül: Mittl At ti la tör de lõ nek, nyom dá -

nak, kor rek to rok nak, ter jesz tõk nek, akik sok te le pü lé sen in gyen hord ták az új sá got,

hir de tõ ink nek és vé gül, de nem utol sósor ban tu dó sí tó ink nak, akik tar ta lom mal töl -

töt ték meg a la pot. 

Az új ság eb ben a for má ban már nem je le nik meg, de a www.repcevidek.hu

ol da lon lesz nek min dig friss cik kek és meg ta lál nak min ket a Facebookon is. 

Meg tisz tel te tés volt Önök nek a Répcevidéket ké szí te ni.

Tisz te let tel: Hor váth Er zsé bet – Sza bó Ed gár
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• Lócs
Ur na fal ki ala kí tá sa a lócsi te me tõ ben

A Ma gyar Fa lu prog ram 2021-es ki írás ban
nyúj tott be pá lyá za tot az ön kor mány zat ur na -
fal ki ala kí tás ra, mely re 3,22 mil lió fo rint tá mo -
ga tás ban ré sze sült. A pro jekt ke re té ben 35 fül -
kés ur na fal ké szült vi lá gos szür ke grá nit ból, sö -
tét szür ke fedlapokkal, to váb bá az ur na fal mö -
gé új ke rí tés épült, és az ur na fal elõtt pe dig
tér kö ve zett jár da ke rült ki ala kí tás ra. Az ur na fa -
lat a sajtoskáli Mihályfi Bt. ké szí tet te, míg a ke -

rí tést és tér kö ve zést a Nyugat-Ép Húsz Kft. A
pro jekt meg va ló sí tá sá hoz mint egy 1,4 mil lió
fo rint ön erõt biz to sí tott az ön kor mány zat, to -
váb bá a kép vi se lõ-tes tü let kö szö ne tét fe je zi ki
Pietrowski Zol tán fa lu gond nok nak, Lanczkor
Je nõ he lyi vil lany sze re lõ nek és Mé szá ros Lász -
ló he lyi fes tõ nek a te me tõ meg újí tá sá ban
vég zett tár sa dal mi mun ká ju kért, mely nek kö -
szön he tõ en az ur na fal köz vet len kör nye ze té -
ben egy új kan de lá ber biz to sít ja a fényt, új
fes tést ka pott a dísz sír he lyek ke rí té se, a te me -
tõ kis ka pu ja, és meg újult a kis ka pu mel let ti ke -
rí tés rész is. Min den szen tek ün ne pé re si ke rült
be fe jez ni a mun ká la to kat, dr. Szalai Gá bor
atya szen tel te fel az új ur na fa lat.

RN

A Far kas Sán dor Egy let, a Csepregi Bor ba rát és
Tu risz ti kai Egye sü let, a Csepregi Bor ba rát Höl gyek
Csepreg vá ros Ön kor mány za tá val és a Pe tõ fi Sán -
dor Mû ve lõ dé si, Sport ház és Könyv tár ral kö zö sen
2022. no vem ber 19-én Er zsé bet-na pi ren dez vény -
re hív ták az ér dek lõ dõ ket a szín ház te rem be.

Az egy let ne vé ben Vas vá ri Imréné kö szön töt te
a meg je len te ket, majd Haizler Ákos, az egy let el -
nö ke vi rág gal ked ves ke dett az Er zsé be tek nek. A
pol gár mes ter úr is vi rág gal kö szön töt te Ziembicki
Er zsé be tet, az in téz mény ve ze tõ jét. A mû sor ban
elõ ször a Mirage Salon Quartett ze nei cse me gék -
kel káp ráz ta tott el ben nün ket. A „Csepregi ze nei
ka lan do zá sok” so ro zat ban már hall hat tuk õket.
Mû so ruk cí me: Két év szá zad há rom ne gye des
tánc lé pés ben. Hall hat tunk tan gót, ke rin gõt, csár -
dást. Zá rás ként Szé ché nyi Im re szer ze mé nyét, egy
ma gyar csár dást hall hat tunk, ami itt, Csepregen
õs be mu ta tó volt.

A kö zön ség nagy taps sal fe jez te ki tet szé -
sét. A ze nei cse me gék után az új bor ok be mu -
ta tá sa kö vet ke zett. A csepregi borosgazdák
már hos  szú évek óta Er zsé bet-na pon mu tat ják

be az új bo ro kat. Borosgazdák és a Bor höl gyek
lép tek szín pad ra.

A szín pa don Né meth Ár pád és Tóth Bé la mu tat -
hat ta be bo rát, majd Finta Jó zsef plé bá nos úr
meg em lé ke zett a Ma gyar or szá gi Szent Er zsé bet jó -
té te mé nye i rõl és meg ál dot ta, szen telt víz zel meg -
hin tet te az új bo ro kat. Tóth Mar cell, a Csep re gi
Bor ba rát és Tu risz ti kai Egye sü let ve ze tõ je ér té kel te
a szõ lész-bo rász évet. Hor váth Zol tán pol gár mes ter
úr kö szön tõ je után kö vet ke zett az új bo rok kós tol ta -
tá sa. A gaz dák egyen ként be mu tat ták fe hér-, rozé

és vö rös bo ra i kat és az ér dek lõ dök pe dig be le is
kor tyol hat tak. A bo ro kat a Bor höl gyek kí nál ták a
ven dé gek nek. Köz ben a Far kas Sán dor Egy let ci te -
rá sai és éne ke sei bor da lo kat ad tak elõ. 30 ígé re -
tes, szép bort kós tol hat tunk, a gaz dák re mé lik,
hogy to vább fej lõd nek a bo rok.

Horváthné Pa dos Te réz

Erzsébet-nap Csepregen 2022
ERZSÉBET-NAPI HAGYOMÁNYOK ZENEI CSEMEGÉKKEL
ÉS ÚJBORKÓSTOLÓVAL
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Idén ok tó ber 1-jén tar tot tuk meg az év ti ze -
dek óta ha gyo mány nak szá mí tó nyug dí jas-ta -
lál ko zón kat. A prog ram 13:00 óra kor kez dõ dött
el, az ün ne pé lyes meg nyi tó val. Az nyug dí jas-ta -
lál ko zó al kal má val el sõ ként az egy há zak ré szé -
rõl hang zott el egy-egy imád ság és a je len lé võk
kö szön té se. Ezt kö ve tõ en meg em lé kez tünk az
idõ sek vi lág nap já ról, ame lyet Var ga Árpádné
al pol gár mes ter as  szony tar tott. A nyug dí ja so kat
kö szön töt te még Dr. Wächter Walter, Vas me gye

tisztifõorvosa, majd Né meth Jó zsef pol gár mes ter
úr. A be szé dek után dí jak át adá sá ra ke rült sor
nyug dí ja sa ink szá má ra. Az ün ne pi kö szön tõk so -
rán a pol gár mes ter úr be szélt a múlt és a je len -

ko ri te le pü lés ér té ke i rõl. Ha gyo mány ként a he lyi
ér té ke ket ak tí van ápo ló nyug dí ja so kat kü lön kö -
szön töt te az Ön kor mány zat. Az idei év ben há -
rom hölgy ka pott mun ka he lyi el is me ré se i kért dí -

jat. Ezen kí vül a je len lé võ höl gyek nek egy szál
vi rá got, a fér fi ak nak egy üveg bort kap tak aján -
dé kul. A meg nyi tó után min den meg je len tet
meg ven dé gel tünk egy ebéd del. Ebéd után a
he lyi gye re kek ad tak éne kes ver ses mû sort. A
prog ram ban kö vet ke zett Ódor Fe renc és Mar ton
Já nos, akik szín vo na las har mo ni kás, éne kes mû -
sor ral szó ra koz tat ták a kö zön sé get. Az elõ adá -
suk nagy si kert ara tott, mely nek a be fe je zé sé ül
köz kí vá nat ra nó táz tat ták a meg je lent nyug dí ja -
so kat. A prog ra mok egy retró hu mo ros elõ adás
ki ve tí té sé vel zá rul tak. A prog ra mok nak vé ge
lett, de a nap nak még ko ránt sem. A mû so rok
vé gez té vel egy kö tet len be szél ge tés, nó táz ga -
tás vet te kez de tét, egész es tén ke resz tül.

Ok tó ber 10-én el lá to ga tott hoz zánk egy
óvo dás cso port 25 fõ vel, hogy meg te kint sék a
he lyi Táj ház ré gi sé ge it, kin cse it. 9:00-kor ér kez -
tek meg az ovi sok, akik na gyon lel ke sen vár ták,
hogy be me hes se nek. Né meth Jó zsef pol gár -
mes ter úr üd vö zöl te a leg ki seb be ket, és me sélt

a hely rõl, me sélt a Táj ház ban lé võ tár gyak ról,
ere de tük rõl. A gye re kek rend kí vül örül tek a lá tot -
tak nak és ér dek lõ dés sel hall gat ták a ré gi tör té -
ne te ket. Ki pró bál hat ták a szi ré nát, meg néz het -
ték a ré gi já té ko kat, ba ba ko csi kat és még sok-
sok min dent. Mi u tán itt vé gez tünk, át sé tál tunk a
kö zös sé gi szín tér hez, ahol meg néz tük Ma r ku sov -
szky La jos szob rát, és pol gár mes ter úr me sélt a
gye re kek nek személyérõl.

Ok tó ber 23-án az 1956-os for ra da lom és
sza bad ság harc ki tö ré sé re em lé ke zett az or szág.
Min den év ben Vasegerszeg kép vi se lõ-tes tü le te

ko szo rú zás sal és gyer tya gyúj tás sal tisz te li meg
hõ si ha lott ja in kat. 

No vem ber 12-én a vasegerszegi
Markusovszky La jos Kul tu rá lis, Sport, Ha gyo -
mány õr zõ, és Fa lu szé pí tõ Egye sü let Már ton-na pi
lám pás fel vo nu lást és meg em lé ke zést tar tott –
dí szes me ne tük élén Lúdas Ma tyi kis sze kér ben
húz ta a li bát. Az egye sü let je len tõs sze re pet vál -
lal Vasegerszegen a ha gyo mány õr zé sé ben.
Már ton-na pi mu lat sá guk is vis  sza té rõ kul tu rá lis
ele me az õszi idõ szak nak. A ré gi nép szo ká so kat
fel ele ve ní tõ ren dez vé nyek a ko ro na ví rus-jár -
vány ide je alatt el ma rad tak a fa lu ban, az egye -
sü let tag jai idén azon ban úgy gon dol ták, ide je

új ra élet re hív ni azo kat. A Már ton-ün nep az ön -
kor mány za ti hi va tal kö zös sé gi ter mé ben kez dõ -
dött, ahol a Markusovszky Egye sü let el nö ke,
Mol nár Sán dor kö szön töt te a meg je len te ket és
meg em lé ke zett Szent Már ton ról. Idén elõ ször a
lám pás fel vo nu lás ban egy élõ li ba is részt vett –
ez a fa lu si ak szá má ra volt meg le pe tés, a li ba
szá má ra pe dig az, hogy nem két lá bon kel lett
vo nul nia, ha nem a táj ház ré gi sé gei kö zül igény -
be vett kis sze ké ren utaz ha tott a fa lu hos  szán. A
sze ke ret a li ba be öl tö zött gaz dá ja, Lúdas Ma tyi,
va la mint fel vált va a fa lu ap ró sá gai húz ták. A fel -
vo nu lás a kö zös sé gi te rem be vis  sza tér ve ven -
dég ség gel, li ba zsí ros ke nyér rel és szív me len ge tõ
ne dûk kel zárult.

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

Ez történt Vasegerszegen 
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No vem ber 11. Már ton-na pi kör me net – A
mai na pon al ko nyat kor gyûl tek ös  sze fa lunk óvo -
dá sai és szü le ik, a la kos ság ból is szép szám mal,
hogy meg em lé kez zünk Szent Már ton ról, aki a Ró -
mai Bi ro da lom te rü le tén Savariában (a mai Szom -
bat he lyen) szü le tett Kr. u. 316-ban vagy 317-ben.

Po gány szü lõk gyer me ke ként ró mai lé gi o ná -
ri us ként szol gált. Egy hi deg té li es tén egy di der -
gõ kol dus sal ta lál koz va ket té ha sí tot ta kö pe nyét
és fe lét a nél kü lö zõ em ber vál lá ra bo rí tot ta. Ál -
má ban a kol dus nak adott kö peny da rab ban Jé -
zus je lent meg. Már ton 339-ben, 22 éve sen ke -
resz tel ke dett meg. A lé gi ó ból ki lép ve az em be -
re ket akar ta szol gál ni, majd Tours püs pö ké vé
vá lasz tot ták. Éle tét sok cso da kí sér te. Szent Már -
ton szü lõ há za – a ha gyo mány sze rint – a szom -
bat he lyi Szent Már ton-temp lom he lyén állt. Itt
õr zik a szent ujj erek lyé jét.

A ren dez vény részt ve või al ko nyat kor gyü le -
kez tek a Mû ve lõ dé si Ház ban, ahol a prog ram
az óvo dá sok mû so rá val kez dõ dött.

Ezt kö ve tõ en sö té te dés kor vi lá gí tó lám pá -
sok kal, lam pi o nok kal vo nul tak fel há rom ut ca
hos  szat is Var jú Gá bor atyá val és Rozmán Erik
kán tor ral, hogy az tán új ra vis  sza tér ve a Mû ve lõ -
dé si Ház ba sü te mé nyek kel, zsíroskenyérrel, for -
ralt bor ral és me leg te á val be szél ges se nek egy -
más sal és Gá bor atyá val.

A ren dez vény a he lyi plé bá nia szer ve zé sé -
ben és az ön kor mány zat tá mo ga tá sá val jött lét -
re ha gyo mány te rem tõ jel leg gel, Szent Már ton,
egy ház me gyénk vé dõ szent je tisz te le té re, a fa lu -
kö zös ség erõ sí té sé re, a sze re tet és ös  sze fo gás
je gyé ben.

No vem ber 25. Idõ sek nap ja – Pén tek dél -
után ke rült meg ren de zés re a fa lu be li nyug dí ja -
sok kö szön té se. A Mû ve lõ dé si Ház ban meg je -
len te ket Bartok Ti bor pol gár mes ter üd vö zöl te pár
ked ves mon dat tal és egy vers sel. Ezt kö ve tõ en a
hu mor ked ve lõ i nek nem is me ret len Il lés Ist ván
(Ayala) – aki nyu gal ma zott rend õr tiszt és elõ adó -
mû vész egy sze mély ben – tar tott egy kis bûn -
meg elõ zé si tá jé koz ta tót az idõ sek ré szé re. Fel -
hív ta fi gyel mü ket a nap ja ink ban elõ for du ló, fõ -

ként jó hi sze mû nyugdíjaskorúakat érin tõ csa lá -
sok ra, „be sur ra nós” ese tek re, ami kor az idõ se ket
ki hasz nál va és be csap va jut nak ki sebb-na -

gyobb ös  sze gek hez az er re „sza ko so dott” egyé -
nek. Majd hu mo ros ol da lá ról is be mu tat ko zott és
anek do tá zott a ré gi is mert hu mo ris ta kol lé gák -
ról, és gi tár ral kí sért köz is mert da lok kal szó ra koz -
tat ta a meg je len te ket. Va cso ra után Zsugonics
Ar nold gon dos ko dott a jó han gu lat ról, so kan
tánc ra is per dül tek.

No vem ber 26. Ad ven ti ko szo rú és bet le -
hem épí tés – Szom ba ton 14. al ka lom mal is mét
ös  sze gyûl tünk a Csil lag fürt Fa lu szé pí tõ Egye sü let
kez de mé nye zé sé re, hogy a Hõ sök te rén fel épít -
sük a fa lu ad ven ti ko szo rú ját és a temp lom elõtt
a bet le he met. Na gyon jó han gu lat ban telt el a
dél után, az évek alatt ös  sze szo kott kis csa pat
tag jai már ru ti no san tet ték a dol gu kat, így né -
hány óra múl va már koc cint hat tunk a kész mû -
vek elõtt. Min den ad ven ti va sár na pon a fa lunk -
ban mû kö dõ egye sü le tek lát ják ven dé gül a

gyer tya gyúj tás után egy po hár for ralt bor ral és
te á val a meg je len te ket. A meg hitt han gu la tot a
gyer me kek ál tal elõ a dott ver sek is biz to sít ják. Mi
így vár juk a ka rá csonyt.

Magyarné Kiss Éva

November Hegyfaluban
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No vem ber ele jén Ágh Pé ter, Észak-Vas me -
gye or szág gyû lé si kép vi se lõ je és Hor váth Zol tán,
Csepreg pol gár mes te re kö zö sen tar tot tak saj tó -
tá jé koz ta tót, amely fo lya mán sze mé lye sen is
meg te kin tet ték az idõ sek ott ho nát, ugyan is en -
nek épü le te es het át ener ge ti kai fel újí tá son, kö -
szön he tõ en a tá jé koz ta tó tár gyá ul szol gá ló pá -
lyá za ti si ker nek.

Kép vi se lõ úr el mon dá sa sze rint az el múlt
idõ szak ban szá mos cél ra ér ke zett for rás, amit
jól mu tat, hogy az Él he tõ vá ros pá lyá zat ke re -
té ben 600 mil lió fo rint ér ke zett Csepregre,
amely nek több lá ba van. Eb bõl az egyik leg -
lát vá nyo sabb a Kos suth ut cai par ko ló ki ala kí -
tá sa, út épí tés. Szin tén hasz nos lesz a ját szó tér,
fu tó pá lya épí té se, il let ve az idõ sek ott ho na
mel let ti park meg szé pü lé se is. Ezen túl ér ke zett
még egy 315 mil li ós for rás a Tég la gyá ri, Ti los
er dei utak fel újí tá sá ra, amely szin tén egy ré -
gen várt álom meg va ló su lá sát je len ti. Lát hat -
juk azt is, hogy fo lya mat ban van egy 387 mil -
lió fo rin tos pá lyá zat, amely ré vén a mû ve lõ dé -
si ház, hi va tal és az egész ség ház újul hat meg
ener ge ti ka i lag, és szin tén fo lya mat ban van az
óvo da és böl csõ de fej lesz té se 467 mil lió fo rin -
tos össz ér ték bõl. Emel lett a Ma gyar Fa lu prog -
ram is szá mos cél ra ju ta tott for rá so kat
Csepregre, így pél dá ul a Ze ne is ko la, Fa lu mú -
ze um te te jé nek meg újí tá sá ra is, és eb be a sor -
ba il lik az a bi zo nyos 128 mil li ós tá mo ga tás is,
amely az idõ sek ott ho ná nak a fej lesz té sé re ér -
ke zik. Fon tos, hogy Csepreg to váb bi épü lé se

ér de ké ben min de nek elõtt bé ké re van szük sé -
günk és ar ra, hogy az a szank ci ós po li ti ka,
amely érez he tõ en a min den nap ok ra, az or -
szág ra és a vá ros le he tõ sé ge i re is rá nyom ja

bé lye gét, meg szûn jön. Emel lett
pe dig szin tén fon tos, hogy Ma -
gyar or szág meg kap ja a ne ki já ró
for rá so kat, ame lyek bõl szin tén
foly ta tód hat Csepreg épí té se.

Pol gár mes ter úr örö mét fe jez te
ki a fen ti tá mo ga tá sok kal kap cso -
lat ban és el mond ta, hogy már
meg vá lasz tá sa óta ki emelt cél ként
ke zel te az idõs ott hon ener ge ti kai
fej lesz té sét, ezért ez utób bi kü lön
öröm szá má ra. Mind emel lett a Te -
rü le ti Gon do zá si Köz pont fi nan szí ro -
zá si gond jai saj nos to vább ra is ko -
moly ter het ró nak a vá ros ra, de ál -
lás pont ja sze rint a mos ta ni pá lyá -
za ti si ker bõl is lát szik, hogy a vá ros -
ve ze tés nem mon dott le az in téz -
mény rõl és fo lya ma to san ke re sik a
meg ol dást. Eb bõl a 128 mil li ós ösz -
 szeg bõl sor ke rül a pad lás hõ szi ge -
te lé sé re, nyí lás zá rók cse ré jé re, víz -
szi ge te lés re, nap ele mes rend szer
lé te sí té sé re, va la mint to váb bi aka -
dály men te sí tés re és az épü let gé -
pé sze té nek je len tõs fel újí tá sá ra.

Pol gár mes ter úr zá rás ként ez
al ka lom mal is meg kö szön te Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ nek

a Csepregért vég zett ki tar tó kö zös mun kát, min -
dig se gí tõ kész hoz zá ál lá sát.

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta

Fotó: dr. Tarsoly Ádám

Meg újul a Te rü le ti Gon do zá si 
Köz pont Csepregen
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Fa lu buszt ka pott Gyalóka

Te le pü lé sünk si ke re sen pá lyá zott a Ma -
gyar Fa lu prog ram ban. Az el nyert tá mo ga tás -
ból egy Ford Transit tí pu sú új fa lu buszt vá sá rolt
az ön kor mány zat, ami vel a fa lu gond no ki szol -
gá lat fog ja kis kö zös sé gün ket szol gál ni. Se gít -
sé gé re lesz a fa lu la ko sa i nak a be vá sár lás -

ban, az egész ség ügyi in téz mé nyek be va ló el -
ju tás ban, va la mint az óvo dá sok, ál ta lá nos is -
ko lá sok na pi szál lí tá sá ban is.

Cé lunk, hogy te le pü lé sünk to vább fej -
lõd jön, ami hez a fa lu gond no ki szol gá lat el -
in dí tá sa, a fa lu busz be szer zé se nagy lé pés
volt. Kö szö net min den tá mo ga tá sért és se -
gít sé gért!

Var ga Ta más 
pol gár mes ter

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Gyalóka

Radics Pat rik Ró meó ön kén tes mun ká já nak
kö szön he tõ en a Gyalókai Ke resz te lõ Szent Já -
nos-temp lom ke reszt út ké pei fel újí tás ra ke rül tek.
Er rõl kér dez tem Ró me ót, aki egyéb ként az
egyet len mi nist ráns a fa lu ban.

– Hon nan jött az öt let a ké pek a fel újí -
tá sá ra?

– A temp lom fel újí tá sá nak al kal má val a ke -
reszt út ké pek re no vá lá sá ra nem ke rült sor. A ké pek
80 éven át dí szí tet ték a temp lo mot. Egy mi se elõt ti
be szél ge tés al kal má val fel ve tõ dött, hogy rá fér ne
a ké pek re a fel újí tás. Öröm mel vál lal tam el, hi szen
én va gyok a mi nist ráns és úgy érez tem, hogy én is
te he tek va la mit az egy ház kö zös sé gért.

– Me sél nél a fel újí tás fo lya ma tá ról?
– Ez egy hos  szú fo lya mat volt. Elõ ször is szét kel -

lett õket szed ni, az üve get ép ség ben el tá vo lí ta ni,
meg tisz tí ta ni. Majd a ke re tet le csi szol ni, le ke zel ni és
vé gül le fes te ni. A ró mai szá mo kat is rá kel lett fes te -
ni, va la mint az új ké pe ket ki nyom tat ni, le la mi nál ni,
majd vé gül ös  sze ál lí ta ni a tel jes kép so ro za tot.

– Mennyi idõt vett igény be a mun ka?

– Kb. há rom hét alatt ké szül tek el tel je sen.
– Csi nál tál már ko ráb ban is ilyet?
– Még ez elõtt so sem csi nál tam ilyet, de a

bar ká cso lás nem áll tá vol tõ lem, ezért mer tem
be le vág ni eb be a pro jekt be.

– Volt se gít sé ged?
– Igen, a szü le im se gí tet tek a kü lön bö zõ fel -

ada tok ban. A plé bá nos úr ral pe dig vé gig
egyez tet tem a mun ka fo lya mat ok ról.

– A ké sõb bi ek ben ha son ló pro jek ten
gon dol kodsz?

– Ha van rá le he tõ ség na gyon szí ve sen.

Ró meó egyéb ként el sõ éves kö zép is ko lás, aki
igaz ga tói kü lön díj jal vé gez te el az ál ta lá nos is ko lát
Csepregben, sok ol da lú egyé ni ség, ér dek li az iro -
da lom, a ze ne, bas  szus gi tá ro zik, most bi o ló gia–ké -
mia szak ra jár és or vos nak ké szül. A fel újí tott ké pek
pe dig már vis  sza ke rül tek az ere de ti, õket meg il le tõ
he lyük re. Bíz zunk ben ne, hogy még mi ni mum 80
évig dí szí tik a temp lom fa lát.

Kin cse Anda

2022. no vem ber 6-án, a ko ra dél elõt ti
órák ban ar ra fi gyel het tek fel a tömördiek,
hogy több fe ke te, dip lo má ci ai au tó meg -
állt a Fõ ut cán, a temp lom nál. 

Uta sa ik vá ra koz tak, egy más sal be szél -
get tek, fo gad ták a he lyi ek üd vöz lé sét,
majd kis idõ múl va egy más után el in dul -
tak. Dél után ra min den ki hez el ju tott a hír: itt
járt a köz tár sa sá gi elnök asszony!

Novák Ka ta lin és fér je az Or szá gos
Kék tú ra-út vo nal he lyi bé lyeg zõ jé tõl in dult
az újabb Kék tú ra-táv meg té te lé re
Tömörd és Bögöt kö zött. Kö szön jük, hogy
el lá to ga tott hoz zánk!                    KSzÁ

Az el csen de sü lés idõ sza ka

No vem ber utol só hét vé gé jén az el sõ ad -
ven ti gyer tya fé nye jel zi a nagy ese mény kö -
ze led tét. Sajtoskálon kis ün nep ség ke re té ben
lob bant láng ra ad vent el sõ gyer tyá ja a temp -
lom mel let ti té ren a fa lu ko szo rú ján. Ezt kö ve -
tõ en a szent mi sén Sza bó Mik lós plé bá nos úr a
pré di ká ci ó já ban, az el csen de sü lés idõ szak -

ára hív ta fel a részt ve võk fi gyel mét, hogy lel -
ki leg fel tud jon ké szül ni min den ki a Meg vál tó
szü le té sé re. Kí vá nok min den ki nek hit ben, re -
mény ben, öröm ben és sze re tet ben gaz dag
vá ra ko zást, ké szü lõ dést ka rá csony ra, a Mes si -
ás el jö ve te lé re.

bvr

• Sajtoskál

Keresztútképek renoválása
KE RESZ TE LÕ SZENT JÁ NOS TEMP LOM, GYALÓKA

Illusztris vendégek Tömördön
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A kró ni kák, vis  sza em lé ke zé sek, nap lók a sze -
mé lyes és csa lá di vo nat ko zá sú ada tok mel lett fon -
tos in for má ci ó kat tar tal maz nak a tör té nel mi ese -
mé nyek rõl, szí ne sí tik és ár nyal ják a kor szak ok ról al -
ko tott ké pet. Egy ko ri me gye szék he lyünk ar chí vu -
má ban a meg ma radt sok ré gi irat mel lett már az
16. szá zad tól kezd ve õriz nek kéz zel írt kró ni ká kat is.
Né met anya nyel vû szer zõ ik ezek ben a tör té nel mi
ese mé nyek mel lett a rend kí vü li idõ já rá so kat, ár vi -
ze ket, jár vá nyo kat és más ér de kes sé ge ket is meg -
örö kí tet ték. Fõ leg ez utób bi a kat a 19-20. szá za di
hír lap ok is szí ve sen cso kor ba gyûj töt ték. A ku ta tók
a kró ni ká kat tu do má nyo san fel dol goz va, egy re
több rész le tet ma gyar ra for dít va kö zöl tek a Sop ro -
ni Szem lé ben. Faut Márk és Klein Meny hért kró ni ká -
ja 1526-1616. Ko vács Jó zsef Lász ló gon do zá sá ban
1995-ben könyv for má já ban is meg je len tet te a le -
vél tár a Sop ro ni Mú ze um mal és az eisenstadti (kis -
mar to ni) Burgenländischen Landesregierunggal
(Bur gen lan di Tar to má nyi Kor mán  nyal) kö zö sen. 

A 19 szá zad tól ma gyar nyel vû nap lók is ma -
rad tak fenn. Ezek kö zül Slachta Etel ka sop ro ni
úri lány nap ló i ból dr. Csatkai End re mú ze um-
igaz ga tó kö zölt rész le te ket a Sop ro ni Szem lé ben.
Majd 2004-2007. kö zött négy kö tet ben a gyõ ri
Mediawave Ala pít vány Ka cér kod ni fo gok ve le
cím mel könyv for má ban is meg je len tet te Ka to -
na Csa ba gon do zá sá ban. Ezek bõl a sze mé lyes
ese mé nye ken túl szin tén ér te sü lünk a vá ros ban
1838-1841 közt tör tén tek rõl is. Etel ka le írá sá ból
ér te sül tünk töb bek közt ar ról, hogy Felsõbüki
Nagy Pál lal, fe le sé gé vel és Il ka ne vû le á nyá val
is több ször ta lál koz tak. Nagy Il ká ról sem mi egye -
bet nem tu dunk, mint amit Etel ka rög zí tett a
nap ló já ban. 

D. Sza kács Ani ta egy csepregi fel me nõk kel is
ren del ke zõ, hí res ci gány ze nész front nap ló it dol -
goz ta fel több ta nul mány ban. A Munczy Bé la ci -
gány prí más el sõ vi lág há bo rús front nap lói
(1916–1917) a Pé csett 2009-ben ki adott Ci gány -
sors. A ci gány ság tör té ne ti múlt ja és je le ne II.  kö -
te té ben (szer kesz tet te: Márfi At ti la), A do ber dói csa -
ták if jú Munczy Bé la sop ro ni ci gány prí más el sõ vi -
lág há bo rús front nap ló i ban (1916–1917.) 2010-
ben je lent meg: Az I. vi lág há bo rú em lé kez te tõi Po -
zsony vár me gyé tõl a Mu ra vi dé kig c. ta nul mány-
gyûj te mény ben Gyõr ben (szerk. Bedécs Gyu la,
Trukáné Ka to na Zsu zsa). 

A le vél tár az el múlt évek ben pá lyá za ti tá mo -
ga tá sok se gít sé gé vel több nap lót könyv for má -
ban is ki adott. 2019-ben Há zi Je nõ el sõ vi lág há -
bo rús nap ló it je len tet ték meg. Sop ron vá ros
fõlevéltárosa ké sõbb, fe le sé ge örök sé gét meg -
kap va, bü ki ma lom tu laj do nos és bir to kos gaz da
is lett. Dip lo má já nak meg szer zé se után né hány
hét tel „a há bo rú ki tö ré sé nek hí ré re, már 1914. jú -
li us 28-án egy éves ön kén te si szol gá lat ra je lent -
ke zett a 94. cs. és kir. gya log ez red hez”. Had ap -
ród õr mes ter ként a Kár pá tok ban har colt, „és
1915. áp ri lis el sõ fe lé ben a Zemp lén me gyei
Virava köz ség kö ze lé ben sú lyo san meg se be sült.
Hõs tet té ért arany vi téz sé gi ér met ka pott. Egész sé -
gi ál la po ta mi att front szol gá lat ra nem tér he tett
vis  sza, így 1915 szep tem be ré ben az el sõ bos nyák
had táp zász ló alj hoz osz tot ták be. Egy évig szol gált
így Orosz-Len gyel or szág ban. A ro mán had üze net
ide jén is mét ön ként je lent ke zett a front ra. 1916
ok tó be ré ben a cs. és kir. 82. szé kely gya log ez red
ka to ná ja ként har colt. 1916 de cem be ré ben az
ojtozi szo ros ban is mét meg se be sült. A ké sõb bi ek -

ben a ha di te vé keny sé gek ben már nem vett
részt, a had el lá tás se gí té sé re a Mo nar chia ál la -
ma i ban utaz va fém gyûj té si te vé keny sé get foly ta -
tott.” A nap lók ból pon tos ké pet ka punk a leg fon -
to sabb ka to nai és há bo rús ese mé nyek rõl is. A ve -
le meg tör tén tek mel lett jel lem zést ta lál ha tunk
ben nük a ka to na tár sak ról, a tisz ti kar ról, rész le te -
sen be szá mol a had moz du lat ok ról, a csa pat moz -
gá sok ról, ál ta lá ban min den ha di te vé keny ség rõl
a pon tos vesz te sé ge kig. A nap ló kat Kin cses Ka ta -
lin Má ria ren dez te saj tó alá, a jegy ze tek is õ ír ta.
A Há zi út vo na lát meg örö kí tõ tér ké pe ket Csákvári
Kris tóf ké szí tet te. A be ve ze tõ ta nul má nyok Do -
minkovits Pé ter, va la mint Kin cses Ka ta lin Má ria ne -
vé hez kö tõd nek.

2020-ban Var ga Ot tó 1878. évi bosz ni ai
harc té ri nap ló ját ad ta ki a Sop ro ni Le vél tár. A
szer zõ nap ló i nak 1-4 és 6. kö te te ta lál ha tó az ar -
chí vum ban, az 5. va la hol lap pang. Bosz nia-Her -
ce go vi na 1878 évi ok ku pá ci ó ját a 6. kö te tet tar -
tal maz za. A köny vet szer kesz tet te és ma gya rá zó
ta nul mán  nyal el lát ta Balla Ti bor és Dominkovits
Pé ter. A le vél tár igaz ga tó ja „Egy föld rajz-tör té ne -
lem ta nár és tan könyv író há nyó dá sai a du a liz -
mus má so dik szakaszában“ cí mû ta nul má nyá -
ban a szer zõ élet út ját mu tat ja be - fõ leg a nap -
lók 1-3 kö te tét fel dol goz va. 

Var ga Ot tó a Vas me gyei Kiscsömötén [ma
Lukácsháza fa lu ré sze] szü le tett 1853. jú ni us 24-
én. Más fél éves volt, mi kor ap ja meg halt. Any ja
1859-ben a csepregi Kiss Ist ván köz bir to kos hoz
ment fe le sé gül.

A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

Sá gi

Nap lók a Sop ro ni Le vél tár ban
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Mesterháza
Is mer ke dõs õsz bú csúz ta tó

Két év ki ha gyás után, idén új ra meg ren -
de zés re ke rült Mes ter há zán az õsz bú csúz ta tó.
Nem is akár hogy, is mer ke dõs lett. Az el múlt
évek ben több csa lád is köl tö zött a te le pü lés -
re, és ez az al ka lom meg fe le lõ volt, hogy az új
la kók meg is mer jék a mesterháziakat és vi -
szont. Nagy öröm volt, hogy meg telt a Fa lu -
ház nagy ter me. So kan el fo gat ták a meg hí -
vást, idõ seb bek, fi a ta lok és gye re kek egy -
aránt. Min den ad va volt, hogy min den ki jól
érez ze ma gát. Az asz ta lo kon dió, al ma, sült
sü tõ tök, sü ti, pa la csin ta. A va cso rát –

vadpörköltet – Joó At ti la ké szí tet te, ami után
mind a tíz uj jun kat meg nyal hat tuk. A gye re kek
új fent elõ ad ták – min den ki nagy örö mé re – A
kis ka kas gyé mánt félkrajcárja cí mû ma gyar
nép me sét, a Ma gyar Nép me sék nap ján
meg raj zolt bá bok kal, Cser Ve ro ni ka se gít sé -
gé vel. Az est fel lé põ je Papp Pi ros ka volt, aki
cso dás ének lé sé vel és re mek dal vá lasz tá sa i -
val fer ge te ges han gu la tot va rá zsolt. Töb ben
tánc ra is per dül tek. Egy né met ál lam pol gár -
sá gú he lyi csa lád, akik na gyon sze ret nek
Mes ter há zán – bár nem egész év ben tar tóz -
kod nak a fa lu ban – ado má nyuk kal hoz zá já -
rul tak az est költ sé ge i hez. Kö szö net ér te! Úgy
lát tam, bár ma gya rul nem na gyon tud nak, õk
is na gyon jól érez ték ma gu kat. És nem csak
õk, sze rin tem min den ki! Ez a ren dez vény is bi -
zo nyít ja, hogy ez a kis lé lek szá mú te le pü lés
egy ös  sze tar tó, egy más ra oda fi gye lõ kö zös -
ség, ahol jó él ni!

bvr

Már ton-na pi lám pás fel vo nu lás ra in vi -
tál tuk a Kre a tív Cso port tal a la ko so kat
2022. no vem ber 12-én. Az ös  sze jött kis
csa pat fõ leg gyer me kek bõl állt. A te le pü -
lé sen nem volt még ilyen prog ram. A
gyer kõ cök na gyon él vez ték a sö tét ben a
kis tú rát. A rö vid sé ta alatt éne kel tek, ver -
set mond tak, majd a kö zös sé gi szín tér
elõtt a Kre a tív Cso port tag jai te á val, va -
jas és zsí ros ke nyér rel kí nál ták a je len lé -
võ ket. Ké szült egy kis vi deó az ese mény -
rõl, mely a te le pü lés Facebook-oldalán
meg te kint he tõ.

BEdus

Már ton-na pi lám pás fel vo nu lás 
Tor más li ge ten

175 év vel ez elõtt 1847. au gusz tus 20-án ad ták
át a for ga lom nak a Du nán túl el sõ vas út vo na lát
Sop ron és Bécs új hely kö zött, ami át szál lá sos vas úti
ös  sze köt te tést biz to sí tott Auszt ria fõ vá ro sá val,
Béccsel. Ez volt Ma gyar or szág má so dik ként át -
adott vas út vo na la. Ter vet ké szít tet tek en nek a
szárny vo nal nak Nagy ka ni zsá ig tör té nõ meg hosz -
 szab bí tá sá ra, me lyet a kö vet ke zõ év ti ze dek ben
meg is épí tet tek. Az úgy ne ve zett Dé li vas út 1965-
ben ke rült át adás ra, s vi dé künk egy ré szét is be -
kap csol ta a mo dern köz le ke dés be. 

Száz éve, 1922-ben lá to ga tott el az An tant ha -
tár meg ál la pí tó bi zott sá ga az oszt rák-ma gyar ha -
tár-men ti te le pü lé sek re, köz tük Zsirára, Gyülevízre,
Salamonfára (a há rom fa lu 1931-ben egye sült
Zsira né ven), Káp ta lan- és Nemesvisre (ma
Répcevis), Peresznyére, Rõt fal vá ra (ma Ratters -
dorf), Ren dek re (ma Liebing) és a Tri a non ban
Auszt ri á nak ítélt Locsmándra (ma Lutzmannsburg),
Ól mod ra és Lék ára (ma Lockenhaus). Locsmánd,
Ren dek és Rõt fal va az Auszt ri á hoz tar to zást vá lasz -
tot ta, a töb bi fa lu la kos sá ga hi tet tett a Ma gyar or -
szág hoz tar to zás mel lett. A bi zott ság dön té se nyo -
mán tér he tett vis  sza Ma gyar or szág hoz a kö vet ke zõ
év ben Ren dek kel és Rõt fal vá val ki cse rél ve Ól mod
(és Szentpéterfa); Peresznye, Káp ta lan- és
Nemesvis, Zsira, Gyülevíz és Salamonfa pe dig ma -
radt az anya or szág nál. Léka – mi vel köz te és a ma -
gyar ha tár kö zött Auszt ri át vá lasz tó te le pü lé sek
van nak – ma radt az oszt rák ál lam nál.      

80 év vel ez elõtt, 1942. no vem ber 21-én hunyt
el csa lá di bir to kán, Peresznyén Berchtold Li pót
gróf, nagy bir to kos, dip lo ma ta, az el sõ vi lág há bo rú
ki tö ré se ide jén az Osztrák–Magyar Mo nar chia kö -
zös kül ügy mi nisz te re. Bécs ben szü le tett 1863. áp ri -

lis 18-án, mor va or szá gi ere de tû oszt rák arisz tok ra ta
csa lád ban. 

Az Osztrák–Magyar Mo nar chia leg gaz da -
gabb em be rei kö zé tar to zott, nagy ki ter je dé sû
bir to kai Ma gyar or szá gon és Mor va or szág ban fe -
küd tek. Berchtold gróf 1893-ban lé pett oszt -
rák–ma gyar kül ügyi szol gá lat ba. Lon do ni és pá ri -
zsi dip lo má ci ai meg bí za tás ok után 1906-tól az
Oszt rák–Magyar Mo nar chia nagy kö ve te ként szol -
gált a szent pé ter vá ri cá ri ud var nál, ahon -
nan 1911-ben tért vis  sza Bécs be. 1912. feb ru ár
17-én Fe renc Jó zsef csá szár õt bíz ta meg a kö zös
kül ügy mi nisz té ri um ve ze té sé vel. 1914. jú ni us 28-
án Sza ra je vó ban meg gyil kol ták Fe renc Fer di -
nánd fõ her ceg, trón örö köst és fe le sé gét.
Berchtold kül ügy mi nisz ter in dít vá nyoz ta Szer bia
le ro ha ná sát, elõ ze tes had üze net nél kül, de gróf
Ti sza Ist ván ma gyar mi nisz ter el nök meg aka dá -
lyoz ta a had üze net nél kü li há bo rú in dí tá sát.
Berchtold kül ügy mi nisz ter be szél te rá a vo na ko dó
ural ko dót ar ra, hogy az ál ta la meg fo gal ma zott,
el fo gad ha tat lan tar tal mú ul ti má tu mot küld -
jön Szer bia kor má nyá nak. A vá laszt el uta sí tás nak
mi nõ sí tet te, és õ is gyõz köd te Fe renc Jó zsef csá -
szárt, hogy üzen jen ha dat Szer bi á nak. 1915. ja -
nu ár 13-án Berchtold gróf kül ügy mi nisz te ri tiszt sé -
gé rõl le mon dás ra kény sze rült, mi vel nem tud ta
el ér ni, hogy Olasz or szág és Ro má nia a köz pon ti
ha tal mak ol da lán lép je nek be a há bo rú ba. Ezt
kö ve tõ en ki ne vez ték csá szá ri fõ ud var mes ter ré,
emel lett a Kár oly fõ her ceg nek, a ké sõb bi I. Kár -
oly csá szár nak fõ ta nács adó ja ként mû kö -
dött 1918-ig, az ural ko dó le mon dá sá ig. Ez után
már nem vett részt a po li ti kai élet ben, bir to ka it
igaz gat ta és gya ra pí tot ta.                               SF

Év for du lók a Répce-vidéken 2022 – ki egé szí tés

A ki egé szí tés a www.szivk.hu/category/evfordulonaptar/ és a Wikipédia egyes ada ta i nak fel hasz ná lá sá val ké szült.
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A csepregi is ko la név adó já nak uno ká -
ját, a Bu da pes ten élõ Ba logh Jánosné Hor -
váth Te ré zi át kér dez zük, aki ná lunk nép -
raj zos ként és hely tör té nész ként is mert.

– Min dig is nép rajz ku ta tó sze ret tél vol -
na len ni?

– Nem, nem! Ha nem na gyon el kö te le zet ten
ké szül tem kö vet ni édes anyám pá lyá ját, aki rajz ta -
nár volt, de fes te ni is tu dott. Pél da ként állt elõt tem
pe da gó gu si hi va tás tu da ta és al ko tó mû vé szet sze -
re te te. Édes anyám, Csepregi Hor váth Lilian
lánykorában, va gyis 38 éves ko rá ig so kat fes tett.
Mi u tán férj hez ment dr. Hor váth End re nyel vész hez,
majd meg szü let tem én, foly tat ta a ta ní tást, de szü -
net kö vet ke zett a mû vé szi mun ká já ban. Tíz éves ko -
rom után úgy lát ta, hogy ér de mes fej lesz te ni a rajz -
kész sé ge met. El sõ ta ní tó mes te rem õ lett. Együtt jár -
tunk ki a ter mé szet be fes te ni, hó nunk alatt kis szék -

kel. Egy ilyen al ka lom mal ró la is ké szí tet tem víz fest -
ményt, ami kor 15 éves vol tam. Édes anyám több
más tech ni ka mel lett még az olaj fes tés tech ni ká já -
val is meg is mer te tett. Ki pró bál tam pes ti la ká sunk -
ban is és a Szent end rei-szi ge ti nya ra lónk kert jé ben
is, ahol fény kép ké szült ró lam a fes tõ áll vány elõtt
13 éves ko rom ban.

– Mi ért nem let tél vé gül sem rajz ta nár,
sem fes tõ?

– Érett sé gi után úgy
„men tem ne ki” a fel vé te -
li nek a Kép zõ mû vé sze ti
Fõ is ko lán, hogy nem baj,
ha nem si ke rül, ak kor új ra
fo gom pró bál ni, akár 5-6
éven át. Nem is si ke rült.
Vi szont be kel lett val la ni
ma gam nak, hogy nem
volt von zó a lég kör a
rajz te rem ben, az ön telt,
ugyan ak kor ápo lat lan „if -
jú ti tá nok” kö zött. Hát rál ni
azon ban nem akar tam.
Õsz tõl édes anyám kü lön
an gol ta nár hoz és kü lön
né met ta nár hoz kez dett
já rat ni, hogy fej les  szem
ma gam. A né met ta nár -
nõm nek jött egy öt le te – is mer ve a né pi kul tú ra
és a nép mû vé szet irán ti ér dek lõ dé se met –, hogy
mi len ne, ha nép rajz sza kon ta nul nék az EL TE-n.
Össze is mer te tett egy ta nít vá nyá val, aki már má -
sod éves volt ott. A fiú be vitt en gem az egye tem -

re be mu tat ni né hány ta nár nak. Be szél tem a
hall ga tók kal is. Sze rény, ko moly em be rek vol tak.
Rög tön érez tem, hogy ez a vi lág job ban tet szik,
és nem vonz már a Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko la.
Kap tam en ge délyt, hogy egy évig „ven dég hall -
ga tó” mi nõ ség ben lá to gat has sam az órá kat. A
kö vet ke zõ év ben si ke res fel vé te li vizs gát tet tem,
el vé gez het tem a ma gyar és a nép rajz sza kot.

– Fes tõ pa lán ta ként,
fes tõ ként tud tál va la hol
be mu tat koz ni? Mi kor?

– Igen, még pe dig édes -
anyám mal együtt. Két szer is.
Anya-lá nya pá ros ban
együtt ál lí tot tunk ös  sze ket -
tõnk fest mé nye i bõl ki ál lí tást
egy pes ti is ko lá ban, gim na -
zis ta ko rom ban. Má sod szor -
ra idén nyá ron mu tat koz tunk
be ket ten a nya ra lónk ke rí té -
sén ké szült kis tár lat ban. Az
ös  sze ál lí tást ez út tal a rajz ta -
nár vég zett sé gû lá nyunk kal
ké szí tet tük.

A „ti tok” már nem „ti -
tok”. Na gyon örül nék, ha
egy szer Csepregben is lát -

hat nánk eze ket a ké pe ket. Erõt, egész sé get kí -
vá nunk a to váb bi nép raj zi és hely tör té ne ti te vé -
keny sé ged hez, amel  lyel to vább gaz da gít ha tod
is me re te in ket vá ro sunk múlt já ról.

Horváthné Pa dos Te réz

Terézia fest

Terézia vízfestménye anyjáról

Egy Csepregbõl elszármazott néprajzos 
és helytörténész eddig rejtve maradt „festõi múltja”
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Szor gos ke zek új ra mun ká ban

Szakonyban ja vá ban zaj la nak a Szak kör
mun ká la ti. Az ér dek lõ dés re va ló te kin tet tel pár -
hu za mo san két té má ban is a szor gos kod nak a
ke zek. A pa pír fo nás és a ves  szõ fo nás mun ka fo -
lya ma ta it, rej tel me it Hanisné So mo gyi Er zsé bet
szak kör ve ze tõ mu tat ja be a lel kes ér dek lõ dõk -

nek.  Min den hét pén tek jén gyûl nek ös  sze a ta -
gok, ahol csa lá di as, jó han gu lat ban kéz mû -
ves kednek. Szí ve sen hív nak és vár nak min den
ér dek lõ dõt, akik sze ret né nek be te kin te ni a
szak kö rök éle té be, hi szen a tu dás min den kié.

ADA

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Szakony

2022. no vem ber 24-én Né meth Vi o let ta el -
nök-igaz ga tó 3 fõt kö szönt he tett ezen ne mes al -
ka lom ból és ad hat ta át az em lék la po kat pénz -
ju ta lom mal együtt. Rit ka pil la na tok egyi ke, mi -
kor szin te min den dol go zó együtt van és tu dunk
egy más si ke re i nek örül ni. El nök asszony há lás
szív vel kö szön te meg a dol go zók ki tar tó mun ká -
ját, és a sok-sok ne héz ség el le né re is a po zi tív
csa pat szel le met, ös  sze tar tást.

Ün ne pelt je ink:
30 éve hû sé ges dol go zónk Szakonyból

Görbicz Mik lós víz- és fû tés sze re lõ.  Üdü lõ szö vet -
ke zet elõtt egy szom bat he lyi épí tõ ipa ri cég nél
dol go zott. Szá má ra na gyon fon tos, hogy az it -
te ni mun ká ja mel lett el tud ja lát ni ott ho ni, csa -
lá di gaz da sá gát is, emel lett pe dig ér té ke li a
csa lá di as lég kört, mun ka tár sa i val min dig meg -
ta lál ja a meg fe le lõ han got. Cson ka Szand ra
bü ki la kos 5 éve szo ba as  szony ná lunk. Két gyer -
me kes anyu ka, aki nek fon tos, hogy csa lád ba -
rát mun ka he lyi kör nye zet be ér ke zik dol goz ni. Jó
vi szonyt ápol a vis  sza té rõ ven dé gek kel.  Szaksz
Jó zsef  bü ki la kos gép ko csi ve ze tõ és park ápo ló
mun ka kört lát el 5 éve a ho tel ben. Jó zsi iga zi
ezermester, – szólt egyik kol lé gá ja jel le mez ve
õt–, aki nem sze re ti a be zárt sá got, tét len sé get.
Szí ve sen tény ke dik kint a sza bad ban, kön  nyen
te remt kap cso la tot kol lé gá i val és a ven dé gek -
kel is, így sok ér de kes ta pasz ta la tot szer zett, ér -
de kes em be re ket is mert meg. 

Kö szön jük a Cal va dos ká vé zón kat üze mel te -
tõ bü ki NFL Cuk rász Kft-nek a fi nom tor ta sze let
fel aján lá so kat! 

Min den ün ne pelt nek gra tu lá lunk és to váb bi
jó erõt, egész sé get kí vá nunk! Büsz kék va gyunk
Rá tok!

„Mi le het jobb an nál, mint sze ret ni, amit 
csi ná lunk, és tud ni, hogy an nak ér té ke is van?”

Katherine Graham                                   

(x)
Tö mõ Alexandra

értékesítési és szol gál ta tá si ve ze tõ

Ju bi lá ló dol go zó kat ün ne pelt
az Apart man Ho tel 

Bal ról jobb ra: Görbicz Mik lós, Né meth Vi o let ta,
Cson ka Szand ra, Szaksz Jó zsef.

Im már 7. éve tart ja meg ju bi le u mi ün nep sé gét
a Ter mál Üdü lõ szö vet ke zet Apart  man Ho tel. 

Pén te ki na pon lám pás fel vo nu lás sal kez dõ dött
az ün nep ség so ro zat. 238 za rán dok ér ke zett a te le -
pü lés re. A he lyi ek a Ko csis ta nya te le pü lés rész nél

vár ták a za rán do ko kat, és on nan a temp lom ba
vo nul tak, ahol a gyer me kek mû so rát néz het ték
meg. Az elõ adás után a Köz ség há za ud va rán
ven dé gül lát ták a za rán do ko kat és a fa lu be li e ket
is. A szom ba ti na pon át adás ra ke rült a Klast rom ut -
ca, va la mint a Gyö ke rek mú ze um. A Fa lu ház ud -
va rán be szé det mon dott Ágh Pé ter or szág gyû lé si

kép vi se lõ. Az es tét agapé zár ta a Zsidányi Be tyá -
rok tam bu ra ze né jé vel. Va sár nap Dumovits Ist ván
tar tott ün ne pi is ten tisz te le tet a Szent Már ton-temp -
lom ban, mely ren dez vé nyen köz re mû kö dött a
Peruska ének kar is.                                           yde

Háromnapos ünnepségsorozat
Ólmodon



Az ál la tok vi lág nap ja al -
kal má ból sopronhorpácsi
Hor vát Nem ze ti sé gi Ön kor -
mány zat tá mo ga tá sá val ki -
rán dul tak az ovi sok a Lász ló
ma jor ba. Meg néz ték a ma jor -
sá got, in te rak tív ki ál lí tá son is -
mer ked tek meg a Han ság
élõ vi lá gá val, ap ró élõ lé nye i -
vel, nö vé nye i vel, ma da ra i val.
Szürkemarhákat is cso dál hat -
tak. Ki men tek a csa tor ná hoz,
fel men tek egy ma gas les re,
ahol rá lát tak a Fer tõ re.

To váb bá az elõ zõ leg tõ lük ka pott fu tó -
bi cik lik mel lé kap tak a gye re kek rol le re -
ket, a kis köz le ke dé si gép park ju kat bõ ví -

tet ték ez ál tal a gye re kek nagy örö mé re.
Ez út tal is kö szö nik a tá mo ga tást!

Balogh-Igler PatrÍcia
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No vem ber 24-én ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad ták át a fel -
újí tott plé bá nia épü le tét. Az al kal mon meg je lent He gyi Jó zsef,
aki a mun ká la tok mû sza ki el len õre volt. Csenár Má tyás pol gár -
mes ter el mond ta, hogy a szakonyi egy ház köz ség a Ma gyar
Fa lu Prog ram Egy há zi Kö zös sé gi Te rek Fej lesz té se 2021 pá lyá -
za tán kö zel 8 mil lió fo rint tá mo ga tást ka pott a fel újí tás ra. A leg -

na gyobb mun ka a te tõ szer ke zet át épí té se volt. Bent is nagy át -
ala kí tá sok zaj lot tak, mo der nebb és tá gabb ter mek ben ta lál -
koz hat nak a hí võk a kö zös sé gi al kal ma kon. Kö szö ne tet mon -
dott mind azok nak, akik tár sa dal mi mun ká val se gí tet ték a fel újí -
tást, s az azt kö ve tõ ta ka rí tá si, ud var ren de zé si mun ká la to kat.
Meg kö szön te to váb bá a Ta nács adó Tes tü let tag ja i nak se gít sé -
gét. Finta Jó zsef plé bá nos meg ál dot ta a plé bá ni át, s õ is a kö -
szö net sza va it tol má csol ta min den ki fe lé. Ezt kö ve tõ en te rí tett
asz tal mel lett kö tet len be szél ge tés re ke rült sor.

ada

Meg újult a
szakonyi plé bá nia

Sopronhorpácsi ovisokat támogatott 
a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
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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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ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

2022. no vem ber 26-án szom ba ton, 15 órá tól kéz mû -
ves fog lal ko zá son han go lód tunk a kö zel gõ ka rá csony ra.
Idén pa pír dí sze ket gyár tot tunk a részt ve võk kel.

Más nap dél elõtt már 8 órá tól a tor má si fér fi ak egy kis
cso port ja fel ál lí tot ta a te le pü lés fe nyõ fá ját. 10 órá tól a
Kre a tív Cso port tag ja i val fel dí szí tet tük az ad ven ti ko szo rút
és a fát. Es te 17 órá tól pe dig vár tuk a te le pü lés la kos sá -

gát egy kö zös ének lés re, az el sõ ad ven ti va sár nap tisz te -
le té re. Nagy örö münk re so kan el jöt tek. A nó tá zás után
for ró te á val, zsí ros és va jas ke nyér rel kí nál tuk a je len lé võ -
ket. Ezt kö ve tõ en mi, fel nõt tek még be szél get tünk egy ki -
csit a fa kö rül, a gye re kek pe dig ön fe led ten ját szot tak,
nem tö rõd ve a hi deg idõ vel.

De ez zel nem ért vé get az ad ven ti prog ram so ro za -
tunk. Nagy sze re tet tel vár tuk 2022. december 4-én 15
órá tól az érdeklõdõket a Kö zös sé gi Szín tér be egy Mi ku -
lás na pi kézmûvesfoglakozásra. 16 óra kor ér ke zett a
nagy sza kál lú, át ad ta a gye re kek nek az aján dé kot. Cse -

ré be per sze ver set vagy éne ket kért. Ezen év ben a Tél -
apó nem egye dül, ha nem két kísérõvel ér ke zett, és Jó -
ság ok le ve let is osz to ga tott a gyerkõcök kö zött. 17 óra
kö rül a Tél apó, a két kísérõje és a né pes cso port ki sétált
a busz meg ál ló ba az ad ven ti ko szo rú hoz, ahol ezen a
va sár na pon is éne kel tek a jelenlévõk a II. ad ven ti va sár -
nap tisz te le té re. 

2022. de cem ber 11-én 16 órá tól egy ka rá cso nyi
me se dél utánt ter ve zünk, ahol egy rajz fil met fo gunk a
gye re kek kel meg néz ni. Hogy mit, az még a jö võ tit ka.
Ki vá lasz tunk né hány me sét és meg sza vaz tat juk a gye -
re kek kel és szü le ik kel, me lyi ket néz zük meg kö zö sen. Ezt
kö ve tõ en 17 óra kor is mét kö zös ének lés sel zár juk az ad -
ven ti va sár na pot.

2022. de cem ber 18-án 16 órá tól a Kö zös sé gi Szín tér -
ben ka rá cso nyi mû sort adunk elõ he lyi gye re kek bõl és
fel nõt tek bõl ver bu vá ló dott kis csa pat tal kö zö sen,
Régváriné Reczetár Zsó fia ve ze té sé vel. A prog ram vé gén
a Kre a tív Cso port meg ven dé ge li a je len lé võ ket te á val,
for ralt bor ral, há zi sütivel, de a sütifelajánlásokat is szí ve -
sen fo gad juk.

Év zá rás ként 2022. de cem ber 30-ára ter ve zünk egy
kis par tit, ahol ös  sze jö vünk, tán co lunk, be szél ge tünk.
Ké szü lünk te á val, for ralt bor ral, kis sü te mén  nyel. Ter mé -
sze te sen itt is szí ve sen fo ga dunk ba tyus jel leg gel fi nom -
sá go kat.

BEdus

Év végi színes programok Tormásligeten






