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KÖVETKEZÕ LAPSZÁMUNK
2019. 08. 07-ÉN JELENIK MEG!

Köszöntõ

A me te o ro ló gu sok Nyár hó-ként tart ják szá mon,
a ré gi Székely-Magyar nap tár sze rint Ál dás ha vá -
nak ne ve zik, ele ink (az Avisura sze rint) a Te hén tor
(Ara tás) ha va el ne ve zést hasz nál ták jú li us ra, a hó -
nap ré gi ma gyar (ka to li kus) ne ve pe dig Szent Ja kab ha va. Julius Ca -
e sar ról el ne ve zett 31 na pos idõ szak ban már a nap pa lok fogy nak; s a
Nap 23-a tá já ban az Orosz lán je gyé be lép. Mit je lent ne künk, a min -
den na pi éle tet élõk nek? A di á kok nak a VA KÁ CIÓ ide jét, hi szen a tan -
köny vek, tol lak sza bad ság ra men nek. A szü lõk ké szül nek a csa lád dal
tör té nõ pi he nés re, a nya ra lás ra, az együtt töl tött idõ meg hat vá nyo zá -
sá ra. A fi a tal fel nõt tek a nyá ri sza bad ság ka land ja i ra, uta zá sa i ra
vágy nak. A nagy szü lõk vár ják a pi hen ni vá gyó kö ze li- tá vo li uno ká i -
kat, ké szül nek a bol dog ta lál ko zá sok mi nél elõb bi meg ér ke zé sé re. A
kö zös sé gek szá má ra ott lesz nek a Fa lu na pok, a kü lön bö zõ fesz ti vá lok,
a szó ra ko zá si le he tõ sé gek szé les tár há za. A gaz dál ko dók nál foly ta tó -
dik az ara tás.

Kö ve cses An na: 
Jú li us cí mû ver sé ben így ír a hó nap gaz dag sá gá ról: 

Len ge szel lõ si mít ja a ker tet,
Cinegepár da lol ga la go nyán,
Az akác le vél bá jo san rez zen,
Mi kor reá ra gyog a nap su gár.

Jú li us csil log leanderszirmon,
Nyár idill be nyí lik a hárs vi rág.
Nap fény tentikézik a pá zsi ton,
És el szun  nyad raj ta az il lat ár.

Muskátliszínbe éb red az es te,
Ka ti ca pi hen mály vá nak ölén,
Al kon  nyá pil led a nap pal tes te,
És jáz min za ma tot so dor a szél.

A pi he nés mel lett ne fe led kez zünk meg sze ret te ink szü le tés- és név -
nap já ról sem, né hány ke reszt név a tel jes ség igé nye nél kül: An na má ria,
Ot tó, Il lés, Dá ni el, Mag dol na, Kris tóf, An na, Ju dit stb. Kö szön tünk és vá -
runk Té ged bõ ke zû Jú li us!

Kissné Sza bó Ágo ta

50 éves Ál ta lá nos Is ko lai osz tály -
talákozóra gyûl tünk ös  sze a Sop -
ronhorpácsi is ko lá ban. Var ga Haj -
nal ka is ko lánk igaz ga tó ja nagy sze -
re tet tel fo ga dott ben nün ket, a volt

is ko lánk ban, ahol még az osz tály -
nap ló is elõ ke rült, így eb ben a sor -
rend ben me sél tünk a ve lünk tör tént
ese mé nyek rõl. Vé gig sé tál va kis fa -
lun kon a he lyi temp lom ban Ko vács
Pál atya kö szön töt te imá val az öreg
di á ko kat, ahol gyer tyát gyújt va em -

lé kez tünk osz tály fõ nö künk re –
Hanusz Év ára – va la mint hat osz tály -
tár sunk ra, akik már nem le het nek
ve lünk. Kö vet ke zõ utunk a he lyi ven -
dég lõ be ve ze tett, ahol fi nom va cso -

rával, va la mint a tár sunk fel aján lott
bo rocs ká já val di ák csí nyek, csa lá -
dunk tör té ne te i vel mú lat tuk az idõt.
Jó volt új ra „di ák nak len ni” jö võ re is -
mét ta lál ko zunk.

Ma jor Istvánné
Barasits Er zsé bet

„Múlnak a gyermekévek,
nincs visszaút…”
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• Meszlen

Rövid hírek

SZÉP KO RÚT KÖ SZÖN TÖT TEK 
MESZLENBEN

A na pok ban a 90 éves Né meth Józsefnét
kö szön töt te Õri Zol tán Meszlen köz ség pol gár -
mes te re. Mag dus né ni 4. gyer mek ként 1929
június 18-án lát ta meg a nap vi lá got a fa lu
egyik kis pa raszt há zá ban. Kis gyer mek ko rá tól
kezd ve Meszlen volt az ott ho na fér jé vel, Né -
meth Jó zsef fel 1950-ben há za sod tak ös  sze és
sze rel mük bõl 2 le ány gyer mek szü le tett: Ka ta -
lin és Ilon ka. Mag dus né ni fér jé vel együtt az
ak ko ri TSZ -ben dol go zott, il let ve a csa lá di
ház nál a szü lõ ket gon doz ta. A 80-as évek ben

hi va tal se géd ként he lyez ke dett el, le ve le ket
kéz be sí tett és a fa lu Kul túr há zá ban, va la mint
a Könyv tá rá ban is te vé keny ke dett, 1991-ben
in nen ment nyug díj ba. Fér je saj nos 1999 -ben
hagy ta ma gá ra, az óta lá nyá val és uno ká já -
val él, je len leg 2 uno ká val és 6 déd uno ká val
büsz kél ked het. Szü le tés nap ján a ro ko nok, ba -
rá tok és a pol gár mes ter is tisz te let tét tet te, Ma -
gyar or szág Kor má nya ne vé ben pe dig em lék -
la pot is ka pott a Mi nisz ter el nök Úr tól. Az egész
fa lu és jó ma gam ne vé ben is kí vá nunk ne ki
még egész ség ben te li, hos  szú szép éle tet! Is -
ten él tes se Mag dus né ni!

Ba lázs Ani kó

Sár vár vá ros 11. al ka lom mal ren dez te meg
or szá gos mazsorett fesz ti vál ját jú ni us 1-jén. A szín -
pad ra lé põ cso por tok kö zött Csepreg Vá ros
Mazsorett Cso port ja is meg je lent két kor cso port -
ban ver seny zõ lá nyok kal: a Kis vi rág és a Ró zsa szi -

rom cso port tal. A lá nyok Reseterits-Boros Eve lin
mû vé sze ti ve ze tõ se gít sé gé vel ké szül tek fel a
meg mé ret te tés re, s mind két csa pat új ko re og rá fi -
ák kal lé pett a szín pad ra. A
Kis vi rá gok el sõ kor cso port -
ban bot tal és pom-ponnal
tán col tak, igye kez tek meg -
mu tat ni mit ta nul tak. Az ovis
és kis is ko lás lá nyok kis sé bá -
tor ta la nul tán col tak, ahogy
min den korukbeli lány ka, de
min den tán cos így kez di. A
má so dik kor cso port ban a
Ró zsa szir mok sze re pel tek. Ez
év ben is mer tebb szá mok fú -
vós ze nei fel dol go zá sa it vá -
lasz tot ták, mint pél dá ul a
Y.M.C.A., vagy akár a
Queentõl a Don’t Stop Me Now. Két ka te gó ri á ban
lép tek fel a fel sõ ta go za tos, és kö zép is ko lás lá -
nyok. Show ka te gó ri á ban bot tal és show zász ló val
kel lett tel je sí te ni a kö te le zõ ele me ket és el káp ráz -
tat ni a zsû rit. Pom-pon ka te gó ri á ban pe dig ezüst
csil lo gó pom-ponjukkal tán col tak. Az ered mény -
hir de tés re min den ki lá za san várt. A Ró zsa szi rom

cso port tam bur ma jor ja, Kó bor Izabell el nyer te
kor cso port ja tam bur ma jor kü lön dí ját. Ez után a
csepregieket nagy meg le pe tés ér te. A Mazsorett
Ala pít vány kü lön dí ját õk vi het ték ha za, mi vel a
szak mai zsû ri úgy lát ta, hogy ren ge te get fej lõd tek

a lá nyok. Az ered mény hir de tés után a Kis vi rá gok
ezüst ok le vél lel, a Ró zsa szir mok pe dig mind két
ka te gó ri á ban arany ok le vél lel in dul hat tak ha za.

A fesz ti vá lo kon nin cse nek he lye zé sek, nincs leg -
jobb és leg ros  szabb. Bronz ok le vél tõl ki emelt ara -
nyig ér té ke lik a tán co sok tel je sít mé nyét. Így min -
den ki mo ti vált lesz, hogy egy re szeb ben tel je sít -
sen. A tánc nem ló ver seny, ha nem mû vé szet és
ér ték, amit meg kell õriz ni!

Kó bor Izabell

Mindhalálig mazsorett!
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Jú ni us 21-én saj tó tá jé koz ta tó ke re té ben is mer -
tet ték a nyá ri prog ra mo kat a Gyógy-Bor-Napok új
hely szí nén. Tóth Ta más in téz mény ve ze tõ, fesz ti vál -
igaz ga tó kö szön tõ je után Új vá ri Ti mi és Holdosi At -
ti la szó ra koz tat ta a saj tó kép vi se lõ it. Dr. Né meth
Sán dor pol gár mes ter be szé dé ben ki emel te, hogy
Bü kön olyan prog ram so ro zat ala kult ki, amely le -
fe di az egész nya rat. Nem csak szó ra koz tat nak,
ha nem ér té ke ket is ápol nak, hi szen Pálffy Ta más,
a BBKTE tu risz ti kai managere el mond ta, hogy idén
10 éves a he lyi TDM. Fon tos sze re pük van a bük-
fürdõi imázs erõ sí té sé ben. Ki emel te, hogy év rõl-
év re nõ a Bü kön töl tött ven dég éj sza kák szá ma,
mely hez a szí nes prog ra mok is hoz zá já rul nak. Az
idei év ben is Hor váth Lí via, a BBKTE mar ke ting
managere lesz a Gasztroszínpad há zi as  szo nya. Az
idei fesz ti vá lon is hí res sé fek ét ke it kós tol hat ják
meg a ki lá to ga tók, mint pél dá ul Rácz Je nõ Mi -
che lin csil la gos séf, Gás pár Bea, Tasnádi Ákos, a
Cu pá kos és a Ma cesz Bistro séf je, Nádasdi Ja nó
és Gá los Ádám (ITI), va la mint Nika Ró bert és Szép
Ben ce fog fõz ni. Az alap anya go kat a he lyi ter me -
lõi pi ac ról igye kez nek a szer ve zõk be sze rez ni. A

Tör té nel mi Ud var részt ve või a Rá kó czi Em lék év al -
kal má ból - a ku ruc kor gaszt ro nó mi á ját, szo ká sa it
mu tat ják be, és fõ zik meg egy-egy jel leg ze tes éte -
lét. Tóth Ta más tól meg tud hat tuk, hogy idén im már
8. al ka lom mal ETNO-Folk For ga tag vár ja a nép ze -
ne és a jó ze ne ba rá ta it. Len gyel, cseh és szlo vák
ze ne kar ok lép nek fel a ma gyar együt te sek mel -
lett. Nika Ró bert, a Sok-Szín-Pad Tár su lat ve ze tõ je

az au gusz tus 20.-i ren dez vény rõl be szélt. Idén 60
éves bü ki mû ve lõ dé si ház, mely nek ak ko ri meg -
nyi tó ján a Já nos vi téz da rab volt az el sõ elõ adás.
Idén a Sok-Szín-Pad új ra gon dol ta H. Nagy Ka ta lin

ren de zé sé ben a mû vet, és Já nos a vi téz cím mel
ad ja elõ a mû ve lõ dé si ház ün ne pén. Rö vi den,
idõ rend ben a nyá ri prog ra mok ról: el sõ ként jú li us
5-én Etno-Folk For ga tag vár ja az ér dek lõ dõ ket,

majd más nap jú ni us 6-án ke rül sor a 29. Ara tó ün -
nep re, ami nek fõ lát vá nyos sá ga az ara tó ban dák
ké zi ka szás be mu ta tó ja. A na pot Peter Sramek
kon cert je és ara tó bál zár ja. Jú li us 17-21. kö zött XIV.
Gyógy-Bor Na pok és Bü ki Gasztrofesztivállal vár ják
ze ne és a gaszt ro nó mia sze rel me se it. Né hány név
a fel lé põk kö zül: Kis csil lag, In tim Tor na Illegál, Irie
Maf fia, Firkin, Margaret Island, TNT és Bu da pest

Bár, Irigy Hón alj Mi rigy, Karthago, A Ku tya Va cso rá -
ja, Hot Jazz Band, Takáts Ta más Blu es Band,
Petruska, Takáts Esz ter és az Ezüst Nyár - LGT Tribute.
A leg ki seb be ket töb bek kö zött a Ka kaó ze ne kar,

Ros ta Gé za, a HA HÓ ze ne kar, az Inci-Finci Gyer -
mek szó ra koz ta tó, a Garagulya Gó lya lá bas Ko mé -
di ás Kom pá nia és a Lan ga lé ta Ga ra bon ci á sok
szó ra koz tat ják. A prog ra mok au gusz tus hó nap ban

a Bü ki Hor vát Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat szo ká sos
hor vát nap já val kez dõ dik, majd 10-én a nagy si -
ker re va ló te kin tet tel újabb elõ adá sa lesz a „Túl
min den határon“ est jé nek Tvrtkóval. Az ál lam ala -
pí tás ün ne pén öt na pos ren dez vény fog ja vár ni a
kö zön sé get. A bü ki ren dez vé nyek majd a Szent
Mi hály-na pi Ci vil For ga tag gal zá rul nak.

SHeni

Idén is vár mindenkit a büki nyár
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• Csepreg
SAKK VER SENY 
KÁ NI KU LÁ BAN

Ne gye dik al ka lom mal ren dez ték meg a
csepregi sakk ver senyt az Ot tó kem ping ben. A
12 részt ve võ 7 for du lós rend szer ben ját szot ta
a mér kõ zé se ket.

1. he lye zett Néveri Ti bor
2. he lye zett Far kas Ist ván
3. he lye zett Far kas At ti la

Rövid hírek
A Bük für dõ Thermal & Spa pi he nõ te ré ben

tar tot ta kö zös saj tó tá jé koz ta tó ját 2019. má jus
29-én a Bü ki Gyógy für dõ Zrt., a Sár vá ri Gyógy -
für dõ Kft. és a Zalakarosi Für dõ Zrt. A saj tó ese -
mé nyen je len tet te be Bo ros Lász ló At ti la, a Bük -
für dõ Thermal & Spa ve zér igaz ga tó ja, Vojtkó Ti -
bor, a Sár vá ri Gyógy- és Wellnessfürdõ ügy ve ze -
tõ je, va la mint Cziráki Lász ló, a Zalakarosi Für dõ
ve zér igaz ga tó ja a há rom für dõ köz ti együtt mû -
kö dést. A „Du nán tú li für dõ tú ra” név re ke resz telt

prog ram lé nye ge, hogy ha a „tú rá zók” mind há -
rom für dõ ben meg vá sá rol ják a tel jes árú, für dõt
és sza u nát is tar tal ma zó na pi je gyet, cse ré be
egy-egy pe csé tet kap nak. Ha a gyûj tõ fü zet ben
mind há rom für dõ pe csét je sze re pel, tu laj do no -
sa 50% ked vez mény re jo go sult a kö vet ke zõ jegy
vá sár lá sa kor az ál ta la vá lasz tott für dõ ben.

A Sár vár és Zalakaros kö zött már ko ráb ban
élet be lé pett együtt mû kö dé si meg ál la po dás hoz
csat la ko zott most Bük für dõ is, egyút tal a kö zös
mun ka most ki bõ vült a „Du nán tú li für dõ tú rá val”.
Ahogy a saj tó tá jé koz ta tón is el hang zott, a há -
rom für dõ ve ze tõ a min den nap ok ban is jó kap -
cso la tot ápol egy más sal és fon tos nak tart ják,
hogy ez zel az ös  sze fo gás sal min den ki ben tu da -

to sít sák, kö zö sen is tud ják nép sze rû sí te ni a ter -
mál ré gi ót.

Az ese mé nyen egy aránt örö mét fe jez te ki dr.
Né meth Sán dor, Bük vá ros pol gár mes te re, Kon do -
ra Ist ván, Sár vár vá ros pol gár mes te re, va la mint
Novák Fe renc, Zalakaros vá ros pol gár mes te re,
hogy a Du nán túl há rom leg na gyobb für dõ je ez -
zel az együtt mû kö dés sel a  desz ti ná ciókat is erõ sí -
ti. 2017-ben a ma gyar or szá gi ven dég éj sza kák
71%-át olyan te le pü lé sen töl töt ték a ven dé gek,

ahol tu risz ti kai je len tõ sé gû für dõ ta lál ha tó, az em -
lí tett 3 te le pü lés pe dig éven te ös  sze sen 2 mil lió
ven dég éj sza kát tud hat ma gá é nak. 

Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ a Du nán túl
leg von zóbb ré gi ó já nak a Ba la ton után a Nyu gat-
Du nán túlt tart ja, ami Bük für dõ nek, Sár vár nak és
Zalakarosnak is kö szön he tõ. Azt re mé li, hogy ez
az ös  sze fo gás egy faj ta ki lincs lesz majd a Vas és
Za la me gyé be ér ke zõ ven dé gek nek.

A „Du nán tú li für dõ tú ra” pe csét gyûj té se 2019.
jú ni us 1-tõl au gusz tus 31-ig tart, a be vál tás 2019.
szep tem ber 1. és de cem ber 23. kö zött le het sé -
ges. A gyûj tõ fü ze tek mind há rom für dõ pénz tá ra -
i ban meg ta lál ha tók és el ér he tõ ek.

yde

Dunántúli fürdõtúra
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Kör nyé kün kön so kan tud ják, hogy 1917. már ci -
us 12-én le égett a Nagy cen ki Cu kor gyá rak Rt. Bü -
ki Cu kor gyá ra, pon to sab ban a gyár tás sal fog lal -
ko zó épü let rész. Az üze mi te rü le ten le võ rak tá rak,
ja ví tó mû he lyek, iro dák, la ká sok, a gaz da ság hoz
tar to zó is tál lók és mag tá rak épen ma rad tak. A tra -
gé di át kö ve tõ en vé ge lett a cu kor gyár tás nak és fi -
no mí tás nak Bü kön.  Vi szont mind ez még nem je -
len tet te a gyár tel jes meg szû né sét. Az Rt. Bük höz
tar to zó gaz da sá gai, a ja ví tó mû he lyek, a fû rész -
üzem, az iro dák, az ipar vá gány ok és a kis vas út to -
vább mû köd tek 1929-1930-ig. A rész vény tár su lat
nagy cen ki üze me át vet te a hasz nál ha tó be ren de -
zé se ket és al kat ré sze ket, to vább fog lal koz tat ta a
bü ki ál lan dó dol go zók egy ré szét, s fel dol goz ta a
gaz da sá gok ré pa ter mé sét.

A gyár le égé se vi szont sok nap szá mos õszi-té li
mun ka le he tõ ség ét szün tet te meg. Kez det ben
még az új já épí té sé ben re mény ked tek. A Sop ro ni
Nap ló 1918 no vem be ré ben a kö vet ke zõ ket ír ta:
”A há bo rús vi szo nyok meg gá tol ták a nagy cen ki
czukorgyárak rész vény tár sa sá gát ab ban, hogy a
bü ki gyá rat új ból fel épít se. Ez a nagy mun ka a bé -
ke ide jé re ma radt... Az a ter ve a rész vény tár sa ság -
nak, hogy az új gyá rat a mo dern tech ni ka min den
vív má nyá val el lát ja... Az új épü let és be ren de zés
mint egy tíz mil lió ko ro ná ba fog ke rül ni.”  Az Rt.
1924-i köz gyû lé sén 300.000 ko ro nás tar ta lék ala -
pot hoz tak lét re a bü ki üzem fel épí té sé re.  Er re nem
ke rült sor, ha nem – je len tõs köl csönt fel vé ve – a
nagy cen kit kor sze rû sí tet ték. Ad dig vi szont tör tén tek
más ese mé nyek is.

Az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia már 1918. ok -
tó ber vé gén szét esett, a két meg ha tá ro zó ál -
lam ból önál ló köz tár sa ság lett, a ma gyar ko ro -
ná hoz tár sult Hor vát or szág pe dig ki vált az ad di -
gi ál lam szö vet ség bõl. A kö vet ke zõ hó na pok ban
to vább rom lott ha zánk ál la po ta. Az Rt-vel kap -
cso la tos 1919. évi, rész ben a Ma gyar Ta nács -
köz tár sa ság hoz kö tõ dõ tör té né se ket elõ zõ szá -
munk ban is mer tet tük. 

A bü ki gyár új já épí té sé rõl a „bé ke szer zõ dés”
mi att sem tet tek le a me nedzs ment és a rész vé -
nye sek. Ma gyar or szág mel lett az oszt rák ál lam is

óri á si te rü le te ket ve szí tett a Pá rizs kör nyé ki bé ke -
dik tá tu mok ho za dé ka ként. Auszt ria a nagy vesz -
te sé ge kért kár pót lá sul meg kap ta Nyu gat-Ma -
gyar or szág egy ré szét, me lyen a né met anya -
nyel vû pol gá rok vol tak több ség ben. A tri a no ni
bé ke pa rancs ér tel mé ben Auszt ri á ba ke rült a
Hartig- és a Rothermann-család tu laj do ná ban
le võ hirmi (félszerfalvi) és a Patzenhofer-család
tu laj do nát ké pe zõ siegen dorfi (cin fal vai) cu kor -
gyár. (E tu laj do nos csa lá dok ke zé ben volt a
Nagy cen ki Cu kor gyá rak Rt. rész vé nye i nek több -

sé ge!) Oda ítél ték Nagy cen ket is cu kor gyá rá val,
s an nak he lyi gaz da sá gá val és bér le mé nyé vel
együtt, il let ve e gyár egyéb ura dal mai kö zül a
deutschkreutzi (németkereszturi), a nikitsi (elõ zõ -
leg fü le si) és a lackenbachi (ko ráb ban
lakompaki) gaz da sá gok is Auszt ri á hoz let tek
csa tol va. Az oszt rá kok ter ve alap ján a ne kik ítélt
Sop ron, ahol a Nagyczenki Cu kor gyá rak Rész -
vény tár su la ta ad mi niszt rá ci ós köz pont ja mû kö -

dött, az új tar to mány szék he lye lett vol na.  Ezért
Bük je len tõ sé ge fel ér té ke lõ dött, s a Nagyczenki
Cu kor gyá rak Rt. 1920. de cem ber 20-i köz gyû lé -
sén úgy ha tá ro zott, hogy az Rt. szék hely ét Bük re
he lye zi át. Az 1920-as évek ben na gyon sok – el -
sõ sor ban a bir to kok és bér le mé nyek ügye i vel
kap cso la tos – cu kor gyá ri ira ton lát ha tó a
Nagyczenki Cu kor gyá rak Rt. Nyil ván tar tó Hi va -
ta la, Bük bé lyeg zõ. Te hát az Rt. gaz da sá ga i val
kap cso la tos ad mi niszt rá ció je len tõs ré sze – 12
fõs sze mély zet tel – Bü kön tör tént 1930-ig.

Az 1921. évi Nyu gat-ma gyar -
or szá gi fel ke lés, majd az azt kö ve -
tõ sop ro ni és kör nyé ki nép sza va -
zás rést ütött a bé ke dik tá tu mon:
Sop ron és Nagy cenk is Ma gyar or -
szág ré sze ma radt. Az Rt. szék -
hely ét az 1926. de cem ber 20-i
köz gyû lé sen Nagy cenk re he lyez -
ték. Az alap sza bályt úgy mó do sí -
tot ták: „13. §. 3. bek.: A ren des
köz gyû lés éven ként a mér leg le -
zá rá sa után, és pe dig leg ké sõbb
má jus vé gén, és pe dig Sop ron -
ban vagy Bü kön vagy Nagy cen -
ken tartatik meg.” A jegy zõ köny -
vek sze rint a rész vény tár su lat köz -
gyû lé se it to vább ra is Sop ron ban,
a tár sa ság ülés ter mé ben tar tot -
ták. Vé gül az 1930. évi köz gyû lés -
re, il let ve elõt te a fel ügye lõ bi zott -
ság ülé sé re Bü kön ke rült sor, a tár -
su lat ülés ter mé ben. 

A bü ki cu kor gyár te rü le tén
1924-õszétõl szesz gyá rat mû köd -

tet tek. Itt a ve ze tõ mel lett leg alább négy mun -
kás dol go zott. A szeszt ál ta lá ban bur go nyá ból
ál lí tot ták elõ. A ter me lés mennyi sé ge a me gye
két má sik, az ön tés pusz tai és a földszigetpusztai
ura da lom ban mû kö dõ üze mé hez ha son ló
nagy sá gú volt, s jó val több, mint a szesz fõz dé ké,
me lyek gyü mölcs pá lin ká kat ké szí tet tek.

Sá gi Fe renc
(Foly ta tás a kö vet ke zõ szám ban.)

A Bü ki Cu kor gyár sor sa

A bü ki cu kor gyár te rü le tén mû kö dõ szesz gyár és a
csepregi köz sé gi szesz fõz de ter me lé se hek to li ter fok ban:

ÉV BÜ KI SZESZ GYÁR CSEPREGI SZESZ FÕZ DE
1924/1925. 93.287 -
1925/1926. 84.158 -
1926/1927. 92.663 4.472
1927/1928. 110.212 721
1928/1929. 89.211 1.501
1929/1930. 108.505 1.380
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• Nemesládony
SZÜ LE TÉS NAP JÁN 
KÖ SZÖN TÖT TÉK A 90 ÉVES
ÓDOR ERNÕNÉT

„Az öreg ség vi dám is le het, 
csak erõs ma rad jon az em ber.”

- John Hoyer Updike

Ódor Ernõnét 2019. jú ni us 1-én kö szön töt -
ték 90. szü le tés nap ja al kal má ból. A kép vi se -
lõ-tes tü let ne vé ben Né meth Lász ló pol gár -
mes ter úr aján dék cso mag gal ked ves ke dett
és Or bán Vik tor Mi nisz ter el nök Úr sze mély re
szó ló em lék lap ját is át ad ta, mely ben meg -

be csü lé sét és há lá ját fe jez te ki idõs pol gár ja -
ink iránt. A ka to li kus egy ház köz ség ré szé rõl
pe dig Sá ri Vin ce lep te meg vi rág cso kor ral a
szép ko rú asszonyt. Mar git né ni éle te nem volt
egy sze rû, fér jét ko rán el ve szí tet te, így fi át
egye dül ne vel te. Ma ga küz dött a min den na -
pi meg él he té sért, a TSZ-ben is dol go zott. Idõs
ko rá ra fia lett a tá ma sza és ezt a szép ün -
nep sé get is Gá bor szer vez te édes any ja ré -
szé re. A köz ség ne vé ben Is ten ál dá sá val kí -
vá nunk jó egész sé get!

Pietrowskiné Végh And rea

Rövid hírek

Szent Iván szom bat ján két fa lu együt tes fo -
há sza ost ro mol ta az eget a ré gi, nép sze rû slá ger
ref rén jé nek el lent mon dó ké rés sel, mi sze rint: - Ne
add Uram, az esõt! Ugyan is Egyházasfalu Ön kor -
mány za ta im már ki len ce dik al ka lom mal szer -
vez te meg a ha gyo má nyos, szo li dá ris fa lu fu tást
da ga na tos be teg ség ben szen ve dõ em ber tár -

sa in kért. Ez út tal a ne mes cél Újkér Ön kor mány -
za tá val kar ölt ve Né meth Mar tin meg se gí té sé re
irá nyult, aki gye rek ko ra óta ko moly, egy re fo ko -
zó dó moz gás szer vi be teg ség ben szen ved. Es te
18 órá ra a Ke resz té nyi Pék ség nél, mint egy 250
fõs csa pat gyûlt ösz  sze a fiú meg se gí té sé re és
né zett far kas sze met a fe nye ge tõ esõ fel hõk kel,
ké szen áll va a több mint 6 km-es táv meg té te lé -
re ke rék pár ral, vagy a fu tást vál lal va. A sze mer -
ké lõ esõ ben in du ló részt ve võk kis vár tat va már
sza ka dó zá por ban küz döt ték vé gig út ju kat a se -
gí tõ sze re tet min dent le gyõ zõ ere jé vel. A vi zes
ál do za tot is hõ si e sen tel je sí tõ csa pa tot vis  sza ér -
ke zé se kor fen sé ges gu lyás, il let ve ha lász lé vár ta
Hollósi Já nos ven dég lõs nek kö szön he tõ en. A
mos to ha idõ já rás sal da col va Sán dor Jó zsef pol -
gár mes ter kö szö nõ sza vai mel lett vi dám ze ne szó
is kö szön töt te a csu rom vi zes részt ve võ ket. A pél -

dás ál do zat vál la lás egyút tal a se gí tõ sze re tet
ün ne pe volt, hi szen a részt ve võk pénz ado mán -
 nyal is hoz zá já rul tak Mar tin to váb bi gyógy ke ze -
lés éhez. Kö szö net ér te! A szo li dá ris fa lu fu tás lel -
kes ak ti vis tái vol tak a he lyi fut ball csa pat tag jai
is, akik nek a baj nok ság ban nyúj tott si ke res tel je -

sít mé nyü kért, az elõ ke lõ 2. he lye zé sért ez úton is
szív bõl gra tu lá lunk. A ren dez vény ké sõ es ti órái
már esõ men te sek vol tak, így a han gu la tos ze ne -
szó tánc ra kész tet te a ki tar tó részt ve võ ket. Mar -
tin ve lünk fu tott éve ken át, amíg és ahogy
egész sé ge en ged te. Most mi fu tot tunk ér te a
min dent le gyõ zõ, se gí tõ sze re tet hi té vel és ere -
jé vel. To vább ra is ve led va gyunk Mar tin, tarts ki
bát ran gyógy ulá sod út ján!

Ma jor Iza bel la

Mindent legyõzõ 
szeretet Martinért
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Iga zán tar tal mas ra si ke rült te le pü lé sün kön
az idei ün nep rõl va ló meg em lé ke zés. Va sár nap
dél után, a nép ha gyo mány hoz hí ven út nak in -
dul tak fa lunk kis lá nyai, hogy ház ról-ház ra jár va
kö szönt sék a la kó kat. Szin te min den hol szí ve sen
fo gad ták az éne ket és tán cot, amely a ki rály né -
já rás meg ha tá ro zó ele me. A nagy me leg ben
üdí tõ vel és sü te mén  nyel kí nál ták a há zi ak, a
ma rok nyi lány csa pa tot. Pün kösd más nap ján,
Pécsinger Éva lel kész nõ és Sza bó Mik lós plé bá -

nos úr kez de mé nye zé sé re, öku me ni kus ta lál ko -
zót tar tot tunk az evan gé li kus temp lom ban. A
ren dez vény egész na pos ra si ke re dett, hi szen
dél elõtt és dél után is ta lál tak az ér dek lõ dõk
prog ra mot. Az is ten tisz te le tek mel lett mû sort
adott a Hegy fa lu ról ér ke zõ as  szony kó rus, a Bük
vá ro sá ból ér ke zõ Répcementi Fér fi kar és ver sek

szól tak a nagygeresdi gye re kek aj ká ból. Az ün -
nep rõl szó ló köl te mé nyek és a gi tár kí sé ret tel
elõ a dott egy há zi da lok, emel ték az ös  sze jö ve tel
szín vo na lát. A zá ró rész ben fe le ke zet tõl füg get le -
nül, kö zö sen szólt a Nem ze ti Him nusz és a Ma -

gya rok Vi lág him nu sza. A ta lál ko zó sze re tet ven -
dég ség gel, agapéval foly ta tó dott. A plé bá nia
ud va rán fel ál lí tott sá tor, hí vo ga tó an vár ta a
részt ve võ ket egy kis fa la to zás ra. Fel aján lás ból
ké szült az étel, szin tén ado mány ból ér ke zett az
üdí tõ, a sör és a bor. A szor gos as  szo nyok, ren -
ge teg fi nom sü te mén  nyel gaz da gí tot ták a kí ná -

la tot. Jó ízû fa la tok után, jó ízû be szél ge tés vet te
kez de tét a dél után hát ra lé võ ré szé ben. Ilyen for -
mán telt az ün nep Nagygeresden, az ökumené
je gyé ben.

Né meth Lajosné

„Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.”

PÜN KÖSD ÜN NE PE NAGYGERESDEN
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• Nagygeresd
PA LA CSIN TA 
ÉS MÁS FI NOM SÁ GOK

Jú ni us el sõ szom bat ján gye rek zsi vaj jal, jó -
kedv vel telt meg a nagygeresdi fa lu ház ud va -
ra. Az idei év ben is meg ren de zés re ke rült a
gyer mek nap, amely re sze re tet tel vár tunk ki -
csi ket és na gyo kat. Sor ban ér kez tek szü le ik kel
a fa lu be li cse me ték, sõt a vi dék rõl ér ke zett
ven dég gye re ke ket is szí ve sen fo gad tuk. A

dél utá ni prog ram ügyes sé gi fel ada tok kal, já -
té kos ve tél ke dõ vel vet te kez de tét. A ki csik, az
ak tu á lis me sék sze rep lõ i rõl ké szült gra fi ká kat
szí nez ték, asz falt kré tá val raj zol tak, il let ve az
egyik édes anyá nak kö szön he tõ en csil lám
tetkókat ké szí tet tek. Mind eköz ben sült a szám -
ta lan pa la csin ta, ami tu ti des  szert az édes szá -
jú ki csik szá má ra. Lek vá ros, ka ka ós és nutellás
töl te lék ke rült a fi nom sá gok ba, a tejérzékeny
gye re kek re gon dol va, kü lön tej men tes vál to -
zat is ké szült. A ha gyo má nyok hoz hí ven, fa gyi
is ke rült a po ca kok ba. Az édes sé ge ket el len -
sú lyo zan dó, gyü möl csöt is kap tak a gye re kek.
Az ön kor mány zat jó vol tá ból min den más mel -
lett ba nánt, al mát és szõ lõt fo gyaszt hat tak a
já té kok kö zött. A dél után to váb bi ré szé ben a
Ha ris nyás Pi pik el ne ve zé sû for má ció lá to ga -
tott köz sé günk be, hogy ze nés mû so ruk kal szó -
ra koz tas sák a lur kó kat. Nagy sze rû in te rak tív já -
té kot lát hat tunk, ami te le volt han gu la tos da -
lok kal. A ze ne szár nyán kü lön bö zõ föld ré szek -
re ka la u zol ták a gyer kõ cö ket, mi köz ben kö zö -
sen, vi dám tán cot lej tet tek. A mû sor szám
után, az el en ged he tet len ki do bós já ték kö vet -
ke zett. Száll tak a lab dák egyik tér fél bõl a má -
sik ba, a já té ko sok fá rad ha tat la nul újabb és
újabb játsz má ba kezd tek. A küz del met egy
fel hõ sza ka dás sza kí tot ta fél be, amely sze ren -
csé re nem tar tott so ká ig, így a nap szá rí tó su -
ga rai alatt, rö vid idõn be lül foly ta tód ha tott a
ver sen gés. Az utol só órá ban már mi fel nõt tek
is be áll tunk ki do bóz ni, hol ve gyes csa pa to kat
ala kí tot tunk, hol a gye re kek el len ját szot tunk.
Jó ked vû en, kel lõ en el fá rad va (csak a fel nõt -
tek) fe jez tük be a vi dám dél utánt. A nagy -
geresdi gye re kek nap ján, csu pa jó és fi nom
do log ban volt ré sze a részt ve võk nek.

Né meth Lajosné

Rövid hírek

Hat van év ön ma gá ban is nagy idõ, fõ leg,
ha még há zas ság ban is töl ti az em ber. Ép pen
ezért Sopronhorpácson már évek óta ha gyo -
mány, hogy kö szön tik a há zas sá -
gi év for du ló ju kat ün nep lõ ket. A
köz ség két je les pol gá ra, Gintli
Zol tán és fe le sé ge, Gintli
Zoltánné (Er na né ni) ün ne pel ték
ta vas  szal 60. há zas sá gi év for du -
ló ju kat. Er na né nit és Zo li bá csit a
te le pü lés pol gár mes te re Talabér
Je nõ és jegy zõnk Czipetis
Györgyné me leg sza vak kal üd -
vö zöl ték, ki emel ve pél da ér té kû
el kö te le zett sé gü ket egy más és a
köz ség iránt, va la mint azt az el -
tö kélt sze re tet, amel  lyel a ne he -
zebb idõ sza ko kat is együtt vé szel ték át. A férj
és a fe le ség hat év ti zed után is ked ves ség gel
és de rû sen for dul egy más hoz. A csa lád nak

egyéb ként is nagy és pirosbetûs ün ne pe ez, de
az év for du ló em lé ke ze tes sé gét to vább eme li
az ön kor mány zat fi gyel mes sé ge, a pá rok kö zös
ün nep lé se. A hat van év alatt több uno ká val és
déd uno ká val gya ra po dott csa lád juk, kik kel kö -
zö sen ün ne pel ték e je les al kal mat. Gintli Zol tán
és fe le sé ge 60 éve mond ta ki a bol do gí tó
igent, 1977-ben köl töz tek Sopron hor pá c sra,
ak kor már két gyer me kük kel. Mind ket ten ta ní -

tot tak az is ko lá ban, Zo li bá csi hos  szú ide ig is ko -
la igaz ga tó volt. Er na né ni éne ket ta ní tott, és
gya kor la ti órá kat tar tott, va la mint ala pí tott egy

is ko lai ének kart is, kik kel szá mos arany mi nõ sí -
tést sze rez tek mû kö dé sük so rán. Zo li bá csi fi zi -
kát, kém iát és rö vid ide ig ma te ma ti kát ok ta tott.

Ki vá ló mun ká juk ról szá mos fa lu -
be li me sél és idéz fel szép em lé -
ke ket. Er na né ni több évig köz sé -
gi ta nács tag is volt és sok erõ fe -
szí tést tett, hogy fej lõd jön a te le -
pü lés. 1977-ben, mi kor a te le pü -
lés re köl töz tek az egy ko ri éne ke -
sek egy cso port ja Stefánka Lász -
ló se gít sé gé vel fel kér te Er na né -
nit, hogy vál lal ja el egy fel nõtt
vegyeskar meg ala kí tá sát és ve -
ze té sét. 1978. ja nu ár 24-én
meg ala kult a kó rus, amely köz sé -
günk szü löt te, Szentirmay Elem ér

dal köl tõ ne vét vet te fel. A vegyeskar év rõl év re
so ro za to san hoz ta el a já rás tól a ván dor ku pát.
Er na né ni 1998-ig ve zet te nagy oda adás sal és
szak ér te lem mel a kó rust, tõ le a ve ze tést
Horváthné Ke mény Tün de vet te át. Nyug díj ba
vo nu lá suk óta a há zas pár bé kés nyug dí jas
éve it töl ti Sopronhorpácson. Kí vá nunk ne kik
még sok szép együtt töl tött évet!

Igler Pat rí cia

Jubiláló házaspárt
köszöntöttek Sopronhorpácson
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1968-ban in dult el Csepregen szer ve zett for -
má ban a ze ne ok ta tás, ame lyet a ze ne ta nu lás
utá ni vágy hí vott élet re. Száz év vel ko rább ra
nyú lik vis  sza a ze ne ok ta tás tör té ne te, hi szen te le -
pü lé sün kön rég óta mû kö dött fú vós ze ne kar, da -
lár da. So kan ta nul tak ze nét ma gán úton, Szom -
bat hely re vagy Kõ szeg re jár tak. 1968-ra szü le -
tett meg a dön tés az ak ko ri nagy köz sé gi ta nács
be le egye zé sé vel, a csepregi ál la mi ze ne ok ta -
tás el in dí tá sá ról. 1968-ban még nem önál ló ze -
ne is ko la ként mû kö dött, ha nem a kõ sze gi ze ne -
is ko la ki he lye zett ta go za ta ként, majd fi ók is ko lá -
vá nõt te ki ma gát. 30 év vel ez elõtt, 1989-ben a
bü ki ek is csat la koz tak a ze ne ok ta tás hoz, majd
Bõ ben, Szakonyban és Si ma sá gon is mû kö dött
tag is ko lánk 2005-ig. 1977-ben ka pott az is ko la
önál ló épü le tet a Szé che nyi köz ben, ad dig a
mû ve lõ dé si ház ban folyt a hang sze res ok ta tás,
szol fézs órák nak az ál ta lá nos is ko la adott he lyet.
Elõ ször még csak he ge dût, zon go rát le he tett ta -
nul ni. Ké sõbb, a het ve nes évek ben a fa- és réz -
fú vós ok ta tás is el in dult. 1991-ben a kõ sze gi ze -
ne is ko lá tól le vál va, önál ló in téz mén  nyé vált a
Csepregi Ze ne is ko la, majd 1993-ban a
csepregi szü le té sû te nor éne kes, kar igaz ga tó,
ze ne szer zõ Bog nár Ig nác ne vét vet te fel in téz -

mé nyünk. 2007-ig vi sel te ezt a ne vet, majd az
in téz mé nyek át szer ve zé sé vel, az ál ta lá nos is ko -
lá val és az óvo dá val ös  sze von ták a ze ne is ko lát,
és így a mai na pig in téz mény egy ség ként mû kö -
dik, a Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko -
la és AMI ré sze ként. Az 50 év alatt kö zel negy ven
olyan di ák vég zett a csepregi ze ne is ko lá ban,

aki a ze nei pá lyát vá lasz tot ta hi va tás ként. 2018-
19-es ju bi le u mi tan évet hang ver seny so ro zat tal,
ju bi le u mi év könyv ki adá sá val, fo tó ki ál lí tás sal, és
egy ün ne pi gá lá val ün ne pel tük. A hang ver seny -
so ro zat ta ná ri hang ver sen  nyel kez dõ dött feb ru -
ár ban, majd már ci us ban Sárváry Lász ló mû ve i -

bõl ál ló kon cert tel foly ta tó dott az ün nep lés. Áp -
ri lis ban a ju bi le u mi év könyv be mu ta tá sa Ba bos
And rás önál ló kon cert jé nek ke re té ben tör tént. -
Az 50 év 50 em lé két, ze ne is ko la tör té ne tét, min -

den nap ja it, ün ne pe it, ké pek kel il luszt rál va mu -
tat ja be ki ad vány. Emel lett nö ven dé kek val la -
nak em lé ke ik rõl, akik az el múlt öt ven év alatt ze -
nei pá lyán foly tat ták kar ri er jü ket. Be mu tat juk
egy fény ké pes ös  sze ál lí tás sal az el múlt 10 év
tör té né se it, ho gyan kap cso ló dunk újí tá sa ink kal
ré gi ha gyo má nya ink hoz. A mos ta ni ta ná rok be -

mu tat ják, tan sza ka i kat, ki emel ke dõbb nö ven dé -
ke i ket, szü lõk val la nak a ze ne is ko la ér té ke i rõl, il -
let ve Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka rá val va ló
kap cso la tuk ról. Áp ri lis tól kap ha tó az ál ta lá nos is -
ko la gaz da sá gi iro dá já ban, il let ve a ze ne is ko lá -
ban. Má jus 12-én, a gá lán a kö szön tõk után,

volt és je len le gi ta nít vá nyok mû so rát hall hat ta
az ün nep lõ kö zön ség, va la mint a mû ve lõ dé si
ház au lá já ban fo tó ki ál lí tást te kint het tek meg. A
kon cer tek ál lan dó köz re mû kö dõ je volt Csepreg

Vá ros Fú vós ze ne ka ra, akik nek 46 tag já ból 40 a
csepregi ze ne is ko la nö ven dé ke volt, vagy ma is
az is ko la ta nu ló ja. A ju bi le u mi tan év jú ni u sá ban
még egy há rom na pos salz bur gi ki rán du lás is
várt a csepregi és bü ki tag is ko la nö ven dé ke i re,
szü le ik re, ta ná ra i ra. 

Krizmanich Edi na

A zene útján 50 éve
Fotók: Koszorú M

ihály



12

2019. július IX. évfolyam
 7. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

• Csepreg

Rövid hírek

2019. má jus 18-án a Csepregi Hegy köz ség
„Nyi tott pin cés” bo ros gaz dái és a Csepregi Bor -
ba rát Höl gyek a Vas-hegy re ki rán dul tak. A Vas-
hegy Ma gyar or szág és Auszt ria te rü le tén, Vas
me gye nyu ga ti szé lén el he lyez ke dõ ala csony
ma gas sá gú hegy ség. A he gyet a Pin ka fo lyó
szur do ka vág ja ket té. Leg ma ga sabb pont ja
415m. A te rü let klí má ja szubalpin-szubatlanti ha -
tás alatt áll. Nap ja ink ban a szõ lõ ter mesz tés rõl és
a bo rá ról lett is me re tes. A ma gyar or szá gi rész a
Sop ro ni bor vi dék hez tar to zik. A Vas-hegy ta la ja
ás vá nyi anya gok ban gaz dag, vas tar tal ma ma -
gas és be le ol dó dik a szõ lõ für tök be is. Az ás vá -

nyos ság mind egyik bor ra jel lem zõ. Négy te le pü -
lés igaz ga tá si te rü le tén he lyez ke dik el a Vas-
hegy: Vas ke resz tes, Fel sõ csa tár, Pin ka ó vár,
Csejke. Ki ruc ca ná sunk so rán két pin cé sze tet lá -
to gat tunk meg. Elõ ször a Vas ke resz te sen ta lál ha -
tó Mittl csa lá di pin cé szet be lá to gat tunk. A bor -
kós to ló ház cso dá la tos ter mé sze ti kör nye zet ben
he lyez ke dik el. Itt Mittlné Ódor Ani ta fo ga dott
ben nün ket, aki el mond ta több, mint 10 hek tá -
ron gaz dál kod nak. El sõ sor ban vö rös bo ro kat ké -

szí te nek, de szá mos más bort is kós tol hat tunk.
Kü lön le ges ség ként ki pró bál hat tuk a kék fran kos -
ból ké szült gyön gyö zõ rozét is. A bor kós to ló után
meg te kint het tük a szõ lõ fel dol go zó épü le tet is,
ahol kor sze rû esz kö zö ket lát tunk. A má sik pin cé -
szet aho vá men tünk, Fel sõ csa tá ron a Szent Már -
ton pin cé szet volt, amely szin tén csa lá di pin cé -
szet. Ügy ve ze tõ je Dr. Ár va Pál, aki tõl meg tud tuk,
hogy mint egy 50 hek tár nyi szõ lõ te rü le ten gaz -
dál kod nak és el sõ sor ban a vö rös bor szõ lõ faj tá -
kat ter mesz tik. Le he tõ sé günk volt több fé le bort
kós tol ni: Kék fran kos, Pinot Noir, Merlot,
Dornfelder. Mi vel gyü mölcs ül tet vé nyek kel is fog -

lal koz nak, 100%-os gyü mölcs le ve ket is ké szí te -
nek. Itt hal lot tunk a Dornfelder szõ lõ faj tá ról,
amely a leg si ke re sebb né met ne me sí té sû faj ta,
mély sö tét, telt bor ké szül be lõ le és ki vá ló há za sí -
tá si alap. Mind két he lyen fi nom bo ro kat kós tol -
hat tunk, lát tuk a ki tar tást, mun kát. Ta pasz ta la -
tok kal gaz da god va tér tünk ha za.

„Gon dolj ar ra egy pil la nat ra, men  nyi ve rej té -
kes mun ka van egy po hár nyi ma gyar bor ban„

Horváthné Pa dos Te réz

TI ZEN NE GYE DIK AL KA LOM MAL
REN DEZ TEK KU PA NA POT

Jú ni us 22-én, szom ba ton tö ret len lel ke se -
dés sel im má ron ti zen ne gye dik al ka lom mal
né pe sült be a Ma lom ker ti Sport lé te sít mény,
ahol már a dél elõt ti kez dés re min den ké szen
állt a lel kes sport ba rát ok nagy örö mé re, hogy
egy re mek na pot tölt hes se nek el ba rá ta ik kal
és is me rõ se ik kel. Idén hat kis tér sé gi csa pat
mér het te ös  sze tu dá sát a csepregi gye pen,
ahol két pá lyán fo lya ma to san zaj lot tak a mér -
kõ zé sek, me lye ket a Vas Me gyei Lab da rú gó
Szö vet ség já ték ve ze tõi Egyed Ti bor és Var ga

Zsolt ve zet tek. A ku pa na pon Tompaládony,
Szom bat hely Bt., Tor más li get, Ne-Pál, ESD FC,
BT csa pa tai küz döt tek egy más sal. Az ese mény
so rán gó lok ból sem volt hi ány, így sok szor szólt
a taps a le lá tó ról is, de ki éle zett pár har co kat
és bra vú ros vé dé se ket is tar to ga tott ma gá -
ban a nap. A Hol na pért Ku pát az idei esz ten -
dõ ben Tompaládony csa pa ta vi het te ha za,
õket kö vet te Szom bat hely Bt. csa pa ta, míg a
do bo gó har ma dik fo ká ra Tor más li get csa pa -
ta áll ha tott fel. A ne gye dik he lyen a BT, utá nuk
az ESD FC majd a Ne-Pál csa pa ta vég zett. A
Hol na pért Kis tér sé gi Ku pa gól ki rá lya 13 ta lá -
lat tal Dezomits Dominik lett a Szom bat hely Bt.
csa pa tá ból, míg a leg jobb ka pus nak já ró dí -
jat Tö rök Pat rik ve het te át Tor más li get csa pa -
tá ból. Az el sõ há rom he lye zett nek já ró ku pát,
ok le ve let és az el sõ he lye zett nek já ró aján -
dék cso ma got a Szebb Hol na pért Köz hasz nú
Egye sü let el nö ke, Vlasich Krisz ti án ad ta át, s
min den részt ve võ csa pat el is me rõ ok le vél ben
is ré sze sült. A sport ren dez vény el ér te cél ját, hi -
szen a sport és a lab da rú gás irán ti sze re tet, a
moz gás örö me, a ba rá ti és a te le pü lé sek kö -
zöt ti kap cso la tok ápo lá sa még min dig fon tos
sze re pet tölt be a kis vá ros ok éle té ben.

km

Ta nul mány út a Vas-hegy re

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
. . . 

repcevidek.hu
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Csepregi iskolai ballagás
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Idén nyá ron el kez dõ dött és vár ha tó an õsz re
el ké szül Zsira te le pü lés és az oszt rák ol da li
Locsmánd ös  sze köt te té sét biz to sí tó út fel újí tá sa. A
pro jekt in du lá sá ról Barcza At ti la, a tér ség or szág -
gyû lé si kép vi se lõ je, Nagy Fer di nánd, Zsira pol -
gár mes te re és Kiss Bog lár ka, a NIF Zrt. szó vi võ je
tar tott saj tó tá jé koz ta tót. Ta valy jú ni us ban tör tént
meg oszt rák ol da lon an nak a 2 km-es út -
sza kasz nak az át adá sa, mely a Lutz -
mannsburg-i für dõt ke rü li el, és csat la ko -
zik a Zsirai Ön kor mány zat ál tal a 2007-
2013 Eu ró pai Te rü le ti Együtt mû kö dés (ETE)
for rás ból meg épí tett út hoz. Az oszt rák ol -
da li pro jekt rész át adá sá nak je len tõ sé ge,
hogy egy az or szá gos köz út há ló zat hoz
csat la ko zó új köz úti kap cso lat jött lét re
Ma gyar or szág észak nyu ga ti ha tá rán.

Ez zel azon ban szük sé ges sé vált a fa -
lun át me nõ 8626. je lû út fel újí tá sa is, hi -
szen hos  szú évek óta na gyon rossz ál la -
po tok ural kod tak a te le pü lé sen, je len tõs fel újí tás
nem tör tént. Ez a köz út el sõ sor ban a sze mély köz -
le ke dést és a 3,5 ton na alat ti te her szál lí tás for gal -
mát bo nyo lít ja. A pro jekt a 87. sz. fõ út Kõ szeg (HU)
– Rattersdorf (Rõt fal va AT) or szág ha tár kö zöt ti sza -
kasz ki vi te le zé si mun ká i nak el vég zé se be ru há zás -
sal kö zös Interreg V-A pá lyá zat ke re té ben ke rült
be nyúj tás ra, és nyert tá mo ga tást. A be ru há zás
so rán fel újít ják az út mel let ti csa pa dék víz el ve ze -
tõ rend szert is. A köz le ke dõk biz ton sá gá nak fo ko -
zá sa ér de ké ben egy új gya lo gos át ke lõ he lyet lé -
te sí te nek az óvo dá nál (Rá kó czi Fe renc ut ca és Fõ
ut ca csat la ko zá sa). Az oszt rák ol da li pro jekt rész
csat la ko zá sa mi att az ál lam ha tár tér ség ben szük -

ség van a ko ráb ban meg épült Zsira el ke rü lõ út
utol só 40 m-es sza ka szá nak a kor rek ci ó já ra is.
Barcza At ti la, a tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ je
azt mond ta: a Ma gyar Kor mány tá mo ga tá sá val
Zsira az el múlt év ti ze dek leg na gyobb fej lesz té se
elõtt áll, 165 mil lió fo rint ból a tel jes fõ ut ca meg -
újul és a víz el ve ze tés is el ké szül. Zsira a tér sé günk

fej lõ dõ tu risz ti kai te le pü lé se, amely így a he lyi ek
mel lett az ide ér ke zõ tu ris ták nak is 21. szá za di
szín vo na lon tud ja majd biz to sí ta ni a te le pü lé sen
be lü li biz ton sá gos köz le ke dést. Nagy Fer di nánd,
Zsira pol gár mes te re ki emel te: a te le pü lés, egy
már rég óta dé del ge tett ál ma vá lik va ló ra a köz -
út fel újí tá sá val. Az or szág egyik nyu ga ti ka pu já -
ban nem mind egy, hogy mi fo gad ja az ide ér ke -
zõt, mi lyen uta zá si él mé nye ket ta pasz tal nak az
er re köz le ke dõk, de ter mé sze te sen leg fon to sabb,
hogy a he lyi la kos ság élet mi nõ sé ge ja vul. A be -
ru há zás meg va ló su lá sát kö ve tõ en mél tán le he -
tünk büsz kék ar ra, hogy az er re köz le ke dõk a ha -
tárt át lép ve már nem te het nek, ta pasz tal hat nak

inf rast ruk tu rá lis kü lönb sé get a te le pü lé sek út jai
közt, kö szö net ér te min den érin tett nek. Kiss Bog -
lár ka, a NIF Zrt. szó vi võ je a pro jekt ak tu á lis mun -
ká la ta i val kap cso lat ban el mond ta: a ki vi te le zõ
je len leg a víz el ve ze tõ rend szer tisz tí tá sát, ren de -
zé sét vég zi, meg kez dõ dött a bur kolt árok ja ví tá -
sa, va la mint az út sze gé lyek bon tá sa és új ra é pí té -

se is. Meg tör tén tek a geo dé zi ai mé ré sek, va la -
mint a fel újí tás hoz szük sé ges elõ ze tes vizs gá la tok
és bur ko lat fel tá rá sok is. 

A burkolatfelújítást meg elõ zõ en Zsira Köz ség
Ön kor mány za ta és a Sop ro ni Víz mû Zrt. el vég zi a
víz be kö tõ ve ze té kek csat la ko zó sze rel vé nye i nek a
cse ré jét. A fej lesz tés az In no vá ci ós és Tech no ló gi ai
Mi nisz té ri um meg bí zá sá ból a NIF Nem ze ti Inf rast -
ruk tú ra Fej lesz tõ Zrt. be ru há zá sá ban az Orinoco
’2002 Kft. ki vi te le zés ében eu ró pai uni ós for rás ból
az Interreg V-A Auszt ria-Ma gyar or szág Együtt mû kö -
dé si Prog ram 2014-2020 ke re té ben va ló sul meg. A
ki vi te le zés net tó ér té ke: 165.977.104 Ft

NPK

Elkezdõdtek a felújítási munkálatok 
a Zsira és Locsmánd közötti összekötõ szakaszon



16

2019. július IX. évfolyam
 7. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Ap ró fa lu, de ren de zett, tisz ta, vi rá gos. Egy
20 éves ál mot sze ret né nek meg va ló sí ta ni, hogy
összközmûves tel ke ik kel, in gat la na ik kal na -
gyobb esél  lyel in dul has sa nak a kor mány új csa -
lád tá mo ga tá si rend sze ré ben. A ter vek rõl be szélt
Kovácsné Ke le men Gert rúd, Répceszentgyörgy
pol gár mes te re. „Az ön kor mány zat leg utób bi
pro jekt jei kö zé tar to zik a Má ria osz lop fel újí tá sa.
Ma ga a szo bor Or szá gos Mû em lék vé de lem
alatt áll, de saj nos an  nyi ra le rom lott ál la pot ban

volt, hogy azon na li meg ol dást kel lett ta lál nunk.
Mi vel pá lyá za ti for rás nem állt ren del ke zé sünk re,
ezért az ön kor mány zat vég meg ol dás ként, sa ját
fi nan szí ro zás ban 1.5 mil lió Fo rint rá for dí tás sal
újít tat ta fel. Módy Pé ter ok le ve les kõ szob rász ke -
ze mun ká ját di csé ri és je len leg is tart a fel újí tás,
mert a szo bor kör nye ze tét, a par kot is sze ret nénk
rend be ten ni, mely nek a te lek köny vi ren de zé se
már meg tör tént. So ká ig úgy tûnt, hogy a Ma -
gyar Fa lu Prog ram el sõ pá lyá za ti ki írá sá ba be le -
il lesz ke dik a pro jekt, de egy mó do sí tás kö vet kez -
té ben, eb ben a for má ban nem va ló sul ha tott

meg. Je len leg két pá lyá za ti le he tõ sé günk van
ar ra, hogy kü lön bö zõ dol go kat va ló sít sunk meg
a te le pü lé sen, az egyik a már em lí tett Ma gyar
Fa lu Prog ram, ami le he tõ sé get ad hat a te me -
tõnk új bó li fel újí tá sá ra, il let ve gép be szer zé sen
gon dol ko dunk. A csepregi szék he lyû LEADER kö -
zös ség tag ja va gyunk, itt el fo ga dás alatt van
egy pá lyá za tunk, ami a he lyi ér ték tár-lel tár
meg te rem té sé hez, ad nagy se gít sé get. Ez egy
több, mint 1 mil lió fo rin tos pá lyá zat, ami elõ re

lát ha tó lag re a li zá ló dik eb ben az év ben. Sze ret -
nénk meg ol da ni a köz ség ben a csa tor na há ló -
zat ki épí té sét, en nek ér de ké ben 12 te le pü lés
szenny víz el ve ze té si agg lo me rá ci ót, az az te le pü -
lés tö mö rü lést ho zott lét re. Nagy ki ug rá si le he tõ -
sé get je len te ne a fa lu nak, fõ leg most, hogy a
fa lu si CSOK szem pont já ból ked vez mé nye zett te -
le pü lés va gyunk. Répceszentgyörgy csat la ko zá -
sát a bü ki szenny víz tisz tí tó te lep bõ ví té sé vel ol -
da nák meg. Je len leg 12 el adó te lek van a Kiss
Er nõ ut cá ban és a Muzsaj ut cá ban, ezek 630 és
1200 m2 kö zöt ti ek, de 2 na gyobb te rü le tû is ki -

mé rés re ke rült an nak ide jén. Az ön kor mány zat
el vé gez tet te a tel kek in gat lan for gal mi ér ték -
becs lé sét, a tel kek faj la gos ára 955 Ft/m2. Je -
len leg 13%-os la kos ság szám emel ke dést ér tünk
el 2017-hez ké pest, na gyon vár juk az ide te le -
pül ni szán dé ko zó fi a ta lo kat! Az ön kor mány za ti
tu laj don ban le võ te tõ té ri la kást is sze ret nénk ki -
ad ni al bér let be. Ez a ré gi jegy zõi la kás éve kig
üre sen állt, nem rég meg tör tént a fel újí tá sa, így
ál lan dó lak cím lé te sí té sé hez köt ve sze ret nénk
la kót ta lál ni be le. Ter ve ink kö zött sze re pelt a
mag tár mö göt ti rak tár épü let ér té ke sí té se, ami
több szö ri al ka lom mal sem si ke rült, vi szont a je -
len le gi ál la po ta már in do kol ja a le bon tá sát. Az
épü let az ön kor mány zat tu laj do na, így az el -
bon tás költ sé ge is min ket ter hel. Szo ci á lis tá mo -
ga tás ke re té ben tan év kez dés kor az óvo dás és
is ko lás gyer me kek is ré sze sül nek tá mo ga tás ban,
ami nek 20-25 ezer Ft az ös  sze ge, gye rek szü le té -
si tá mo ga tást 80.000 Ft-ot tu dunk ad ni. Min den
év ben pá lyá zunk szo ci á lis tû zi fá ra, a la ko sok ál -
ta lá ban él nek ez zel a le he tõ ség gel. A Di gi tá lis
Jó lét Prog ram ban a nyer tes pá lyá zók kö zött vol -
tunk, ami nek je len leg is tart a fenn tar tá si idõ sza -
ka. Több, mint fél éve te le pí tet ték a gé pe ket,
kap tunk 3 lap to pot, 2 táb la gé pet, egy
multifunkciós nyom ta tót, 2 okostelefont és egy
projektort, me lyek össz ér té ke kö zel 3 mil lió Fo rint.
A ve tí tõ vász nat az ön kor mány zat vá sá rol ta meg
a projektorhoz, il let ve vál lal ta az internet szol gál -
ta tó nál egy ma ga sabb elõ fi ze tés meg vá sár lá -
sát. Ezek a di gi tá lis esz kö zök a könyv tár nyit va -
tar tá si ide jé ben bár ki szá má ra el ér he tõ ek. Ne -
gyed éven te egy szá mí tó gé pes tan fo lya mot tar -
tunk, ahol a di gi tá lis írás tu dás fej lesz té sé re és a
gép hasz ná lat alap ja i nak el sa já tí tá sá ra nyúj tunk
le he tõ sé get. A könyv tá ro sunk szer ve zett egy
hely tör té ne ti ki ál lí tást, ami je len leg is meg te kint -

Lassan, de

biztosan fejlõdik 
Répceszentgyörgy 
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„Fél re ir ka, sut ba tás ka,
vi dám sze münk ne is lás sa,
vi gyük gyor san a pad lás ra,
õszig le gyen ott la ká sa.”

Csu kás Ist ván

Már-már ha gyo mány nak szá mít, hogy a va -
ká ció el sõ nap ján a kép vi se lõ-tes tü let ki rán du -
lás ra hív ja a nemesládonyi gyer me ke ket és szü -
le i ket, gyer mek nap al kal má ból. Az idõ pont

azért is ta lá ló, hi szen a gyer me kek és a szü lõk is
meg kön  nyeb bü lést érez nek, hogy vég re vé ge
az is ko lá nak, itt a szü net, nem kell ko rán kel ni, le -
het vég re lus tál kod ni. Az idei ki rán du lás cél pont -
ja a bü ki ját szó ház volt. A lur kó kat dottó szál lí tot -

ta a hely szín re, né mi ki té rõ vel, ugyan is fagy lal to -
zás sal kezd tük a na pot. Ked vünk re vá laszt hat -
tunk a fi no mabb nál-fi no mabb kéz mû ves fagy -
lal tok ból, így min den ki ta lált az íz lé sé nek meg fe -
le lõt. A ját szó ház ba ér ve a gye re kek bir tok ba
vet ték a já té ko kat és ön fe led ten csúsz dáz tak,
ug rál tak, épí tet tek, bi ca joz tak és csó na káz tak.
Míg a gyer me kek ját szot tak, a szü lõk a ké nyel -
mes ülõ gar ni tú rák ról fi gyel het ték cse me té i ket és
tár sa log hat tak egy más sal. A nap vé gé re min -

den gyer mek el fá radt, de szép él mé nyek kel
gaz da go dott. Re mél jük a kép vi se lõ-tes tü let
még sok ilyen prog ram mal ked ves ke dik gyer -
me ke ink nek.

Pietrowskiné Végh And rea

he tõ a kul túr ház ban. Ös  sze szed te az itt la kók
em lé ke it, em lék tár gya it, fo tó it, ami ket jó szív vel
bíz tak rá. Volt több ki sebb ren dez vé nyünk is, hi -
szen a Ber zse nyi Dá ni el Me gyei Könyv tár nagy -
mér ték ben tá mo gat ja a te le pü lé sün ket. A kul tu -
rá lis prog ra mok ról még an  nyit, hogy meg ren de -

zés re ke rült az Idõ sek dél után ja és volt Gyer mek -
na punk is. A ta va lyi év hez ha son ló an idén is
meg ren dez zük a Fa lu na pun kat, ami au gusz tus
17-én lesz. Nagy sze re tet tel vár juk a he lyi gye re -
ke ket, óvo dá so kat, is ko lá so kat, a már el köl tö -
zött, de ha za lá to ga tó csa lád ta go kat, uno ká kat,
déd uno ká kat! A gye re kek szó ra koz ta tá sá ról
ugrálóvár és élõcsocsó gon dos ko dik. Ven dé -
günk lesz Berentei Pé ter tánc dal éne kes, a Fer -
ge teg Néptáncegyüttes, a Bogyoszlói Fér fi Dal -
kör, va la mint egy jó han gu la tú bál lal zár juk a
prog ra mot. A Fa lu nap ra lá to ga tó ven dé gek
Tóth Pis ti sza kács re mek fõzt jé vel is mer ked het -
nek. Min den ér dek lõ dõt sok sze re tet tel vá runk!” 

Zsoldosné H. Ka ti

Elkezdõdött a VAKÁCIÓ
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• Sajtoskál

Rövid hírek

NYUG DÍ JAS 
NAP SAJTOSKÁLON 

Min den év jú ni u sá ban Sajtoskál köz ség a
nyug dí ja so kat ün nep li. Idén 2019. jú ni us 15-re
esett a ren dez vény. Egy óra kor meg telt a mû -
ve lõ dé si ház ter me szép ko rú ak kal. Mi u tán
min den ki el fog lal ta a he lyét, Haller Im re pol -
gár mes ter Úr szép sza vak kal kö szön töt te a je -
len lé võ ket, majd el kezd ték fel szol gál ni az
ebé det. Idén is több fé le étel kö zül tud tak vá -
lasz ta ni a je len lé võk. Az ebéd el fo gyasz tá sa
után kö zö sen ká véz tak, s fa la toz tak a kü lön -
bö zõ sü te mé nyek és sós ha rap ni va lók kö zül.
Fél há rom kor pe dig kez dõ dött a mû sor. Idén a

Tompaládonyi Fi a ta lok Tár su la ta ze nés-tán cos
prog ram mal szó ra koz tat ta a je len lé võ ket. A
tár su lat nyolc hölgy tag ja el sõ ként tán cos mû -
sort mu ta tott be, majd ezt kö vet te az éne kes
pro duk ció, ahol cso dá la tos du et te ket hall hat -
tak a ren dez vény re lá to ga tók. A mû sort mu la -
to zás kö vet te, idén is Zugonits Ar nold szol gál -
tat ta a re mek mu zsi kát. A nagy me leg nek kö -
szön he tõ en a je len lé võk job ban pre fe rál ták a
da lo lá szást, mint sem a tán co lást, de ter mé -
sze te sen így is re mek han gu lat ban telt el az
idei nyug dí jas nap is.  

Ko vács Vi vi en

A gye rek na pot vi lág szer te több or szág ban
ün nep lik. Ma gyar or szá gon már a 20. szá zad el sõ
év ti zed ében is ren dez tek gye rek na pot, vi szont
csak a hú szas évek ben vált rend sze res sé. 1931-
tõl pe dig, egy egész he tet szen tel tek a gyer me -
kek ün nep lé sé nek. Sajtoskál köz ség sem sza kí tott
a ha gyo má nyok kal. Hi va ta lo san a gye rek nap
má jus utol só va sár nap já ra esett, amely idén má -

jus 26-a volt, vi szont er re a nap ra esett az Eu ró pai
Par la men ti vá lasz tás is. A vá lasz tás za var ta lan le -
bo nyo lí tá sa ér de ké ben a gye re ke ket egy hét tel
ké sõbb jú ni us 1-én, szom ba ton ün ne pel ték
Sajtoskálon. Idén is meg telt a Mû ve lõ dé si ház ud -
va ra gye re kek kel. A prog ram dél után kez dõ dött
kéz mû ves fog lal ko zá sok kal. A fi úk kü lön le ges pa -
pír re pü lõ ket ké szí tet tek, mint pél dá ul va dász gé -
pek, ûr sik lók és ha son ló más gé pek. Ter mé sze te -
sen a haj to ga tás után ös  sze mér ték ki nek gyor -
sabb a re pü lõ je, vagy ép pen kié megy mesz -
 szebb re. A lá nyok in kább szí nes kar kö tõ ket fon tak
vagy ép pen fûz tek, to váb bá szí nez tek, raj zol tak
és fes tet tek. Ezen prog ra mo kon kí vül pe dig arc -

fes tés és csil lám te to vá lás is vár ta a gye re ke ket.
Min den ki re ke rült mi ni mum egy csil lo gó min ta,
vagy ép pen egy kis arc fes ték. Négy óra kor meg -
ér ke zett a Kék Hol ló Szín tár su lat, akik pro duk ci ó -
juk kal mo solyt csal tak a gyer me kek és szü le ik ar -
cá ra. A tár su lat több da ra bot mu ta tott be, me -
lyek ver ses, pár be szé des ös  sze ál lí tá sok ból áll tak.
Vol tak köz tük nép me sei, iro dal mi fel dol go zá sok,

il let ve hu mo ros szín da rab ok is, mint pél dá ul a
„Ho gyan ne vel jünk gye re ket” cí mû elõ adás. Ezen
kí vül me sék kel szó ra koz tat ták a gye re ke ket, me -
lye ket a lur kók ha tal mas taps sal dí jaz tak. A mû sor
vé ge ze té vel a sze rep lõk kö zös já ték ra in vi tál ták a
gye re ke ket, ahol ha gyo mány õr zõ já té kok kal is -
mer ked het tek meg, s kü lön bö zõ fo gócs ká kat
pró bál hat tak ki. A já té kot uzson na kö vet te, ahol
min den ki fel töl tõ dött egy kis ener gi á val, majd
foly ta tód ha tott to vább a já ték. 2019-ben is re -
mek han gu lat ban telt a gye rek nap, s a lur kók
már alig vár ják a kö vet ke zõ prog ra mot, ahol új ra
együtt játsz hat nak majd. 

Ko vács Vi vi en

Gyereknap Sajtoskálon
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Ös  sze fo gás, kre a ti vi tás, kö zös mun ka men tén
ha tá roz ták meg cél ja i kat a sopronhorpácsi fa lu -
szé pí tõk tag jai. Kö zel har minc hely be li gyûlt ösz -
 sze, hogy meg ala kít sák ci vil kez de mé nye zés re
ezt a cso por tot. El sõd le ges fel ada ta ik ként ha tá -
roz ták meg a köz te rek csi no sí tá sát, a fa lu köz -
pont rend be té tel ét. Tag jai kö zös aka rat tal fo gal -
maz ták meg szán dé ka i kat: meg ke res ni azo kat a
le he tõ sé ge ket, fel ada to kat, ame lyet sa ját erõ -
bõl, kö zös mun ká val meg tud nak ol da ni, szeb -
bé, él he tõb bé, tisz táb bá tud ják va rá zsol ni a te -
le pü lést. A fa lu szé pí tõk kö zös sé ge 2019. már ci -
us ele jén ala kult. Fon tos nak tart ják, hogy az Ön -
kor mány zat tal szo ro san együtt mû köd ve se gít sék
a köz ség fej lõ dé sét. A tag jai kö zött egy aránt
meg ta lál ha tó a fi a ta labb kor osz tály, de az idõ -
sebb szor gos ko dó ke zek bõl sincs hi ány. Már az
el múlt évek ben is fel me rült az igény, hogy ös  sze -
fo gás sal szeb bé te gyék a te le pü lést, de a ko -
ráb bi pró bál ko zá sok ab ba ma rad tak ér de mi
mun ka nél kül. Sopronhorpácson szá mos szép,
de kar ban tar tást igény lõ hely van, így a fa lu szé -
pí tõk nek bõ ven akad mun ká juk, me lyet nagy
lel ke se dés sel és oda adás sal vé gez nek. A köz -
ség ben több olyan sze mély is van, akik nek egy-
egy adott te rü let a szív ügye, és ahol akár már
több év ti ze de is szor gos ko dik. Azok, akik idõ seb -
bek, át ad ták a sta fé tát a fi a ta labb ge ne rá ci ó -
nak, most a fa lu szé pí tõk nek, hogy ezt a nem kis
mun kát je len tõ te rü let gon do zást õk vi gyék to -
vább. Ez úton is kö szön jük ed di gi mun ká ju kat,

hogy a leg na gyobb szor ga lom mal szeb bé va -
rá zsol ták a ki vá lasz tott te rü le te ket. A kis csa pat
szin te min den hé ten ta lál ko zik egy-egy nap ra,
ami kor át be szé lik el vég zen dõ fel ada ta i kat, jö -
võ be li ter ve i ket. Ezek a ta lál ko zók rend kí vül jó
han gu lat ban tel nek, min den ki bát ran elõ áll ja -

vas la tá val. A fel me rü lõ kér dé se ket meg be szé lik,
utá na pe dig min dig szép szám ban je len is van -
nak a tény le ges mun ká nál. A fa lu szé pí tõk csa -
pa ta túl azon, hogy a köz ség rend be té tel ét vál -
lal ták, olyan ter ve ket is dé del get nek, hogy ma -
gát a fa lu kö zös sé gét is job ban össze ko vá csol -
ják a jö võ ben. Ak tí van részt kí ván nak ven ni a

vár ha tó prog ra mok szer ve zé sé ben, le bo nyo lí tá -
sá ban, amely ese mé nyek re mé nye ik sze rint a
jö võ év tõl ki szé le sí tik a la ko sok szó ra ko zá si, ki -
kap cso ló dá si le he tõ sé ge i nek tár há zát. Ez a kis
cso port nem tar ta na itt, ha nem kap nák azt a
ren ge teg se gít sé get és tá mo ga tást, ame lyet

mû kö dé sük óta az
aláb bi sze mé lyek, szer -
ve ze tek nyúj ta nak szá -
muk ra: Sopronhorpács
Köz ség Ön kor mány za -
ta, Sopronhorpácsért
Köz hasz nú Egye sü let,
Sopronhorpácsi Vi rág -
üz let, Stuja Bt. és mind -
azok, akik ed dig is, és
a to váb bi ak ban is bár -
mi lyen for má ban hoz -
zá já rul nak a szé pí tõ
mun ká la tok hoz. A kö -
zös ség a jö võ ben is ke -
re si an nak le he tõ sé -
gét, hogy mi lyen for -
má ban tud ja se gí te ni

az Ön kor mány zat mun ká ját, ez ál tal biz to sít va
köz sé günk szé pü lé sét, fej lõ dé sét. Vár ják to váb bi
ta gok je lent ke zé sét, va la mint a Sopron hor -
pácson élõk újabb öt le te it is. Akik nem tag ként,
ha nem egy-egy al ka lom mal jön né nek csak se -
gí te ni, ne fog ják vis  sza ma gu kat, min den kit szí -
ve sen lát nak!                               Igler Pat rí cia

Fa lu szé pí tõ kö zös ség
ala kult Sopronhorpácson



21

2019. július IX. évfolyam
 7. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

BÚ CSÚ A SZAKONYI
GYÜ LE KE ZET TÕL

Si mon Ré ka lel kész nõ a jú ni us 23-án
tar tott is ten tisz te le ten kö szönt el a szakonyi
evan gé li kus gyü le ke zet tõl. A ta gok ne vé -
ben Ha jas De zsõ fel ügye lõ kö szön te meg
a ti zen há rom év mun ká ját. Ki emel te, hogy
a lel ké szi fel ada tok mel lett na gyon sok al -
kal mat te rem tett a kö zös sé get for má ló,
erõ sí tõ ös  sze jö ve te lek re, me lyek szép em -
lé kek ma rad nak a hí võk és a gyü le ke zet
éle té ben. Bakay Pé ter lel kész, az zal az
igé vel bú csú zott a lel kész nõ tõl, me lyet Si -

mon Ré ka 2006-ban el sõ pré di ká ci ó ján
ol va sott fel Szakonyban. A szakonyi gyü le -
ke zet lel ké szi fel ada ta it a kö zel jö võ ben
he lyet te sí tés sel old ják meg.

ada

A Csepregi Nyug dí jas Ének kar fo gad ta a me -
gye ki vá ló dal no ka it jú ni us 15-én szom ba ton a
csepregi mû ve lõ dé si ház szín ház ter mé ben. A kó rus

ve ze tõ je, Hárominé Or bán Eri ka al pol gár mes ter
öröm mel vál lal ta a ta lál ko zó meg szer ve zé sét, szí -
ve sen fo gad ták az ének ka ri cso por to kat szer te a
me gyé bõl. A fel hí vás ra ti zen két kü lön fé le tár su lat
je lent ke zett, ér kez tek éne kes tor kú szép ko rú ak Bük -
rõl, Vassurányból, Szent gott hárd ról, Szom bat hely -
rõl, Oszkóból, Vas vár ról, Rép ce lak ról és Sár vár ról is,
de Táplán szent ke reszt da los kö re is szín pad ra lé -
pett. A da los dél után ven dé gei jó han gu lat ban
hall gat ták egy más pro duk ci ót, s ví gan se gí tet ték

egy mást dal lal, taps sal is. A vá ros pol gár mes te re
Vlasich Krisz ti án kö szön töt te a je len lé võ ket, majd a
zsû ri ja vas la tá ra dí ja kat adott át Hárominé Or bán

Eri ka al pol gár mes ter rel kö zö sen a rész ve võ kó ru -
sok nak, s egy ben meg kö szön te: Fördõsné Hor váth
Ju dit, Pin tér Ani kó és Hujber Fe renc szak mai zsû ri -
ben vég zett mun ká ját. A nap fény pont ja ként az
egész szín ház te rem dal ra zen dült, együtt éne kel ték
el a szép ko rú ak him nu szát. A mint egy 160 fõs ven -
dég se reg Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta jó vol tá -
ból bõ sé ges va cso rá val és jó han gu la tú, kö tet len
be szél ge tés sel zár ták.

km

Megyei énekkari
találkozó Csepregen



22

2019. július IX. évfolyam
 7. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Meszleni gulyás fõzõverseny
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A horvátzsidányi Egy ház köz ség, va la mint a
va dász tár sa ság ok és er dé sze ti tár sa sá gok szer -
ve zé sé ben idén is a Peruska Má ria ká pol ná nál
vár ták va dász mi sé re a za rán do ko kat. A kegy hely
Csepreg, va la mint horvátlakta te le pü lé sek
Tömörd, Horvátzsidány, Kiszsidány, Peresznye ha -

tá rá ban fek szik. A ká pol nát Eu ró pá ban is egye -
dül ál ló szo bor park ve szi kö rül. A Peruska Má ria
ká pol nát Szent Hubertusz és Szûz Má ria tisz te le té -
re épí tet ték, a Má ria út nak is ré sze. A va dász mi sét
jú ni us el sõ va sár nap ján tar tot ták meg 3 nyel ven
(ma gyar, hor vát, né met) me lyet a celebránsok,
Dumovits Ist ván plé bá nos úr, Dr. Anton Kolicés és
Dr. Schmatovich Já nos tar tot tak. Meg szen te lés re
ke rült a Peruska Má ria Me ne dék hely, va la mint a
Répcevölgye Va dász tár sa ság zász ló ja is a szent -

mi se ke re té ben. Kon tó Sán dor nak a Rép ce -
völgye Va dász tár sa ság ve ze tõ sé gi tag já nak, ál -
do za tos szer ve zé si mun ká já ért Dumovits Ist ván
plé bá nos úr kö szö ne tét fe jez te ki, majd a ce leb -
rá ló plé bá nos urak meg ál dot ták a részt ve võk
gép jár mû ve it is. A Peruska Má ria Ének kar éne ke

és a va dász kür tök hang ja pe dig még fel eme lõb -
bé tet ték ezt a na pot. A Him nu szok el hang zá sa
után az Em lék hely nél ko szo rú zás sal tisz te leg tek az
el hunyt va dá szok és er dé szek elõtt. A Va dász him -
nusz el hang zá sa után agapéra vár ták a va dá -
szok a za rán do ko kat, majd 14 óra kor a ká pol na
ha rang ja is mét meg szó lalt és li tá ni á ra hív ta a
részt ve võ ket. A nap vé gén min den ki lé lek ben fel -
töl tõd ve tér he tett ha za.

Horváthné Pa dos Te réz

„Zeng a harang hívó szóval...”
36. VADÁSZMISE A TÖRTÉNELMI ZARÁNDOKHELYEN
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• Simaság
HÕ SÖK NA PI
MEG EM LÉ KE ZÉS

A ma gyar hõ sök em lék ün nep ének tör té -
ne te IV. Kár oly nak, az utol só ma gyar ki rály nak
a kez de mé nye zé sé ig nyú lik vis  sza. Az ural ko -
dó ar ra kö te le zett min den ma gyar te le pü lést,
hogy ka to na hõ se i nek mél tó em lé ket ál lít son.
1925-ben az ak ko ri hon vé del mi mi nisz ter,
Csáky Kár oly nyil vá ní tot ta a ma gyar hõ sök
em lék ün nep évé má jus utol só va sár nap ját. Te -
le pü lé sün kön az I. vi lág há bo rús em lék mû vet

1934-ben ál lít tat ta a Le ven te Egye sü let. Ezen
29 név sze re pelt, õk va la men  nyi en az olasz és
orosz fron to kon vesz tet ték éle tü ket. A II. vi lág -
há bo rú után újabb 21 név ke rült az em lék mû -
re. Ezen, a harc te re ken el esett ka to nák ne vei
mel lé, fel ke rül tek a ho lo ca ust pok lá ban el -
pusz tí tott zsi dó hon fi tár sa ink ne vei is. 1945-tõl
el ma rad tak a hi va ta los meg em lé ke zé sek, a
kom mu nis ta érá ban nem hogy em lé kez ni, de
még be szél ni sem volt il do mos a há bo rúk ról,
a hõ sök rõl. A rend szer vál to zás után le he tett új -
ra nyil vá no san em lé kez ni rá juk. A 2001-ben
el fo ga dott LXIII. tör vény ki bõ ví tet te a kört a
há bo rús hõ sök mel lett a ci vil ál do za tok ra is.
Idén két hely szí nen, a temp lom té ri em lék mû -
nél és a te me tõi em lék he lyen, vi téz Hor váth
Sán dor em lék táb lá já nál is em lé kez tünk. Az
ün ne pi be szé de ket Mol nár Lász ló pol gár mes -
ter és Si mon Dá ni el ta nár mond ta. Két te het -
sé ges he lyi fi a tal, Koloszár Vivi és Reichardt
Kit ti pe dig szív szo rí tó há bo rús ver se ket sza valt.
A meg em lé ke zés ko szo rú zás sal és a Szó zat kö -
zös el ének lé sé vel zá rult.

H.E.

Rövid hírek

Több szö ri ha lasz tás után jú ni us 12-én vég re
si ke rült meg tar ta ni ha gyo má nyos ter mé szet vé -
del mi na pun kat. Az idei tú ra a csepregi szõ lõ -
hegy re ve ze tett, ahol az egyes év fo lya mo kat 4
he lyi bo ros gaz da fo gad ta. Az ötö di ket Hor váth
Gá bor, a ha to di kat Mol nár Sán dor, a he te di ket
Hor váth Jó zsef, a nyol ca di kat Tóth Mar cell. A
rend kí vü li hõ ség re va ló te kin tet tel rö vi debb
prog ra mot bo nyo lí tot tunk le a ter ve zett nél, hogy
a vis  sza ú ton sen ki ne kap jon hõ gu tát. A gaz dák

rész le te sen be szél tek a szõ lõ mû ve lés rõl, bor ké -
szí tés rõl, a csepregi szõ lõ hegy rõl. Saj nos ma -
nap ság egy re ke ve seb ben moz dul nak ki a ter -
mé szet be, egy re ke ve sebb csa lád szá má ra je -
lent prog ra mot egy bi cik li tú ra, egy ki rán du lás.
Kö szön jük ven dég lá tó ink tá mo ga tó se gít sé gét
és együtt mû kö dé sét a prog ram le bo nyo lí tá sá -
ban, a szín vo na las elõ adá sok meg tar tá sát. 

Far kas Ist ván
ta nár

Természetvédelmi nap
az általános iskolában
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Pá lyá za ti tá mo ga tás se gít sé gé -
vel ren de zik a csepregi Pro me nád
köz pon ti he lyén ál ló I. vi lág há bo rús
em lék mû re konst ruk ci ó ját, az 1928-

ban emelt szo bor és kör nye ze te is
meg szé pül. Meg kez dõd tek a fej -
lesz té si mun ká la tok az I. vi lág há bo -
rús em lék mû kö rül, a ko ráb bi el ha -
nya golt ál la po tot nem csak fel szá -
mol ják, ha nem bõ ví tik is a hõ si em -
lék mû vet. A vá ros ve ze tés si ke re sen
sze re pelt az El sõ Vi lág há bo rús Cen -
te ná ri u mi Em lék bi zott ság fel hí vá -
sán, tá mo ga tá sai for rás ból ren de -
zik a kör nye ze tet. A fel újí tás ról Vla -
sich Krisz ti án, pol gár mes ter el -
mond ta: fon tos nak tart ják a ma -
gyar nem zet hõ se i nek meg be csü -

lé sét, tör té nel mi em lé ke i nek mél tó
meg õr zé sét, ezért is szü le tett dön -
tés a fej lesz tés rõl. A kü lön bö zõ
mun ka fá zi so kat a ho mok kõ fe lü le -

tet csi szo lá sá val és tisz tí tá sá val
kezd ték meg, majd imp reg ná ló ke -
ze lés sel lát ták el. A szo bor ta lap za -
ta kö rül új tér kõ bur ko la tot épí tet tek
ki a tér min tá já val meg egye zõ en,
de nem ma rad hat el az írá sok fel -
újí tá sa, új bó li fes té se sem, hi szen
ez is meg újul. Az épí tett örök sé gek
mél tó meg õr zé se, szak sze rû kar -
ban tar tá sa nem csak a vá ro si pol -
gá rok jo gos igé nye, ha nem a kép -
vi se lõ-tes tü le ti szö vet ség vá ros épí tõ
el vé nek is egy alap pil lé re.

km

A pad ka nye sést, és az ár kok ki -
pu co lá sát kö ve tõ en jú ni us 11-én
kez dõ dött meg az út pá lya re konst -
ruk ci ó ja, mely so rán terra-mixes
tech no ló gi á val a ré gi bur ko la tot fel -
da rál va, kö tõ anyag gal meg erõ sít ve
épí tet tek új út ala pot. Vlasich Krisz ti án
pol gár mes ter a fej lesz tés sel kap cso -

lat ban el mond ta, az Ár pád ut cá ban
la kók most hos  szú év ti ze dek te he tet -
len sé ge után fel lé le gez het nek, hi -
szen az ut ca tel jes egé sze - 260 mé -
ter – ka pott új bur ko la tot. A for rás
elõ te rem té sé ben se gít sé gük re volt
Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ is,

de a Ma gyar Kor mány 15 mil lió fo -
rin tos tá mo ga tá sa mel lett je len tõs
ön kor mány za ti ön erõt is, kö zel 7 mil -
lió fo rin tot is tár sí tot tak a be ru há zás -
hoz. Az Ár pád ut ca a je len le gi vá ros -
ve ze tés ál tal meg hir de tett út- és jár -
da-fel újí tá si prog ram tí ze dik fel újí tott
ut cá ja volt. A pol gár mes ter hoz zá tet -

te: szá muk ra Csepreg vá ro sa fej lõ -
dé se az el sõ, a kép vi se lõ-tes tü let a
Kor mán  nyal szö vet ség ben azért dol -
go zik nap, mint nap, hogy szeb bé
és job bá te gyék sze re tett kis vá ro suk,
s az itt élõk min den nap ja it.

km

Méltó módon
újul meg a hõsi emlékmû

Teljes felújítás 
- ÚJ ASZFALTBURKOLAT AZ ÁRPÁD UTCÁBAN
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Pünkösdi bortúra Csepregen
SZÉLESRE NYITOTTÁK A GAZDÁK A PINCÉK AJTAJÁT, ÚGY VÁRTÁK A VENDÉGEKET

A Csepregi Hegy köz ség „nyi tott pin cés” bo -
ros gaz dái és a Csepregi Bor ba rát Höl gyek Pün -
kösd szom bat ján, 2019. jú ni us 8-án vár ták a visz -
 sza té rõ és az új ven dé ge ket a csepregi „hegy -
be”. Nem csak a tú rá zók, bor ked ve lõk ha nem a
ter mé szet sze rel me sei is egy aránt részt vet tek az
ese mé nyen, hi szen a hegy most a nyá ri ar cát
mu tat ta. Üde zöld szín ben pom páz tak a fák, a
bok rok, s nyíl tak a me zei vi rá gok a szõ lõ pe dig
már ki le ve le se dett. A csepregi szõ lõ kö ze pé ben
meg érett a ro po gós cse resz nye, te hát aki akar -
ta meg is kós tol hat ta ezt az íz le tes gyü möl csöt.
Az idõ is ked ve zett a tú rá zók nak ugyan is hét ág -
ra sü tött a nap. Min den ad va volt, hogy jól érez -
zék ma gu kat a ven dé gek. Ös  sze sen 13 pin ce
nyi tott ki, ahol a gaz dák fi nom bo rok kal, íz le tes

bor kor cso lyák kal vár ták a ven dé ge ket. Szép
szám mal ér kez tek a kör nye zõ te le pü lé sek rõl, de
az évek so rán a he lyi ek kö ré ben is egy re nép -
sze rûb bé vált a ren dez vény. Tér kép is se gí tet te a
tá jé ko zó dást a hegy há tak kö zött azok nak, akik
most vol tak elõ ször, de so kan már ru ti no san el -
iga zod tak. Csa lá dok, ba rá ti tár sa sá gok ve rõd -
tek ös  sze és vág tak ne ki bor út nak. A
kiskunmajsaiak most is itt vol tak, már több éve
jön nek, õk is vis  sza té rõk. Azt mond ják, hogy
Csepregre „ha za jön nek” sze ret nek itt len ni, mert
ba rát sá go sak az em be rek és tet szik ne kik a szép
kör nye zet is. Az „újperinti fiúk„ csa pa ta vis  sza té -
rõ nek szá mí tott, hoz ták ma guk kal a jó han gu la -
tot, no meg a tan gó har mo ni kát. A Pi ros Pün kösd
nap ján cí mû nó ta most sem ma rad ha tott ki,
amit kö zö sen éne kel tek el a pin cék nél. A nap
vé gén pe dig Sza bó Lász ló zárt kert jé ben jó ze né -
re szó ra koz ha tott to vább, aki ben még ma radt
ener gia. Re mél jük, hogy jö võ re is ta lál ko zunk!

„A bor õsi, mint 
az em be ri ség böl cses sé ge.”

Horváthné Pa dos Te réz
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Jú ni us 8-án tar tot tuk meg a már
ha gyo má nyos nyug dí jas dél utánt
Tor más li ge ten. A pol gár mes te ri be -
szá mo ló után meg ven dé gel tük a
meg je len te ket, majd a so kak ál tal
várt tom bo la kö vet ke zett, ami kor is,

min den ki nyert va la mit. Ez úton is
sze ret ném meg kö szön ni mind azok -
nak, akik bár mely mó don hoz zá já -
rul tak ezen ese mény si ke res le bo -
nyo lí tá sá hoz!

M.Á.F.

A tel jes vá ros ra ki ter je dõ, komp -
lex tér fi gye lõ ka me ra há ló za tot ki épí -
té sét kezd te meg Csepreg Vá ros Ön -
kor mány za ta. A fej lesz tés bûn meg -
elõ zé si pre ven tív in téz ke dé sek mel lett
az eset le ges el kö ve tõk fel de rí té sé -
ben is nagy se gít sé get je lent majd.
Az újabb fej lesz té si mér föld kõ vel

kap cso lat ban Szar ka Ani kó, a Gaz -
da sá gi és Vá ros fej lesz té si Bi zott ság
el nö ke ki emel te, sa ját erõs be ru há -
zás sal in dí tot ták el a ka me rák te le pí -
té sét, a szak mai szer ve ze tek kel és
ha tó sá gok kal köz re mû köd ve. A ka -
me rák te le pí té si he lyét a vá ros ve ze -
tés hez ér ke zett vis  sza jel zé sek, meg -
ke re sé sek kap csán ha tá roz ták meg,
az el sõ ütem ben hat hely szí nen vég -
zik el a tér fi gye lõk te le pí té sét a szak -
mai ki vi te le zõ se gít sé gé vel. Ka me rá -
val lát ják el a Hu nya di ut ca és Szé -

che nyi tér sar kán ál ló épü le tet, mely
a fõ tér re ad be te kin tés, de ka me rák
ke rül nek te me tõ, az ál ta lá nos is ko la
kör nye ze té be is. A ját szó tér köz biz ton -
sá gá nak fo ko zá sa ér de ké ben is te le -
pí te nek esz kö zö ket, de a Ma lom kert
ren dez vény tér is be kap cso ló dik a
ka me ra há ló zat ba. A Sport egye sü let

kü lön ész re vé tel ét meg hall gat va, a
Ma lom ker ti Sport lé te sít mény is ka me -
rák kal bõ vül, meg elõz ve az eset le -
ges ron gá lá so kat. A fej lesz tés újabb
üte me ként a szom bat he lyi, kõ sze gi,
bü ki és acsádi vá ros ka puk ka me ra -
rend szer rel tör té nõ el lá tá sát is ter ve -
zik, az ered mé nyes bûn fel de rí té si te -
vé keny ség tá mo ga tá sa ér de ké ben,
de nem utol só sor ban a he lyi pol gá -
rok biz ton ság ér ze te is nö vek szik a fej -
lesz tés ál tal. 

km

Köztéri kamerák
õrzik a város közbiztonságát 

Nyug dí jas dél után



28

2019. július IX. évfolyam
 7. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

• Csepreg
ÚJABB ERED MÉ NYES
ÚT FEL ÚJÍ TÁS CSEPREGEN

Az ön kor mány zat út-és jár da fel újí tá si
prog ram já nak foly ta tá sa ként ka pott új út bur -
ko la tot a Bog nár Ig nác ut ca, mint egy 235
mé ter hos  szan. Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter
és csa pa ta ez zel együtt ti zen egy út fel újí tást
tud ma ga mö gött, hi szen a Cso ko nai, a
Szom bat he lyi, a Fe hér, az Al kot mány, a Zrí nyi,
a Tak sony és a Tak sony köz ut cák mel lett, a
Hu nya di, a Pe tõ fi és nem ré gi ben az Ár pád ut -
cát is fel újí tot ták. Mind ezek azon ban a vá -
lasz tó pol gár ok ér de mei, akik 2016-ban 1132
fõ so ka sá gá val já rul tak az ur nák hoz, s biz to sí -
tot ták a vá ros épí tõ kép vi se lõ-tes tü le ti szö vet -
sé get tá mo ga tá suk kal. Az ut ca fel újí tá sát
Hor váth Gá bor kép vi se lõ vel te kin tet te meg,
ahol Ma gyar Kor mány tá mo ga tá sát is ki -

emel ték, hi szen az ut ca csa pa dék víz-el ve ze -
tõ há ló za tát nyer tes pá lyá za ti for rás ból újí tot -
ták fel ko ráb ban. Ak kor az ár kok re konst ruk ci -
ó ja mel lett új át ere sze ket és be ton la po kat
fek tet tek le, mely meg ala poz ta az ut ca jó víz -
el ve ze té si ké pes sé ge it. A je len le gi fej lesz tés
az ut ca mint egy egy har ma dát érin tet te, itt
terra-mixes tech no ló gi á val erõ sí tet ték meg
az út ala pot, s épí tet tek ki új asz falt bur ko la tot,
va la mint zú zott ka vi csos út pad kát is ki ala kí tot -
tak, kö zel 15 mil lió Fo rint ér ték ben. Lé pés rõl-
lé pés re dol goz nak to vább Csepreg vá ros fej -
lõ dé se ér de ké ben, az utak fel újí tá sa mel lett
szá mos té ren va ló sul nak meg egyéb be ru há -
zá sok is. Az Esély Ott hon ki ala kí tá sát kö ve tõ en
meg kez dõ dik a Ru mi-ház tu risz ti kai cé lú fej -
lesz té se, de az in téz mé nyek ener ge ti kai kor -
sze rû sí té sé nek is hoz zá fog nak nyer tes kor -
mány za ti tá mo ga tás ból.

km

Rövid hírek
2019. jú ni us 22-én ke rült meg ren de zés re

Völcsejen a ha gyo má nyos Csa lá di Nap. Szí nes
prog ram vár ta az oda lá to ga tó kat: kéz mû ves
fog lal koz ta tó, ug rá ló vár, ho mok kép ké szí tés, he -
lyi ter me lõ ter mé ke i nek kós to lá sa, lo vag lá si le -
he tõ ség és tom bo la sor so lás. A Sopronhorpácsi
Mazsorett Cso port fel lé pé sét néz het tük meg 18
órá tól, majd Mol nár And rás szol gál tat ta a re mek
ze nét a tán col ni vá gyók nak. A Csa lá di Nap
véd nö ke Barcza At ti la or szág gyû lé si kép vi se lõ
volt. A ren dez vé nyen tûz ol tó be mu ta tót tar tot tak

az ÖTE Völcsej gyer mek csa pa tai. Kü lön öröm,
hogy lát hat tuk õket, hi szen - ahogy Szõ ke At ti la
pol gár mes ter el mond ta - hos  szú évek óta az idei
év ben si ke rült új ra gyer mek csa pa to kat is in dí ta -
ni a Sop ron te rü le ti I. fo ko za tú tûz ol tó ver se nyen.
A jú ni us ele jén, Hegy kõn meg ren de zett ver se -
nyen az ÖTE Völcsej mind a négy csa pa ta
(gyer mek lány és fiú, fel nõtt nõi és fér fi ka te gó ri -
á ban) az el sõ he lyet sze rez te meg, ez zel to -
vább jut va a szep tem be ri me gyei dön tõ re.

Balics Ka ta lin

Csa lá di Nap Völcsejen

OLVASS
MINKET ONLINE IS!

. . . 
repcevidek.hu
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225 éve, 1794. szep tem ber 9-én Veszp rém -
ben szü le tett Haubner Má té evan gé li kus lel kész,
püs pök, egy há zi író. Al sóbb is ko lá it szü lõ vá ro sá -
ban és Gyõr ben, a kö zép is ko lát a sop ro ni lí ce um -
ban, egye te mi ta nul má nya it Jé ná ban vé gez te.
Né hány év ne ve lõ ta ná ri mû kö dés után a du nán -
tú li egy ház ke rü let szalónaki gyü le ke ze té nek lel ké -
sze lett. 1829-ben Gyõ rött lel kész, majd egy ház -
ke rü le ti egy há zi fõ jegy zõ, il let ve 1846-ban, Kis Já -
nos utó da ként, szu per in ten dens. Az 1848-1849-es
ese mé nyek so rán egy ház ke rü le te lel ké sze i hez és
ta ní tó i hoz in té zett pász to ri le ve lé ben ha za fi as
meg gyõ zõ dé sé nek adott han got. A sza bad ság -
harc le ve ré se után vár fog ság ra ítél ték. Sza ba du -
lá sa után hi va ta lá ba nem he lyez ték vis  sza, Sop -
ron ba ke rült, ahol vis  sza vo nul tan élt. 1856-ban a
nagygeresdi gyü le ke zet lel ké sze lett. 1860 és
1865 kö zött új ra püs pök ként mû kö dött Gyõ rött.
Mi u tán vis  sza vo nult, Re zsõ fi á nál élt Sop ron ban, itt
halt meg 1880. szep tem ber 12-én.

125 év vel ez elõtt, 1894. má jus 4-én hunyt el
Sopronhorpácson Schilhán Pé ter, a Szé che nyi -
ura da lom fõ ker té sze. 1873-ban a Bécs ben ren -
de zett ker té sze ti ki ál lí tá son be mu ta tott alak fái a
bé csi Naturhistorisches Museumba ke rül tek. A
cseh or szá gi Taborban szü le tett 1840-ben.

75 éve, 1944. jú ni us 15-én a gyõ ri egy ház -
me gye fõ pász to ra, Apor Vil mos (1892-1945) püs -
pök til ta ko zott Serédi Jusztinián (1884-1945) her -
ceg prí más nál a zsi dók get tó ba zá rá sa és de -
por tá lá sa el len.

45 éve, 1974. má jus 25-én köz le ke dett az
utol só mo tor vo nat a Sár vár – Répcevis (ko ráb -
ban: Zalabér-Batyk – Sár vár – Locsmánd – Kõ -
szeg, más né ven Du nán tú li HÉV) vas út vo na lon. Az
ak ko ri köz le ke dé si kon cep ció alap ján a Szom -

bat hely – Rum vi ci ná lis sal együtt meg szün tet ték,
majd a 41 km-es vo na lon a sí ne ket is fel szed ték.
Hi á ba til ta ko zott el le ne a le het sé ges fó ru mo kon
Csepreg ve ze té se és la kos sá ga. A töb bi te le pü lé -
sen – fõ leg az ál lo má sok tól ki csit tá vo labb fek võ -
kön – öröm mel fo gad ták a vi ci ná lis he lyett a te le -
pü lés köz pont ba is be jö võ bu szo kat. Hi á ba ja va -
sol ták egyes bü ki vas uta sok, hogy leg alább a
Bük – Bük für dõi, egyes szom bat he lyi és sop ro ni
vas úti tisz tek, s a vas út tör té né szek, hogy a Bük-für -
dõ – Répcevis köz ti sza kaszt ne szed jék fel! Nem
hall gat tak rá juk az il le té ke sek. 

35 éve, 1984. jú ni us 13-án Bu da pes ten
hunyt el Skriba Zol tán ko hó mér nök. Mes ter há -
zán (Sop ron me gye) szü le tett 1905. jú li us 22-én.
Vas ko hó mér nö ki ok le ve lét 1929-ben sze rez te
meg Sop ron ban, a Bá nya- és Er dõ mér nö ki Fõ is -
ko lán. Ugyan itt 1935-ig ta nár se géd. 1935-tõl a
cse pe li Weiss Manfred Acél- és Fém mû vek alu -
mí ni um ko hó já nak üzem mér nö ke 1945-ig, a há -
bo rú után ugyan ott üzem ve ze tõ, 1947-tõl gyár -
rész leg ve ze tõ. 1952 és 1957 kö zött a Ma gyar
Réz hen ger mû vek fõ mér nö ke. 1967-ben vo nult
nyug ál lo mány ba. Köz ben 1949-tõl az Ál la mi
Mû sza ki Fõ is ko lán és a bu da pes ti mû egye te -
men a for gács nél kü li ala kí tás tan tár gyat ta ní tot -
ta. 1951-tõl ok ta tott a Mû sza ki és Gaz da sá gi
Aka dé mi án, 1967-tõl a Bán ki Do nát Gé pi pa ri
Mû sza ki Fõ is ko lán. Hos  szú idõn át ve zet te a Gé -
pi pa ri Tu do má nyos Egye sü let Köz pon ti Kép lé -
keny ala kí tá si Szak osz tá lyát, és tag ja volt a
Gépgyártástechnológia cí mû szak fo lyó irat szer -
kesz tõ bi zott sá gá nak.

A szó cik kek zö me a gyõ ri Dr. Ko vács Pál 
Könyv tár és Kö zös sé gi Tér Me gyei

évfordulónaptár-ából ke rült át vé tel re.

DR. PÁ PAI LA JOS 
NYU GAL MA ZOTT GYÕ RI ME GYÉS
PÜS PÖK A 25. SAJTOSKÁLI
FA LU NAP PAL EGY BE KÖ TÖTT 
15. SAJT FESZ TI VÁL- ÉS VÁ SÁ RON

Idén har ma dik al ka lom mal tisz te li meg
je len lé té vel Dr. Pá pai La jos nyu gal ma zott
me gyés püs pök Sajtoskál köz sé gét. Au gusz -
tus el sõ va sár nap ján (au gusz tus 4-én) Sza -
bó Mik lós plé bá nos úr mel lett a püs pök úr is
részt vesz az ün ne pi szent mi sén, mely so rán
meg áld ják az új ke nye ret, va la mint püs pö -
ki ál dás ban ré sze sí ti a köz sé get a püs pök úr.
Ezen kez de mé nye zés rend kí vül meg tisz te lõ
a köz ség szá má ra, hi szen Dr. Pá pai La jos
ne vé hez ren ge teg do log kö tõ dik. Ilyen töb -
bek kö zött, hogy is ko lá kat ala pí tott, va la -
mint fo lya ma to san párt fo gol ta az egész -
ség ügyet. Öre gek ott ho nát lé te sí tett, s fo -
lya ma to san anya gi lag tá mo gat ja ezen in -
téz mé nye ket. A tá mo ga tás mel lett, pe dig
fel szen te li az in téz mé nye ket is. 1991 óta
püs pök, s több dí jat is ka pott az évek so rán;
2013-ban Gyõr dísz pol gá ra lett, majd
2015-ben meg kap ta a Ma gyar Ér dem rend
nagy ke reszt jét is. Kü lö nös kép pen meg tisz te -
lõ, hogy a püs pök úr Sajtoskálra lá to gat, hi -
szen Sajtoskál nem tar to zik a leg na gyobb
plé bá ni ák kö zé, vi szont egy köz pon ti plé bá -
nia, mely hez 6 egy ház köz ség tar to zik. Ilyen
pél dá ul Si ma ság, Ne mes ládony, Nagy -
geresd, Tom pa ládony és Mes ter há za. Re -
mél he tõ leg ezen te le pü lés la kói szin tén részt
vesz nek majd az au gusz tu si szent mi sén.

Kovács Vivien

Év for du lók a Répcevidéken 2019. IV.
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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.)

J
Ú

L
I

U
S

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)

re
p

ce
vid

e
k

.h
u

PROGRAMAJÁNLÓ
A hó nap min den nap ján Bü kön,

a  BMSK ATRIUM Ren dez vény te rén
meg te kint he tõ a:

10 ÉVES A BBKTE
- ju bi le u mi fo tó ki ál lí tás.

Jú li us 5-én, pén te ken 13 órá tól
Bük für dõn, a Thermal & Spa par ko ló já -
ban: VIII. Etno-Folk For ga tag.

Jú li us 5-én, 12-én, 19-én, 26-án és
au gusz tus 2-án, pén te ken 16 órá tól Bük -
für dõn, a Turinfo té ren (a ré gi busz pá lya -
ud var mel lett): Ter me lõi pi ac.

Jú li us 6-án, szom ba ton 15 órá tól
Bü kön: XXIX. Ara tó ün nep.

Jú li us 12-én, 26-án és aug. 2-án,
pén te ken 9 órá tól Bü kön, a Pi ros ka Ho -
tel tõl: Bü ki Me se vo nat a Sza mó ca Szín -
ház zal.

Jú li us 13-án, szom ba ton Csep -
regen, a Ma lom kert ben: III. Pa la csin ta -
fesz ti vál – sztár fel lé põk kel.

Jú li us 17-21. kö zött Bük für dõn: XIV.
Gyógy-Bor Na pok – sztár fel lé põk kel.

Jú li us 29-aug. 2. kö zött
Csepregen, a PSMSK-ban: Szö võ tá bor.

Au gusz tus 2-4. kö zött Kõ sze gen:
Fél hold és Te li hold – Kõ sze gi Ost rom -
na pok.

Au gusz tus 5-9. kö zött Csepregen,
a PSMSK-ban: Ol va só tá bor.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve
a www.visitbuk.hu • www.csepreg.hu 
és a www.naturpark.hu hon la po kon.

A ren de zõ szer vek
a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

01. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
02. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
03. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
04. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
05. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
06. Sanitas 9–14.00 ügyelet
07. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
08. Sanitas 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 17–20.00 készenlét
12. Sanitas 17–20.00 készenlét
13. Sanitas 9–14.00 készenlét
14. Sanitas 9–14.00 ügyelet
15. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
16. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
17. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
18. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Sanitas 9–14.00 készenlét
21. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
22. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
23. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
24. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
25. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
26. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
27. Sanitas 9–14.00 készenlét
28. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
29. Sanitas 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 17–20.00 készenlét
31. Sanitas 17–20.00 készenlét

Csepregi
Vá ro si

Könyv tár 
jú li us 12-ig hét fõn, szer dán, csü -

tör tö kön és pén te ken, jú li us 15-tõl
au gusz tus 16-ig he ti egy al ka lom -

mal, rész le ges nyit va tar tás sal
szer dán ként, jú li us 17-én, 24-én,
31-én; au gusz tus 7-én és 14-én

vár ja az ol va só kat: 10.00 – 18.00
óra kö zött.

Im má ron har ma dik al ka lom mal
ren de zi meg a va si kis vá ros a me gye
egyik leg meg ha tá ro zóbb gaszt ro nó -
mia és kul tu rá lis cse me gé jét, az az jú -
li us 13-án szom ba ton is mét Csepregi
Pa la csin ta Fesz ti vál!

Egész na pos ki kap cso ló dás és
szó ra ko zás va la mint gaszt ro nó mi ai
él ve ze tek vár ják a ren dez vény re ki lá -
to ga tó kat, mely te ma ti ká ját a mél -
tán nép sze rû tész ta ké szít mény, va -
gyis a pa la csin ta ad ja. A dél elõtt
kez dõ dõ szín pa di elõ adá sok mel lett
tér sé gi és kül föl di ven dég csa pat ok
rész vé te lé vel pa la csin ta sü tõ ver senyt
is hir det nek. Csepreg vá ros zöld szí -
vé ben, a Ma lom kert ben egy tu cat -
nyi lel kes csa pat ké szí ti a pa la csin tá -
kat, ami ket szak mai zsû ri be vo ná sá -
val dí jaz nak a nap fény pont ja ként. 

A kü lön fé le ízvilágú pa la csin ták
kós to lá sá ból biz to san nem lesz hi ány,
hi szen min den kí ná ló csa pat ré szé re
ezer da rab pa la csin ta le sü té sé re
ele gen dõ alap anya got biz to sít a
ren de zõ Csepreg Vá ros Ön kor mány -
za ta és a Szebb Hol na pért Köz hasz nú
Egye sü let.

A 2017-es esz ten dõ ben ha gyo -
mány te rem tõ szán dék kal út já ra in dí -
tott Csepregi Pa la csin ta Fesz ti vál idei
sztár ven dé ge az Irigy Hón alj mi rigy
mel lett Szikora Ró bert és az R-GO,
akik 21 óra kor csap nak ha tal mas
han gu la tot a ren dez vény sá tor ban. A
kon cer te ket kö ve tõ en éj je lig tar tó
bu li zás ve szi kez de tét, de a ha gyo -
má nyos fesz ti vál han gu lat hoz a ki te -
le pü lõ áru sok is hoz zá já rul nak.

Ha jú li us, ak kor Csepreg!        km

Palacsintával
ünnepeli a nyarat Csepreg

Tech ni kai in for má ció:
Jegy vál tás ára a hely szí nen van le he tõ ség, a be lé põ jegy tar tal maz za
a ren dez vé nyen va ló kós to lás le he tõ sé gét. A fõ be já rat meg kö ze lí té sé -

re a Nádasdy ut ca – Cso ko nai ut ca fe lõl van le he tõ ség. 
Bõ vebb in for má ció: https://www.facebook.com/palacsintacsepreg/






