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[         ]RÖVID

H Í R E K

Szép ko rú kö szön té se Górban

Áp ri lis 12-én ün ne pel het te a te le pü lés leg -
idõ sebb la kó ja, Vass Lász ló a 90. szü le tés nap -
ját. La ci bá csi 1931-ben szü le tett, nõ vé ré vel
Górban nõtt fel. Ko rán dol goz ni kez dett, elõ -
ször az egyik he lyi ma jor ban, majd 37 évet
dol go zott a Ma gyar Ál lam vas utak nál kü lön -
bö zõ be osz tá sok ban. Pá lya mun kás ként kez -
dett, majd volt pá lya fel ügye lõ, vonatkísérõ,
ko csi ren de zõ vo nat ve ze tõ, meg sze rez te a ka -
la uz ké pe sí tést is. Leg töb bet a szom bat he lyi

ál lo más ál lo má nyá ban te vé keny ke dett, de
10 évig Aj kán is dol go zott. A vas úti szol gá la tot
csak a kö te le zõ két év sor ka to nai szol gá lat
sza kí tot ta meg, amit az or szág leg tá vo lab bi
csücs ké ben, Hajdúhadházon töl tött.

Fe le sé gé vel, Te ri né ni vel 1966 óta él nek
bol dog há zas ság ban, az együtt el töl tött 55 év
alatt ki tar tó an tá mo gat ták egy mást. Hos  szú
ide ig tag ja, majd pénz tá ro sa volt az egy ház -
kö zös sé gi kép vi se lõ- tes tü let nek. A sok szor szél -
sõ sé ges idõ já rá si kö rül mé nyek kö zött vég zett
mun ka saj nos meg vi sel te La ci bá csi ízü le te it,
most már leg töb bet csak a ház ban tar tóz ko -
dik. Ha szép az idõ, ak kor a te rasz ról fi gye li,
ahogy Te ri né ni a szép ker tet gon doz za.

La ci bá csi nak, aki mo so lyog va me sél
hosszú éle té nek tör té né se i rõl, ez úton kí vá nunk
a te le pü lés la kói ne vé ben is jó egész sé get és
még sok-sok bol dog, fe le sé gé vel együtt el töl -
tött évet! Is ten él tes se, La ci bá csi!

Né meth Lász ló

• Gór

Ta lán most már bát ran ki je lent het jük, hogy ér -
ke zik a ta vasz, ha bár az idõ já rás már ci us ban elég -
gé zord volt. Nemesládonyban is el ér ke zett nek lát -
ta az idõt a he lyi egye sü let, hogy sze -
mét sze dés sel és hús vé ti dí szek kel te gyék
szeb bé kis fa lun kat. A Nemesládonyért
Egye sü let né hány tag ja egy bo ron gós
szom bat dél utá non gyûlt ös  sze, hogy a
fa lu kör nyé két meg tisz tít sák a nem kí vánt
hul la dé kok tól. A hû vös idõ sem szeg te
ked vét a lel kes csa pat nak, és egé szen a
szom szé dos fal vak ha tá rá ig fel szed ték
az út szé lén ha gyott sze me tet.

A ta vasz ra han go ló dás még azon a hét vé -
gén foly ta tó dott. A hús vét jel ké pe i nek ter ve zé se,
el ké szí té se, majd fes té se is el kez dõ dött. A nyu -
szik és hí mes to já sok na po kig ké szül tek a lel kes

ön kén te sek jó vol tá ból. Ezek nek a dí szek nek a
sa já tos sá ga, hogy fá ból ké szül tek, így nem csak
szé pek, de kör nye zet ba rát is mind egyik. A fa lu -

ház és a busz vá ró kör nyé ké hez ke rül tek ki a ta -
va szi dí szek. Így már meg szé pül ve vár hat ja a fa -
lu ap ra ja-nagy ja az iga zi ta vaszt.

Fábián-Bencsik Gab ri el la

Meg kez dõ dött a 2020-as ön kor mány za ti fel -
adat el lá tást szol gá ló fej lesz té sek re nyúj tott,
50%-os ál la mi fi nan szí ro zá sú be ru há zás Sop ron -
hor pácson. Sopronhorpács Köz ség Ön kor mány -
za ta a pá lyá za ti le he tõ sé gek kö zül a jár dák fel -
újí tá sá nak es he tõ sé gét vá lasz tot ta. A pá lyá za ti
tá mo ga tás ból és ön kor -
mány za ti ön erõ bõl a Bem
Jó zsef ut ca egyes jár da sza -
ka sza i nak fel újí tá sa va ló sul -
hat meg. Az ut ca el öre ge -
dett asz falt- és be ton bur ko -
la tú jár da sza ka sza i nak fel újí -
tá sa idõ sze rû volt, ál la guk
már na gyon meg rom lott,
bal eset ve szé lyes sé vált. A
köz sé gen be lül ma gas ki -
használtságúak a jár dák a
nagy szá mú szép ko rú ra, il let -
ve a meg nö ve kedett szá mú
kis gyer me kes csa lá dok ra
va ló te kin tet tel. Emi att kü lö -
nö sen meg ha tá ro zó a gya lo gos köz le ke dést
szol gá ló jár dák fej lesz té se, az el avult, bal eset ve -
szé lyes sza ka szok kor rek ci ó ja. A fel újí tás után
nagy ban ja vul ná nak a gya lo gos köz le ke dé si vi -
szo nyok, el há rul na a je len leg fenn ál ló bal eset -
ve szély. A mun ká la tok áp ri lis vé gén kez dõd tek
meg a ta va lyi, Fõ ut cai jár da fel újí tást vég zõ vál -
la lat, Talabér Je nõ pol gár mes ter és a fa lu be li
szor gos ke zek köz re mû kö dé sé vel. Ez zel a be ru -

há zá sok so ra nem áll meg a köz ség ben, több
jár da sza kasz is fel újí tás ra vár még, me lyet az ön -
kor mány zat rész ben ön erõ bõl, rész ben pe dig
pá lyá za ti for rás ból kí ván meg va ló sí ta ni. Az idei
évi ön kor mány za ti fel adat el lá tást szol gá ló fej -
lesz té si pá lyá zat ra a Lengyár ut ca út bur ko la tá -

nak fel újí tá sá ra pá lyá zott az ön kor mány zat. A
fa lu fo lya ma to san fej lõ dik és meg újul a ko ráb bi
és még ter ve zett pá lyá za tok nak kö szön he tõ en.
A böl csõ de fel újí tá sa a ter ve zet tek sze rint ha lad,
to váb bá az óvo da kor sze rû sí té se, bõ ví té se is ha -
ma ro san meg kez dõ dik. Cél a meg lé võ és az
újon nan Sop ron hor pácsra köl tö zõ la kos ság szá -
má ra él he tõ és szép kör nye zet biz to sí tá sa.

Igler Pat rí cia

Tavaszváró faluszépítés Nemesládonyban

Járdafelújítás Sopronhorpácson
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Áldott szép pünkösdnek
gyönyörû ideje…

Má jus az év ötö dik hó nap ja. A Ger gely-
nap tár ban 31 na pos. A né pi ka len dá ri um pün -
kösd ha vá nak is ne ve zi. A ta vasz har ma dik hó -
nap ja. Az egyik ke zé vel már a nyár ba ka pasz -
ko dik. Ne vét Maia gö rög is ten nõ ró mai alak já -
ról, Maia Maiestasról kap ta, aki õsi termékeny -
ség istennõ volt a ró mai mi to ló gi á ban.

Má jus ban tar ka vi rág pom pa dí szí ti a ré -
te ket és az er dei tisz tá so kat. Fe hér re hán tolt
fács kák jel zik, hol tisz to gat ták agan csa i kat
az õz bak ok. A ré te ken hul lám zó fû ten ger bõl
a fürjkakas „pitty-palatty”-át hall juk. Ci ri pel -
nek a tücs kök. Sze rel me sen búg nak a vad -
ger lék. Meg szó lal jel leg ze tes hang ján a
nem rég ér ke zett sár ga ri gó is. Elõ búj nak a ro -
va rok, bo ga rak.

A vi ze ken tõ kés ré cék há pog nak. A par ti
nád sze gé lyen ná di ri gók, ná di po szá ták éne -
kel nek. A nád fe lett szür ke gém re pül. A ka -
kukk is ke re si a he lyet to já sai szá má ra.

A szõ lõ in ten zív haj tás nö ve ke dés ben van,
a hó nap vé gén kez dõ dik a vi rág zá sa. A má -
ju si cse resz nye is pi ro sod ni kezd.

Meg újul a ter mé szet.
A má ju si esõ min dig nagy je len tõ sé gû volt

ha zánk kli ma ti kus vi szo nyai mel lett. A né pi
mon dás is tart ja a má ju si esõ ara nyat ér. 

Má jus ban sok je les na punk van, és sok
né pi ha gyo mány és né pi meg fi gye lés is kö -
tõ dik eh hez hó nap hoz. Né hány a tel jes ség
igé nye nél kül:

Má jus 1. Sok he lyen má jus fát ál lí ta nak a
le gé nyek ti tok ban a lá nyos há zak elõtt.

Má jus el sõ va sár nap ja anyák nap ja. Az
édes anyá kat, nagy ma má kat vi rág cso kor ral
kö szönt jük fel.

Má jus 4. Fló ri án nap ja, a tûz ol tók vé dõ -
szent je. Szent Fló ri án a kö zép kor ban élt, és a
le gen da sze rint már gyer mek ko rá ban meg -
men tett egy égõ há zat a tûz tõl.

Má jus 10. a ma da rak és fák nap ja. A ter -
mé szet sze re te té re és kör nye ze tünk vé del -
mé re hív juk fel a fi gyel met. A di á kok kal ezen
a na pon ki rán dul tunk a ter mé szet be. „Az er -
dõ be szélt hoz zám, mert az er dõ be szél ah -
hoz, aki is me ri: je le ket ad, üzen, ki tár ja ma -
gát, csak meg kell ér te ni.” / Fe ke te István/

Má jus 12–13–14.: Pong rác, Szer vác és
Bo ni fác, a fa gyos szen tek. A né pi meg fi gye -
lés sze rint hir te len hû vös re for dul az idõ, nem
rit kák az éj sza kai fa gyok. A ké nyes zöld sé ge -
ket csak a fa gyos szen tek után ül tet ték el.

Má jus 25. Szent Or bán nap ja. Szent Or -
bán püs pök a csepregi hegy vé dõ szent je.
Ilyen kor a gaz dák „gye pû tip rást” tar ta nak.
Meg szem lé lik a szõ lõt, hogy mi lyen ter més
vár ha tó. A plé bá nos úr meg szen te li a he gyet
és a bort, meg áld ja a szõ lõ ben dol go zó kat.
Saj nos ezen a na pon is gya ko ri a hi deg éj -
sza ka, ami a szõ lõ nek nem tesz jót.

Pün kösd: má jus 23., pün kösd hét fõ: má jus
24. Eb ben az év ben má jus ra esik ez a ke -
resz tény ün nep, amely ben a ke resz tény ség
a Szent lé lek el jö ve tel ét ün nep li.

Az is mer tebb pün kös di nép szo kás Nyu -
gat-Du nán tú lon a pün kös di ki rály né já rás,
és jel leg ze tes csepregi szo kás volt a pün -
kös di ló fut ta tás a pün kös di ki rály cím el nye -
ré sé ért.

Pün kösd szom bat ján Csepregen már
hos  szú évek óta a borosgazdák tág ra nyit ják
a pin cék aj ta ját, és vár ják a he gyen a bor -
tú rá zó kat.

„Ál dott szép Pün kösd nek ide je, / Min dent
egész ség gel lá to ga tó ege, / Hos  szú úton já -
ró kat könnyebbítõ sze le! / Te nyi tod ró zsá kat
meg il la to zás ra, / Né ma fü le mü le tor kát ki ál -
tás ra, / Fá kat is te öl töz tetsz sok szí nû ru hák -
ba.” /Balassi Bálint/

Horváthné Pa dos Te réz

Rózsatöveket kapott
Tompaládony Faluháza

Az acsádi Márk Rosarium ado má nya ként sza -
bad gyö ke rû ró zsa tö ve ket ka pott Tom pa lá dony
Fa lu há za. Pol gár mes te rünk, Mol nár Il di kó el mond -
ta: „Az utol só utá ni pil la nat ban te le fo nál tam a ró -
zsa tö vek mi att. A Márk Rosarium ve ze tõ jé vel, Pócs
Mar git tal va ló te le fon be szél ge té sünk után egy
órá val már együtt vá lo gat tuk a tö ve ket a ró zsa -
kert ben. A jel szó az volt: jus son is, ma rad jon is. Hét -

faj ta ró zsa tö vet kap tunk, köz tük van a Ti szá ról, Er -
kel Fe renc rõl és az Ár pád-há zi Szent Er zsé bet rõl el -
ne ve zett ne me sí tés is. Ez utób bi ne me sí tés dí szí ti
Acsád fõ ut cá ját. A ró zsa tö vek hez mel lé kel tek ül te -
té si ta ná cso kat, ül te té si raj zot, va la mint Márk Ger -
gely, a leg na gyobb ma gyar ró zsa ne me sí tõ élet -
mû vét be mu ta tó le írást és a Márk Rosarium tör té -
ne tét. A ró zsa tö ve ket az ül te té si ta ná csok nak
meg fe le lõ en, az ön kor mány za ti dol go zók kal és a
köz mû ve lõ dé si as  szisz tens sel kö zö sen már el is ül -
tet tük. Kö szön jük a Márk Rosariumnak az ön zet len
se gít sé get, hogy Fa lu há zunk kör nye ze tét szeb bé
és vi rá go sab bá te het jük!”                             m.m

Má jus – Pün kösd ha va – Ta vasz utó – Ígé ret ha va

Következõ megjelenés: 2021. június 2.
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• Csáfordjánosfa
Zöl dülj, Csáfordjánosfa

2021. áp ri lis 10-én nö vény ül te tést tar tot tunk
tár sa dal mi mun ka ke re té ben. 30 db fa cse me tét
igé nyel tünk az Or szá gos Fá sí tá si Prog ram ban.
10 db ko rai ju hart, 10 db ezüst hár sat, és 10 db
pla tánt he lyez tünk el a fa lu frek ven tál tabb he -
lye i re. Ezen felül a Ruisz Dísz fa is ko la Kft. fel aján -
lott te le pü lé sünk nek 120 db tu ját és egyéb nö -
vé nye ket, ame lye ket ez úton is sze ret nék meg kö -

szön ni. Na gyon nagy se gít sé günk re volt az ÖTE
újon nan mun ká ba állt Mer ce des tí pu sú gép jár -
mû fecs ken dõ je, ami vel szál lí tot ták az ön tö zés -
hez szük sé ges víz men  nyi sé get.  Tûz ol tó Egye sü le -
tünk a Ma gyar Fa lu prog ram ke re te in be lül tud -
ta meg va ló sí ta ni ezt a fej lesz tést. Az idõ is ke gyes
volt hoz zánk, a fa lu ból szép szám mal vol tak se -
gí te ni vá gyók. Na gyon örü lünk, hogy meg szé -
pül he tett a Kö zös sé gi Ház ud va ra, a te me tõ és
par ko ló ja, a busz par ko ló és a busz meg ál ló kör -
nyé ke. Hisz fon tos, hogy óv juk, véd jük kör nye ze -
tün ket és ez zel gyer me ke ink egész sé gét. Kö szö -
nöm min den ön zet len se gí tõ nek a mun ká ját, re -
mé lem, a kö vet ke zõ tár sa dal mi mun ká nál is ta -
lál ko zunk, mert egy kis te le pü lés ere je az ös  sze -
tar tás ban van, csak így fej lõd he tünk, nö ve ked -
he tünk, mint azok a nö vé nyek, ame lye ket sa ját
ke zünk kel ül tet tünk el! Ez után is meg sze ret nénk
ra gad ni min den olyan pá lyá za ti le he tõ sé get,
ami szol gál ja fa lunk elõremenetelét.          N.A.

A ta va lyi év is a ví rus kö rül for gott, de hogy
ne csak min den ar ról szól jon, meg kell em lí te ni a
mel let te zaj ló, meg va ló su ló dol go kat is. Pe resz -
nyén 2020. feb ru ár 15-én a fa lu far san got még
meg tud ták tar ta ni kültéren, il let ve az Írottkõ Na -
túr park prog ram ja is meg va ló sul ha tott, ami kor is
ki vá lasz tot ták a he lyi gyöngy sze me ket. Le he tõ -
ség volt még egy na gyon kü lön le ges ese mény -
re is, mely re a te le pü lés na gyon büsz ke. Egy 10
éve itt élõ, Ro má ni á ból ide köl tö zõ ma gyar
hölgy és kis lá nya már ci us 14-én meg sze rez ték
ho no sí tás sal az ál lam pol gár sá got egy kis ün -
nep ség ke re te in be lül. Nyá ron új ra be in dult az
élet, a fa lu nap is si ke re sen le zaj lott, mely rõl már
ko ráb bi szá munk ban be szá mol tunk. A meg újult

ha las tó és kör nyé ke több te le pü lés be li és kör -
nyék be li es kü võ nek is hely szí né ül szol gált. A kör -
nyék meg úju lá sá hoz szá mos ado mányt ka pott
a te le pü lés, így több mint egy mil lió fo rint ból va -
ló sult meg ez a nagy mér té kû be ru há zás. Pol gár -
mes ter úr ez úton is kö szö ne tet sze ret ne mon da ni
min den ki nek, aki bár mi lyen for má ban hoz zá já -
rult a be ru há zás hoz.

To váb bi ese mény volt még nyá ron Hor váth
Ist ván há bo rús vi téz em lék táb lá já nak fel ava tá sa
a vi té zi rend köz re mû kö dé sé vel. Au gusz tus vé -
gén tar tot ta Dumovits Ist ván plé bá nos az arany -
mi sé jét, me lyet a bú csú mi att ké sõbb tu dott a

la kos ság meg ün ne pel ni. A te le pü lés la kos sá ga
egy ün nep ség gel kö szön te meg plé bá nos úr -
nak az el múlt év ti ze dek szol gá la tát, to váb bá fel -
kö szön töt ték szü le tés nap ja al kal má ból is. Saj nos
a ta va lyi év ese mé nye it ez zel le is zár juk, hi szen
az új bó li ve szély hely zet nem en ge dett töb bet
meg va ló sí ta ni. A ví rus hely zet ben az 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, Or bán Gyu la pol -
gár mes ter min den dön tés ben ki kér te és meg -
hall gat ta a tes tü let vé le mé nyét, és ez alap ján
dön tött. Szá mos új ha tá ro za tot hoz tak és meg lé -
võ ket mó do sí tot tak a ví rus mi att (pél dá ul: ese ti
tá mo ga tá sok, szo ci á lis ét kez te tés). Ami lé nye ges
és szá mot te võ je len leg, hogy a szo ci á lis ke re tet

meg tud ták nö vel ni, így je len tõs tá mo ga tá so kat
tud nyúj ta ni az ön kor mány zat az óvo dá sok nak,
is ko lá sok nak; nö ve ke dett a te me té si se gély és
az ét kez te té si tá mo ga tás is (az ét kez te tést most
zö mé ben a horvátzsidányi kony ha vég zi).

A 2021-ben is fenn ál ló hely ze tet meg kön  nyí -
tet te a Ma gyar Fa lu prog ram ke re tén be lül meg -
va ló sí tott fa lu gond no ki szol gá lat, mely ja nu ár 1-
jé tõl mû kö dik Peresznyén. A fa lu gond nok mun -
ká já hoz nagy ban hoz zá já rult a már ci us ele jén
meg ér ke zett busz, mel  lyel tel jes kö rû en tud ja el -
lát ni te en dõ it. A fa lu gond nok fel ada tai töb bek
kö zött a há zi se gít ség nyúj tás, ét kez te tés ben va -

Peresznye beszámolója
a tavalyi és idei évrõl
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ló köz re mû kö dés, kö zös sé gi és szo ci á lis in for má -
ció nyúj tás, gyógy szer ki vál tás, egész ség ügyi in -
téz mény be/in téz mény bõl szál lí tás, gyer me kek
tag is ko lá ba va ló szál lí tá sa. Az ol tá sok meg kez -
dé sé vel õ gon dos ko dik azon sze mé lyek ol tó -
pon tok ba va ló szál lí tá sá ról is, akik igény lik azt.

A pá lyá za tok kö zött idén is szá mos ked ve zõ
le he tõ ség adó dik, me lyek bõl az ön kor mány zat
sze ret ne mi nél töb bet ki hasz nál ni. Ter ve ik kö zött
sze re pel a te me tõ ke rí té sé nek fel újí tá sa (ez a pá -
lyá za tuk ta valy nem nyert), ut cák szi lárd bur ko lat -
tal va ló le fe dé se, az egy ko ri is ko la, majd pos ta
épü le té nek fel újí tá sa, itt kö zös sé gi tér lét re ho zá sa
(itt sze ret nék, ha a jö võ ben nyug dí jas klub is ala -
kul na), szol gá la ti la ká sok ki ala kí tá sa, va la mint
esz köz be szer zés (ren dez vény re mo bil szín pad,
lap top, han go sí tás stb.). A Tûz ol tó Egye sü let szá -
má ra is akad le he tõ ség a Fa lu si Ci vil Alap egye -
sü le tek nek szó ló pá lyá za tai kö zött. Ezek ke re tén
be lül egy köz vet len be avat ko zás hoz szük sé ges
esz kö zök kel fel sze relt gyors be avat ko zó au tót kí -
ván nak vá sá rol ni. Saj nos mos ta ná ban sok be -
avat ko zást kel lett vég re haj ta ni, így a jö võ re néz -
ve ren del ke zés re áll hat na egy olyan au tó, amit
gyor san had ba tud nak fog ni a men té sek hez.
Idén is ki hasz nál ták a Tûz ol tó Szö vet ség pá lyá za ti
le he tõ sé gét, ahol vé dõ fel sze re lést, egyéb tûz ol -
tás hoz szük sé ges fel sze re lést igé nyel tek.

Peresznye fo lya ma to san épül, szé pül, mely -
hez az ön kor mány zat és a la kos ság egy ré sze is
nagy erõt for dít. Re mél he tõ leg a jö võ ben a köz -
ség min den te rü le te ren de zett lesz, hi szen még
szá mos olyan szeg le te akad a fa lu nak, ahol len -
ne mit ten ni. Er re hív ja fel pol gár mes ter úr a la kos -
ság fi gyel mét, hogy te gye nek jót a kö zös sé gért
és ve gye nek részt a kö zös ség éle té ben, hogy új -
ra fel vi rá goz has son az egy ko ron nagy össze fo -
gás sal mû kö dõ köz ség.             

Igler Pat rí cia

Ré gi álom vá lik va ló ra Völcsejen: a Ma gyar
Fa lu prog ram ke re té ben meg újul a Fõ ut ca, de
más je len tõs fej lesz té sek is meg va ló sul nak a te -
le pü lé sen. A jár da fel újí tást kö zös sé gi mun ká ban
vég zik, amely hez Szõ ke At ti la, a köz ség pol gár -
mes te re, Barcza At ti la or szág gyû lé si kép vi se lõ és
Gyo pá ros Alpár kor mány biz tos is csat la ko zott.

Kö zös sé gi mun ká ban ké szül az új jár da
Völcsej fõ ut cá ján. A te le pü lés még ta valy nyert
el kor mány za ti tá mo ga tást a jár dák fel újí tá sá ra.
Emel lett szá mos egyéb fej lesz tést haj tot tak vég -
re a köz ség ben. – A Ma gyar Fa lu prog ram ke -
re té ben a te le pü lés fa lu- és ta nya gond no ki szol -
gá la ta új kis busz hoz ju tott, bõ ví tik a tûz oltó -
szertárt, vé gé hez kö ze led nek a temp lom fel újí -
tá si mun ká la tai, és meg kez dõ dik a csa pa dék víz
el ve ze té sé nek ki épí té se – emel te ki Szõ ke At ti la,
a köz ség pol gár mes te re.

Barcza At ti la örö mét fe jez te ki, hogy a tér ség -
ben ilyen jel le gû fej lesz té sek va ló sul hat nak meg,

ez zel is se gít ve a kis te le pü lé se ken élõk min den -
nap ja it. – Völcsej te le pü lé sen csak eb ben a cik -
lus ban 4,2 ki lo mé ter jár dát tud tunk meg épí te ni,
már csak egy 200 mé te res sza kasz van hát ra. Kö -
zel 300 mil lió fo rint ból a Ma gyar Köz út ki vi te le zé -
sé ben a te le pü lés tel jes fõ ut cá ja meg fog újul ni,
és ki fog szé le sed ni, ami re a he lyi ek több év ti ze -

de vá ra koz nak. A Ma gyar Fa lu prog ram
eb ben a tér ség ben na gyon si ke res, az
em be rek kel, pol gár mes te rek kel és a
kép vi se lõ-tes tü le ti ta gok kal kö zö sen dol -
go zunk azért, hogy a tér ség mi nél job -
ban fej lõd jön – hang sú lyoz ta Barcza At ti -
la, a tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ je.

A kö zel 250 mé ter hos  szú jár da sza -
kaszt mint egy 2 mil lió fo rin tos kor mány za ti
tá mo ga tás sal va ló sít ják meg. A Ma gyar
Fa lu prog ram tör té ne té ben ez az el sõ al -
ka lom, hogy Gyo pá ros Alpár mo dern te -
le pü lé sek fej lesz té sé ért fe le lõs kor mány -

biz tos fi zi ka i lag is ki ve szi a ré szét a mun ká la tok ból,
ugyan is az or szág gyû lé si kép vi se lõ mel lett õ is
csat la ko zott az ön kén tes mun ká hoz. – Kö zel 700 te -
le pü lé sen si ke rült há rom mil li árd fo rint for rást jut tat ni
pá lyá za ti rend sze ren ke resz tül fal vak nak jár da fej -
lesz tés re az el múlt 2 év ben. Eb ben a pá lyá za ti ki -
írás ban a kor mány csak az anyag költ sé get tá mo -
gat ja, a mun ka dí jat nem. El sõ sor ban azért nem,
mert a fal vak ban a kö zös sé gek még élõ kö zös sé -
gek, itt szí ve sen vé gez nek tár sa dal mi mun kát a fal -
vak ban élõ em be rek, és ez zaj lik most Völcsejen is
– emel te ki a kor mány biz tos.

For rás és fo tó: SopronMédia

Kormányzati támogatásból 
újul meg a Fõ utca Völcsejen
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Hús vé ti dí szí tés és to jás ke re sés Lócson

Lócson óri á si fanyuszikkal és kis csi bék kel
vár tuk a hús vé tot, me lyek gon dos mun ká ban
ké szül tek, és már ci us 15-én az ün ne pi fõ haj -
tást kö ve tõ en ke rül tek kis a fa lu köz pont ba, va -
la mint a Pe tõ fi ut cai pi he nõ hely re.  A fá ból ké -

szí tett nyu szik Pietrowski Zol tán fa lu gond nok
ke ze mun ká ját di csé rik, míg a sár ga kis csi bé -
ket Hor váth Il di kó pol gár mes ter as  szony al kot -
ta. A dí szí tés ben ön kén te sek is részt vet tek.

Lócs Ön kor mány za ta és a Róci Egye sü let
hús vét hét fõn to jás- és nyu szike re sés re hív ta a
fa lu ap ra ját. Szép szám mal jöt tek gye re kek kí -
sé rõ ik kel, a já té kos fel ada tok tel je sí té se után
nagy bol dog ság ban min den ki ta lált ma gá -
nak egy kis ko sár ra va ló édes sé get, sõt a bát -
rab bak Pietrowski Zol tán fa lu gond nok ud va -
rán élõ nyu szi kat is si mo gat hat tak, meg le pe -
tés ben és szí ves ven dég lá tás ban ré sze sül tek.

Reichardt Ni ko lett

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Lócs
Már ci us utol só szom bat ján ön kén tes sze mét -

sze dés re hív ta az ön kor mány zat a la kó kat
Lócson, hogy meg tisz tít sák a köz ség bõl ki ve ze tõ
utak men ti ár ko kat, a Pós-patak med rét. A szép
ta va szi nap sü té ses idõ ben so kan részt
vet tek a meg moz du lá son, fõ ként a
Ró zsa fa lu Ci vil Egye sü let és a kép vi se -
lõ-tes tü let tag jai. Az ön kén te sek 4-5
fõs cso por tok ba ren de zõd ve in dul tak
el a 4 be ve ze tõ út men ti sza kasz ra, az
ön kor mány zat biz to sí tot ta hoz zá a
kesz tyût, száj masz kot és a zsá ko kat, a
sze mét sze dõk nek csak lát ha tó sá gi
mel lényt kel lett hoz ni. A dé lig tar tó
mun ka ered mé nye kép pen ren ge teg
sze mét gyûlt ös  sze, ame lyet Hor váth
Pé ter és Lanczkor Dá ni el után fu tó val
hor dott be az egy ko ri is ko la épü let ud -
va rá ra. Az ön kor mány zat nak kell gon -
dos kod ni az el szál lí tá sá ról.

Saj nos el ké pesz tõ, hogy mi min -
dent el dob nak a „nem tö rõ döm” em -
be rek az út szé le ken, ta lál tunk te ás -
kész le tet, ál la ti te te met, mû fog sort,
épí tõ anya got, de még egy fél au tó ma rad vá -
nyát is: lök há rí tót, ab lak tör lõ it, gu mi ja it.  Fel fog -
ha tat lan, hogy bi zo nyos em be rek nek en  nyit ér a
környezetünk… Az ak ci ónk után két nap pal már
új ra ott tá ton gott egy adag ki szórt sze mét az

egyik út men tén. Egyút tal sze ret ném meg kö -
szön ni az ak tív rész vé telt mind azok nak, akik ide -
jü ket és ener gi á ju kat ál doz va lel ke sen az ügy
mel lé áll tak. Na gyon örül tem an nak, hogy min -

den kor osz tály kép vi sel tet te ma gát. Bí zom ben -
ne, hogy a fel nö võ ge ne rá ció ezen ak ci ó ban
va ló rész vé tel lel kör nye zet tu da to sab bá vá lik –
zár ta sza va it Hor váth Il di kó pol gár mes ter.

Reichardt Ni ko lett

SZJA 1%
Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával tá -

mogassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját. 
Néhány cím és adószám:

• Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.: 18887103-1-18
• Farkas Sándor Egylet, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 29. adósz.: 18882122-1-18
• Büki Nõi Kar Egyesület, 9737 Bük, Eötvös u. 11. adósz.: 18886724-1-18 
• Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesület, 9737 Bük, Eötvös u. 11.  adósz.: 19244064-1-18 
• Sok-Szín-Pad Társulat, 9737 Bük, Eötvös u. 11.  adósz.: 18898914-1-18
• Csepreg Város Fúvószenekara, 9735 Csepreg, Rákóczi u. 1. adósz.: 18892963-1-18
• Csepregi Vegyeskar Egyesület, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. adósz.: 18880278-1-18
• Idõs Lakókért Alapítvány, 9735 Csepreg, Kossuth L. u. 67. adósz.: 18223567-1-18
• Tömörd Községért Közalapítvány, 9738 Tömörd, Fõ u. 9. adósz.: 18897119-1-18

Tavaszi nagytakarítás Lócson
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Sport park Górban

Évek kel ez elõtt pá lyá zott a te le pü lés ve ze té -
se sport park ki ala kí tá sá ra, amely most a Ma -
gyar Fa lu prog ram ke re té ben vált va ló ra. A Fa -
lu ház mel lett, a ját szó tér szom széd sá gá ban te le -
pí tett sport esz kö zö ket már na gyon vár ta a fa lu
ak tív, spor tol ni vá gyó la kos sá ga. A mû sza ki át -

adást kö ve tõ en egy bõl bir tok ba is vet ték a tor -
na sze re ket a rend sze re sen tor ná zó lá nyok, asz -
 szo nyok és a he lyi fi a ta lok. Spor tol ni vá gyók más
te le pü lé sek rõl is jön nek, akik öröm mel hasz nál -
ják ki ezt az újabb edzé si le he tõ sé get.

Az ön kor mány zat rend sze re sen fer tõt le ní ti
az esz kö zö ket, il let ve fer tõt le ní tõ szert biz to sít a
hasz ná lók nak is. Re mél jük, a sport park so ká ig
hoz zá já rul az egész sé ges élet mód ja ví tá sá hoz,
fenn tar tá sá hoz!                                            N.L.

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Gór

• Kiszsidány
„Tisz tít suk meg Ma gyar or szá got”
ak ció Kiszsidányban

Sze mét gyûj tést szer ve zett szom ba ton
Kiszsidányban Lágler Haj nal ka, a Kiszsidányi
Tisz ta For rás Ha gyo mány õr zõ, Ter mé szet vé dõ
és Kul tu rá lis Egye sü let el nök sé gi tag ja.

A részt ve võk a fa lu ban, a fa lut öve zõ er dõk -
ben és uta kon gyûj töt ték ös  sze a fe le lõt le nül el -
do bott, majd ott ha gyott hul la dé ko kat. Az ap ró -
sá gok – mû anyag zacs kók, üdí tõs fla ko nok, sö -
rös dobozok – mel lett na gyobb da ra bok, hû tõk,
hû tõ lá da, gu mi ab roncs is ho rog ra akad tak.   bz

A re form ko ri csepregi „lófuttatásokról“ –
ame lyek gyõz te se egy év re a „pün kös di ki rály”
ran got nyer te – 1840. jú ni us 20-án, a Pes ten ki -
adott Tár sal ko dó cí mû lap ban meg je lent (az ed -
dig is mert leg hos  szabb és leg ké sõb bi) hely szí ni
tu dó sí tás szer zõ jét így tûntették föl: „Vas me gyé -
bõl, Ignácz”. En nek az írói név nek a fel ol dá sát
még nem is mer tem „A pün kös di ki rály Csep -
regen és Jó ka i nál” c. köny vem írá sa kor, 2005-
ben. Nem ré gi ben buk kan tam a meg fej tés re:
Gegõ Ele ket rej ti a név, aki pa pi em ber volt.
1826-ban lé pett a fe ren ce sek rend jé be. Egyet -
len ed dig is mert port ré ja szer ze te si ru há ban áb -
rá zol ja. Ko ráb ban Pes ten mû -
kö dött, de ha za fi as és kü lö nö -
sen a ma gyar nyel vet pro pa -
gá ló szó nok la tai mi att 1837-
ben „szá m ûz ték” Szom bat hely -
re, at tól kezd ve az ot ta ni fe ren -
ces rend ház ban élt (ma As si si
Szent Fe renc Kol lé gi um, Aré na
u. 1.). On nan ju tott el egy szer
Csepregre is, ami ak kor még
Sop ron me gyé hez tar to zott.

Ki volt Gegõ Elek? 
Nem csak pap, ha nem tu dós is, aki so kat ku -

ta tott és pub li kált, 1835-tõl a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia le ve le zõ tag ja volt. Mun kás sá -
gá nak mél ta tó ja, D. Mátai Má ria sze rint nem -
csak tör té nész és nép raj zi író, ha nem szó nok,
nyel vész, pe da gó gus, nép mû ve lõ, aki föld rajz -
zal, folk lór ku ta tás sal, mû ve lõ dés tör té net tel is
fog lal ko zott, ak kor még alig vagy nem is lé te zõ
tu do má nyok elõ fu tá ra ként. Fi gye lem mel kí sér te
és öröm mel üd vö zöl te a re form ko ri vál to zá so kat.
Cél ja és vá gya az volt, hogy a né pet szol gál ja,
hogy a köz nép mû velt sé gét, kul tu rá lis szín vo na -
lát emel je, hogy az if jú sá got ta nít sa, lá tó kör ét
szé le sít se. 

A csepregi pün kös di ló ver seny is mer te té se is
in do kul szol gált szá má ra, hogy a ha la dás ra buz -
dít son. Az ak kor 35 éves, és 39 éves ko rá ban

már el is hunyt Gegõ Elek így kezd te 1940-es
csepregi él mé nye i nek le írá sát: „A’ nap alatt
reméllhetõ em be ri élet’ fe lén tul va gyok, ’s még
is teg nap láthaték elõszer ma gyar nép ün ne -
pet.” Cik ke vé gén hos  szan el mél ke dett ar ról,
hogy mi min dent le het ne eb bõl az ren dez -
vénybõl ki hoz ni. Csak en  nyit idé zek: „Ezt látám ’s
tapasztalám én a’ czimzett nép ün ne pen, mit ha
biráló észrevételimmel kö ve tek, min den szív te -
len meg ro vás nél kül mond ha tom, hogy itt a’
haj dan kor ban ta lán ne me sebb irány tör pül ’s
álutra tér. Je len leg ugyan is, nem le vén sem
anya gi, sem szel le mi irá nya, nem le vén sem

örök re ala pí tott, sem évenkint
elõ for du ló dí ja, az egész nép -
ün nep e’ si lány ala pon
fenekszik, hogy egy ifju, jó fu tó
lo va után, bár ha ezt pén zen
bérlé is, pünkösti ki rály czimet
nyer […]“. Gegõ ar ra hív ta föl a
ren de zõk fi gyel mét, hogy
„ipart ’s er köl csi sé get elõ moz -
dí tó ün nep pé alakíthatnák“ ezt
a nép szo kást.

Gegõ Elek után ma gam is
hoz zá fû zöm kri ti ká mat a té má hoz. Saj ná la tos,
hogy Csepreg hagy ja fe le dés be men ni ezt a
ha gyo mányt, amely pe dig na gyon sa já tos
színt adott múlt já nak. An nak ide jén Jó kai Mórt
is meg ih let te, és be épí tet te az „Egy ma gyar
ná bob” cí mû re gé nyé be, amint ezt be mu tat -
tam a fent em lí tett köny vem ben. – Bár a he lyi
ha gyo mány ápo lók 1993-ban jó ér zék kel fel újí -
tot ták a ló fut ta tás sal nyert pün kös di ki rály ság
nép szo ká sát, an nak éven kén ti gya kor lá sa
azon ban bõ két év ti zed után el múlt. Pe dig ha
to vább ra is tar tot tak vol na ló ver se nye ket, ez a
ren dez vény le het ne a hely ség lát vá nyos spe ci -
a li tá sa, és Csepreg Vá ros logójába is be ke rül -
het ne egy vág ta tó ló ké pe.

Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia
Bu da pest

A haj da ni csepregi 
pün kös di ló fut ta tás ok egyik kró ni ká sa
FÉNY DE RÜLT A KRI TI KUS ÚJ SÁG TU DÓ SÍ TÓ KI LÉ TÉ RE

Gegõ Elek, 1805–1844
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A ví rus hely zet mi at ti rend kí vü li
szü net ben sem tét len ked tek a
Sopronhorpácsi Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da dol go zói. Szü lõi fel aján lás -
sal ké szül tek ma gas ágyá sok, me -
lyek be ve te mény ke -
rült, így most, hogy
vissza tért az élet az
óvo dá ba, a gye re kek
is tud nak se gí te ni
azok nak gon do zá sá -
ban. Eh hez ér kez tek új
ker ti szer szá mok is. A
kom posz tá ló tar tal mát
az óvó nõk a daj kák
se gít sé gé vel ki me rí tet -
ték és el te rí tet ték a kis -
kert ben, s töl töt ték a ma gas ágyá -
sok ba is. A kis kert be szin tén szü lõi
fel aján lás sal eper pa lán tá kat ül tet -
tek. Az óvo da szik la kert je is fel újí -
tás ra ke rült. A daj kák szor gos ke zé -
nek kö szön he tõ en sze met gyö nyör -
köd te tõ lett az ered mény. A már ta -
valy is lá tott ma dár odúk ban is
meg kez dõ dött a köl tés, ezt is fi gye -
lem mel kí sé rik a gye re kek kel. A ta -
va lyi év ben a Ma gyar Fa lu prog -
ram nyer tes pá lyá za tá ból meg va -
ló sí tott ját szó ud var ki ala kí tá sa be -
fe je zõ dött, el ké szül tek a já té kok. A
já té kok kö rü li te rü le tet tár sa dal mi
mun ka ke re tén be lül tet ték rend be
a szü lõk és a dol go zók. Ma gyar or -
szág kor má nya dön tött az „Ovis

lab da prog ram” meg va ló sí tá sá ról
az óvo dás gyer me kek egész sé ges
élet mód ra és a moz gás sze re te té re
tör té nõ ne ve lé se ér de ké ben. A
prog ram cél ja, hogy óvo dás gyer -

me kek szá má ra hoz zá fér he tõ vé
vál ja nak olyan sport esz kö zök, me -
lyek hasz ná la tá val emel ke dik a
spor to ló gyer me kek szá ma, amely -
 lyel ki ala kul az igé nyük a rend sze -
res test moz gás ra, moz gás ban gaz -
dag élet mód ra. A sop ron hor pácsi
óvo da is a tá mo ga tott in téz mé nyek
kö zött volt. Na gyon sok fé le, hasz -
nos sport esz közt kap tak, re mél jük,
ezek nek az esz kö zök nek a se gít sé -
gé vel még in kább ked vet kap nak
a gyer me kek moz gás hoz, a lab da -
já ték ok hoz, fo ci zás hoz.

Igler Pat rí cia

További képek a
repcevidek.hu weboldalon!

– Kér lek, mu tasd be a vál lal -
ko zást! 

– Cé gün ket 2018 feb ru ár já ban
ala pí tot tuk – 15 év nyi ta pasz ta lat tal
a há tunk mö gött. Bel- és kül föl di be -
teg szál lí tá sok és kü lön bö zõ ren dez -
vé nyek egész ség ügyi biz to sí tá sá val
fog lal ko zunk. Sopronhorpácsi te lep -
he lyün ket kö zel 2 éve nyi tot tuk meg,

hogy a kör nyé ken élõk szá má ra is
el ér he tõ le gyen a szol gál ta tá sunk,
ha Sop ron ba, vagy akár Szom bat -
hely re kell szál lí ta ni moz gá suk ban
kor lá to zott sze mé lye ket. Je len leg 2
db eset ko csi szin tû men tõ au tó, (ta -
valy ter vez tük egy har ma dik vá sár -
lá sát, de a ví rus köz be szólt) és 1 db
men tõ tisz ti au tó val vé gez zük a fel -
ada to kat. A ren dez vény biz to sí tás pi -

a ci ala pú, a mi nõ sé gi szol gál ta tás
vi szont el en ged he tet len ezen a té -
ren – és itt fõ leg igaz, hogy az ol csó
nem biz tos, hogy jó! A szál lí tá sok so -
rán is a be teg köz pon tú szem lé let ér -
vé nye sül. A kül föl di fel ada to kat a
pé csi part ner cé günk kel össz hang -
ban a biz to sí tók ren de lik meg, míg
a bel föl di utak zöm mel pri vát meg -
ren de lé sek, il let ve a Sop ro ni Gyógy -
központ te lep he lyei kö zöt ti beteg -
utakat is cé günk vég zi. 

– Mek ko ra a sze mé lyi ál lo -
mány?

– A vál lal ko zás ban 15 fõ dol go zik,
kik or vo sok, men tõ tisz tek, men tõ -
szakápolók és gép ko csi ve ze tõk. Van -
nak fõ ál lás ban és rész mun ka idõ ben
dol go zók egy aránt.

– Mi lyen or szá gok ban for dul -
ta tok már meg?

– A men tõ gép jár mûk éven te kb
50.000 km-t fut nak, rend sze re sen já -
runk Né met or szág ba, Olasz or szág -
ba, Hor vát or szág ba és Auszt ri á ba,

de hoz tunk ha za már be te get Lon -
don ból és Kop pen há gá ból is.

– Mi lyen a hely ze te tek a ví rus
mi att?

– Je len leg a kór ház te lep he lyei
kö zöt ti szál lí tá sok te szik ki a mun kánk
nagy ré szét. Mi vel ren dez vény ab -
szo lút nincs, így ez kiesik, csak egy-
két sport ese mény re me gyünk (fo ci,

ko sár lab da). A kül föl di utak a Covid
hely zet mi att mi ni ma li zá lód tak, en -
nek kap csán ju tott eszünk be, hogy a
ki hasz ná lat la nul ál ló au tók kal mi ként
tud nánk se gí te ni a Hor vát or szá gi
föld ren gés baj ba ju tott ja in. Két ado -
mány gyûj tést is szer vez tünk, ami kor is
8 au tó után fu tók kal (te le pa kol va tar -
tós élel mi szer rel, ta ka rók kal, té li ru -
hák kal, ra di á to rok kal, bú to rok kal) ju -

tott el a cél te rü let re. Part ne re ink vol -
tak a gyûj tés ben és át ve võ pon tok -
ként mû köd tek: Hét köz nap ok An gya -
lai Ala pít vány (Gyõr), Beledi egye sí -
tett Szo ci á lis In téz mény, Ka to li kus Ka ri -
tász (Harka), Hor vát Ön kor mány zat
(Kópháza), Paddy Sport egye sü let
(Sop  ron). Ter mé sze te sen Sop ron hor -
pácson is gyûj töt tük az ado má nyo -
kat a Mû ve lõ dé si Ház ban, aho va sok
ado mány ér ke zett a te le pü lés rõl és a
kör nye zõ fal vak ból is. Az Ön kor mány -
zat és a Hor vát Nem ze ti sé gi Ön kor -
mány zat is tá mo gat ta a gyûj té sün -
ket. Ez úton is kö szön jük min den ado -
má nyo zó nak a nagy se gít sé get!

Kö szö nöm, hogy vá la szol tál a
kér dé se im re, és kö szö nöm a la kos -
ság ne vé ben is a kö zös sé gért vég -
zett mun ká to kat, to váb bi jó egész sé -
get és ki tar tást kí vá nok!

El ér he tõ sé ge ik:
atmsmento@gmail.com,
+36-70/612-9281

Igler Pat rí cia

Interjú Duschanek Mátéval, 
az Ambulance Transport & Medical Safety Kft. vezetõjével

Nem állt meg az élet az óvodában 
a rendkívüli szünetben sem
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Hús vé ti to jás ke re sés Górban
Hús vét elõtt, szom ba ton Nagy Tí mea könyv -

tá ros to jás ke re sés re in vi tál ta a góri gye re ke ket,
mely nek a já ték mel lett cél ja volt az is, hogy a
csa lá dok tú ráz za nak egy ki csit a fa lu kör nyé -
kén. Az idõ já rás nem fo gad ta ke gye i be a részt -
ve võ ket, mert a kez dés sel egy idõ ben az ad dig
ra gyo gó nap sü tést ta va szi zá por vál tot ta fel,
me lyet ké sõbb hó zá por is kö ve tett. Sze ren csé -
re ké sõbb vis  sza tért a jó idõ.

Az in du lás csa lá don ként tör tént, majd a ka -
pott tér kép alap ján, il let ve az út vo na lon el he lye -
zett szí nes sza la go kat kö vet ve a részt ve võk há -
rom hely szí nen ke res het ték meg a fes tett fõtt to -
já so kat, il let ve csokitojásokat. Az el sõ ál lo má son
Vereckei Ani kó és csa lád ja rej tet te el a to já so kat
az ud va ron, a hí mes to jás mel lé min den gye rek
ka pott egy Ani kó ál tal ké szí tett sü te ményt is. A
má so dik és har ma dik ál lo más a fa lu ha tá rá ban
volt. A gye re kek a to já sok meg ke re sé se után ta -
lá lós kér dé se ket fejt het tek meg. A har ma dik ál -
lo má son Né meth Iza bel la és Né meth La u ra vár -
ta a csa lá do kat ügyes sé gi fel ada tok kal. 

A vis  sza jel zé sek alap ján a rossz idõ el le -
né re a csa lá dok jól érez ték ma gu kat a ren -
dez vé nyen.                                            N.L.

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Gór
„Éle tem sze rel me a ró zsa. Tö rek vé se im ér tel -

mét ab ban lá tom, hogy ró zsá im szeb bé te gyék
a vi lá got, az em be rek örö mé re” – val lot ta Márk
Ger gely ró zsa ne me sí tõ. 

10 db Márk Ger gely-fé le, ne me sí tett ró zsa tö -
vet ka pott aján dék ba az acsádi gyûj te mé nyes
ró zsa kert ve ze tõ jé tõl a csepregi Pe tõ fi Sán dor
Mû ve lõ dé si, Sport ház és Könyv tár, ame lyek kel
az in téz mény bel sõ kert jé nek nö vény ze tét újí tot -
ták meg. Így az in téz mény a „Ró zsa em ber”,
Márk Ger gely ha gya té ká nak õr zé sé hez csat la -
ko zott Pócs Mar git se gít sé gé vel. 

Az in téz mény bel sõ ud va rai
az 1980-as nagy köz sé gi könyv -
tár ki ala kí tá sá val jött lét re. Már
ak kor az elõ tér bõl nyí ló ker tet
tu da to san pi he nõ ker ti nö vény -
zet tel lát ták el, amely az évek
so rán ki nõt te a ker tet, s több -
ször meg újí tás ra szo rult. A be ru -
há zás sal ül te tett fe nyõk, ta laj ta -
ka rók mel lé Téglássy Gyõ zõ
kert jé bõl ár nyék li li om, gyöngy -
vi rág ke rült. 2005-ben a Csep -
regbõl el szár ma zot tak ta lál ko -
zó ján részt ve võk egy li la aká -
cot ül tet tek. Leg utóbb 2010-
ben, a fõ tér fej lesz té si be ru há -
zás so rán, a vá ros fesz ti vál ra ké szül ve cse rél ték
le, il let ve fris sí tet ték az el öre ge dett nö vény ze tet.
A ko ráb bi ró zsá kat, fe nyõ ket, mály vá kat vis  sza -
met szet ték, mel lé jük gyógy- és fû szer nö vé nye ket
ül tet tek Zsol nai Balázsék és Hor váth Gyuláék
ado má nya i ból. 

A kert han gu la tos ját szó tér ként va ló funk ci ó -
ját erõ sí tet te, ami kor egy facebookos öt let alap -

ján, nyá ri di ák fog lal koz ta tás ke re té ben
Szalkayné Sárváry Haj nal ka irá nyí tá sá val egy
gye rek ug rá ló fel fes té sé re ke rült sor, amely nek a
hoz zánk ér ke zõ nap kö zi sek, fi a tal ol va sók, nyá ri
tá bo ro sok na gyon örül tek.

A bel sõ ud var ta va szi rend be té tel ét ter vez ve
ép pen ka pó ra jött szá muk ra a ró zsa tö vek fel -
aján lá sa. Má ra az ül te tést el is vé gez ték. Vár ják
a nyi tá si le he tõ sé get, ami kor a vis  sza té rõ in téz -
mény hasz ná lók, lá to ga tók a bel sõ ker tet is
meg cso dál hat ják. 

Kö szö net Pócs Mar git nak, az Acsádon ta lál -
ha tó Márk Rosarium tu laj do no sá nak a fel aján -
lott bo kor-, fu tó- és teahibrid ró zsá kért. 

Az in téz mény dol go zói a ró zsák mel lé kis tá -
jé koz ta tó táb lá kat fog nak el he lyez ni, ame lyek
majd a faj tá ról, a ne me sí tõ rõl és az ado má nyo -
zó ról szól nak, s az in téz mény hon lap ján és
Facebook-oldalán fo lya ma tos tá jé koz ta tást ad -
nak az el ül te tett ró zsa tö vek nö ve ke dé sé rõl. 

A ró zsa kert a ko ráb ban ül te tett Queen
Elizabeth ró zsa mel lett a ma gyar Márk Ger gely
ne me sí tõ ál tal lét re ho zott, Ba da csony el ne ve zé -
sû, pi pacs vö rös fu tó ró zsát, a Do mo kos Já nos

em lé ké re ne me sí tett arany sár ga bo kor ró zsát, a
Pes ti Srá cok em lé ké re, Nagy Im re em lé ké re a
tiszabokor és az ágy ró zsa be mu ta tá sát va ló sít ja
meg. 

Jö võ bé li ter vük kö zött sze re pel, hogy a meg -
újí tott tér ben ki sebb ka ma ra-elõ adá so kat tart sa -
nak a ta vasz tól õszig ter je dõ idõ szak ban. 

-ze-

Helyreigazítás

A Répcevidék áprilisi számában jelent meg
a Mezõgazdasági utak javítása Szakonyban
címû cikk. A munkálatokban részt vevõ nevek
közül kimaradt Hasza Zsolt gazdálkodó, melyet
ezúton pótolok.                                          ADA

Csepregen is õrzik 
a „Rózsaember” hagyatékát

Badacsony futórózsa

Acsádon a Márk Rosariumban Pócs Margitnál

A fo tó kat ké szí tet te: N
é m

eth Ist ván
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Nemesládonyban él egy fi a -
tal em ber, Kan csér Sza bolcs, akit
úgy is mer tem meg, hogy kis ko rá -
tól ra jong a gé pe kért, a me zõ -
gaz da ság kö rül for gott min den

gon do la ta. Ezért nem is volt kér -
dés, hogy az ál ta lá nos is ko la el -
vég zé se után mi lyen pá lyát vá -
laszt. Sza bolcs a Kis al föl di ASzC
Vépi Me zõ gaz da sá gi Tech ni kum,
Szak kép zõ Is ko la és Kol lé gi u má -
ba nyert fel vé telt. Az évek ha mar
el rö pül tek, az idén már vég zõs
ta nu ló. Ta nul má nyi ered mé nye
vé gig ki vá ló volt. Ezért ta ná ra i nak
nem is volt meg le pe tés, hogy
ilyen jól sze re pel ver se nyen.

A me zõ gaz da sá gi gé pész
SZKTV-n Kan csér Sza bolcs 80%-os
ered mén  nyel tel je sí tet te az SZKTV
írás be li for du ló ját. Te hát je les ér -
dem jeg  gyel fel men tést ka pott a
szak mai vizs ga írás be li ré sze alól.

Sze ret nék egy kis tá jé koz ta tást
ír ni, mi is az az SZKTV. A Szak ma Ki -
vá ló Ta nu ló ja Ver senyt a szak kép -

zõ is ko lák vég zõs ta nu ló i nak ren -
de zik meg. A ver seny re va ló ne -
ve zést meg elõ zi egy is ko lai vá lo -
ga tó for du ló, ame lyet min den
vég zõs ta nu ló meg ír. Akik itt a leg -
job ban tel je sí te nek (ál ta lá ban 3-
4 ta nu ló), õket ne ve zik az or szá -
gos ver seny re, õk ve het nek részt
az or szá gos írás be li for du lón. Az
is ko lai for du ló után egyéb ként a
ki vá lasz tott ta nu ló kat fo lya ma to -
san ké szí tik a ta ná rok a ver seny -
re, ez elég ke mény plusz mun ka
az is ko lai te en dõk mel lett. 

Az or szá gos írás be lin leg job -
ban sze rep lõ di á ko kat hív ják
meg a dön tõ re, ahol el mé le ti és
gya kor la ti for du ló is van. A vég -
ered ményt en nek a há rom rész -
nek az ös  szes sé ge ad ja. Azon ta -
nu lók, akik egy meg fe le lõ szá za -
lék fö lött tel je sí te nek, men te sül -
het nek a szak mai vizs gá juk egyes
ré szei vagy akár az egész vizs ga
alól is. Az idei év ben a jár vány -
hely zet mi att csak az írás be li for -
du ló ke rült meg ren de zés re.

Sza bolcs el mond ta, sze ret ne
to vább ta nul ni, érett sé giz ni, majd
a gé pész tech ni ku mot el vé gez ni.
Feb ru ár ban már T ka te gó ri á ból
jo go sít ványt szer zett, de ha ma ro -
san a B ka te gó ri át is sze ret né a
zse bé ben tud ni. Kí vá nunk Sza -
bolcs nak sok erõt, egész sé get,
ki tar tást cél jai el éré sé hez!

Pietrowskiné Végh And rea

Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ
szá molt be la punk nak ar ról, hogy zaj lik
a tor más li ge ti út fel újí tá sa. Az út sza kasz
fon tos sze re pet tölt be Bük és Csepreg
meg kö ze lí té sé ben, va la mint a két me -
gyei jo gú vá ros, Szom bat hely és Sop -
ron köz úti kap cso la tá ban. Tor -
más li get la kó i nak kü lö nö sen ré -
gi vá gya volt, hogy meg tör tén -
hes sen a te le pü lés re be ér ke zõ
és azon át ve ze tõ út fel újí tá sa. 

A mun ká la tok két rész re oszt -
ha tó ak – mond ta Ágh Pé ter. Ta -
valy meg tör tént az el sõ ütem
épí té se a csepregi kör for ga -
lom tól. An nak fi nan szí ro zá sa ha -
zai költ ség ve té si for rás volt, a
Kor mány a Ma gyar Fa lu prog -
ram ke re té ben biz to sí tott 257
mil lió Ft-ot az 1,6 km hos  szú
mun ká la tok ra. En nek foly ta tá sa a mos -
ta ni fej lesz tés, amely 4,2 km hosszan
tör té nik a Te rü let fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram ke re té ben 662 mil li ós tá mo -
ga tás ból. A Köz út tá jé koz ta tá sa sze rint
a ki vi te le zé si mun kák már ci us hó nap -
ban kez dõd tek, és nyá ron fe je zõd nek
be. A be avat ko zás so rán 2,7 km hosz -
 szon a meg lé võ pá lya szer ke zet fel ma -
rá sá val, át ke ve ré sé vel, kö tõ anyag
hoz zá adá sá val új alap ré teg ké szül,
majd er re 10 cm me leg asz falt ke rül.
1,5 km hos  szú sza ka szon a meg lé võ lo -
ká lis bur ko lat hi bák ki ja ví tá sa után asz -
falt ki egyen lí tõ ré teg, majd 4 cm vas -

tag asz falt ko pó ré teg épül. A mun ká -
kat a bur ko lat je lek fel fes té se zár ja. A
mun ká la tok fél pá lyás for ga lom kor lá to -
zás mel let zaj la nak. A bal ese tek el ke rü -
lé se és a ki vi te le zést vég zõk mun ká já -
nak se gí té se cél já ból szük sé ges, hogy

min den ki fo ko zott fi gye lem mel és tü re -
lem mel, a sza bá lyok be tar tá sá val köz -
le ked jen.

Ágh Pé ter el mond ta: a Répce vi -
dé ke, Csepreg és Bük tér sé ge az utak
szem pont já ból az egyik leg kri ti ku sabb
volt a me gyé ben. En nek meg ol dá sa
ér de ké ben kor mány za ti for rás ból
meg újul ha tott a Csepregen és Bü kön
át ve ze tõ ál la mi utak je len tõs ré sze. El -
kez dõ dött a fej lesz tés Csepreg és Bük
kö zött, és így tör té nik ez most a tor más -
li ge ti sza ka szon is. Ez zel az itt élõk na -
gyon ré gi út fel újí tá si igé nye tel je sül het.

yde

Akire büszkék lehetünk! Ko moly út épí té si mun ká la tok 
Tor más li get tér sé gé ben

Ágh Péter kisfiával, Benedekel
telintette meg az útépítési

munkálatokat Tormásliget térségében
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El is me rés az éve ken 
át tar tó kö zös sé gi mun ká ért

Mint ahogy ko ráb bi szá munk ban be szá -
mol tunk ró la, 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 ne 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,
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, akik kö zül hat la kos feb ru ár ban
meg kap ta az el is me rõ ok le ve let és aján dék -
cso ma got. Áp ri lis ban a he te dik aján dé ko zot -
tat, id. Bertha Lász lót is fel ke res te Talabér Je nõ
pol gár mes ter és Far kas Krisz ti án al pol gár mes -
ter, hogy meg kö szön jék a tár sa dal mi mun kák -
ban ta nú sí tott oda adó mun ká ját. Ez után is há -
lás kö szö net mind nyá juk nak!

Igler Pat rí cia

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Sopronhorpács

• Tompaládony
Anyák napi
„ünnepség” Tompaládonyban

Má jus el sõ va sár nap ján az édes anyá kat ün -
ne pel jük, ami eb ben az év ben sem ma rad ha -
tott el. Köz sé günk ben idén – a ví rus hely zet re va -
ló te kin tet tel – rend ha gyó mó don kö szön töt ték
az édes anyá kat és a nagy ma má kat az ál ta lá -
nos is ko lá sok. Má jus 1-én dél után 15 óra kor a
pol gár mes ter as  szony, Mol nár Il di kó és a köz mû -
ve lõ dé si as  szisz tens, Baloghné Var ga Ri ta több
mint negy ven szál vi rág gal in dult út nak, hogy
min den di ák ott ho ná hoz el lá to gas sa nak. A ta -
nu lók egy elõ re meg ka pott és ál ta luk meg ta nult
ver set sza val va áll tak édes any juk, nagy ma má -
juk elé há zuk ud va rán, ahol a már em lí tett vi rág -
gal is meg aján dé koz ták õket e je les na pon. Ha
a meg szo kott is ko lai, kö zös ün nep han gu la ta hi -
ány zott is, az anyák, nagy ma mák sze me nem
ma radt szá ra zon, öröm mel fo gad ták cse me té -
jük meg le pe té sét. Kö szön jük a részt ve võ gye re -
kek nek a köz re mû kö dést, szü le ik nek a se gít sé -
get és a kö zös sé gi össze fo gást. Le gyünk bár jár -
ni ta nu ló kis de dek, vagy õszü lõ ha lán té kú fel -
nõt tek, iga zán bol do gok csak ad dig le he tünk,
míg van ki nek mon da nunk azt a szót, hogy
„Édes anyám”.                                           m.m.

Ól mod, vagy hor vát ne vén Plajgor egy ki csiny
hor vát te le pü lés Vas me gyé ben az oszt rák ha tár
mel lett. Ugyan egy kis te le pü lés rõl van szó, még is
iden ti tá sát, hû sé gét má ig õr zi.

Az el múlt év még úgy kez dõ dött, aho gyan
min den év, a szo ká sos hor vát bá lok kal kezd tek:
Sop ron ba, Kõ szeg re, vagy akár Szom bat hely re,
aho va min dig töb ben men nek, ál ta lá ban a kis -
busz ke vés nek bi zo nyul. Far sang hoz kö ze led ve kö -
vet ke zett a Dé-Dé Bá-Bé õs ré gi far san gi szo ká suk.
A far sang bú csúz ta tó így zaj lik ná luk: egy fér fi bá -
but ki töm nek szal má val, õ a „Déd”, egy má si kat
(hogy mu ris le gyen, õ a ma ga sabb), „Zsu zsi nak”
ne vez ve nõ nek öl töz tet nek. A me net vé gig megy a
fa lun, és ének li: „Dé-Dé Bá-Bé méesopust prohaje-
korizma dohajé, ki tye snami pirovati niga triba
milovati HUJ-HUJ...”. Ezt is mé tel ge tik roz zant har mo -
ni ka mel lett: „A far sang -
nak vé ge, jön a böjt, aki
ve lünk vi ga do zik, azt
nem kell saj nál ni, huj-
huj-huj”. Ezt kö vet te a
vár va várt disz nó ölés,
hisz ott min den csa lád –
a rész vé te len és es ti kö -
zös va cso rán kí vül –
más nap kós to ló cso ma -
got kap a fi nom sá gok -
ból. Ez után saj nos jött a
ví rus, és a hús vé tot már
nem tud ták meg ün ne -
pel ni, pe dig a fel tá ma dá si kör me net re a kör nyék -
rõl és még Szom bat hely rõl is ér kez ni szok tak részt -
ve võk, vol tak már négy száz nál is töb ben. Jú ni us -
ban, da col va a hely zet tel, meg tar tot ták a Szent
Mi hály Sze ke re Ván dor szín ház köz re mû kö dé sé vel
a tri a no ni meg em lé ke zést a Szt. Már ton-temp lom -
ban, szent mi se után elõ adás sal és ko szo rú zás sal. A
szent mi se per sely ado má nyát pe dig az ép pen ab -
ban az idõ ben le égett hor vát te le pü lés, Narda kul -
tú rott ho ná nak fel újí tá sá ra ado má nyoz tat ták. Jú li -
us ban az tán a kis eny hí tés re te kin tet tel meg tar tot -
ták Dumovits Ist ván plé bá no suk arany mi sé jét a Szt.
Már ton-temp lom ban, majd kis agapéval a köz -
ség há za ud va rán a sá tor alatt egyé ni leg is meg -

kö szön ték a ná luk töl tött 46 évét az 50-bõl. Meg -
szer vez ték még a ten ger par ti ki rán du lást is, aho va
ugyan már csak kis lét szám mal men tek el, mert
töb ben fél tek a „kór tól”. Szep tem ber 12-én még
meg tar tot ták a „Fa lu nap – Hor vát nap – Ér ték tár”
be mu ta tót, de saj nos gyér volt a rész vé tel, megint
csak a pandémia mi att. Saj nos a to váb bi ak ban
el ma radt a szo ká sos hor vát Mária-
kegyhely–Meðugorje uta zás, me lyet min den év -
ben 23 éven át megtettek… A min den szen te ki
mág lya tûz es ti prog ra mon a szent mi se után a te -
me tõ ben alig vol tak har min can. Az tán jött Szent
Már ton ün ne pe, és na gyon fél tek, hi szen elõt te év -
ben több mint 250 részt ve võ volt, ezért nem mer -
ték meg hir det ni. A horvátzsidányi gye re ke ket vi -
szont nem le he tett le be szél ni a már több mint 10
éve ha gyo má nyos sá vált lam pi o nos fel vo nu lás ról.

A temp lom elõtt mon dott kö szön tõt Hergovich Vin -
ce pol gár mes ter és imát Dumovits Ist ván plé bá nos
úr. Ter mé sze te sen fo gad ták a szép szám mal ös  sze -
gyûlt részt ve võ ket a temp lom elõtt, ki ket a köz ség -
há za ud va rán a sá tor alatt ez út tal csak me leg te -
á val és for ralt bor ral kí nál tak. 

Saj nos a fa lu si Szt. Már ton-ün nep ség, az es ti
bál, to váb bá a ka rá csony elõt ti ün nep ség, a szil -
vesz te ri szo ká sos köz ség há zi ös  sze jö ve tel el ma -
radt. Ka rá csony kor min den szép ko rú és min den
gyer mek aján dék cso ma got ka pott, to váb bá a
le he tõ sé gek hez iga zod va a szo ká sos ka rá cso nyi
tá mo ga tást is ki utal ták a rá szo ru lók nak. A hor vát -
or szá gi föld ren gés ká ro sult ja i nak gyûj tést szer vez -

Ólmod, a „Hûség faluja”
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tek, mely nek ered mé nye ként két kis busz ra va ló
tar tós cikk és 300 euró pénz ado mány gyûlt ös  sze.
Saj nos ez után szin te sem mi lyen ren dez vény nem
volt, töb ben át él ték ezt a ször nyû kórt, de sze ren -
csé re nem halt be le sen ki Ól mo don, vi gyá zott
min den ki egy más ra. Fel hí vás sal Hergovich Vin ce
pol gár mes ter több ször is óv ta a te le pü lés la kó it,
de a fa lu gond no ki szol gá lat tal min den igényt ki -
elé gí tet tek és je len leg is ki elé gí tünk. Bár ki nek
volt/van or vo si, gyógy szer vá sár lá si, tesz te lé si
vagy egyéb igé nye, azt so ron kí vül ki elé gí tik. Je -
len leg is az ép pen rá szo ru ló kat fa lu gond no kuk el -
vi szi a ví rus el le ni ol tás ra az or vos ki je lö lé se és
jegy zõ nõ köz re mû kö dé se alap ján (akár szom ba -
ton is). A jó, sõt ki ma gas ló fa lu gond no ki szol gá lat -
nak kö szön he tõ en nem csak a szol gál ta tás ban,
de a „sa ját be ru há zás” fej lõ dé sé ben is elõ re ha -
lad tak. Pá lyá za ti Ma gyar Fa lu prog ram-tá mo ga -
tás ból ugyan meg szé pült a köz ség há za kül sõ
hom lok za ta, bár a ki vi te le zõ „Idna Ép”-pel nem
vol tak meg elé ged ve, mert töb bek közt az épü let
ka pu já nak cse ré jét „el fe lej tet te” el vé gez ni, de a
fa lu gond nok tár sa dal mi mun ká ban, sza bad ide -
jé ben, na gyot al ko tott, mert oda il lõ, cso dá la tos
ka put va rá zsolt az épü let fõ be já rat ára. A be ru há -
zás hoz kap cso ló dó an, szin tén a fa lu gond nok ve -
ze té sé vel si ke rült ön erõ bõl egy ko csi be ál lót lé te sí -
te ni, több fér fi pol gár tár sa dal mi mun ká ban épí -
tet te, al kot ta ezt meg, ami ért ez úton is há lás kö -
szö net tel tar to zik pol gár mes ter úr. A múlt év ben
nyer tek köz te rü let-kar ban tar tás ra gé pe ket, me -
lyek nek mél tó he lyét, ga rá zsát most ala poz ták
szin tén tár sa dal mi mun ká ban, fa lu gond no kuk ve -
ze té sé vel. Idõ köz ben a Nem ze ti sé gi Be ru há zá si
Pá lyá za ton nyer tek 2 mil lió Ft-ot a Mersiceva Hiza
ga lé ri á já nak fel újí tá sá ra, víz szi ge te lé sé re, mely -
nek mun ká la tai most kez dõd nek, és is mét a fa lu -
gond nok a meg ron gá ló dott Ga lé ria ab la ka i ból
ket tõt – szin tén sza bad ide jé ben – új ra el ké szí tett,

hogy a mes te rek el kezd hes sék a mun ká la to kat.
Ugyan csak a Mersicevi Ház Brigovich-féle „Gyö -
ke rek Mú ze um” kar ban tar tás ára is nyúj tot tak be
pá lyá za tot, mely rõl vár ják az el bí rá lást, és re mé -
lik, a kért össze get meg is kap juk. La jos bá csi ha -
lá la óta nem tör tént fel újí tás a mú ze um ban, bár
a „csa lád” be szélt ró la, de nem tet tek sem mit,
meg sem lá to gat ták, meg sem néz ték az óta. Ígé -
ret van ar ra, hogy a Ma gyar Köz út ke ze lé sé ben
lé võ or szá gos köz út, mely a te le pü lés Fõ ut cá ját
ta kar ja, fel újí tás ra ke rül ez év ben. A mos ta ni Ma -
gyar Fa lu prog ram ke re té ben út fel újí tás ra ad tak
be pá lyá za tot, mert a Klast rom ut ca hely ze te na -
gyon rossz, bíz va ab ban, hogy a „kór” el mú lá sá -
val is mét meg in dul Klos ter marienberg (Bors mo -
nos tor) fe lé a mun ká ba me nõk csa pa ta, és jó
len ne, ha „mél tó” köz le ke dé si utuk len ne. Na -
gyon fon tos pá lyá za tot akar nak be ad ni a ját szó -
tér épí tés re, mi vel ki csiny ját szó te rük tönk re ment,
mert víz le ve ze tõ árok ban volt, de a la kos ság
18%-a még nem vá lasz tó pol gár, ezért il do mos
vol na egy leg alább ki csiny, mél tó, kor hoz il lõ te -
rü let szá muk ra. Bí zunk ben ne, hogy a be ol tott ság
a Covid el len olyan mér té kû lesz, hogy az év má -
so dik fe lé re ter ve zett prog ram ja i kat meg tud ják
tar ta ni. Au gusz tus ra ter ve zik a Fa lu nap – Hor vát
nap ke re té ben a meg újult Ga lé ria ün ne pé lyes
át adá sát. Szep tem ber re szer ve zik az uta zó
mariazelli szo bor hoz a za rán dok la tot, mely prog -
ra mot má jus ban szok ták meg tar ta ni, de már ta -
valy és idén is el ma radt. Ok tó ber ben sze ret né nek
el men ni Medju gor jé ba, és re mél he tõ leg a Szt.
Már ton-na pi lam pi o nos ün nep ség so ro za tot is
meg tud ják tar ta ni. 

Szív bõl re mél jük, hogy az év vé gét is mét fa lu -
kö zös ség ben tud juk meg ün ne pel ni, ki csik kel, szép -
ko rú ak kal és min den ki vel.

Hergovich Vin ce pol gár mes ter
Igler Pat rí cia

Köl té szet nap ja Meszlenben

Egész éle tün ket vé gig kí sé ri az iro da -
lom. Óvo dás ként, kis is ko lás ként már ta lál -
koz ha tunk ve le, és szin te min den kor osz -
tályt meg érint, hi szen a sze rel mi csa ló dá -
sok, vagy ép pen a pil la nat nyi bol dog ság
ér ze te egy for mán meg szó lal hat a lí ra
nyel vén. Ma nap ság már nem an  nyi ra di -
va tos ver se ket ol vas ni a fi a ta lok kö ré ben,
még is van nak olyan köl te mé nyek, ame -
lyek hal la tán az em ber li ba bõr õs lesz. A
köl té szet nap ja sze rin tem er rõl szól: hogy
va la mi több év, sõt több száz év után is
ilyen ha tást tud ki vál ta ni be lõ lünk, em be -
rek bõl – meg ér dem li hát az ün nep na pot!
Én, mint a Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet köz -
mû ve lõ dé si as  szisz ten se iga zán fon tos nak
tar tom, hogy mind ez el jus son a fi a ta lok -
hoz, az idõ sek hez egy aránt, és mél tó kép -
pen em lé kez zünk er rõl a nap ról. 

A ma gyar köl té szet szin te ki apad ha tat -
lan for rás mind azok szá má ra, akik sze ret -
nék meg is mer ni kul tú rán kat, nyel vün ket,
tör té nel mün ket. A ver se ken ke resz tül pon -
tos raj zot ka punk min den kor szak ról, tár sa -
dal mi, kul tu rá lis és gaz da sá gi ál la pot ról. 

Ez a meg em lé ke zés saj nos idén or szág -
szer te, így Meszlenben is új for mát kell, hogy
ölt sön – online mó don ke rül meg ren de zés re.
A fa lu la ko sa i nak több kör bõl ál ló, az al ka -
lom hoz író dott kvízkérdéseket kell meg ol da -
ni uk és vis  sza kül de ni ük a meg adott cí mek re,
il let ve töb ben kö zü lük egy kis online mû sor -
ral is ké szül nek. 

Ba lázs Ani kó
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Tel.: 94/388-168

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

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

[ ]GYÓGYSZERTÁR TERVEZETT RENDEZVÉNYEK 

Má jus 7-én, 14-én, 21-én, 28-án, pén te ken
15–18 ó. Bük für dõn, a Pa vi lon so ron: TER ME LÕI PI AC.

Má jus 8-án, szom ba ton 10 ó. Ro do dend ron tú ra:
Kis zsidánytól Kõ sze gig Út vo nal: Kiszsidány – Ro do den -
dron/Havasszépe-gyûjtemény – Kiszsidány-forrás – Hor -
vát zsidány, Ke resz te lõ Szent Já nos-temp lom – Ól mod –
1699-ben ál lí tott ha tár kõ – Kõ szeg. Táv: 11 km. Idõ tar -
tam: 4 óra. Tú ra ve ze tõ: Hegy vá ri Fe renc (30/396-8050)

Má jus 8-án, szom ba ton 17.30 ó. Bü kön, a Sport te le -
pen: Bü ki TK – Jánosháza VSE me gyei I. o. lab da rú gó-
mér kõ zés.

Má jus 9-én, va sár nap 14 ó. Sopronhorpács KSE –
Peresztegi SE és Zsira TSK – Fertõszéplaki SK, 17 ó.
Egyházasfalu SE – Nagylózsi SK, 17.30 ó. Acsád-Meszlen
SE – Gersekarát SE és Répcevisi FC – TITA Agyagos szer -
gény SE me gyei III. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Má jus 16-án, va sár nap 17.30 ó. Csepregi SE –
Csörnöc Gyön gye Vas vár VSE me gyei I. o., Répcevölgye
SK Bõ – Szergény SE me gyei III. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Má jus 22-én, szom ba ton dél után a csepregi szõ lõ -
he gyek ben: NYI TOTT PIN CÉK.

Má jus 22-én, szom ba ton 17.30 ó. Bü kön, a Sport te -
le pen: Bü ki TK – Lorry Gm Kft. Szarvaskend me gyei I. o.
lab da rú gó-mér kõ zés.

Má jus 23-án, va sár nap 14. ó. Zsirán, a sport pá lyán:
Zsira TSK – Peresztegi SE, 14.30 ó. Acsád-Meszlen SE –
Sorkifalud-Gyanógeregye SK és Si ma ság SE –
Kemenesmagasi FC, 17 ó. Répcevisi FC – Balf SE me gyei
III. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Má jus 24-én, hét fõn 17.30 ó. Csepregi SE – Cell dö möl -
ki VSE-Vulkán Für dõ me gyei I. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Má jus 27–30. Nem zet kö zi gyer mek na pi ren dez vé -
nyek te le pü lé se in ken.

Má jus 29-én, szom ba ton 17.30 ó. Bü kön, a Sport te -
le pen: Bü ki TK – Rép ce la ki SE me gyei I. o. lab da rú gó-
mér kõ zés.

Má jus 30-án, va sár nap több te le pü lé sen, köz te
10.30 ó. Csepregen, a Pro me ná don: HÕ SÖK NAP JA.

Má jus 30-án, va sár nap 17 ó. Sopronhorpács KSE –
Répcevisi FC, Egyházasfalu SE – Fer tõ rá ko si SE me gyei III.
o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Jú ni us 4-én, pén te ken több te le pü lé sen, köz te
Csepregen, a Ko vács ut cai Tri a non-emlékhelynél: NEM -
ZE TI ÖS  SZE FO GÁS NA PI meg em lé ke zés.

Jú ni us 6-án, va sár nap 17.30 ó. Si ma ság SE –
Csénye SE me gyei III. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a http://www.visitbuk.hu/, a
http://www.csepreg.hu/ és a http://www.naturpark.hu/ hon la po kon. A ren de -
zõ szer vek az idõ pont- és a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

Tömördi vá lasz tói 
név jegy zék an no 1848-ból

Az 1848–1849-es for ra da lom és sza bad ság harc ese mé -
nye i re em lé kez tünk az el múlt hó nap ban. Is ko lai ta nul má nya -
ink ból és az ün ne pi be szé dek ben hall hat tuk, hogy 1848-ban
meg tör tént ha zánk ban a pol gá ri át ala ku lás. 

Az áp ri li si tör vé nyek el tö röl ték a fe u da liz must, az az a fe u -
dá lis ter he ket, pl. a ro bo tot (= in gyen mun ka a föl des úr föld -
jén), meg tör tént a job bágy fel sza ba dí tás (= a pa raszt em ber
úr bé ri föld jé nek tu laj do no sa lett) és a cen zu sos vá lasz tó jog
alap ján részt ve he tett a tár sa da lom több sé ge az el sõ nép -
kép vi se le ti vá lasz tá son. 

1848 ta va szán a job bágy fel sza ba dí tás – kö te le zõ jel le ge
mi att – le zaj lott fa lunk ban is. Az úr bé ri föl dek el vé te le föl des -
ura ik tól s a volt job bá gyok nak tu laj do nul adá sa – ezt a hely -
ze tet nem volt egy sze rû lel ki leg fel dol goz ni. 

Mek ko ra föl det bir to kolt a fa lu pa raszt sá ga ak kor? – te -
het nénk fel a kér dést. Szám sze rû ada tok hi á nyá ban er rõl
nincs pon tos in for má ci ónk. A szom bat he lyi le vél tár ban
meg ta lál ha tó az el sõ nép kép vi se le ti vá lasz tá ra ké szült vá -
lasz tói lis ta. 

A vá lasz tó jog ról az áp ri li si tör vény ki mond ta: „a vá lasz -
tók sza bad ki rá lyi vá ro sok ban vagy ren de zett ta nác  csal el -
lá tott köz ség ben 300 ezer Ft [ezüst fo rint] ér té kû há zat vagy
föl det, egyéb köz sé gek ben pe dig ed di gi úr bé ri ér te lem -
ben vett 1/4 tel ket, vagy ez zel ha son ló ki ter je dé sû bir to kot,
ki zá ró tu laj do nul vagy hit ve se ik kel s il le tõ leg kis ko rú gyer -
me ke ik kel kö zö sen bírnak.“

A lis ta alap ján 51 sze mély gya ko rol hat ta köz sé günk ben a
vá lasz tó jo got. 

In gat lan bir tok alap ján, az az ¼ te lek vagy an nál na -
gyobb szán tó val ren del kez tek 48-an, így sza vaz hat tak. Íme a
név so ruk: Ambrics Já nos, Ambrits Pé ter, Czuppon Má tyás,
Draskovics Já nos, Ernst Má tyás, Gyajcsics Ist ván, Gajcsity Jó -
zsef, Gfics Má tyás, Gregorics Má tyás, Hettinger Já nos, Hor -
váth Al bert, Hor váth Já nos, Hor váth Já nos, Hor váth Jó zsef,
Iteller Jó zsef, Kaufman Ist ván, Ki rály György, Kolarics And rás ,
Ko larics György, Koledics Pál, Komonczki Ist ván, Komonczky
Pál, Kornfeind Já nos, Kö vér Ta más, Krizmanics An tal, Márovics
Ist ván, Matafán Já nos, Matafán Má tyás, Matafán Mi hály,
Mércz Ist ván, Miletics Fe renc, Miletics Já nos, Miletics Má tyás,
Mu satics Fe renc, Palatin György, Perácz Ist ván, Pusker Iván,
Pus ker Jó zsef, Pusker Már ton, Rásztovics Mi hály, Ragasics Im -
re, Ragasics Ist ván, Ragasics Já nos, Ragasics Má tyás, Ra te -
sics Já nos, Stifskovics Fló ri án, Sza bó Já nos, Vlasich Já nos. 

A nõk nek még nem volt sza va za ti jo guk, õk nem ve het tek
részt a jog gya kor lás ban. Ér tel mi ség ka te gó ri á ban 1 sze mélyt
je löl tek meg, õ Diricz Já nos volt. Ré geb bi jog sze rint pe dig,
az az ne me si szár ma zá sa alap ján Chernel Fer di nánd és
Chernel Gusz táv to vább ra is sza vaz ha tott. 

A szám adat ok alap ján kö vet kez tet ni tu dunk a fa lu gaz -
da sá gi hely ze té re. Köz sé günk összlakosságának 9,13%-a
ren del ke zett sza va za ti jog gal, az or szá gos át lag 7–9% kö zött
moz gott. Igy ki je lent het jük, te le pü lé sünk la kói, kik el sõ sor ban
nö vény ter mesz tés sel és ál lat te nyész tés sel fog lal koz tak, szor -
gal mas és ki tar tó mun ká juk kal el ér ték, hogy az át lag nál jobb
anya gi kö rül mé nyek kö zött él tek a XIX. szá zad kö ze pén.

KSzÁ

Ked ves Ol va sók!

Ha Ön is, Te is sze lek tí ven vá lo -
ga tod ki a sze me tet, ak kor most
sze ret né lek meg kér ni, hogy a KU PA -
KO KAT tedd kü lön zsák ba. To vább ra
is a si ma sá gi könyv tár ban gyûj töm,
vagy vidd el sze mé lye sen Esz ter nek
Nagygeresdre.

Se gít sünk Esz ter nek!






