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Beharangozó

„Kell az ár nyék és kell a fény,
Hogy meg lásd, mi ért ér kez tél,
És hogy ha úgy ér zed, túl hos  szú a tél,
A nyár majd pó tol min de nért.”

Ta valy ilyen kor bíz tunk ben ne, hogy vé ge a pan dé miának,
fel lé le gez he tünk. Volt egy szép nya runk, de  saj nos õs  szel jött az
újabb hul lám, és mos tan ra túl va gyunk a har ma di kon is.

Meg osz tó volt az el múlt idõ szak, sok in du lat tal, tü rel met len -
ség gel ta lál koz hat tunk nap mint nap. Az új bó li di gi tá lis ok ta tás,
a szi go rí tá sok nagy lel ki és fi zi kai ter het rót tak min den ki re.

A leg na gyobb erény a tü re lem és a ki tar tás volt.
Ezért még fon to sabb do log ra vi lá gít rá jú ni us 4-e, mely

a ma gyar fáj da lom, a tri a no ni bé ke szer zõ dés alá írá sá nak
nap ja, de a nem ze ti ös  sze tar to zás nap ja is. Ket té sza kí tot ta
a tár sa dal mat az oltakozás, a vé dett sé gi iga zol vány meg -
lé te-nem lé te, még in kább a lét jo go sult sá gá nak kér dé se.
El ké ped ve hall ga tom, ol va som, hogy egyes em be rek erõ -
sza ko san, nyom da fes té ket nem tû rõ hang nem ben pró bál -
ják meg gyõz ni a má sik tá bort né ze te i nek ha mis sá gá ról.
Nem az a baj, hogy el tér nek a vé le mé nyek, sõt ez egy
egész sé ges tár sa da lom alap pil lé re, de, hogy az ész ér vek
nél kü li „egy más ide-oda kül döz ge té se” a vi ta té má ja, már
egy ál ta lán nem az. Tu dom, kis sé utó pisz ti kus, de én még is
bí zom ben ne, hogy az el kö vet ke zen dõ nyá ri hó na pok el -
tün te tik, fe led te tik eze ket a vi tá kat, és he lyet te a po zi tív, bi -
za ko dó gon do la tok jön nek.

Most vég re el jött a jú ni us, ve le együtt az eny hí tés: is ko lás
gye re ke ink nek el jön a vár va várt va ká ció, tá bo roz hat nak,
pi hen het nek, gyûjt he tik az új, iz gal mas él mé nye ket; mi, szü -
lõk bát rab ban ter vez het jük az idei nya ra lá so kat, ki rán du lá -
so kat. Együtt örül he tünk az if jú há za su lan dók kal a la ko dal -
mu kon, szer vez he tünk vég re na gyobb csa lá di ös  sze jö ve telt.
Szín ház ba, sza bad té ri ren dez vé nyek re me he tünk. Mos tan ra
már min den ki ki van éhez ve az ön fe ledt ki kap cso ló dás ra, a
csa lád dal, ba rá tok kal együtt töl tött idõ re. Re mél jük, hogy
eh hez az idõ já rás is ma xi má li san hoz zá já rul.

Kí vá nok min den ki nek egész ség ben, él mé nyek ben, bol -
dog ság ban gaz dag nya rat!

Ezt hoz za el ne künk a jú ni us, Szent Iván ha va!   
Balics Katalin

Következõ megjelenés: 2021. július 7-én

Má jus 8-án, szom ba ton a Szakonyi
Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let a szer tár -
épü let fel újí tá sán és an nak kör nyé ké -
nek rend be té te lén dol go zott.

Volt mun ka bõ ven. Az épü let ka pu it
le fes tet ték. Te tõ szer ke ze tet, eresz csa tor -
nát ja ví tot tak. Az iro dát és a szer tárt is ki -
fes tet ték. Az épü let mel lett bo kor és fa ki -
vá gá sá ra volt szük ség. A lo mok el ta ka rí -
tá sá val zá rult az egész na pos mun ka.

Má jus 15-én, szom bat dél után tûz -
ol tó gya kor la tot tar tott az Ö.T.E. Sza -
kony. A gya kor lat cél ja a jú ni us 12-én,
Peresznyén meg ren de zés re ke rü lõ
Répce Ku pa tûz ol tó ver seny re va ló fel -
ké szü lés.

A gya kor lá son 3 új csa pat tag be -
ta ní tá sá ra, fel ké szí té sé re is sor ke rült.

Má jus 8-án az Együtt Szakonyért
Egye sü let tag jai is ak tí van töl töt ték a

szom bat dél utánt, szé pí tet ték a te le -
pü lést. Vi rá go kat ül tet tek a fa lu táb lák -
nál, a park ban, aho va pad és sze mét -

tá ro ló is ke rült a nö vé nyek mel lé. Le -
fes tet ték az em lék mû vet. 

Ter mé sze te sen a mun ká la tok nak
mes  sze nincs még vé ge. De a szor gos
ke zek ál tal egy re han gu la to sab bá vá -
lik a te le pü lés.                            ADA

Fo lya ma to san sú lyos prob lé mát je -
lent Tompaládony te le pü lé sét is érin tõ
kül te rü le ti utak mel lett le ra kott il le gá lis
hul la dék. Az ön kor mány zat min dent

el kö vet, hogy ele jét ve gye a kör nye -
zet szen  nye zés nek és fel szá mol ja ezt a
te vé keny sé get. Ka me rák ki he lye zé sé -
vel a leg utób bi „szál lít mány” gaz dá ja

már be azo no sít ha tó. Nem csak pár
csokis pa pírról és mû anyag pa lack ról
be szé lünk, de az el ha gyott sze mét hal -
maz ban töb bek kö zött hû tõk, au tó gu -

mik is meg ta lál ha tók.
Leg in kább az eh hez
ha son ló ke ze let len hul -
la dék szen  nye zi a kör -
nye ze tün ket, ká ro sít ja
egész sé gün ket. Az il le -
gá li san le ra kott sze -
mét ku pac ok gyor san
nö ve ked nek, so kan
úgy gon dol ják, adott
hely re bár mit le rak hat -
nak, hi szen már va la ki

ezt elõt tük is meg tet te.
Ké rünk min den kit, óv juk kör nye ze -

tün ket és a ter mé sze tet!
m.m.

Tavaszi munkálatok 
a szakonyi egyesületek életében

Il le gá lis hul la dék
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Hegyfalu
Ta vasz Hegy fa lu ban

Az idei év ta va szán eg  gyel több ut cánk
bur ko la ta újult meg: a Dr. Gerbert Ot tó ut ca
ka pott új asz falt ré te get és ka vics sze gélyt a
Bel ügy mi nisz té ri um je len tõs se gít sé gé vel és
fa lunk ön erõs anya gi for rá sá ból, Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ tá mo ga tá sá val.

Így már Hegy fa lu ban – egy ut cát ki vé ve –
újak az asz falt bur ko la tok és sze gé lye ik, ez ál tal
je len tõ sen ja vult a ke rék pár- és jár mû for ga -
lom biz ton sá ga.

Pün kösd elõtt a fa lu szé pí tõk az ilyen kor
szo ká sos mun ká juk ba fog tak: egy nyá ri vi rá -
go kat ül tet tek az ut cai vi rág tar tók ba, busz -
for du ló ba, ön kor mány za ti épü let elé és a
Hõ sök te ré re.

Szor gos és ki tar tó mun ká ju kat ez úton is kö -
szön jük !

Magyarné Kiss Éva

Lócs Köz ség Ön kor mány za ta idén el sõ al ka -
lom mal csat la ko zott a Kö zös sé gek He te 2021 or -
szá gos prog ram hoz. A kö zös sé gi ér té ke ket, a kö -
zös ség meg tar tó ere jét, az ön kén tes sé get kö zép -
pont ba he lye zõ ren dez vény so ro zat a je len jár -
vány ügyi hely zet ben rész ben online, rész ben sze -
mé lyes rész vé tel lel va ló sul ha tott meg má jus má so -

dik he tén. Mi azon ban már áp ri lis 30-án el kezd tük
a prog ram so ro za tun kat, fel ál lí tot tuk a Róci kö zös -
ség má jus fá ját a Pol gár mes te ri Hi va tal és Könyv tár
elõtt. Min den ki ho zott ma gá val egy szí nes sza la -
got, mely re fel ír ta, hogy mi ért sze ret Lócson él ni,
mi ért jó a Róci kö zös ség hez tar toz ni, majd egye sé -
vel fel kö töt tük a fá ra. Ez után az ön kor mány zat ki hir -
det te a Kö zös sé gek He te töb bi pá lyá za tát, így az
online hely tör té ne ti kvíz, a videópályázat és a re -
cept tár ös  sze ál lí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes fel hí vá -
so kat, va la mint a Vi rá gos Ma gyar or szág Ver seny re

ké szül ve a Vi rág zó ré gi ség 2021 cí mû he lyi kör nye -
zet szé pí tõ ver senyt. A prog ram so ro zat má jus 15-én
egy kö zös sé gi vi rág ül te tés sel zá rult, ahol szép szá -
mú, szor gos csa pat 160 tõ fu tó mus kát lit, 40 tõ ál ló
mus kát lit és szá mos egy nyá ri vi rá got ül te tett el a
köz te rek és köz épü le tek dí szí té sé re. Az ön kor mány -
zat min den ér dek lõ dõ la kos nak 5 tõ egy nyá ri vi rá -
got osz tott ki, hogy ez zel is az ut ca fron to kat dí szít -
sék, ké szül ve a vi rá gos meg mé ret te tés re. A szin tén
er re a nap ra  ter ve zett jár da fes tés és a tá bor tûz a
vi ha ros idõ já rás mi att el ma radt, egy ké sõb bi idõ -
pont ban ke rül pót lás ra. 

Hor váth Il di kó pol gár mes ter as  szony Várkonyi
Márk és Hor váth Dá vid Zsom bor  se géd le té vel
má jus el sõ va sár nap ján kö szön töt te az édes -
anyá kat, nagy ma má kat ott ho na ik elõtt egy cse -
re pes vi rág gal, Jankovics Be á ta mé zes ka lács ból
ké szí tett vi rá gá val és egy üd vöz lõ lap pal. A ví rus -
hely zet mi att mû so ros ren dez vény re ugyan nem
ke rül he tett sor, de a szép aján dék tól így is meg -
ha tód tak a fel kö szön töt tek.    Reichardt Nikolett

Má jus el sõ va sár nap ja az édes anyák ün ne -
pe. Évek óta ha gyo mány, hogy ezen a na pon
ös  sze gyû lünk a Fa lu ház ban, a gye re kek egy szál
vi rág gal, ked ves kis ver sek kel, da lok kal kö szön -
tik az anyu ká kat, nagy ma má kat.

Saj nos az ün ne pi mû sor a ta va lyi év hez ha son -
ló an a kor lá to zá sok mi att idén sem ke rül he tett
meg ren de zés re. A kép vi se lõ-tes tü let azon ban nem
fe lejt ke zett meg er rõl a je les nap ról. El lá to gat tunk
a fa lu ban élõ édes anyák hoz, nagy ma mák hoz,

dédmamákhoz. Vi rág gal, vers sel ked ves ked tünk
ne kik, ez zel si ke rült mo solyt csal ni ar cuk ra.

Öröm volt lát ni, hogy so kuk hoz már el lá to -
gat tak gyer me ke ik, il let ve csa lád tag ja ik fel kö -
szön te ni a sze re tett édes anyát, nagy ma mát.

Re mél jük, hogy jö võ re új ra együtt él het jük át
a gye re kek kel az ün nep re va ló ké szü lõ dés
öröm te li pil la na ta it, és új ra kö zö sen kö szönt het -
jük az édes anyá kat, nagy ma má kat.

Fábián-Bencsik Gab ri el la

Anyák napi köszöntõ Nemesládonyban

Anyák napi köszöntés, májusfaállítás, 
online kvíz, virágültetés a Közösségek Hetén
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A lócsi Ró zsa fa lu Ci vil Egye sü let 2020. jú li us 8-
án ala kult 38 ala pí tó tag gal, rö vi den RÓCI kö zös -
ség nek hív juk ma gun kat. Mind járt az el sõ pá lyá za -
ton si ker rel vet tünk részt, így a TESCO
Global Zrt. ál tal meg hir de tett „Ön vá laszt,
mi se gí tünk!” el ne ve zé sû prog ram 2020.
évi ki írá sán 250.000 Ft tá mo ga tást nyer -
tünk el a „Mó kus odú prog ram és ró zsa -
ka puk Lócson” cí mû pro jek tünk re. A vá -
sár lói sza va zás sza ka sza a pandémia mi -
att el ma radt, így az ide be ke rült pá lyá -
zók nak egy sé ge sen ítél te meg a tá mo -
ga tást a ki író. A meg va ló sí tás idõ sza ka
2021. ja nu ár tól ok tó ber vé gé ig tart. Az
el sõ ró zsa tö vek és ró zsa ka puk te le pí té sé -
re áp ri lis vé gén ke rült sor két ütem ben, mely nek ke -
re té ben 4 bolt íves ró zsa ka put, 4 egyes ró zsa fut ta -
tót, va la mint egy ró zsa lu gas pa vi lont ál lí tot tunk fel,

45 ró zsa tö vet ül tet tünk el. Az Ön kor mány zat ki egé -
szí tet te a be szer zést to váb bi 3 bolt íves ró zsa ka pu -
val és to váb bi ró zsa tö vek kel, így Lócs min den be -

ve ze tõ út já hoz ke rült ró zsa ka pu. A prog ram nyá ron
Kutschi Pé ter ter mé szet vé del mi szak em ber elõ adá -
sá val foly ta tó dik, aki fel ké szít ben nün ket a mó ku -

sok és ma da rak meg fe le lõ té li el lá tá sá ra, a meg -
fe le lõ odúk el ké szí té sé re, majd ok tó ber vé gé ig ki -
he lyez zük a 20 db mó kus odút. A ter ve ink sze rint

min den lócsi gyer mek nek
lesz egy odú ja, me lyet el -
ne vez és gon dos ko dik az
odú el lá tá sá ról, fi gye lem -
mel kí sé ri a be köl tö zõ kis -

ál la tot. Mind eh hez egy se gí tõ ki ad ványt is ké szí -
tünk szá muk ra. Ez úton is kö szö ne tün ket fe jez zük ki a
tá mo ga tá sért!                         Reichardt Nikolett

Az acsádi Márk Rosarium ró zsa ül te té si kam -
pá nya ke re té ben 20 tõ Márk Ger gely ne me sí tet -
te ró zsát ka pott a Ró zsa fa lu Ci vil Egye -
sü let, me lyek ül te té se zaj lott áp ri lis ban
két hely szí nen, az evan gé li kus temp -
lom mel lett egy mi ni ró zsa ker tet ala kí -
tunk ki ró zsa pa vi lon nal, ide ke rült 10
tõ, és a Pe tõ fi ut cai for gal mas ke resz te -
zõ dés hez ül tet tünk má sik 10 tö vet. Az
ado mány meg örö kí té sét mind két he -
lyen táb lák kal va ló sí tot tuk meg. 

Márk Ger gely gyé mánt dip lo más
ker tész mér nök és ró zsa ne me sí tõ, aki tö rek vé se i -
nek ér tel mét ab ban lát ta, hogy a ró zsái szeb bé

te gyék a vi lá got, és mi nél több Márk-ró zsa ma -
rad jon fenn az utó kor szá má ra. A ró zsa em ber

ha gya té ká nak ál lít mél tó em lé ket a hoz zánk kö -
ze li Acsádon a Márk Rosarium. 

A kam pány cél ja egy részt a Márk-ha gya ték
meg õr zé se és a Márk Rosarium szé le sebb kör ben

is mert té té te le, hogy ez a kü lön le ges
acsádi Márk-ró zsa gyûj te mény be ke rül -
jön Vas me gye bo ta ni kai ér té kei kö zé.

Meg tisz tel te tés szá munk ra, hogy
Egye sü le tünk is ré sze sült e ró zsák ból
és hoz zá já rul ha tunk e ha gya ték to -
vább örö kí té sé hez. Lócs a ró zsa fa lu,
ahol mint egy 2000 tõ ró zsa dí szí ti a
köz te re ket, így bí zunk ben ne, mél tó
hely re ke rül tek a Márk-ró zsák. Ez úton

is há lás kö szö ne tün ket fe jez zük ki az ado má -
nyo zó nak.                          Reichardt Nikolett

Márk Ger gely ne me sí tet te ró zsa tö vek ül te té se Lócson

Ró zsa ka puk te le pí té se az el sõ nyer tes pá lyá zat ke re té ben
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Túlterhelet a kiszsidányi forrás

Az el múlt évek ben egy re nö ve ke dett a
kiszsidányi for rás nép sze rû sé ge. A for rás vi zé -
nek elõ nyös ha tá sa, tisz ta sá ga a kör nye zõ te -
le pü lé sek sok csa lád já ban a min den na pi fo -
gyasz tás ré szé vé tet te. Tá vo labb ról is egy re
töb ben ér kez nek, sõt mos ta ná ban már az
auszt ri ai rend szá mú jár mû sem rit ka.

A megnövekedett for ga lom és az a tény,
hogy a leg több au tós nem a ki ala kí tott par ko -
ló he lyen, ha nem az úton, köz vet le nül a for rás
mel lett áll meg, ká ro san hat a for rás vi zé nek
mi nõ sé gé re. A te le pü lés ön kor mány za ta is tár -
gyal ta a prob lé mát és több le het sé ges meg -
ol dás kö zül azt vá lasz tot ta, hogy a 051. hrsz.
út so rom pó val le zá rás ra ke rül, a be haj tás
csak elõ ze tes en ge dél  lyel lesz le het sé ges. 

A ví zért ér ke zõk nek mint egy 80-100 mé te -
res sé tá ra lesz szük sé ge a for rás meg kö ze lí té -
sé hez. Úgy gon dol juk, hogy ez nem túl zot tan
nagy te her a víz mi nõ sé gé nek vé del me ér de -
ké ben.

To vább ra is szí ve sen lá tunk min den kit a
for rás nál, és meg ér té sü ket kér jük.

Bá nó Zol tán

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Kiszsidány

A ko ro na ví rus-jár vány át ren dez te az em be -
rek éle tét az utób bi hó na pok ban, en nek el le né -
re Nagygeresd Köz ség Ön -
kor mány za ta a je len kö rül -
mé nyek kö zött sem fe led ke -
zett meg egyik idõs la kó já -
ról, Hor váth Kálmánné Ilon -
ka né ni rõl, aki má jus 21-én
töl töt te be a 90. élet év ét. A
ke rek év for du ló al kal má ból
Kovács-Deé Esz ter al jegy zõ
as  szony, Né meth La jos pol -

gár mes ter úr és a kép vi se lõ-tes tü let ne vé ben
Hor  váth Dá vid kép vi se lõ fel ke res ték Ilon ka né nit,

akit aján dék ko sár ral, vi rág -
cso kor ral és a mi nisz ter el nök
ál tal alá írt em lék lap pal kö -
szön töt tek. Nagygeresd Köz -
ség Ön kor mány za ta és a te -
le pü lés ne vé ben kí vá nok bol -
dog szü le tés na pot és jó
egész sé get a szép kort meg -
élt Ilon ka né ni nek! 

Né meth Lajosné

Má jus 8-án Nagygeresd köz ség kis csa pa ta
is csat la ko zott az Ágh Pé ter kép vi se lõ úr ál tal tá -
mo ga tott hul la dék gyûj té si ak ci ó hoz. A részt ve -
võk reg gel ki lenc óra kor ta lál koz tak a fa lu ház -
nál, ahol pol gár mes ter úr rö vid el iga zí tást tar tott
az út vo na lak be já rá sá ról. Há rom te le pü lés irá -
nyá ba le he tett in dul ni, de az egyik út sza kasz
tisz tí tá sát meg aka dá lyoz ta az árok ban ös  sze -
gyûlt ta laj víz. Vé gül két be kö tõ utat si ke rült meg -
sza ba dí ta ni a fõ ként aludobozokból, nej lon -
zacs kók ból ál ló sze mét tõl. Te le pü lé sün kön a ko -
ráb bi évek ben is ha gyo mány volt a ta va szi sze -

mét sze dés, min dig be kap cso lód tunk a ha son ló
kez de mé nye zé sek be. A ta va lyi év ben a ko ro na -
ví rus-jár vány fe lül ír ta a kö zös sé gi prog ra mok
szer ve zé sét, ez ál tal a cso por tos sze mét sze dés is
el ma radt. A hul la dék el sza po ro dá sát meg elõ -
zen dõ, pol gár mes ter úr a köz mun ká so kat kér te
meg a be gyûj tés re, en nek kö szön he tõ en ke ve -
sebb sze mét gyûlt ös  sze az idei ak ció so rán. Az
ön kor mány zat ez úton is kö szö ni az ön kén te sek
mun ká ját! Vi gyáz zunk kö zö sen kör nye ze tünk tisz -
ta sá gá ra!

Né meth Lajosné

Születésnapi köszöntés Nagygeresden

Ves  szen min den út men ti sze mét!
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A ha gyo mány sze rint a má jus fát áp ri lis 30-ról
má jus 1-re vir ra dó ra, az éj lep le alatt vagy ko ra
haj nal ban dí szí tet ték és ál lí tot ták
a le gé nyek. A ta va szi nép szo kás -
ról a 15. szá zad ból szár maz nak az
el sõ fel jegy zé sek, ám en nél va ló -
szí nû leg sok kal ré gebb re nyú lik
vis  sza a tör té ne te.  Nagy ge res -
den is nagy ha gyo má nya volt a
má jus fa ál lí tás nak, mely az ud var -
lá si szán dék ki fe je zé sé re szol gált.
Cso port ba ve rõd ve ér kez tek a fi -
a tal le gé nyek a lá nyos ház elé,
kö zös erõ vel ci pel ték a hely szín re
a ki sze melt fát, me lyet csak nem
tel je sen lomb ta la ní tot tak, sza la -
gok kal dí szí tet tek és be ás tak a föld be. Leg több ször
a fák be szer zé se és ha za szál lí tá sa is fe lért egy

nagy ka land dal, de a sze szé lyes idõ já rás ugyan -
csak meg vic cel te né ha a le gé nye ket. Tör tént

olyan eset, ami kor a sok vi szon -
tag ság árán meg szer zett fát a
szél vi har mi att nem tud ták fel ál lí -
ta ni, de a lá nyok ak kor is ér té -
kel ték a le gé nyek erõ fe szí té se it.
Rit ka ma már a ha son ló szán -
dék ból ál lí tott má jus fa, in kább
az ön kor mány zat ok, il let ve
egye sü le tek ál tal fel dí szí tett má -
jus fák lát ha tók a köz sé gek köz -
pont já ban. A ta va lyi év ki ha -
gyá sa után a kép vi se lõk ös  sze -
fo gá sá ból is mét egy fel sza la go -
zott má jus fa kö szönt het te a fa lu -

ház elõtt el ha la dó já ró ke lõ ket. 
Né meth Lajosné

A Nagygeresden élõ ket, az ide ér ke zõ ven dé ge ket és
az át uta zó kat, már nem csak kö szön tõ táb lák fo gad ják a
fa lu ha tá rá ban, mel let te újabb dí szí tõ tár gyak ke rül tek ki -
he lye zés re. A fa lu ház, a könyv tár és a volt mú ze um épü -
le te elõt ti te rü le tek is új ele mek kel bõ vül tek. Vi rág lá dák -
ba, szí nes re fes tett hor dók ra és pöt  työs ká vés csé szé re ha -
ja zó tar tók ba ül tet tünk mus kát li kat és kü lön fé le egy nyá ri
vi rá go kat. La ko sa ink is ar ra tö re ked nek, hogy ren de zett,
vi rá gos por ták kal csi no sít sák a fa lu ké pet. A fo lya ma to san
nyírt köz te rü le tek és a szí nes vi rá gok mu ta tó sab bá te szik
köz sé günk ar cu la tát.                                     

Né meth Lajosné

Nemesládony 
Kö zös sé gek He te

Nemesládony idén el sõ al ka lom mal csat la -
ko zott a Kö zös sé gek He te prog ram so ro zat hoz
má jus 15-én, mely nek idén az Egy szív vel, egy
lé lek kel volt a mot tó ja. Egy hét, mely ró lunk, a
kö zös sé ge ink és a te le pü lé se ink ér té ke i rõl szólt.

Sze ret tünk vol na min den kép pen olyan prog -
ra mot ki ta lál ni, ami ki csit meg moz gat ja a fa lu
la kó it, va la mint ki csa lo gat ja õket a la kás ból. Így
az az öt le tünk tá madt, hogy a busz vá rót ala kít -
suk át kiállítóteremmé.                                                                

Múlt és je len idõk bõl ké szült: kö zös sé gi ren -
dez vé nyek, tár sa dal mi mun kák, ön kén tes ség és
ré gi szín ját szó kö rök ké pe i bõl. A te le pü lés la kói,
na gyon öröm mel fo gad ták és tet szett ne kik,
hogy vis  sza tud ják idéz ni a ré gi és új em lé ke ket.
Öröm volt lát ni az ar ra já rók ar cát, ami kor fel is -
mer ték ma gu kat vagy hoz zá tar to zó ju kat egy-
egy ké pen és vis  sza em lé kez tek az adott ese mé -
nyek re. Ne künk is an  nyi ra meg tet szett, mi re el -
ké szült a re mek mû, hogy úgy dön töt tünk, kint
ma rad nak a ké pek. Re mél jük, si ke rült színt
csem pész ni a szür ke hét köz nap ok ba és mo solyt
csal ni az ar cok ra.

Ohr Bri git ta

A májusfa a fiatalság, 
az újjászületés és a szerelem szimbóluma

További virágkompozíciókkal 
bõvült településünk arculata 



8

2021. június XI. évfolyam
 6. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Má jus fa ál lí tás Nemesládonyban

Hos  szú idõk óta nem ál lí tot tak má jus fát
Nemesládonyban, már-már fe le dés be me rült.
Idén si ke rült ezt a ré gi ha gyo mányt fel ele ve ní -
te ni a he lyi fér fi ak, as  szo nyok és gyer me kek
ös  sze fo gá sá nak kö szön he tõ en.

A má jus fa ál lí tás a ter mé szet új já szü le té sé -
nek szim bó lu ma is. Ré gen szo kás volt szí nes
sza la gok kal, étel lel-ital lal dí szí te ni. A lá nyos
apu kák min den év ben ál lí tot tak lá nya ik nak
má jus fát, mely sze re pet a ké sõb bi ek so rán a

cso port ba sze gõ dött le gé nyek vet ték át, amit
a lá nyok nagy meg tisz tel te tés nek érez tek. 

A má jus fa ki sze dé sét má jus 28-ra ter vez -
zük, a ré gi ha gyo má nyok hoz hí ven ki tán co -
lás sal egy be köt ve. Na gyon örül tem, hogy ré -
sze se le het tem egy ha gyo mány új ra élesz té sé -
nek, és megint be bi zo nyo so dott, hogy az ösz -
 sze fo gás a kö zös cél ér de ké ben mi re ké pes. 

Bí zom ben ne, hogy a fi a ta lok ban is si ke rült
a ha gyo mány õr zé sé nek, fon tos sá gá nak egy
kis csí rá ját el vet ni.                     Ohr Bri git ta

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Nemesládony

Az Uraiújfalu Köz sé gi Ön kor mány zat 2021. 05. 08-án „Vesz -
 szen Min den Útmenti Sze mét” jel igé vel hul la dék gyûj tõ ak ci ót
hir de tett, mely hez Mes ter há za köz sé ge is csat la ko zott. A vál lal -
ko zó ked vû la ko sok az Ön kor mány zat épü le te elõtt dél elõtt 9
óra kor gyü le kez tek, hogy ös  sze szed jék a hely kö zi köz utak men -
tén az il le gá li san le ra kott sze me tet. Az Észak-Vas me gyét kép vi -
se lõ or szág gyû lé si kép vi se lõ, Ágh Pé ter úr vál lal ta az ak ció fõ -
véd nök sé gét. A hul la dék kal meg töl tött zsá ko kat a gyûj tõ pon -
tok ról a Vas Me gyei Köz út ke ze lõ Zrt. szál lí tot ta el. Kö szön jük a
fel hí vás ra meg je len tek ön zet len mun ká ját!  Óv juk kör nye ze tün -
ket és an nak tisz ta sá gát!                                                   bvr

Az idei év ben el sõ al ka lom mal csat la ko zott
Répceszentgyörgy az or szá gos „Kö zös sé gek He -
te – Egy szív vel, egy lé lek kel” prog ram so ro zat -
hoz. A hét vé ge há rom nap ja há rom kü lön bö zõ
prog ram pont kö ré épült fel: Szé pít sük to vább kis
fa lun kat, Tisz tít suk meg Répceszentgyörgyöt és
Két ke rék re fel!, ez zel kö zép pont ba ál lít va a kö -
zös ség ös  sze tar tó ere jét és ér té ke it, a kör nye zet -
tu da tos élet vi telt és a sport sze re te tét.

En nek meg fe le lõ en pén te ken szeb bé tet tük a
kö zös sé gi te ret: vi rá got ül tet tünk, gye pet ren dez -
tünk, va la mint ma dár odú kat és ma dár für de tõt he -
lyez tünk el a te rü le ten.  A mun ka gyor san és jó ked -
vû en ha ladt, hi szen hos  szú idõ után elõ ször töl töt te
együtt a dél utánt a kö zös ség. Eköz ben ter mé sze te -
sen a gyer me kek bir tok ba vet ték a ját szó te ret –
még a szo kat la nul esõs má ju si idõ já rás sem tán to -
rí tot ta el õket az ön fe ledt já ték tól.

A prog ram so ro zat má so dik nap ján sze mét -
sze dé si ak ci ó ban vet tünk részt. A csa pat egyik
fe le a Répceszentgyörgy–Hegyfalu út vo na lon,
míg a töb bi ek Gór irá nyá ban tisz tí tot ták meg az
utat a sze mét tõl. A nap vé gé re kel lõ kép pen el -
fá rad tuk, saj nos nem ke vés sze mét tõl kel lett
meg sza ba dí ta nunk kör nye ze tün ket. Ugyan ak kor
min den ki nek jól esett a kö zös sé ta, be szél ge tés
és ne ve tés, va la mint a tu dat, hogy tet tünk
EGYÜTT a kör nye ze tün kért. 

Va sár nap dél után két ke rék re pat tan tunk és
el bi cik liz tünk Bük-für dõ re fagyizni. Ugyan az esõ -
fel hõk ha za fe lé egy ki csit meg ker get tek min ket,
de sze ren csénk volt és az ég csak ha za ér ke zé -
sünk után sza kad le.

Összesszégében el mond hat juk, hogy tar tal -
mas hét vé gét tölöttük együtt: érez tük a kö zös ség
ere jét, tet tünk a kör nye ze tün kért, az egészé gün -
kért és nem utol só sor ban fa lunk szép sé gé ért.
Kö szön jük min den ki nek az ak tív rész vé telt,
talákozunk leg kö ze lebb is.               Rácz Anett

Hulladékgyûjtés Mesterházán

Közösségek hete Répceszentgyörgyön
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Sajtoskál köz ség a Ma gyar Fa lu
Prog ram 2020 ke re té ben meg hir de -
tett pá lyá za ton 14 980 000 fo rin tot
nyert, me lyet fa lu gond no ki busz vá -
sár lá sá ra for dít ha tott. Haller Im re,
Sajtoskál pol gár mes te re el mond ta:
„A pá lyá za ton nyert ös  sze gen egy ki -
lenc sze mé lyes Volks wa gen Trans por -

ter kis buszt vá sá rol tunk. A te le pü lé sen
ed dig nem mû kö dött fa lu gond no ki
szol gá lat, ám ezt az idei év áp ri lis 1-
tõl el in dít hat tuk. A mun ka kör be töl té -
sé re ki írt pá lyá zat ra je lent ke zõk kö zül
a múlt év ben a köz sé günk ben csa -
lád já val le te le pe dõ fi a tal em ber, Licz
Sán dor nyer te el a posz tot. Szá mos
olyan szol gál ta tás sal tu dunk a la kos -
ság se gít sé gé re len ni ez után, me lyek
ed dig nem vol tak el ér he tõk.” 

Ok ta tá si in téz mé nyek hi á nyá ban
a fa lu di ák jai kör nye zõ te le pü lé sek
óvo dá it, is ko lá it lá to gat ják, aho vá
ezen túl a fa lu busz vi szi reg ge len te és
hoz za ha za dél után õket. Emel lett
fon tos sze re pet kap ab ban is, hogy
a köz ség el lá tás ra szo ru ló la kói el jus -
sa nak az egyes szak ren de lé sek re.
Je len hely zet ben az ol tó pon tok ra
va ló el uta zás ban is ha tal mas se gít -

sé get je lent. To váb bá pén te ken ként
elõ ze tes igény be je len tés alap ján a
te le pü lé sen élõk sár vá ri be vá sár lás -
ra is le he tõ sé get kap nak sa ját jár mû
hi á nyá ban. A fa lu la kó i nak igé nyei
mel lett, az ön kor mány zat ügy in té -
zés ében szin tén se gít sé get nyújt a
szol gá lat. 

A gond no ki busz hi va ta los át -
adá sá ra áp ri lis 10-én Csényében
ke rült sor, ahol Gyo pá ros Alpár kor -
mány biz tos és Ágh Pé ter or szág gyû -
lé si kép vi se lõ mon dott kö szön tõ be -
szé det. A kor mány biz tos ki emel te,
mek ko ra je len tõ sé ge van a fa lu bu -
szok nak, hi szen a kis te le pü lé sen a fa -
lu gond no kok igye kez nek in téz mé nyi
hi á nyo kat ki küsz öböl ni. Részt vesz nek
alap ve tõ szo ci á lis szol gál ta tá sok el -
lá tá sá ban. Azok a te le pü lé sek, ame -
lyek mû köd tet nek falugondoki szol -
gá la tot, tud ják, hogy a fa lu gond no -
kok az élet min den te rü le tén je len
van nak, va la mint a pol gár mes te rek
mun ká ját se gí tik elõ. 

„A fa lu gond no ki szol gál ta tás le -
he tõ sé ge i rõl min den csa lád hoz szó -
ró la pon jut tat tuk el a szük sé ges in -
for má ci ó kat, el ér he tõ sé get. Kér jük a
la kos sá got, se gít sék fa lu gond no -
kun kat szer te ága zó mun ká já ban,
hi szen se gít an nak, aki már nem tud
se gí te ni ma gán. Az együtt mû kö dés
cso dák ra ké pes” – foly tat ta Haller
Im re pol gármes ter.                    bvr

Eb ben az év ben im már má sod -
szor kö szönt het tünk szép ko rú la kost

Górban. Ka lo csai Pet ro nel la (szü le -
tett: Pa dos Pet ro nel la) má jus 20-án

ün ne pel te a 90. szü le tés nap ját. Ez
al ka lom ból kö szön töt te az egye dül
élõ höl gyet góri ott ho ná ban Né -
meth Lász ló pol gár mes ter. Az uno -
ka öc  cse és fe le sé ge, va la mint kö -
ze li is me rõ sök je len lét ében az ön -
kor mány zat ne vé ben vi rág csok rot
és aján dék ko sa rat adott át Nel li
né ni nek.

Ez úton is kí vá nunk ne ki na gyon
bol dog szü le tés na pot, az Is ten él -
tes se so ká ig!         Né meth Lász ló

Te le pü lé sünk, a szom szé dos
Rép ce szentgyörgy ön kor mány za -
tá val egyez tet ve idén is csat la ko -
zott a Ma gyar Köz út Nonprofit Zrt.
ál tal meg hir de tett or szá gos ta va szi
sze mét gyûj tõ ak ci ó hoz. En nek ke -

re té ben az utak mel lett ta lál ha tó
sze me tet gyûj töt tük ös  sze a fa lu
vál lal ko zó szel le mû la kó i val. Má jus
15-én, szom ba ton több cso port ba
oszt va in dul tunk el, hogy tisz táb bá

(szemét men te sebbé) va rá zsol juk
Gór kör nyé két. A részt ve võk lel ke se -
dé se igen nagy volt, így idén is sok
zsá kot „si ke rült” meg töl te ni hul la -
dék kal. A te li zsá ko kat a gyûj tõ hely -
rõl szál lí tot ta a Köz út ke ze lõ Zrt. 

Ez úton is kö szö net jár min den ki -
nek, aki te vé ke nyen részt vál lalt a
sze mét gyûj té si ak ci ó ban, an nak le -
bo nyo lí tá sá ban.

Né meth Lász ló

Megkezdte munkáját
a falugondnok

Má jus ban újabb szép ko rú kö szön té se Górban

Sze mét gyûj tés Górban
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Az idõ já rás nem ked ve zett az idei pün kös dö -
lés nek, de a tömördiek ez al ka lom mal is nagy
aján dé kot kap tak az 5 if jú hölgy tõl. 

Nikl Re be ka, Má tyás Bet ti na, Sán dor Bor bá la,
Szalai Esz ter és a ki rály kis as  szony, Szalai Eme se
már a hét ele jé tõl nagy iz ga lom mal gyûj töt te a
vi rág szir mo kat. Ké szül tek va sár nap ra! 

Az ün nep reg ge lén ün nep lõru há ba öl töz ve
vi rág szir mok kal te li kis- és nagy ko sár ral a ke zük -

ben, lel ke sen, vi dá man, a cse pe gõ esõ vel da -
col va el in dul tak a há zak hoz. „Sza bad-e pün kös -
döl ni?” – kérd ték a ház urát, s min den ki örö mé -
re elõ ad ták já té ku kat. Akik va la mi lyen ok nál
fog va nem tud ták meg néz ni ott ho nuk nál a be -
mu ta tót, õk dél után még él vez het ték azt a bér -
má lá si szent mi se elõtt a temp lom ban. Kö szön -
jük, hogy lát hat tuk és hall hat tuk gyö nyö rû éne -
kü ket és já té ku kat!                                   KSzÁ

Nem rég Bük für dõn jár va az in téz mény he -
lyén egy rom hal mazt és mun ka gé pe ket lát tam.
A volt be já rat kö ze lé ben egy mo li nót moz ga -
tott a szél. A rá ír tak ból ki de rült, hogy az épü let
bon tá sát már ci us ban kezd ték. A he lyén él -
mény park lé te sül, mely nek át adá sát 2022 ta -
va szá ra ter ve zik.

A lé te sít ményt 1987. au gusz tus 19-én avat -
ták fel Üdü lõ he lyi Klub né ven. Az épü let az ak kor
me gyei fenn tar tás ban mû kö dõ Bü ki Gyógy für -
dõ Vál la lat tu laj do na volt. Õk ad ták bér be a
ben ne le võ he lyi sé ge ket. A föld szin ti 200 fé rõ he -
lyes, több cé lú ter met, mely pó di um szín pad dal,
öl tö zõk kel, iro dá val és rak tár ral is ren del ke zett
és a fe let tük le võ klu bot és könyv tár he lyi sé get a
Me gyei Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (MMIK)
üze mel tet te há rom fõ ál lá sú szak em ber rel és há -
rom rész mun ka idõs dol go zó val. Az ut cá nyi szé -
les sé gû sé tá ló fo lyo só má sik ol da lán há rom ke -
res ke del mi és szol gál ta tó te rem, 50 fõs eszp res -
 szó ét te rem kony há val, a fo lyo só fe lé bü fé pult -
tal, vé gül két iker pá lyás au to ma ta te ke pá lya sö -
rö zõ rés  szel volt ta lál ha tó. A ven dég lá tó egy sé -
get és a te ke pá lyát kez det ben a Vas me gyei
Ven dég lá tó- és Szál lo da ipa ri Vál la lat mû köd tet -
te. A fõ be já rat mel lett IBUSZ-iro da nyílt va lu ta vál -
tás sal, szál lás fog la lás sal, ki rán du lá sok stb. szer -
ve zé sé vel. Mel let te az Interturist üz let spe ci á lis
ma gyar áru vá lasz ték kal, él ve ze ti és koz me ti kai
cik kek kel, majd a Vas me gyei Élel mi szer Ke res -
ke del mi Vál la lat Sze zám Ba zár já ban aján dék-
és hasz ná la ti tár gya kat áru sít va vár ta a be té rõ -
ket. A nyi tás utá ni nagy ér dek lõ dést a hû vös idõ,
majd a tél be áll tá val egy re ki sebb ven dég for -
ga lom jel le mez te, ahogy a für dõ ben is. A mo -
dern te ke pá lya vi szont egy re több he lyi és kör -
nyék be li ér dek lõ dõt von zott.

A kö vet ke zõ év ta va szá tól so ka sod tak a kul -
tu rá lis prog ra mok, me lyek re az üdü lõ ven dé gek

mel lett a nagy köz ség bõl és a szom szé dos te le -
pü lé sek rõl is egy re töb ben el lá to gat tak. Vi szont
az üdü lõ te rü le ten mû kö dõ szál lo dák egy ré sze
ma ga igye ke zett gon dos kod ni ven dé gei sza -
bad ide jé nek el töl té sé rõl. A ta vasz vé gé tõl mû -
kö dõ kert mo zi üze mel te té sét át vet te a sza bad -

idõ köz pont, ahol rossz idõ ese tén is meg tar tás ra
ke rül tek a film ve tí té sek. Ha ma ro san pe dig a bü -
ki mo zi is itt foly tat ta elõ adá sa it, hi szen épü le tét
vis  sza kap ta az evan gé li kus egy ház köz ség. A
kez dõ dõ rend szer vál to zás so rán sza po ro dó ma -
gán vál lal ko zá sok egy re na gyobb kon ku ren ci át
je len tet tek a köz pont ban mû kö dõ szol gál ta tó
egy sé gek nek, me lyek sor ban ki vo nul tak az épü -
let bõl. He lyü ket egyé ni vál lal ko zók vet ték át rö -
vi debb-hos  szabb idõ re. Leg to vább a fo gá szat

és a ma gán uta zá si iro da mû kö dött a ki sebb ter -
mek ben. A ven dég lá tó részt üze mel te tõ új bér lõ
a sok mo zi ba jö võ fi a talt lát va, a sza bad hét vé -
ge ken disz kók meg ren de zé sé re vet te igény be a
nagy ter met né hány évig, míg a pres  szó ét ter mi
ré szen éj sza kai bárt is mû köd te tett. A te ke pá lya
be ren de zé se egy idõ után an  nyi ra tönk re ment,
hogy meg újí tá sát sen ki sem vál lal ta fel.

A rend szer vál to zás hoz kap cso ló dó in téz ke -
dé sek so rán a gyógy für dõ fe le rész ben a nagy -
köz ség tu laj do ná ba ke rült. A rész vény tár sa ság -
gá ala kult gyógy für dõ ve ze té se 1993 ele jén az
MMIK-tól vis  sza vet te a bé relt he lyi sé ge ket, s kon -
fe ren cia köz pont ként mû köd tet te to vább az
épü let je len tõs ré szét, ahol idõn ként bált és más
ren dez vé nye ket is tar tot tak. A nagy te rem ben
ala kult új já a sport kör asz ta li te nisz-szak osz tá lya,
s mû kö dött a Bü ki Sport csar nok át adá sá ig a
Szom bat he lyi Asz ta li te nisz Klub, il let ve a Bü ki
Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és a Bü ki Gyógy für -
dõ Rt. tá mo ga tá sá val.  A mû so ro kat fõ leg a
gyógy für dõ te rü le tén, il let ve az ot ta ni sör sá tor -
ban ren dez ték. A mo zi és a kert mo zi üze mel te té -
sét a ven dég lá tó vál lal ko zó vet te át, de õs  szel
meg szün tet te, mert nem kap ta meg az igé nyelt
tá mo ga tást. A könyv tár mû köd te té sét a Bü ki
Nagy köz sé gi Könyv tár vál lal ta fel, vég re hajt va
itt is a szá mí tó gé pes fej lesz tést, s le he tõ sé get
biz to sí tott az internet hasz ná la tá ra. 

A 2010-es évek re a vál lal ko zók más épü le -
tek be köl töz tek. A kon fe ren ci ák szá ma csök kent.
Leg to vább a Ha lász csár da és a könyv tár mû kö -
dött még az épü let ben a BGYRT ren dez vé nyei
mel lett. Majd az év ti zed vé ge fe lé kö ze led ve
már sem mi sem üze melt itt, s az épü let be zá rás -
ra ke rült.

Most pe dig le bon tot ták, s a he lyén meg kez -
dõ dött az él mény park ala po zá sa.

Sá gi

„Elhozta az Isten piros pünkösd napját…”

Volt egyszer egy szabadidõközpont
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Hor váth Zol tán, Csepreg vá ros pol gár mes te -
re „Pá lyá zat Per cek” cím mel in dí tott ro va tot a
Facebook-oldalán, amely bõl a vá ros ál tal be -
nyúj tott, el nyert pá lyá za tok ról és egyéb vo nat -
ko zó fej le mé nyek rõl ér te sül het a la kos ság.

El sõ be jegy zé se i ben az aláb bi hí re ket tet te
köz zé:

A Má tyás ut ca fel újí tá sa ér de ké ben a vá ros
már ci us 11. nap ján ad ta be pá lyá za tát. Az Ön -
kor mány za ti Fel adat el lá tást Szol gá ló Fej lesz té -
sek Tá mo ga tá sa 2021 c. ki -
írás ke re tén be lül mind ös  sze -
sen 20.000.000,- fo rint tá mo -
ga tá si igény ke rült meg je lö -
lés re az zal, hogy po zi tív el bí -
rá lá sa ese tén az ön kor mány -
zat to váb bi 9.233.785,- fo rint
ös  sze gû ön erõt vál lal biz to sí -
ta ni. Az ut ca út test jét eb bõl a
for rás ból 417 m hos  szan és 4
mé ter szé les ség ben le het ne
fel újí ta ni. A ki vi te le zést meg elõ zõ en, az út alatt
hú zó dó ivó víz há ló zat re konst ruk ci ó já ra is sor ke -
rül ne sa ját for rás ból.

Az ön kor mány zat a Dam ja nich ut ca fel újí tá -
sá ra is ké szül be ad ni pá lyá za tot, amel  lyel a Ma -
gyar Fa lu Prog ram ke re té ben ma xi mum
40.000.000,- fo rint ös  szeg ha tá rig, mi ni má lis ön -
erõ vál la lá sa mel lett – a konk rét ös  sze gek a még
fo lya mat ban lé võ mû sza ki tar ta lom meg ha tá ro -
zá sá nak, ter ve zé sé nek függ vé nye – kér tá mo -
ga tást. Eb bõl az ut ca út test je tel jes hos  szá ban
és 4 mé ter szé les ség ben újul hat na meg. A be -
adá si ha tár idõ 2021. áp ri lis 30. 

A „Tisz tít suk meg az Or szá got!” pro jekt ke re tén
be lül az In no vá ci ós és Tech no ló gi ai Mi nisz té ri um az

IFKA Köz hasz nú Nonprofit Kft. út ján ki írt nyil vá nos
pá lyá za tán mind ös  sze sen 21.154.805,- fo rint ösz -
 sze get nyert el a vá ros ban il le gá li san le ra kott hul -
la dék el tá vo lí tá sá ra és az is mé telt il le gá lis hul la -
dék le ra kás meg elõ zé sé re. Mint is mer tet te, a vá ros
tá mo ga tá si ké rel me 2 fõ pil lér re épül:

1. A már ki he lye zett sze mét el tá vo lí tá sá ra,
en nek meg fe le lõ en ~630 m3 hul la dék el szál lí tá -
sa fog meg tör tén ni az el kö vet ke zõ he tek ben. (A
Vas út ut ca fe lõl meg kö ze lít he tõ „Ma lac pi ac” te -

rü le té rõl, a „Sza ko nyi–Fe -
kete út” né ven is mert te rü -
let rõl, a Visi ut ca fe lõl meg -
kö ze lít he tõ te rü let rõl és a
volt vas úti töl tés rõl, a
„Büki–Fekete út” né ven is -
mert te rü let rõl, az At ti la ut -
cai tel kek mö göt ti te rü let rõl,
a Kincsédpusztával szem -
ben lé võ er dei be já ró te rü -
le té rõl és a Visi és Pe tõ fi ut -

ca irá nyá ból meg kö ze lít he tõ, Dam ja nich ut cai
ker tek mö göt ti te rü let rõl.)

2. Az el szál lí tott hul la dék új ra ter me lõ dé sé -
nek meg aka dá lyo zá sa. En nek ér de ké ben 10
hely szí nen jó mi nõ sé gû, éj jel is lá tó ka me ra ki -
he lye zé sé re is sor ke rül, va la mint idõn ként át -
he lyez he tõ mo bil ka me rá kat is te le pít a vá ros,
ame lyek re szin tén a fen ti pá lyá zat nyújt pénz -
ügyi fe de ze tet.

Pol gár mes ter úr be jegy zé se i ben kö szön te tett
mon dott Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ nek a
sze mé lyes köz ben já rá sá ért és a kö zös elõ ké szí tõ
mun ká ért, amely nagy ban hoz zá já rul Csepreg
pá lyá za ti si ke re i hez.

Dr. Tar soly Ádám

Sze mét sze dés
Csepregen

A „Tisz tít suk meg az Or szá got!” pro jekt ke re -
tén be lül el nyert mind ös  sze sen 21.154.805,- fo -
rint ös  szeg bõl Csepreg ne ki lát ha tott az il le gá li -
san le ra kott hul la dék el tá vo lí tá sá nak és a tér fi -
gye lõ ka me rák te le pí té sé nek, ame lyek az is mé -
telt hul la dék le ra kást hi va tot tak meg elõz ni.

A mun ká la tok kez de te kor Ágh Pé ter or szág -
gyû lé si kép vi se lõ is meg lá to gat ta a vá rost és az
il le gá li san le ra kott hul la dék kal kü lö nö sen érin tett
Ma lac pi a cot, amely kap csán az aláb bi a kat
mond ta el: „Pol gár mes ter úr ral meg néz tük az il -

le gá lis hul la dék le ra kás ered mé nyét, amely nek
fel szá mo lá sa ko moly fel ada tot je lent. Mind any -
 nyi an a még tisz tább Csepregért dol go zunk, hi -
szen ez zel le het még szebb a vá ros. Most er re a
cél ra biz to sí tott se gít sé get a Kor mány a nagy ér -
té kû tá mo ga tá sa ré vén.” 

Hor váth Zol tán, Csepreg vá ros pol gár mes te -
re egyet ér tett az el hang zot tak kal, és meg kö -
szön te kép vi se lõ úr köz ben já rá sát, amely je len -
tõs sze re pet ját szott a tá mo ga tás el nye ré sé ben.

yde

Pályázati hírek Csepregrõl
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Iklanberényi hí rek

Az el múlt idõ szak na gyon moz gal mas volt a
te le pü lés éle té ben. A Föld nap ja al kal má ból a
la kók a fa lu hoz ve ze tõ utat mel lett szed ték ösz -
 sze az el do bált sze me tet. A jár vány mi att el ma -
radt az or szá gos ak ció, így ön kén tes ala pon,
az elõ írá sok be tar tá sá val ren ge teg olyan do -
log ke rült a zsá kok ba, amit az au tók ból ki do -
bál tak. Áp ri lis 30-án ke rült sor a ha gyo má nyos

má jus fa ál lí tás ra. A fa lu fér fi la kó i ban idén sem
csa lód hat tak a „lá nyok”, hi szen a fa lu kö ze pét
is mét egy szép fa dí szí ti. Ez alatt pe dig az as  szo -
nyok el ül tet ték az ön kor mány zat ál tal vá sá rolt
mus kát li kat, mely az utak mel let ti osz lo po kat,
te re ket te szi szeb bé. A hó nap vé gén pe dig a
ká pol na elõt ti vi rág ágyás is meg újult. Több
éve lõ vi rág ke rült el ül te tés re, így a ró zsák mel -
lett egész év ben vi rág zó nö vé nyek te szik szeb -
bé a fel újí tott ká pol nát. Jó lát ni, hogy az ön kor -
mány zat, ci vil szer ve zet és a te le pü lés la kói ösz -
 sze fog va szé pí tik a la kó he lyü ket. 

S.Heni

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Iklanberény
Mint egy 3 mil lió fo rint ér té kû tá mo ga tást

nyert el Iklanberény Ön kor mány za ta az or vo si
ren de lõ fel újí tá sá ra, mely rõl már ko ráb ban ír -

tunk. Új bú tor za tot ka pott a he lyi ség, lá tás vizs gá -
ló táb la, lap top, nyom ta tó és egyéb or vos tech -

ni kai esz köz ke rült be szer zés re. Ta valy év vé gén
pe dig el ké szült a Sport park, mely 40 négy zet -
mé te res alap te rü le tû és 5 esz köz ke rült el he lye -
zés re. Ezek a fej lesz té sek a Ma gyar Fa lu prog -
ram ál tal ki írt pá lyá za tok ból va ló sul hat tak meg.
A be ru há zá so kat Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi -
se lõ nem ré gi ben ad ta hi va ta lo san át, hi szen a
jár vány mi att ed dig nem volt er re le he tõ ség. Jó
hír, hogy fo lya ma to san pá lyá zik az ön kor mány -
zat, hogy még szebb és jobb kör nye zet biz to sít -
son az itt élõk nek, át uta zók nak. 

A fo lya ma tos meg úju lás ra szük ség is van, hi -
szen az el múlt idõ szak ban több fi a tal pár is ezt
a te le pü lést vá lasz tot ták la kó hely ük nek. Az új -
ság meg je le né sé vel egyidõben pi he nõ hely és
sza lon na sü tõ ki ala kí tá sán dol goz nak, mely szin -
tén pá lyá zat ból va ló sul meg. 

S.Heni

Má jus kö ze pén nem min den na pi lát vány fo -
gad ta a te le pü lés ve ze tõ jét és fa lu gond no kát. A
sport park mel let ti fán két méh csa lá dot ta lál tak,
akik el kó bo rol tak va la hon nan. Egy bõl ér te sí tet -
ték Ba la to ni Lász ló mé hészt, aki se gít sé gük re si e -
tett, hogy be fog ja eze ket a mé he ket. Ek kor be -
szél get tem ve le, hogy mi ilyen kor a te en dõ:

- Ha méh rajt lá tunk, a he lyi vagy kör nyék be li
mé hészt kell ér te sí te ni. En nek hi á nyá ban a Ka taszt -
ró fa vé del met kell hív ni, mi vel õk ren del kez nek a
raj be fo gá sá ra il le té kes mé hész el ér he tõ ség gel. A
méh raj ál ta lá ban nem tá mad, de óva in te nék
min den hoz zá nem ér tõ ön kén tes be avat ko zást. A
mé hek ter mé sze tes vi sel ke dé se, hogy áp ri lis–jú li us
kö zött ra joz nak, ami a csa lád sza po ro dást je lent.
Ami ab ból áll, hogy ne vel nek 1 vagy több új anyát
és a ré gi anya kb. fe le nép pel ki re pül és új he lyet
ke res ma gá nak. Ami le het fa odú, fal re pe dés, ké -
mény vagy egyéb vé dett hely. A be fo gott mé he -
ket a mé hész kap tár ba rak ja és leg alább 1 hó na -
pos ka ran tén ba zár ja. Er re méh egész ség ügyi sza -
bály mi att van szük ség. A mé hek be fo gá sa szin te
min dig más meg ol dást kö ve tel, at tól füg gõ en,
hogy ho va száll nak le. Ál ta lá ban kap tár ba, kas ba
sö pör jük be le, hogy az el szál lí tás nál ne sé rül je nek.
A mé hek a kap tár juk tól kb. 5 km kör ze tet is me rik,
te hát csak azon kí vü li tá vol ság ra le het szál lí ta ni ki -
vé tel a raj. A raj, ha ki jön az egyik kap tár ból akár
mel lé is te het jük, ott ma rad nak. A raj mé he sok fi a -
tal egyed bõl áll, ami azt je len ti, hogy az új he lyen

rö vid idõ alatt ki épí ti a szük sé ges lép kész le tét. Mi -
vel fi a ta lí tás sincs, amit etet ni-gon doz ni kel le ne,
min den egyed az épí tõ és a gyûj tõ mun kát vé gez -
he ti. Az em be ri ség ér de ke vé de ni a mé he ket és
min den be por zó ro vart, mert az élel münk elõ ál lí tá -
sá ban nél kü löz he tet len mun kát vé gez nek – mond -
ta el Ba la to ni Lász ló mé hész.  

Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te há rom évig
vizs gál ta a mé hek vi lág nap já nak ki je lö lé sét kez de -

mé nye zõ szlo vé ni ai be ad ványt, míg vé gül 2017.
de cem be ri köz gyû lés ükön el fo gad ták. A mé hek
vi lág nap ja el sõ íz ben 2018. má jus 20-án ke rült a
nap tá rak ba. A dá tum ma gya rá za ta: 1734. má jus
20-án szü le tett az eu ró pai mé hé szet ki emel ke dõ
alak ja, az el sõ oszt rák mé hé sze ti is ko la egy ko ri ve -
ze tõ je, Anton Janša. Az õ mé hé sze ti mun kás sá gá -
nak ál lí ta nak em lé ket az zal, hogy szü le tés nap já -
nak dá tu ma lett a mé hek vi lág nap ja.          S.Heni

Nem min den na pi ese mény Iklanberényben

Kis település nagy változásai
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A szõ lõ nek, szõ lõ hegy nek és a
bor nak több vé dõ szent je is mert a
ma gyar ka to li kus né pi val lá sos ság -
ban. Kö zé jük tar to zik Or bán. Kul tu -
sza a XVII. szá zad ban ér ke zett nyu -
gat ról ha zánk ba.

Az Egy ház ban ün ne pelt Or bán-
nap má jus 25., ami a fa gyos szen -
tek utol só ja, kri ti kus idõ szak a szõ lõ -
ter més re néz ve, olyan kor szük sé ges
az égi se gít ség, ne hogy el fagy jon
a szõ lõ vi rág. Köz ben já rást Or bán tól
vár nak a szõ lõ mû ve lõk, va la mint a

ve lük kö zös ér de kû ká dá rok és
kocs má ro sok. Sok he lyen a szõ lõ -
he gyen szob rot, ká pol nát emel tek
a szent tisz te le té re. Leg több ször
épp a te le pít vé nyek szom széd sá -
gá ban, hogy Or bán szem mel tud ja
tar ta ni azt, amit óv nia kell. 

Kép má sá val gyak ran szõ lõ -
prést, hor dót, kádárcéhzászlót dí -
szí tet tek. Alak ja szo kott ke ve red ni
el sõ Or bán pá pá é val.

A csepregi he gyet vi gyá zó Or -
bán püs pök a IV–V. szá zad for du ló -
ján a Ró mai Bi ro da lom egyik tar to -
má nyá ban, Gal li á ban élt. Püs pök
volt Langres és Autun kör ze té ben
(ma Fran cia or szág). Püs pö ki dísz öl -
tö zet ben, csú csos sü veg gel a fe -
jén, kam pós püs pök bot tal a ke zé -
ben szok ták áb rá zol ni, mint szent
Mik lóst is, vagy pe dig püs pö ki ke -
reszt tel a bal já ban. Cso dá i val
híresült el. Tu dott pa ran csol ni a ter -
mé szet erõ i nek, pél dá ul esõt hí vott
a szõ lõk re. Egy szer ül dö zõi elõl egy
szõ lõ tõ ta ka rá sa men tet te meg a
le gen da sze rint. Ezért ke rült áb rá zo -
lá sa i ra szõ lõ tõ, szõ lõ fürt, put tony
szõ lõ vel, hor dó, ke hely.

Má jus 25-e szent Or bán nap ja,
aki a csepregi hegy vé dõ szent je.
Az em lék he lyet a bo ros gaz dák 30
éve ala kí tot ták ki a szõ lõ he gyen.

A hely be li ek két szob rot is ál lít -
tat tak pat ró nu suk nak.

A he gyen áll az egyik szob ra,
ame lyet a borosgazdák ál lít tat tak
a tisz te le té re. Az „Or bán-ke reszt”
mel lett, egy kis ká pol ná ban el he -
lye zett al ko tást Vi rág Lász ló fa rag ta
fá ból. (2003)

A szõ lõ ben a pat ró nus név ün -
ne pen a borosgazdák éven te
hegy be já rást, „gyepütiprást” tar ta -
nak, ez az egyik leg fon to sabb ta -
va szi ün ne pük. A gyepü a bir to kok
ha tá rát vé dõ te rü let sá vot je len ti. A
„gyepüjárás” vagy „gyepütiprás” a

ha tár jel ölõ ele mek fel -
újí tá sát, kar ban tar tá sát
cé loz ta a kö zép kor óta.
Mi u tán nem gya ko rol ták
már ezt a szo kást, Nyu -
gat-Ma gyar or szág több
hely sé gé ben, így Csep -
re gen is fel újí tot ták,
újabb ha gyo mányt te -
rem tet tek. 

Az ün nep ség a he -
gyen az Or bán-szo bor -
nál kez dõ dik, a plé bá -
nos úr meg szen te li a he -
gyet és a bort, meg áld -
ja a szõ lõ ben dol go zó -
kat és imád ko zik a jó ter -
mé sért. A hegy köz ség
ve ze tõ sé ge be szá mol

az éves mun ká ról. A bor ver seny
ered mé nye it is itt hir de tik ki. Ez után
a gaz dák és az ér dek lõ dõk el in dul -
nak és kö zö sen meg te kin tik egy -
más szõ lõ ül tet vé nyét. Er re az al ka -
lom ra min den bir to kos ki csi no sít ja a
por tá ját. Szem re vé te le zik a haj tá -
so kat, meg be csü lik a vár ha tó ter -
mést. A pin cék nél meg kós tol ják
egy más bo ra it és ta pasz ta la to kat
cse rél nek. A bo rok mi nõ sé gét is vé -
le mé nye zik.

A csepregi bor höl gyek és a
borosgazdák Szent Or bán nak
2014-ben még egy szob rot ál lít tat -
tak a mes ter sé gek és hi va tá sok vé -
dõ szent je i nek kõ szob ra i ból ál ló
Peruska Má ria szo bor park ban. Ezt a
mû vet Marosits Jó zsef szob rász fa -
rag ta ke mény Ju ra mész kõ bõl. Az -
óta min den év ben jú li us el sõ va sár -
nap ján, a fegy ve res erõk és rend -
vé del mi szer vek za rán dok la tán
meg is ko szo rúz zák vé dõ szent jük
szob rát a csepregi gaz dák és bor -
höl gyek.

Mind két Or bán-szob runk elõtt
el visz a Má ria-út is.

Kér jük pat ró nu sun kat, hogy óv -
ja meg a szõ lõ ül tet vé nye in ket az
idõ já rás vi szon tag sá gi tól!

Ba logh Jánosné Hor váth
Te ré zia Bu da pest

Horváthné Pa dos Te réz 
Csepreg

Múlt pén te ken a ha gyo má nyok hoz hí ven
3. éve a tûz ol tók ál lí tot ták fel a má jus fát a fa -
lu Fõ te rén. Erõs ke zû fér fi ak ál lí tot ták fel a
má jus hó nap szim bó lu mát, mely re hor vát szí -
nû sza la go kat kö töt tek a Hor vát Nem ze ti sé gi
Ön kor mány zat és a tánc cso port tag jai. Koc -
cin tot tak egy po hár ere jé ig a kint lé võ em -
be rek a tá vol ság meg tar tá sá val, ezért nem
volt publikus a fa ál lí tás. A má jus fa ki sze dé se -
kor sza lon na sü tés re, be szél ge tés re, egy po -
hár bor ra ki megy a fa lu né pe, ha a kor lá to -
zá sok en ge dé lye zik.                Pin tér Csil la

Az Undi Ön kén tes Tûz ol tó Egye -
sü let 1895-ben ala kult. A tûz ol tó pa -
rancs nok Dö mö tör Ad ri án, az el nök
Jákli Dá vid.

Áprilisban felszentelésre került az
új tûzoltóautó, amely kor sze rû fel -

 sze re lés sel ren del ke zik. Az új au tón
sem mit nem kel lett ja ví ta ni, kar ban -
tar tá si mun kák let tek csak el vé gez -
ve. A tûz ol tó ság tör té ne té ben ha tal -
mas elõ re lé pés, se gít ség, amely
meg kön  nyí ti a mun ká ju kat a baj ba
ju tott em be re ken. Egye sü le tük 15

fõ bõl áll, szor gal ma san pró bál ják
ápol ni a fa lu tûz ol tó sá gi ha gyo má -
nya it. Vé dõ szent jük Szent Fló ri án,
aki nek a szob ra a fa lu szé lén ta lál -
ha tó. A na pok ban ke rült fel újí tás ra
a tûz ol tók ál tal, ön költ sé ges fi nan -
szí ro zás sal.

Az Egye sü let részt vesz a fa lu min -
den na pi élet ben, egy há zi és kul tu -
rá lis ren dez vé nyek koordi ná la sá -
ban, fa lu nap és gye rek nap le bo -
nyo lí tá sá ban. Az éves tûz ol tó bál ju -
kat Kisboldogasszonykor, szep   tem -
ber ben tart ják.

A tûz ol tó au tó meg vá sár lá sa ön -
költ sé gen és támogatóik által va -
lósult meg. Ez úton is kö szö net min -
den ki nek, aki bár mi lyen for má ban
hoz zá já rult a si ke re ik hez!

Mun ká juk hoz sok si kert, ki tar tást
kí vá nunk!                 Pin tér Csil la

Szent Orbán 
és a csepregi szõlõhegy

Undi májusfa

Tûzoltóautó-szentelés Undon
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

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

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

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

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

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)
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nem vállalunk! 

I m p r e s s z u m

[ ]GYÓGYSZERTÁR REN DEZ VÉ NYEK, ESE MÉ NYEK

Jú ni us 4-én, 11-én, 18-án, 25-én és jú li us 2-án,
16–20 ó. Bük für dõn, a Pa vi lon so ron:  TER ME LÕI PI AC.

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

Jú ni us 5-én, szom ba ton 10 órá tól Mo son szent -
miklóson, a sport pá lyán és 6-án, va sár nap, 10 ó. Szom -
bat he lyen, a Ki rály sport lé te sít mény ben: Az I. Or szá gos Ti -
zen egyes rúgó Baj nok ság Te rü le ti For du ló ja. Fõ véd nök: Ki -
rály Gá bor. To váb bi in for má ció: tizenegyesrugo.hu

Jú ni us 6-án, va sár nap 17 ó. Zsirán: Zsira TSK–Sop ron -
horpács KSE, 17.30 ó. Si ma ság SE – Csénye SE me gyei III.
o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Jú ni us 10-én, csü tör tö kön 18:30 ó. Csepregen, a
PSMSK szín ház ter mé ben: Akik tol lat fog tak. A Répce-vidék
köl tõ i nek an to ló gi á ja má so dik, ja ví tott, bõ ví tett ki adá sa
be mu ta tá sa. A köl tõk kel és szer kesz tõk kel be szél get: dr.
Fûz fa Ba lázs iro da lom tör té nész, a ki adó ve ze tõ je.

Jú ni us 11-én, pén te ken 19 ó. Csepregen, a PSMSK
szín ház ter mé ben: Cseh Ta más em lék mû sor – Joós Ta más
és tár sai elõ adá sá ban, a Dé ry né -prog ram ke re té ben.

Jú ni us 13-án va sár nap 17 ó. Egyházasfalu SE – Csa -
pod SCE, Répcevisi FC – Zsira TSK, Sopronhorpács KSE –
Fertõszéplaki SK me gyei III. o. lab da rú gó-mér kõ zés.

Jú ni us 25-én, pén te ken Horvátzsidányban: Folk lór -
fesz ti vál.

A zárt tér ben le võ ren dez vé nyek csak vé dett sé gi iga zol -

vánnyal lá to gat ha tók! A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let -

ve a www.visitbuk.hu, a www.csepreg.hu és a www.naturpark.hu

hon la po kon. A ren de zõ szer vek az idõ pont- és a mû sor vál toz ta -

tás jo gát fenn tart ják.

A mo zog ni vá gyók nak szí ves fi gyel mük be ajánl juk a
bü ki ide gen for gal mi szak em be rek ál tal ki do go zott tú ra -
út vo na la kat, me lyek meg ta lál ha tók a visitbuk.hu web -
lapon. Az Írottkõ Na túr park - Alpannónia kön  nyebb tú rá -
i ból a 2. és az 5–7., a ne he zebb tú rá i ból pe dig a 3–4.
kap cso ló dik vi dé künk höz. A rész le tes is mer te te tõ a
naturpark.hu oldalon ol vas ha tó!

2021. áp ri lis 23-án Pün kösd va sár nap szép ün ne pe volt köz sé günk -
nek. 27 év után (a leg utol só hely be li bér má lás 1994. jú li us 26. volt) 12
fi a tal nak szol gál tat ta ki a bér má lás szent sé gét Brenner Jó zsef nagy -
pré post úr (Bol dog Brenner Já nos vér ta nú test vé re) a tömördi Szent Ilo -
na temp lom ban. 

A ked ves ven dé get nagy tisz te let tel és sze re tet tel fo gad ták a hí -
vek. Kü lön le ges aján dék ként él tük meg, hogy az ün ne pi szent mi sét a
nagy pré post atya mu tat ta be.

Szent be széd ében a Szent lé lek ki ára dá sá ra és a Szent lé lek aján -
dé ka i ra tet te a hang súlyt. Meg tar ta ni az ér té ke ket nem egy sze rû fel -

adat hang sú lyoz -
ta. Is ten se gít sé ge
mel let tük van, ha
jó irány ba ha la -
dunk, a Szent lé lek
tá mo ga tá sá ra is
biz ton szá mít ha -
tunk: nem csak a
meg bér má lan -
dók, ha nem a
meg bér mál tak is.

Ezt kö ve tõ en: a bér má lan dók meg újí tot ták a ke reszt sé gi ígé re -
te ket. Brenner atya ki szol gál tat ta a Szent lé lek aján dé ka i nak tel jes -
sé gét Tömörd, Salköveskút, Söpte és Kõszegpaty if jú sá gá nak. Ez ál -
tal mind an  nyi an erõt és bá tor sá got nyer tek ah hoz, hogy ha té kony
ta nú ság te või le hes se nek Krisz tus nak mind az egy ház ban, mind
pe dig a tár sa da lom ban. Árvay Dá vid, Bozzay Már ton, Buús Bog lár -
ka An na, Paukovits Pet ra, Prisznyák La u ra Éva, Ró zsa Kor nél, Ró zsa
Már ton, Sán dor Ger gely, Sza bó Vi vi en, Sze kér Ger gely, Szõnye La -
u ra és Tö rök Kár oly Bo tond a mai nap tól az egy ház köz sé gek fel nõtt
tag ja i vá vál tak.

Kí ván juk, hogy bát ran nyis sák meg szí vü ket a Szent lé lek ih le té sei
elõtt, s ben nük és ál ta luk meg újul has son és to vább gaz da god has son
te le pü lé sük lel ki éle te!                                                              KSzÁ

NO EL gyógy ulá sá ért!
Mint már sok te le pü lé sen, úgy Tompaládonyban a Hu nya di ut ca 55. szám alatt, az

ön kor mány zat épü le te elõtt is ta lál ha tó fém bõl ké szült ku pak gyûj tõ szív. A pi ros gyûj tõ ne -
mes célt szol gál, az SMA II-es be teg ség ben szen ve dõ pusztacsói kis fiú, No el ke ze lé sé re,
gyógy ulá sá nak tá mo ga tá sá ért he lyez het nek el ben ne a köz ség la kói mû anyag ku pa ko -
kat. A ku pak gyûj tõ szív be vá lo ga tás nél kül dob ha tunk ott ho nunk ban ös  sze gyûj tött mû -
anyag ku pa kot, töb bek kö zött ás vány vi zes, üdí tõs pa lac kok ku pak ja it, tejesdoboz, fla ko -
nos mo só sze rek csa va ros te te jét. Kö szö net az ön kor mány zat nak és dol go zó i nak a ku pak -
gyûj tõ szív el ké szí té sé ért és  ki he lye zé sé ért! Ál lít suk talp ra No elt együtt!                      m.m.

Foly ta tó dik a jár dák 
fel újí tá sa Sopronhorpácson

A Bem Jó zsef ut ca jár dá ja után
a temp lom mel let ti sza kasz is meg -
újult, biz ton sá go sabb lett. A fel újí -
tást az ön kor mány zat sa ját erõ bõl
va ló sí tot ta meg. Igler Pat rí cia

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

A ke reszt ség meg újí tá sa

fo
 tó
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