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Csen de sen tel nek a hét köz nap ok a te le pü lé -
sen, ren dez vé nye ket saj nos nem tart ha tunk, de
az élet nem áll meg. A ta va lyi év ben a Ma gyar
Fa lu prog ram ban el nyert pá lyá za tok mun ká la -

tai el kez dõd het tek ja nu ár ban. Komp -
lett új te tõ szer ke ze tet kap ha tott köz -
pon ti épü le tünk, amely ben ön kor -
mány za ti hi va tal, or vo si ren de lõ, fa lu -
gaz dász iro da és a kö zös sé gi ren dez -
vény te rem és gyógy szer tár üze mel.
Fe dett kö zös sé gi te rünk épí té se is
nagy lép tek ben ha lad. Ez az épü let
lesz az, ahol min den sza bad té ri ren -
dez vé nyün ket meg tart hat juk a szín -
pad- és sá tor bér lés költ sé gei nél kül.
Re mél jük, az áta dó ün nep sé get mi -
nél elõbb meg tud juk tar ta ni, ame lyet
sze ret nénk ös  sze köt ni az ÖTE ál tal szin -

tén pá lyá za ti tá mo ga tás ból vá sá rolt tûz ol tó au tó
fel ava tá sá val. 

Te me tõnk ben egy 20 fé rõ he lyes ur na fal épí -
té se is zaj lik. Idén is min den olyan pá lyá za ti le -

he tõ sé get meg sze ret nénk ra gad ni, amely szol -
gál ja fa lunk fej lõ dé sét. A Ma gyar Fa lu prog ram -
mal egy új idõ szá mí tás in dult a kis te le pü lé sek -
nek, olyan fej lesz té se ket tud tunk meg va ló sí ta ni,

ame lyek ön erõ bõl nem
jö het tek vol na lét re. Kö -
szön jük a tá mo ga tást
Ma gyar or szág Kor má -
nyá nak és Gyo pá ros
Alpár Kor mány biz tos Úr -
nak, aki tér sé günk kép -
vi se lõ je is egy sze mély -
ben, hogy tá mo gat ta
el kép ze lé se in ket, ter ve -
in ket. Haj rá, Ma gyar Fa -
lu prog ram! Haj rá,
Csáfordjánosfa!

N.A.

A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne -
pel jük meg ezen a na pon, az az ja nu ár 22-én
an nak em lé ké re, hogy Köl csey Fe renc 1823-
ban ezen a na pon tisz táz ta le Csekén a Him -
nusz kéz ira tát.

Az év for du ló val kap cso la tos meg em lé ke zé -
sek al kal mat ad nak ar ra, hogy na gyobb fi gyel -
met szen tel jünk sok év re vis  sza nyú ló ha gyo má -
nya ink ra, szo ká sa ink ra, és nem ze ti tu da tunk
erõ sí té sé hez fel mu tas suk és to vább ad juk a múl -
tun kat idé zõ tár gyi és szel le mi ér té ke in ket.

A jár vány ügyi hely zet re va ló te kin tet tel
rend ha gyó mó don em lé kez tek meg
Meszlenben e je les nap ról. A fa lu kö zös sé gi ol -
da lán kü lön bö zõ já té kok kal ké szül tek az ér -
dek lõ dõk szá má ra. 

A fel ad vá nyok ki nyom ta tott for má ban is el -
ér he tõ ek a hely bé li ek szá má ra, ame lye ket a
Kö zös sé gi Ház aj ta ján he lyez tek el, és bár mi -
kor el vi he tõ ek!

Min den ki nek kel le mes idõ töl tést kí ván va:
Ba lázs Ani kó

Rend ha gyó ün nep lés 
a fa lu ban a ma gyar kul tú ra nap ja al kal má ból

Fejlesztések, felújítások Csáfordjánosfán!
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„Itt a tavasz”
Itt a ta vasz, tu dod-e?
le he le tét ér zed-e?
Vi rág száj jal rád ne vet
vi rág sza gú ki ke let.
Rád füt  tyent egy bo kor ból,
füt  työs ma dár to rok ból.
Rü gyes ág gal meg le gyint
s ér zed, ta vasz van megint.

Igen, Gaz dag Er zsi Már ci us cí mû köl te mé nyé ben a meg úju lás
év sza kát hir de ti ne künk.

Va ló ban alig hagy tuk há tunk mö gött a ka rá csonyt, a far san got,
már itt van a ta vasz el sõ hó nap ja. Ne vét Mars ról, a há bo rú ró mai is -
te né rõl kap ta.

Az óko ri Ró má ban sze ren -
csét ho zó nak tar tot ták, ha a
há bo rút ez idõ tájt in dít ják a
had ve zé rek. A mi ko runk ban a
mai Eu ró pa és az egész vi lág
a COVID vírussal ha da ko zik. Ez
az ádáz küz de lem ta valy ta -
vas  szal kez dõ dött, de még
nem tud juk, hol a vé ge, med -
dig tart. Sze ren csét olyan for -
má ban hoz hat szá munk ra,
hogy a ne héz sé gek el le né re is
a ré gi élet mó dunk re mény csí -
rá ját meg õriz zük ma gunk ban.
Ne en ged jük, hogy egy ko rán
jö võ ta vasz utá ni fagy hir te len
tönk rete gyen min dent. Bíz zunk
és re mény ked jünk!

Ez az õr zés egy hos  szabb
nagy böj töt vár el tõ lünk, s egy
ké sõb bi hús vét ígé re té vel ke cseg tet.  Az ál ta lunk át élt „té li-ta va szi
had já rat” így hoz hat szá munk ra di csõ sé get, sze ren csét. Eh hez kí vá -
nok mind nyá juk nak hi tet, erõt, ki tar tást Gaz dag Er zsi so ra i val:

„Jöjj el, Ta vasz! Hozz me le get!
Hozz el min den sze re te tet!
Hozz nap sü tést, eny he szel lõt,
Vi rá go kat, bá rány fel hõt!
Hoz zál vi dám ma dár füt  työt,
Cse me gé nek sok gyü mölcs!”

Kissné Sza bó Ágo ta

1989 óta ja nu ár 22-én ün ne -
pel jük a ma gyar kul tú ra nap ját an -
nak em lé ké re, hogy Köl csey Fe -
renc 1823-ban ezen a na pon fe -
jez te be a Him nuszt „A ma gyar nép
zi va ta ros szá za da i ból” al cí men. A
Him nusz meg ze né sí té sé re 1844-
ben ír tak ki pá lyá za tot, ame lyet Er -
kel Fe renc, a pes ti Nem ze ti Szín ház
kar mes te re nyert meg. Hi va ta los

ál la mi ün nep sé gen elõ ször 1844.
08. 20-án csen dült fel. A ma gyar
kul tú ra nap já ról va ló meg em lé ke -
zés gon do la tát if jabb Far sang Ár -
pád zon go ra mû vész ve tet te fel
1985-ben. Sza vai sze rint: „ez nap
an nak tu da to sí tá sá ra is al kal mas,
hogy az ezer éves örök ség bõl me -
rít he tünk, és van mi re büsz kék len -
nünk, hi szen ez a Nem zet so kat
adott Eu ró pa, a vi lág kul tú rá já nak.
Ez az örök ség tar tást ad ez zel gaz -
dál kod ni le het, va la mint se gít het a
mai gon dok meg ol dá sá ban is.” Az
ün nep al kal má ból a ma gyar ság

ide ha za, a ha tá ro kon túl és szer te
a vi lá gon meg em lé ke zik a ma gyar
kul tu rá lis ér té kek rõl. Ki ál lí tá so kat és
kon cer te ket, könyv be mu ta tó kat,
iro dal mi es te ket és szín há zi elõ -
adá so kat tar ta nak. Idén saj nos a
jár vány meg ne he zí tet te a hely ze -
tet, de így sem fe led kez tünk meg e
je les nap ról, a te le pü lé sek kü lön -
bö zõ mód sze re ket al kal maz tak a

jár vány hely zet ben.
Van nak, akik online
vers mon dás sal, ma -
gyar kul tú ra na pi já -
ték kal, ver sek ki füg -
gesz té sé vel em lé kez -
tek meg a te le pü lé -
se ken. 

Ne mesládonyban
úgy ked ves ked tünk
az itt la kók nak, hogy
ké pes lap kö szön tõt
ké szí tet tünk. A ké pes -
lap egyik ol da lán a

fa lu lát vá nyos sá gai, ne ve ze tes sé -
gei lát ha tók:

• Ka to li kus temp lom 
• Evan gé li kus ima ház
• Hõ si em lék park
A má sik ol da lán pe dig egy szá -

mom ra ked ves idé zet ta lál ha tó,
mely meg em lé ke zik a ma gyar kul -
tú ra nap já ról és egy ben a Him nusz
szü le tés nap já ról is. Va la mint fel nyit -
ja sze mün ket ar ról, hogy men  nyi re
fon tos az ér té ke ink és a ha gyo má -
nya ink õr zé se, táp lá lá sa és to -
vább adá sa az új nem zet ség nek.

Ohr Bri git ta

Következõ megjelenés: 
2020. április 7.

A ma gyar kul tú ra 
nap ja Nemesládonyban



4

2021. m
árcius XI. évfolyam

 3. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Simaság
Si ma sá gon is ru há kat 
gyûj töt tek a hor vát or szá gi
föld ren gés ká ro sul tak ja vá ra

Ami kor ol vas tam a har kai Karitász fel hí -
vá sát, egy szer re azt érez tem, hogy ne künk
is se gí te nünk kell azo kon az em be re ken,
akik egy szem pil lan tás alatt el vesz tet ték ott -
ho na i kat. Meg hir det tem a fa lu ban, és az
em be rek egy szer re meg moz dul tak. Ke res -
ték az ott ho ni ru há ik, ta ka ró ik, ci põ ik,
kabátjaik kö zül, mit tud nak oda ad ni azok -
nak az em be rek nek, akik most la kó ko csik -
ban élik min den nap ja i kat. Na gyon sok üze -
ne tet kap tam, érez tem az em be ri ös  sze fo -
gást, az em ber sé get. 

Az Ambulance Transport & Medical
Safety Kft. Sop ron Be teg szál lí tás jött el a si -
ma sá gi ak ado má nya i ért. Na gyon szé pen
kö szö nöm min den ked ves ada ko zó nak,
hogy ado má nya ik kal se gí tet ték a hor vát or -
szá gi föld ren gés ká ro sul ta kat!

Ad ri enn

Egy si ma sá gi el szár ma zott és a har kai
Karitász tag ja ír ta: „A dé li szom szé dun kat a
jár vány és a hi deg mel lett bor zasz tó föld -
ren gés so ro zat súj tot ta, szá zak ott ho na vált
lak ha tat lan ná, sze mé lyes hol mi ja ik hoz zá -
fér he tet len né. Éle tük se gí té sé hez, há la Is -
ten nek, so kan fog tunk hoz zá, se gély szer ve -
ze tek, ma gán sze mé lyek Ma gyar or szág ról
is. Fa lunk ból is szá mo san moz dul tak meg a
fel hí vás ra, hogy me leg ru ha ne mû vel, té li
láb be li vel tá mo gas sák az ott hon, fe dél nél -
kül ma radt la kos sá got. Nagy kö szö net tel
adó zom min den se gí tõ nek az együtt mû kö -
dé sért, hogy Si ma ság ról is egy je len tõs szál -
lít mán  nyal ve het tünk részt a hor vát or szá gi
men tés ben.”

Cserpesné Né meth Me lin da

Már több év ti zed óta is me rem Icát. Kert -
szom szé dok va gyunk. Ker ti mun kák kö ze pet te
gyak ran ta lál koz tam ve le, ha ép pen nem kül -
föld ön volt hi va ta los szak mai ki kül de tés ben. Min -
dig ér dek lõd tem tõ le, mer re járt a nagy vi lág -
ban? Õ pe dig szí ve sen el me sél te, me lyik or szág -
ból ér ke zett épp ha za. Ámul va hall gat tam ér de -
kes be szá mo ló ját. Cso dál tam rá ter mett sé gét,
gaz dag nyelv tu dá sát, sze rény sé gét. Szí ve sen
vá la szolt a kér dé se im re, most több ide je van, hi -
szen az el múlt na pok ban lett nyug dí jas.

– Me sélj ma gad ról! 
– Tö rök Ilo na az as  szony ne vem. Lány ko ri ne -

vem Nagy Ilo na. Ko lozs vá ron szü let tem 1962.
már ci us 1-én. Is ko lá i mat is itt vé gez tem. Az érett -
sé gi vizs gát is a szü lõ vá ro som ban tet tem le. Por -
ce lán ké szí tõ a szak mám. 1989 au gusz tu sá ig a
Ko lozs vá ri Iris Por ce lán gyár ban dol goz tam.

1989-ben hagy tam el Ko lozs várt, és Ma gyar -
or szág ra jöt tem csa lád egye sí tés mi att. 1990
feb ru ár já ban köl töz tünk Kõ szeg re, 1991. ja nu ár
18-án meg szü le tett a fi unk. 1993. feb ru ár 5-én
tet tük le az ál lam pol gár sá gi es küt. Apó som
Csepregen vett egy há zat, ame lyet a fér jem
örö költ. Itt van a kis ker tünk, ame lyet nagy sze re -

tet tel gon doz tunk sok éven át, most pe dig már
itt is élünk Csepregen. Sze ret jük ezt kis vá rost.

– Mi kor ke rül tél a kõ sze gi Ká bel gyár ba?
[Kromberg–Schubert Kft.] Mi volt itt a fel -
ada tod?

– 1993-tól va gyok a Ká bel gyár dol go zó ja. A
ká be lek elekt ro mos el len õr zé sét vé gez tem.

– Hal lot tam, hogy sok or szág ba kel lett
utaz nod, hogy az újon nan ala kult gyá rak
dol go zó it meg ta nítsd a ká be lek sze re lé sé -
re. Ho gyan in dult ez az egész?

– 2001 au gusz tu sá ban, Te mes vá ron kezd tem
a se gít ség adást. A né me tek fel fi gyel tek er re a
mun kám ra, és föl aján lot ták, hogy le gyek egy
nem zet kö zi be ta ní tó, prob lé ma meg ol dó csa pat
tag ja két má sik kõ sze gi kol lé gám mal együtt.

At tól kez dõ dõ en jár tam a vi lá got. Sok újon -
nan nyi tott gyár ban se géd kez tem a dol go zók

be ta ní tá sá ban, pl. a Dél-af ri kai Köz tár sa ság -
ban, Tu né zi á ban, Kí ná ban, Bra zí li á ban, Ma rok -
kó ban, Bots wa ná ban, Me xi kó ban, Uk raj ná ban,
Szer bi á ban, Szlo vá ki á ban stb.

Ál ta lá ban an go lul vagy né me tül be szél tünk
a he lyi ek kel. De fran ci á ul vagy más nyel ven is
kom mu ni kál tam.

Világjáró csepregiek
FÖLDRÉSZEKEN ÁT KERESZTÜL-KASUL
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Vo nat tal, au tó val, na gyon sok szor re pü lõ vel
utaz tunk a hely szín re. 18 évig csi nál tam ezt a
mun kát. Jó volt lát ni, hogy más or szá gok ban ho -
gyan él nek az em be rek. Más kul tú rák kal is meg -
is mer ked het tem.

– A csa lád tól tá vol vol tál sok szor több
hé tig. Nem volt egy sze rû. Ho gyan tud tad
meg ol da ni?

– Ez úgy volt le het sé ges, hogy a fér jem min -
den ben tá mo ga tott, part ner volt. Va ló ban ne -
héz volt tá vol a csa lád tól.

Há lás va gyok a kol lé gák nak is, mert sok szép
és jó él mény ben volt ré szünk. A ne héz sé ge ken
min dig át se gí tet tük egy mást.

Most, hogy nyug dí jas let tem, meg kell szok -
nom, hogy nincs több szol gá la ti út. El jött az ide -
je, hogy ké nyez tet he tem a csa lá dom.

– Kö szö nöm az in ter jút. Re mé lem, hogy
sok szor tu dunk még itt a kert ben be szél -
get ni Csepregen. Erõt, egész sé get, szép
nyug dí jas éve ket kí vá nok.

Horváthné Pa dos Te réz

Már ci us el se jén, a nap tá ri ta vasz be kö szön té -
vel bú csút in tet tünk a té li év szak nak. Szük sé günk
volt er re a né hány hó na pig tar tó las sí tás ra, hogy
job ban szem be tûn je nek olyan dol gok, amik
felett sok szor el sik lik a fi gyel münk. A hos  szú té li es -
té ken volt idõ gon dol kod ni és ar ra a meg ál la pí -
tás ra jut ni, hogy a vi lág je len le gi ese mé nyei nem
szeg he tik ked vün ket, bi za kod va kell egy egész sé -
ge sebb jö võ fe lé for dul nunk. Se gít sé günk re van
eb ben az egyik leg szebb év sza kunk, a meg úju -
lást szim bo li zá ló ta vasz. A hi deg té li na pok után
iga zi gyógy ír az em be rek lel ké nek az éle de zõ ter -
mé szet, az egy re ma ga sabb ról és me le geb ben
sü tõ nap su gár.

A ker tek ben nyi la doz nak a ta vasz el sõ hír nö -
kei, és egy re több kis ma dár éne ke hal lat szik a fák
ágai kö zül. A té li ete tést las san ab ba le het hagy ni,
hi szen a jó idõ be kö szön té vel át áll nak ma da ra ink
a ter mé szet ben meg ta lál ha tó ro var táp lá lék ra. A
kis ker tek ben, a me zõ kön kez de tét ve szi a mun ka,
ami egész év re el fog lalt sá got ad a ker tész ke dõk -
nek, gaz dák nak.

A ta vasz el sõ hó nap ja több vi lá gi és egy há zi
ün nep na pot is tar to gat szá munk ra. Az el múlt 14 év
so rán min den már ci us nyol ca di kán meg tar tot tuk a
nõ na pi ün nep ség gel egy be kö tött fa lu gyû lést. Saj -
nos az idei év ben a höl gyek sze mé lyes kö szön té se
el ma rad, de az al kal mat meg ra gad va Né meth
La jos pol gár mes ter úr és a kép vi se lõ-tes tü let
fér fi tag jai a Répcevidék ha sáb ja in ke resz tül
szív bõl kö szön tik Nagygeresd köz ség lá nya -
it, as  szo nya it, va la mint az online fe lü let és az
új ság ös  szes hölgy ol va só ját a nem zet kö zi nõ -
nap al kal má ból! Már ci us 15-én az 1848–49-es

for ra da lom és sza bad ság harc hõ se i re em lé ke -
zünk. A kró ni kák sze rint fa lunk egyik szü lött je,
Doktorits Kár oly szá zad pa rancs nok ként tel je sí tett
szol gá la tot a har cok so rán. Ké sõb bi sor sá ról nin -
cse nek ada tok, de a Doktorits csa lád õsi sír ja a
kisgeresdi te me tõ ben ta lál ha tó.

Már ci us ban van a hús vé tot meg elõ zõ böj ti idõ -
szak, ami kor tes ti leg, lel ki leg fel ké szül he tünk az ün -
nep re, ahogy az ad ven ti he tek ben ké szül tünk a
ka rá csony ra. A hos  szú kény szer szü net után re mél -
he tõ leg elõbb-utóbb meg ér ke zik a szi go rí tá sok fel -
ol dá sa, ez ál tal te le pü lé sünk kö zös sé gi éle te új erõ -
re kap hat, mi ad dig is te le va gyunk vá ra ko zás sal,
tett re kés zség gel.

Az ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sa a vi lág -
jár vány ide jén is sok mun ká val já ró fo lya mat. A
gé pe zet nek mû köd nie kell, ezért ös  sze han golt,
min den le he tõ sé get ki hasz ná ló te vé keny ség re
van szük ség. A pá lyá za to kon va ló rész vé tel az
egyik leg jobb le he tõ ség a te le pü lés fej lesz tés re. A
Ma gyar Fa lu prog ram ke re té ben ki írt köz te me tõ
fej lesz té si pá lyá za ton 1 mil lió 430 ezer fo rin tot
nyert te le pü lé sünk, ame lyet a 28 éves ke gye le ti
hû tõ cse ré jé re for dí tott az ön kor mány zat. A zöld te -
rü le ti gaz dál ko dás tá mo ga tá sá ra for dí tan dó ösz -
 szeg bõl MTD fû nyí ró trak tort vá sá rol tak a zöld öve -
ze tek könnyebb kar ban tar tá sa ér de ké ben.

A ren dez vé nyek re ké szül ve 12 db új sör pad -
gar nitúra be szer zé sé rõl gon dos ko dott a fa lu ve ze -
tés. Bíz va a meg szo kott élet rit mus vis  sza ál lí tá sá ban,
kí vá nom, hogy mi e lõbb el ér kez zen a sör pa dok
hasz ná lat ba vé tel ének ide je! Ad dig is jó egész sé -
get kí vá nok min den ki nek!         

Né meth Lajosné

Tavaszi gondolatok
Nagygeresdrõl
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A te le pü lés ve ze tõk szá má ra a pandémia mu -
ta tott rá, hogy az alig 100-200 lel kes kis te le pü lé se -
ken is szük ség van a mo dern vi lág el vá rá sa i nak
meg fe le lõ online meg je le né sek ki ala kí tá sá ra. A ví -
rus mi att ke vés a ta lál ko zá si pont, ke vés bé áram la -
nak az in for má ci ók a sze mé lyes kap cso la ti csa tor -
ná kon, ezért szük ség van a weboldalon és kö zös -
sé gi ol da la kon va ló tá jé koz ta tás ra, hi szen az
internethálózat ma már min den hol meg fe le lõ en ki -
épí tett. 

Lócs 2016-ban ho zott lét re új hon la pot, vi szont
Tor más li get és Tömörd köz sé gek na gyon ré gi struk -
tú rá jú weboldalakkal ren del kez tek. Így a
www.locs.hu hon lap ez út tal ki sebb meg újí tá son
ment ke resz tül, fõ ként az el avult in for má ci ók fris sí té -
se vált szük sé ges sé az egy há zi és más in téz mé nyi
el ér he tõ sé gek rõl, ügy fél fo ga dá si idõk rõl, il let ve a

te le pü lés rõl ké szült új fo tók kal gaz da gí tot tuk a
meg je le nést. Tömördön már a ta va szi ví rus hely zet -
re el ké szült a mo dern, lát vá nyos, jól át lát ha tó fel -
épí té sû új hon lap, ame lyen tá jé ko zód hat nak az ol -
va sók az ak tu á lis hí rek rõl, az el nyert pá lyá za tok ról,
a kép vi se lõ-tes tü le tek ülé se in ké szült jegy zõ köny -
vek rõl, ha tá ro za tok ról, ren de le tek rõl, épí té si tel kek -
rõl, egyéb hasz nos in for má ci ók ról, in nét tölt het ték
le a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ta nu ló di á kok a
Bursa Hungarica ösz tön díj pá lyá zat hoz be nyúj tan -
dó nyom tat vá nyo kat, il let ve egyéb do ku men tu -
mok, kép ga lé ri ák is el ér he tõk. A Kék tú ra út vo nal
fel ke re sé se cél já ból Tömördre sok tú rá zó ér ke zik,
így szá muk ra is sok hasz nos in for má ci ó val szol gál a
www.tomord.hu weboldal, szál lás he lyek rõl, lát ni va -
lók ról tá jé ko zód hat nak. Tor más li ge ten a ví rus õszi

hul lá má nak be kö szön te elõtt dön tött a kép vi se lõ-
tes tü let új hon lap fej lesz té sé rõl, amely nek ered mé -
nye csu pán né hány he te lát ha tó. A tömördihez
ha son ló lát ván  nyal és szer ke zet ben ké szült a
www.tormasliget.hu ol dal, ahol szin tén min den fon -
tos in for má ci ót meg ta lál nak a la ko sok, új don ság -
ként a he lyi ren dez vé nyek rõl kép ga lé ri ák ke rül tek
fel. Mind há rom hon la pon el ér he tõ az Ön kor mány -
za ti e-ügy in té zés link je, mely re kat tint va át irá nyít ja
az ol va sót a Csep regi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va -
tal online ügy in té zé si
fe lü le té re. 

Egy me rõ ben új
hely ze tet te rem tett a ví -
rus a köz meg hall ga tá -
sok, ál la mi és egyéb
je les ün ne pek meg tar -

tá sa te rén is. Idén ja nu -
ár tól a leg ki sebb te le -
pü lé se ken is kö te le zõ
köz mû ve lõ dé si re fe ren se ket al kal maz ni, így a kre -
a tív kol lé gák el sõ meg moz du lá sa volt az online
ese mé nyek lét re hí vá sa, ame lye ket a köz sé gi hon -
la pon és a köz ség kö zös sé gi ol da lán hir det tek
meg. Mind há rom te le pü lé sen így ke rült meg ren -
de zés re a Ma gyar Kul tú ra Nap ja ja nu ár 22-én,
Lócson a le tölt he tõ meg ze né sí tett Him nuszt hall -
gat hat ták meg a hon lap ról, Tor más li ge ten Mes ter
Ár pád pol gár mes ter élõ vi de ó ban mond ta el Tö -
mör kény Ist ván Így volt ren del ve cí mû meg ha tó
no vel lá ját, amely az új hon la pon és a pol gár mes -
ter sa ját, il let ve a köz ség kö zös sé gi ol da lán is hall -
ha tó, Tömördön a könyv tár kö zös sé gi ol da lán em -

lé kez tek meg a je les nap ról. Je len leg mind há rom
te le pü lé sen az online far san gi jel mez ver seny zaj lik.
A köz meg hall ga tás is online zaj lott, Lócson e-
mailben és a pos ta lá dák ba ter jesz tett ki tölt he tõ ûr -
la pon vár ta a pol gár mes ter a kér dé se ket, ja vas la -
to kat, a 2020-as év rõl szó ló ér té ke lõ be szé dét pa -
pír ra ve tet te és min den ház tar tás ba el jut tat ta. Tor -
más li ge ten az év ér té ke lõ be szé dét szin tén vi deó
for má já ban tet te köz zé Mes ter Ár pád pol gár mes -
ter, online vár ta a kér dé se ket. Tömördön a ren dez -

vény ti la lom fel ol dá sát kö ve tõ en ke rül pót lás ra a
köz meg hall ga tás a meg szo kott for má ban, nyil vá -
nos ülé sen. 

Mind há rom hon lap fej lesz té se a KARMA-
Interactive Kft. webfejlesztõ cég mun ká ját di csé ri.
A sok-sok in for má ció anyag fel töl té sé ben kö szö net
Hor váth Jú li á nak, Szûcs Pé ter nek és Vlasich And -
rás nak. Re mél jük, hogy el nye ri a la kos ság tet szé sét
is. Ha bár ki ked vet érez hoz zá, szí ve sen vár juk
emailben a telepulesireferens@gmail.com cím re
a te le pü lé sek rõl, ren dez vé nyek rõl ké szült la kos sá gi
fo tó kat, ame lye ket hoz zá já ru lá suk kal meg osz ta -
nánk az online fe lü le te ken.                                RN

Megújult települési honlapok
Lócson, Tormásligeten és Tömördön
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Az önál ló Ma gyar Hon véd ség tör té ne te az
1848–49-es sza bad ság harc cal kez dõ dött. Az
1848. már ci u si 12 pont egyi ke „nem ze ti õr se re -
get” kö ve telt. Az en nek nyo mán fel ál lí tott nem -
zet õr ség fél ka to nai sza bály rend szer rel mû kö -
dött. Jú ni us tól már hon véd sé get to bo roz tak,
amely a sor ka to na ság hoz kö ze lebb állt, mint a
nem zet õr ség hez. Majd né hány hó nap alatt va -
ló di re gu lá ris ma gyar had se reg állt fel.

A csepregi hely tör té né szek és ha gyo mány -
ápo lók a ma gyar pol gá ri for ra da lom ki tö ré sé -
nek 150. év for du ló ja (1998) al kal má ból ös  sze -
gyûj töt ték a 1848–49-es he lyi em lé ke ket. Az
1848. áp ri lis 21-i ren de let re a me zõ vá ros 215
nem zet õrt ál lí tott, kö zü lük 89 volt ön kén tes. (Ké -
sõbb a lis ta még bõ vült.) A he lyi te me tõ ben
1998-ban fel lel he tõ volt az aláb bi 5 nem zet õr és
3 hon véd sír ja, akik a du a liz mus éve i ben huny -
tak el: Cserpán Já nos 1802–1878; Haizler Já nos
pék, 1821–1907; Hor váth Já nos (csói) „ma gán -
pol gár”, 1822–1891; Pin tér Fe renc „ma gán pol -
gár”, 1810–1877; Pruckner Jó zsef 1822–1909,
Reseterics Ist ván ½ tel kes job bágy fia, kb.
1823–(?); Sár vá ri Jó zsef ½ tel kes job bágy fia,
1822–1903; és Var ga Ist ván ½ tel kes job bágy
fia, 1827–1894. Az ilyen sí ro kat az egész ma gyar
nyelv te rü le ten (ha tá ro kon be lül és ha tá ro kon kí -
vül is) gon doz zák, vé dik, és bi zo nyos al kal mak -
kor, pél dá ul a már ci us 15-i ün nep sé gek so rán
fel ke re sik a ke gye let ap ró je le i vel.

Két em lí tett 48-as ról a sa ját ku ta tá sa im bõ -
vebb is me re te ket fel tár tak:

Var ga Ist ván a 89 ön kén tes kö zött a 65. sor -
szá mot kap ta. Fe le sé gé nek, Sza bó An ná nak
(1929–1875) is job bágy volt az ap ja. Ist ván és

An na há zas sá gá ból 10 le ány- és 1 fiú gyer mek
szü le tett. Öt lány és a fiú nem ér te meg a fel nõtt -
kort. Ak ko ri ban egy-egy csa lád ban a szü le tet -
tek nek kb. fe le el hunyt gyer mek- vagy ser dü lõ -
ko rá ban. Sza bó An na az utol só szü lé se után 4
hó nap ra meg halt. Var ga Ist ván 19 évig élt öz -
vegy ség ben mint „ke ser gõ férj”, aho gyan ez a
há zas pár sír ján áll. 

Ist ván leg idõ sebb test vé re, az 1818-ban szü -
le tett Mi hály 17 éves ko rá ban, 1835-ben ló fut ta -
tás so rán pün kös di ki rály sá got nyert

Hor váth Já nos (csói) az ön kén te sek név so rá -
ban a 49. hely re ke rült. Csiz ma dia elõ dei
Csepreg szé lén, Tapsony vá ros ne gyed ben (ma
Tak sony ut ca) te le ped tek meg. On nan Mi hály

ne vû fi uk ké sõbb a köz pon tibb fek vé sû Csói
vagy Csó ut cá ba köl tö zött (ma Szom bat he lyi ut -
ca). El sõ fe le sé gé tõl, Olasz Ju li an ná tól 9 gyer -
me ke szü le tett, he te dik ként a tár gyalt Já nos.
Akár csak nagy ap ja és ap ja, nem volt tel je sen
ta nu lat lan em ber, ha nem „vizs gá zott csiz ma -
dia”, de õ már „mes ter sé gét nem foly tat ta.” Fe -
le sé ge, Ragasits Ro zá lia (1829–1919) zsirai job -

bágy ran gú, el ma gya ro so dott hor vát
gaz da csa lád ból va ló. Csepregen kö töt -
tek há zas sá got 1848. feb ru ár 27-én. A
férj pár hó nap múl va már be is vo nult.
Fe le sé ge el sõ gyer me kü ket vár ta, ami -
kor Já nost õs  szel be so roz ták hon véd nek
Ko má rom vá rá ba, Klap ka György se re -
gé be. A har cok után vis  sza tért Csep -
regre, ahol nem so ká ra mint egy 30 hol -
don gaz dál ko dott. Fenn ma radt tõ le
1865-bõl egy kéz írá sos võ fély vers gyûj te -
mény. Csói Horváthék ös  sze sen 14 gyer -
me ké bõl a fel nõtt kort csu pán 7 ér te el.
Ha son ló az arány, mint Vargáéknál. 

Har ma dik gyer me kük, Já nos
(1853–1945) ügy véd nek ta nult. Bu da -
pest re köl tö zött. Je len tõs pá lyát fu tott
be 1900 kö rül az or szá gos szö vet ke ze ti
moz ga lom ban, ezért ne mes sé get és
Csep re gi elõ ne vet nyert. Õró la ne vez -

ték el Csep regen az új is ko lát, ahol éven te
meg em lé kez nek a név adó ról. Mi vel Dr. Csep -
regi Hor váth Já nost (anyai nagy apám) Bu da -
pes ten te met ték el, ezért a csepregiek a név -
adó szü le tés nap ja, már ci us 1. tá ján a szü lei he -
lyi sír já nál szok ták le ró ni ke gye le tü ket. 

Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia

1848-ra emlékezünk
NEMZETÕR- ÉS HONVÉDSÍROK A CSEPREGI TEMETÕBEN
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2020 ele jén te le vol tunk vá gyak kal, ter vek -
kel. Saj nos a COVID–19, mond hat ni, min dent át -
írt. Pár hó nap pal meg rö vi dült a tan évünk, s a
ma ra dék hó na pok ra is le szû kül tek – az el múlt
évek gaz dag sá gá val el len tét ben – él mény szer -
zé si le he tõ sé ge ink.

Meg nyug ta tó azon ban, hogy en  nyi meg -
pró bál ta tás el le né re is büsz kél ked he tünk öröm -
te li per cek kel, órák kal.

Feb ru ár ban még együtt far san gol ha tott 12
ovis gyer mek a köz ség ben élõk min den kor osz -
tá lyá val. Azt hi szem, bát ran ál lít ha tom, hogy év -
rõl év re iz ga tot tan vár ják mó kás mû so run kat, s
az azt kö ve tõ, sze mé lyes be szél ge té se in ket egy-
egy fa lat étel, sü te mény, üdí tõ mel lett.

A be vé te lün ket a gyer me kek él mény szer zõ
prog ram ja i ra hasz nál tuk fel. Meg is ra ga dom az
al kal mat, hogy itt kö szön jem meg a sok-sok tá -
mo ga tást, amit kap tunk azok tól az em be rek tõl,
akik meg tisz tel tek ben nün ket a je len lét ük kel.

Lát hat tunk báb szín há zi elõ adá so kat, jár tunk
a sop ro ni Pe tõ fi Sán dor Szín ház ban, a fer tõ rá ko -
si Bar lang szín ház ban.

Saj nos a hús vé ti nyu szi már csak a há zak hoz
tud ta el vin ni az aján dé ko kat gyer me ke ink nek.
Sok-sok év után az édes anyá kat sem tud tuk kö -
zö sen kö szön te ni a kul tú rott hon ban.

A gyer me kek kel, szü lõk kel na pi kap cso la tot
tar tot tunk fenn, az internetnek kö szön he tõ en.

Vis  sza té ré sünk után szûk ke re tek kö zött el bú -
csúz tat tuk 2, is ko lá ba ké szü lõ kis lá nyun kat: Sza -

bó Vik tó ri át és Szalay Ré kát. Az ün nep ség után
a ha gyo má nyok hoz hí ven csa lá di dél utánt tar -
tot tunk az óvo da ud va rán, sü tö ge tés sel, ját szás -
sal, be szél ge tés sel és egy kis gyer mek na pi
meg le pe tés sel: lég vár ral, arc fes tés sel.

A Generali Biz to sí tó ál tal A biz ton sá gos köz le -
ke dés ne ve lé sé re ki írt pá lyá za ton óvo dánk
150.000 Ft ér ték ben nyert egy élménydús, a he -
lyes köz le ke dést gya kor ló dél elõt töt és esz kö zö ket.

Ki rán dul tunk a Kõ szeg ha tá rá ban el te rü lõ
Abért-tóhoz, majd be ik tat tunk egy kis vá ro si ba -
ran go lást, fi nom ebéd del egy be köt ve.

El ju tot tunk a szig li ge ti vár ba, majd ha jó val
to vább utaz tunk Ba da csony ba, ahol az ebéd
után dzsip pel utaz va gyö nyör köd het tünk az
alat tunk el te rü lõ Ba la ton szép sé ge i ben.

Ahogy min den év ben, ezen a nyá ron is
meg hí vást kap tunk ovistársunkhoz Undra kö zös
ebéd re, pan cso lás ra.

Jú li us ban ün ne pé lye sen bir tok ba ve het tük a
gyer me kek moz gás irán ti vá gyát és fej lõ dé sét is
ki elé gí tõ, fel újí tott ud va runk já té ka it, fe dett ho -
mo ko zó ját. Kö szö net és há la az ön kor mány zat -

A Napközi Otthonos
Óvoda hírei Répcevisrõl
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nak az 5 mil lió fo rin tos pá lyá zat meg írá sá hoz, le -
bo nyo lí tá sá hoz és a ki vi te le zés ének meg szer ve -
zé sé hez.

Õszi vis  sza té ré sünk után is pró bál tuk a szûk le -
he tõ sé ge ket is ma xi má li san ki hasz nál ni – im már 13
kis ovis sal. Szü re tel tünk, ku ko ri cát tör tünk, cékla -
betakarításban se géd kez tünk, a fa lu ha tá rá ban vi -
dám, él mé nyek ben gaz dag tú rá kat tet tünk.

Az ovi sok he ten te részt vesz nek a „Já ték a han -
gok kal” cí mû anya nyel vi já té kos fej lesz té sen.

A fa lu nyug dí ja sa i nak kö szön té sé ben is min den
év ben öröm mel részt vet tünk, ki vé tel az idei év.

Saj nos a Mi ku lás bá csi val sem ta lál koz hat -
tunk az óvo da fa la in be lül, de öröm mel ál lít ha -
tom, hogy cso mag nél kül sen ki sem ma radt – az
ön kor mány zat jó vol tá ból.

A fa lu ka rá csony meg hitt sé gé ben sem ré sze -
sül he tünk az idén, de óvo dai ke re tek kö zött örül -
het nek a gyer me kek a ka rá csony fá nak, az alat -
ta lé võ aján dé kok nak, mely nek meg vá sár lá sá -
hoz szin tén a fenn tar tó nak tar to zunk kö szö net tel.

Meg gyõ zõ dé sem, hogy nem a ki ma radt
dol go kon so pán kod va, ha nem az el múlt év si -
ke re it ér té kel ve kell zár nunk a las san mö göt tünk
lé võ évet, és a ré gi ke rék vá gás ba vis  sza té rés re -
mé nyé ben vár juk az el kö vet ke zõ esz ten dõt.

Takácsné Kó bor Gyön gyi
tagóvodavezetõ

425 éve, 1596. ok tó ber 26-án a me zõ ke resz tesi
csa tá ban halt meg Nikolaus Gabelmann pe da gó -
gus, had tör té net író. Meck len burg ból szár ma zott,
jo gi ta nul má nyo kat vég zett. 1585–1587 közt kés -
már ki rek tor volt. Ná das dy Fe renc ud va rá ba ke rült,
és en nek csepregi kol lé gi u mát (alap-, kö zép- és
fel sõ fo kot ma gá ba fog la ló is ko lá ját) ve zet te
1587–1588 kö zött. 1589-tõl Páduában foly tat ta ta -
nul má nya it, 1591-tõl a gráci fõ is ko la ta ná ra lett.
1593-tól Ru dolf ma gyar ki rály Nádasdy aján la tá ra
ha di tör té net író vá ne vez te ki. 

400 év vel ez elõtt, 1621. jan. 9–12. kö zött tá -
mad ták meg és dúl ták fel a csá szá ri zsol do sok a
tö rök kel szö vet sé ges Beth len Gá bor hí vei ál tal
kéz ben tar tott Csepreget. A leg alább 1223 ál -
do zat, kö zel 220 el pusz tí tott épü let, az ös  szes ter -
mény (bor, ga bo na, mar ha) elp ré dá lá sa je lez te
a vér für dõ és bos  szú ál lás nagy sá gát. A meg gyil -
kol tak kö zött volt a csepregi evan gé li kus kol lé gi -
um kö zel 300 de ák ja és Zvonarics Im re (szül. Sár -
vár, 1575 kö rül) csepregi pré di ká tor, író-for dí tó.
(Sár mel lé ki Nagy Be ne dek kõ sze gi is ko la mes ter -
rel Páz mány „Ka la u zát” tá mad ta Páz mány Pé ter
pironságai c. mû vé ben. Az úr vaczoraia
dolgaban kvloenoezoe tvdomanyokrvl... c.
köny ve (RMNy. 1326) 1625-ben Far kas Im re
csep regi nyom dá já ban ke rült ki nyom ta ta tás ra.)

375 éve, 1646-ban hunyt el Galgócon
Brunszvik Tó bi ás (szül: Galgóc, 1590). 1605–1620
kö zött a Csepregi Kol lé gi um rek to ra volt. „1620-
tól Thurzó Szaniszló ná dor nak semptei pré di ká to -
ra. 1620. má jus 11-én a szeredi szi nó dus ban Fel -
sõ-Du na mel lé ki püs pök ké vá lasz tot ták. 1622-
re Semptére szi nó dust hí vott ös  sze. és az egy há -
zi kor mány zás ról 20 cik kelyt alkotott… 1630. ja -

nu ár 22-étõl szeredi lel kész volt, ami kor a ró mai
ka to li kus val lás ra tért; át té ré sé rõl a kö vet ke zõ
mun kát ad ta ki: Lel ki gyöt rel me i rõl va ló val lás té -
te le. Sze red, 1630.” (Wikipédia)

275 éve, 1746. ja nu ár 27-én Té ten hunyt el
Tóth-Sipkovits Já nos re for má tus püs pök. (Felsõ -
sza konyban szü le tett 1673-ban.) „Sop ron ban és
Besz ter ce bá nyán, majd 1702 kö rül Lip csé ben és
Hal lé ban ta nult. 1702 és 1707 kö zött ne ve lõs kö -
dött. 1707-ben ha za tér ve rek tor és di a kó nus
Gyõr ben, 1709-tõl 1714-ig lel kész Pá pán. Es ter -
házy Fe renc zsol do sai a csa lád já val együtt el ûz -
ték a vá ros ból. 1746-ig Té ten lel kész, 1742 után
az új já szer ve zett Gyõ ri Ref. Egy ház me gye püs -
pö ke. Telekesi Tö rök Ig nác ku ruc ka pi tány és fe -
le sé ge fö lött el mon dott gyász be szé de je lent
meg nyom ta tás ban, 1723-ban és 1733-ban.”
(www.ekmk.hu)

260 éve, 1761-ben Csepregen szü le tett
Haiszler György or vos. „Az ele mi is ko lá it Sop ron -
ban vé gez te, te o ló gi ai ta nul má nyo kat Gyõr ben
foly ta tott. 1789-ben, Bécs ben szer zett or vo si ok -
le ve let. Elõbb Sop ron vár me gye tisz ti or vo sa,
majd Szom bat he lyen Szily Já nos püs pök ud va ri
or vo sa. 1800-ban köl tö zött Veszp rém be, és ott
élt ha lá lá ig. 1800. jú ni us 30-án ne vez ték ki me -
gyei fõ or vos nak (fi zi kus nak). Két vas kos kö tet ben
a ko ra be li gyó gyí tás tel jes is me ret anya gát fel -
dol goz ta és ki ad ta. El sõ or vo si mun ká ja Po zsony -
ban je lent meg, a töb bit már Veszp rém ben ad -
ta ki, az utol sót 1831-ben, a nagy ko le ra jár vány
ide jén.” Veszp rém ben hunyt el 1841. au gusz tus
2-án. A fia volt Haiszler Kár oly, ké sõb bi me gyei
fõ or vos. (www.ekmk.hu/)

Sá gi F.

2021 – évfordulók Csepregen
és a Répcevidéken I. rész
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En ged jék meg, hogy pár mon dat ban, rö vi -
den be mu tas sam Egye sü le tünk 2020. évét.

A jö võ re 125 éves Répcevis Köz ség Ön kén tes
Tûz ol tó Egye sü le te éle te a nem szok vá nyos
2020. év el le né re sem telt fel ada tok és ese mé -
nyek nél kül. Foly tat tuk a meg kez dett mun kán -
kat, te vé keny sé gün ket, me lyet az Egye sü let tag -
sá ga ja nu ár ban, a 2019. évi év zá ró val egy be -
kö tött köz gyû lé sen jó vá is ha gyott. Ki tûz tük az ez
évi fel ada to kat, me lye ket az elõ zõ évek hez ha -
son ló an ha tá roz tunk meg. Leg fon to sabb szá -

munk ra, hogy to vább ra is el lás suk Répcevisre,
ill. a kör nye zõ te le pü lé sek re vál lalt tûz vé del mi
fel ada ta in kat, emel lett fej lõd jünk, meg tart suk
ha gyo má nya in kat és részt ve gyünk he lyi és kör -
nyék be li ren dez vé nye ken.

Vo nu lá sok, ri asz tá sok te kin te té ben moz gal -
mas nak mond ha tó az idei év, hisz de cem be rig
12 eset ben kap tunk a ri asz tást, ame lyen felül a

te le pü lé sen is több fel ada tot vég hez vitt az
Egye sü let tag sá ga.

Emel lett fon tos, hogy mû kö dé sün ket fenn -
tart suk és fej lõd jünk, nö vel jük és ké pez zük tag -
sá gun kat. A tag ság kap csán nagy öröm, hogy
újabb 3 tag gal bõ vült csa pa tunk, és õk el is
kezd ték a Csepregen szer ve zett 40 órás alap -
tan fo lyam el vég zé sét. A 2020. év ben tá mo ga -
tá sok, pá lyá za tok, il let ve ön erõ út ján tud tunk
fej lõd ni. A Ka taszt ró fa vé de lem és a Ma gyar Tûz -
ol tó Szö vet ség ál tal ki írt pá lyá za ton Egye sü le -

tünk komp lett vé dõ- és gya kor ló ru há za tot nyert.
Anya gi for rást nyer tünk a ga rázs mel let ti öl tö zõ -
he lyi ség ki ala kí tá sá ra, be fe je zé sé re és a ri asz tó -
rend szer te le pí té sé re is. Az öl tö zõ he lyi ség ki vi te -
le zés éhez több egye sü le ti és fa lu be li se gí tõ kéz
is hoz zá já rult, mely pél da ér té kû, és nagy kö szö -
net jár ér te. Há lá sak va gyunk min den ki nek, aki
bár mi lyen for má ban hoz zá já rult fej lõ dé sünk höz!

A Vas Me gyei Szt. Fló ri án Tûz ol tó Szö vet ség
pá lyá za ta út ján újabb vé dõ ru há zat tal és vé dõ -
si sak kal gaz da god tunk. Si ke res pá lyá za ti for rást

nyer tünk a Ma gyar Fa lu prog ram ke re te in be lül
a Tûz ol tó Egye sü let fenn ál lá sá nak 125 éves
meg ün nep lé sé re, me lyet 2021. jú ni us 5-én, a
te rü le ti tûz ol tó ver sen  nyel együtt ren de zünk
meg. Ezen felül vál to za tos prog ra mok kal ter vez -
zük szí ne sí te ni a na pot. Az ese mény re vár juk a
fa lu la kos sá gát, hogy kö zö sen, együtt ün ne pel -
hes sük a 125 éves fenn ál lást.

Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni, az
SZJA 1%- és a fém hul la dék-fel aján lá so kért.
Utób bit ko ra ta vas  szal foly tat ni ter vez zük, hi szen
nem si ke rült min den ki hez el jut nunk, kö szön jük tü -
rel mü ket.

Répcevisi ÖTE
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Saj nos az idei év ben ki ala kult jár vány ügyi
kor lá to zá sok mi att több ren dez vényt is le kel lett
mon da ni, de le he tõ sé ge ink hez mér ten meg tar -
tot tuk õket, ill. részt vet tünk ese mé nye ken. Már -
ci us 7-én már ré gi ha gyo mány nak mond ha tó
va cso rá val kö szön töt tük a höl gye ket a nõ nap
al kal má ból, mely idén rend ha gyó ra si ke re dett,

hisz az ez alatt ér ke zett ri asz tá sunk nak (is) ele get
kel lett ten ni.

Má jus 4-én, bár csak szûk egye sü le ti ke re tek
kö zött, de meg tar tot tuk a Szt. Flór ián-szo bor nál a
li tá ni án kat, el he lyez tük a ko szo rún kat.

A jú li us 25-re szer ve zett Szt. Lász ló-li tá ni át, saj -
nos az idõ já rás mi att csak a temp lom ban tud tuk

meg tar ta ni, de nagy örö münk re szol gált, hogy
egy új kez de mé nye zést, a Ci vil Na pot, a töb bi
he lyi szer ve zet tel kar ölt ve, jó han gu lat ban meg -
szer vez het tük. A ren dez vény ki csik nek és na -
gyok nak egy aránt jó han gu lat ban telt.

Bí zunk ben ne, hogy a jö võ év ben is ha son ló
len dü let tel tud juk meg szer vez ni e na pot.

Au gusz tus 22-én Egye sü le tünk se gít sé get
nyúj tott a gyalókai temp lom fel szen te lé sé vel
kap cso la tos hely szín be ren de zé sé ben is.

Saj nos több tûz ol tó ren dez vényt és ver senyt
nem szer vez tek meg idén, de 2020. szep tem ber
12-én meg tar tot ták Sorkifaludon a Nyu gat-Du -
nán tú li If jú sá gi Tûz ol tó Ver senyt, mely re egye sü -
le tünk meg hí vást ka pott, és si ker rel, az 1. he lyen
zár ta azt. Bí zunk ben ne, hogy az el kö vet ke zen -
dõ év, évek új ra a ré gi ke rék vá gás ba te re lõd -
nek ezen a té ren is. A jö võ re néz ve: sze ret nénk a
meg kez dett utat foly tat ni, fej lõd ni esz kö zök, ill.
lét szám te kin te té ben. Sze ret nénk fi a ta lo kat be -
von ni az Egye sü let éle té be, elõ ször is if jú sá gi
fog lal ko zá sok ke re té ben. 

Sze ret ném meg ra gad ni az al kal mat ar ra,
hogy je lez zem, az Egye sü le tünk nyi tott, kor tól
füg get le nül min den ki szá má ra. Aki kész te tést
érez, aki nek tet szik, amit csi ná lunk, és szí ve sen
részt vál lal na e do log ban, azt vár juk az Egye sü -

le tünk ben! Úgy érez zük, egy te le pü lés éle té ben
min den kép pen fon tos ez, mind kö zös sé gi, mind
vé del mi szem pont ból.

Ko vács And rás
el nök
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Kér jük adó fi ze tõ pol gár tár sa in kat, hogy
sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1 %-ának fel aján -
lá sá val tá mo gas sák tér sé günk ci vil szer ve ze -
te i nek, ala pít vá nya i nak mun ká ját. 

Né hány cím és adó szám:
– Répce-vidék Kul tú rá já ért 

Ala pít vány 
9735 Csepreg, Szé che nyi tér 31.
adósz.: 18887103-1-18

– Far kas Sán dor Egy let 
9735 Csepreg, Szé che nyi tér 29.
adósz.: 18882122-1-18

– Csepreg Vá ros 
Fú vós ze ne ka ra Egye sü let
9735 Csepreg, Rá kó czi u. 1.
adósz.: 18892963-1-18

– Csepregi Vegyeskar Egye sü let
9735 Csepreg, Szé che nyi tér 27.
adósz.: 18880278-1-18

[         ]RÖVID

H Í R E K

• SZJA 1%
Mi vel a je len le gi ve szély hely zet ben a te le pü -

lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü let ének fel -
adat- és ha tás kör ét a pol gár mes ter gya ko rol ja,
Mes ter Ár pád, Tor más li get pol gár mes te re je len
új ság cikk ke re tén be lül kí ván be szá mol ni Tor -
más li get 2020-as évé rõl. A 2020 de cem be ré re
ter ve zett köz meg hall -
ga tás nem va ló sul ha tott
meg, így a la ko sok egy
ki je lölt e-mail cím re
küld he tik el kér dé se i ket.  

De cem ber 10-ig a
meg ítélt te le pü lé si tá -
mo ga tá sok az er re a
cél ra elõ irány zott szo ci -
á lis ke ret ös  sze ge ket ki -
me rí tet ték. Tor más li ge -
ten ez a ke ret ös  szeg
2.166.501 Ft volt, mely
ki osz tás ra ke rült. A köz mû ve lõ dés re elõ irány zott
ke re tet is fel hasz nál ta a te le pü lés, mely
1.800.000 Ft volt. 2020-ban az aláb bi ren dez vé -
nyek va ló sul tak meg: au gusz tus ban nagy fa lu -
nap, köz le ke dés biz ton sá gi prog ram, he lyi ér té -
kek ün ne pe. Eb bõl a ke ret bõl ke rült be szer zés re
egy ren dez vény sá tor is, il let ve eb bõl va ló sult
meg egy új hon lap lét re ho zá sa.

A Ma gyar Fa lu prog ram ra be nyúj tott négy
pá lyá za tuk ból egy nyert, há rom pe dig tar ta lék -
lis tás lett. A nyer tes pá lyá zat a bel te rü le ti köz te -
rü le tek kar ban tar tás ára szol gá ló esz köz be szer -
zés volt, mely re 1.495.290 Ft vis  sza nem té rí ten -
dõ tá mo ga tást nyert a te le pü lés. Tar ta lék lis tás
pá lyá zat lett a te me tõ fej lesz tés (ur na fal épí té se),
a kö zös sé gi tér fel újí tá sa (kas tély elõ te re, bel sõ
ré szek fel újí tá sa), va la mint az ön kor mány za ti tu -
laj do nú utak fel újí tá sa (öt ut ca mart asz fal to zá -
sa). Egyéb nyer tes pá lyá zat a szo ci á lis cé lú tû zi -

fa-tá mo ga tás, 24 m3 fa vá sár lá sá hoz ka pott Tor -
más li get 457.200 Ft-ot, amely hez 30.480 Ft ön -
erõt tett hoz zá. A fák feb ru ár ele jén ki osz tás ra
ke rül tek.

A 2019-ben el nyert pá lyá za tok meg va ló sul -
tak: a Ma gyar Fa lu prog ram ke re té ben az or vo -

si esz kö zök be szer zé se
2020 jú ni u sá ra le zá rult,
az esz kö zök be szer zés re
ke rül tek (tá mo ga tás
össze ge: 1.430.927 Ft).
A Leader prog ram ban
he lyi ér ték lel tár meg va -
ló sí tá sá ra és nép sze rû sí -
té sé re, ren dez vény szer -
ve zés re nyer tek 926.965
Ft-ot, va la mint a kö zös -
sé gi szín tér ben au di o vi -
zu á lis esz kö zök be szer -

zé sé re 325.000 Ft-ot (lap top, hang fal, projektor
és ve tí tõ vá szon), mely hez 197.000 Ft ön erõt az
ön kor mány zat biz to sí tott.

Ugyan a ve szély hely zet re va ló te kin tet tel a
pol gár mes ter gya ko rol ja a kép vi se lõ-tes tü let fel -
adat- és ha tás kör ét, Mes ter Ár pád min den fon -
tos kér dés ben egyez tet a tes tü le ti ta gok kal, min -
den ben ki ké ri vé le mé nyü ket. 2021-re vo nat ko zó
ter ve ik kö zött sze re pel töb bek kö zött a köz vi lá gí -
tás kor sze rû sí té se, fa lu gond no ki szol gá lat in dí tá -
sa, mely hez ké sõbb kis busz vá sár lást is sze ret ne
meg va ló sí ta ni az ön kor mány zat. Amen  nyi ben a
jár vány hely zet meg en ge di, ren dez vé nye ket is
sze ret né nek tar ta ni. A ta va lyi tar ta lék lis tás pá -
lyá za to kat sze ret nék új ra be ad ni, il let ve ha lesz -
nek új le he tõ sé gek, sze ret né nek mi nél több re
pá lyáz ni, a sta bil anya gi hely ze tü ket idén is
meg õriz ni. 

Igler Pat rí cia

„De ér de kes vol na,
ha ku tya bál vol na,
s far sang nak nap ján
min den ku tya
bál ba gya lo gol na,
nagy ku tya is,
kis ku tya is,
kit csíp még a bol ha.
Ko mon dor ké nyel mes,
las sú tán cot rop na,
Pu li Pa li csár dást,
ahogy meg van ír va;
sö tét szõ re, bo zont ja
a sze mé be lóg na.
Csau csa csa csáz na,
a fo xi bo káz na,
a töb bi vén ku tya meg
le ül ne a hó ba.” Csoóri Sán dor

A 2021. évi far sang új ra ter ve zés elé ál lí -
tot ta a ren dez vény szer ve zõ ket. A meg szo kott
mó don nem ün ne pel het tük a tél bú csúz ta tá -
sát. Más mó dot kel lett er re is ki ta lál ni. A ko -

ráb bi évek ben a gye re kek ös  sze gyûl tek a
Fa lu ház ban egy vi dám ze nés-tán cos mu lat -
ság ra. Ját szot tak, et tek-it tak, mu lat tak. Tom -
bo la sor so lást is szer vez tünk, ahol min den ki
ka pott egy kis aján dé kot. A far san gi fánk is
te rí ték re ke rült. Ezek a prog ra mok idén saj nos
el ma rad tak. 

Azon ban Covid ide vagy oda, a te let ak -
kor is el kell ûz ni! Ezen fel buz dul va, online far -
san gi jel me zes be mu ta tó ra hív tuk a gye re ke -
ket. A ké pe ket far sang vé gé ig, va gyis hús ha -
gyó ked dig le he tett fel töl te ni egy internetes
cso port ba. Aki fel töl tött egy mas ka rás ké pet,
ka pott egy kis meg le pe tést. Tisz tá ban va -
gyunk ve le, hogy nem hoz za vis  sza ez a pár
fel töl tött kép az iga zi far sang han gu la tát, de
leg alább nem fe led ke zünk meg er rõl a vi -
dám nép szo kás ról.

Bí zunk ben ne, hogy jö võ re már a meg -
szo kott mó don, együtt ün ne pel he tünk a Fa -
lu ház ban. Ad dig is vi gyáz zunk ma gunk ra, vi -
gyáz zunk egy más ra!

Pietrowskiné Végh And rea

Farsang újragondolva Nemesládonyban

Rendhagyó beszámoló 
Tormásligetrõl a Répcevidéken keresztül

Mester Árpád polgármester
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Sopronhorpács Köz ség Ön kor mány za ta el in -
dí tott egy kez de mé nye zést, mel  lyel ha gyo -
mányt sze ret nénk te rem te ni: ki vá laszt min den
év ben olyan se gí tõ ke zû sopronhorpácsi la ko so -

kat, akik nek meg kö szö nik a hos  szú éve ken át
tar tó lel kes mun kát. Azt, amel  lyel hoz zá já rul tak a
te le pü lés fej lõ dé sé hez. 2020-ban hét la kost vá -
lasz tott a kép vi se lõ-tes tü let, kik hez feb ru ár ban
lá to ga tott el Ta la bér Je nõ pol gár mes ter, Far kas

Krisz ti án al pol gár mes ter és Igler Pat rí cia kép vi se -
lõ, hogy el is me rõ ok le vél lel és aján dék cso mag -
gal kö szön je meg ed di gi ak ti vi tá su kat. Ez zel az
el is me rés sel nem bú csúz ni sze ret né nek a fel kö -

szön töt tek tõl, ez az el is me rés csak a kö szö net nek
és a há lá nak a jel ké pe. Ugyan nem le het aján -
dék kal vi szo noz ni azt a sok fel ál do zott idõt és
ener gi át, ami vel õk tá mo gat ják a kö zös sé gi éle -
tet, de az ön kor mány zat kö te les sé gé nek tart ja

el is mer ni azo kat, akik pél dát je lent het nek a fi a -
ta labb kor osz tály nak. Jó egész sé get kí vá nunk,
to vább ra is vis  sza vár ják mind an  nyi u kat a te vé -
keny cso port tag jai kö zé! 

Aján dé ko zot tak: Nagy Mik lós, Ba logh La jos -
né, Si mon Ist ván, Far kas Je nõné, Si mon Ti bor,
Ma jor Istvánné, Bertha Lász ló (késõbb kapja
meg az elismerést).    

Igler Pat rí cia

Elismerés az éveken át tartó
közösségi munkáért

Simon István Nagy Miklós Simon Tibor

Major Istvánné Farkas Jenõné Balogh Lajosné
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

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

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

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

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

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)

Alapító: 
Horváth Erzsébet ev. 

Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: 
Edy Marketing Bt. 

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

mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség: 

9735 Csepreg, Taksony köz 17.

Szerkesztõbizottság: 
Baloghné Simon Erika, Galavics Adrienn,
Haller Erzsébet, Horváthné Pados Terézia,
Igler Patrícia, Kincse Anda, Kissné Szabó

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

Boglárka, Zsoldosné H. Kati

Nyomda: 
Ipress Center Central Europe Zrt. 

2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelõs vezetõ: 
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Edy Marketing Bt.
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postaládás terjesztéssel

Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,
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A bü ki sport száz éve
II. rész

ta li te nisz-, at lé ti ka-, lab da rú gó- és sakk-szak osz tá lyuk mû -
kö dött, és szer ve zés alatt volt a ké zi lab da-szak osz tály. A
sport kör az utol só szín da ra bot 1960-ban ad ta elõ, és ad -
dig, s ké sõbb is tar tot tak tánc mu lat sá go kat. Az 1970-es
évek nagy ré szé ben õk ren dez ték a mû ve lõ dé si ház ban
a bú csúi bá lo kat. Ezek be vé te le it a mû kö dés re for dí tot -
ták. Mind er re nagy szük ség volt, hi szen az egye sü let a ta -
ná csi idõ szak ban ki sebb-na gyobb anya gi gon dok kal is
küz dött.

Az 1963-ban és 1964-ben a TSZ Sport kör el nö ke, Tóth
Jó zsef szá molt be a ta nács ülé sen. Ek kor már nem volt ké -
zi lab da-, vi szont bir kó zó szak osz tály is ala kult. Az MNL Vas
Me gyei Le vél tá rá ban ta lál ha tó vb- és ta nács ülé si jegy zõ -
köny vek sze rint 1965-ben is mét Bü ki KSK-ra vál to zott a ne -
ve. Ezt az 1990-es évek má so dik fe lé ben a kez de ti Bü ki
Test edzõk Kö ré re (Bü ki TK) cse rél ték.

Az 1960-as évek tõl az egye sü let mû kö dé sét né mi leg
a ta nács is se gí tet te a költ ség ve tés bõl. A Bü ki Le nin MTSZ
éve kig te her au tót biz to sí tott a lab da rú gók szál lí tá sá hoz.
Sok tár sa dal mi mun ká val és a Bü ki Ve gyes ipa ri Szö vet ke -
zet se gít sé gé vel a sport pá lyán új öl tö zõ ket épí tet tek
1968-ban, me lye ket 1977-ben bõ ví tet tek. A sport kör éle -
té nek egyik nagy ese mé nye az öt ve ne dik év for du ló

meg ün nep lé se volt
1970-ben. Gyurácz
Jó zsef, az ak ko ri el nök
ös  sze gez te az el telt
idõ szak mun ká ját. A
je len le võ ala pí tó ta -
gok el is me rés ben ré -
sze sül tek. A sport kör -
nek ek kor már csak
asz ta li te nisz és lab da -
rú gó szak osz tá lya volt.
Pár év múl va az elõb -
bi ben a fér fi, majd a
nõi csa pat is meg -
szûnt, s a bü ki ping -
pong élet 1976-tól
több mint más fél év ti -
ze dig „lé nye gi leg a tö -

meg sport szint jén foly ta tó dott”. A ve ze tõk szem lé le te is
„lab da rú gás-cent ri kus lett.” A Bü ki KSK-nak 1976. de cem -
ber 3-án súly eme lõ szak osz tá lya ala kult, s mû kö dött egy
év ti ze dig. Mun ká ju kat a Szom bat he lyi Ha la dás Tóth Gé za
ve ze té sé vel mû kö dõ szak osz tá lya se gí tet te, ahol a leg -
job bak foly tat ták te vé keny sé gü ket.

Az 1970-es és az 1980-as évek ben is mét fel len dült a tö -
meg sport Bü kön. Az egy re sza po ro dó mun ka he lyek szak -
szer ve ze te it ös  sze fo gó Bü ki Szak ma kö zi Bi zott ság, majd a
nagy köz sé gi vé vált ta nács mû ve lõ dé si fõ elõ adó ja,
Szélessy Jó zsef irá nyí tá sá val egy re több ver seny ke rült le -
bo nyo lí tás ra. A sport kör ke re té ben is mét meg szer ve zõ dött
és Ma jor Gyu la ve ze té sé vel ered mé nye sen mû kö dött a fu -
tó is ko la. A jó ala pok le ra ká sa után több bü ki lány (Cson ka
Il di kó, Csó ka Tí mea, Bolfán Re ná ta) ju tott el or szá gos ver se -
nyek re, s foly tat ta sport te vé keny sé gét a Szom bat he lyi Ha -
la dás ban és más egye sü let ben. Cson ka Il di kó 1977-ben a
100 m-es sík fu tás ban or szá gos if jú sá gi baj nok lett, s be ke -
rült az if jú sá gi, majd pe dig a fel nõtt vá lo ga tott ba is. 

1987-ben a Bü kön le te le pe dett, hét sze res ma gyar
baj nok és olim pi ai IV. he lye zett bir kó zó, Sza bó La jos irá nyí -
tá sá val bir kó zó klub jött lét re, és mû kö dött né hány évig. A
vá ros kör nyé ki és me gyei spar ta ki á do kat Vas me gyé ben
las san fel vál tot ták a kis te le pü lé sek ver se nyei, me lye ken
is mét egy re több bü ki csa pat vett részt ered mé nye sen.

Sá gi

1951-ben lét re hoz ták a ma gyar „spor to lók leg ma ga -
sabb szer vét: az Or szá gos Test ne ve lé si és Sport bi zott sá -
got… [En nek te vé keny sé ge] óri á si len dü le tet adott a ma -
gyar sport élet nek”, a ki sebb te le pü lé se ken is. „Be ve zet ték
a Fa lu si Dol go zók Szpar ta ki ád já nak rend sze rét,” mely nek
ke re tén be lül sport ágan ként ver se nye ket szer vez tek a fi a -
ta lok nak. Eze ken ter mé sze te sen a sport kö rök szak osz tá -
lya i nak tag jai is részt vet tek. (A bü ki sport kö rök ös  szes sé -
gé ben nyolc-tíz szak osz tályt is mû köd tet tek: a már em lí -
tet te ken kí vül volt at lé ti ka-, né hány évig pe dig sí-, te ke- és
tor na szak osz tály is.) Egyes sport ágak ban rend sze re sen já -
rá si és több eset ben me gyei ver se nye ket nyer tek a fa lu si
szpar ta ki á do kon, s el ju tot tak az or szá gos dön tõ re, és ott
jól helyt áll tak. 1958-ban Szol no kon a 400 m-es nõi sík fu -
tás ban Hor váth Má ria or szá gos har ma dik lett.

A tö meg sport mel lett a na gyobb ér dek lõ dés per sze
to vább ra is a ver seny sport ra, azon be lül is a lab da rú gás -
ra irá nyult. (Er re az idõ szak ra es tek a ma gyar „Arany csa -
pat” si ke rei!) 1952 õszén az elõ zõ en fel osz lott Trak tor SE
fut ball szak osz tá lya he lyett új lab da rú gó csa pat ala kult a
fa lu ban, s Bü ki Lo ko mo tív né ven részt vett a baj nok ság -
ban. Ek ko ri ban jött lét re a Bü ki Vö rös Me te or, mely nek a
Vas me gye (a mai Vas Nép ének az elõd je) hír adá sai sze -
rint 1953–1956 kö zött lab da rú -
gó csa pa ta részt vett a baj nok -
ság ban, 1954–1955-ben pe -
dig lö vész szak osz tá lya is si ke re -
sen mû kö dött. Ma radt fenn fo -
tó az 1950-es évek el sõ fe lé bõl
a Bü ki Tö rek vés fut ball csa pa tá -
ról, s 1954–1955-ben em lí tet -
ték a Köz sé gi Ta nács vb-ülé sén
is. A Vas me gye 1955-ben II. fo -
ci csa pa tá ról is több ször írt.
1954 õszé re a Trak tor SE lab -
da rú gó-szak osz tá lya is új ra -
szer ve zõ dött, s egy év múl va a
Lo ko mo tív be ol vad a Trak tor -
ba. Az egye sü let nek ek kor asz -
ta li te nisz-, at lé ti kai, ke rék pá -
ros, lö vész- és úszó szak osz tá lya
is volt, mert elõ zõ leg a Bü ki Szö vet ke ze ti Sport egye sü let is
fu zi o nált a Trak tor ral. A Vas me gye 1956-ban a Trak tor II-t
és a sport kör ifi csa pa tát is em lí tet te, az utób bi ban út tö -
rõk fut bal loz tak.

Az 1956-os for ra da lom alatt és az azt kö ve tõ hó na -
pok ban a bü ki sport éle tet is szü ne telt. Ek kor a köz sé get
el árasz tó me ne kü lõk kel együtt a bü ki spor to lók egy ré sze
is kül föld re tá vo zott: a két te het sé ges asz ta li te ni sze zõ mel -
lett több lab da rú gó is. 

Az 1950-es évek má so dik fe lé ben a Trak tor SK mel lett
MEDOSZ SK is mû kö dött Bü kön. Az 1959. de cem ber 16-iki
vb-ülé sen Pa lik Jó zsef el nök szá molt be a sport kör mû kö -
dé sé rõl. El mond ta, hogy a két sport kör 1959. feb ru ár 21-
én Bü ki Köz sé gi Sport kör (KSK) né ven egye sült. Ek kor asz -

A Bü ki Tö rek vés lab da rú gó csa pa ta






