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Mes ter há zi La jos bá csi 90 éves lett

„Si mo gasd, amíg le het, a meg fá radt öreg
ke ze ket, Hisz õk ne vel tek fel té ged, oly so kat
fá ra doz tak ér ted.”

Répceszentgyörgyön, ott ho ná ban kö szönt -
het ték a szép ko rú Mes ter há zi La jos bá csit.
1931. szep tem ber 7-én, Pósfán szü le tett. Küz -
del mes, dol gos élet út ján fe le lõs ség tel jes mun -

ka kö rök ben tel je sí tett szol gá la ti évek után fe le -
sé ge és csa lád ja kö ré ben töl ti min den nap ja it.
La jos bá csi jó egész ség nek ör vend, je len leg is
ak tí van részt vál lal a ház kö rü li ki sebb fel ada tok
el vég zé sé ben.

Szü le té se nap ján kö szön töt te Répceszent -
györgy Köz ség Ön kor mány za ta ne vé ben
Kovácsné Ke le men Gert rúd pol gár mes ter, Ma -
gyar or szág Kor má nya ál tal ado má nyo zott dísz -
ok le vél lel, aján dék kal és vi rág gal. Kí sér je nap ja -
it jó egész ség, sze re tet és csen des nyu ga lom!

Kovácsné Ke le men Gert rúd

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Répceszentgyörgy

A már ha gyo má nyos fa lu ki rán du lás az idei év -
ben sem ma radt el! Úticélként Ta ta, Kocs, Ko má -
rom kör nyé két és lát vá nyos sá ga it cé loz tuk meg. A
ki rán dul ni vá gyók kal reg gel 6 óra kor az ön kor -
mány zat épü le te elõl in dult a busz, há rom óra múl -
va már a Ta tai vár és az Öreg-tó „fo ga dott” ben -
nün ket. Ez után az Es ter házy-kas télyt fe dez het tük fel,
ahol ki vá ló tár lat ve ze tõ mu tat ta az utat, mond ta el
az ér de kes tud ni va ló kat. Ta ta más ne ve ze tes sé ge it
kis vo na ton ül ve cso dál hat tuk meg. Kocson a ko -
csi mú ze um ban be te kin tet tünk a ré gi idõk ko vács-
és bog nár mû he lye i nek vi lá gá ba. Íze lí tõt kap tunk a
ko csi ké szí tés fo lya ma tá ból, a ló szer szám ok, a szíj -
gyár tók mun ká já ból; a ko csi szín ben pe dig a jár -
mû vek fej lõ dé sét ve het tük szem ügy re. 

A kö vet ke zõ ál lo más a ko má ro mi mo nos to ri
erõd volt, ahol a fa ra gott kö vek bõl épült, föld -

sánc cal vé dett, föld alat ti ka za ma ták kal át szõtt
erõd min den kit le nyû gö zött. Fi gyel me sen hall -
gat tuk az ide gen ve ze tõt, ahogy rész le te sen fel -
tár ja elõt tünk az erõd tör té ne tét. Az erõd ud va -
rán még egy gyors cso port kép re is volt idõ,
hogy meg örö kít sük az együtt töl tött na pot. Es te 6
óra kor kez dõ dött az Ope rett Gá la est a Ko má ro -
mi Ma gyar Lo vas Szín ház ban, mely az egész
nap vég sõ meg ko ro ná zá sa volt. A nem min den -
na pi hely szín, az em ber és a ló kap cso la ta, nem
utol só sor ban a le nyû gö zõ ope rett da lok, így
együtt iz gal mas ele gyet ké pez tek. Es te fél 10-kor
ke rült sor a kö zös va cso rá ra a csor nai Sár kány
Ét te rem ben. Az egész na pi prog ram ér de kes, iz -
gal mas volt! Kö szö net az ön kor mány zat nak ezért
a fe lejt he tet len na pért!

bvr

Sajtoskáli fa lu ki rán du lás
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Gondolatok

Elõ ször írok ilyen jel le gû
cik ket, ezért úgy érez tem,
el kell ol vas nom az el múlt 10 év ok tó ber ha -
vi be ha ran go zó it. El gon dol kod tam az írá sok
bön gé szé se köz ben. Tény leg, itt van az õsz!
Ha ki né zek az ab la kon, a lu gas már ros ka do -
zik a sö tét kék szõ lõ für tök tõl, a fák és a bok rok
kez dik fel öl te ni ilyen kor szo ká sos sár ga, rozs -
da vö rös és bar na ru há ju kat. Reg gel ké sõbb
kel fel a nap, es te ko ráb ban nyug szik. Sze re -
tem-e az õszt? Igen, sze re tem! Bús ko mor és
ke se ré des, szí nes és bo ron gós, el mé lá zó és
új ra kez dõ, ki rán du lós és pléd be bú jós. Az õsz
ün ne pe ket is hoz csa lá dok nak és nem zet nek
egy aránt. Min den csa lád ban akad leg -
alább egy név nap, szü le tés nap, há zas sá gi
év for du ló, vagy ha ma ro san itt a sza lag ava -
tók idõ sza ka is. Áll junk meg egy „pil la nat ra”,
ül jünk le be szél get ni, mo so lyog junk a má sik -
ra, ne fél jünk örül ni egy más nak! A csa lá don
túl ün ne pel jük és em lé kez zünk a ma gyar hõ -
sök re, is mer tek re és is me ret le nek re egy -
aránt, mert „Ha a múl tat nem be csül jük, a jö -
võt sem ér de mel jük meg” – mond ja a köz -
mon dás. Ezek a gon do la tok ve tõd tek fel
most ben nem, csak így rö vi den. És még egy
vers rész let.  

Ara nyo si Er vin: 
Az ara di vér ta núk em lé ké re
„Ha hû vös, õszi éj sza ká kon,
a csil la go kat kém le led,
ti zen há rom ra gyo gó csil lag
fe lül rõl õr zi né pe det.
Hi bá ink ból ta nul ni ké ne,
mert »megbûnhõdte már e nép«!
S a hû vös, õszi éj sza ká kon
érezd a HÕ SÖK tekintetét…”

bvr

Következõ megjelenés: 
2021. november 3.

Au gusz tus utol só szom bat ján tar tot ták Mes -
ter há zán a fa lu na pot, mely egy ben a fel újí tott
kö zös sé gi tér áta dó ün nep sé ge is volt. A fel újí -
tást a si ke re sen be nyúj tott és meg nyert Ma -
gyar Fa lu prog ram 2020 pá lyá za tá ból va ló sí -
tot ták meg, mely re a fa lu több mint 30 mil lió
fo rin tot ka pott. Az ün ne pé lyes meg nyi tó 14:30-
kor kez dõ dött Do hi Zsolt pol gár mes ter úr ün ne -
pi kö szön tõ jé vel, majd Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ úr kö szön töt te
a te le pü lés la kó it. Sza bó Mik lós ka to -
li kus plé bá nos úr fel szen tel te a fel újí -
tott épü le tet, majd Do hi Zsolt pol gár -
mes ter úr és Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ úr a nem ze ti szí nû sza lag
át vá gá sá val át ad ta az épü le tet a
fa lu la kó i nak. A pol gár mes ter úr
meg kö szön te a fu tó ver seny és fa lu -
nap meg ren de zé sé nél se gí tõk mun -
ká ját, mel  lyel a hi va ta los ré sze a fa -
lu nap nak le zá rult. Az el sõ fel lé põ –
Tóth Tün de éne kes nõ ala poz ta meg
a han gu la tot. Fer ge te ges mû so rá -
val, örök zöld slá ge rek kel és sa ját dal fel dol go -
zá sok kal szó ra koz tat ta a kö zön sé get. Csepreg
Vá ros Fú vós ze ne ka ra és ma zso rettcsoportja
ugyan csak fenn tar tot ta a jó han gu la tot,
ugyan más stí lus ban, de szín vo na las mû so rá -
val el káp ráz tat ta a kö zön sé get. Rony éne ké re
töb ben fel áll tak és jó ked vû en tán col tak. Ez -
után a va cso ra kö vet ke zett, me lyet az Ernhardt

Pan zió és Ét te rem biz to sí tot ta. A sztár fel lé põt
már so kan vár ták, meg telt a szín pad elõt ti
tánc tér – es te 7 óra kor szín pad ra lé pett a V-
Tech. Az is mert da lo kat a kö zön ség együtt
éne kel te Ke fir rel. Bu li volt a ja vá ból! A nagy -
részt fel aján lá sok ból ös  sze gyûlt tom bo la tár -
gyak mind egyi ke gaz dá ra ta lált. Kö szön jük a
fel aján lá so kat! Zá rás ként pe dig kö vet ke zett a

Jump Rock Band, akik már har mad szor ven dé -
gei Mes ter há zá nak, és gon dos kod tak a fer ge -
te ges bu li ról. Ke le men Tün de nem csak a fu tó -
ver seny szer ve zõ je, de a fa lu nap szer ve zé sé -
nek is osz lo pos tag ja, kö szön jük Ne ki! Is mét be -
bi zo nyo so dott, hogy le het egy kis fa lu ban is jól
szó ra koz ni, nem csak a nagy fesz ti vá lo kon.

bvr

Ju bi láns há zas párt kö szön töt tek au gusz tus 27-én
Iklanberényben. Bár ta valy volt a ke rek év for du ló, de a
jár ványhely zet mi att idén szent mi se ke re té ben gra tu lált
az ön kor mány zat a 60. há zas sá gi év for du lót ün nep lõ
Kál mán Ist ván Pis ta bá csi nak  és Kál mán Istvánné Ba -
ba né ni nek. Ezen a na pon kö töt tek 61 év vel ez elõtt há -
zas sá got, az óta gye re kek, uno kák, déd uno kák ve szik
kör be õket. Kí vá nunk ne kik még jó egész sé get, sok örö -
met, hogy 5 év múl va a vas la ko dal mu kon is mét kö -
szönt hes sük õket!                                       SulicsHeni

Gyé mánt la ko da lom Iklanberényben

Falunap Mesterházán
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Mesterháza
II. Mesterházy Ist ván
em lék fu tó ver seny

Im már má so dik al ka lom mal ren dez ték
meg Mes ter há zán az em lék fu tó ver senyt.
Több hely rõl ér kez tek spor tol ni vá gyók a meg -
mé ret te tés re – a mes ter há zi in du lók mel lett
volt bü ki, veszp ré mi, sár vá ri, szelestei, bu da -
pes ti  is. 17:30-kor raj tolt el a me zõny, 5 ki lo -
mé ter volt a tel je sí ten dõ táv. Féltávnál fris sí tõ

vár ta a fu tó kat. A szer ve zõk nagy örö mé re a
he lyi gye re kek is el in dul tak a ver se nyen, Ador -
ján Áron, Gu lyás Fan ni, Schmidt Ger gõ,
Schmidt Lász ló, Velladics Má té, Velladics Oli -
vér. Kö szön jük a lel ke se dé sü ket! Min den gyer -
kõc ad dig fu tott, amed dig csak bírt! Kö zü lük
Schmidt Lász ló az egész tá vot, Gu lyás Fan ni a
fél tá vot tel je sí tet te. Gra tu lá lunk Ne kik! A fel -
nõtt me zõny ben a nõk nél 1. he lye zett Sze li
Szand ra (Veszp rém), 2. Ke le men Tün de (Mes -
ter há za), 3. Szár Mó ni ka (Sár vár) lett. Fér fi ak -
nál a mes ter há zi leg if jabb Mar ton Ist ván vég -
zett az élen, a 2. Be nyes Pé ter (Veszp rém), 3.
Vudi Vil mos (Bu da pest). Kö szö net Ke le men
Tün dé nek, aki a ver senyt meg szer vez te, min -
den per cét a szí vén vi sel te! Si ke res, kö zös ség -
épí tõ dél után volt!                                   bvr

2021. au gusz tus 21-én, szom ba ton ke rült
meg ren de zés re a C ka te gó ri ás kettes fo gat ha j -
tók me gye baj nok sá ga Nagygeresden. A te le -

pü lés 12. al ka lom mal adott ott hont a fo gat haj -
tó ver seny nek, és már har mad szor zár hat ja a
ver seny so ro za tot Vas me gyé ben. 17 fo gat re -
giszt rált a ver seny re, eb bõl 3 Za la me gyei, 2

Gyõr-Moson-Sopron me gyei és 12 Vas me gyei
volt. A dél elõt ti sor so lás után a ver seny zõk be jár -
ták a pá lyát, le zaj lott egy tech ni kai meg be szé -

lés, majd dél ben kez dõ -
dött a ver seny. Két ver -
seny szám ban mér ték ösz -
 sze tu dá su kat a fo gat haj -
tók: aka dály haj tás ban és
va dász haj tás ban.  A két
aka dály haj tás után és a
va dász haj tás elõtt Pin tér
Ti bor, a Ma gyar Nem ze ti
Lovasszínház igaz ga tó ja
szó ra koz tat ta egy szín vo -
na las pro duk ci ó val a kö -
zön sé get. Az ok tó ber 23-i,
Hor to bá gyon meg ren de -
zés re ke rü lõ or szá gos ver -

se nyen a Vas me gyei fo gat haj tó spor tot ifj.
Szájer Jó zsef, Komálovics Ot tó és Gerõ Ti bor fog -
ja kép vi sel ni. A do bo gó ról egy pont tal ma radt
le Novák Sza bolcs, így õ vég zett a ne gye dik he -
lyen. A dí ja kat a Vas Me gyei Lo vas Szö vet ség
elnök asszonya, Dr. Ta kács Esz ter, a Fo gat haj tás
Szak ág ve ze tõ je, Rozmán Fe renc és Nagy -
geresd pol gár mes te re, Né meth La jos ad ta át.
Es te tom bo la sor so lás sal és bál lal zá rult a nap. 

Igler Pat rí cia

Az ese mény a Beth len
Gá bor Alap tá mo ga tá sá -

val va ló sult meg. 
(x)

Fogathajtó 
verseny Nagygeresden
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Nagy vá ra ko zás elõz te meg Gyalóka te le pü -
lés el sõ fa lu nap ját, amely re 2021. au gusz tus 21-
én, szom ba ton ke rült sor. A ve te rán au tó sok és
mo to ro sok pa rá dés be vo nu lá sa, ame lyet sok ér -
dek lõ dõ szem pár kí sért fi gye lem mel, egy ér tel -
mû en je lez te a prog ram kez de tét.

Nyi tó be szé dé ben Var ga Ta más pol gár mes -
ter kö szön töt te a je len lé võ ket és min den ki nek jó
szó ra ko zást kí vánt.

A száz hu szon öt éve mû kö dõ Répcevisi Ön -
kén tes Tûz ol tó Egye sü let tag ja i nak be mu ta tó ja a
tûz ol tók mun ká já ba adott be te kin tést. A ze né rõl
és a jó han gu lat ról a Zenezoli Musik pro duk ció
gon dos ko dott. A ren dez vényt meg tisz tel te je len -
lé té vel Barcza At ti la, Sop ron és kör nyé ke or szág -
gyû lé si kép vi se lõ je is. Az õ kö szön tõ sza vai után
ke rült sor a va cso rá ra, ami na gyon fi nom vad -

pör költ volt. Kö szö net il le ti a rattersdorfi és a
sopronhorpácsi Nim ród Va dász tár sa sá got, va la -
mint a csepregi Répcevölgye Va dász tár sa sá got!

Va cso ra után a Cairo Együt tes lé pett szín pad -
ra, és re mek kon cert tel mu lat tat ta a kö zön sé get.

Min dent ös  sze vet ve nagy sze rû en si ke rült
Gyalókán az el sõ iga zi fa lu nap! Fel nõt tek és
gye re kek egy aránt jól szó ra koz tak. A gye re ke ket
két nagy ugrálóvár, arc fes tés és csillámtetkó
vár ta a hely szí nen.

Var ga Ta más pol gár mes ter a kép vi se lõ-tes -
tü let ne vé ben is kö szö ne tét fe je zi ki a fent em lí -
tett sze rep lõk nek, va la mint az ön kén tes se gí tõk -
nek, akik hoz zá já rul tak a si ker hez.

Var ga Ta más

Fá sí tá si prog ram
Szakonyban

Szakony Köz ség Ön kor mány za ta si ke -
re sen pá lyá zott az Országfásítás prog -
ram so ro zat ban. Az ak ci ó ra szep tem ber
4-én dél után ke rült sor. A kép vi se lõk mel -

lett a fa lu szé pí tõk is be se gí tet tek a mun -
ká la tok ba. A Bé ke és a Répce ut cá ban
ös  sze sen húsz gömb szi var fát ül tet tek el,
me lyek re utó lag az er dõ gaz dál ko dás
kép vi se lõi fel kö töt ték az or szá gos prog ra -
mot jel ké pe zõ sza la go kat.

Az el vég zett mun ka után te rí tett asz tal
vár ta a részt ve võ ket. A fõ sza kács Is te nes
Ferencné Jut ka ve ze té sé vel az egye sü le ti
ta gok fi nom bab gu lyást ké szí tet tek. Jó
han gu la tú be szél ge tés sel zá rult a nap. 

ada

Falunap Gyalókán
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Nyugdíjas lakóit 
köszöntötte Tompaládony

Szep tem ber el sõ szom bat já ra hív ta az ön -
kor mány zat a te le pü lés nyug dí ja sa it ta lál ko zó -
ra, fel hõt len be szél ge tés re. Dél re meg telt a Fa -
lu ház nagy ter me élet tel; mo so lyog va, jó ked -
vû en kö szön töt ték egy mást azok, akik el fo -
gad ták a meg hí vást. Mol nár Il di kó pol gár mes -
ter as  szony ün ne pi kö szön tõ jét, ked ves sza va it
kö ve tõ en fel szol gál ták az íny csik lan dó ebé -
det. A fi nom éte le ket a bü ki Für dõ Ét te rem biz -
to sí tot ta, mely nek el ké szí tõi is mét ki tet tek ma -

gu kért. Az ebéd el fo gyasz tá sa után a
KvintOperett hölgy tag jai fer ge te ges, szín vo na -
las mû so ra szó ra koz tat ta a je len lé võ ket. A jól
is mert slá ge rek nél be-be kap cso ló dott a kö -
zön ség is az ének lés be. A dél után to váb bi ré -
szé ben halk élõ ze ne szó ra koz tat ta az egy be -
gyûl te ket, né há nyan tánc ra is per dül tek. A
kép vi se lõ tes tü let tag jai gon dos kod tak ar ról,
hogy ezen a dél utá non egy po hár se ürül jön
ki. A fa lu leg idõ sebb nõi és fér fi la kó ját is fel kö -
szön töt ték az ott ho nuk ban a tes tü let tag jai –
egy-egy aján dék ko sár ral ked ves ked tek Né -
meth Józsefné Sá ri né ni nek és Hor váth Je nõ
bá csi nak. Ko ra es tig jó ked vû en be szél get tek a
leg ki tar tób bak. Az idei év ben is em lé ke ze tes,
vi dám, szép dél után nal lep te meg az ön kor -
mány zat a fa lu nyug dí jas la kó it!                  

bvr

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Tompaládony
A for ró nya rat kö ve tõ en a szep tem ber is

nagy me leg gel kö szön tött be. El ké szül tek a fa -
lunk ut cá it dí szí tõ õszi de ko rá ci ók is, egy kis mo -
solyt csal va az ar ra já rók ar cá ra. Kö szö net az öt -
le te kért, meg va ló sí tá so kért!

Ta valy a ví rus hely zet mi att el ma radt a fa lu na -
punk, az idén szep tem ber 17-én in dult az ek kor
szo ká sos fa lu nap elõ es ti prog ram, az Ndrew’s
Acoustic, APEX, Lost Dreams, Ga le ri, Red Rockets
és VadVágány rock együt te sek köz re mû kö dé sé -
vel. Más nap – szep tem ber 18-án – az elõ zõ es té -
hez ha son ló an is mét be né pe sült a fa lu sza bad -
idõ park ja: dél után tól a gye re kek kö ré ben nép -
sze rû rend õr-, tûz ol tó- és ka taszt ró fa vé del mi au tó -
kat te kint het ték meg kí vül rõl és be lül rõl is, il let ve

egy mo to ros rend õr is csat la ko zott a be mu ta tó -
hoz. Fa lunk ból szár ma zó Czirók Bi an ka tar tott sé -
ta lo vag lást a gye re kek nek, il let ve lég vár is vár ta
a leg ki seb be ket. Sor ke rült az „Öreg fi úk” fo ci ta lál -

ko zó ra is, a rég múlt évek fut ball já té ko sai ebéd -
del egy be köt ve, kö tet len be szél ge tés mel lett ele -
ve ní tet ték fel a sok-sok éve el múlt mec  csek em -
lé ke it. A Reg õs Együt tes fel lé pé se után Ágh Pé ter
or szág gyû lé si kép vi se lõ tá jé koz tat ta a meg je len -
te ket köz sé günk si ke res pá lyá za ta i ról, ered mé -
nye i rõl. Ezt kö ve tõ en a Big Mouse Band nagy si -
kert arat va ope rett rész le tek bõl ál ló mû so rá val
szó ra koz tat ta a kö zön sé get.

A va cso rát kö ve tõ en a Ballantines Ze ne kar
szol gál tat ta a ze nét a prog ra mo kat zá ró bá lon.

Magyarné Kiss Éva

További fényképek a
www.repcevidek.hu 
oldalon találhatók.

Õsz Hegyfaluban
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Ilyen kor szep tem ber vé gén, ok -
tó ber ele jén a csepregi he gyen
meg élén kül az élet. Kez dõ dik a
szü ret, az egyik leg fon to sabb gaz -
da sá gi ese mény a he gyen. 

Eh hez kap cso lód nak kü lön bö zõ
ha gyo má nyok, mint a szü re ti fel vo -
nu lás is. Ter mény ün nep. Eb ben az

év ben ezt a je les ese ményt szep -
tem ber 18-án szép, õszi idõ ben tar -
tot ták vá ro sunk ban. 

Szü re ti jel ké pek kel fel dí szí tett
jár mû vek kel vo nul tak. Eb ben az év -
ben is a 15 éves ju bi le u mát ün nep -

lõ Csepregi Bor ba rát Höl gyek ve -
zet ték a sort, az õ trak to ru kon ül tek
a Kõ sze gi Bor höl gyek is. 

Õket kö vet ték a kü lön bö zõ ci vil
szer ve ze tek. A csepregi, szom bat -
he lyi, kõ sze gi fú vó sok szol gál tat ták
a ze nét a fel vo nu lás so rán.
Csepregi lo va sok nél kül nincs szü -

re ti me net. Há -
tas lo vak kal, pó ni -
ló val, hin tók kal
vet tek részt a fel -
vo nu lá son. Óvo -
dá sok, is ko lá sok,
mazso rettesek,
va dá szok is részt
vet tek. A tûz ol tók
zár ták a sort.

Az ut cán al -
má val, bor ral,
szõ lõ vel, must tal
kí nál ták a vo nu -
ló kat, aki ket a fõ -
té ren so kan vár -
tak. Hor váth Zol -
tán pol gár mes ter
úr nak át ad ták a
Bor höl gyek a ter -
mény ko sa rat, és
õ meg ad ta az
en ge délyt a szü -
ret re. 

A Pro me ná -
don is vál to za tos
prog ra mo kat kí -
nál tak a je len lé -
võk nek, a csep -
regi bo ros gaz -

dák pe dig fi nom bor ral kí nál ták
õket. Fel ele ve ní tet ték a Zöld er dõ
tán cot is. Bál lal zá rult a ren dez vény.

A kö vet ke zõ he tek ben pe dig
kez dõ dik a mun ka a he gyen.

Horváthné Pa dos Te réz

Nagygeresd köz ség az idei év -
ben is csat la ko zott az Eu ró pai Mo bi li -
tá si Hét prog ram so ro zat hoz. A le he tõ -
sé get ki hasz nál va au tó men tes na po -
kat szer vez tünk, me lye ket kü lön fé le
sza bad idõs és sport fel ada tok kal szí -
ne sí tet tünk. El sõ fel adat ként egy ké sõ
dél utá ni ke rék pár tú rát kel lett tel je sí te -
ni a szép szá mú részt ve võ nek. Az erõs
szél meg ne he zí tet te a brin gá zók dol -
gát, de min den ki hõ si e sen ki tar tott a

ki je lölt táv vé gé ig. Más nap a fa lu ház
ud va rán volt a ta lál ko zó, ahol több -
fé le sport esz közt ve het tek bir tok ba a
mo zog ni vá gyók. A fel nõt tek KRESZ-
teszt la pot tölt het tek, míg a gye re kek -
nek a ke rék pá ro zás sal kap cso la tos
kér dé sek re kel lett he lye sen fe lel ni ük.
A sport pá lyán ka pu ra rú gó és he tes
rú gó ver seny zaj lott, míg a fel épí tett
szla lompá lyán bi cik lis és rol le res
ügyes sé gi ve tél ke dés vet te kez de tét.
A ki csik asz falt raj zo kat ké szí tet tek,
nyom dáz tak és szí ne zõ ket fes tet tek.

Nép sze rû volt a ki do bós lab da já ték,
akár csak a nyár ele jén ren de zett
csa lá di na pon. Fa lunk ban he ti egy
al ka lom mal zumbaoktatás fo lyik,
amit szin tén be ik tat tunk a prog ra mok
kö zé, így szé le sebb kör ben is ki pró -
bál hat ták a vál lal ko zó ked vû je len lé -
võk ezt a la tin rit mu sok ra épü lõ tán -
cot. Az egész sé ges moz gás mel lé
egész sé ges ételt is kí nál tunk, al mát
osz tot tunk szét a ven dé gek kö zött. A

sok moz gás meg hoz ta az ét vá gyat,
amit a le ve gõ ben ter jen gõ íny csik -
lan do zó il lat csak fo ko zott.

A sport fel ada tok tel je sí té se köz -
ben, szor gos as  szo nyi ke zek nek kö -
szön he tõ en ké szült a pör költ, majd
nyár son sült a gyer me kek kö ré ben
ked velt virs li. A ver se nyek gyõz te se -
it ser leg gel ju tal maz tuk, de azon túl
min den részt ve võ nyer tes nek te -
kint he tõ, hi szen egy moz gal mas, vi -
dám dél utánt tölt het tünk együtt a
friss le ve gõn.      Né meth Lajosné
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Fenntartható közlekedés 
a biztonság és egészség jegyében

Hangulatos, színes, látványos 
szüreti felvonulás Csepreg város utcáin
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Nyár bú csúz ta tó Nemesládonyban

Idén is meg ren de zés re ke rült a nyár zá ró ren -
dez vé nyünk, amit au gusz tus utol só szom bat ján
tar tot tuk, és mond hat ni, hogy Nemesládonyban
már ha gyo mány nak szá mít. 14:00 órai kez det tel
in dult a csa lá di dél utá nunk. A szür ke, bo ron gós

dél után is érez tet te ve lünk, hogy vé ge a nyár -
nak, de a gye re kek és fel nõt tek ked vét ez sem
szeg te meg. Ugyan is szá mos ki kap cso ló dá si le -
he tõ ség adó dott szá muk ra, hogy él vez zék a va -
ká ció utol só nap ját/nap ja it. Volt lég vár, darts, fo -
ci, kézmûvessarok. A fel nõt tek jó han gu la tá ról
Rubóczki Lász ló gon dos ko dott. A nap foly ta tá sa -
ként kö zös la ko má zás vet te kez de tét sza lon na -
sü tés sel, ami na gyon jól si ke rült, kö szö net ér te
Bögöthy Zsu zsan na kép vi se lõ as  szony nak. Majd
az es tét bál zár ta DJ David Grant és Rubóczki
Lász ló köz re mû kö dé sé vel. Ez úton is sze ret nénk
kö szö ne tet mon da ni azok nak, aki se gí tett ab -
ban, hogy ez a nap jól si ke rül jön! Re mél jük, min -
den ki jól érez te ma gát.                Ohr Bri git ta

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Nemesládony
„Bor ta nít ja húr ja im ra
Csal ni nyá jas éne ket,
Bor ta nít ja el fe led ni 
Csal fa lyá nyok, ti te ket.”

A 15+1 éve meg ala kult Csepregi Bor höl -
gyek Egye sü le tét kö szön töt ték 2021. szep tem ber
4-én a csepregi Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si,
Sport ház és Könyv tár ban.

Hor váth Edi na, az Egye sü let ve ze tõ je üd vö zöl te
a ven dé ge ket, és a 15 év ben vég zett mun ká juk ról
be szélt. Majd Haizler Lászlóné fel ol vas ta Ba logh
Jánosné Hor váth Te ré zia tisz te let be li Bor hölgy le ve -
lét, amely ben gra tu lált az ün nep lõk nek, fel idéz te a

15 év meg ha tá ro zó ese mé nye it a sa ját szem pont -
já ból. Meg ha tód va em lé ke zett vissza ar ra, ami kor
nya ká ba kö töt ték a Bor höl gyek  kék fes tõ ken dõ jét,
vagy mi kor meg kap ta a kék fes tõ egyen ru há ju kat.
Em lé ke ze tes volt szá má ra az el sõ szü re ti fel vo nu lá -
sa is Csepregen. Õ is igye ke zett min dent meg ten -
ni a ma ga te rü le tén, hogy a csepregi bor hír ne vét
vi gye ha tá ra in kon in nen és túl. 

Tóth Kál mán bo ros gaz da aka dá lyoz ta tá sa
mi att le vél ben kö szön te meg a Höl gyek nek, hogy
a 15 év alatt sok szor se gí tet tek ne ki. Hor váth Zol -

tán, Csepreg vá ros pol gár mes te re is meg kö szön -
te a Bor höl gyek mun ká ját, amit Csep reg vá ro sért
tet tek, és egy az új logónkkal ké szült em lék pla ket -
tet adott át a ne künk. Az új logó, ami er re az ün -
ne pi al ka lom ra ké szült, Haizler Ben ce mun ká ja. A
Csepregi Bor ba rát és Tu risz ti kai Egye sü let ve ze tõ -
sé ge bor ral és vi rág gal ked ves ke dett a Höl gyek -
nek. A Csepregi Fér fi Dal kör bor dal ok kal még szí -
ne seb bé tet te a ren dez vényt. Öröm volt szá -
munk ra, hogy Kam per Na tá lia Bor ki rály nõ is meg -
tisz tel te ren dez vé nyün ket.

A kõ sze gi és lukácsházi Bor höl gyek is kép vi -
sel tet ték ma gu kat és gra tu lál tak a 15 éves év for -
du ló hoz. So kan meg te kin tet ték a Bor höl gyek

Em lék könyv ét is. Kö szön jük a be írt üze ne te ket,
jó kí ván sá go kat. Haizler Lászlóné vá lo ga tott a 15
év ese mé nye it meg örö kí tõ ké pek bõl, ame lye ket
a ki ve tí tõ vász non le he tett lát ni az est fo lya mán.
Va cso rá val, be szél ge tés sel, em lé ke zés sel foly ta -
tó dott az est. El hunyt tár sa ink kal is ta lál koz tunk
lé lek ben, ami kor a ren dez vény elõtt vi rá got he -
lyez tünk el a sír juk ra a csepregi te me tõ ben.

A Bor höl gyek ne vé ben kö szön jük min den ki -
nek, aki hoz zá já rult a ren dez vény si ke ré hez.

Horváthné Pa dos Te réz

Ünnepelték 
a Csepregi Borhölgyeket
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Nagygeresd köz ség ki rán du lócso port ja egy
me leg, szep tem be ri na pon út nak in dult, hogy
fel fe dez ze a Szi get köz szép sé ge it. Ba ran go lá -
sunk el sõ ál lo má sa Lébény volt, ahol a ro mán
stí lus ban épült, kö zép ko ri Szent Ja kab apos tol-
plé bá nia temp lom mal is mer ked tünk. Ide gen ve -
ze tõnk a mû em lék rész le tes be mu ta tá sán túl ér -
de kes tör té ne te ket me sélt az el múlt szá za dok
ese mé nye i rõl. Kö vet ke zõ ál lo má sunk a Li pó ti
Pék ség Kft. meg újult Lá to ga tó köz pont ja volt. Az
üzem fö lé épült, üveg fa lak kal el lá tott be mu ta tó -
te rem ben, már fris sen sült ka ka ós csi gá val és
cso kis croissant-nal vár ták cso por tun kat. Film ve -
tí tés so rán meg is mer het tük a tu laj do nost és csa -
lád ját, va la mint be te kin tést nyer tünk a cég ala -
pí tás tör té ne té be.

Ott jár tunk kor ép pen a pék ség egyik köz -
ked velt ter mé ké nek, a nosztalgiakiflinek a gyár -
tá sa folyt. Vé gig kö vet het tük a gyár tá si fo lya ma -
tot az ös  sze te võk ki mé ré sé tõl kezd ve a da gasz -
tá son, nyúj tá son át a for má zá sig.

To vább ha lad va a Mo so ni-Du na part ján
fek võ Ha lá szi te le pü lés re lá to gat tunk, ahol a
Party Csár da és Sza bad idõ park te rü le tén töl -
töt tük a dél után nagy ré szét. Ér ke zé sünk után
elõ ször a csár da fo lyó ra né zõ te ra szán el fo -
gyasz tot tuk a fris sen szer ví ro zott ebé dün ket,
majd rö vid pi he nõ után kez de tét vet te a sé ta -
ha jó zás. A 25 fõs sé ta ha jó két cso port ban vit te
tár sa sá gun kat a ví zi tú rá ra. Amíg az egyik cso -
port a ha jó ká zás so rán a ví zi élõ vi lág gal, a
part men ti há zak kal, a ma gán kéz ben lé võ mo -
tor csó nak ok kal és a ka ja ko zók kal is mer ke dett,
ad dig a má sik cso port a szabadstrandon pi -
hen ve gyö nyör köd he tett a vad ka csák ön fe ledt
já té ká ban. A me leg idõ nek kö szön he tõ en töb -

ben is kí ván csi ak vol tak a fo lyó hõ fok ára, ezért
ci põ i ket le vet ve gá zol tak a hûs ha bok ban. A
sza bad idõ park ban szer zett él mé nyek után
Dunakiliti egyik te le pü lés ré szé re, Tej fa luszigetre
utaz tunk, ahol a Szi get köz Lel ke Pá lin ka ház ban

már várt ránk a tu laj do nos, hogy be te kin tést
nyújt son a pá lin ka fõ zés fo lya ma tá ba.

Az ok le ve lek kel, ér mek kel, va la mint ré gi tár -
gyak kal te li kós to ló te rem ben, te rí tett asz tal mel -
lett íz lel het tük a kü lön fé le gyü möl csök bõl ké szült
pár la to kat. A pá lin ka ház és a hoz zá tar to zó 5

hek tá ros bir tok, csa lá di vál lal ko zás ként mû kö -
dik. Az üzem be já rá sa so rán be bi zo nyo so dott,
hogy men  nyi mû sza ki, hi gi é ni ai és egyéb fel té -
tel nek kell meg fe lel ni, míg a pá lin ka a fo gyasz -
tók po ha rá ban il la toz hat. A tar tal mas nap vé -

gén Csor nán a Sár kány ét te rem ben mint vis  sza -
té rõ ven dé gek fo gyasz tot tuk el a bõ sé ges va -
cso rán kat. Na gyon jó han gu lat ban telt a ha -
gyo má nyos õszi ki rán du lá sunk, re mé lem, jö võ re
új ra ta lál ko zunk!                     

Né meth Lajosné

Kirándulás a Szigetközben
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Csáfordjánosfán jú li us vé gén át adás ra ke rült
a Tõ zi ke tér, min den ki nagy örö mé re. Itt már
könnyeb ben és per sze ol csób ban le het szer vez -
ni a ren dez vé nye ket sá tor- és szín pad bér lés költ -

sé gei nél kül. Au gusz tus 20-án Retro Discót tar tott
az Ön kor mány zat, amely na gyon jól si ke rült. Ha -
bár a kör nyé ken sok te le pü lé sen volt ren dez -
vény en nek, el le né re kö zel 200-an rop ták haj -
na lig a tán cot. Volt tom bo la, és éj fél kor az ün ne -
pi tû zi já ték sem ma rad ha tott el. A le mez ját szók -
nál DJ Benkõ Pé ter pör get te a ze né ket. A ren -
dez vény fõ tá mo ga tói: Pusker Va dász ház, Res ti
Piz za, Csáfordjánosfa Ön kor mány za ta és a
Dóró-Team. Szep tem ber 4-én a Vo lán busz sop -
ro ni üze me tar tott csa lá di na pot kö zös sé gi te rün -
kön. Szí ve sen fo gad tuk meg ke re sé sü ket, hisz na -
gyon örül tünk ne ki, hogy egy ilyen nagy hí rû

cég von zó nak ta lál ta te le pü lé sün ket e ren dez -
vény meg tar tá sá ra. Azért azt tud ni kell, hogy
Csáfordjánosfán la kos ság ará nyo san ta lán el sõ
he lyen ál lunk a busz so fõ rök szá má ban. 240 la -

kos ra jut 7 busz so fõr, és
min den ki ve ze tõ po zí ci ó -
ban. Na gyon jó han gu la tú
dél után si ke re dett, 3 üst -
ben ké szült a fi nom étel.
Gye re kek nek is, fel nõt tek -
nek is volt szó ra ko zá si le he -
tõ ség. Lég vár, ko sár kör hin -
ta, fa gyi vár ta a gye re ke -
ket. A fel nõt tek pe dig fo ci -
ban, ping pong ban, szkan -
derben, darts ban mér het -
ték ös  sze ere jü ket, tu dá su -
kat. Es te még a tánc sem

ma radt el. Re mél jük, min den ki jól érez te ma gát
fa lunk ban. 

Más nap sem pi hen tünk, hisz az nap a má ju si
el ma radt gyer mek nap he lyett tar tot tunk nyár bú -
csúz ta tó csa lá di dél utánt, ahol ter mé sze te sem a
gyer me ke ké volt a fõ sze rep, de a szü lõk is visz -
 sza me het tek egy pi cit az idõben. Volt lég vár,
kör  hin ta, csillámtetkófestés, a Bagaméri fagyis is
ho zott fi nom sá got a ki csik nek és na gyok nak. 3
óra kor az Ákom-Bákom báb szín ház szó ra koz tat ta
a kö zön sé get a Csiz más Kan dúr cí mû elõ adás -
sal. A leg na gyobb si kert azon ban a Sop ron -
horpácsról ér ke zõ Inter-Pici kis vo nat arat ta, sok

pi he nõt nem tu dott tar ta ni, hisz a gyer me kek és
még a fel nõt tek is öröm mel rót ták a kö rö ket a
fa lu ban. Es te tá bor tü zet gyúj tot tunk, amit min -
den ki kör be ült, és han gu la tos ze ne mel lett virs lit,
il let ve pil le cuk rot sü tö get tünk. Egy hét pi he nõt
tar tot tunk, és kö vet kez he tett a már 7 éve ha gyo -
mánnyá vált fa lu ki rán du lás. 

Saj nos ta valy a jár vány hely zet mi att el ma radt,
ezért idén már min den ki na gyon vár ta. Szep tem -
ber 18-án reg gel 7-kor volt az in du lás. Be teg ség
mi att ki csit csök kent a lét szám, de (meg fogy va bár,
de tör ve nem) el in dult a jó ked vû csa pat. El sõ meg -
ál ló he lyünk a ta tai vár volt, ahol meg is mer het tük a
vár tör té ne tét. Utá na egy kis sza bad prog ram kö -
vet ke zett, ahol min den ki ta lált ma gá nak meg fe le -
lõ idõ töl tést. Van, aki a kis vo nat tal kör be jár ta a vi -
zek vá ro sát, eset leg tett egy kas tély lá to ga tást,
vagy csak gyö nyör kö dött az Öreg -tó gyö nyö rû lát -

vá nyá ban. Ez után kö vet ke zett Ma gyar or szág
egyet len westernvárosának meg te kin té se. A
Henryx City Csá szár te le pü lé sen ta lál ha tó, és aki
oda ér ke zik, be te kin tést nyer het a vad nyu gat vi lá -
gá ba. Kor hû épü le tek, va ló di cowboykocsma, kis -
vas út, na és per sze majd nem va ló di pár baj- és
arany ásás-be mu ta tó. Na gyon jó szó ra ko zást nyújt
min den kor osz tály szá má ra. Ez után kö vet kez he tett
Szé kes fe hér vá ron a Hübris Sör fõz de meg lá to ga tá -
sa. Élménydús be szá mo lót kap tunk a sör fõ zés rej -
tel me i rõl, oly an  nyi ra, hogy a vé gén már min den ki
ma gá nak csa pol ta a majd nem kész ne dût a fém -
tar tá lyok ból. Ter mé sze te sen ne héz volt el in dul nunk
ha za fe lé, de meg fe le lõ út ra va ló val si ke rült. Ki rán -
du lá sun kat Csor nán a Sár kány Ét te rem ben egy fi -
nom va cso rá val és des  szert tel zár tuk. Az ön kor -
mány zat a kö vet ke zõ hó na pok ban is ter vez prog -
ra mo kat, de er rõl majd ké sõbb. Ezek a prog ra mok
mind-mind azért va ló sul hat nak meg, mert min den
5000 fõ alat ti te le pü lés ré sze sül idén +1 000 000 Ft
ál la mi tá mo ga tás ban ren dez vé nyek meg tar tá sá -
ra. Kö szön jük Ma gyar or szág Kor má nyá nak!     NA

Rendezvények a Tõzike téren
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Ha szep tem ber el sõ szom bat ja, ak kor trakto ros -
nap Sopronhorpácson. Idén sem állt sem mi a ha -
gyo má nyos traktorosnap meg ren de zé sé nek út já -
ba, ha to dik al ka lom mal ke rült meg szer ve zés re ez a
nép sze rû ese mény. A má so dik év hez ha son ló an
idén is több mint 60 trak tor vett részt a fel vo nu lá son.
Saj nos a ver se nye ken ke ve sebb jár mû mér te ös  sze
tu dá sát, de így is rend kí vül iz gal ma sak vol tak a
mér kõ zé sek. Is mét gyor su lá si, ügyes sé gi és erõ hú -
zó ver se nye ken sze re pel het tek a re giszt rált trak to ro -
sok, utób bi kis újí tás sal va ló sult meg. Az elõ zõ éve -

ket ma ga mö gött ha gyó lá to ga tó szám volt ta pasz -
tal ha tó idén, hi szen az idõ já rás is ke gyes volt az
ese mény hez, va la mint sok új ér dek lõ dõt is kö szönt -
het tünk. Az idei év ben is volt fõ zõ ver seny, ahol 6

csa pat ama tõr sza ká csai ver seng tek az el sõ he -
lyért. A leg na gyobb él ményt ki csik nek és na gyok -
nak a John Deere ve ze té se és a hor dó vo na to zás

je len tet te, de a tûz ol tó au -
tó is na gyon ér de kes nek
bi zo nyult. A ver se nyek
alatt és után is le he tõ ség
volt lán gos, ham bur ger,
hot dog, pat to ga tott ku ko -
ri ca és édes ség vá sár lá -
sá ra. A ki seb bek szó ra koz -
ta tá sá ra ugráló vár szol -
gált az edzõ pá lyán. A ver -
se nyek után a sop ron kö -
ves di Super Jump tram   bu -
lin cso port szó ra koz tat ta a
né zõ ket, majd az ered -
mény hir de té sek kö vet kez -
tek. Az ered mény hir de tés -
sel a dél utá ni prog ra mok
le zá ród tak, de a trak to ro -

kat még meg le he tett te kin te ni a ser le gek és ok le -
ve lek ki osz tá sa után is. Ta lál ko zunk jö võ re egy két -
na pos ese mén  nyel!      

Igler

Új asz falt 
Tormásliget felé

Hi va ta lo san is át ad ták a csepregi
kör for ga lom tól az iklanberényi el ága -
zó ig tar tó út sza kaszt. Böröcz Mik lós a
Vas Me gyei Köz út igaz ga tó ja el mond -
ta: az út 4,2 km hos  szú és 662 mil lió fo -
rint ba ke rült. A fel újí tás so rán tel jes út -
bur ko latcse re tör tént, rész ben a meg -
lé võ út vis  sza da rá lá sá val. A ki vi te le zõ

Ma gyar Asz falt Kft. új ra é pí tet te az út -
pad kát és ki cse rél te a jel zõ táb lá kat is.
Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ ki -
emel te, hogy a fi nan szí ro zás a te le pü -
lés fej lesz té si prog ram ke re te in be lül
tör tént. Mes ter Ár pád, Tor más li get pol -
gár mes te re meg kö szön te a mun kát a
ki vi te le zõ nek és a fi nan szí ro zó ma gyar
ál lam nak, hogy az út el ké szült.     

yde

VI. Sopronhorpácsi 
Traktoros Nap
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Au gusz tus 28. nap ján má so dik al ka -
lom mal ke rült meg ren de zés re a Csa lád -
dal Ci vil ben ne vû kez de mé nye zés, amely
al kal má ból a vá ros ci vil kö zös sé ge it és
csa lád ja it in vi tál -
ták kö zös prog ra -
mok ra, ki kap cso -
ló dás ra. A na pot
Ágh Pé ter or szág -
gyû lé si kép vi se lõ
és Hor váth Zol tán
pol gár mes ter ün -
ne pi be szé de nyi -
tot ta meg, amely -
ben töb bek kö zött
fel hív ták a la kos -
ság fi gyel mét a
Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál igé nyel he tõ élet kez dé si tá mo -
ga tás le he tõ sé gé re is.

Az ese mény idén is a fõ zõ ver seny
kö ré szer ve zõ dött, amely hez a részt ve -
võk már reg gel hoz zá lát hat tak, ez zel
pár hu za mo san pe dig szá mos prog ram
szó ra koz tat ta az ér dek lõ dõ ket: meg is -
mer het ték Gom bos-Hor váth Gab ri el la
Ka ta fris sen meg je lent me se köny vét, a
Ma gyar Hon véd ség stand ján né ze lõd -

het tek, kö zel harc-be mu ta tót lát hat tak,
és ter mé sze te sen sor ke rült az új szü löt -
tek ha gyo má nyos fá já nak ül te té sé re
is, amely re az idén szü le tet tek ne vé vel
el lá tott kis fa dí sze ket akaszt hat ták fel a
szü lõk. A ren dez vény egész ide je alatt
a szer ve zõk kol bá szos le csó val, pa la -
csin tá val és csepregi bo rok kal ven dé -

gel ték meg a látógatókat. Dél után ra
saj nos a rossz idõ is meg kör nyé kez te a
ren dez vényt, azon ban ket tõ prog ram
el ma ra dá sán túl ko mo lyabb fenn aka -

dást sze ren csé re nem oko zott. Fel lé pett
Hor váth Bé la és ze ne ka ra, sor ke rült a
„zöld er dõ tánc” be mu ta tá sá ra, a Fit Vi -
lág SE Lég tánc cso port be mu ta tó já ra,
a fõ zõ ver seny ün ne pé lyes ered mény -
hir de té sé re.

Kü lön díj ban ré sze sült Csepreg Vá ros
Mazsorett Cso port ja a pa la csin ta kü lön -
le ges sé ge kért, Csepreg if jú tûz ol tói szin -
tén kü lön dí jat ér de mel tek ki hal étel ük -

kel, a 3. he lyen
vég zett a Csep -
regi Óvo dá so -
kért Ala pít vány
ke rék ré pa fõ ze -
lék kel és kelt ré -
tes sel, 2. lett a
Far kas Sán dor
Egy let var gá -
nyás vö rös bo ros
mar ha pör költ -
tel, vé gül a Fér fi
Dal kör füs tölt

csü lök kel kí nált ba bos ká posz tá ja hoz ta
el szá muk ra az ara nyat.

A na pot a Répce Party Country
kon cert je és tû zi já ték zár ta. Pol gár mes -
ter úr gra tu lált az ered mé nyes sze rep -
lé se kért és meg kö szön te min den ked -
ves részt ve võ nek, hogy hoz zá já rul tak a
nap si ke ré hez.         Dr. Tarsoly Ádám

II. Csa lád dal
Ci vil ben Csepregen
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A Ma gyar Fa lu prog ram Fa lu si Ci -
vil Alap ke re té ben „ci vil kö zös sé gi te -
vé keny sé gek és fel tét ele i nek tá mo -
ga tá sa” (2021) ki írá sa alap ján az
Együtt Szakonyért Egye sü let si ke re sen
pá lyá zott az Együtt Szakonyért és
együtt a kö zös sé gért prog ram so ro zat -
ban. A vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tás pá lyá za ti azo no sí tó ja: FCA-KP-1-
2021/4000834, mely ben 991 940 Ft
az el nyert tá mo ga tás.

A meg va ló sí tan dó cé lok ból az el sõ -
re 2021 au gusz tus 28-án ke rült sor. A bu -
da pes ti ki rán du lás le he tõ sé get adott
kö zös ség épí tõ, sza bad idõs, kul tu rá lis
prog ra mok ra. Az él mé nyek rõl Szakonyi
Fe renc egye sü le ti tag szá molt be.

„A meg telt busz ko ra reg gel in dult. A
kez de ti csen det bü fés je le ne tek ol dot -
ták. Elõ ke rül tek az ott hon ról ho zott fi -
nom sá gok, itó kák. Ha ma ro san meg telt
élet tel a busz. Jöt tek a hu mo ros be szó -
lá sok, be szél ge té sek. Bu da pest re ér ve
utunk az Or szág ház hoz ve ze tett. A cso -

dá la tos épí té sze ti al ko tás min den kit le -
nyû gö zött, mely ben egy öt ven per ces
sé tát te het tünk. A dí sze sen ara nyo zott
lép csõ há zon ke resz tül ér kez tünk a fõ -
eme le tig. Ott be te kint het tünk a ré gi fõ -
ren di há zi ülés te rem be. Utá na a tár sal -
gó ba lép het tünk be. A dísz lép csõ ház
meg te kin té se után ér kez tünk a ku po la -
csar nok ba, hol a ko ro ná zá si ék sze re ket
hon véd ko ro na õrök vi gyáz zák. Meg ha -
tó pil la nat volt az õr ség vál tás.

Foly tat va utun kat, fel men tünk a
Ci ta del lá ra, ott saj nos nem si ke rült a
tel jes pa no rá má ban gyö nyör köd -
nünk a fel újí tá si mun ká la tok mi att.

Ezt kö vet te a Tropicarium. Az óce á -
nok és ten ge rek gaz dag nö vény és ál -
lat vi lá ga tá rult elénk. Volt lát ni va ló bõ -
ven. Ha za in dul va Csor nán kö zös va -
cso ra mel lett folyt to vább a jó han gu -
lat. A buszt meg töl töt tük ze ne- és
ének szó val, vi dám ság gal. Így gu rul -
tunk be Szakonyba, mö göt tünk egy
tar tal mas ki rán du lás sal.”               Ada

A köz ség ön kor mány za ta
szep tem ber 11-én csa lá di nap ra
in vi tál ta Tompaládony ap ra ját
és nagy ját. Dél után 2 órá ra be -
né pe sült a fa lu ház ud va ra; gye -
re kek, szü lõk, nagy szü lõk és akik
egy kis jó kedv re, kö zös ség re
vágy tak, el jöt tek. A dél után el sõ
fe lé ben Czirók Bi an ka lo vai vol -
tak a „fõ sze rep lõk”. A gye re kek
nagy iz ga lom mal vár ták, hogy

fe lül hes se nek a lo vak há tá ra, tü -
rel me sen ki vár ták, hogy sor ra ke -
rül je nek. Még a leg ki seb bek is ki -
pró bál ták a lo vag lást, a gye re -
kek mo so lya min dent el árult.
Nem ke vés bé volt jó ked vû az
InciFinci gyer mek fog lal koz ta tó
elõ adá sa. Vi dá man ját szot tak
együtt gye re kek és fel nõt tek. A

dél után to váb bi ré szé ben a gye -
re kek csa pat ver se nyek ben ver -
seng tek egy más sal. Biz tat ták
egy mást a gyor sabb fu tás ra és
ha cél ba ér tek, uj jon gás sal fo -
gad ták egy mást. Köz ben már
érez ni le he tett a tár csán sü tött
virs li és hús il la tát. Min den ki nek
jól esett a va cso ra a dél utá ni „iz -
gal mak” után. Vé gül a tá bor tûz
láng jai vi lá gí tot ták be a fa lu ház

ud va rát. Az itt el töl tött idõ nagy
ré szé ben ci vil fel aján lás ré sze -
ként él vez het tünk élõ ben ze né -
lést. Kö szön jük a sok fel aján lást a
he lyi vál lal ko zók nak és ma gán -
sze mé lyek nek! Va la mint kö szön -
jük, hogy el jöt te tek/el jöt tek, jó -
ked vû en, vi dá man együtt tölt -
het tük a dél utánt.                  bvr

Tompaládonyi családi nap

Egy teljes nap
kis falunkból a fõvárosba
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– Több mint egy éve ol vas hat -
tunk hí re ket utol já ra la punk ban
a Csepregi Sport Egye sü let rõl,
ezért most azt kér dez zük, mi tör -
tént az el múlt idõ szak ban?

– Amint az ol va sók elõtt is is mert,
más fél év vel ez elõtt egy mo rá li san
tönk re tett, anya gi lag ki fosz tott,
adós sá go kat és tar to zá so kat fel hal -

mo zott, a meg szû nés fe nye get te
egye sü le tet vet tünk át. Má ra si ke rült
óri á si erõ fe szí té sek árán a tör vé nyes
és ered mé nyes mû kö dés ke re te it
hely re ál lí ta ni. Az Ön kor mány zat tá -
mo ga tá sá val ren dez tük az elõ zõ el -
nök és kö rei ál tal sza bály ta la nul fel -
hasz nált, ezért az MLSZ ál tal vis  sza -

kö ve telt TAO-forrásokat, a hi te le zõk
nagy ré szé vel pe dig pe ren kí vül
meg egyez tünk.

– A kí vül ál ló szá má ra jól lát -
ha tó vál to zá sok tör tén tek a lé -
te sít mény ben is.

– Va ló ban, és még kö zel sincs
en nek vé ge! Ta valy év vé gén el ké -
szült a rég óta ter ve zett mû fü ves

pá lyánk. A fel nõtt csa pat já té ko sai
rend be tet ték, ki fes tet ték az öl tö zõ -
ket, és a ki ala kí tot tak sa ját ma guk
szá má ra a ré gi bü fé bõl egy iga zi
klub he lyi sé get, amit egy elõ te tõ vel
is meg tol dot tunk. Az el szá radt fe -
nyõ fák he lyé re har minc da rab
hárs fát ül tet tünk. Ok tó ber kö ze pé re

vár juk a TAO-támogatásból vá sá -
rolt új Opel Trafic ki lenc sze mé lyes
kis bu szun kat, ami vel az után pót lás -
csa pa ta ink utaz ta tá si gond jai is
meg ol dód nak. Nem utol só sor ban
fel újí tot tuk az ön tö zõ rend szert, és
lel kes szer tá ro sunk nak kö szön he tõ -
en a já ték te rek mi nõ sé ge me gyei
vi szony lat ban is ki emel ke dõ!

– A sport
ezen be lül a fut -
ball nép sze rû -
ség ének ha nyat -
lá sá ról hal la ni
m o s  t a  n á  b a n ,
Csep regen mi a
hely zet?

– Saj nos ez a
trend Csepregen
is ta pasz tal ha tó.
Va ló ban, a vir tu á lis
vi lág sok gye re ket
el ra bolt a sport pá -
lyák ról, de ne künk
az a leg na gyobb
fel ada tunk, hogy

a he lyi ok ta tá si in téz mé nyek ne ve -
lõi ab ban le gye nek ér de kel tek,
hogy ta nít vá nya ik mi nél na gyobb
szám ban ná lunk spor tol ja nak. E te -
kin tet ben van még kö zös ten ni va -
lónk az ok ta tá si in téz mé nyek nek, a
vá ros ve ze tõ i vel kar ölt ve. Üdí tõ ki -
vé tel a he lyi óvo da, ahol a kez de -
tek tõl tárt ka rok kal vár ták edzõ in ket
a ne ve lõk, szü lõk és a gye re kek! A
vis  sza csá bí tás út ján az el sõ lé pé se -
ket nyá ron meg tet tük a fo ci tá bor
meg szer ve zé sé vel, amin negy ven -
egy is ko lás gye rek rúg ta egy hé ten
át ön fe led ten a lab dát.

– Mi lyen kor osz tály ok ban
ver se nyez tet nek csa pa to kat?

– A Bozsok prog ram ke re té ben 7-
9-11 éves kor osz tály ok ban sze re pel -
nek csa pa ta ink, a me gyei baj no ki
rend szer ben pe dig az U16-U21 és a
fel nõtt csa pa tunk ját szik. Ös  sze sen
120 iga zolt spor to ló edz és ver se -
nyez hét rõl hét re csepregi szí nek -
ben. Kü lön ki emel ném, hogy ná lunk
nincs fi ze tett spor to ló! Ez me gyei ösz -
 sze ha son lí tás ban is ki vé te les, hi szen
úgy tud juk, hogy más te le pü lé se ken
ese ten ként még az után pót lás szint -
jén is fi zet nek, fel nõtt csa pa tok nál
pe dig ez be vett gya kor lat. A ná lunk
sze rep lõ já té ko sok ki vé tel nél kül
mind ki tû nõ sport em be rek, akik csu -
pán a kö zös sé gi él mé nyért és a lab -
da rú gás sze re te té ért spor tol nak. Tisz -
te let és kö szö net jár ne kik!

– Mik a ter ve ik, ho gyan to -
vább?

– A mû fü ves pá lya és a lé te sít -
mény egyéb fe lü le te it sze ret nénk

sza bá lyo zott ke re tek kö zött a he lyi
is ko lák, és a tö meg sport-sza bad -
idõ sport ré szé re ki nyit ni. Ha ma ro -
san sa ját ki vi te le zés ben el ké szül
egy mul ti funk ci o ná lis röp lab da- és
láb te nisz pá lya, ami tol las lab da
sze rel me se it is oda csá bít hat ja.

Saj nos a lé te sít mé nyünk fõ épü -
le te, az öl tö zõ és a né zõ tér je len ál -
la po tá ban nem elé gí ti ki spor to ló -
ink jo gos el vá rá sa it, to váb bá nem
mél tó a vá ros sport ha gyo má nya i -
hoz. Mind ezért azok to váb bi kor sze -
rû sí té se jo gos és el várt kö ve tel -
mény. Mi vel a vá ros anya gi for rá sai
ezen cé lok ra hi á nyoz nak, így meg -
pró bál juk TAO-ból és egyéb pá lyá -
za ti úton mind ezt pó tol ni. A si ke res
pá lyá za tok hoz pe dig ki ér lelt kon -
cep ci ók ra és ter vek re van szük ség,
ezért a sport lé te sít mény re konst ruk -
ci ó ját egy há rom lép csõs épí té si
terv el ké szí té sé vel kezd tük.

– Úgy ér te sül tünk, eb ben
elég ha té ko nyak.

– Igen. A Ma gyar Fa lu prog -
ram ke re té ben pá lyáz tunk és
nyer tünk hat mil lió fo rin tot, ami a
leg sür gõ sebb, a több he lyen be -
ázó te tõ cse ré nek a költ sé ge it fe -
de zi. Má so dik ütem ben a ré gi öl -
tö zõ épü let bel sõ át ala kí tá sá nak
költ sé ge i re a LEADER Vi dék fej lesz -
té si Ala pok ból sze ret nénk for rást
nyer ni. A har ma dik ütem ben pe -
dig egy új épü let szárn  nyal nõ ne
a komp le xum, ami ben egy min -
den igényt ki elé gí tõ öl tö zõ és
gép tá ro ló ke rül ne ki ala kí tás ra.
Utób bi bõ ví tés TAO-pályázati for -
rás fel hasz ná lá sá ból len ne fi nan -
szí roz va, és ked ve zõ „szél já rás”
ese tén a há rom ütem ki vi te le zé -
sé re egyidõben, jö võ ta vas  szal
sor ke rül het ne.

– Nagy ter vek, ko ráb ban is
vol tak már eh hez ha son ló ak,
amik bõl sem mi sem lett.

– Az elõ de im mun ká ját nem
tisz tem meg ítél ni. Most van egy
lel kes, sport sze re tõ ve ze tõ ség, aki
ké pes együtt mû köd ni a vá ros ve -
ze tõ i vel, és más ci vil egye sü le tek -
kel is, Mun kán kat lát va a vá ros -
ban egy re töb ben szim pa ti zál nak
ve lünk, Cél ja ink egyez nek a Pol -
gá ri Kor mány sport ról al ko tott el -
kép ze lé se i vel, így kön  nyen meg -
gyõz tük Ágh Pé ter kép vi se lõ urat,
tér sé günk or szág gyû lé si kép vi se -
lõ jét tö rek vé se ink tá mo ga tá sá ra.
A Ma gyar Fa lu prog ram ban el -
nyert tá mo ga tást ez úton is min -
den csepregi sport sze re tõ ne vé -
ben kép vi se lõ úr nak tisz te let tel
meg kö szön jük!                      Yde

Merre tart a CSSE?
INTERJÚ PÓCZA ANTALLAL, A CSEPREGI SPORT EGYESÜLET ELNÖKÉVEL
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Ki lá tó, lá to ga tó köz pont és múlt idé zés: XXI.
szá za di köz pont ja lesz Bük für dõ nek, hi szen
meg va ló sul a vá ros rész fej lesz tés 2013-ban ké -
szült ter ve. Mél tó he lye lesz a mél tán nép sze rû
he lyi ter me lõi pi ac nak, és par ko sí tott ren dez -
vény tér is vár ja majd a Bük für dõn él mé nye ket
gyûj tõ ket.

Bük Vá ros Ön kor mány za ta 2016-ban pá lyá -
za tot nyúj tott be a „Gyógy he lyek komp lex tu risz -
ti kai fej lesz té se” meg ne ve zé sû pá lyá zat ra. A Tá -
mo ga tó Ha tó ság a pro jek tet tá mo ga tás ra al kal -
mas nak mi nõ sí tet te, így 2017. 07. 21-én a tá mo -
ga tói szer zõ dés alá írás ra ke rült. A dön tés alap -
ján az ön kor mány zat 999.226.000 Ft vis  sza nem
té rí ten dõ tá mo ga tás ra jo go sult. A ké sõbb fel me -
rü lõ plusz költ sé gek fe de zé sé re a Kor mány az

1479/2021. (VII.15.) Kor mány ha tá ro zat alap ján
a pá lyá za tot 1.356.856.735 több let tá mo ga tás -
ban ré sze sí tet te, így az alap tá mo ga tás sal
együtt 2.356.082.735 Ft lett a pá lyá zat tel jes tá -
mo ga tá sa.

Bük vá ros leg fon to sabb tu risz ti kai von ze re je
az üdü lõ öve zet te rü le tén fek võ Bük für dõ Thermal

& Spa. A fo lya ma tos fej lesz té sek nek és a cél tu -
da tos mar ke ting te vé keny ség nek kö szön he tõ en
a te le pü lés az el múlt tíz év ben fo lya ma to san ott
sze re pel a leg lá to ga tot tabb ma gyar or szá gi vá -
ro sok TOP 10-es lis tá já ban. A Bük für dõ Thermal &
Spa-ban szá mos be ru há zás ment vég be az el -
múlt év ti zed ben, és a 2007–2013 kö zött meg va -
ló sult fej lesz té sek nagy ré sze az Új Ma gyar or szág
Fej lesz té si Terv idõ sza ká ban in dult el. Az el nyert

tá mo ga tá sok nak kö szön he tõ en meg va ló sult be -
ru há zá sok a komp le xum kí ná la tá ban, szol gál ta -
tás szín vo na lá ban ered mé nyez tek ko moly ja vu -
lást. A bü ki für dõ több év ti ze des si ke rét nagy -
mér ték ben a szer te ága zó szol gál ta tá si kí ná la tá -
nak és a fo lya ma tos meg úju lá si ké pes sé gé nek
kö szön he ti. A für dõ szol gál ta tá si struk tú rá ja so kat
bõ vült és je len tõs mi nõ sé gi ja vu lá son ment ke -
resz tül az el múlt évek ben.

A mos ta ni be ru há zás alap ját a meg va ló su ló
att rak ció fej lesz té si és vá ros ké pi ele mek ad ják. A
pro jekt hely szí ne Bük für dõ te le pü lés ré szen a volt
au tó busz pá lya ud var te rü le te és a kap cso ló dó
zöld fe lü let, il let ve a für dõ té li be já ra ta elõt ti te -
rü let. A ter ve zett pro jekt ele mek a kö vet ke zõk:
• komp lex lá to ga tó köz pont, üz let he lyi ség, ká -

vé zó ki ala kí tá sa
• pi ac tér – pul tok, pa vi lo nok be szer zé sé vel
• acél szer ke ze tes ki lá tó, te te jén táv csõ vel
• szö kõ kút, fú rá si szel vényt be mu ta tó és für dõ -

tör té ne ti be mu ta tó
• zöld fe lü let-fej lesz tés, par ko sí tott ren dez vény tér
• köz le ke dés fej lesz tés – par ko lás, jár da és ke -

rék pár út
• köz szol gál ta tás ok fej lesz té se – in for má ci ós

táb lák, WIFI, köz vi lá gí tás és tér fi gye lõ ka me -
ra rend szer
A fej lesz té sek köz vet len vál lal ko zás élén kí tõ

ha tás sal is ren del kez nek, új mun ka he lyek jön nek
lét re a nem vál lal ko zá si ala pon mû kö dõ lá to ga -
tó köz pont, il let ve a ki lá tó üze mel te té se kap csán,
va la mint a he lyi és tér sé gi ma gán vál lal ko zás ok,
kéz mû ve sek és õs ter me lõk szá má ra a lét re jö võ
pi ac tér is új le he tõ sé ge ket kí nál.

A pro jekt vár ha tó be fe je zé se 2022. har ma -
dik ne gyed év.                                             yde

Új vá ros rész köz pont ké szül Bük für dõn
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Tú rá ra hív Csepreg, 
és avat ják a Ru mi-há zat

El ké szült az Alpannonia Plusz tú ra út vo nal,
Csepreg új tú ra út ja, amely nek el sõ be já rá sa it
ok tó ber 9-ére szer ve zik. Ve ze tett tú rák 9 és 13
óra kor in dul nak az At ti la ut cai Alpannonia park -
ból, Me se tú ra pe dig 10 óra kor. Az út köz ben bo -
rá szok kí nál nak íz le tes pi he nõt, a „cél ban”, a Ru -
mi-ház nál pe dig a csepregi hob bi ko vá szo lók

gon dos kod nak kós to ló ról. Ál dást kap a fel újí tott
Ru mi-ház, az ese mény re ter mé sze te sen azo kat is
vár ják, akik a ve ze tett tú rán kí vül ér kez nek. Ze nét
meg fi nom sá go kat ígér nek a szer ve zõk, pél dá ul
be mu tat koz nak a csepregi hob bi ko vá szo lók, és
lan gal ló is me le gí ti a tú rá zó kat, mi e lõtt a na pot
tárbortûzzel zár ják.                      Ba kos Ág nes

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg

Az el múlt egy hó nap ban egyik ren dez vény kö -
vet te a má si kat Iklanberényben. A kis te le pü lé sen
au gusz tus utol só hét vé gé jén kö szön töt ték a nyug -
dí ja so kat és bú csúz tat ták a nya rat. A kis te le pü lé -
sen évek óta ha gyo mány, hogy va cso rá val és mû -
sor ral ven dé ge lik meg az idõ sebb la kó kat. Idén

sem volt ez más ként. A
han gu lat ról Berentei Pé -
ter éne kes gon dos ko -
dott, majd a Big Mouse
Band ze né jé re már a fi a -
ta lab bak is meg hí vást
kap tak, sõt a kör nye zõ
te le pü lé sek rõl is ér kez tek
ven dé gek. A majd nem
más fél órás kon cert után
még nem ért vé get a
mu lat ság, hi szen az
egyik la kó édes ap ja,
Sza bó Fe renc szol gál tat -
ta a talp alá va lót. 

Na gyon nem volt idõ ki pi hen ni a mu lat sá got,
hi szen szep tem ber el sõ hét vé gé jén fa lu ki rán du -
lást szer ve zett az ön kor mány zat. Bakonybélben
kez dõ dött a prog ram a lá to ga tó köz pont meg te -
kin té sé vel, majd a monostort néz het ték meg. In -

nen vis  sza csep pen het tek a gye rek ko r ba a Retro
já té kok ki ál lí tá sán. In nen Zirc re foly ta tó dott az út.
Ebéd után a zir ci apát sá got és a hoz zá tar to zó
ki ál lí tá sát szem lél het ték meg a be ré nyiek. Egy
ar bo ré tu mi sé ta után min den ki nek jól esett egy
kis sü ti és fris sí tõ fo gyasz tá sa. Ha za fe lé úton, az

est zá rá sa ként a Tornay
pin cé szet fi nom bo ra it
kós tol ták meg a jó ked -
vû ki rán du lók. 

Szep tem ber kö ze -
pén is mét ös  sze gyûl tek
a te le pü lés la kói, hogy
fel avas sák a nyá ron el -
ké szült sza lon na sü tõt.
Az idõ já rás pi cit bi -
zony ta lan volt, ezért a
fe dett ren dez vény té -
ren gril lez ni is volt le he -

tõ ség. A fi no mabb nál fi no mabb sü te mé nyek,
íny csik lan dó fa la tok még job ban ös  sze hoz ták
a fa lu la kó it. Most már tény le ges kö zös ség ként
élik a min den na po kat. Köz ben ki ke rül tek az
õszi de ko rá ci ók is az köz ség ut cá i ra. 

Sulics He ni

Köz le ke dés biz ton ság ról Tömördön

2021. 09. 18-án, szom ba ton dél elõtt köz le -
ke dés biz ton sá gi-ügyes sé gi prog ram ra hív ta
ön kor mány za tunk a gye re ke ket szü le i ket és kí -
sé rõ i ket. A meg hí vot tak élet ko ruk nak meg fe -
le lõ köz le ke dé si esz köz zel ér kez tek, a leg több
ke rék pár volt. A Fa lu ház kör nyé ke ide á lis hely -

szí ne volt a be mu ta tó nak és a gya kor lás nak.
Az idõ já rás is ked ve zett a prog ram nak. A be -
ígért ap ró aján dé kok is gaz dá ra ta lál tak. 

Kö szön jük a szer ve zést és a le bo nyo lí tást!
Min den ki jól érez het te ma gát.                 KSzÁ

• Tömörd

Moz gal mas hó nap 
Iklanberényben
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Bõ egy 730 lé lek szá mú köz ség Bük mel lett. A
te le pü lés hon lap já ról idéz ve: „Ha egy te le pü lés
hos  szú idõ óta la kott, ak kor ott a ter mé sze ti és
épí tett kör nye zet sok szí nû sé gé vel te remt ked ve -
zõ la kó he lyet min den kor em be re szá má ra. Bõ
egy ilyen hely.” A te le pü lé sen jár va va ló ban ezt
az ér ze tet kel ti az em ber ben. Ki épült in téz mény -
há ló zat tal ren del ke zik és
inf rast ruk tú ra szem pont já -
ból is fej lett nek mond ha -
tó. Ha jós At ti la pol gár -
mes ter mu tat ta be a köz -
ség fej lett ség ét. A 2019.
ok tó be ri vá lasz tá sok utá ni
hely ze tet is mer het jük meg
a cikk ál tal. Nagy öröm
szá muk ra, hogy 2019-es
Ma gyar Fa lu prog ram ál -
tal 29,9 mil lió fo rint tá mo -
ga tást nyer tek 2020-ban
a köz ség leg hos  szabb ut -
cá já nak, a Hu nya di ut cá -
nak a fel újí tá sá ra. Ezt
meg elõ zõ en az ön kor -
mány zat az ös  szes ön kor -
mány za ti ut cát fel újí tot ta
ön erõ bõl és pá lyá za ti for -
rás ból. A kö vet ke zõ lé pés
ugyan csak Ma gyar Fa lu
prog ra mon be lül va ló sult meg, vá sá rol ni tud tak
egy fa lu buszt, mel  lyel a fa lu gond no ki szol gá lat
is el in dul ha tott áp ri lis ban. Az ön kor mány za ti utak
ez után meg fe le lõ ál la pot ba ke rül tek, így a jár -
dák kö vet kez tek. A Bel ügy mi nisz té ri um ál tal
meg hir de tett ön kor mány za ti fej lesz té sek le he tõ -
sé get ad tak ezek meg va ló sí tá sá ra. A Kos suth La -

jos ut cát és a Köz tár sa ság te ret össze kö tõ jár da -
sza kasz újul meg a jö võ ben. Még egy vi szony -
lag na gyobb do bá sa van a köz ség nek, ez pe -
dig a köz vi lá gí tás kor sze rû sí té se. Ez a na gyobb
vo lu me nû be ru há zás õs  szel fog meg va ló sul ni. Az
összes lám pa test cse ré re ke rül ener gia ta ka ré kos
iz zók ra, il let ve bõ ví tés is tör té nik. Ed dig a ki sebb

ut cák ban csak min den má so dik osz lo pon volt
lám pa test, ez zel a bõ ví tés sel min den osz lop ra
ke rül het vi lá gí tás. Az egy ház köz ség is nyert 15
mil lió fo rin tot a plé bá nia épü le té nek fel újí tá sá ra.
Jö võ be li fej lesz té sek kö zé so rol ha tó a fenn ma ra -
dó jár dák fel újí tá sa és a csa pa dék víz-el ve ze tés
– ez az, ami re még szük sé ge van a köz ség nek.

Vi szont érez he tõ, hogy len ne még egy fon to -
sabb fej lesz tés, az óvo da bõ ví té se. A te le pü lés -
nek van egy két cso por tos óvo dá ja, il let ve Hegy -
fa lun egy tag óvo dá ja. Je len leg a ki hasz nált ság
ma xi má lis, és úgy néz ki, hogy az el kö vet ke zen -
dõ há rom év ben a gye rek lét szám fo lya ma to san
nö ve ked ni fog. Az igé nye ket csak úgy tud ják

majd ki elé gí te ni, ha bõ ví tik
az óvo dát. A hely meg van,
a ter vek is ren del ke zés re
áll nak, csak egy pá lyá za ti
le he tõ ség re lesz szük ség. A
nö vek võ gye rek szám mu -
tat ja, hogy so kan is köl töz -
nek a te le pü lés re, így a la -
kos ság itt-tar tá sá ra is nagy
ener gi át for dí ta nak kü lön -
bö zõ ren dez vé nyek kel,
prog ra mok kal. A ví rus hely -
zet mi att saj nos ta valy
csak egy ren dez vényt tud -
tak meg tar ta ni nyá ron, a
he lyi ér ték na pot, ami tu -
laj don kép pen egy mi ni fa -
lu nap volt. A hi va tal át -
adást a he lyi ér ték tár ese -
mén  nyel egy be köt ve tar -
tot ták meg. Vá ra ko zás sal
vár ják az idei évi fej le mé -

nye ket, le het-e va la mit ren dez ni õs  szel és év vé -
gén. A ha gyo má nyos ad ven ti idõ szak ban tar -
tan dó ren dez vé nye i ket és a szil vesz te ri
flashmobot ta lán idén nem kell ki hagy ni, hi szen
a ta va lyi év nem sok idõt en ge dett a kö zös ség
ápo lá sá ra.

Igler Pat rí cia

Ked ve zõ la kó hely min den kor em be re szá má ra
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Itt van az õsz, itt van újra 

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Sopronhorpács
Az au gusz tu si si ke res Fi a tal Gaz dák ta lál ko zó -

ja után szep tem ber el sõ szom bat ján is sok-sok
örö met ígé rõ nap ra éb redt fa lunk. A ze nés éb -
resz tõ vi dám dal la mai már lá zas ké szü lõ dés kö -
ze pet te ta lál ták a Pla tán té ren a dél elõt ti fõ zõ -
ver seny re je lent ke zõ ket és út -
ra ké szen a kis pá lyás fo ci ver -
seny zõ it. 

A dé li órák ra el ké szült,
bog rá csok ban fõtt fi nom fo -
gá sok zsû ri zé se utá ni fa lu -
ebéd nem csak a fá radt fo cis -
tá kat kész tet te re pe tá ra, ha -
nem a szép szám ban meg je -
lent la kos sá got is. Túl zás nél kül
ál lít ha tó, hogy a fõ zõ ver seny
sza ká csai va ló sá gos ínyenc -
mes te rek ké lép tek elõ. Kö szö -
net fá ra do zá su kért!

A dél után fél ket tõ kor in du -
ló prog ram so ro zat ra fa lu trak tor szál lí tot ta az
újon nan ér ke zõ ket, majd Sán dor Jó zsef pol gár -
mes ter üd vö zöl te a meg je len te ket, köz tük ked -
ves ven dé gün ket, Né meth Zol tán urat, a Gyõr-
Moson-Sopron Me gyei Köz gyû lés el nö két, aki fõ -
ként Ma jor Mik lós úr nak, kis fa lunk le gen dás jó -
te võ jé nek tisz te le té re ér ke zett, hogy ün ne pé lye -
sen át ad ja ré szé re a Gyõr-Moson-Sopron Me -

gye Szolgálatáért-díjat több év ti ze des, ön zet len
fa lu fej lesz tõ te vé keny sé gé ért. A min dig sze rény
jó te võ meg ha tot tan kö szön te meg az el is me rést,
újabb fa lu fej lesz té si ter ve it is mer tet ve. Ez út tal el -
sõ sor ban az új te me tõ nagy ke reszt jé nek lét re -
ho zá sán fá ra do zik. A szín pad ról le lé põ Ma jor
Mik lóst a há lás fa lu be li ek szûn ni nem aka ró vas -
tap sa kí sér te kö szö ne tül az év ti ze dek óta tar tó
tö ret len ha za fi as tet te i ért, me lye ket hí ven tük röz -
nek meg újult szob ra ink, te me tõ ink és temp lo ma -
ink. Ál do za tos te vé keny sé gé ért ez úton is kö szö -
ne tet mond va a jó Is ten ál dá sát kér jük éle té re!

Há lás kö zös sé gi el is me rés ben ré sze sült
Talabér Gá bor is, a ke resz té nyi Szent Ke reszt
temp lom to rony órá já nak aján dé ko zó ja.

A dél után 2 óra kor tar tan dó sát ras szent mi sét
Ko vács Pál atya ce leb rál ta, majd szí nes kul túr -
mû sor vet te kez de tét. El sõ ként óvo dá sa ink ked -
ves szín pa di já té ká nak tap sol hat tunk, majd a
Palinta tár su lat szer zett kel le mes órát szá munk ra,
mel  lyel pár hu za mo san meg in dul tak sát ron kí vü li
prog ram ja ink is, ahol arc fes tés re, ugrálóvárra és
já ték vá sár ra nyílt le he tõ ség. Köz ben a sá tor mel -
let ti üs tök bõl fel szál ló fi nom, íny csik lan dó il la tok
je lez ték a Szép ko rú ak Klub já nak szor gos ko dá -
sát, akik sze re tet tel se rény ked tek a fa lu na pi va -
cso ra el ké szí té sé ben.

A me leg idõ nek és jó han gu lat nak kö szön he -
tõ en szí ve sen idõ zött a kö zös ség a bü fé ben is,
ahol nagy sze rû ven dég lá tó ink, a Hollósi csa lád
vár ta bõ sé ges ital vá lasz ték kal és ked ves ki szol -
gá lás sal a meg szom ja zó kat.

Nagy vá ra ko zás elõz te meg a ké sõ dél után -
ra hir de tett prog ra mo kat is. El sõ ként egy re mek
Fit Jumps-bemutatót lát hat tunk Kõvágó-Lóth
Haj nal ka ve ze té sé vel, ahol a fi a tal lá nyok lel kes,
új sze rû moz gás for má já ban gyö nyör köd het tünk,
fá rad ha tat lan sá gu kat is meg cso dál va.

Ez után a Fa lu fej lesz tõ Egye sü let lá nyai és
asszo nyai lep tek meg ben nün ket lát vá nyos, tré -
fás, Fe le más ma gya rok cí mû pro duk ci ó juk kal,
majd ma gyar ru hás csár dás tán cuk kal sze rez tek
fe led he tet le nül ked ves per ce ket.

Utá nuk az Ivá ni Da lár da lé pett szín pad ra,
akik em lé ke ze te sen szép és han gu la tos elõ -
adás ban tol má csol ták ked velt ma gyar nó tá in -
kat és nép da la in kat.

A va cso ra idõ el ér kez té vel ke rült sor a fõ zõ-
és sport ver se nyek ered mény hir de té sé re, sok-
sok taps kí sé re té ben. Majd meg in dult a bol dog
sor ban ál lás a va cso rát kí ná ló asz ta lok elõtt,
ahol a nap leg több di csé rõ sza va hang zott el a
szép ko rú sza ká csok fõzt jét meg íz lel ve. Za ma tos,
ma gya ros pör költ jük és a re mek gu lyás iga zi
gaszt ro nó mi ai él ményt nyúj tott min den ki szá má -
ra. Kö szö net ér te!

A va cso ra után fel lé põ sztár ven dé ge in ket,
Bódi Gusz tit és Mar gót nagy öröm mel fo gad ta
a kö zön ség, és jó ked vû taps sal kí sér te mû so ru -
kat. Ez után han gu la tos tom bo lá zás vet te kez de -
tét sok-sok nye re mén  nyel és iz ga lom mal. Az est
fo lya mán a talp alá va lót a Tequila ze ne kar szol -
gál tat ta óri á si si ker rel egé szen a ké sõ éj sza kai
órá kig.

Fa lu na punk szer ve zõi és köz re mû kö dõi egy -
aránt meg ér dem lik az el is me rést a re kord szá mú
kö zön ség ki tû nõ han gu la tá nak meg te rem té sé -
ért. Lel ke sít se õket to vább ra is a jól vég zett mun -
ka örö me! 

A fa lu na pi nagy sze rû va cso ra sza ká csai, a
Szép ko rú ak Klub ja már a nyár fo lya mán is je les -
ke dett egy jó han gu la tú kö zös sé gi ös  sze jö ve tel
meg ren de zé sé ben. Au gusz tus 20-ára kö zös ün -
nep lés re hív ta a már több mint más fél év ti ze de
mû kö dõ, a fa lu ért so kat te vé keny ke dõ Nyug dí -
jas Klu bot. A ren dez vény hely szí ne, épp úgy, mint
leg utóbb, a gyö nyö rû en ki ala kí tott és gon do zott
er dõ szé li Demsa-birtok volt. A sze re tet tel jes lég -

Moz gal mas na pok
Egyházasfaluban
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kört biz to sí tó há zi gaz dák, Is te nes Má ria és
Demsa Jó zsef már ko ra dél elõt tõl fá ra doz tak a
Szép ko rú ak Klub já nak fér fi tag ja i ból ala kult fõ -
zõ csa pat tal a bog rá csos szarvaspörkölt és ha -
lász lé el ké szí té sé ben. Ez utób bi hoz az alap -
anyag a Winkler há zas pár fel aján lá sá nak volt
kö szön he tõ.

A klub hölgy tag jai s a ked ves meg hí vot tak
fa lu trak tor ral ér kez tek a dél után 2 óra kor kez dõ -
dõ ese mény re, amely hez az égi ek nap su ga ras,
szép idõt biz to sí tot tak.

A vi dá man he lyet fog la ló, kö zel 50 fõs csa -
pat a be ve ze tõ ben tisz te let tel em lé ke zett meg
ál lam ala pí tó Szent Ist ván ki rá lyunk ról, s az új ke -
nyér meg ün nep lé sé nek fon tos sá gá ról, a ne ve -
ze tes dá tu mot a há la adás nap já nak ne vez ve.
Az ün ne pé lyes ke nyér sze gés után há lás taps kö -
szön töt te az új ke nye ret már haj nal ban sü tõ
Domnanics Pi ros kát. Köz ben elõ ke rül tek a ba -
tyuk ban ho zott sütifinomságok és ita lok is.

A fér fi sza ká csok fõz te két fo gá sos ebéd az
ün nep hez mél tó an, di csé re te sen jó ízû re si ke rült.
A je len le võk el mon dá sa sze rint érez he tõ volt
ben ne az a sze re tet és a kö zös mun ka örö me,
amel  lyel ké szí tet ték.

A kö vet ke zõ órák kel le mes be szél ge té sek és
vi dám, ked ves han gu la tú nó tá zá sok kö ze pet te
tel tek. Es te fe lé még a gyer mek kor ban ta nult
nép tán co kat is fel ele ve ní tet ték.

Az es te 20 óra kor ér ke zõ fa lu trak tor ra fel száll -
va bol dog elé ge dett ség gel in dul tak ha za fe lé
nyug dí ja sa ink. Ös  sze jö ve tel ük kö zös ün nep lé sen
tú li cél ját és ér tel mét a Szép ko rú ak arany tor kú
nó ta fá ja, Luk ács An tal fo gal maz ta meg meg ha -
tó õszin te ség gel, mi sze rint: „Nagy szük ség van
ar ra, hogy ös  sze jöj jünk, ami kor csak le het, mert
nem en ged het jük el kop ni kis fa lunk ban a ben -
nün ket ös  sze kö tõ sze re te tet.”

Ma jor Iza bel la

Zsirán a Tök Jó Nap már több mint egy
év ti zed re te kint vis  sza, el sõ al ka lom mal
2008-ban szer vez tük meg.

Sá tor hí ján min dig nagy iz ga lom elõ zi meg
a ren dez vényt, hi szen a fõ zõ ver seny és az azt
kö ve tõ mû so rok a sza bad ban foly nak. Idén ve -
rõ fé nyes nap sü tés ben 8.30-kor vet te kez de tét
a fõ zõ ver seny, 9 csa pat rész vé te lé vel. Szí nes kí -
ná lat állt a ven dé gek ren del ke zé sé re, hi szen
az el ké szült éte le ket meg is le he tett kós tol ni. A

négy ta gú zsû ri nek nem volt könnyû dol ga a
rang sor fel ál lí tá sá ban.  A dél után fo lya mán
ven dé ge ink vol tak a nicki Fer ge teg Nép tánc
Egye sü let tag jai, akik meg ala poz ták a han gu -
la tot. Õket Lász ló At ti la a Csil lag szü le tik 3. szé ri -
á já nak nyer te se kö ve tett. Fan tasz ti kus fi a tal em -
ber, cso dá la tos hang gal, ízes er dé lyi táj szó lás -

sal, vic ces ös  sze kö tõ szö ve gek kel és hi he tet len
sze rény ség gel. Fe led he tet len él ményt nyúj tott.
Ké sõbb a Balance Band mu la tós mû so rá val
szó ra koz tat ta a kö zön sé get, s õk is jó han gu la -
tot te rem tet tek. Kam ra tom bo lát is tar tot tunk,
ahol a te le pü lé sen élõk ál tal fel aján lott, a kam -
rá ból vagy a kis kert bõl ki ke rü lõ ter mé sek, ter -
mé nyek va la mint az õsz höz kap cso ló dó al ko -
tá sok ke rül tek ki sor so lás ra. Az es tét egy retro
disco zár ta. A dél után fo lya mán a gye re kek -

nek le he tõ sé ge volt kéz mû ves kedni, le he tett
csil lám te to vá lást ké szít tet ni. Dí jaz tuk a sü te -
mény sü tõ ver seny re ér ke zett sütiket is. Kel le mes
idõ ben, jó tár sa ság ban gyor san megy az idõ.
En nek a nap nak is vé ge lett, de örü lünk, hogy
együtt le het tünk!

NPK

Is mét Tök Jó Nap volt
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A Vi rá gos Ma gyar or szág ért 
ver seny fõzsûrije járt Lócson

Lócs Köz sé gi Ön kor mány zat idén el sõ al -
ka lom mal ne ve zett a Vi rá gos Ma gyar or szág -
ért ver seny be a kis te le pü lé sek ka te gó ri á já -
ban. Ez a cél már ta valy meg fo gal ma zó dott a
kép vi se lõ-tes tü let ben, zá po roz tak az öt le tek a
fel ké szü lés kap csán, így a több év ti ze de tar tó
ró zsa ül te té sen túl egy re több fi gyel met for dí -
tot tunk az új ra hasz no sí tás ra, a vi rá go sí tás ra, a
bur ko la ta ink gon do zá sá ra, tu ris ta ba rát szem -
lé let re, kör nye ze ti ne ve lés re. Használtsütõolaj-
gyûjtést, mó kus odú prog ra mot in dí tot tunk, két
fe dett ki ülõs ke rék pá ros pi he nõ he lyet ala kí tot -
tunk ki, dí szes ivókutat lé te sí tet tünk, a ta va szi
sze mét sze dé si, vi rág ül te té si ak ci ók kal a kö -
zös sé gi rész vé telt erõ sí tet tük. 

Kör nye zet szé pí tõ ver senyt hir det tünk a he -
lyi ek szá má ra Vi rág zó ré gi ség 2021 cím mel,
mely nek cél ja a vi rá go sí tás ös  sze kap cso lá sa
az új ra hasz no sí tás sal. 33 vi rág kom po zí ció ké -
szült el a há zak elõtt. Au gusz tus 23-án ér ke zett
a Vi rá gos Ma gyar or szág ért ver seny elõzsûrije,
a szom bat he lyi és hé ví zi szak em be rek az
egész ré gi ó ban ki emel ke dõ nek ta lál ták
Lócsot, ja va sol ták fõ zsû ri-lá to ga tás ra. A kép vi -

se lõ-tes tü let tag jai szep tem ber 6-án fo gad ták
a fõ bi zott sá got, Báthoryné dr. Nagy Il di kó Ré -
kát, a ver seny nem zet kö zi ko or di ná to rát és
egy ben zsû ri tag ját, va la mint Barta Pet rát, a
ver seny pro jekt ve ze tõ jét a Ma gyar Tu risz ti kai
Ügy nök ség tõl. A lá to ga tás a Kul túr ház ban
kez dõ dött, ki ve tí tõn mu tat tuk be a te le pü lést
és a cél ér de ké ben tett lé pé se in ket, majd a
zsû ri tag ok is mer tet ték a nem zet kö zi ver seny
el vá rá sa it, ez után kö vet ke zett a fa lu be já rás. A
ver seny tör té ne té ben nem volt még pél da ar -
ra, hogy egy el sõ ként ne ve zõ te le pü lés re rög -
tön el lá to gat a fõzsûri, ez azt je len ti, hogy
nagy esél  lyel el ho zunk egy dí jat, már csak a
mi nõ sé ge kér dé ses. 

Ered mény hir de tés ok tó ber ben. A tá vo -
lab bi cé lok kö zött esett szó a nem zet kö zi
Entente Florale Europe ver seny ben va ló
meg mé ret te tés le he tõ sé gé rõl, amely arany
fo ko za tú mi nõ sí tés el éré se ese tén kö vet kez -
het, amen  nyi ben a te le pü lés ve ze tés vál lal ja
a ver seny szak em be re i vel együtt mû köd ve a
kö zös fel ké szü lést.                                  RN

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Lócs A 3-4,5 hó na pos kam pány ide jén a gyár ban
24 órás fo lya ma tos üzem ben (vas ár- és ün nep -
nap okon is meg sza kí tás nél kül) dol goz tak, csak
ka rá csony kor áll tak le né hány nap ra. A mun ka -
idõ na pi 12 óra volt. Az üzem ben a kam pány
alatt 200 fér fi, 150 nõi mun kást fog lal koz tat tak. A
fér fi ak nap szá ma az 1870-es évek ben: 75–100
kr(ajcár), a nõ ké: 40–60 kr. volt. Mel let tük egész
év ben 32 fõ ál lan dó mun kást és 8 tiszt vi se lõt al -
kal maz tak. Az elõb bi ek ha vi fi ze té se: 25–70 Ft.,
a hi va tal no kok évi 800–2500 Ft bért kap tak. 

Az ál lan dó mun ká sok egy ré sze a kar ban tar -
tást is vég zõ gé pész bõl és ipa ros mes te rek bõl
(la ka tos, ko vács, réz mû ves, asz ta los, bog nár,
szíj gyár tó, ká dár stb.), má sik ré sze a nap szá mo -
so kat fel ügye lõ elõ mun kás ok ból és cu kor fõ zõ
mes te rek bõl állt. A cu kor fõ zõ szak em be rek – a
töb bi Sop ron me gyei gyár hoz ha son ló an – né -
me tek és cse hek vol tak, akik fél té ke nyen õriz ték
tu do má nyu kat. A kam pányt kö ve tõ cu kor fi no mí -

tás az ál lan dó mun ká sok ta va szi fog lal koz ta tá -
sát biz to sí tot ta, nyá ron pe dig a be ren de zé sek
és a me zõ gaz da sá gi gé pek/esz kö zök kar ban -
tar tá sa folyt. A nap szá mo sok je len tõs ré sze a
kam pány ide jén kí vül a gyár va la me lyik gaz da -
sá gá ban dol go zott. „A cu kor gyár nagy szám -
ban al kal ma zott nõi mun ka erõt. Kü lö nö sen az is -
ko lá ból ki ma radt lá nyo kat ke res ték szí ve sen,
mert ala cso nyabb mun ka bért fi zet tek szá muk -
ra.”  Az üzem ben a nõ ket és gyer me ke ket „a kis
erõ ki fej tést igény lõ vég sõ mun ka fá zi sok nál és az
utó mun kák so rán” (kész ter mé kek cso ma go lá sa
stb.) al kal maz ták, me lyek ide je a kam pány után
több hó nap ra is ki to lód ha tott. Mi vel ak kor az
ele mi is ko la hat osz tá lyos volt, az azt be fe je zõ 12
éves gye re kek is mun kát vál lal tak az üzem ben,
il let ve gaz da sá ga i ban, a fel nõt tek nél ki sebb
bé rért, eset le ge sen ki sebb mun ka idõ ben dol -
goz va. Az 1880-as évek ben a fér fi ak nap szá ma
65–120 kr., a nõ ké 45–60 kr., a gyer me ke ké (ek -
kor 45 gyer mek-mun kást is em lí te nek a fér fi ak és
nõk mel lett) 25–40 kr. 

A tiszt vi se lõi kart az üzem és gaz da sá gá nak
ve ze tõi – ne ve ik bõl lát ha tó an zö mé ben né met
szár ma zá sú ak – mel lett az ad mi niszt rá ci ót vég zõk
al kot ták. A gyár szol gá la ti la ká so kat épít te tett a
bel- és kül föld rõl jö võ szak mun kás ok nak, ipa ro -
sok nak, majd a cse lé dek és nap szá mo sok egy
ré sze szá má ra is. Az egyik tiszt vi se lõ nek a gyár
szom széd sá gá ban vil lát is emel tek. Schoellerék

1884-ben gróf Jankovics Gyu la csepregi bir to ká -
val együtt a fel sõ (ko ráb ban Ka ni zsai, Ná -
dasdy…) kas télyt is meg vá sá rol ták.

A gyár ve ze té se: mû sza ki és fel té te lez he tõ en
egy ide ig ke res ke del mi igaz ga tó is: Carstanjen
Gusz táv lo vag (1823–1899) volt. A po rosz ki rály -
ság ból ván do rolt ki Auszt ri á ba, s on nan köl tö zött
1854-ben Sop ron ba. Idõ köz ben ha zá já ban,
Hol lan di á ban, Ang li á ban és Auszt ri á ban 12 év
alatt sok gya kor la ti is me re tet szer zett a cu kor -
gyá ri vál lal ko zás irá nyí tá sá hoz. Ala pí tá sá tól
mind a kõhidai, mind a csepregi gyár nak ve ze -
tõ je volt. A bé csi Schoeller bank ház zal együtt
vá sá rolt a Nagyczenki Czukorgyárak Rt. rész vé -
nye i bõl. Rész vé nye ik szá mát nem is mer jük, de
je len tõs le he tett, mert Carstanjen Gusz táv 1869-
tõl pár évig a(z igaz ga tó) vá laszt mány, leg alább
1876. jú ni us 25-tól 1888-ig fel ügye lõ ta ná csos,
majd az 1888. évi köz gyû lés tõl ha lá lá ig igaz ga -
tó sá gi tag ja volt a Nagyczenki Czukorgyárak
Rész vény tár su la tá nak. A gyár ala pí tó Carstanjen
evan gé li kus val lá sú volt, s a gyár több ször is
anya gi lag tá mo gat ta a szakonyi ágh. evan gé -
li kus hit köz sé get. Az ala pí tás évé ben õ ké szít tet -
te el Csepregen a le bon tott Bol dog as  szony-
temp lom elõt ti tér ben a Kál vá ria nagy mé re tû,
hár mas kõ ke reszt jét és az oda ve ze tõ út mel lett a
14 stá ció épít mé nyét, ben nük Krisz tus szen ve dé -

se i nek egy-egy ál lo má sát be mu ta tó fest mény -
 nyel. Sop ron ban szõ lõt is bir to kolt, me lyen be ve -
zet te a „raj nai mód szert”.  A vár me gye szék hely
mó do sabb sze mé lyi sé gei kö zé tar to zott, s
virilisként év ti ze de kig tag ja volt Sop ron sza bad
ki rá lyi vá ros tör vény ha tó sá gá nak, 1870-tõl pe -
dig egy ide ig alá írá si jog gal al igaz ga tó ja a
Sopronyi Casino Rt.-nek. Lak he lyén és má sutt is
bõ ke zû le he tett, mert „gaz da sá gi és hu ma ni tá ri -
us té ren ki fej tett si ke res te vé keny sé gé ért a vas -
ko ro na-rend lo vag ke reszt jé vel tün tet te” ki Fe -
renc Jó zsef csá szár és ki rály – ol vas ha tó nek ro -
lóg já ban.

igás

1 Er re a Csepregbe ve ze tõ föld út ra hord ták ki a gyá ri
gõz gé pek sa lak ját, s az et tõl ka pott szín mi att ne vez ték el
Fe ke te út nak. Ugyan ilyen ok ból lett Felsõbükön is a Kor -
pa ma jor ba és Gyer tyá nos pusz tá ra ve ze tõ út bü ki sza -
ka sza is Fe ke te út. (Ba logh, 2016. 80. p.)

A fel újí tott fel sõ gyá ri tisz ti la kás ma
Szakonyban, a Fel sõ gyá ri 

(né pi e sen: Fe ke te) úttól1 jobb ra.

A csepregi Kálvária kõkeresztjei

A csepregi cu kor gyár 
és a Sop ron vár me gyei cu kor ipar kap cso la ta III. rész
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Nem a bü ki tu risz ti kai szak em be rek ál tal ki -
dol go zott tú rák út vo na la it kí vá nom nép sze rû sí te -
ni mai írá som ban, mely nek cí mét tõ lük köl csö -
nöz tem. Au gusz tus má so dik fe lé ben ha za lá to -
ga tott óbu dai fi am, s ké sõ dél utá non ként több -
ször is bi cik liz tünk Csepregen és kör nyé kén, még
Auszt ria né hány kö ze li te le pü lé sé re is el ju tot tunk.
Az ek kor szer zett be nyo má sa i mat ve tem pa pír ra.

Kö zel 20 éve, egy kör nye zet vé dõ cik kem ben
em lí tet tem, hogy a kör men di or szá gos könyv tá -
ros ván dor gyû lés vé gén bur gen lan di ki rán du lá -
son vet tünk részt. Ha za fe lé tart va ke let-ma gyar -
or szá gi kol lé gá ink Nyu gat-Ma gyar or szá got Ke -
let-Bur gen land nak ne vez ték, utal va a két or -
szág rész köz ti fej lett ség be li kü lönb ség re. Em lí tett
írá som ban (Ke let-Bur gen land vagy Bal kán?) a
köz tisz ta sá got – fõ leg az utak, er dõ szé -
lek, stb. mel let ti sze me tet – lát va, bal -
ká ni ál la po tok ról be szél tem. A bur gen -
lan di fal vak ak kor is tisz ta, ren de zett
ké pet mu tat tak, jó mi nõ sé gû utak kal,
jár dák kal, s még me zei út ja ik egy ré -
sze is bi tu me nes volt. Má jus fá kat a ha -
tár túl ol da lán ak kor is sok te le pü lé sen
ál lí tot tak. Egyet most au gusz tus kö ze -
pén, Ma lom há zán (Kroatisch Minihof)
lát tunk. Job ban meg néz ve ki de rült,
hogy vál toz nak a szo ká sok, s e fát a
na pok ban ál lí tot ták, a há zi ak 25. há -
zas sá gi év for du ló ja al kal má ból. 

Locsmánd (Lutzmannsburg) fõ te rén is mét
meg nyi tott az el múlt évek ben zár va tar tó cuk rász -
da. 8-10 éve egy euróba ke rült ná luk egy nagy
gom bóc fa gyi. A só go rok nál is volt né mi ár emel -
ke dés, már 1,20 euró egy gom bóc. Ne künk, ma -
gya rok nak ez is je len tõ sebb emel ke dés, hi szen az

euró és más fon tos nyu ga ti va lu ták az el múlt idõ -
szak ban 80-90 fo rint tal is erõ söd tek a gyen gél ke -
dõ nem ze ti va lu tánk hoz vi szo nyít va.

Nap ja ink ra a köz tisz ta ság hely ze te ná lunk is
lé nye ge sen meg vál to zott. Az éven kén ti sze mét -
gyûj té si ak ci ók át me ne ti leg se gí tet tek, de a
nagy sze mét ku pac ok meg ma rad tak. Elõ ször a
bü ki ön kor mány zat szün tet te meg ra di ká li san a
lócsi út mel let ti il le gá lis sze mét le ra kót. Az idei év
ele jén sor ke rült a csepregi és rész ben a
szakonyi ha tár ban le võk el szál lí tá sá ra, s a leg ve -
szé lyez te tet tebb he lyek mel lé a lócsi úti hoz ha -
son ló nap ele mes ka me rák el he lye zé sé re. Né -
hány te le pü lé sen – fõ leg a kül te rü le ten – akad -
nak még sze mét ku pac ok, de a fal vak zö mé ben
is ál ta lá ban sok kal ren de zet teb bek és tisz táb -

bak az út men ti te -
rü le tek, mint év ti ze -
dek kel ez elõtt. So -
kat kö szön he tünk e
té ren az ön kor -
mány zat ok hoz zá ál -
lá sá nak, a ci vil szer -
ve ze tek nek, a te le -
pü lés gond no kok -
nak, köz mun ká sok -
nak, de las san vál -
to zik a la kos ság
szem lé le te is. Ma is
akad nak te le pü lés -

ré szek vi dé kün kön, ahol a ré gi jó szo kást foly tat -
va, szom ba ton ként a há zak elõtt sö pör nek.

Azt is nagy öröm mel lát tuk, hogy a te le pü lé -
sek köz te rü le te in egy re több a vi rág. E té ren
Lócs, a „ró zsák fa lu ja” vi szi a pál mát. Nem vé let -
len, hogy idén be ne vez tek a Vi rá gos Ma gyar or -

szág ért ver seny be. Kre a tív öt le te ik meg va ló sí tá -
sa nyo mán egy ko ri ré gi tár gyak ban is vi rá gok
pom páz nak, amer re já runk e kis fa lu ban. Nem
vé let len, hogy az or szá gos ver seny ben do bo gós
he lye zés re szá mít hat nak. Az is lát szik, má sok is
kö ve tik pél dá ju kat, s év sza kon ként vál ta koz va,
egy re több öt le tes de ko rá ci ó val is ta lál ko zunk a
kö ze li te le pü lé se ken.

A Bükfürdõ–Zsira köz ti ke rék pár út Bü kön át ha la -
dó sza ka sza tel je sen meg újult az el múlt évek ben.
Ki sebb ja ví tá sok má sutt is tör tén tek. Pél da mu ta tó e
szem pont ból a Szakony–Gyalóka köz ti sza ka szon
(és a Csepregbe tör té nõ le ága zás után) né hány
kö ze li fa ki vá gá sa, me lyek nagy gyö ke rei fel pú -
poz ták és szét is sza kí tot ták a ke rék pár utat. Ezt a
szakonyi sza kaszt új ra asz fal toz ták, a csepregire
még vár nunk kell. Ez meg tör tén het ne a Gyalóka
és Zsira köz ti, ha son ló an „kár té kony” né hány fá val,
majd ki vá gá suk után e kis sza kaszt is új ra le het ne
asz fal toz ni a ke rék pá ros ok nagy örö mé re. 

Az utak ál la po tá ban is van vál to zás. A 7 szûk
esz ten dõ (2010–2016) után vég re 2017-tõl új ra
egy re több a pá lyá za ti for rás a te le pü lé sek bel -
te rü le ti út ja i ra. Ez a kis te le pü lé se ken lát vá nyos
vál to zá so kat ho zott, a más nagy ság ren dû Csep -
re gen is van fej lõ dés, de ott még na gyon sok a
ten ni va ló e té ren is. Lát vá nyo san ké szül az új
Répce-híd, vi szont az el te relt for ga lom mi att is
szük ség lesz né hány ut ca sür gõs fel újí tá sá ra. 

A Ma gyar Köz út Nonprofit Zrt. me gyei igaz -
ga tó sá gai alá tar to zó köz utak is fo ko za to san
meg újul nak. Tér sé günk Vas me gyei ré szén ez
Bü kön, Tor más li ge ten és rész ben Csepregen is
meg tör tént. Egyet len szép ség hi bá ja, hogy Tor -
más tól csak az iklanberényi-lócsi le ága zá sig, s
nem a me gye ha tá rig. Igaz, a foly ta tás a Gyõr-

Két ke ré ken a Répce-vidéken

A ma lom há zi ju bi le u mi fa



22

2021. október XI. évfolyam
 10. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Készenlét és ügyelet 
a térségben
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Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399
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Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

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

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

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

Ok tó ber 15-ig Csep re -
gen, a Pe tõ fi S. Mûvelõdési-
Sportház és Könyv tár ban: Au -
gusz tu si tár lat: A ta nít vá nyok – a
MO ZA IK Kép zõ mû vész kör höz
kap cso ló dó fi a ta lok ki ál lí tá sa.
Meg te kint he tõ az in téz mény
nyit va tar tá si ide jé ben.

Ok tó ber 4–9. kö zött Bü kön
és Csepregen: Or szá gos Könyv -
tá ri Na pok ren dez vé nyei.

Ok tó ber 6-án, szer dán 18
ó. Csepregen. a Dr. CsHJ Ál ta lá -
nos Is ko la elõt ti kop ja fá nál: Ok tó -
ber 6-i meg em lé ke zés a Far kas
Sán dor Egy let szer ve zé sé ben.

Ok tó ber 7-én, csü tör tö -
kön 18 ó. Csepregen, a PSMS.
Ház és Könyv tár ban: Gergye
Re zsõ: Viru(lá)s c. köny vé nek
be mu ta tá sa.

Ok tó ber 8-án, 15-én,
22-én és 29-én, pén te ken
16–20 ó. Bük für dõn, a Pa vi lon
so ron: TER ME LÕI PI AC.

Ok tó ber 9-én, szom ba ton
9 ó. Csepregen, a Ma lom kert -
ben: Jó té kony sá gi Ku tyás Nap –
Agility és En ge del mes ver seny.

Ok tó ber 9-én, szom ba ton
13 ó. A csepregi er dõn, a Ru mi
ház nál: Az Alpannónia Plus tú ra -
út vo nal csepregi sza ka szá nak
ava tó ja. Elõt te: 9 és 13 óra kor
az At ti la ut cai park ból ve ze tett
tú ra, 10 ó. Me se tú ra in dul.

Ok tó ber 10-én, va sár nap
12 ó. Si ma sá gon, a sport pá -
lyán: Si ma ság SE– ákfa SE me -
gyei III. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Ok tó ber 16–17. Kõ sze gen:
A Na túr park ízei Gaszt ro nó mi ai
fesz ti vál – Or so lya Na pi Vá sár.

Ok tó ber 16-án, szom ba -
ton 15 ó. Bü kön, a sport te le pen:
Bü ki TK–Egyházasrádóc SE me -
gyei I. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Ok tó ber 16-án, szom ba -
ton 16 ó. Bü kön, a Vá ro si Sport -
csar nok ban: Bü ki TK–Moson ma -
gyaróvári KC U22 NB II-es nõi ké -
zi lab da-mér kõ zés

Ok tó ber 17-én, va sár nap
12 ó. Acsádon, a Sport pá lyán:
Acsád-Meszlen SE–Cák SKE, 15 ó.
Répcevölgye SK, Bõ–Kõszegfalva
SE me gyei III. o., 15 ó. Csepreg
SE–Uraiújfalu SE me gyei II. o. lab -
da rú gó-mér kõ zés.

Ok tó ber 22–23-án te le -
pü lé se in ken: Meg em lé ke zé sek
és ko szo rú zá sok az 1956-os for -
ra da lom és sza bad ság harc 65.
év for du ló ja al kal má ból.

Ok tó ber 24-én, szom ba -
ton 16 ó. Bü kön, a Vá ro si Sport -
csar nok ban: Bü ki TK–BDSE Ne -
mes vámos NB II-es nõi ké zi lab -
da-mér kõ zés.

Ok tó ber 30-án, szom ba -
ton 14.30 ó. Bü kön, a sport te le -
pen: Bü ki TK–Kõszegi Ló ránt
Gyu la FC me gyei I. o. lab da rú -
gó-mér kõ zés.

Ok tó ber 31-én, va sár nap
10 ó, Si ma sá gon, a Sport pá lyán:
Si ma ság SE–Keléd H.K. Sz. SE,
13.30 ó. Acsád-Meszlen SE–Ne -
mes koltai KSK me gyei III. o., 13.30
ó. Csepreg SE–Söpte SE me gyei II.
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 visitbuk.hu, a csepreg.hu,
és a naturpark.hu hon la po kon. A ren -
de zõ szer vek a mû sor vál toz ta tás jo gát
fenn tart ják.

Moson-Sopron me gyei sza ka szon Újkérig
szin tén vá rat ma gá ra, s a Szakonyon és
Gyalókán át ve ze tõ úté is. Csak Zsirán, s az
oszt rák ha tá rig ke rült meg újí tás ra ez utób -
bi. A Csepregrõl Szom bat hely fe lé me nõ
út mind két szé lén egy re több nyom vá lyú
ala kult ki, amik nem csak esõ sebb idõ ben
ve szé lye sek, fõ leg a ke rék pá ros ok ra. Vi -
szont az er dé szet vég re új ra ka vi csoz ta a

Ru mi ház kö ze lé ben ha la dó er dei út nagy
ré szét. Ta lán a kincsédi be já ró nál le võ rö -
vi debb sza kasz göd re i be is jut las san ka -
vics a bi cik li sek és a szép szá mú kék tú rá -
zó, s ar ra fe lé sé tá ló ked vé ért. 

kép: Út jel zé sek a csepregi er dõ ben
Az er dõ ben jár va lát hat juk, hogy az

Írottkõ Na túr park szak em be rei tér sé günk -
ben is tú ra út vo na la kat je löl tek és táb láz -
tak ki. Csepreg bel te rü let ének Szom bat -
hely fel öli szé lén és a kül te rü let ki emelt
he lye in nagy táb lák hir de tik a lát ni va ló -
kat, s irá nyít ják rá a tú rá zók fi gyel mét a
„borongoló út” mel let ti szõ lõ faj ták ra, s a
be lõ lük ké szült fi nom ne dûk re. Kár, hogy e
táb lák egy ré szé nek szö ve ge még nem
ké szült el, de re mél jük, ha ma ro san ezek is
he lyük re ke rül nek. Azt vi szont jól esõ ér zés -
sel nyug táz hat juk, hogy he lyes dön tés volt
an nak ide jén a te le pü lés csat la ko zá sa a
na túr park hoz. Ha son ló kép pen se gí ti tu riz -
mu sunk fej lõ dé sét a Má ria út ki épí té se, s
a za rán do kok egy re gya ko ribb meg je le -
né se tér sé günk egyes te le pü lé se in.

A me zei utak egy ré szét elõ ször Zsirán
bi tu me nez ték le pá lyá za ti se gít ség gel, s itt
újí tot ták fel já ró la pok kal a te le pü lés jár dá -
it. Ugyan ez vég be ment, il let ve tör té nik Bü -
kön is. E ket tõ, s né hány más te le pü lé sen
a csa pa dék víz ár ka i nak is egy re na -
gyobb ré sze le fe dés re ke rült. Bük új és
meg úju ló ut cá i ban, s né hány más te le pü -

lé sen is a vil lany- és egyéb ve ze té kek lég -
ká be le it is föld ká be lek vált ják fel. Ezek ben
is egy re job ban ha son lít e két – je len tõs
he lyi adó be vé tel lel, s ez ál tal a pá lyá za -
tok hoz ön erõ vel – ren del ke zõ te le pü lé -
sünk a szom szé dos bur gen lan di ak ra. 

Amer re jár tunk, egy re ke ve sebb az el -
adó ház, mind több a fel újí tás alatt ál ló ré gi
épü let, s ké szül nek az új há zak, még
Iklanberényben is. Eb ben nyil ván a CSOK
je len tõs tá mo ga tá sai játs  szák a fõ sze re pet.
Vi szont több, hó na pok óta ki táb lá zott, je len -
tõs eu ró pai uni ós pá lyá za ti for rást és kor -
mány za ti tá mo ga tást meg szer zett épít ke zés
nem akar be in dul ni. Nyil ván a más fél-két
éve, a pá lyá zat benyújtásakorihoz ké pest
je len tõ sen nõt tek a bér költ sé gek, s meg -
emel ked tek az épí tõ anyag ok árai. Így nem
ele gen dõ az el nyert tá mo ga tás a ter ve zett
be ru há zás ra.

A Ma gyar Fa lu prog ram se gít sé gé vel
egy re több te me tõ ke rí tés, ra va ta lo zó, sí rok
köz ti út is meg újul. E ke gye le ti he lyek re az
ön kor mány zat ok és a la kos ság is nagy gon -
dot for dít. Zsirán na gyon szép lett az Östör
csa lád sír kö ve. Min den fe lé ren de zet tek a
te me tõk, a csepregi is, vi szont egy re na -
gyobb szük ség len ne – má sutt is – ur na fal ki -
ala kí tá sá ra, s a já rá si zsi dó te me tõ ben a
holokausztemlékmû kör nyé ké nek rend be
té te lé re.

Amer re jár tunk, sok sé tá ló val és egy re
több ke rék pá ro zó val ta lál koz tunk. Hasz nos
és egész sé ges idõ töl tés mind a ket tõ. Hasz -
nál ják ki ol va só ink is a gyö nyö rû õszi idõt, sé -
tál ja nak vagy pat tan ja nak mi nél töb ben
nye reg be, brin gáz za nak te le pü lé sü kön és
kör nyé kén, akár a tu risz ti kai szak em be rek ál -
tal ja va solt út vo na la kon is. Sok szé pet és
hasz no sat fog nak lát ni, amer re jár nak.

Sá gi Fe renc

Út jel zé s a csepregi er dõ ben

Az Östör csa lád sír em lé ke Zsirán






