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Ta va szi ru há ba öl tö zött a pi ci fa lu
Meszlenbe is meg je len tek a ta va szi ké szü -

lõ dés nyo mai. Dekorgumiból ké szült ta vasz -
tün dér és más ab lak de ko rá ci ók kap tak he lyet
a Kö zös sé gi Szín tér ben és a busz meg ál ló ban.
A pil lan gók és a vi rá gok iga zán cso dás han -
gu la tot hoz nak min den ki éle té be.  A Kö zös sé -
gi Há zat pe dig is mét meg töl töt ték a pan dé -
mia alatt is, per sze ter mé sze te sen min den jár -

vány ügyi elõ írást be tart va. Ugyan is a he lyi
gyer me kek ké pei dí sze leg nek az egyik fa lon
vi rág szi rom nak öl töz ve. 

A fa lu köz pon ti te rén egy nyusziváró bó dé
ke rült ki ál lí tás ra fes tett to já sok kal, egy óri á si cse -
rép bá bu val, az el ma rad ha tat lan to jás fá val. Egy
he lyi la kos, Tukacs Ist ván ke ze mun ká ját di csé rik
a ki ál lí tott fanyuszik.                    Ba lázs Ani kó

Kép ga lé ri át ke res se a
www.repcevidek.hu ol da lon!

• Meszlen

• Csepreg

Hir det tük a csepregi vá ro si kö zös sé gi ol da lon. A
ví rus hely zet mi att nem él vez het tük a far san gi mu -
lat ság han gu la tát a meg szo kott mó don, ezért
Csepreg Vá ros ön kor mány za ta úgy gon dol ta, sen -
ki ne ma rad jon vi gas ság nél kül, így online jel mez -
ver senyt hir de tett a la kos ság nak. Ki csik, na gyok, fi -
úk és lá nyok, egye dül
vagy cso por to san,
össze sen 25 öt le tes jel -
mez zel ne ve ztek a
meg mé ret te tés re. A
ver se nyen kí vül az ön -
kor mány za ti dol go zók
is meg mu tat ták kre a ti -
vi tá su kat, és egyik
mun ka nap vé gén, el -
tölt ve együtt né hány vi dám órát, õk is pó zol tak a
fény ké pe zõ gép len csé je elõtt. A kez de mé nye zés -
hez csat la koz tak a kis te le pü lé sek pol gár mes te rei
is. Így tény leg szí nes re és jó han gu la tú ra si ke re dett
az ese mény.

A fo tók Messengeren vagy e-mai len ke resz tül
ér kez tek. A be kül dött pá lya mû vek lát tán el mond -
ha tó, hogy az öt le tes ség, a hu mor nem ke rül te el
a ver senyt. A bí rá ló bi zott ság ne héz hely zet ben
volt, ezért pró bált olyan cso por to kat ki ala kí ta ni,
amely ben a leg több részt ve võ szá má ra tu dott dí -
ja zást biz to sí ta ni. 

Cso port ban a Vas-Mûszaki Bolt vad nyu ga ti dol -
go zói rend õri fel ügye let tel, pá ros ban a Szörnyella
de Frász nak és vám pír nak öl tö zött Dienes há zas -

pár, egyé ni ben a fe jõ nõ nek ál cá zott Tájmelné Tóth
Má ria bi zo nyult a leg jobb nak. Kü lön dí jat ka pott a
bo hóc, akit sen ki nem is mert fel. Õt úgy hív ják, Za -
ka ri ás Il di kó. A leg if jabb lány ka, Kránitz Kira Minnie
egér nek öl tö zött, a leg fi a ta labb le gény, Bernhard
Ár min pe dig Kis kuk ta volt.

Egyé ni lány he lye zet -
tek: Nagy Lilána gom ba -
ként, Ravadich Ró za va -
rázs ló ta nonc ként, Pócza
Adalind kis bo szor kány -
ként mu tat ko zott be.

Egyé ni fiú he lye zet tek:
Pilinyi Dominik fõ sza kács -
ként, Bé li Bá lint bo hóc -
ként, Horváth-Pomázi Bol -

di zsár kis ka lóz ként ke rül tek a do bo gó ra. 
A töb bi ne ve zõ gyer kõ cöt is dí jaz ta a zsû ri. Bo -

gyai Tifani her ceg nõ-, Tóth Kris tóf kom man dós-,
Neu wirth Ger gõ rab-, Bá lint Bel la Elsa-, Ridavits Éva
rocker-, Sinkovicz Lotti Elsa-, Sinkovich Le ven te Ste -
ve- (Minecraftból), Dienes Lia Minnie-, Hor váth La -
ra pá va-, és Tájmel Zsolt vi king jel mez be öl tö zött.

A ví rus hely zet mi att nem volt le he tõ ség ün ne -
pé lyes ke re tek kö zött át ad ni az aján dé ko kat, ezért
a pol gár mes ter úr sze mé lye sen ment ki min den ki -
hez és ad ta át a cso ma go kat.

Dream Te am

Kép ga lé ri át ke res se a
www.repcevidek.hu ol da lon!

„Itt a far sang, áll a bál…”
ONLINE JEL MEZ VER SENY CSEPREGEN

„A cigánycsuk mel lé kelt ké -
pen (fo tó: Szeg vá ri Krisz ti án)
lát ha tó hím pél dá nyá ra ma
(2021. 03. 20.) ke rült gyû rû. A
mel lé kelt áb ra azt mu tat ja,
hogy a nyá ri-õszi gyû rû zé si idõ -
szak ban be fo gott fi a tal (el sõ
nap tá ri évé ben lé võ ma dár) és

öreg cigánycsukok egyed szá -
ma is igen nagy mér ték ben
csök kent 1998-tól 2019-ig. En -
nek okai: a nagy üze mi me zõ -
gaz da ság te rü le tek fü ves-bok -
ros élõ he lye i nek meg szûn te té -
se; a növény vé dõ szerek okoz -
ta ro var táp lá lék csök ke né se;
az árok part ok, gye pes domb -
ol da lak ta va szi-nyá ri ége té se;
a te le lõ ma da rak me di ter rán
or szá gok ban tör té nõ be fo gá -
sa, va dá sza ta.

Víz el ve ze tõ öv ár ko kat
tisz tí tot tak Csepregen
A vá ros gaz dál ko dás mun ka tár sai a te le -

pü lés szá mos hely szí nén dol goz nak a ren de -
zett kör nye zet és a ha té kony víz el ve ze tés
meg õr zé sé nek ér de ké ben. En nek meg fe le lõ -
en víz el ve ze tõ öv ár ko kat tisz tí tot tak ki az el múlt

hó na pok ban, köz tük a Fe hér ut cá ban, a Vö -
rös mar ty ut cá ban, a Visi ut ca vé gé tõl a Dam -
ja nich ut ca fe lé ve ze tõ öv ár kot, a tel jes Ma -
lac pi a cot és a mel let te hú zó dó öv ár kot.

A fen ti e ken túl ki tisz tí tás ra ke rült a Tég la -
gyá ri út tel jes sza ka sza is mind két ol dalt.

Hor váth Zol tán pol gár mes ter Facebook-
oldalán kö szön te meg kol lé gái mun ká ját,
ame lyet õsz tõl kí ván nak foly tat ni.

Dr. Tar soly Ádám

Hor váth Zol tán, Csepreg vá ros pol gár mes te re az
el múlt 2 hó nap ban 3 szép ko rú la kos szü le tés nap já ra
is hi va ta los volt, akik mind egy újabb ke rek szám mal
el lá tott tor tán fúj hat ták el a gyer tyát.

El sõ ként Koln ho fer Jánosné
Ka ti né ni szü le tés nap ját ün ne pel -
het te a Te rü le ti Gon do zá si Köz -
pont, aki feb ru ár 20-án lett ke re -
ken 100 éves. A szûk kö rû ren dez -
vé nyen – amit a jár vány ügyi kö -

rül mé nyek még meg en ged tek – vers mon dás sal, be szé dek kel
és aján dé kok kal kö szön töt ték a bol dog ün ne pel tet. 

Ezt kö ve tõ en Prukner Lász -
lóné ve het te át a dísz ok le ve let,
aki feb ru ár 24. nap ján töl töt te
be a 90-et. Mint meg tud tuk,
Ma ris ka né ni jó egész ség nek ör -
vend, nosz tal gi á val gon dol

gye rek ko ri em lé ke i re, ame lyek bõl né há nyat a kö szön tés al -
kal má val meg is osz tott ve lünk. 

Már ci us ban Hor váth Antal né
Te ri né ni nél ven dé ges ked het tünk,
aki 26-án töl töt te szin tén a 90-et.
El me sél te, hogy sze re ti ak tí van
töl te ni nap ja it, sé tál, dísz pár ná kat
és tás ká kat varr, ame lyek bõl
aján dé kot is kap tunk tõ le.

Pol gár mes ter úr mind hár muk nak jó egész sé get kí vánt és
ki fe jez te re mé nyét az iránt, hogy még sok ilyen al ka lom mal
kö szönt hes se õket.                                  Dr. Tar soly Ádám

Az idei év
ma da ra
a tömördi
ma dár vár tán

Szép ko rú kö szön té sek
Csepregen
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Szent György hava
Az idei év ben a hús vét ün ne pe ko rán, áp ri lis

ele jén kö szön tött ránk. Bíz tunk ben ne, hogy ezt az
ün ne pet a nagy csa lá dok már együtt tölt he tik, azon ban saj nos szûk
kö rû ma radt, a ta va lyi hoz ha son ló an. Az ün nep azon ban, hi szem,
nem mú lik el ben nünk nyom ta la nul. A hús vé ti öröm bõl erõt és bi zal -
mat me rít he tünk ezek ben a be zárt ság tól, bi zony ta lan ság tól sok szor
re ményt vesz tett na pok ban. Be zár tak az is ko lák, óvo dák, a gye re -
kek kö zös sé gi éle te is meg vál to zott. Fur csa hely zet állt elõ is mét a
csa lá dok ban az online ok ta tás sal. A szü lõk re nem kis fel adat há rul,
ami kor a pe da gó gu sok a kép er nyõ túl ol da lá ról adott ma gya rá za -
ta it gyer me ke ik kel meg kell ta nul ni. Kö szö net ne kik a helyt ál lá sért, a
tá mo ga tá sért, a min den na pi te vé keny sé ge kért. 

Azt gon do lom azon ban, ah hoz, hogy a lel künk ben is ta vasz,
meg úju lás le gyen, meg kell lát nunk a kö rü löt tünk lé võ szé pet. Meg
kell lát nunk az éb re dõ ter mé szet min den szép sé gét, a ta va szi nyí ló
vi rá go kat, a vi rág ba bo ru ló gyü mölcs fá kat. Meg kell hal la nunk a
ma da rak egy re erõ sö dõ éne két, örül nünk kell a vis  sza té rõ köl tö zõ
ma da rak nak. A te le pü lé se ken vé gig ha lad va mo solyt csal nak ar -
cunk ra a ked ves ta va szi, hús vé ti szí nes kom po zí ci ók, me lyek a fal -
va kat és vá ro so kat öl töz te tik ün ne pi dísz be az ott élõk és ar ra lá to -
ga tók örö mé re. Nem fe led kez he tünk meg a hó nap je les nap ja i ról
sem, me lyek fõ ként a me zõ gaz da ság hoz kö tõd nek. Ha meg csor dul
Vin ce, te le lesz a pin ce, tart ja a mon dás. Szent Márk nap ján pe dig
a bú za szen te lés sel kér jük az Ara tás Urát, ad ja meg a min den na pi
ke nye rün ket. Áp ri lis 22-én ün ne pel jük a Föld nap ját, ame lyen kü lö -
nös fi gyel met szen te lünk a ter mé szet vé de lem re, a kör nye zet vé de -
lem re, él te tõ Föl dünk meg óvá sá ra. Az er re az al ka lom ra ter ve zett fi -
gye lem fel hí vó prog ra mok nagy ré sze biz to san át te võ dik az online
tér be, azon ban a ter mé szet be mind an  nyi an ki me he tünk. Ha csak
egy ke vés te rü le tet tisz tí tunk meg sé tánk al kal má val, vagy ül te tünk
egy fát a sa ját kör nye ze tünk ben, te le pü lé sün kön, már tet tünk egy
lé pést boly gónk meg óvá sa ér de ké ben. Kí vá nom, hogy a sze szé lyes
áp ri lis hoz za meg a ked ve zõ for du la tot a jár vány eny hü lé sé ben, jó
egész sé get és tes ti-lel ki meg úju lást, fel töl tõ dést min den em ber nek!
Sze ret ném, ha Ara nyo si Er vin vers so rai va ló ra vál ná nak: 

„Áp ri lis, áp ri lis,
te bo lon dos hó nap,
re ményt adsz a lét hez,
szebb lesz majd a hol nap,
Meg töl töd a lé tet
ér zés sel, re mén  nyel,
fel élesz ted lel künk
élõ, tisz ta fén  nyel.”

B.S.E.

A jár vány hely zet saj nos na gyon
ne héz meg pró bál ta tás elé ál lít ja
az em be re ket, mind a min den nap -
ja ik ban, mind a tár sa sá gi éle tük -
ben. Így van ez a kis te le pü lé se ken
is, ahol az ün ne pi meg em lé ke zé -
sek so rán a hely bé li ek min dig ösz -
 sze gyûl tek, és ezek az al kal mak le -

he tõ sé get nyúj tot tak a szo ro sabb
ba rát sá gok, ös  sze fo gá sok ki ala kí -
tá sá ban. 

A fa lu pol gár mes te re és az úgy -
ne ve zett „lám pás” se gí tõk a fa lu -
ban most is, eb ben a ne héz hely -
zet ben is meg tesz nek min dent,
hogy ez az ös  sze tar tás most is
meg ma rad jon. 

Már ci us 15-re fel dí szí tet ték a
kö zös sé gi há zat, a te le pü lés köz -
pon ti te rét, és az al ka lom hoz il lõ szí -
ne zõ ket he lyez tek ki a gyer me kek

szá má ra, ame lye ket ter mé sze te sen
ha za is vi het tek. A busz meg ál ló ba
egy kar ton „jel mez” is ki ke rült,
amely mö gé búj va pil la na tok alatt
hu szár rá vál toz hat tak.

Már ci us 14-én pe dig online
kre a tív dél utánt szer vez tek a kö zös -
sé gi ol da lon, ahol nem ze ti szí nû

nyak ken dõt, nyak lán cot, zász ló kat,
ko kár dá kat ké szí tet tek. 

Iga zán szép és han gu la tos ösz -
 sze ál lí tás sal, mû sor ral is ké szül tek,
amely az aláb bi lin ken ér he tõ el:
https://www.youtube.com/watch?v=
P6AS6GaLFkE

Kö szö net a lel ke se dé sü kért, és
gra tu lá lunk hoz zá!

Ba lázs Ani kó

Kép ga lé ri át ke res se a
www.repcevidek.hu ol da lon!

Következõ megjelenés: 2021. május 5.

Így ünnepelték
a március 15-ét Meszlenben

„Egy, ket tõ, há rom, négy, te kis nyu szi, ho vá mégy?
Se er dõ re, se rét re, a szép ta vasz elé be.”

Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za ta nyu szis édes ség cso ma gok kal
lep te meg a fa lu be li gyer kõ cö ket hús vét al kal má ból. A Nyu szi a gye re kek
ál tal ké szí tett fész kek be he lyez te a cso ma go kat, cse ré be vi dám, ta va szi
raj zo kat ka pott aján dék ba.                                          Né meth Lajosné
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• Csepreg
Csepregi Bor höl gyek
kö szön té se – ki csit más képp

Csepregen már sok éves ha gyo mány,
hogy a borosgazdák fel kö szön töt ték a Bor höl -
gye ket Nõ nap al kal má ból. Mû sor ral, vi rág gal
ked ves ked tek ne kik. Az idei év ben a ko ro na -
ví rus ra va ló te kin tet tel a Csepregi Hegy köz ség
borosgazdái le vél ben kö szön töt ték õket.

Ifj. Hajdók Jó zsef ver sé vel fe jez ték ki tisz te -
le tü ket, meg be csü lé sü ket. Íme a vers:

Nõ na pi kö szön tõ

Éle tet ad tok min den em ber szá má ra,

vi gyáz tok gyer me ke ink nyu godt ál má ra.

Ne vel tek gyer mek bõl em bert e vi lág ra,

vi gyáz va rá juk, mint tö ré keny vi rág ra.

Óv tok, véd tek min ket egy éle ten át,

sze me tek raj tunk, ami min dent lát,

Nem ma rad rejt ve öröm, sem bá nat,

el sõk va gyunk, a töb bi vár hat.

A bá nat mo soly ként ül ki ked ves, szép or cád ra,

nem em lé kez tet sem mi nap nap utá ni har cod ra.

Ha fá radt vagy, te azt nem mu ta tod,

aki bá na tos, kedv te len azt mu lat ta tod.

Szá mod ra le gyen aján dék, hogy be csü lünk, sze re tünk,

bár mi ba junk van, öle lõ kar ja id ban me ne dé ket ke re sünk.

Az év min den nap ját ér tünk éli tek, 

cse ré be ér te szin te a sem mit ké ri tek.

Le gyen vi rág cso kor ke zünk ben,

meg be csü lés, sze re tet szí vünk ben,

Te légy az ma, aki va la mit ka pott,

min den nõ nek bol dog nõ na pot!

A Bor höl gyek ne vé ben a ta va lyi kö zös ké -
pünk kel kö szön jük meg, hogy gon dol ta tok
ránk. Re mél jük, hogy ha ma ro san tu dunk ta lál -
koz ni is.                  Horváthné Pa dos Te réz

A Ma gyar Fa lu prog ram 2020 ke re te in be lül
meg hir de tett Kö zös sé gi tér ki/-átalakításra és
fog lal koz ta tás ra be nyúj tott pá lyá za ta si kert ho -
zott Sajtoskálnak. Az át ala kí tás hoz 27.459.000
fo rin tot kap tunk. A kö zös sé gi tér át ala -
kí tá sá nak ré sze a nagy te rem 36 m2-rel
va ló bõ ví té se, az egész épü let szí ne -
zé se, az egész épü le ten te tõ fel újí tás,
ener ge ti kai kor sze rû sí tés, a hi va tal el -
öre ge dett ab la ka i nak cse ré je és par -
ko sí tás. Ez ös  sze sen 35 mil lió fo rint ba
ke rül. Az el nyert ös  sze gen fe lü li részt
az ön kor mány zat sa ját pénz for rás ból
fi nan szí roz za. A mun ká la tok már el kez dõd tek. A
gyors és mi nõ sé gi mun ká ról a he lyi ér de kelt sé gû
BÜ KI LAK-ÉP Kft. gon dos ko dik, aki a ki vi te le zé si

mun kák ra ki írt pá lyá za tot el nyer te. Haller Im re
pol gár mes ter el mond ta: „A he lyi ek nek min dig
fon tos volt, hogy kör nye ze tük szép, ren de zett le -
gyen. Re mé li, ez a be ru há zás is el nye ri tet szé sü -

ket. Mi re be kö szönt a nyár, az ön kor mány zat
meg újult kör nye zet tel tud ja fo gad ni a te le pü lés
la kó it és az ide lá to ga tó kat.”                        bvr

Hetzer Ádám sopronhorpácsi la kos, a VMSZC
Csepregi Nádasdy Ta más Tech ni kum és Kol lé gi -
um egy ko ri ta nu ló ja az egyik ala pí tó ja an nak a
szak mai blognak, me lyet egy éve hoz tak lét re
töb bek kö zött a ví rus hely zet alat ti di gi tá lis ok ta -
tás ha tá sá ra. Õ me sél az új ság nak a blogjukról.

- A szak mai blogomat szak mai ta ná rom mal
(Hetyei Kor nél lal) in dí tot tuk el a di gi tá lis táv ok -
ta tás be ve ze té sé vel. Cé lunk el sõ sor ban egy
uni ver zá lis plat form lét re ho zá sa volt, ahol a
leg több szak ma kép vi sel he ti ma gát posz tok és
vi de ók for má já ban. Ez azt je len ti, hogy kü lön -
bö zõ szak mák szak em be re i nek vagy di ák ja i -
nak vár juk je lent ke zé sét, akik le ír ják vagy be -
szél nek a szak má juk ér de kes sé ge i rõl, ne ga tív
és po zi tív tu laj don sá ga i ról, il let ve kü lön bö zõ

hi ba je len sé ge ket ele mez nek ki. Mind emel lett
se gí tünk a di gi tá lis táv ok ta tás ban a di á kok nak
és a ta ná rok nak.

Mi vel szak mai blog va gyunk, ezért a pá lya -
ori en tá ci ó ra is nagy hang súlyt fek te tünk, mel  lyel
cé lunk, hogy egy re több di ák ta nul jon szak mát. 

Je len leg a fo lya ma tos szer kesz tõ -
to bor zás mel lett szak ma be mu ta tó vi -
deó so ro za tot is in dí tot tunk. Ez a pro -
jek tünk még kez de ti fá zis ban van,
ami lát ha tó  a vi de ó kon is, de ha ma -
ro san ezt egy újabb szín vo nal ra tud -
juk emelni, így a tar ta lom a né zõk
szá má ra is sok kal ér té ke sebb, ér de -
ke sebb és meg fog ha tóbb lesz.

Együtt dol goz tunk (és re mél jük,
hogy az el kö vet ke zen dõk ben is dol -
goz ha tunk) a Telekom Ma genta -
krafttal, va la mint részt vet tünk a ta va -
lyi Eu ró pai Szak kép zé si Hé ten is, de
több part ner kap cso la tunk van ki -

sebb, de nagyratörõ pro jek tek kel, ame lye ket fi a -
ta lok me ne dzsel nek. 

Van weboldalunk is (szakmamazeletem.hu), és
az Instagramon, Facebookon és LinkedInen is el ér -
he tõk va gyunk A szak mám az éle tem né ven. 
Ter vünk az, hogy mi nél több szak ma le gyen kép vi -
sel ve blogunkon, ez ál tal se gít ve a pá lya vá lasz tás
elõtt ál ló kat, de azo kat sem zár juk ki, akik csak kí -
ván csi ság ból lá to gat nak blogunkra.

Igler Pat rí cia

A szak mám az éle tem

Épül-szé pül Sajtoskál
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2021 is a
fej lesz té sek éve
Egyházasfaluban

A ve szély hely zet tõl szo ron ga tott,
de a re ményt éb ren tar tó, böj ti sze -
lek tõl si mo ga tott vi lá gunk ban, az
el múlt évek si ke re i bõl erõt me rít ve
pró bá lunk él ni és ter ve ink hez hû en
elõ re lép ni az idei esz ten dõ ben is
kis fa lunk ban.

Ta vasz be kö szön té vel már lép -
ten-nyo mon új ra mo so lyog nak
ránk a hús vét vá rás örö mé re ki nyílt,
ap rócs ka vi rá gok a ter mé szet rend -
je sze rint, és a szé pí tés re, dí szí tés re
so sem rest as  szo nyi ke zek ál tal.

A fej lesz tés nagy hor de re jû te rü -
le te in is biz ta tó an telt az el sõ ne -
gyed évünk, fõ kép pen a Ma gyar
Fa lu prog ram ta va lyi, si ke res pá lyá -
za ta i nak kö szön he tõ en.

Az ön kor mány zat épü le té nek fel -
újí tá sá hoz is el kez dõd tek a szük sé -
ges mun ká la tok. Új já ró la pot ka pott
a nagy te rem, és fo lya mat ban van
a nap ele mek fel he lye zé se is. Az
épü let mö gött né hány éve lé te sí tett
ját szó tér is el nyer te a ter vek sze rin ti
vég sõ for má ját. Új, biz ton sá gos ele -
mek kel gaz da god va vár ja a ki csi ket
az ön fe ledt ki kap cso ló dás ra.

Ami lyen nagy öröm a ját szó tér
kis ap ró sá ga ink nak, olyan nagy
bol dog ság köz sé günk fel nõtt la kos -
sá gá nak, hogy a rég óta dé del ge -
tett vágy álom ra, az új kul túr ház lé -

te sí té sé re be nyúj tott pá lyá za tun -
kon 145 mil lió Ft-os tá mo ga tást
nyer tünk. Így vég re min den hát rál -
ta tó té nye zõt le gyõz ve in dul hat év -
ti ze des ál munk meg va ló sí tá sa, az
új kul túr ház meg épí té se köz sé günk
egy ko ri büsz ke sé gé nek, a nagy
múl tú Ebergényi-kastély, il let ve a
KALOT épü le té ben, ahol a mû ve lõ -
dés re vá gyók, s a kü lön bö zõ szer -
ve ze tek be gyûlt kis kö zös sé gek iga -
zi ott hon ra és mû kö dé si te rü let re ta -
lál hat nak. 

A hús vét be kö szön té vel az el sõ
si ke res ne gyed év után a ter vek nek
meg fe le lõ en foly ta tó dik majd a ta -
valy meg kez dett fej lesz tés so ro zat,
töb bek közt az utak ra és jár dák ra
vo nat ko zó an. Re mé nye ink sze rint
2021 is a leg ered mé nye sebb évek
egyi ke ként sze re pel majd kis fa lunk
tör té ne té ben.

Ma jor Iza bel la

Nõ nap al kal má ból a kép vi se lõ-
tes tü let el lá to ga tott a fa lu min den
hölgy la kó já hoz, le gyen szó ma gyar -
ról vagy kül föl di rõl, ki csi rõl vagy
nagy ról. Egy for mán cse re pes vi rág -
gal ked ves ked tünk a nõk nek. A vi rá -
gok mind sár ga szí nû ek vol tak. A sár -
ga au to ma ti ku san vi dám, nap su ga -
ras jó kedv re de rít. Me leg ha tást, bol -
dog sá got kelt, elõ se gí ti a men tá lis
ak ti vi tást és erõt ad. Erõt, mely re most
min den ki nek nagy szük sé ge van! Ez -
zel a szán dék kal in dul tunk nõ nap
elõt ti szom ba ton, hogy min den höl -
gyet fel ke res sünk ott ho ná ban.

Jó volt lát ni, hogy a ví rus el le né re
a te le pü lé sen nem állt meg az élet.
Ahogy men tünk ház ról ház ra, min -
den hol új él mé nyek kel gaz da god -
tunk. En ged jék meg, hogy meg osz -
 szam Önök kel ezek nek egy tö re dé -
két. Jár tunk olyan ház nál, ahol ép -
pen disz nó vá gás zaj lott, és a nagy
mun ka el le né re is ked ve sen in vi tál tak
min ket egy kis bõr ké re, va la mint a
nem min den na pi gaz da sá got is
meg te kint het tük. Ugyan is eb ben az
ud var ban struc cok és emuk is él nek
szá mos ba rom fi mel lett. Ezek a szo -
kat lan ál la tok sok kí ván csis ko dót csá -
bí ta nak ar ra a kör nyék re.

Foly tat va utun kat, ta lál koz tunk
olya nok kal, akik a ker tet ren dez ték,
hi szen itt a ta vasz. Sze ren csé re fa lun
még min dig fon tos nak tart ják, hogy

a por ta ren de zett, ápolt le gyen. Te le -
pü lé sünk büsz ke le het ren de zett por -
tá i ra, szor gal mas la kó i ra.

To vább ha lad va ra gyo gó te kin te -
tû kis ma má hoz lá to gat tunk, aki tõl
meg tud tuk, hogy má jus ra vár ják ba -
bá juk ér ke zé sét. Azt is el árul ta, hogy
a ba ba na gyon hun cut, mert min -
den ed di gi vizs gá la ton szé gyen lõs
volt, és nem mu tat ta meg a ne mét,
így meg le pe tés lesz a szü lõk nek. Jó
egész sé get és könnyû szü lést kí vá -
nunk. Ta lál koz tunk új don sült nyug dí -
jas sal, aki a hos  szú évek ki tar tó mun -
ká ja után a meg ér de melt pi he né sét
tölt he ti csa lád ja kö ré ben. Már most
in vi tál tuk az õs  szel meg ren de zés re
ke rü lõ nyug dí jas na pi ren dez vé -
nyünk re.

Volt, ahol a há zi mun kát vég zõ
férj nek tud tuk át ad ni a vi rá got, mert
az as  szony kór ház ban fe küdt mû tét
mi att. A ház ura csi no sí tot ta, ta ka rí tot -
ta a há zat, hogy mi re a fe le ség ha -
za tér, min den a leg na gyobb rend -
ben le gyen, és az as  szony csak a
gyógy ulás ra kon cent rál has son. Re -
mél jük, ha ma ro san együtt le het is -
mét a csa lád. Szin te min den ki vel si -
ke rült pár szót vál ta ni, fan tasz ti kus ér -
zés volt új ra ta lál koz ni. Re mél jük, a
leg kö ze leb bi ün ne pet már a Fa lu -
ház ban tart hat juk a szo ká sos mó don.
Is ten él tes se a nõ ket!  

Pietrowskiné Végh And rea

Nõ na pi kö szön tõ
Nemesládonyban

Sajtoskáli ki ke let

Amint el múl tak a té li na pok, a
fa lu la kói kü lön bö zõ mó don hir det -
ték a ta vasz éb re dé sét. Az Együtt a
Szép Sajtoskálért Egye sü let tag jai
nem csak a kö zös sé gi te re ken, ha -
nem a sa ját há za ik elõtt is je lez ték,
hogy ha ma ro san ün nep kö ze leg.
Szebb nél szebb ta va szi ko szo rúk

ke rül tek a ka puk ra, be já ra ti aj tók -
ra. Ké szül tek a kü lön bö zõ for má jú
to jás fák, még a ré gi hasz ná la ti tár -
gyak is meg ele ve ned tek. A hús vét
egyik jel ké pe, a kis gye re kek ked -
ven ce, a nyu szi is na gyon sok ház
elõtt meg je le nik több fé le anyag -
ból ké szít ve, kü lön fé le mó don dí -
szít ve, mo soly gós ra va rá zsol va.
Öröm el ha lad ni a sajtoskáli ut cá -
kon, hi szen nap ja ink bo ron gós
han gu la tá ban mo solyt csal nak
ezek a dí szek nem csak a gye re kek,
ha nem a fel nõt tek ar cá ra is. Kö szö -
net az ötletelõknek, az al ko tók nak
min den egyes dí szért.

Baloghné Si mon Eri ka

A nõket
köszöntötték

Több éves ha gyo mány Sajtos ká -
lon, hogy a kép vi se lõ-tes tü let a köz -
meg hall ga tást már ci us 8-án, a nem -
zet kö zi nõ na pon tar tot ta, így en nek

ke re té ben kö szön töt te a meg je lent
höl gye ket. Az idei év ben azon ban a
jár vány ügyi hely zet mi att rend ha gyó
mó don ün ne pel ték a fa lu nõi la kó it.
A tes tü let fér fi tag jai vi rág gal fe jez ték
ki a nõk irán ti el is me ré sü ket. El lá to -
gat tak a leg fi a ta labb kis lány tól a
leg idõ sebb nagy ma má hoz is, ter mé -
sze te sen az elõ írá so kat be tart va. A
te le pü lés min den hölgy tag ja ked ve -
sen és öröm mel fo gad ta az ön kor -
mány zat fi gyel mes sé gét.           

bvr
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Online jel mez ver seny Tömördön
Az idei év ben el ma radt a far san gi bál kis te -

le pü lé sün kön. De hogy ne ma rad junk jel me zek
nél kül, online jel mez ver senyt hir det tünk ki csik -
nek és na gyok nak. Nagy öröm mel töl tött el
min ket, ami kor ér kez tek a jobb nál jobb öt le tek.
Volt ma cink, kisvakondunk, kom man dó sunk,

jós nõnk, Harley Quinnünk és Demónánk. Emel -
lett ter mé sze te sen a rend õrei is be ne vez tek:
Chase ku tyus és a rend õr lány. Vi szont ez meg is
ne he zí tet te a zsû ri dol gát. A sok jó öt let kö zül
nem tud tunk vá lasz ta ni, hogy kik le gye nek a
do bo gó sok, így egy frap páns öt let tel áll tunk
elõ. Min den ne ve zõ egy for ma ér ték ben ka pott
aján dé kot, és csak a cso mag tar tal ma vál to zott
kor osz tá lyon ként. Már ci us 6-án ad tuk át a dí ja -
kat, így a kis lány ok nak egy kü lön meg le pe tés -
sel ké szül tünk nõ nap al kal má ból. Mi vel 4 fiú és
4 lány volt a ne ve zõ, min den fiú vá laszt ha tott
egy kis lányt, aki nek át ad egy szál tu li pánt. Kö -
szön jük szé pen Tömörd Köz ség pol gár mes te ré -
nek rész vé tel ét és tá mo ga tá sát, hogy meg va ló -
sít hat tuk ezt a prog ra mot.          Kurucz Eni kõ

Kép ga lé ri át ke res se a
www.repcevidek.hu ol da lon!

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Tömörd
Si mon Dá ni el pol gár mes ter be szá mo ló ja

a 2019-es, 2020-as évek rõl és a te le pü lés je -
len le gi hely ze té rõl:

Ked ves Ol va só!
E rö vid írás ál tal – ha csak nagy vo na lak ban

is, de – be te kin tést nyer het ab ba, hogy az el -
múlt 1,5 év so rán mi lyen vál to zá sok tör tén tek Si -
ma sá gon, és mi vár ha tó re mé nye im sze rint a kö -
zel jö võ ben. Ér dek lõ dé sét a kép vi se lõ-tes tü let
ne vé ben is kö szö nöm!

Si mon Dá ni el pol gár mes ter

Si ma ság kép vi se lõ-tes tü le te 2019 ok tó be ré ben
szin te tel jes egé szé ben át ala kult. A tes tü let át lag -
élet ko ra 55 év rõl 36 év re vál to zott. A meg fi a ta lo dó
tes tü let szá mos terv vel, el gon do lás sal kez dett mun -
ká hoz, ám az ön kor mány zat pénz ügyi hely ze te mi -
att 2019. év vé gén a túl élés re kel lett kon cent rál ni.
A pénz ügyi ne héz sé gek mi att új ra kel lett
gon dol nunk az ön kor mány zat mû kö dé si
me cha niz mu sa it és tel jes gaz dál ko dá sát. A
2020. év költ ség ve té se volt az el sõ, ame -
lyet mi ké szít het tünk el, és eb ben már sze -
re pel het tek olyan té te lek, ame lyek meg va -
ló sí tá sa ér de ké ben dol goz ni akar tunk. Bi -
za ko dás ra adott okot, hogy az át szer ve zé -
sek kö vet kez té ben hely re bil len ni lát szott a
pénz ügyi egyen súly, és a 2019. év fo lya -
mán a Ma gyar Fa lu prog ram ke re té ben ki -
írt két nyer tes pá lyá zat meg va ló sí tá sá val
kezd het tük el az évet.

Az egyik egy járdafelújítási pro jekt volt, amely
anyag tá mo ga tást je len tett. Az épít ke zés tár sa dal -
mi mun ká val va ló sult meg. Pénz hí ján más ként
nem is lett vol na ki vi te lez he tõ a do log. Ez úton is kö -
szö nöm a részt ve võk nek, hogy mun ká juk kal, gé -
pe ik kel se gí tet tek! A má sik gyõz tes pá lyá zat ré vén
Si ma ság új fa lu bus  szal gaz da go dott, amely a ta -
valy meg in du ló fa lu gond no ki szol gá lat jár mû ve -
ként jó szol gá la tot tesz kö zös sé günk nek.

A 2020-as év ben sa ját erõ bõl ki épí tés re ke rült
az ön kor mány za ti hi va tal in for ma ti kai há ló za ta és
meg fe le lõ WIFI-lefedettsége. Tár sa dal mi mun ká val
és a nyá ri di ák mun ká sok se gít sé gé vel ki tisz tí tot tuk
a köz te me tõ el ha nya golt szo ci á lis par cel lá ját, el -

vé gez tük az ön kor mány zat rak tá ra i nak, lom tá ra i -
nak rend be té te lét. A te le pü lés ve szé lyes és be teg
fá i nak ki vá gá sa kor is szá mít hat tunk a la kos ság se -
gít sé gé re. Meg kezd tük a fa lu fõ víz el ve ze tõ ár ká -
nak ki tisz tí tá sát, ami az idei év ben fog be fe je zõd ni.

A 2021-es év so rán el kezd tük a te le pü lés föld -
út ja i nak ja ví tá sát, amit az idõ já rá si adott sá gok tól
füg gõ en tu dunk foly tat ni. Meg tisz tí tot tuk a mû ve lõ -
dé si ház mö göt ti te rü le tet az ott fel hal mo zott tör me -
lé kek tõl. Ter vez zük a Sza bad ság ut cai au tó busz for -
du ló meg szé pí té sét, il let ve egy au tó busz par ko ló -
val va ló bõ ví té sét. A Bé ke ut cai meg ál ló ban a fe -
dett vá ró ki ala kí tá sa évek óta vá rat ma gá ra, így ez
is idei cél ja ink kö zé tar to zik. Ki sebb jár da sza ka szok
ja ví tá sát, utak ká tyú zá sát is sze ret nénk meg va ló sí -
ta ni. Fel ves  szük a kap cso la tot a te le pü lés ké pet el -
csú fí tó in gat la nok tu laj do no sa i val, de ez bi zo nyos
ese tek ben saj nos ko ránt sem egy sze rû fel adat!

Az idei év ben is mét több pá lyá zat be adá sát
ter vez zük. A már em lí tett Ma gyar Fa lu prog ram ki -
vá ló le he tõ sé ge ket tar to gat. Ha tal mas elõ nye,
hogy az ál lam tel jes egé szé ben fi nan szí roz za a
gyõz tes pá lyá za to kat, így azok a te le pü lé sek is
bát ran él het nek a le he tõ ség gel, ame lyek hoz zánk
ha son ló an for rás hi án  nyal küz de nek. E pá lyá za tok
ré vén sze ret nénk tá mo ga tást nyer ni az ön kor -
mány za ti hi va tal, il let ve az or vo si ren de lõ épü le té -
nek fel újí tá sá hoz, fû té si rend sze rük kor sze rû sí té sé -
hez. Azért len ne sze ren csés e két pro jekt gyõ zel me,
mi vel ezek nem csak esz té ti kai cé lo kat szol gál nak,
ha nem ko moly rezsi meg ta ka rítást is ered mé nyez -
né nek. A meg ta ka rí tott pénz bõl szá mos ki sebb fej -

Mi a hely zet Si ma sá gon?
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lesz tést va ló sít hat nánk meg, szé pít het nénk te le pü -
lé sün ket. Jó len ne, ha a Mû ve lõ dé si ház ud va rán
lé võ ren dez vény te ret be le het ne fed ni, és a mel let -
te lé võ ját szó te ret is meg le het ne újí ta ni. Ezek mel -
lett pá lyá zunk út fel újí tás ra, hi szen a köz te me tõ fõ -
be já ra tát igen rossz út sza kasz okon le het csak
meg kö ze lí te ni.

A ko ro na ví rus-jár vány a ta va lyi év ben nem
várt hely ze tet te rem tett. Egy részt az ön kor mány -
zat be vé te le it csök ken tet te, más részt se gít sé get is
kel lett nyúj ta ni a la kos ság nak. Jó volt meg ta pasz -
tal ni, hogy az év ele jén, ami kor nem le he tett ele -
gen dõ masz kot kap ni, a he lyi as  szo nyok ös  sze -
fog tak, és meg varr ták a kel lõ men  nyi sé get. Kö -
szön jük! A fa lu gond no ki szol gá lat se gí tett a be vá -
sár lás ban, gyógy szer ki vál tás ban, a meg ren delt
ebé dek ki hor dá sá ban. Meg jegy zen dõ, a ta va lyi
év ben in dí tot tuk el a te le pü lé sen a szo ci á lis ét kez -
te té si prog ra mot.

2020 má ju sa óta együtt mû kö dünk a lö või óvo -
dá val, és szü lõi ké rés re a kis gyer me kek szál lí tá sát,

kí sé re tét a fa lu gond no ki szol gá lat old ja meg. Az
online ok ta tás alat ti gyer mek ét kez te tés be is be se -
gít a szol gá lat. Az ol tá si kam pány kez de te óta vé -
gez zük a la kos ság ol tó pont ra va ló szál lí tá sát is.

A min den nap ok ban va ló se gí té sen túl az ön -
kor mány zat le he tõ sé ge i hez mér ten igyek szik tá -
mo gat ni azo kat a la ko so kat, aki ket anya gi lag is
meg vi sel a jár vány. El sõ sor ban gon do lok a gye re -
ket ne ve lõk re, idõ sek re, ál lás nél kü li ek re.

A jár vány hely zet saj nos nem ked vez a ren dez -
vé nyek nek sem. Na gyon sze ret ném, ha az ol tá -
sok mi nél elõbb meg fé kez nék a jár ványt, és új ra -
in dul hat na a nor má lis élet. A múlt év ben szá mos
prog ram ról kel lett le mon da nunk, és most már na -
gyon jó lett vol na far san gol ni, nõ na pi bu lit tar ta -
ni, mél tón meg em lé kez ni már ci us 15-én! Nem tu -
dom, hogy mi kor le het majd kö zös sé gi prog ra -
mo kat, ren dez vé nye ket szer vez ni, el tu dunk-e
men ni fa lu ki rán du lás ra, le het-e bú csúi bu lit,
nyug dí jas-ta lál ko zót tar ta ni... A sok rossz el le né re
úgy gon do lom, hogy a mos ta ni hely zet fur csa

mó don ho zott va la mi jót is. Meg ta pasz tal hat tuk,
hogy mi lyen fon to sak az ün ne pe ink hez, ha gyo -
má nya ink hoz kap cso ló dó ta lál ko zá sok, akár szû -
kebb vagy tá gabb kö zös sé gün ket néz zük. Úgy
ér zem, ha azt még nem is le het tud ni, mi kor lesz
idén el sõ ren dez vé nyünk, ab ban biz tos va gyok,
hogy jól fog si ke rül ni!

Igler Pat rí cia

Ahogy ko ráb ban már ér te sül het tek ró la,
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta si ker rel pá lyá zott a
Te le pü lés fá sí tá si Prog ram ke re té ben. En nek ered -
mé nye ként 2021 már ci u sá ban meg is ér ke zett 30
db föld lab dás, 10-14 cen ti mé ter törzskörméretû
ame ri kai hárs fa tá masz tó ka ró val, takarómulccsal
és vé dõ rác  csal az ül te té si he lyé re, a csepregi
sport pá lya kö ré. A hely szín ki je lö lé sé nél nagy sze -
re pet ját szott, hogy a sport pá lya kö rül nem rég ki
kel lett vág ni az el öre ge dett fe nyõ ket.

Az új cse me ték el ül te té sét a Csepregi Sport -
egye sü let tag jai vé gez ték, akik a fák ké sõb bi gon -
do zá sát is vál lal ták. A ki vá gott öreg fe nyõk tus kó it
spe ci á lis gép pel si ke rült le mar ni, el tá vo lí ta ni, ez zel

is hoz zá já rul va a ren de zett kör nye zett ki ala kí tá sá -
hoz. Hor váth Zol tán pol gár mes ter Facebook-
oldalán kö szön te meg Hor váth Gá bor al pol gár -
mes ter úr nak, Kótai Jó zsef kép vi se lõ úr nak, Pócza
An tal el nök úr nak és az egész CSSE-nek a sze mé -
lyes köz re mû kö dést, va la mint Sza bó And rás nak és
Übelher Iván nak, akik tár sa dal mi mun ká ban nyúj -
tot tak se gít sé get a föld mun ká hoz. Meg kö szön te
to váb bá Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ nek a
fen ti pá lyá za ti si ker ér de ké ben ki fej tett köz ben já rá -
sát, és meg je gyez te, hogy to vább ra is fi gye lem -
mel kö ve tik az Országfásítás prog ra mot, és is mé telt
le he tõ ség ese tén fel tét le nül pá lyáz ni fog nak.

Dr. Tar soly Ádám

Meg ér kez tek a hárs fák Csepregre

Új hely re köl tö zik 
a Fitt-Box bü ki csa pa ta

A Fitt-Box Ököl ví vó Egye sü let hi va ta los
ke re tek kö zött 2009 nya ra óta mû kö dik,
ugyan ak kor a ko ráb bi évek ben már fog lal -
koz tak ököl ví vás sal, után pót lás ke re sé sé vel
és ne ve lé sé vel az edzé sek mel lett. A kõ sze -
gi csa pat mel lett Bü kön is van szak osz tá -
lyuk. Az edzé sek nek hely szí nét a csepregi
Csátép épü le te biz to sí tot ta. Bár most a jár -
vány hely zet mi att az edzé sek meg tar tá sá -
ra nincs le he tõ ség, hi szen csak az iga zolt
ver seny zõk nek van er re le he tõ sé ge, de a
két edzõ, Bödei Gá bor és Ne mes Erik vár ja
már az új ra in du lás le he tõ sé gét. A
pandémia után a bü ki cso port új hely re
köl tö zik, már foly nak a tár gya lá sok az új te -
rem nek helyt adó vál lal ko zó val – tud tuk
meg Var sá nyi Áron tól, a Fitt-Box Ököl ví vó
Egye sü let edzõ jé tõl, akit nem ze ti ün ne pünk
al kal má ból a Vas Me gyei Köz gyû lés Vas
Me gye Szol gá la tá ért Sport Ta go za ta díj jal
tün tet tek ki. Más vál to zás is tör tént Áron éle -
té ben, hi szen meg vá lasz tot ták a Ma gyar
Ököl ví vó Szak szö vet ség if jú sá gi fér fi csa pat
egyik ke ret edzõ jé vé.                        S.Heni
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Krókuszok a csepregi Ambrózy-erdõn
A szõ lõ he gyek fö löt ti er dõn ba ran gol va

elõ ször a „Vár lak” (az er dész en nél a kuny hó -
nál vár ta a mun ká sa it) kuny hó hoz érünk. 

A kis ház mel lett el sé tál va ha tal mas gé pek -
kel, fa ki ter me lé si mun ká kat lát hat tunk. To -
vább men ve az er dõ ben, el érünk a „Lát lak”
rönk há zig. (A pa gony er dész in nen fi gyel te az
en ge dély nél kül ott tar tóz ko dó kat, ez volt
védkerület.) 

Tú rán kat to vább foly tat va a Szén ége tõ-er -
dõ rész fái kö zött meg pil lant hat juk a har ma dik
há zi kót. A har ma dik kuny hó az „El kap lak” (itt
az va dász az il le ték te len em bert ki küld te az
er dõ bõl), itt gyö nyö rû er dei fe nyõ fel újí tá so kat
lát ha tunk.

Rö vid csel len gés után sé tánk cél já hoz az
Ambrózy-erdõhöz érünk, ahol a kék krókuszok
cso dá la tos lát vá nya tá rul a sze münk elé, ami -
ért ér de mes volt meg ten ni ezt az er dei sé tát. 

A krókusz hagy más nö vény, mely vi rá ga it
feb ru ár és áp ri lis kö zött hoz za. Egyes faj ták
már tél vé gén, míg má sok csak már ci us ban
bont ják szir ma i kat. A fe jé vel bó lo ga tó kró -
kuszok lát vá nya a bo ron gós hi deg ta vasz ba is
elénk ve tí tet te a ki ke let üze ne tét.

Ui.: Gróf Ambrózy-Migazzi Ist ván (1869–1933)
bo ta ni kus és a je li ar bo ré tum meg ala kí tó ja.

Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
A már ci us 15-i ün nep hez kap cso lód va „Vas

Me gye Gaz da sá gá ért Díj” ki tün te tés ben ré sze sült
Pereznyák Zol tán, a bü ki Für dõ Ét te rem tu laj do no -
sa. Szak mai te vé keny sé gé nek me gyei el is me ré se
ad ta az al kal mat a be szél ge té sünk höz.

– Ré gi is me rõs ként gra tu lá lok ki tün te té -
sed hez, amely egy si ke res élet út el is me ré se.
Kér lek, rö vi den vá zold fel szak mai pá lyá dat
ol va só ink nak. 

– Kel le mes meg le pe tés
volt a ki tün te tés szá mom ra,
s úgy ér zem, a szak má ban
el töl tött 52 év rõl is szól. A he -
lyi ál ta lá nos is ko la be fe je zé -
se után 1969-ben Bu da pes -
ten a SZÖVOSZ Dó zsa
György Ke res ke del mi és
Ven dég lá tó ipari Szak mun -
kás Is ko lá já ban foly tat tam
ta nul má nya i mat. Ta ná ra ink
jól meg ala poz ták ven dég -
lá tá si is me re te in ket. Ipa ri ta -
nu ló ként a Csepreg és Vi -
dé ke ÁFÉSZ csepregi Wág -
ner Ven dég lõ jé ben vé gez -
tem a szak mai gya kor la tot Pócza Kár oly, id. Holpár
Je nõ és Szanati Ist ván irá nyí tá sá val. Mel let tük sze -
ret tem meg a szak mát. Ez idõ alatt több je len tõs
szak mai ver seny részt ve võ je vol tam, ahol jó he lye -
zé se ket ér tem el. 

1972-ben a fel szol gá ló szak má ban je les mi nõ -
sí tés sel szak mun kás vizs gát tet tem. Ezt kö ve tõ en az
ÁFÉSZ bük für dõi sze zo ná lis Vár ta ét te re mé ben fel -
szol gá ló ként dol goz tam. A für dõ téliesí té sé vel
egyidõben az ÁFÉSZ me gyei és or szá gos tá mo ga -
tás sal át épít tet te és bõ vít tet te Für dõ Ét te rem mé a
ré geb bi egy sé gét, s on nan tól már egész év ben
nyit va tar tot tunk. 1975-ben be vo nul tam ka to ná -
nak, majd a le sze re lés után 1977–1984 kö zött Tóth
Er nõ mel lett üz let ve ze tõ-he lyet tes ként dol goz tam
to vább a Für dõ Ét te rem ben.

Az 1980-as évek kö ze pé tõl a szö vet ke ze tek
bér be ad ták a ven dég lá tó egy sé gek üze mel te té -

sét, né hány év vel ké sõbb pe dig el is ad hat ták
õket. 1984–1987 kö zött Bük für dõn tár sa im mal
együtt a bé relt Vad vi rág csár dát üze mel tet tem.
Köz ben 1985-ben si ke re sen tel je sí tet tem az üz let -
ve ze tõi szak vizs gát. Majd 1988-ban a felsõbüki fa -
lu ré szen Füzi Lász ló val meg nyi tot tuk az ÁFÉSZ-tõl
meg vá sá rolt Mus kát li Ven dég lõ át ala kí tá sá val ki -
ala kí tott Va dász ta nya Ven dég lõt, mely 1993-ban
sa ját tu laj do nom ba ke rült. Emel lett pár hu za mo san

több ven dég lá tó egy sé get
üze mel tet tem a nagy köz ség -
ben és a für dõn, ál ta lá ban
más társ sal kö zö sen (Arany -
hor dó ét te rem, Sa lá ta bár,
Pál ma Pres  szó, Nyír fa bü fé).
1996-ban si ke rült meg vá sá -
rol nom a bük für dõi Für dõ Ét -
ter met, mely nek je len leg is
tu laj do no sa va gyok, és nap -
ja ink ban is ak tí van dol go -
zom ben ne – 3 éve – már
nyug dí jas ként.

A nyolc va nas évek vé ge
és a ki lenc ve nes évek si ker -
tör té net volt nem csak Bü kön,

de a ven dég lá tás ban is. Sok volt a nyu ga ti ven -
dég. A ma gya rok, fõ leg a csa lá dok, egye sü le tek
és a mun ka he lyek egy re több ren dez vényt tar tot -
tak a ven dég lá tó egy sé gek ben. Mu tasd be a csa -
lá di vál lal ko zás ban üze mel te tett Für dõ Ét ter met és
a je len tõ sebb ren dez vé nye i te ket.

Fe le sé gem, Pi ros ka már a Va dász ta nyá ban is
be se gí tett a mû köd te tés be. Gyer me ke ink – Zol tán
és Hed vig – ven dég lá tó-ipa ri szak kö zép is ko lát vé -
gez tek. Ta nul má nya ik után az ét te rem ben foly tat -
ták pá lya fu tá su kat, s itt dol goz nak most is. So kat
kö szön he tek ne kik és a töb bi mun ka társ nak, s a
ba rá tok nak is.

A für dõi ven dég lá tó egy ség ha gyo má nyos ét -
te rem bõl, ön ki szol gá ló ét te rem bõl, bü fé bõl és ká -
vé ház ból áll. Sa ját cuk rász üzem mel ren del ke zik,
ahol na pi szin ten ké szít jük a sü te mé nye ket. Az ét te -
rem több nagy ren dez vény nek is he lyet ad. Évek

A szak mai élet út el is me ré se
„Nem csak a ven dé ge ink nek kü lön le ges al ka lom, ha be tér nek
hoz zánk, mi ma gunk is meg tisz tel te tés nek érez zük.”
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óta leg na gyobb ren dez vé nyünk a Vas me gyei va -
dász bál. A té li idõ szak ban több va dász tár sa ság is
ná lunk ren de zi sa ját bál ját. A ha gyo má nyos bü ki
iparosbálnak is he lyet biz to sí tunk. A far san got kö -
ve tõ en nõ na pi bált szok tunk ren dez ni. A ta va szi év -
szak jel leg ze tes ös  sze jö ve te lei a bal la gá si ün ne pi
ebé dek. Má jus tól ok tó be rig a la ko dal ma ké a fõ -
sze rep, me lyek hez egy szer re há rom nak is tu dunk
hely színt biz to sí ta ni. E mel lett több ki sebb csa lá di
ün nep sé get is tar ta nak ná lunk ked ves ven dé ge ink
(szü le tés nap, ke resz te lõ, bér mál ko zás stb.) No vem -
ber ben a li ba na pé a fõ sze rep. Most már ha zánk -
ban is egy re na gyobb ke let je van a li ba va cso rá -
nak, de Auszt ri á ból is szép szám mal ér kez nek. Év
vé ge fe lé a mun ka he lyi ren dez vé nyek ke rül nek
elõ tér be. Majd az év vé gét egy szil vesz te ri bál lal
zár juk.

– Ki tün te té sed laudációjában ki emel ték:
„Rend sze re sen ké pez te ma gát és kol lé gá it,
hí vott meg szak em be re ket, nagy szál lo dák
mes ter séf je it, hogy a kor kö ve tel mé nye sze -
rin ti újí tá so kat be ve zes se, és ez zel ma ga sabb
szín vo na lú szol gál ta tást nyújt has son a ven -

dé gek nek. Ak tí van részt vesz a ven dég lá tó -
ipar te rü le tén a szak kép zés ben, az új ge ne -
rá ció szak em be re i nek ne ve lé sé ben.” Be szélj
er rõl is.

– Ez mind igaz. Pá lya fu tá som kez de té tõl hí va tá -
som nak élek. Nem csak a jó pap ta nul hol tig, ha -
nem a jó ven dég lá tós is. 1972 óta fog lal ko zom a
ta nu lók gya kor la ti ok ta tá sá val. Szá mos te het sé ges
pin cér ta nu ló ke rült ki ke ze im kö zül. 1996 óta a Für -
dõ Ét te rem ben há rom szak te rü le ten ok tat juk a di á -
ko kat: fel szol gá ló, sza kács és cuk rász.

– A szak mai te vé keny ség mel lett a köz -
élet ben is részt vál lal tál.

– A szak mai szer ve ze tek kö zül a Vas me gyei
Ven dég lá tó Klub ban te vé keny ke dem. A bü ki ön -
kor mány zat kép vi se lõ tes tü le té nek, il let ve gaz da -
sá gi-pénz ügyi bi zott sá gá nak 15 évig vol tam tag ja.
Né hány cik lu son ke resz tül a Bü ki Gyógy für dõ Igaz -
ga tó sá gá ban, majd a Fel ügye lõ Bi zott ság ban is
tény ked tem.

– Kü lön bö zõ szer ve ze tek, fõ leg sport -
szer ve ze tek szpon zo rá lá sá ból is ki vet ted a
ré sze det.

– Min dig is val lot tam, hogy a moz gás nak nagy
sze re pe van az éle tünk ben. Ezért is tá mo gat tam a
kö vet ke zõ szak osz tá lyo kat: lab da rú gás, asz ta li te -
nisz és bir kó zás. A bá lo kat, jó té kony sá gi ak ci ó kat
tom bo la- és egyéb fel aján lá sok kal se gí tet tem.

– A több mint egy éve tar tó vi lág jár vány a
ven dég lá tást is súj tot ta. Mi vár ha tó a kö zel jö -
võ ben?

– Az el múlt egy évet na gyon meg síny let te az
ide gen for ga lom. Csak ke vés tu ris ta ke res het te fel
Bük für dõt, s az ét ter met. Sok ren dez vény is el ma -
radt a pandémia mi att. Mind ez nagy ár be vé tel-ki -
esés sel jár, amin pró bá lunk éte lek hét vé gi ház hoz
szál lí tá sá val né mi leg csök ken te ni. Bí zom a mi elõb -
bi új ranyi tás ban, hogy az élet vis  sza tér ét ter münk -
be, és is mét sok ked ves ven dég nek kí ván ha tok jó
ét vá gyat!

Zá ró gon do lat ként sze ret ném el mon da ni, hogy
kö szö nöm a csa lá dom nak és dol go zó im nak a kö -
zös, si ke res mun kát.

– Az új ra nyi tá sig ki tar tást, mun kád hoz jó
egész sé get és to váb bi si ke re ket kí vá nok.

Sá gi Fe renc

Ko kár da, Nem ze ti dal, for ra da lom, már ci u si if -
jak. Ezek rõl a sza vak ról min den ma gyar em ber -
nek az egyik leg na gyobb nem ze ti ün ne pünk
jut eszé be, az 1848. már ci us 15-i sza bad ság -
harc. Mes ter há zán a pol gár mes ter, a kép vi -
se lõ-tes tü let tel együtt a jár vány ügyi sza bá -
lyo kat be tart va, rend ha gyó mó don, ki csit
sze ré nyebb kö rül mé nyek kö zött ko szo rúz ta
meg a fa lu szü lött jé nek Mesterházy Ist ván
hon véd ez re des nek sír hely ét. A ka to na tiszt a
te le pü lé sen szü le tett 1811. 04. 23-án, a vi lá -
go si fegy ver le té tel után az ara di had bí ró ság

elõ ször ha lál ra ítél te, majd az íté le tet vár fog ság ra
vál toz tat ta. 1853. 07. 18-án ke gyel met ka pott, és

ha za tért. 1854. 12. 08-án hunyt el szü lõ fa lu já ban.
Év ti ze dek óta ha gyo mán  nyá vált a köz ség ben,
hogy a nem ze ti ün ne pen az ön kor mány zat az I.
és II. vi lág há bo rú hõ se i nek ál lí tott em lék mû nél is
ko szo rút he lyez el. Így tör tént ez az idei év ben is.
Do hi Zsolt pol gár mes ter ün ne pi be szé de után a
Szó zat el ének lé sé vel zá rult a ko szo rú zá si ün nep -
ség. Nem csak fel ada tunk, kö te les sé günk is a
már ci u si if jak em lé két meg õriz ni, a jö võ nem ze dé -
ké nek to vább ad ni.  Jó a hõ se ink re em lé kez ni, jó
ma gyar nak len ni!

Baloghné Var ga Ri ta

Ko szo rú zás Mes ter há zán
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Tömördiek biz ton sá gá ra „vi gyáz nak”
Tömörd Köz ség Ön kor mány za ta több ka me -

rá ból ál ló térfigyelõkamera-rendszer ki épí té sét
va ló sí tot ta meg a la kos ság hoz zá já ru lá sá val ab -
ból a cél ból, hogy a köz biz ton ság nö ve ked jen,
az il le gá lis hul la dék le ra kás vis  sza szo rul jon, eset -
le ges bûn ügyi ese tek fel de rí té sét se gít se. 

Ered ményt hir de tett a Mi nisz ter el nök -
ség Egy há zi és Nem ze ti sé gi Kap cso la to kért Fe -
le lõs Ál lam tit kár sá ga az EEÖR-KP-1-2021/1-
001387 „Egy há zi épí tett örök ség vé del me és
egyéb tá mo ga tá sa” cím mel ko ráb ban meg je -
lent „Egy há zi tu laj do nú épü let fel újí tá si mun kái”
el ne ve zé sû pá lyá zat tá mo ga tá si ös  sze gé rõl. 

A Tömördi Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség is
nyúj tott be pá lyá zott, s a dön tés ér tel mé ben
14 957 129 Ft vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga tást
nyer tünk temp lo munk te tõ szer ke zet ének fel újí tá -
sá ra, Így a lel ki éle tünk leg fon to sabb hely szí ne is
meg újul hat és meg szé pül het!                   KSzÁ

Nyuszijátszótér a busz vá ró nál
Igaz, az idõ já rás még nem akar ne künk

ta vaszt hoz ni, de a fa lu szé pí tõk se gít sé gé vel
meg ér ke zett a nyu szi csa lád a busz vá ró hoz! 

Va rázs la tos han gu la tot je le ní te nek meg:
Nyu szi ma ma tá vol ból, a fe nyõ fa tör zsé nek tá -
masz kod va fi gye li cse me té it. Egyi kük épp a sár -
ga „ra ké tá val” húz za a to já sok kal te li sze ke ret,
má si kuk a ko sár mel lõl fi gye li, mi tör té nik kö zé -
pen, s õr zi a szí nes to já sok kal te li ko sa rat. Bé kés,
nyu godt, vi dám a han gu lat.  

Mind nyá jan sze ret nék, ha rá juk né zünk, mo -
soly fa kad jon ar cun kon, bár a maszk mi att nem
lát ha tó, de ra gyog jon a szemünk! Úgy le gyen!

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Tömörd
Az idõ já rás ugyan még nem tük rö zi, de már

ko pog tat a ta vasz. Rü gyez nek a fák, nyíl nak a
vi rá gok, csi cse reg nek a ma da rak. Éled a ter mé -
szet. Ha „nor má lis” me der ben foly na az éle tünk,
ter mé sze tes nek ven nénk a ta vasz el sõ hír nö ke it.

Most min den nyí ló vi rág fe lett ki csit el idõ zünk.
Tud juk, em bert pró bá ló idõ sza kon me gyünk ke -
resz tül. A jár vány leg ne he zebb idõ sza ká ban
van az or szág. A fer tõ zé sek és a
ha lál ese tek szá ma drasz ti ku san
emel ke dik. Ahogy ed dig, úgy ez -
után is a le he tõ leg több esz köz zel
vé de ni kell a fo ko zot tan ve szé lyez -
te tett idõ se ket. Or szá go san el kez -
dõd tek az ol tó pon to kon és a kör ze -
ti or vo si ren de lõk ben a vé dõ ol -
tások be adá sa. Te le pü lé sünk la kó i -
nak se gít sé get nyúj tunk az ol tá sok
hely szí né re el jut ni. Fa lu gond no kunk
kis bus  szal szál lít ja a ki je lölt ol tó hely -
re a fa lu azon la kó it, akik más képp
nem tud nak el jut ni Sár vár ra vagy a hegyfalusi
kör ze ti ren de lõ be. Kör ze ti or vo sunk kal, Dr. Tóth
Dorinával na gyon jó az ön kor mány zat kap cso -
la ta, bár most te le pü lé sün kön nincs ren de lés,
te le fo nos egyez te tés után min den ben se gít sé -
get nyújt a fa lu la kó i nak.

Fa lu gond no kunk, Fe hér Bé la igény sze rint in -
té zi a la ko sok nak a be vá sár lást, Hegy fa lu ra or -
vo si ren de lés re vi szi a fa lu la kó it, ki vált ja a fel írt
re cep te ket. A vi lág jár vány az õ mun ká ját is
meg nö vel te, át ala kí tot ta, en nek el le né re lel ki is -

me re te sen vég zi a dol gát. Kö szö net ér te! Fa -
lunk ban is ki csit le las sult az élet a jár vány ügyi in -
téz ke dé sek mi att, de nem állt meg. Tom pa lá -
dony ön kor mány za ta a Sze lek tor Kft.-vel kar ölt ve
a ta vasz el sõ nap ja i ra idén is elekt ro ni kai hul la -
dék gyûj tést szer ve zett. A fa lu la kói se gít sé get
kap tak a mo só gé pek, hû tõk, té vék a Fa lu ház
ud va rá ra va ló el szál lí tá sá hoz. A fa lu gond nok
után fu tó val gyûj töt te össze a bon tás ra ítélt és el -
rom lott elekt ro ni kai hul la dé kot. Volt, aki a há za
elé rak ta ki, de volt, aki je lez te, hogy több hû tõt
is sze ret ne el vi tet ni, ott az ud va ron ra kod tak az
után fu tó ra. Az ilyen ügyek ben is fon tos nak tart ja
a te le pü lés ve ze té se a szer ve zett sé get, hogy
gör dü lé ke nyen me hes se nek vég be az eh hez
ha son ló in téz ke dé sek is. 

Már ci us 15-én a már ci u si if jak elõtt tisz te leg -
ve az ön kor mány zat fel von ta nem ze ti szí nû zász -
la ját. Ott ho nunk ban ki tûz tük a ko kár dát, és ta lán

mind an  nyi unk nak eszé be ju tott a Nem ze ti dal
né hány so ra. 

Meg tör tént a sport park mû sza ki át adá sa
már ci us 18-án, ami a Ma gyar Fa lu prog ram ke -
re te in be lül va ló sul ha tott meg. A jár vány ügyi in -
téz ke dé sek la zí tá sa után a la kos ság igény be
tud ja ven ni ezt az új spor to lá si le he tõ sé get is.
Már ci us utol só he té ben szûk kör ben szer vez tünk
sze mét sze dést a Ma gyar Köz út Zrt.-vel kar ölt ve.
Az ön kor mány zat is fo lya ma to san gyûj ti a te le -
pü lés bel- és kül te rü le tén el do bált sze me tet, de

Megérkeztek a gólyák
Tompaládonyba
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ezek el le né re gya ko ri prob lé ma köz sé günk ben
is a hul la dék. Saj nos a te le pü lés köz igaz ga tá si
te rü le tén az el múlt idõ szak ban több he lyen is ta -
lál koz tunk il le gá li san le ra kott hul la dék kal. 

Fel hív juk a la ko sok fi gyel mét, és egyút tal kér jük
is: óv juk kör nye ze tün ket tisz ta sá gát, szép sé gét! A
hús vét ra ké szül ve idén is fel dí szí tet tük te le pü lé sün -
ket. A Fa lu ház elõt ti par ko sí tott ré szén és a pos ta té -
ren fû ben ülõ nyu szi val „ta lál koz hat tunk”. A to jás fát
még a vi ha ros szél sem tud ta meg té páz ni. A gye -
re kek ezen a hús vé ton sem ma rad tak meg le pe tés
nél kül. Az ön kor mány zat cso ki val töl tött cso ma gok -
kal lep te meg õket, ame lye ket a Mi ku lás-cso ma -
gok hoz ha son ló an ház hoz vit tek. Ez úton ké rem a
to váb bi ak ban is azt az erõs ki tar tást, se gí tõ kész sé -
get, ös  sze fo gást, amit kis fa lunk bol to sa ink su gá -
roz nak a ve võ ik ré szé re. Kö szön jük ne kik azt az ál -
do za tos és szor gal mas mun kát, amit ez alatt az
egy év alatt nyúj tot tak a ve võ ik fe lé. Bí zunk ben ne,
hogy si ke rül ni fog, si ke rül nie kell. Az ál do za tos mun -
ka meg hoz za gyü möl csét. Ked den kez dett ránk
süt ni az Is ten nap ja. Dél táj ban nagy szárny csa pás -
ok kal meg ér ke zett a fa lunk gó lyá ja. Ki csit tor zo san,
fá rad tan, ri ad tan. Ez is jel zi, hogy a hi deg idõ el le -
né re itt van vég re a vár va várt ta vasz. Néz tük:
egye dül? Sok a kér dés, de nem telt be le egy nap,
meg ér ke zett a pár ja is. Ez is azt bi zo nyít ja, lát szik a
fény az alag út vé gén. Õk is ide ér tek, ha nem is
együtt, de a foly ta tás együtt megy to vább. Õk is
meg ta nul ják ve lünk együtt: nem já ték, ami most
kö rü löt tünk zaj lik. Ez egy ví rus! Nem is akár mi lyen!
Nem tud ni, hogy ha la dunk-e ki be lõ le, vagy ülünk
a kel lõs kö ze pé ben. 

Bí zom ben ne, hogy már ma gunk mö gött
hagy tuk a „sö tét sé get”, ha la dunk a „fény” fe lé,
mint a meg ér ke zett gó lyá ink is. Ha kell, egy jó
szó val, ha kell, biz ta tás sal, ha kell, egy is mo soly -
 lyal te gyük szeb bé eze ket a meg szür kí tett, masz -
kos na po kat!                                             m.m

Az idei far sang nem va ló sul ha tott meg a ha -
gyo má nyos for má ban, online tér be kény sze rül -
tünk, de így sem tel he tett el né mi vi dám ság nél kül
a feb ru ár. Lócs Köz ség Ön kor mány za ta online jel -
mez ver senyt hir de tett a la kos sá ga kö ré ben. E-
mailben, Messenger-üzenetben ér kez tek a fo tók a
mas ka rá ba öl tö zött ver seny zõk rõl, ös  sze sen 21 je -
lent ke zõ mé ret tet te meg ma gát. Feb ru ár 27-én

dél után ke rült sor az ün ne pé lyes díj áta dó ra a kul -
túr ház ban, ahon nan sen ki sem tá vo zott üres kéz -
zel. Akik csak egy pa ró kát vagy masz kot húz tak a
fe jük re, em lék lap és táb la cso ki volt a ju tal muk,
míg az ala pos ter ve zést és ki vi te li mun kát igény lõ
jel me ze sek ok le ve let, pezs gõt, cso kit, mo zi je gye -
ket vagy va cso ra utal ványt nyer tek. 

A leg jobb nak ítélt csa pat dí ját a Sejk és há rem -
höl gyei kap ták, az az Pietrowski Zol tán, va la mint
Pietrowskiné Már kus Ka ta lin, Gadovics Haj nal ka,
Gájer Mó ni ka. Má so dik he lye zett csa pat a Ci ca lá -
nyok, Marczinné Gadovics Kla u dia és kis lá nyai,
Ara bel la, Iza bel la. A leg jobb fel nõtt egyé ni ver -
seny zõ nek já ró dí jat Buús Ju dit nyer te el sa ját ké szí -

té sû Olaf-jelmezével. A gyer me kek kö zött lány ka -
te gó ri á ban Feiner Vik tó ria di a dal mas ko dott a szin -
tén sa ját ké szí té sû SpongyaBob jel me zé vel. Fiú ka -
te gó ri á ban Hor váth Dá vid Zsom bor vit te el az el sõ
he lye zett nek já ró dí jat egy olyan, kar ton do boz ból
ké szí tett trak tor al ko tá sért, amin még lám pák is vi -
lá gí tot tak, mint egy iga zi trak to ron. If jú sá gi ka te gó -
ri á ban Pi ros ka és a Va dász di a dal mas ko dott, az az

Várkonyi Márk Pi ros ka ként és
Feiner Zsó fia Va dász ként. A ver -
seny kü lön dí ját Mé szá ros Lász ló
nyer te el, aki a leg több jel mezt
vo nul tat ta fel a ver seny ben: be öl -
tö zött új évi ma lac nak, hor gász -
nak, ví rus ir tó nak és ví rus nak is. 

A dí ja kat Hor váth Il di kó pol gár -
mes ter as  szony ad ta át, be tart va
a ví rus mi at ti óv in téz ke dé se ket.
Örö mét fe jez te ki, és meg kö szön te
a szép szá mú rész vé telt, a na gyon

lel kes hoz zá ál lást, a sok ké szü le tet, a kre a tív öt le te -
ket. Bí zik ben ne, hogy jö võ re már a ha gyo má nyos
far san gi mu lat sá got ren dez het jük meg bál lal,
tánc cal és fánk kal. Ez után jött az iga zi meg le pe tés,
a lócsi ös  sze tar tó kis kö zös ség is ki tett ma gá ért, fé -
nyes ser leg gel és a leg szebb ci gány lány díj jal tün -
tet te ki pol gár mes ter as  szo nyát, va la mint a leg -
szebb bo szor kány cí met aján dé koz ta a köz mû ve -
lõ dé si mun ka társ nak. Ilyen kö zös ség ben él mény
dol goz ni még a pandémiában is.

RN

Kép ga lé ri át ke res se a
www.repcevidek.hu ol da lon!

Online far san gi
jel mez ver seny Lócson
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Már ci u si meg em lé ke zés Szakonyban
Az idei már ci us 15-i meg em lé ke zé se ket fe -

lül ír ta a jár vány hely zet. Al kal maz kod va a szo -
mo rú tény hez, ki csit sa já tos, egye di volt idei
meg em lé ke zés a te le pü lé sen.

A gye re kek hez, fi a ta lok hoz szólt a he lyi
könyv tár fel hí vá sa: ké szít se nek ott hon zász ló kat,
ko kár dá kat, me lye ket csa lád juk kal kö zö sen he -
lyez ze nek el a szakonyi hõ sök em lék táb lá i nál.

A te le pü lé sen élõk bár kü lön, még is együtt
érez ve tisz te leg tek az 1848–49-es sza bad ság -
harc hõ sei és a már ci u si fi a ta lok elõtt.     ada

Hús vét ra vár va
Az Együtt Szakonyért Egye sü let már már ci us

el sõ he té ben meg kezd te a fa lu hús vé ti dí szí té -
sét. Elõ ke rül tek az elõ zõ év ben ké szí tett de ko rá -
ci ók, me lye ket idén több hely re ál lí tot tak fel. A
Szakony fel ira tot meg vi sel te a tél, ezért az át -

fes tés re ke rült. A vi rá go zás is meg tör tént, de az
idõ já rás saj nos nem ked ve zett a nö vé nyek nek,
így azo kat már ci us vé gén új ra ül tet ték az egye -
sü le ti ta gok. Ke rült be lõ lük a fa lu táb lák hoz, a
hi va tal hoz és a fa lu sze ke ré re is. 

Üröm az öröm ben, hogy a de ko rá ci ók kö -
zül saj nos két nyu lat el tu laj do ní tot tak. Az
elkövetõ(k) nem tisz tel ték ez zel má sok mun ká -
ját, s a te le pü lést sem. 

Ter mé sze te sen az egye sü let len dü le tét ez
nem tö ri meg, hi szen újabb ter vek, fel ada tok
vár nak meg va ló sí tás ra.                            ada

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Szakony

• Mesterháza

A szakonyi ön kor mány zat utak ja ví tá sá ra szó lí -
tot ta meg a he lyi gaz dá kat. A mun ká la tok ra már -
ci us el sõ fe lé ben két al ka lom mal ke rült sor,

Reseterits-Boros Eve lin ko or di ná lá sá val. Az Egy há -
zasfalu fe lé ve ze tõ út men tén a na gyon el hasz ná -
ló dott út sza kasz ok rend be té te lé re volt most le he -
tõ ség. A szük sé ges men  nyi sé gû és mi nõ sé gû

anya got a szakonyi ön kor mány zat biz to sí tot ta.
Csenár Má tyás a kép vi se lõk ne vé ben kö szö ne tét
fe jez te ki mind azok nak, akik meg hal lot ták a hí vó

szót, idõt, ener gi át ál doz tak a mun ká la tok ra. A ja -
ví tá si mun ká la tok ban részt vett: Cséry Agro Kft.,
Hanis Ta más, Bo ros End re, GSD Agrárprodukt Kft.
Zsira és Csenár Má tyás.                                 ada

Nem ze ti ün ne pünk al kal má ból a Fi a tal Vál -
lal ko zói díj Horvátzsidányba ke rült, az Art Water
Kft. ügy ve ze tõ jé nek Dr. Balázsy Pé ter me gyei
jegy zõ ad ta át a je len tõs el is me rést. Szá mos kí -
sér let tör tént az el múlt év ti ze dek ben a Bam bi új -
ra in dí tá sá ra. Do ro gi Évá nak két évig tar tott, mi -
re meg tud ta sze rez ni a Bam bi véd jegy ét. Bár õ
már nem az a kor osz tály, aki még it ta ezt a ne -
dût, de eszé be sem ju tott, hogy más né ven lép -
jen be a ma gyar üdí tõ pi ac ra. Éva köz gaz dász
vég zett ség gel, koc ká za ti tõ ke be fek te té sek kel
kezd te a pá lyá ját. 2016-ban ér ke zett a hor vát -
zsi dányi cég hez, ahol komp lex fej lesz té se ket
haj tot tak vég re. 4 új ter mék csa lá dot hív tak élet -
re. A Bam bi egy két és fél de cis csa tos üveg ben
for gal ma zott üdí tõ ital volt, az el sõ ilyen, ami

meg  je lent a szo ci a liz mus kor sza ká ban. Ez volt az
egyet len üdí tõ ital a ma gyar pi a con. 2020-ban
a le gen dás üdí tõ italt új já é lesz tet ték. Az új Bam bi
amúgy sem egy si ma szén sa vas szörp, ha nem
ter mé sze tes ös  sze te võk bõl, tisz ta for rás víz bõl ál -
ló, 7 na pos fer men tá lá si el já rás sal ké szült ital. A
gyár ban 8-an dol goz nak, és va la mennyi mun -
ka fá zis gé pe sít ve van. Bam bi ban a mos ta ni üdí -
tõ ita lok cu kor tar tal má nak csu pán a har ma da
ta lál ha tó. A né ven kí vül sem mi nem em lé kez tet
a ré gi ital ra. Táv la ti ter vek közt sze re pel újabb
ízek ki kí sér le te zé se, a pi ac mé lyí té se. Sõt, a jár -
vány hely zet el múl tá val egy eset le ges nyílt nap -
ra is sor ke rül het, ahol az ér dek lõ dõk meg is mer -
ked het nek a gyár tá si fo lya mat tal.

SulicsHeni

Spor to lá si le he tõ ség Mes ter há zán
Mes ter há za a Ma gyar Fa lu prog ram ke re te -

in be lül sport park lét re ho zá sá ra nyert pá lyá za -
tot. A ki vi te le zé si mun kák be fe je zõd tek. A mû sza -
ki át adás 2021. már ci us 18-án meg tör tént. Do hi
Zsolt pol gár mes ter el mond ta: „Az ön kor mány zat
vár ja a spor tol ni vá gyó kat a Fa lu ház ud va rán lé -
võ sport park ba, ahogy a Fa lu ház fel újí tá si mun -
ká la tai be fe je zõd tek. Az ud var még épí té si te rü -
let, ezért most még a te le pü lés la kos sá ga nem
tud ja igény be ven ni ezt a spor to lá si le he tõ sé -
get. Ter mé sze te sen utá na is az ak tu á li san ér -
vény ben lé võ jár vány ügyi elõ írá sok be tar tá sá -
val hasz nál ha tók a sport esz kö zök.”               bvr

„...és még Bam bi is kapható…”

Me zõ gaz da sá gi utak
ja ví tá sa Szakonyban
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Mi vel a ví rus hely zet már egy éve itt van köz -
tünk, és új ra fel lán golt, ezért a ren dez vé nye ink is
át szer ve zés re ke rül tek. 

A nemesládonyi kul túr kör Facebook-oldalán
rajz pá lyá za tot hir det tünk ki a 3 és 14 év kö zöt ti
gyer me kek ré szé re. Két he tet kap tak a raj zok el -
ké szí té sé re. Mi vel olyan jól si ke rül tek az al ko tá -
sok, ezért min den gyer me ket kü lön-kü lön ju tal -
maz tunk. A rajz pá lyá zat ban az el sõ há rom leg -
jobb dí ja zás ban ré sze sült vol na, de mi vel meg -

le pe té sünk re an  nyi sok szép rajz ér ke zett, és
nem akar tunk el fo gul tak sem len ni, így ar ra a
dön tés re ju tot tunk, hogy mind a tíz részt ve võ
meg ér de mel egy kis ap ró sá got a mun ká já ért
cse ré be. 

Az al ko tá sok egy hé tig ki vol tak ál lít va a Mû -
ve lõ dé si ház elõtt, meg te kint he tõ ek vol tak a fa -
lu la kói szá má ra. Na gyon ügye sek vol ta tok!
Még egy szer kö szön jük a sok cso dás al ko tást! 

Ohr Bri git ta

Meg em lé ke zés 
a ví rus ár nyé ká ban

2020. már ci us 15-e más volt, mint a töb bi
év ben. E nap nem vész el a sok éves ko kár dás
em lé kek ka val kád já ban, hi szen nagy já ból ek -
kor tájt szem be sül tünk elõ ször az zal, hogy a tá -
vo li or szág rém hí rei nem tel je sen alap ta la nok.
Az, hogy nem tart hat tuk meg a vá ro si meg em -
lé ke zést, egyi ke volt az el sõ ha rang nak, ami a
vál to zás sze lét je lez te. 

2021-ben fel ele ve ned tek ezek az em lé kek.
A fel lé põk, szer ve zõk kö zöt ti te le fo nok, a ta -
nács ta lan ság, a fé le lem. Idén el ke se rí tõ volt a
fel is me rés is, hogy az óta el telt egy egész év, és
még min dig küz dünk a jár vánnyal. 

Ilyen kö rül mé nyek kö zött szü le tett meg az el -
ha tá ro zás, hogy a 2021-es év ben Csepreg vá -
ro sa elé be áll a je len kor ki hí vá sá nak, és meg -
te rem ti a meg em lé ke zés hez szük sé ges mél tó
kö rül mé nye ket. 

Alap ve tõ el vá rás volt a cso por to su lá sok el -
ke rü lé se, a ke gye le ti he lyek meg ko szo rú zá sa, a
ci vil szer ve ze tek, in téz mé nyek ün ne pi mû so ra i -
nak be mu ta tá sa. E szem pont ok nak meg fe lel ve
– az ön kor mány zat kez de mé nye zé sé re – vi de -
ós mû sor ké szí té sé be fo gott a vá ros, amely ben
8 ci vil szer ve zet és két in téz mény is sze re pet vál -
lalt: Csepregi Bor ba rát és Tu risz ti kai Egye sü let,
Csepreg Köz biz ton sá gá ért Pol gár õr és Baj tár si
Egye sü let, Csepregi Vegyeskar Egye sü let,
Csepregi Bor ba rát Höl gyek Egye sü le te,
Csepregi Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let, Far kas
Sán dor Egy let, Fér fi Dal kör, Hor gász Egye sü let, a
Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és a
ze ne is ko la di ák jai. 

Az ös  sze sen 85 fõ sze rep lé sé vel ké szült 21
pro duk ció mel lett a mû sor ban he lyett ka pott a
zárt kö rû vá ro si ko szo rú zás fel vé te le is. Idén Ba -
logh Jánosné dr. Hor váth Te ré zia nép rajz ku ta tó
meg ke re sés sel élt Csepreg ön kor mány za ta fe -
lé an nak ér de ké ben, hogy fel ku ta tás ra és
meg ko szo rú zás ra ke rül hes sen 3 hon véd – Hor -
váth Já nos, Sár vá ri Jó zsef, Var ga Ist ván – és 5
nem zet õr – Cserpán Já nos, Haizler Já nos, Pin tér
Fe renc, Pruckner Jó zsef, Reseterits Ist ván – sír ja a
te me tõ ben. A nyug he lye ket he lyi ci vi lek se gít -
sé gé vel si ke rült fel ku tat ni, amit kö ve tõ en Hor -
váth Zol tán pol gár mes ter, Hor váth Gá bor al pol -
gár mes ter és Kótai Jó zsef kép vi se lõ he lyez te el
raj tuk a vá ros ko szo rú ját.

Dr. Tar soly Ádám

Már több mint egy éve kez dõ dött a
Covid–19 ne vû vi lág jár vány, amely gyö ke res tõl
for gat ta fel és vál toz tat ta meg mind an  nyi unk
éle tét. Az el telt egy év ben ki emelt fi gyel met
kap tak a front vo nal ban dol go zók, az egész ség -
ügye sek, ta ná rok, rend vé del mi szer vek dol go -
zói, fu va ro zók, ke res ke de lem ben dol go zók stb.
De van egy mun ka vál la lói ré teg, mely nek kép -
vi se lõ i rõl ke ve seb bet szól tak
a hí rek. Õk a pos tá sok.

Si ma sá gon há rom éve
dol go zik egye sí tett kéz be sí tõ -
ként Si mon Ka ta lin. Ve le ké szí -
tet tem in ter jút, mely bõl job -
ban meg is mer het jük õt, cél -
ja it, emo ci o ná lis vi szo nyu lá -
sát e ne héz mun ká hoz. Öt
plusz egy kér dést tet tem fel
ne ki, íme a vá la szok:

– Mondj va la mit a
mun kád ról!

– Vé let le nül ke rül tem a
pos tá hoz, las san már hat
éve. Elõ ször csak he lyet tes -
ként dol goz tam, az tán el vál lal tam fõ ál lás ban is.
Ki csit iz gul tam, mert so sem fog lal koz tam elõt te
ha son ló val. De az ide ges ség ha mar el múlt,
most már nem bán tam meg a dön té se met. Na -
gyon sze re tek kéz be sí tõ ként dol goz ni.

– Mi ért sze re ted?
– Õszin tén mon dom, az ér zés, hogy sza bad

va gyok, és nem áll egy foly tá ban va la ki a há -
tam mö gött, fel be csül he tet len. Sze re tem az em -
be re ket, sze re tek ki csit be szél get ni ve lük, pró bá -
lok ked ves, se gí tõ kész len ni min den ki vel.

– Mi von zott er re a pá lyá ra? Mi volt a
mo ti vá ci ód?

– Hát nem a pénz, az biz tos! Mert a pos tá sok
saj nos a mai na pig na gyon alul fi nan szí ro zot tak.

Pe dig nyá ron a hõ ség ben, õs  szel esõ ben, szél -
ben, té len hi deg ben, hó esés ben is men ni kell,
és ten ni a dol gun kat. Ahogy az imént is em lí tet -
tem, nem er re a pá lyá ra ké szül tem, de a sors er -
re a pá lyá ra so dort. Most már na gyon sze re tem!

– A pandémia alatt is vé gig dol goz tál,
dol go zol. Hogy éled meg ezt a hely ze tet?

– Vég re a pos tá sok (kéz be sí tõk) is szó ba ke -
rül tek! Így van, dol goz tam és
dol go zunk a töb bi kol lé gá val
együtt. Masz kot, kesz tyût
hasz ná lunk, kéz fer tõt le ní tést
vég zünk, és a mun ka megy
to vább, mint a ví rus elõtt.
Ros  szul esett, hogy min ket
szin te so ha, se hol nem em lí -
tet tek, pe dig vé gig tal pon
vol tunk, va gyunk.

– Ter ve id a jö võ re vo -
nat ko zó an?

– Sze ret nék to vább ra is
kéz be sí tõ ként dol goz ni itt, a
fa lu tok ban. Re mé lem, lesz rá
a kö zel jö võ ben is le he tõ ség,

és a pos ta a to vább ra is mû köd ni fog a te le pü -
lé sen.

– Van még va la mi, amit sze ret nél el -
mon da ni?

– Sze ret nék min den ki nek jó egész sé get kí -
ván ni! Na gyon vá rom már a ví rus men tes idõ sza -
kot! Vi gyáz zon min den ki ma gá ra, és vi gyáz zunk
egy más ra is, bí zom ben ne, hogy kö zös erõ fe szí -
tés sel, a sza bá lyok be tar tá sá val túl fo gunk jut ni
ezen is.

Meg kö szön ve a köz re mû kö dést, to váb bi jó
mun kát, ki tar tást kí ván tam a kéz be sí tõnk nek. És
igen! Mi, si ma sá gi ak is na gyon sze ret nénk, ha
meg ma rad na a pos tánk, Ka ti ká val együtt!

Haller E.

Március 15-i megemlékezés Nemesládonyban

Egy hét köz na pi hõs
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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,
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•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a. 
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[ ]GYÓGYSZERTÁR

A hús vét kö ze led té vel az ün nep -
hez kap cso ló dó szim bó lu mok kal dí -
szí tet tük fa lunk köz pon ti te rü le te it.
Nyu szik, to já sok és bar ka ágak al kot -
ják a kom po zí ci ó kat. Az alap anya -
gok be szer zé sét kö ve tõ en a szor gos
ke zek nek kö szön he tõ en sor ke rül he -
tett az öt le tek meg va ló sí tá sá ra. A kö -
zös sé gi mé di án ke resz tül fi gyel tünk
fel egy ked ves fel aján lás ra, mi sze rint
egy hely bé li le gény ke szí ves ség bõl
nyuszikészítést vál lal. Fel ké ré sünk
után a meg be szél tek sze rint al kot ta
meg a fá ból elõ ál lí tott tap si fü le se ket,
és az össz kép ki ala kí tá sá ban is se gít -
sé get nyúj tott.

Bánfi Gá bor Kevin már nem elõ -
ször se gí tet te kö zös sé gün ket. Azon túl,
hogy a töb bi nagygeresdi gyer mek -
hez ha son ló an fel lép kü lön bö zõ mû -
so rok ban, a két év vel ez elõt ti fa lu na -
pon elõ a dott lak ta nya je le ne tünk höz,
le sze re lõ zász ló kat fes tett le pe dõ re.

Fel me rült ben nem a kér dés, hogy
va jon mi kész tet egy 7. osz tá lyos fi út
ar ra, hogy a szá mí tó gé pes já té kok
he lyett kre a tív te vé keny ség gel fog -
lal koz zon.

Gá bor – szü lei be le egye zé sé vel
– szí ve sen vá la szolt a fel tett kér dé -
sek re.

Me sélt ne kem ar ról, hogy a ta nu -
lá son kí vül fo ciz ni és floorballozni jár,
ked ve li a hor gá sza tot, bi ca jo zik a

ha ve rok kal, so kat se gít az apu ká já -
nak és ter mé sze te sen sok idõt tölt a
kre a tív el fog lalt sá ga i val.

Ar ra a kér dés re, hogy hon nan jött
az öt let a kéz ügyes sé get igény lõ fog -
la la tos ság hoz, azt mond ta: már kis -
ko rá tól fog va sze re tett fúr ni, fa rag ni,
de a nagy ma má ja ad ta a len dü le -
tet, aki be vet te egy ál ta la ve ze tett
kre a tív cso port ba, az óta ko mo lyab -

ban fog lal ko zik a té má val. Al ko tá sa i -
hoz dekopírfûrészt, ra gasz tó pisz tolyt
is hasz nál és dekupázstechnikát is al -
kal maz. A sok szor hasz nált, szin te már
el csé pelt kér dés is el hang zott: mi le -
szel, ha nagy le szel? To vább ta nu lá si
szán dé ka i ról így val lott: pi ci ko rá tól a
me zõ gaz da sá gi gé pek bû vö le té ben
él. A me zei mun kák so rán több ször

be ké redz ke dett a gaz dák ál tal üze -
mel te tett trak to rok ba és kom báj nok -
ba, így a ta nul má nya it kö ve tõ en ha -
son ló te vé keny sé get sze ret ne foly tat -
ni. Ki tar tó nak tart ja ma gát, amit el -
kép zel, azt meg va ló sít ja. A szá mí tó -
gé pet több sé gé ben csak ta nu lás ra
hasz nál ja, vé le mé nye sze rint az
online ta ní tás kez det ben dö cö gõs
volt, de idõ vel be le jött a táv ok ta tás -
ba. Kis hú gá val né ha akad köz tük
egy kis test vé ri ci va ko dás, ám több -
sé gé ben jól ki jön nek egy más sal. A
hús vé ti ün ne pek ben min dent fan -
tasz ti kus nak tart, ápol ja a lo cso lás
ha gyo má nyát, amely a ví rus jár vány
mi att saj nos a ta va lyi év ben és az
idén is el ma radt.

Meg kö szön ve a be szél ge tést,
már a kö vet ke zõ meg ren de lést is to -
váb bí tot tam a ta va szi-nyá ri de ko rá -
ci ó hoz. A hús vé ti dí szí tés sel együtt
meg tör tén tek a so ron lé võ kom po zí -
ci ók elõ ké szü le tei is. Pol gár mes ter úr
és a kép vi se lõ-tes tü let tag jai a dí szí tõ
ele mek (hor dók, au tó gu mik) fel aján -
lá sá val, fes té sé vel já rul tak hoz zá a
mun ká hoz, Gá bor pe dig a fá ból ké -
szült vi rá go kat ké szí ti.

Kö szö nöm a nagygeresdi fa lu -
szé pí tõ csa pat ed di gi mun ká ját,
leg kö ze lebb ta lál ko zunk az ün ne -
pek után!

Né meth Lajosné

A ví rus hely zet mi att Tor más li ge ten
sem le he tett ün ne pel ni a far san got.
Ezért az ön kor mány zat online ver senyt

szer ve zett. A ké pe ket feb ru ár 20-ig
vár ta a kö zös sé gi mun ka társ e-
mailben vagy Fa ce book-üzenetben.

A te le pü lé sen 4 gyer mek je lent ke zett
a meg mé ret te tés re. 

Rég vá ri Em ma kis egér ként mo -
soly gott a be kül dött fo tón. Ró ka Ve -
ro ni ka két szer öl tött jel mezt: egy szer
ci ca lány, majd pók lány volt. Kiss Ba -
lázs vám pír nak, Kiss Pé ter ku tyus nak
öl tö zött. 

A zsû ri úgy gon dol ta, hogy nem
tesz nek a jel me zek kö zött kü lönb sé -
get, és mind a négy gyer me ket ju -
tal maz ta. Az ün ne pé lyes áta dó ra
már ci us har ma di kán ke rült sor a mû -
ve lõ dé si ház ban.

A gye re kek bol do gan vet ték át
aján dék cso mag ja i kat a köz ség ve -
ze tõ jé tõl.                    Dream Te am

Kép ga lé ri át ke res se a
www.repcevidek.hu ol da lon!

Or vo si esz köz 2020

A Ma gyar Fa lu Prog ram ke re té -
ben Or vo si esz köz 2020 cí mû
alprogramra pá lyá zott Zsira Köz ség
Ön kor mány za ta a ta va lyi év ben.
Az így el nyert kö zel 2 mil lió fo rin tos
tá mo ga tás ból a vá ró ter mek bú to -
rai, il let ve a ren de lõk fel sze relt sé ge
újul ha tott meg. Fel újí tás ra ke rült az
or vo si és vé dõ nõi vá ró te rem. Új ülõ -
kék, szé kek, ke rül tek be szer zés re,
va la mint egy pe len ká zóasz tal ke rült
még fel ál lí tás ra a vé dõ nõi vá ró te -
rem be. A ki csik jobb el lá tá sa ér de -
ké ben – a már meg lé võ, de el avult
esz kö zök cse ré jé nek kö szön he tõ en
– új di gi tá lis cse cse mõ mér leg és az
azt tar tó asz tal, di gi tá lis test súlymér -
leg ma gas ság mé rõ vel, vér nyo más -
mé rõ, író asz tal, mû szer szek rény és
mû szerasz tal ke rült el he lye zés re. Az
or vos mun ká ját ezen túl egy – az új -
ra élesz tés hez szük sé ges – defibrillá -
tor fog ja se gí te ni.  De a ren de lõ be
ke rült még új for gó szék és vizs gá ló -
ágy is. Re mél he tõ leg a be teg el lá -
tást ezek a kor sze rû sí té sek kön  nyeb -
bé te szik, a be te gek nek pe dig a
ké nyel me sebb bú to rok és a meg -
újult kör nye zet a vá ra ko zás ide jét
kel le me seb bé te szi.                 NPK

SZJA 1%

• Bü ki Nõi Kar Egye sü let, 9737 Bük, Eöt vös u. 11.
A.sz.: 18886724-1-18 

• Sok-Szín-Pad Tár su lat, 9737 Bük, Eöt vös u. 11.
A.sz.:  18898914-1-18

• Bü ki Vá ros vé dõ és Szé pí tõ Egye sü let, 9737
Bük, Eöt vös u. 11. A.sz.:  19244064-1-18 

• Tömörd Köz sé gért Köz ala pít vány -t – 9738
Tömörd, Fõ u. 9., Adó szám: 18897119-1-18

Al ko tó kész ség ti zen éve sen

Online jelmezverseny Tormáson






