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A Kor mány Ma gyar Fa lu prog ram ja idén is
több tá mo ga tá si le he tõ sé get biz to sí tott az 5000
fõ alat ti te le pü lé sek nek. Ágh Pé ter or szág gyû lé -
si kép vi se lõ fog lal ta ös  sze a Répce vi dé két érin -
tõ 2021-es ked ve zõ dön té se ket. 

A Ma gyar Fa lu prog ram nyer tes pá lyá za ta i -
nak kö szön he tõ en most is hos  szú a lis tá ja azok -
nak a tá mo ga tott be ru há zá sok nak, me lyek job -
bá te he tik a te le pü lé se ink éle tét. Bõ 14,9 mil lió
Ft-ot nyert egy há zi kö zös sé gi tér fej lesz té sé re,
Bü kön 5 mil li ó ból se gít he tik a he lyi ci vi le ket.
Chernelházadamonyán 14,98 mil lió fo rint ból,
Csepregen 13,85 mil lió fo rint ból vá sá rol hat tak
köz te rü le ti esz kö zö ket. Csepregre ju tott még 40
mil lió fo rint bel te rü le ti út fel újí tás ra, 1,5 mil lió fo -
rint az ön kor mány za ti te me tõ rend be té te lé re és
5 he lyi ci vil szer ve zet ös  sze sen 23 mil lió fo rint tá -
mo ga tást nyert. A Csepregi Sport egye sü let 6
mil lió fo rint ból újít hat fel in gat lant, a Csepregi
Ipar tes tü let Egye sü let 5 mil li ót költ het gép jár mû -
be szer zés re. Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra 1,34
mil lió fo rint nyi for rást nyert esz köz be szer zés re, a
Csepreg Köz biz ton sá gá ért Pol gár õr és Baj tár si
Egye sü let 5 mil lió fo rint ból sze rez het be új gép -
jár mû vet, míg a Csepregi Ön kén tes Tûz ol tó
Egye sü let ener ge ti kai fel újí tás ra ka pott 5,755
mil lió fo rint nyi tá mo ga tást.

Sok jót ho zott a 2021-es esz ten dõ Hegy fa lu -
nak is. Bel te rü le ti út fel újí tá sá ra 29,951 mil lió fo -
rin tot nyer tek, de új fa lu buszt is be sze rez het nek
14,998 fo rint ból. A te le pü lés re ér ke zett 15 mil lió
fo rint az egy há zi kö zös sé gi tér fel újí tá sá ra, 26
mil lió fo rint nyi köz pon ti tá mo ga tás ból újul hat
meg az óvo da, két he lyi ci vil szer ve zet pe dig 11
mil lió fo rint nyi for rás ban ré sze sült.

Iklanberényben a ját szó tér fel újí tá sa va ló sul -
hat meg 4,9 mil li ó ból. Kiszsidányban 5 mil lió fo rint
ér ke zik köz te rü le ti esz köz be szer zés re. Kiszsi dány -
ban 24,8 mil lió fo rint ból, Lócson 25 mil lió fo rint ból

újul hat meg a he lyi kö zös sé gi tér. Utób bi hely szí -
nen 3,2 mil lió fo rint jut az ön kor mány za ti te me tõ
fel újí tá sá ra és 970.000 fo rint a Ró zsa fa lu Ci vil
Egye sü let nek is a Ró zsa fesz ti vál meg szer ve zé sé re
és kö zös sé gi fa lu szé pí tés re.

Meszlenben több mint 10 mil lió fo rint ér ke zett
bel te rü le ti út fel újí tás ra, de a nagygeresdiek sem
pa nasz kod hat nak, 22,2 mil lió fo rint ból újul hat
meg a fa lu ház, és a he lyi ci vi le ket is tá mo gat ják
6 mil lió fo rint tal. Nemesládonyban az or vo si ren -
de lõ fel újí tás ra kez dõd het el, 29,99 mil lió fo rint -
nyi tá mo ga tás ból, míg Ól mo don a bel te rü le ti
utak rend be té te lé re nyert az ön kor mány zat
27,43 mil lió fo rin tot. A peresznyeiek is örül het -
nek, 8,2 mil lió fo rint ból vá sá rol hat nak köz te rü le ti
esz kö zö ket, a kö zös sé gi tér fej lesz té sé re 24,99
mil li ót, az ön kor mány za ti te me tõ fel újí tá sá ra
4,99 mil li ót nyer tek, az Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü -
let pe dig gép jár mû vet sze rez het be. Répce -

szent györgyön 4,99, Si ma sá gon 1,49 mil lió fo rin -
tot for dít hat nak a te me tõ fel újí tá sá ra. Utób bi te -
le pü lé sen nyer tek még 30 mil li ót a fa lu ház fel újí -
tá sá ra és 640 ezer fo rin tot a fe le lõs ál lat tar tás
elõ se gí té sé re. Tompaládonyban 27,89 mil lió fo -
rint ból újul hat meg a fa lu ház, Tor más li get 2 mil -
lió fo rin tot nyert or vo si esz kö zök be szer zé sé re és
23,426 mil li ót bel te rü le ti út fel újí tá sá ra. Tö mör -
dön 5 mil lió fo rint nyer tes pá lyá za ti for rás ér ke zik
jár da fel újí tás ra és to váb bi 35,65 mil lió fo rint bel -
te rü le ti út fel újí tás ra. Vasegerszegen 24,99 mil lió
fo rint ból újul hat meg a kö zös sé gi tér, a he lyi ci -
vi lek pe dig 1,994 mil lió fo rint nyi plusz for rás ból
gaz dál kod hat nak.

A Ma gyar Templomfelújítási Prog ram nak kö -
szön he tõ en Bük evan gé li kus temp lo ma 15 mil lió
fo rint ból újul hat meg, de 15 mil lió fo rin tot nyert
a meszleni, 14,957 mil li ót a tömördi és 15 mil lió
fo rin tot a vasegerszegi temp lom fel újí tá sá nak
ter ve is.

A Ma gyar Fa lu prog ram si ke res kisbolt -
pályázatai érin tik Hegy fa lut, Hor vát zs i dányt, Mesz -
lent, Nagygeresdet, Si ma sá got, Tömördöt és Vas -
egerszeget is.

A Bel ügy mi nisz té ri um 2021-es pá lyá za tán Bõ
13,48 mil lió, Csepreg 20 mil lió, Lócs 11,21 mil lió,
Mes ter há za pe dig 1,76 mil lió fo rint nyi tá mo ga -
tás ban ré sze sült, me lye ket utak ra és jár dák ra
hasz nál hat nak fel. 

A Ma gyar Fa lu prog ram ré vén mind ezek
mel lett olyan köz úti fej lesz té sek va ló sul tak meg,
me lyek a Répce vi dé ké nek el ér he tõ sé gét ja vít -
ják. Ilyen a Szombathely–Csepreg úton a söptei,
vasasszonyfai fel újí tás, va la mint a bü ki, tor más li -
ge ti, mes ter há zi be ru há zás, va la mint a Hor vát -
zsidány–Peresznye köz ti be avat ko zás. Sok még
a fel ada tunk, meg kö szön ve az ed di gi kö zös
mun kát, dol go zunk to vább Önö kért!    

yde

Újabb tá mo ga tá sok a kis te le pü lé sek nek
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A reménység
erejével...

Következõ megjelenés:  2022. január 26.

Ad ven ti han go ló dás, 
prog ram ter vek
Kis sé fél ve at tól, hogy a ta va lyi

be zá rá sok meg is mét lõd het nek, de
re mény ked ve ab ban, hogy ta lán
még sem, több prog ram mal is ké -
szül Zsira a ka rá cso nyi idõ szak ban.

A Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet
pá lyá za tot hir de tett szak kö rök in dí -
tá sá ra, mellyel a kö zös sé gi élet új -
ra in dí tá sát cé loz ták meg. Kis cso -
por tok – 5 fõ – szá má ra le he tett
kéz mû ves cso ma gok ra igényt le -
ad ni. En nek se gít sé gé vel Zsirán a

mé zes ka lácsszak kör in dult el no -
vem ber hó nap ban. A szak körin dí -
tás fel té te le az volt, hogy a je lent -
ke zõk 20 al ka lom mal, a kez de tek -

tõl részt ve gye nek és el sa já tít sák a
mé zes ka lács-ké szí tés for té lya it. És,
hogy mi ért ezt vá lasz tot tuk? A mé -
zes ka lács alak ban és dí szí tés ben
egy aránt a leg vál to za to sabb sü te -
mény. Ke vés olyan nagy ha gyo -
mán  nyal ren del ke zõ kéz mû ves te -
vé keny ség van, amely vál to zat lan
alap anyag ok ból, ös  sze te võk bõl
ké szít ve ma is él. A tan fo lyam vé -
gén az el ké szült mun kák ból ki ál lí -
tást ren de zünk, ahol meg mu tat juk
az ér dek lõ dõk nek, hogy men  nyi re
si ke rült el sa já tí ta ni ezt a fog la la tos -
sá got.

Hos  szú évek óta ha gyo mány a
fa lu ban az ad ven ti ab lak dí szí tés,
mely „Fo gadj örök be egy ad ven ti

na pot” né ven ke rül meg hir de tés -
re. A dí szí tés re je lent ke zõk vál lal -
ják, hogy a szá muk ra ki osz tott na -
pon az ál ta luk ké szí tett szá mot

meg vi lá gít ják az ab lak ban és egé -
szen a ka rá cso nyi ün ne pe kig ezt
min den nap meg te szik. Az idei év -
ben több csa lád is vál lal ta, hogy
az ar ra já ró „szám va dá szo kat” egy
me leg ital lal és egy kis sü te -
ménnyel meg ven dé ge lik.

Ad ven ti ko szo rú ké szí tés re is sor
ke rült a te le pü lé sen, hi szen no vem -
ber 28-án meg kel lett gyul lad nia az

el sõ gyer tyá nak. De cem ber el sõ
hét vé gé jén a Ka rá cso nyi Vá sárt
sze ret nénk meg ren dez ni, és más -
nap pe dig a Mi ku lás lá to gat el hin -
tón a gye re kek hez. Bí zunk ab ban,
hogy a prog ra mo kat meg tud juk
tar ta ni a ha tá lyos jár vány ügyi fel té -
te lek fi gye lem be vé te lé vel, és nem
lesz szük ség is mé telt be zá rás ra.

NPK

„Min den jó, ha a vé ge jó, 
az esz ten dõ is, ha jó a de cem ber” – vall ják a vers sor ok szí vünk

leg fõbb óha ja ként.
Hi szen min den nap ja ink vi lá gát im már má so dik éve a bi zony ta -

lan ság, ugyan ak kor a re mény ség gon do la tai, ki fe je zé sei szö vik át. A
„le het, ta lán, re mél jük” sza vak kal kez dõ dõ mon da ta ink ál lan dó tár -
sa ink ká let tek. Ugyan csak a kér dõ mon da tok, je len eset ben: - Mit
hoz majd de cem ber, men  nyi re le het jó ví rus füg gõ vi lá gunk ban? El -
jön-e idén is a Mi ku lás? Lu cáz nak-e majd a gye re kek? Va jon lesz-e
bol dog, szép ka rá csony?

Vál sá gos hely ze tünk bõl a ki ve ze tõ utat min den kép pen a bi za -
lom ba és a re mény ség be ve tett hit je lent he ti. Bíz nunk kell tu dó sa ink -
ban, or vo sa ink ban, s a fe le lõs ség tel jes sze re tet ve zé rel te ös  sze fo gás
ere jé ben!

És ez a hit okos tet tek kel pá ro sul va, ne ves írónk meg ál la pí tá sá val
él ve: „…nem lesz szét fosz ló áb ránd, ha nem élõ fa…” – mely nek gyö -
ke re i bõl re mény ség árad majd szí vünk fe lé.

Ez zel a re mén  nyel él ve biz tos ra ve het jük, hogy igen is be ko pog hoz -
zánk ez út tal is a Mi ku lás, han gos lesz majd az ut ca a lucázós gye re kek
hang já tól, és min den fé lel met, aka dályt le gyõz ve, ott áll majd ott ho -
nunk ban a bé kes sé get, sze re te tet, s az Is te ni Gond vi se lés gyõ zel mét su -
gár zó ka rá csony fa, az egész sé ge sebb, szebb jö võ üze ne té vel.

Csak te gyük dol ga in kat re mény tel jes fe le lõs ség gel, a köl tõ ta ná -
csát is meg fo gad va: „Le gyünk hát job bak, s hig  gyünk ren dü let len, s
ne csak így de cem ber ben!”

Ezek kel a gon do la tok kal kí vá nok ál dott, szép ka rá csonyt és
egész ség ho zó új esz ten dõt az új ság min den ked ves ol va só já nak!

Ma jor Iza bel la
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• Nagygeresd
Meg újult ha rang láb
Nagygeresd köz ség kisgeresdi fa lu ré szén

ta lál ha tó egy épí tett ha rang láb, amely nek fa -
lán már vány táb la hir de ti az I. vi lág há bo rú ban
el hunyt he lyi ek név so rát. A ha rang láb tö vé -
ben ta lál ha tó pa raszt ház im már több év ti ze -
de egy ked ves oszt rák hölgy tu laj do ná ban
áll. Christina Schwarz szá mos al ka lom mal tett
ta nú bi zony sá got se gí tõ szán dé ká ról. A hely -
bé li gye re ke ket fo gad ta ott ho ná ban ke rá -
mia fes tés re és Mi ku lás-nap al kal má ból is
szám ta lan szor meg aján dé koz ta õket. Az idei

év ben úgy ha tá ro zott, hogy a ha rang láb fel -
újí tá sát fi nan szí roz za. Ki vá gat ta a te tõ szer ke -
ze tet ron gá ló fe nyõ fá kat és a te tõ ja ví tá sán kí -
vül a va ko lat ja ví tást és a szí ne zést is el vé gez -
tet te a mes ter em be rek kel. Ter vei kö zött sze re -
pel még a már vány táb lán ta lál ha tó ne vek át -
fes te té se is. Christina jó vol tá ból te le pü lé sünk
egyik jobb sors ra ér de mes em lék épü le te új
kön töst ka pott. Kö szö net ér te! 

Né meth Lajosné

Hor váth An na má ri á hoz, vagy ahogy Bõ ben
is me rik, Ani kó hoz nem csak ro ko ni szá lak köt nek.
8 évig osz tály tár sak is vol tunk a bõi is ko lá ban. A
Szom bat he lyi Ta nár kép zõ Fõ is ko la ta ní tó sza kán
is mét ös  sze ho zott min ket a sors. Az is ko la vé gez -

té vel õ Bu da pest re ke rült ta ní ta ni, de a nép -
tánc tól sem tu dott el sza kad ni. Õ ve ze ti a bu da -
pes ti Kin csõ Néptáncegyüttest. Fér je Turcsán
Mik lós fes tõ mû vész. Bu da pest mel lett so kat tar -
tóz kod nak Bõ ben Ani kó szü lõ há zá -
ban. El ké szült a bõi mû ter mük is.
Mind ket ten na gyon sze ret nek itt él ni.
Igye kez nek be kap cso lód ni a fa lu kul -
tu rá lis éle té be is.

– Mik lóst ké rem, hogy me sél jen
ma gá ról!

– Ko rai gye rek ko ro mat szü lõ fa lum -
ban, Szil ben töl töt tem. A mû vé szi ön ki -
fe je zés már na gyon ko rán je lent ke zett
éle tem ben. Kis gyer mek ként szí nes
üve ge ken át néz ve cso dál koz tam rá
a va ló ság ra, mely ben lé tez tem. Ab ban az idõ -
ben ké szült raj za i mat és ké pe i met félt ve õr zöm a
mai na pig. Csa lá dunk 1957-ben köl tö zött Szom -
bat hely re, ahol Rad nó ti Ko vács Ár pád ál tal ve -
ze tett kép zõ mû vész kör ben gya ra pít hat tam rajz -
tu dá so mat, ami nek ered mé nye ként 1959-ben
felvételt nyer tem a bu da pes ti Kép zõ- és Ipar mû -
vé sze ti Gim ná zi um ba. 1963-ban érett sé giz tem,

majd ta nul má nyi mat a bu da pes ti Kép zõ mû vé -
sze ti Fõ is ko lán foly tat tam, amely je len leg egye -
tem ként mû kö dik. 1969-ben vé gez tem Fónyi
Gé za fes tõ osz tá lyán. 1974-tõl va gyok tag ja Ma -
gyar Kép zõ mû vé szek Szö vet sé gé nek. El sõ önál -
ló ki ál lí tá so mat is eb ben az év ben ren dez tem
Hód me zõ vá sár he lyen.

– Mi lyen jel le gû fest mé nye ket ké szí tesz?
– Fel ada tom nak te kin tem lét re hoz ni azo kat

az al ko tá so kat, me lyek be lõ lem fa ka dó an tük rö -
zik ál lás fog la lá so mat a kö rü löt tem zaj ló élet rõl,
a ma gam szá má ra ki ala kí tott stí lus ban, for má -
ban, szín vi lág ban.

Asza lós End re ró lam szó ló mo nog rá fi á já ban
úgy ítél te, hogy fes té sze tem az abszt rakt exp -
resszi o niz mus irány za tá ba so rol ha tó. 1974 óta
ides to va 50 év telt el. Ez idõ alatt sok-sok önál ló
ki ál lí tást ren dez tem és szám ta lan cso por tos ki ál -
lí tá son va ló sze rep lést tett le he tõ vé a sors.

Az idén Szom bat he lyen meg ren de zett Or szá -
gos Kép zõ mû vé sze ti tár la ton TÁ GU LÓ TE REK cí mû
ké pem mel sze re pe lek. A kép no vem ber ben volt

lát ha tó. Szom bat he lyen ki ál lí ta ni min dig fon tos
ese mény nek szá mí tott a kö zön ség elõt ti be mu -
tat ko zá sa im so rán.

1994-ben volt al kal mam önál ló ki ál lí tást ren -
dez ni a Mû ve lõ dé si és Sport ház ban, 2001-ben a
Sop ro ni Haj nó czy Ház ban, a Kör men di–Csák
Ga lé ria ren de zé sé ben volt ad di gi élet mû ve met
be mu ta tó nagy sza bá sú ki ál lí tá som. Ér zel mi leg

Táguló terek
Beszélgetés a Bõben is mûködõ Turcsán Miklós festõmûvésszel
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erõ sen kö tõ döm Szom bat hely hez, mert édes -
anyám ré szé rõl csa lá di fész kün ket je len ti a vá -
ros. Gá bor öcsém ügy véd ként je len leg is Szom -
bat he lyen dol go zik.

– Hogy ke rül tél Bõ be?
– Fe le sé gem Ani kó bõi szü le té sû lány, há zas -

sá gunk ré vén 1984-tõl Bõt má so dik ott ho nom -
nak te kin tem. Egy re több idõt töl tünk a fa lu ban.
A jár vány okoz ta hely zet ben is bõi ott ho nunk
me ne dé kül szol gált szá munk ra.

Most, hogy egy hasz ná la ton kí vü li he lyi sé get
si ke rült mû te rem mé ala kí ta nunk, le he tõ ség van
al ko tó mun ká ra. A 2021-ben ké szült mun ká im
zö me a bõi mû ter mem ben ké szült.

A bõi Ró zsa fü zér Tár su lat fel ké ré sé re Krisz tust
áb rá zo ló ké pet fes tet tem az egye sü let fel szen telt
zász la já ra. A fel szen te lés re ok tó ber 30-án ke rült sor
a Szent Im re her ceg-temp lom ban. A fel ké rést és a
meg va ló sí tást meg tisz tel te tés nek ér zem.

– Szá mod ra me lyek az em lí tés re mél tó
dí jak?

– Pá lya fu tá som so rán em lí tés re mél tó dí ja kat
Pá rizs ban kap tam. Két al ka lom mal nyer tem el
az Academie Internationale De Lutece ál tal
ado má nyo zott ezüst ér met. 1988-ban a pá ri zsi
Grand Palais õszi tár la tán vet tem részt. Több al -
ko tá som sze re pel a ha zai köz gyûj te mé nyek ben.

– A jö võ re néz ve mik a ter ve id?
– A rám vá ró al ko tói idõ sza kot ar ra sze ret -

ném ki hasz nál ni, hogy szü le ten dõ ké pe im ré vén
fe le le te ket tud jak ad ni a XXI. szá zad fel ve tett
kér dé se i re, ki egé szít ve és ki ja vít va az ál ta lam
ha mis nak ítélt vá la szo kat. Nem ma te ri a lis ta fel -
fo gás ból ki in dul va, ha nem lel ki ér te lem ben, mi -
sze rint test bõl és lé lek bõl va gyunk te remt ve, a
Te rem tõ kép má sát vi sel ve ma gun kon. 

– Gra tu lá lok a ké pe id hez és to váb bi si -
ke res al ko tói mun kát kí vá nok. 

Horváthné Pa dos Te réz

2021. 10. 21-én volt száz éve, hogy a saj tos -
káli Rupprecht-kastélyban meg szállt egy éj sza -
ká ra IV. Kár oly, az utol só ma gyar ki rály és fe le sé -
ge, Zi ta ki rály né. Ez al ka lom ból ün ne pi meg em -
lé ke zést tar tot tak a te le pü lé sen. A ki rály és fe le -

sé ge lá to ga tá sá nak ap ro pó ja a ma gyar trón
vis  sza szer zé se volt, ami ugyan meg hi ú sult, de a
fa lu ban má ig em le ge tik, hogy ki rá lyi pár járt
Sajtoskálon. A ju bi le u mi ün nep ség Sajtoskál pol -
gár mes te re, Haller Im re be szé dé vel kez dõ dött,
me lyet Hermánné Bedics Ri ta, a szo ci á lis in téz -
mény – mely a már em lí tett kas tély ban mû kö dik
– ve ze tõ jé nek gon do la tai kö vet tek. Az ese mé -

nyen fel szó lalt  Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se -
lõ is, aki el is me rõ en szólt a bol dog gá ava tott ki -
rály ról. Feiszt György nyu gal ma zott fõlevéltáros
is mer tet te a ki rá lyi lá to ga tás tör té ne tét. A ren -
dez vény zá rá sa ként il lõn meg ko szo rúz ták a kas -

tély park ban ál ló kop ja fát és a kas tély ban lé võ
em lék táb lát. Ugyan itt Moór Ad ri án fel aján lá sá -
ból nagy mé re tû hár fát ül tet tek, mely a ju bi le u mi
ese ményt szim bo li zál ja. Az in téz mény sza ká csa -
i nak jó vol tá ból ál ló fo ga dá son fel szol gált éte lek
és kö tet len be szél ge tés vár ta a részt ve võ ket a
fel újí tott kul túr ház nagy ter mé ben. 

bvr

Ünnepi megemlékezés 
Sajtoskálon
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Halloweeni csokigyûjtés
Sopronhorpácson

Az idei év ben egy új öt let ke rült meg va ló -
sí tás ra ki csik és na gyok örö mé re. Halloween
nap já ra egy csokigyûjtést szer vez tünk, mely re
fo ga dó ház ként és/vagy csokigyûjtõként le -
he tett je lent kez ni. A fo ga dó há zak szen zá ci ós
de ko rá ci ó val, va la mint kü lön fé le édes ség gel,
sütivel, ha rap ni va ló val ké szül tek a há za kat fel -
ke re sõ gye re kek nek és kí sé rõ szü le ik nek. A
csokigyûjtésre je lent ke zõk pe dig egy ka pott
tér kép alap ján, jel mezt ölt ve, kis ko sár ral vagy

sza tyor ral a ke zük ben in dul tak út nak, hogy
fel ke res sék a há za kat, ame lyek fo gad ták õket
min den fé le fi nom ság gal. A jel me zes be öl tö -
zést a kí sé rõ szü lõk is bát ran vál lal ták, és jó -
ked vû en in dul tak ne ki en nek az iz gal mas ka -
land nak. Az idõ is ked ve zett a prog ram nak, vi -
szony lag csen des, csak ké sõbb re le hû lõ idõ -
ben sé tál hat ták (vagy akár bi cik liz het ték) vé -
gig a fa lut a részt ve võk. A po zi tív vis  sza jel zé se -
ket hall va re mél jük, jö võ re is leg alább en  nyi -
en (vagy még töb ben) vesz nek részt ezen a
prog ra mon.

Igler Pat rí cia
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• Sopronhorpács
Csáfordjánosfán no vem ber ben min den hét vé -

gén prog ra mok kal vár ták a fa lu be li e ket. Az el sõ
hét vé gén a Ké zen Fog va Csáfordjánosfáért Egye -
sü let tar tott ha gyo mány õr zõ disznó toros na pot. A
he lyi la ko sok meg kós tol hat ták az el ké szült fi nom sá -

go kat, ez idõ alatt kü lön bö zõ mû sor szá mo kat lát -
hat tak a ven dé gek. A fel lé põk közt volt Ci te ra Ze -
ne kar, Nicki Fer ge teg Nép tánc cso port és Lo vas
Be mu ta tó. No vem ber 14-én a nyug dí ja so kat kö -
szön töt ték a te le pü lé sen. A gyer me kek nagy sze rû
mû so ra után a he lyi ama tõr szín ját szók is ki tet tek
ma gu kért. Ka ba ré je le ne tek is már jó han gu lat ba
hoz ták a fa lu idõ sebb la kó it, de az ez után kö vet -
ke zõ Retro Kí ván ság ko sár osz tat lan si kert ara tott.
Vis  sza re pí tet ték a je len lé võ ket a Tánc dal fesz ti vá lok
han gu la tá ba, és per sze egy-két újabb slá ger is fel -
csen dült. A nap to váb bi ré szé ben Geri Bet li Gá bor
slá ge re it hall gat ták, a talp alá va lót pe dig Galavics
Lász ló ze nész szol gál tat ta. No vem ber 20-án erõs
em be rek kel telt meg a fa lu ház, ugyan is e na pon
tar tot ták itt a te le pü lé sen az idei év utol só Or szá -
gos Szkander Baj nok sá gát. Az or szág egész te rü le -
té rõl ér kez tek ver seny zõk, sõt még Szlo vá ki á ból is.
A ver senyt a jár vány ügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ -
en tar tot ták, csak a ver seny zõk tar tóz kod hat tak az
épü let ben, és a maszk vi se lés is kö te le zõ volt. Az
Ivá ni Va dász tár sa ság jó vol tá ból szarva spörkölttel
vár ták a szkanderosokat. Na gyon jó han gu la tú
ver seny ala kult ki, ez a har ma dik al ka lom volt,
hogy eb ben a kis fa lu ban mér ték össze ere jü ket a

kar bir kó zók. A Dóró Te am tag jai szí ve sen vál lal nak
se gít sé get a fa lu ren dez vé nye in is. Ad vent el sõ va -
sár nap já ra is ma radt még ren dez vény. No vem ber
28-án a Tõ zi ke Té ren ke rütl meg ren de zés re a
Varnyú Country Ze ne kar ad ven ti kon cert je, aho va
nem csak fa lu be li e ket vártak. For ralt bor ral, te á val
és po gá csá val vár ták a ked ves kö zön sé get. De -
cem ber re is ma rad prog ram, hisz ad vent má so dik

va sár nap ján egy mi ku lás vá sár ke re te in be lül ér ke -
zik a Tél apó a Tõ zi ke tér re, ahol sze re tet tel vár ja a
gye re ke ket. Er rõl majd a ké sõb bi ek ben írunk. Ad -
dig is min den ki nek kel le mes ka rá cso nyi ké szü lõ -
dést kí vá nunk.                                                 NA

Novemberi programok 
Csáfordjánosfán
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2021. 11. 10-tõl 11. 14-ig ke rült meg ren de -
zés re a Ser dü lõ és Ju ni or Nõi Fér fi / Fel nõtt Nõi
Ököl ví vó Or szá gos Baj nok ság Eger ben. Az egye -
sü let 7 ver seny zõ je in dult út nak az zal a cél lal,
hogy ma gyar baj nok ként tér jen ha za.

1. nap: Há mo ri Lu ca elit nõi 63 kg-ban mér -
kõ zés nél kü li gyõ ze lem mel ju tott to vább a Ha la -
dás ver seny zõ jé vel, Bojér Bog lár ká val szem ben.
Hökkön Ba lázs a nyír egy há zi Ámit Rubennel csa -
pott ös  sze ser dü lõ fér fi 57 kg-ban. Ba lázs egy jól
idõ zí tett fej re mért ütés nek kö szön he tõ en na -
gyon rö vid re zár ta a mér kõ zést, a ver seny zõ a
má so dik me net ben dön tõ fö lén  nyel nyert.

2. nap: Kiss Áron, Ujhelyi Bar na és Csányi At -
ti la saj nos dön tõ fö lén  nyel ki ka pott. Há mo ri Lu ca
elit nõi 63 kg-ban az el sõ me net ben gyõ ze del -
mes ke dett, így a dön tõ be ju tott.

3. nap: Né meth Dó ra ser dû lõ nõi 51 kg-ban
saj nos ve re sé get szen ve dett az elõ dön tõ ben,
így bronz érem mel zár ta a ver senyt. Rá ba No é mi
ser dü lõ nõi 51 kg-ban má so dik me net ben dön -
tõ fö lén  nyel nyert, így a dön tõ ben bok szol ha tott

új ra. Hökkön Ba lázs ser dü lõ fér fi 57 kg-ban el sõ
me net ben dön tõ fö lénnyel gyõ ze del mes ke dett,
így õ is a dön tõ ben  ju tott.

4. nap: A ser dü lõ és ju ni or dön tõk nap ján
két ver seny zõ lé pett szo rí tó ba. Rá ba No é mi ser -
dü lõ nõi 51 kg-ban ha tal mas tem pót dik tál va
gyõ zel met ara tott, így ma gyar baj nok lett.
Hökkön Ba lázs ser dü lõ fér fi 57 kg-ban szin tén
bra vú ros gyõ zel met kö ve tõ en a do bo gó leg fel -
sõ fo ká ra áll ha tott.

A ver seny zõ tel je sít mé nyé nek kö szön he tõ en
az egye sü let el nyer te a leg jobb ser dü lõ nõi csa -
pat nak já ró dí jat.

5. nap: A fel nõtt nõi dön tõk nap ján Há mo ri
Lu ca bi zo nyít ha tott. Lu ca 63 kg-ban szo ká sá hoz
hí ven in ten zív tem pó ban kezd te a mec  cset, el -
len fe le kép te len volt fel ven ni az ál ta la dik tált ira -
mot, így a má so dik me net ben edzõ je fel ad ta a
küz del met. Lu ca ez zel meg sze rez te 9. ma gyar
baj no ki cí mét.

Min den ver seny zõ nek szív bõl gra tu lá lunk!
Sulics He ni és Var sá nyi Áron

Hímzõszakkör
in dult Szakonyban

A vi lág jár vány a kö zös sé gi éle tet is
nagy ban hát rál tat ta, aka dá lyoz ta. Ezek
ha tá sá nak eny hí té sé re a kor mány meg bí -
zá sá ból a Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet tá -
mo ga tá sá val or szá gos szin ten kö zel há rom -
ezer szak kört in dít el.

Szakony is csat la ko zott a fel hí vás hoz, így a
te le pü lé sen meg ala kult a hímzõszakkör. Az öt
fõs cso port mun ká já hoz szük sé ges alap anya -
go kat és esz kö zö ket köz pon ti lag biz to sí tot ták.
A szak kör ve ze tõ je Hanisné So mo gyi Er zsé bet,
ki online fel ké szü lé se után si ke res vizs gát tett.
A kö zös sé gi ház ban az egye sü le ti szo ba ki -
ala kí tá sá ban se gí tett Hanisné So mo gyi Er zsé -
bet, Némethné Tóth Már ta, Bo ros Rudolfné,
Göm bös Ta más, Né meth Je nõ, Bü ki Ist ván és
Csenár Má tyás.

A szak kör húsz al kal mon ke resz tül ve ze ti
be az ér dek lõ dõ ket a hím zés rej tel me i be. 

ADA

Három érmet szereztek 
a Fitt-Boxos bunyósok Egerben
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• Szakony
Már ton-na pi ha gyo má nyok

A szakonyi kis tér sé gi könyv tár ban no vem -
ber 12-én, pén te ken Szent Már ton éle té vel, s
a hoz zá fû zõ dõ le gen dá val is mer ked het tek
gye re kek, fel nõt tek Göm bös Ta más evan gé li -
kus lel kész rö vid áhí ta tá ban.

Ezt kö ve tõ en kézmûveskedésre ke rült sor.
Lám pá sok és nagy sze rû al ko tá sok szü let tek.
Az es te lám pás fel vo nu lás sal zá rult.

ADA

• Sopronhorpács
Ismét látható lesz a mozgó 
betlehem Sopronhorpácson

A tavalyi évben volt elõször látható a mozgó
betlehem Kovács Pál atya jóvoltából a
sopronhorpácsi plébánián. Idén azonban
tovább bõvítette az atya, még több mozgó
figurával egészült ki a betlehem. Advent elsõ
vasárnapjától február 2-ig lehet látni. A tavalyi
nagy sikerre való tekintettel minden nap 13–19
óráig várják az érdeklõdõket, természetesen a
járványügyi elõírásokat betartva.

SH

Az el sõ szó a kö szö ne té, hi szen nagy tü re lem
kel lett ez alatt a be ru há zás alatt. A híd fel újí tá sá -
val lett tel jes a Bük tõl Kõ szeg irá nyá ba tar tó ál -
la mi út fel újí tá sa, amely több, mint
egy mil li ár dos ál la mi be ru há zást je len -
tett Csepreg vá ro sá ban. A hídal kap -
cso la tos mun ká la tok 608, az utat érin -
tõ be avat ko zás pe dig 460 mil li ós kor -
mány za ti for rás ból va ló sul hat tak meg.
Ez zel Csepreg jobb úton lett át jár ha tó,
de nyil ván van még fel adat. Ugyan ak -
kor fon tos rá mu tat ni ar ra is, hogy szá -
mos most zaj lott be ru há zás a Répce vi dé ké nek,
így Csepregnek az el ér he tõ sé gét tet te job bá.
Gon dol junk Szombathely-Csepreg köz ti úton a

söptei, vasasszonyfai fej lesz té sek re, vagy a
Horvátzsidány-Peresznye köz ti sza kasz ra, to váb -
bá a Tor más li get, Bük, Mes ter há za te kin te té ben

meg va ló sult fel újí tá sok ra. Mind ezek ré vén ré gen
várt fej lesz té sek va ló sul hat tak meg Ma gyar or -
szág Kor má nyá nak tá mo ga tá sá val.             yde

Ön kén te sek se gít sé gé vel szé pült a nagy ge res -
di evan gé li kus lel kész la kot öve zõ kert. A ko ráb bi
kert tisz tí tást kö ve tõ en a gyü le ke zet tag jai gyü -
mölcs fák kal pó tol ták az el öre ge dett fá kat és az el -
bur ján zott bok ro kat. A ke rí tést sze gé lye zõ, év ti ze -

dek óta nö ve ke dõ sû rû or go na már rég óta meg -
ke se rí tet te a gya lo go sok min den nap ja it. A ki ló gó
ága i tól ne héz kes sé vált a jár dán va ló köz le ke dés.
Tisz te le tes as  szony az ön kor mány zat hoz for dult se -

gít sé gért a prob lé ma meg ol dá sá ra. A pol gár mes -
ter úr ve ze té sé vel ver bu vá ló dott csa pat egy va sár -
nap dél elõtt de rékma gas sá gig vág ta vis  sza
utcahosszan az or go nát. Az el tá vo lí tott ága kat
négy pót ko csi men  nyi ség ben szál lí tot tak el, ké -

sõbb da rá lás ra ke rül nek. Kö szö net a se gí tõk nek,
hogy hoz zá já rul tak a ren de zet tebb pa ró kia kert
meg va ló sí tá sá hoz!

Né meth Lajosné

Kész a híd Csepregen

Társadalmi munka
a parókia kertjében
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No vem ber sem telt el tét le nül a kis te le -
pü lé sen. Az ön kor mány zat is csat la ko zott a
Te le pü lés fá sí tá si Prog ram má so dik üte mé -
hez. Te le pü lé sen ként mi ni mum 10 sor fát le -

he tett igé nyel ni. A mi nisz té ri um most is tel jes
ül te té si cso ma got biz to sí tott, amely a nagy -
mé re tû föld lab dás sor fa mel lett an nak tá ro -
lá sát, ne ve lé sét, szál lí tá sát, és az ül te tés hez
szük sé ges esz kö zö ket (mint tá masz tó ka ró,
mulcs és fa vé dõ rács) is tar tal maz ta. Az ül -
te tés ben a fa lu la kói se géd kez tek, így 10
eper fa so ra ko zik a ren dez vény tér mel let ti
fü ves te rü le ten.

No vem ber 18-án pe dig már a ka rá cso -
nyi ké szü lõ dés hez ad tak öt le te ket a bü ki vá -
ro si könyv tár mun ka tár sai. A Köny ves Ka rá -
cso nyi Ké szü lõ dés prog ram ke re té ben

meg is mer het ték a te le pü lés la kói azo kat az
internetes fe lü le te ket, ahol kön  nyeb ben le -
het in téz ni az aján dék vá sár lást, fõ leg köny -
vek és já té kok ese tén. A kre a tí vabb ér dek -

lõ dõk be te kin tést kap hat tak és ki pró bál hat -
ták a könyvszoborkészítés rej tel me it, fo lya -
ma tát. 

A kö vet ke zõ he tek ben is szí nes prog ra -
mok vár ják az itt élõ ket. Min den ad ven ti
hét vé gén (fõ ként szom ba ton ként) 16 órai
kez det tel mû so rok kal és meg le pe tés sel
ked ves ke dik az ön kor mány zat, ez zel is meg -
hit té té ve a vá ra ko zás idõ sza kát. De cem ber
fo lya mán át adás ra ke rül  az új ját szó tér is.
Bõ vebb in for má ci ók a te le pü lés kö zös sé gi
ol da lán ta lál ha tók.

SHeni

Haller Im re, Sajtoskál pol gár mes te re kö szön töt te az ön -
 kor mány zat ne vé ben Bo ros Ja ni bá csit 90. szü le tés nap ja
al kal má ból. Az ün nep ség re a kul túr ház nagy ter mé ben ke -
rült sor, ahol a pol gár mes te ren kí vül még az al pol gár mes -
ter Hor váth Er vin, az al jegy zõ as  szony Csajbi Lí via és a szü -
le tés na pos fia is részt vett. 

Aján dék cso mag gal és tor tá val ked ves ke dett az ön -
kor mány zat az ün ne pelt nek, és itt nyúj tot ták át Or bán
Vik tor mi nisz ter el nök úr sze mély re szó ló em lék lap ját is.

Ja ni bá csi na gyon örült a kö szön tés nek, bol do gan koc -
cin tott a részt ve võk kel, bár al ko holt nem iszik, így gye -
rek pezs gõ volt a po ha rá ban. Ja ni bá csi tõzsgyökeres
sajtoskáli, saj nos jó pár éve már meg öz ve gyült. La ci fi -
á val él együtt. Is ten él tes se Ja ni bá csit erõ ben, egész -
ség ben!

bvr

Születésnap 
Sajtoskálon

Iklanberényi hí rek
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Õszi fa lu szé pí tés Lócson

Az Országfásítási Prog ram ke re té ben 10
gömb szi var fát és 5 ki rály di ót ül tet het tünk el a
Fõ ut cá ban és az Arany Já nos ut cá ban. A fák
ül te té sé rõl Hor váth Ist ván al pol gár mes ter,
Pietrowski Zol tán fa lu gond nok és kép vi se lõ,
va la mint Var ga Lász ló ön kor mány za ti dol go zó
gon dos ko dott.

A Ró zsa fa lu Ci vil Egye sü let kü lön bö zõ pá -
lyá za ti tá mo ga tá sa i ból újabb fa lu szé pí tõ ak -
ci ó kat vé gez tünk. A Tesco „Ön vá laszt, mi se -
gí tünk” prog ram 2021. évi ki írá sán má so dik
he lye zést el ér ve 200.000 Ft tá mo ga tás ból el -
kezd tük ki ala kí ta ni a gyógy- és fû szer nö vény -
ker tet. Há rom magaságyásba 28 tõ éve lõ nö -
vény ke rült, ko ra ta vas  szal egynyáriakkal és 2
pad dal bõ vül a kert, a pa dok mel lé le ven du -
la is ke rül. 

A Fa lu si Ci vil Alap tá mo ga tá sá ból 50 tõ ró -
zsát ül tet tünk, mar ha trá gyá val gon dos kod -
tunk a táp anyag pót lás ról, és Reiber La jos asz -
ta los mû hely ében ké szül to váb bi 6 köz té ri
pad, me lye ket ta vas  szal he lye zünk ki. Az ön -
kor mány zat to váb bi 180 ró zsa tö vet vá sá rolt a
la kók há za elõt ti köz te rü le tek re, az zal a ké rés -
sel, hogy min den la kó gon doz za a jö võ ben a
ka pott ró zsá kat a sa ját há za elõtt. 

A Vi rá gos Ma gyar or szág Ver seny ben a
Bruno Nebelung GmbH ál tal fel aján lott szpon -
zo ri dí jat nyer tük el, mely nek ke re té ben 500
tu li pán hagy mát kap tunk, így ta vas  szal már tu -
li pá nok is dí szí tik a ró zsa fa lut. Jö võ re is mét ne -
ki vá gunk a meg mé ret te tés nek.

RN

[         ]RÖVID
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• Lócs

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

A Ró zsa fa lu Ci vil Egye sü let a Tesco 2020. évi
„Ön választ, mi segítünk” prog ram ján 250.000 Ft
tá mo ga tás ban ré sze sült a Mó kus odú prog ram
és ró zsa ka puk Lócson cí mû pro jekt jé re, mely nek
meg va ló sí tá sa ok -
tó ber 25-én zá rult a
mó kus odúk bar ká -
cso lá sá val és ki he -
lye zé sé vel. A ró zsá -
kat és ró zsa ka pu kat
már ta vas  szal te le -
pí tet tük. A pro jekt
ke re té ben szep tem -
ber ben Kutschi Pé -
ter, az Õr sé gi Nem -
ze ti Park ter mé szet -
vé del mi te rü let-fel -
ügye lõ je tar tott elõ -
adást a szép szá mú
ér dek lõ dõ kö zön -
ség szá má ra a lócsi

kul túr ház ban. Meg tud tuk, ho gyan te lel nek át a
kö zön sé ges eu ró pai mó ku sok, mi lyen ma gas ra
kell he lyez ni szá muk ra az odút, és azt is, hogy ki
tud ják vá lo gat ni az ele ség kö zül a ros  szat. Az
elõ adás anya gá ból ké szí tet tünk egy in for má ci -
ós ki ad ványt a gye re kek és szü le ik szá má ra. To -
váb bá 20 „D” tí pu sú odút, köz tük 4 mó kus ete tõt
ké szí tet tünk fe nyõ fá ból, az od vak lap ja it Reiber
La jos és Reiber Csa ba asz ta los mes te rek elõ re ki -

szab ták, le vág ták, így az õszi szü net ben ös  sze hí -
vott fog lal ko zá son már csak csa va roz ni kel lett a
mó kus la ko kat. A gye re kek ál tal szor go san gyûj -
tö ge tett mak kal, vad gesz te nyé vel, di ó val, fe -

nyõ to boz zal meg töl töt ték az ete tõ ket, az od vak -
ra pe dig fel ír ták a ne vü ket, így min den ki meg -
ta lál ja a sa ját ját, és nyo mon kö vet he ti a sor sát.
A mó kus la kok ki he lye zé sé ben Mé szá ros Lász ló
volt a bá tor se gít sé günk, aki lét rá ról fel fúr ta õket
a fák ra. Örö münk re szol gál, hogy a gye re kek
na gyon él vez ték a bar ká cso lást, és oda fi gyel -
tek a ne kik szó ló in for má ci ók ra.

A pro jekt cél ja, hogy a mó ku sok tél re ne a
há zak lam bé ri á já ba, pad lá sá ra köl töz ze nek be,
ha nem a mes ter sé ges od vak ba, el ér ve ez ál tal
a mó ku sok és em be rek bé kés együtt élé sét. Egy -
faj ta kör nye ze ti ne ve lé si prog ram is egy ben, hi -
szen ar ra ta nít ja a fel nö vek võ ge ne rá ci ót, hogy
van meg ol dás a kis em lõ sök okoz ta kel le met len -
sé gek or vos lá sá ra ter mé szet ba rát mó don. Re -
mél jük, a mó ku sok is part ne rek lesz nek eb ben
és be köl töz nek a ne kik ki he lye zett od vak ba, hi -
szen Lócson olyan ki szol gá lást kap nak, ami lyet
má sutt meg iri gyel nek.                                    RN

Mókusodú program
Lócson
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Egy szer volt, hol nem volt a Csepregi Pe tõ fi
Sán  dor Mûvelõdési - Sportház és Könyv tár ban
2021. no vem ber 19-én me se mon dó ver seny.

Örül tünk, hogy so kan je lent kez tek a meg mé -
ret te tés re, hi szen tud juk, hogy a men  nyi re fon tos
a me se a gye re kek éle té ben. El sõ sor ban azért
me sé lünk, hogy együtt le gyünk a gyer me künk -
kel. A me sék a gye re kek fan tá zi á ját, kép ze lõ e re -
jét is fej lesz ti. A me sé nek je len tõs sze re pe van a
gye re kek ér tel mi és ér zel mi fej lõ dé sé ben is. Pél -
dát és min tát mu tat a gye re kek nek prob lé -
mameg ol dás ból. A vég ki fej let leg több ször po zi -
tív, a jó és a rossz sze re pe éle sen el kü lö nül.

Ezen a szép õszi dél utá non 23 al sós, 7 fel sõ
ta go za tos di ák mon dott me sét, il let ve bal lá dát.
Hall hat tunk ál lat me sét, tün dér me sét, ta nul sá gos
me sét, tün dér me sét is.

Ered mé nyek: 1-2. osztály: • 1. he lye zés: Ra dics
Iza bel la, Holczapfel Ba ra nyai Zsom bor • 2. he lye -
zés: Marics Nikolasz No el, Amb rus Jáz min • 3. he -
lye zés: Unger Benjamin • Kü lön dí ja sok: Ba logh
Mar cell, Sza bó Ma ja.

3-4. osztály: 1. he lye zés: Tájmel Zsolt Ra fa el,
Marics Brendon • 2. he lye zés: Cson ka An na,
Dienes Lia • 3. he lye zés: Pócza Re gi na • Kü lön -
dí ja sok: Holler Bo tond, Ti ha nyi Bar na bás Gá bor.

5-6. osztály: • 1. he lye zés: Scheer Ka ta •
2. he lye zés: Sza bó No é mi • 3. helyezés:
Szántó Jú lia • Kü lön dí ja sok: Luif Áron, Cson ka
Ágos  ton.

7-8. osztály: • 1. he lye zés: Nikl Re be ka,
Radics Pat rik Ró meó.                              

Nikl Re be ká tól Bu dai Ilo na bal la dát, Radics
Pat rik Ró me ó tól Az Örök Zsi dó bal la dát hall hat tuk.
Gra tu lá lunk a gye re kek nek. Kö szö net a fel ké szí tõ
ta ní tók nak, ta ná rok nak. 

Akik itt vol tak, szép él mé nyek kel tér het tek ha za.
Aki nem hi szi, jár jon utá na.

Horváthné Pa dos Te réz

Sze re tet tel hív tuk a fa lu ház ba a kre a tív, al kot -
ni vá gyó ki csi ket és na gyo kat egy ok tó ber vé gi
va sár nap dél után. Har minc da rab fa rag ni va ló
tök vár ta az al ko tó ked vû gyer me ke ket és szü le -
i ket, hogy öt le tes min ták kal dí szít sék ki õket. A
részt ve võk nagy el szánt ság gal fog tak mun ká -
hoz, sor ra ké szül tek az al ko tá sok. A tök ra ga csos
bel sõ ré szé vel né ha meg gyûlt a ba ja né me lyi -
kük nek, vi szont akad tak, akik ki mon dot tan él -
vez ték a kéz zel va ló ki ka par ga tá sát. A fa ra gó
esz kö zö kön kí vül elõ ke rül tek a ré gi sü te mény for -
mák, ame lyek se gít sé gé vel egye di alak za tok kal
le he tett éke sí te ni a kre á ci ó kat. Köz ben a gye re -
kek az õszi hó nap pal kap cso la tos min tá kat és
tö kö ket áb rá zo ló ki fes tõ ket szí nez het tek.

A ki fes tõk höz az õsz rõl szó ló ver se ket csa tol -
tunk, ez ál tal is is mer tet ve a leg szí ne sebb év sza -

kunk szép sé gét és sok fé le ség ét. A be vál la lós lur -
kók ki egé szí tés ként halloween té má jú arc fes tést

kap tak. A fog lal ko zás vé gé re vál to za tos, töb bek
kö zött mo soly gós, vi csor gós, egy fo gú, csil lag sze -

mû re mek mû vek ké szül tek. Az al ko tá so kat ha za
le he tett vin ni, de nagy ré szük kel a fa lu há zat de -

ko rál tuk, ahol a gye re kek jó vol tá ból na po kig vi lá -
gí tot tak a tök lám pá sok.            Né meth Lajosné

Egy szer volt, hol nem volt...
26. Csepregi Mese-, Monda- és Balladamondó Verseny

Egy Tök jó délután Nagygeresden
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A pandémiával kap cso la tos in téz ke dé sek
mi att ta valy el ma radt a ha gyo má nyos Er zsé bet-
nap is Csepregen, a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si,
Sport ház és Könyv tár ban. Idén – a jár vány vé -
del mi sza bá lyok be tar tá sá val – a Far kas Sán dor
Egy let, a Csepregi Bor ba rát és Tu risz ti kai Egye sü -
let tel és a Csepregi Bor ba rát Höl gyek Egye sü le -
té vel kö zö sen meg tar tot ták a ren dez vényt. 

Az egy let ven dé ge ként elõ ször a bü ki Sok-
Szín-Pad mu tat ta be Mó ricz Zsig mond Kvitt cí mû
ko mé di á ját. A rész ben csepregiekbõl ál ló szín -
tár su lat sok szor meg ne vet tet te a kö zön sé get. Az
õket kö ve tõ, a lét szá má ban is erõ sö dõ Csepregi
Fér fi Dal kör bo ros nó tái csak fo koz ták a han gu -
la tot, rá han gol va a részt ve võ ket az es ti új bor
kós to lá sá ra. 

A Far kas Sán dor Egy let két szín ját szó ikon ja,
Vasváriné Krisz ti és Ko vács An tal a Busz meg ál ló
je le net ben re me kel tek, sok mo solyt és han gos
ka ca gást elõ idéz ve. 

Ha Er zsé bet-nap, ak kor új bor be mu ta tó és -
kóstoló is van Csepregen, ugyan is a csepregi
bor höl gyek és a csepregi borosgazdák vet ték át
a szín pa dot. Tóth Mar cell, a Csepregi Bor ba rát
és Tu risz ti kai Egye sü let ve ze tõ je kö szön töt te az
egy be gyûl te ket. Majd rö vi den is mer tet te az idei

év idõ já rá sát, mely a kez de ti ne héz in du lás után
ked ve zett a szõ lõ fej lõ dé sé nek, s ki vá ló must fo -
kok szü let tek.

Az idei év ben a szín pa don Né meth Ist ván és
Tóth Kál mán mu tat ta be bo rát. Finta Jó zsef plé -
bá nos úr Szent Er zsé bet ér de me i rõl be szélt és
meg szen tel te az új bo ro kat.

Csepreg vá ros pol gár mes te re, Hor váth Zol -
tán és Kamper Na tá lia, Kõ szeg vá ros bor ki rály -
nõ je is kö szön töt te a ven dé ge ket, és vé le -
ményt for mál tak az új bo rok ról. A bor höl gyek

ré szé rõl Gyuráczné Ajkay Esz ter Jó zsef At ti la
ver set ol va sott fel.

A Far kas Sán dor Egy let tag jai elõ ad ták a fel -
ele ve ní tett Zöld er dõ tán cot. Majd Várkonyi And -
rás Szü re ti da lá val han gol tak rá a bor kós to lás ra.

A kö zön ség az au lá ban kós tol hat ta meg a
2021-es és az elõ zõ év ter mé sét. Min den gaz da

egyé ni leg mu tat hat ta be
a bo rát. 22 ígé re tes, har -
mo ni kus, szép bort kós tol -
hat tak meg a részt ve võk,
mi köz ben a han gu lat egy -
re fo ko zó dott.

Ös  sze ge zés ként el -
mond ha tó, hogy a 2021
min den szél sõ sé ges idõ já -
rás da cá ra ki emel ke dõ év
volt. Alasz Lász ló, Kõ szeg rõl
ér ke zett bo ros gaz da sze -
rint: jó ha min den tíz év -
ben van ilyen év já rat.

Él mény volt a 22 bor
kós to lá sa egy ben ko moly szak mai ki hí vás is.
„Min den bor […] tár sas, és iga zi lé nyét ak kor tár -
ja fel, ha kö zös ség ben isszák.” (Ham vas Bé la)

Horváthné Pa dos Te réz és Sá gi Fe renc

A gyár mû sza ki ve ze té sét va la mi kor az 1880-
as évek ben lo vag Carstanjen Pál tech ni kus-
igaz ga tó – fel té te lez he tõ en az ala pí tó fia – vet -
te át. Ró la na gyon ke ve set tu dunk, de ap já nál
is ko lá zot tabb le he tett, hi szen a csepregi gyár -
ban egy, az olasz or szá gi Anconában le võ üze -
mük ben há rom újí tá sa volt, me lyet sza ba dal -
maz tak. A csepregi sza ba da lom ról le ír tak: XVII.
804. „el já rás és ké szü lék czukorsüvegeknek szí -
ne sí té sé re és szá rí tá sá ra.   A szabv[ány] kelt[e]
1884. 04. 04. Meghossz[abbítás] 2 év re.  Le írás:
tit kos.” Wi e ner Moszkó A ma gyar cu kor ipar tör té -
ne te c. köny vé ben an  nyit jegy zett le az újí tás ról,
hogy e mû ve let „lég men te sen el zárt
helyiségekben… vagy egye dül sû rí tett lég gel,
vagy rész ben sû rí tett lég gel, s rész ben rit kí tott
lég gel haj ta tott vég re.” 1882-ben részt vett a
csepregi Önkénytes Tûz ol tó Egye sü let meg ala kí -
tá sá ban, mely nek az ÖTE 1882–1958 kö zöt ti
jegy zõ köny vei sze rint 1887 ele jé ig fõ pa rancs no -

ka volt. (A csepregi gyár már leg alább az 1880-
as évek ele jén ren del ke zett tûz ol tó fecs ken dõ vel,
mely nek ke ze lé sé re nyil ván ki ok tat ták az ál lan -
dó dol go zók egy ré szét.  Ugyan is a Sop ron cí mû
me gyei lap tu dó sí tá sa sze rint az 1882 má ju si
középbüki tü zet a bü ki és a csepregi cu kor gyá -
rak fecs ken dõ i vel ol tot ták el.) Carstanjen Pál
egy al ka lom mal ki sebb ös  szeg gel tá mo gat ta a
szakonyi ágh. evan gé li kus hit köz sé get. 1887
ele jén, a csepregi gyár ter me lé sé nek le ál lí tá sa
után Anconába tá vo zott a te le pü lés rõl. To váb bi
éle té rõl nincs in for má ci ónk.

Va ló szí nû, hogy a csepregi gyár tiszt vi se lõi kö zé
tar to zott egy idõ ben test vé re, Carstanjen Je nõ, aki
ké sõbb a Nagy cen ki Cu kor gyá rak Rt. sop ro ni köz -
pont já ban dol go zott köny ve lõ ként, il let ve
1897–1918 kö zött a Brennbergi Kõ szén bá nya Rt.
könyv ve ze tõ je, majd fõ köny ve lõ je és Carstanjen S.
Õk és a cu kor gyár szin tén ad tak né mi tá mo ga tást
a fen ti hit köz ség nek.

A tár sa ság pénz ügye it kez det tõl a bé csi
Schoeller et Comp. bank ház in téz te Schoeller (ké -
sõbb ír ták Schöellerként is) Sán dor lo vag
(1805–1886) ve ze té sé vel. Az Észak-Rajna-
Vesztfáliából ere dõ csa lád ja egye bek mel lett a
cu kor- és a tex til ipar ral is kap cso lat ba ke rült, és
más or szág ré szek ben is ter jesz ke dett. A bé csi ügy -
ve ze tés sel meg bí zott Sán dor „1833-ban ala pí tott
önál ló nagy ke res ke del mi, majd ma gán bank há zá -
val je len tõs sze rep hez ju tott a Habsbug-területek
gaz da sá gi éle té ben.” Uno ka báty já val, „a nagy -
vál lal ko zó Philip Wilhelmmel (1797–1877) együtt
több cu kor gyár ban is ér de kelt volt né met te rü le te -
ken, az örö kös tar to má nyok ban és Ma gyar or szá -
gon egy aránt.” Az ala pí tást kö ve tõ en nem csak a
gyár vá sá rolt és bé relt föld te rü le te ket Csepregen
és a kör nyé ken, ha nem a bé csi Schoeller et Comp
is. A Schoeller cég va ló szí nû, hogy már az 1869.
dec. 18-i ala ku lás kor rész vé nye se lett a Nagy -
czenki Czukorgyárak rész vény tár su la tá nak, hi szen

A csepregi cukorgyár és a Sopron vármegyei cukoripar kapcsolata  IV. rész

Megkóstolták az új borokat
Erzsébet-nap Csepregen
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az Rt. köz gyû lé sei elõtt már 1870 nya rá tól a rész vé -
nye ket le tét be le he tett he lyez ni Bécs ben a
Schoeller és tsa. bank ház nál is. 

A ré pa ter mesz té si üz let ág ve ze tõ je Philip
Wilhelm fia, Schoeller Gusz táv  lo vag (1830–1912)
lett, aki Carstanjenhez ha son ló an cég ve ze tõi alá -
írás sal ren del ke zett. Õ volt „a brünni üz let ág feje…
és a leipniki [ma: Lipník nad Beèvou, Cseh or szág]
[cukor]gyár, va la mint a lundenburgi [ma: Bøeclav,
Cseh or szág] fi no mí tó is az irá nyí tá sa alatt állt.” A
Nagyczenki Czukorgyárak Rt.-ben az 1874. jú li us
19-i köz gyû lés tõl pár évig vá laszt má nyi tag ként
czímvezetõi alá írá si jog gal ren del ke zett, 1876. jú -
ni us 25-tõl 1896-ig pe dig tag ja volt a fel ügye lõ ta -
nács nak.

A gyár csepregi gaz da sá gát in té zõ ként
Schwarzmann Keresztély szakonyi bir to kos ve zet te.
Carstanjenhez ha son ló an evan gé li kus val lá sú volt,
s õ is né met nyelv te rü let rõl ér ke zett. „Tört ma gyar -
sá ga dac zá ra is min dig meg ér tik”, s mun ká ja mel -
lett te le pü lé se ink köz éle té bõl is ki vet te a ré szét.
1880-tól leg alább 1893-ig a szakonyi ág. ev. egy -
ház köz ség fel ügye lõi tiszt sé gét is be töl töt te. Több -
ször ki sebb-na gyobb ösz  sze gek kel tá mo gat ta e
hit köz sé get. Õ volt egy idõ ben a szakonyi evan gé -
li kus is ko la szék el nö ke és leg alább 1887–1888-
ban a Sop ron vár me gyei köz tör vé nyi ha tó sá gi bi -
zott ság Alsó-Szakony ré szé rõl vá lasz tott egyik tag ja.
1882-ben õ is részt vett a csepregi Önkénytes Tûz -
ol tó Egye sü let meg ala kí tá sá ban, mely nek 1887
ele jé ig al el nö ke volt, majd Carstanjen Pál tá vo zá -
sa után 1889. má jus vé gé ig a fõ pa rancs no ki tiszt -
sé get lát ta el. Far kas Sán dor sze rint 1887-ben –
nyil ván a fel szá mo lás so rán – õ volt a csepregi cu -
kor gyár igaz ga tó ja, s to vább ra is ma radt a
csepregi ura da lom in té zõ je.

A gyár ügy véd je – több má sik cu kor gyá ré val
együtt – id. dr. Schwartz Mik lós sop ro ni la kos volt.

Sá gi F.

Tor más li get Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lõ-tes tü le te már évek kel ez elõtt cél ként vá zol ta
fel a te le pü lés ut cá i nak út bur ko lat-fel újí tá sát,
amely idén a Ma gyar Fa lu prog ram  „Út, híd, ke -
rék pár for gal mi lé te sít mé nyek épí té se/fel újí tá sa”
cí mû alprogram 23.426.912,- Ft vis  sza nem té rí -

ten dõ tá mo ga tá sá val va ló sul ha tott meg. Az el -
nyert összeg nem fe dez te 100%-ban a pro jekt
költ sé ge it, így 1.576.767,- Ft ön erõt vál lalt az ön -
kor mány zat a pro jekt meg va ló sí tá sá hoz.

A ter ve ket Bató Csa ba épí tõ mér nök ké szí -
tet te, a geo dé zi ai fel mé rést Nagy Lász ló ge o -
dé ta vé gez te. A be szer zé si el já rás so rán a ki vi -
te le zés re a leg ked ve zõbb aján la tot a Road
Ép-General Kft. nyúj tot ta be, a ki vi te le zést az
idõ já rá si kö rül mé nyek nem aka dá lyoz ták, így
az ütem terv sze rint ha ladt. A mun ka te rü let át -
adá sá ra 2021. au gusz tus 25-én ke rült sort,
majd szep tem ber 17-én le zaj lott a si ke res mû -
sza ki át adás. A ki vi te le zést mind vé gig Zsom bo -

ri Pál mû sza ki el len õr fel ügyel te. A pro jekt ke -
re té ben mart asz fal tos út fel újí tás és pad ka épí -
tés tör tént Tor más li get 5 ut cá já ban: a Wes se lé -
nyi Mik lós, Jó zsef At ti la, Kis fa ludy Sán dor, Gá -
bor Áron és Mun kácsy Mi hály ut cák ban. A pro -
jekt ün ne pé lyes áta dó já ra no vem ber 5-én ke -

rült sor, me lyen tisz te le tét tet te Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ is.

A pro jekt je len tõs fej lõ dést ered mé nye zett
Tor más li get köz ség szá má ra, az itt élõk jó val
kom for to sabb kö rül mé nyek kö zött köz le ked het -
nek la kó hely ükön, a nyá ri szá raz idõ szak ban a
por ha tás, az õszi/té li idõ ben pe dig a sa ras ál la -
pot szû nik meg. Az áta dón Mes ter Ár pád pol gár -
mes ter ki emel te, hogy a Mun kácsy ut ca ele jén
je len tõs a te her for ga lom az ipa ri út ra, ezért ezen
a sza ka szon jö võ re az ön kor mány zat ter ve zi sa -
ját költ ség ve tés bõl az út bur ko lat meg erõ sí té sét
me leg asz fal tos el já rás sal.

RN

Tormásliget 
úthálózatának felújítása



14

2021. decem
ber XI. évfolyam

 12. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Készenlét és ügyelet 
a térségben

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

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

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

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

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)

Alapító: 
Horváth Erzsébet ev. 

Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: 
Edy Marketing Bt. 

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

mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség: 

9735 Csepreg, Taksony köz 17.

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

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

Boglárka, Zsoldosné H. Kati

Nyomda: 
EDS Zrínyi Zrt. 

2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelõs vezetõ: 

Vágó Attila vezérigazgató
ISSN: 2062-5138

Hirdetés: 
Edy Marketing Bt.

20/911-3596
edy@edymarketing.hu 

Tördelés: 
Mittlné Polgár Ildikó

Terjesztés:
6400 példányban

postaládás terjesztéssel

Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,

Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,

Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,

Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,

Tompaládony, Tormásliget, Und,
Vasegerszeg, Völcsej, Zsira.

Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget

nem vállalunk! 
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Ren dez vé nyek, 
ese mé nyek:

De cem ber 3-án, 10-én és 17-
én, pén te ken 15–17.30 ó. Bük für dõn,
a Pa vi lon so ron:  TER ME LÕI PI AC.

De cem ber 4-én, szom ba ton:
Csepreg 1621 – té li tel je sít mény tú ra
a Ki ni zsi Ter mé szet ba rát Egye sü let
Hegy vi dé ki cso port ja szer ve zé sé ben.
Rajt: Csepreg, Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ -
dé si, Sport ház és Könyv tár 7:15 –
10:15 ó. és Bük, vas út ál lo más 7:15 –
10:30 kö zött. Fo lya ma tos in dí tás.

De cem ber 5-én, va sár nap
Bü kön, Csepregen és más te le pü -
lé se ken: a 2. ad ven ti gyer tya
meg  gyúj tá sa.

De cem ber 5-én és 6-án több
te le pü lé sün kön: Min den ki Mi ku lá sa.

De cem ber 6-án, hét fõn Csep -
re gen: 16.30 ó. Mi ku lás a Fõ té ren.
18 ó. a Szt. Mi klós-temp lom ban: Bú -
csúi szent mi se Csepreg Vá ros Fú -
vós ze ne ka ra köz re mû kö dé sé vel.

De cem ber 7–9. kö zött a ko ra
es ti égen: Boly gó so ra ko zás: a Vé -
nusz, a Sza tur nusz, a Ju pi ter és a
Hold egy más kö ze lé ben lát ha tó.

De cem ber 11-én, szom ba ton
19 ó. Bü kön, az MSK szín ház ter mé -
ben: Zagy va Ban da-kon cert és
tánc ház.  

De cem ber 12-én, va sár nap
Bü kön, Csepregen és más te le pü lé -
se ken: a 3. ad ven ti gyer tya meg -
gyúj tá sa.

De cem ber 19-én, va sár nap
Bü kön, Csepregen és más te le pü lé -
se ken: a 4. ad ven ti gyer tya meg -
gyúj tá sa.

De cem ber 20-án, hét fõn
16.30 ó. Csepregen, a Fõ té ren: A
Szironta Együt tes ka rá cso nyi ha -
rang já ték mû so ra. Majd: 
Pász tor já ték.

De cem ber 26-án, va sár nap
18 ó. Csepregen, a Szt. Mik lós
temp lom ban: Csepreg Vá ros Fú -
vós ze ne ka ra ka rá cso nyi kon cert je.

De cem ber 29-én, szer dán 12
órá tól a csepregi „szõ lõ he gye ken”:
Elõszilveszteri (for ralt) BOR TÚ RA.

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.






