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• Sopronhorpács
15 éves a sopronhorpácsi
labdarúgó-utánpótláscsapat
Az idei évben ünnepelte a Sopronhorpácsi
Közhasznú Sportegyesület labdarúgó-utánpótláscsapata megalakulásának 15. évfordulóját.
Ez alkalomból sportnapot tartottak a focipályán június 19-én, szombaton. A programon ki-

Családi nap az óvodában
2021. július 2-án (pénteken) családi napot
tartottak a sopronhorpácsi óvodában. Tavaly a
vírus miatt sajnos nem sikerült megtartani az eseményt, így az idei évben annál nagyobb izgalommal várták a szülõk és gyerekek ezt a délutánt. Volt a gyerekeknek csillámtetoválás, arcfestés, tûzoltó- és betegszállítóautó-bemutató, illetve különbözõ versenyeket is rendeztek, me-

lyeken a szülõk is nagy örömmel vettek részt. Az
óvó nénik és dajka nénik zsíros kenyeret készítettek, amikhez a szülõk hoztak zöldséget. Az elfáradt ovisoknak jól estek a finom falatok. A kenyér mellé pedig a saját készítésû bodzaszörpöt
fogyaszthatták. A nap végén minden gyerek kapott ajándékba buborékfújót és lufit.
Igler Patrícia

OLVASS
MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Újabb elõrelépés Sopronhorpácson

Sopronhorpács Község Önkormányzatának a Magyar Falu
program keretében meghirdetett, önkormányzati tulajdonban
lévõ ingatlanok fejlesztése pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult.
A vissza nem térítendõ támogatás összege 9.999.901
Ft, melyet az óvoda energetikai korszerûsítésére fordít (napelem felszerelése az idén
megvalósítani tervezett tetõfelújítás után).

A projekt hozzájárul a tavalyi szintén nyertes Magyar Falu
program Óvodaépület felújítása pályázathoz, melynek keretén belül az óvoda épülete
újul meg és bõvül ki egy öltözõ- és vizesblokkrésszel. A beruházás elõkészítése folyamatban van, a gyermekek hamarosan kiköltöznek az óvodából, átmeneti helyük a kultúrház lesz.
Köszönjük a Magyar Államnak és Barcza Attila képviselõ
úrnak a támogatást!
Igler Patrícia
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csik-nagyok egyaránt találtak maguknak szórakozási lehetõséget. 10 órától az utánpótláscsapatok mérkõzései zajlottak a pályán, majd
12.30-tól ügyességi versenyeken vehettek részt
a vállalkozó kedvûek. A versenyeken különbözõ csapatfelosztásban versenyeztek, mint például edzõk a szülõk ellen, utánpótláscsapatok
az edzõk ellen, vagy akár az utánpótláscsapatok a szülõk ellen. Ha még nem lett volna elég
a gyerkõcöknek a szórakozás, ugrálóvárban
vezethették le a felgyülemlett energiájukat. A
nap folyamán büfé enyhítette a szomjúságot,
fagylalt hûsítette a felhevült testeket, illetve finom ételek csökkentették az étvágyat. Délután
3 órakor a korábbi utánpótlástagok köszöntése
történt, késõbb pedig újabb mérkõzések voltak. A nagy meleg ellenére is sokan ellátogattak az eseményre; akik ott voltak, jól érezték
magukat és kellemesen elfáradtak estére.
Igler Patrícia
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Ezt mûveltük
a karantén alatt...
Ezzel a címmel nyílt kiállítás a XXII. lepülésen ennyi tehetséges és kreatív
Zsirai Napok alkalmából. Az elmúlt év ember él és alkot. Sokak elõtt nem volt
„karanténos” munkáit gyûjtöttük össze ismert, hogy egy-egy zsirai ismerõsük,
településen élõ amatõr, illetve profi milyen kedvtelésnek hódol. Varrás, kökézmûvesektõl. Talán a bezártság miatt, de többen is
elkezdtek a közelmúltban
valamilyen kézmûveskedéssel foglalkozni. A kiállítás
anyagát mindössze egy hét
alatt sikerült összegyûjteni,
köszönhetõen a kiállítók aktív
segítségének. Persze nagy
feladat volt az is, hogy az így
összegyûjtött anyagot látváZsira Ajándék – Nagy György munkái

Ahogy múlik az idõ, egyre távolodunk
a gimnáziumi éveinktõl. Mikor még diákok voltunk, alig vár tuk, hogy kilépjünk a nagybetûs életbe.
Aztán teltek az évek és mi alig vár tuk, hogy végre találkozhassunk. Számoltuk az éveket, hogy mikor lesz már osztálytalálkozónk, hiszen életünk meghatározó négy évét töltöttük együtt.
Mindenki változik, bölcsebb lesz, a régi sérelmek az idõ
múlásával eltûnnek, a csínytevéseken jókat nevetünk. A kevésbé szeretett tanárokra is jó szívvel emlékezünk, az idõ mindent megszépít. Közhely, de igaz. Gondtalanul örülünk társaink sikerének, vagy éppen szomorúan hallgatjuk egy-egy
nehéz élet történetét, együttérzéssel szorítjuk meg egymás
kezét. Az 5. találkozón, mikor még nagyon fiatalok voltunk,
leginkább az életkezdés, párkeresés volt a téma. Aztán jöttek a gyerekek, más irányt vettek a beszélgetések. Így a 35
éves találkozó küszöbén, azt gondolom, hogy jönnek majd
az unokás történetek, a szülõk elvesztése miatt érzett szomorúság. Az élet örök kör forgása...
De mi még együtt vagyunk. Ha csak ötévenként is, de
együtt. Persze nálunk is van, aki egy találkozón sem vett részt,
de jellemzõen mindig ugyanazok ott vannak. Van, aki csak
ritkábban, de eljön, érdekli a többiek sorsa, pótolhatatlan a
viszontlátás öröme. De ez ötévente csak egy alkalom. Milyen
jó lenne, ha a mindennapok is egy osztálytalálkozóhoz hasonlítanának. Az emberek szeretettel fordulnának egymás
felé, rosszindulat, kárörvendés nélkül. Nagy szükség lenne rá.
Legyen minden napunk osztálytalálkozó!
N.P.K.

Kedves zarándok Barátom!
8. alkalommal hív a Mária út az 1 Úton Zarándoknapra. Az idei
évben kicsit rendhagyó, mivel Kõszegrõl augusztus 14-én és 15-én
is indulhatunk.
2021. augusztus 14-én szombaton Kõszegtõl Csepreg felé a hagyományos Boldogasszony elõesti misére megyünk.
2021. augusztus 15-én vasárnap délután a még hagyományosabb (300 éves) Rõtfalvi (Bgl.) Boldogasszony búcsú alkalmával veszünk részt a magyarok ünnepi szentmiséjén.
Sudár György

Következõ megjelenés: 2021. szeptember 1.
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tés, horgolás, famunkák,
höveji csipke, virágkötészet,
szappankészítés, harisnyavirágok és még sorolhatnánk.
Volt, akinek a szakmája a
hobbija. Mûkörmöket készít,
és a bezárás alatti idõt azzal
töltötte, hogy új technikákat
próbált ki, új mintákat talált
Dr. Tóthné Korösi Zsófia höveji
csipkével díszített ruhái
ki, s ezeket mutatta be a látogatóknak. A kiállítás csupán egy napig tartott, de reméljük, hogy néhány év
múlva megismételhetjük!
Reméljük azt is, hogy többen
inspirálódtak a látottak
alapján és a bennük szunynyadó tehetségnek utat engednek.
S végezetül a rendezvény mottójának a következõ idézetet választottuk:
Eredics Nikoletta harisnyavirágai
„Szerintem bárki, aki elég
nyos tárlattá formáljuk. A visszajelzések indíttatást érez, hogy alkosson és ne
alapján ez sikerült is. Rendkívül szép elvegyen, tiszteletet érdemel” – Kurt
darabok kerültek a látogatók szeme Cobain
elé. Büszkék lehetünk arra, hogy a teN.P.K.

Osztálytalálkozók
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• Tompaládony
Új sportpark Tompaládonyban
Tompaládonyban július 3-án fõzõversenyen vehettek részt a falu lakói. A gyerekeket
népi fajátékok és légvár is várta. Sor került a
pandémia idején született gyerekek születésfájának elültetésére. A településen az elmúlt
idõszakban többen új otthonra találtak, ennek emlékére is új fa került a földbe. Molnár Ildikó polgármester és Ágh Péter országgyûlési

Falunap Tormásligeten
Július 03-án verõfényes napsütésben falunapot tartottunk Tormásligeten, melyen Ágh Péter
országgyûlési képviselõ bejelentette, hogy Tormásliget Község a Magyar Falu program révén
23.426.912 Ft-ot nyert útfelújításra.

A kulturális program keretében 14 órakor
Szép Bence, „A világ legügyetlenebb bûvésze”
szórakoztatta legfõképp a gyerekeket. Bence
egy mûsorszünet után visszatért a felnõttekhez

A kicsik sem unatkoztak. Ugrálhattak légváron, trambulinokon, és az Aranyló Lovasudvar jóvoltából pónilovagolhattak. A pandémia miatt
idén a kerékpáros közlekedésbiztonsági program elmaradt, de azt egy késõbbi idõpontban
szeretnénk majd pótolni, amint a helyzet megengedi.
Szeretnénk megköszönni a fõzõcsapat és a
segítõk munkáját!
B.E
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képviselõ átadták a kormányzati támogatásból megvalósult sportparkot. Ágh Péter kiemelte: a hatékony oltási program ad lehetõséget arra, hogy együtt legyenek, arra biztatta azokat, akik még nem vették fel az oltást,
éljenek a lehetõséggel. Mindenkinek köszönetet mondott a járvány alatti helytállásért. A
sportpark kapcsán kiemelte: a koronavírus
okozta bezártság is aláhúzta a szabadban
való sportolás lehetõségének fontosságát. A
jelenlegi helyzet kapcsán rámutatott: most az
egyik legfõbb feladat az ország újraindítása,
a gazdaság teljesítõképességének növelése,
a családok megerõsítése, valamint a helyi közösségek, így – többek között – a kistelepülések további erõsítése. A kormány által indított
Magyar Falu program ezt a célt hordozza,
melynek eredményei egyre több helyen látszanak Vas megyében.
yde

egy kis kedélyállapot-karbantartásra. Berentei
Péter slágereket énekelt, majd a Toronyi Aranypatak Asszonykórus és a Kekeri Citerazenekar
után egy kis táncbemutatót láthatott a közönség a Mosoly Tánccsoport elõadásában. Õket
az Ataru Taiko Dobszínház követte egy ütõs produkcióval. Az ízletes vacsora után a MEGA zenekar húzta a talpalávalót hajnalig.
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Pályázati Hírek – Csepreg

Fotó: Dr Tarsoly Ádám

Horváth Zoltán, Csepreg város polgármestere az alábbi pályázati fejleményekrõl számolt be
az elmúlt egy hónapban:

Elsõként a város TOP turisztikai pályázata vonatkozásában beadott többlettámogatási igényének pozitív elbírálását emelte ki, amely döntés további 9.498.741,- Forint összeg felhasználását teszi lehetõvé a projekt megvalósítása so-

rán. E pályázat több turisztikai fejlesztést foglal
magában, amelyek egyik fõ eleme egy vinotéka kialakítása.
Ezt követõen a Mátyás utcai útfelújításról számolt be, amely most annak köszönhetõen folytatódhat, hogy a Belügyminisztérium 20.000.000,Forinttal egészíti ki a város önerejét. Ezzel kapcsolatban polgármester úr megjegyezte, hogy természetesen folyamatosan keresik a lehetõségeket,
forrásokat más utcák felújítására is, így például a
Damjanich utca felújítására beadott pályázatuk is
jelenleg tartalék listán van.
Végül az MFP-ÖTIF/2021 kódszámú, „Önkormányzati temetõk infrastrukturális fejlesztése” c.
pályázaton elnyert mindösszesen 1.498.600,Forintról értesülhettünk, amelyet a kegyeleti közszolgáltatás színvonalának megõrzésére, eme-

lésére tud a város fordítani. Ezzel kapcsolatban
bejelentésre került az is, hogy a korábban bejelentett MFP-FVT/2020 kódszámú pályázati kiíráson elnyert 4.987.980,- Forint összegû támogatásnak köszönhetõen már el is készült mindöszszesen 130 méter (a ravatalozó mellett kezdõdõ
közlekedõ szakasz mintegy 110 fm hosszúságban a kápolna vonaláig, illetve a kápolnával
szemben állva, annak bal oldalán lévõ szakaszon) eredetileg füves, helyenként kavicsos ösvény szilárd burkolattal való ellátása.
Polgármester úr több alkalommal is köszönetet mondott Ágh Péter országgyûlési képviselõ úr
fenti pályázati sikerek vonatkozásában kifejtett
tevékeny közbenjárásáért, amely nélkül nem
valósulhatnának meg ezek a fejlesztések.
Dr. Tarsoly Ádám

Út- és járdafelújítási támogatások
Csepregen, Lócson, Bõben és Mesterházán a Belügyminisztériumtól
Mind a négy pályázó nyert. Összeségében
több mint 45 milliós forrás érkezett a Répce vidékére – számolt be Ágh Péter.
Az önkormányzatok két pályázati lehetõséggel is élhetnek, ha az utak, járdák helyzetén javítani szeretnének. A kormány által a kistelepülések érdekében indított Magyar Falu program
mellett a Belügyminisztérium is évrõl évre biztosít
útfelújítási lehetõséget.
A Répce vidékén idén minden, a belügyhöz
benyújtott pályázat kormányzati támogatásban
részesült – mondta el lapunknak Ágh Péter országgyûlési képviselõ.

Csepregen a Mátyás utca felújítását kívánta
elérni az önkormányzat, ennek érdekében 20
millió forintot nyújtott Magyarország Kormánya.
Lócs járdafelújításra pályázott sikerrel 11 216 283
Ft értékben. Bõ a Kossuth utca járdájának újjáépítésére kapott 13 482 890 Ft-ot. Mesterháza
szintén a járdát szeretné rendbe hozni a temetõben. Erre a célra a 1 765 411 Ft-ot biztosított a
kormány – számolt be Ágh Péter. Az országgyûlési képviselõ elmondta, hogy a Répce vidékének
települései a Magyar Falu programban is számos
célra kaptak a támogatást. Ezekrõl következõ
számunkban számolunk be.
yde
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Falunap Nemesládonyban
A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került a várva várt falunapi rendezvényünk, 2021. július 10-én szombaton, mely színes
programokat kínált a falu lakói számára.
Rubóczkiné Börczy Viktória polgármester aszszony köszöntötte a jelenlévõket, szemekbe
könnyet csalogató beszédjével, melyben kifejtette, milyen fontos szerepe is van az életben a
szeretetnek. A katolikus egyház részérõl ünnepi

önzetlen közösségépítõ társadalmi munkájával
hozzájárult Nemesládony Község fejlõdéséhez
és ezzel együtt a közösségépítéséhez. Köszönjük
a munkájukat! A délutáni program a gyermekek

mûsorával kezdõdött, amire önállóan készültek
fel. Nagy sikert arattak a résztvevõk körében!
Büszkék vagyunk rájuk! Ezután hallhattuk a tormásligeti citerások mûsorát, akik több megyébe
és kultúrába vezették a
nézõket. Szeli Judit Juju
ritmikus
gimnasztikát
mutatott be a gyermekekkel. Ezt követte a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Mûvészeinek elõadása, amiben
operettslágereket hallhattunk. Buli mix együttes, retro zenéivel a 80as, 90-es évek emlékeit
elevenítette fel a közönséggel.
A rendezvény szakácsa Bögöthy Endre
volt, aki marhapörkölttel és hamis cigánnyal
kedveskedett a vendégeknek. Köszönjük neki
a finom vacsorát! Ez idõ
alatt hallhatták Szombathely Város Fúvószenekar elõadását, illetve
lehetõség nyílt a falu
utcáiban Varga Szilárd
által lovaskocsikázásra
is. A vacsorát befejezõen a képviselõ-testület
megkezdte a tombola
sorsolását, ahol sok-sok
ér té kes
nye re ményt
nyer het tek a je len lé võk. Köszönjük szépen
mindenkinek a felajánlást! A tombolát követte
a bál, az élõ zenét és a jó hangulatot L’amour
Duo hajnalig biztosította.
Köszönjük, hogy velünk együtt szórakoztak!
Ohr Brigitta
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beszédet mondott Szabó Miklós plébános úr, aki
meglepetéssel is készült – e jeles napra. A gyermekekrõl készült fényképet kinyomtatta több
példányban, illetve minden gyermek kapott tõle egy fakeresztet, ezzel is szimbolizálva, hogy
milyen fontosak a gyermekek. Majd ezt követték
a 11 fõ diák könyvjutalmai. Kimagasló tanulmá-

nyi eredményeik és példaértékû magatartásuk
miatt elismerésben részesültek. Itt is gratulálunk!
Az elismerések tovább folytatódtak 57 emléklap
átadásával a falu lakói részére. Aki alázatos és
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Fitt-Boksz tábor Bükön
Nyári tábort szerveztek a Honvédelmi Sportszövetséggel közösen Bükön 07. 19-tõl 07. 23-ig
a Walter Panzióban, ahol szakosztályuk új edzõterme is megnyitott. 40 fiatalt tudtak összesen öt
napon át foglalkoztatni. Voltak rutinosabb, az
ökölvívás körében már ismert versenyzõk, és vol-

már Ferenc irányításával, íjászat, airsoftcélbalövészet és csapatverseny, judo- és önvédelmi bemutató. A Kõszegi Hagyományõrzõk
bemutatót tartottak a középkori viseletrõl és
fegyverzetrõl, és a résztvevõk betekintést nyerhettek a középkori hadászatba is. A dottózás so-

tak a környékrõl érkezõ, kezdõ versenyzõk, akik
a tábor során ismerkedtek meg az ökölvívással,
honvédelmi, rendészeti ismeretekkel. Egyesületünk ökölvívói mellett az Egri Sportiskola nyolc
versenyzõje is részt vett a táborban. A napi két
edzésen kívül biztosítottak más programokat is a
résztvevõk számára: mini Exatlon-verseny akadálypályán, rendészeti kutyás bemutató Pap István nyugalmazott rendõr fõtörzsõrmester és Kal-

rán megtekintették Bük város nevezetességeit.
Közös pólót és hátizsákot kaptak a versenyzõk. A
táborozást edzõmérkõzésekkel és közös tábortûzzel zárták. A Honvédelmi Sportszövetségnek
és Barota Sándornak, a Walter Panzió üzemeltetõjének segítségégével 40 gyermeket öt napon
át tudtak táboroztatni, étkeztetni és foglalkoztatni ingyenesen.
Varsányi Áron- S.Heni
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• Horvátzsidány
Szentmise az erdõ lágy ölén – Zarándokok a Peruska Mária-kápolnánál
2021. júl. 4-én a horvátzsidányi egyházközség, a fegyveres erõk, rendvédelmi szervek, tûzoltóságok, mentõk, hagyományõrzõ
egyesületek, lovagrendek zarándoklatát tartották a búcsújáróhelyen.

A VMSZC Nádasdy Tamás Technikum és Kollégium, nyári napközis tábort szervezett általános iskolás felsõ tagozatos tanulók számára, június 21–25-ig. 20 csepregi diák élvezhette egy
héten keresztül a tábor élményekkel teli, változatos, színes programjait.
A foglalkozásokat vezetõ pedagógusok iskolánk szakoktatói, és kollégiumunk nevelõi voltak.
A gyerekek minden nap más-más programokon
vehettek részt: zenés-játékos angol, kézmûves
foglalkozás, sportversenyek, közösségi játékok,
3D-modellezés, VR-játék, weboldalkészítés. Médiafoglalkozás keretében rövid animációs videókat készítettek diákjaink, majd munkájuk eredményét közösen nézhették meg kollégiumunk
társalgójában. Kézmûves foglalkozáson a gyerekek csapatokba rendezõdve aszfaltrajzversenyen vehettek részt. A 3D-ben modellezett és kinyomtatott névre szóló kulcstartókat pedig hazavihették emlékül.
Táborozóink ellátogathattak iskolánk büki telephelyére, a vendéglátói szakképzõ iskolába
is, ahol szakoktató segítségével finomabbnál finomabb gyümölcskoktél italokat készíthettek,
melyek elfogyasztása üdítõ, frissítõ élmény volt
a nagy kánikulában. Bemutatták a kiválóan felszerelt tankonyhát, és eszközöket, melyet szintén
nagy érdeklõdéssel fogadtak a tanulók.
Jártunk a csepregi szõlõhegyen is. Egykori
kollégánk, Horváth József szõlõsgazda birtokát
látogattuk meg, egy rövid túrával egybekötve.
A tanár úr a hegy bemutatásával és ehhez kapcsolódó érdekes történetekkel kápráztatta el a
diákságot.
Nagy népszerûségnek örvendett a gyerekek
körében a méta nevû játék, melyet igazgató úr
vezetésével és bíráskodásával játszottak a táborozók. (A méta egy hagyományos magyar labdajáték, amelyet két, tíz-tizenöt fõbõl álló, ütõkkel felszerelkezett – többnyire gyerekekbõl, diákokból álló – csapat játszik. A méta játék mai formájában a várháborúk emlékét õrzi. Eredetileg
a városi iskolák, kollégiumok diákságának kedvelt játéka volt, amelyet idõvel a vidéki települések ifjúsága is átvett. A falu népe õrizte és to-

vábbalakította a játékot, így a játéknak sok változata elterjedt. A méta családjába tartozik a
krikett és a baseball is.)
Nagy sikere volt az iskolánk udvarán lévõ kemencében sütött pizzánknak, melyet táborozóink lelkesen, jóízûen fogyasztottak el a tábor zárónapján.

A beszélgetésekbõl, szülõi visszajelzésekbõl
örömmel mondhatom, hogy a gyermekek számára tényleg élményekben gazdaggá tudtuk
tenni ezt az öt napot. Dicséretet érdemelnek a
gyerekek is, hiszen példamutató magatartásukkal és érdeklõdésükkel még hatékonyabbá, élvezhetõbbé válhattak játékos foglalkozásaink.
Sok szeretettel várunk legközelebb is minden
kedves csepregi és környékbeli felsõ tagozatos
érdeklõdõt a meghirdetett nyári napközis táborainkban!
Neuliszt Anikó

2021. augusztus XI. évfolyam 8. szám • www.repcevidek.hu

A prominens személyek között Horvátország nagykövete is jelen volt.
A kétnyelvû (magyar–horvát) szertartáson
celebrált Dumovits István plébániai kormányzó
és Dr. Anton Kolic nyugalmazott plébános. A
szentmisét a koronavírus áldozataiért ajánlották
fel. A szentmise keretén belül az egyenruhás és
a civil szervezetek is koszorút helyeztek el a szoborparkban védõszentjük szobránál. Így a
Csepregi Borhölgyek és a borosgazdák is Szent
Orbán szobránál. A celebráló plébános urak
megszentelték a csepregi bort, valamint megáldották a Csepregi Borhölgyeket és borosgazdákat. A Pálinka Lovagrend pálinkáit is
megszentelték.
A Himnuszok elhangzása és a zászlók kivonulása után kötetlen beszélgetéssel fejezõdött
a be a program. Horváthné Pados Teréz

Nádasdy tábor Csepregen
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Kispuskalövészet Csepregen
8. alkalommal rendezte meg a Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és Bajtársi Egyesület a
nemzetközi kispuskalõversenyét.
Idén 18 csapat mérte össze tudást 45 versenyzõvel. A verseny 2021. 07. 24-én a csepregi
lõtéren került megrendezésre, majd az eredményhirdetésre és egy közös ebédre az Ottó
Kempingben került sor.

A versenyen részt vettek polgárõrök, BEOSzegyesületek, szlovén veteránok és tûzoltók is.
A lövészet az oktatás és eligazítás után megkezdõdött, közben a versenyzõknek a rendezõk
kávét, szendvicset és vizet kínáltak. A verseny során mindenki ügyelt a higiéniás szabályokra. Az

Osztrák Bajtársi Szövetség burgenlandi csapata
reggel lemondta a részvételt, mivel 1 tagjuk belázasodott, tesztelni nem volt idõ a versenyig.
A versenyen a következõ eredmény született, az elsõ 3 helyezett: 1. Bencsik Géza 73 köregység CSKPBE • 2. Bodó László 68 köregység
Kanizsa HÖR • 3. Takács Piroska 66 köregység
BEOSZ Szhely. Csapat elsõ 3 helyezett: 1. HÕR.
Nagykanizsa I. csapat
168 köregység • 2.
ZVVS.M. SODOT 157
köregység • 3. CSKPBE
I. csapat 134 köregység.
A helyezetteknek a
díjakat Bencsik Géza
elnök, László Attila ny.
alezredes és BEOSZ
Nyugat-dunántúli régióvezetõ és Méhes
Attila, a Vas megyei
Polgárõr Szövetség járási koordinátora adták át.
A díjátadás után mindenki elfogyasztotta az
egyesület által készített grillebédet.
Jövõre szeretettel várja az egyesület a részvevõket a következõ megmérettetésen.
Fotók: Horváth Zsolt és Gombos Miklós
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• Bõ
51 éve végeztek
a Bõi Általános Iskolában
Tavaly az 50 éves találkozónkkor elhatároztuk, hogy ezután minden évben összejövünk.
Így 2021. július 10-én 11 órakor a Bõi Általános Iskola elõtt gyülekeztünk. Kevesebben
voltunk, mint az elõzõ évben. Örömünkre
Nagy Gabriella tanárnõ is eljött.

Július hónap fantasztikus eredményeket ho- raktárt üzemeletetett benne, késõbb a raktárból
zott Lócs számára, mind az önkormányzatnak, kocsma lett. 2014-ben került az épület az önkormind a civil egyesületnek. Elsõ körben 970.000 mányzat tulajdonába, mely azóta csak raktárFt vissza nem térítendõ támogatást kapott a Ró- ként szolgált. Már az elõzõ faluvezetésnek is
zsafalu Civil Egyesület a Magyar Falu program szándékában állt a felújítás, így 2019 tavaszán
Falusi Civil Alapjából a 2022. évi Rózsafesztivál elkészült a tervdokumentáció Rózsa József termegrendezésére és újabb faluszépítõ virágo- vezõ által, melyet azóta minden évben benyújsítási akcióra. Lócs
Községi Önkormányzat sikerrel pályázott a
Bel ügy mi nisz té ri um
Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása címû felhívására,
melyen 11.216.283 Ft
támogatást kapott az
Arany János és Kossuth Lajos utcák járdáinak felújítására. A
Magyar Falu programban temetõfejlesztésre
3.220.085 Ft támogatást nyert önkormányzatunk urnafal kialakítására és mögötte új
kerítésrész építésére. A
A jelenlegi és a tervezett homlokzat, tervezõ: Rózsa József
legnagyobb projektünk az egykori iskola,
majd bolt és kocsma
épületének külsõ, belsõ felújítása, új funkcióval történõ felruházása, melyre 25 millió Ft
támogatást nyert el az
önkormányzat szintén
a Magyar Falu programban, Közösségi terek fejlesztése kategóriában. Az egyesület
székhelyeként is szolgáló épületben célunk egy helytörténeti kiállítás és alkotómûhely tottunk pályázatra. Idén végül siker koronázta a
kialakítása, amelyben rendszeres találkozáso- kitartó munkát. A támogatásnak köszönhetõen
kat, foglalkozásokat, bemutatókat tervezünk. Az újra szép fényében ragyoghat majd az épület a
épület jelenleg nagyon rossz állapotban van, a római katolikus templom szomszédságában, azkémények bármikor ledõlhetnek, a tetõ beázik, zal azonos színekben. Hálásan köszönjük Ágh
az épület vizesedik, 2013 óta áll üresen. Forrása- Péter országgyûlési képviselõ úr, valamint Gagyi
ink szerint 1909 szeptemberében az akkor új is- Levente, a Civil és Nemzetiségi Kapcsolatok Bikolaépületben kezdõdött el a tanítás Lócson, zottsága elnökének közbenjárását a sok támoegészen 1973 õszéig. Majd megvette a Répce- gatásért! Tovább szépülhet és épülhet Lócs.
lak és Vidéke ÁFÉSZ, 1978-tól vegyesboltot és
RN

OLVASS MINKET ONLINE IS!
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Az iskolában Hajós Attila igazgató úr fogadott bennünket. Körbevezetett bennünket az
épületben. Alig ismertük ki magunk, hiszen
több új résszel, osztályteremmel is bõvült az iskola. Öröm volt látni a szép, rendezett iskolát.
Sorra jöttek elõ a szép emlékek.
Igazgató úr az iskola életérõl is beszélt, és
örömünkre behozta az Anyakönyvet. Megemlékeztünk elhunyt tanárainkról, osztálytársainkról is, hiszen sokan már nincsenek köztünk. Röviden mindenki beszámolt, mi történt vele.
Majd az Ernhardt Panzióban az ebéd elfogyasztása után kötetlen beszélgetéssel, emlékek felidézésével folytatódott a délután.
Horváthné Pados Teréz

Támogatások sora Lócsnak
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Berényiek Berényben
1996-ban két vörösberényi fiatalamber, Dér
András és Mester Ferenc álmodta meg a Berény
nevû települések találkozóját. Az országban 13
ilyen nevû település található: Balaton-, Borsos-,
Csák-, Diós-, Iharos-, Jász-, Karancs-. Kis-, Lovas, Mezõ-, Nagy-, Vörös- és Iklanberény. 2007-ben
már volt Iklanberényben találkozó, de akkor

családi szervezésben valósult meg. A jubileumi,
25. találkozó már önkormányzati támogatással
jött létre.
Óriási készülõdés elõzte meg az eseményt,
hogy méltó legyen a negyed évszázados összejövetelre. Jász- és Karancsberény kivételével
minden Berény képviseltette magát. Köszöntõt

mondott a település polgármestere,
Mészárosné Nagy Mária, Ágh Péter, országgyûlési képviselõ, majd Dr. Kelemen
Dávid tör ténésztõl hallhatták Iklanberény történelmi eseményeit. A kulturális program a Pannon Cigányzenekar
Kamaraegyüttessel vette kezdetét, és az
ebéd alatt szolgáltatták a muzsikát.
Õket Szép Bence bûvész mutatványa
követte, majd Berentei Péter énekes alapozta meg a hangulatot. A répceszemerei amatõr színjátszósok West Hungary darabján kacaghattak a berényiek. Ezután ismét
Szép Bence interaktív kvízén adhattak
tudást a vendégek,
majd stand upelõadásán mosolyoghattak. A délután utolsó fellépõje
Gyémánt Valentin
volt. A helyi asszonyok, lányok és egy
legény, kiegészülve
csepregi és tömördi lányokkal, egy meglepetésprodukcióval is készültek a vendégeknek. A
Jerusaleme táncot adták elõ, nagy sikerrel, melyet még az este folyamán közkívánatra ismét
elõadták. A hangulat annyira a tetõfokán volt,
hogy még egy harmonikás is elõkerült rendezvény végére. Jövõre Diósberény fogja a
berényieket vendégül látni.
S.Heni
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• Csepreg
Közgyûlési mozaik
A Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és
Bajtársi Egyesület beszámoló közgyûlésére a
nemrégiben nyílt térben, az Ottó Kemping teraszán került sor. Bencsik Géza elnök ismertette a
tavaly történteket, a pénzügyi gazdálkodásunk
fõbb tényeit. Szó volt az egyesület 10. évfordulójának megünneplésérõl, a járõrszolgálat teljesített óraszámairól, a karitatív tevékenységünkrõl éppúgy, mint arról, hogy elnökünket

Pro Natura-díja
A Pesti Vigadóban július 6-án rendezett
ünnepséget az agrárminisztérium az Erdõk
Világnapja, a Föld Napja, a Környezetvédelmi Világnap, valamint a pedagógusnap
alkalmából. Nagy István agrárminiszter és
László Tibor Zoltán környezetvédelemért
felelõs helyettes államtitkár itt adta át a
Pro Natura-díjakat. A ma is Bükön élõ dr.
Gyurácz József ornitológus, fõiskolai tanár,
az ELTE Savaria Egyetemi Központ Biológiai Tanszékének vezetõje is átvehette e
szakmai díjat, a legrangosabb hazai természetvédelmi elismerést „a generációk magas szintû képzésében elért elévülhetetlen érdemeiért, a madárökológiában elért tudományos
eredményeiért”. Ez adta az alkalmat a tudós tanárral történõ beszélgetésre.
– A természet iránti érdeklõdésed nyilván családi gyökerekhez
kapcsolódik. Az sem véletlen, hogy
középiskolád és az elsõ munkahelyed is az erdészethez kötõdött.
– Hatodik osztályos voltam, amikor
elsõ, meghatározó madarász élményem egy erdei fülesbagoly tojásainak
és éppen kikelõ fiókájának megfigyelése volt Lócs határában. Négy osztálytársammal a szántóföldeken át gyalogoltunk odáig. Innentõl minden szabadidõmet a foci mellett csak az állatok, elsõsorban a madarak természetbeni megfigyelésével töltöttem. Hasonló érdeklõdésû barátaimmal fészkeket kerestünk a
Répce menti erdõkben, réteken
Csepregtõl Bõig, a megfigyeléseimrõl
naplót vezettem. A természeti jelenségek iránti érdeklõdésem továbbtanulásomat is meghatározta, így kerültem 1974-ben
a soproni Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolába. A középiskolai évek alatt az akkor a soproni
erdészeti egyetem tanára, Kárpáti László (késõbb a Fertõ-Hanság Nemzeti Park alapító igazgatója) vezetésével megalakult a Madártani és
Természetvédelmi Egyesület Soproni Helyi Csoportja számos izgalmas és tanulságos programokkal, mint például a madárgyûrûzõ táborok.
– Életrajzodban látható, hogy egyetemi
tanulmányaid során, illetve oktatói, vezetõi
és tudományos pályádon lépésrõl lépésre
haladtál elõre az általános iskolai tanári
állástól az egyetemi tanszékvezetõi és a
dékáni tisztségig. Közben rengeteg kutatást végeztél, publikáltál, s hazai és nemzetközi konferenciákon adtál elõ. Mindez
szépen épült egymásra, s közben még három gyermeket is felneveltetek.
– A középfokú erdészeti tanulmányok után
az Erdészeti Tudományos Intézetben volt elsõ
munkahelyem, ahol a tudományos és a tanári
pálya kezdett érdekelni. A pedagógusi munka
iránti érdeklõdésemet és tanári tehetségemet a
szüleimtõl örökölhettem, mindketten pedagógu-

sok voltak: édesapám biológia–földrajz szakos
tanár, édesanyám tanítónõ. A pécsi tanárképzõ
fõiskola biológia–földrajz szakán inspiráló szakmai hátterem volt egyik tanáromnak, Majer Józsefnek és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Baranya megyei csoportjának köszönhetõen. A tanulás mellett tudományos eszközökkel kezdhettem vizsgálni a madarakat és vonulásukat, kezdetben a sumonyi madárvonulás-kutató állomáson. A madárvonulás
kutatás volt az, ami engem mindig érdekelt. E
területen Csörgõ Tibortól, az ELTE tanárától, dok-

tori munkám témavezetõjétõl kaptam sok segítséget. Izgalmas, hogy az Afrikában telelõ madarak révén egy nagy léptékû jelenség vizsgálatára van mód. Ezen kívül szívesen veszek részt
a madármonitoring, madármegfigyelõ és védelmi programokban is. 1997-ben Haraszthy
László felkérésére indítottam el az országos
gyurgyalagvédelmi programot, ami sikeres volt,
hiszen számos olyan felmérési módszert, védelmi
megoldást dolgoztunk ki, amit az országban
már számos helyen alkalmaznak. A különbözõ
kutatásaim eredményeit közel 300 tudományos
közleményben publikáltam és számos elõadást
tartottam hazai és külföldi konferenciákon. 2011
óta tagja vagyok az Aquila és az Ornis
Hungarica tudományos folyóiratok szerkesztõbizottságának.
A kutatás és a tanítás nem választható el
egymástól, hiszen egymást erõsítik. A saját felfedezés öröme, élménye, a terepi tapasztalat
elõre visz. Különösen a felsõoktatásban dolgozó pedagógusok számára fontos, hogy ne
csak a könyvben leírt dolgokat közvetítsék a diákok felé. A közoktatásban eredményesebben
lehet tanítani, ha a tanárnak van saját megfi-
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megválasztották a Vas megyei Polgárõr Szervezetek Szövetsége felügyelõbizottságának elnökévé, e sorok íróját, Horváth Zsolt elnökhelyettest pedig megyei elnökségi tagnak és az OPSZ
választási bizottsága tagjának.
Ezúton is köszönjük a BEOSZ elnökségének,
hogy a Covid idején védelmet szolgáló célzott támogatásban részesültünk. A fertõtlenítõszerek és védõmaszkok beszerzése nagy segítség volt, hiszen a szociális tevékenységünk
során tagjainkat és a rászorulókat tiszta, fertõtlenített, védett gépjármûvel szállíthattuk.
2021. 06. 23-án az új Kõszegi Rendõrkapitány (Maxim László r. alez.) hívatta a kõszegi
járásban lévõ összes polgárõrvezetõt, melynek célja az volt, hogy bemutatkozzon mint új
kapitány, illetve kéréssel forduljon az egyesületekhez.
Kõszeg környékén megnövekedett a migráció: Kõszeg, Horvátzsidány, Ólmod térségeiben. A közös szolgálatok célja volt, hogy Vas
Megyében korlátozzuk-megszüntessük az embercsempészetet.
A járási koordinátor engedélyt kért az
egyesületek részére, hogy illetékességi területen kívül is részt vehessenek a rendõrség által
kért feladatban.
Egy hétben két elfogás történt. Mindkét
esetben Ólmod területén. Egy esetben 4 fõ szíriai fiatalt (egy 12 éves gyerek, valamint egy
14, egy 16 és egy 18 éves) sikerült elfogni.
Második esetben 9 fõ elfogása történt, 6
fõ szíriai és 3 fõ magyar embercsempészé.
Ezekben az elfogásokban a Csepreg Közbiztonságért Polgárõr és Bajtársi Egyesület emberei vettek részt.
Kép és szöveg:
Horváth Zsolt, Méhes Attila

A természettudós
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gyelése, adata a helyi természeti ér tékekrõl, jelenségekrõl. Két évet általános iskolai tanárként dolgoztam Mihályiban és Bükön, közben
elvégeztem a szegedi egyetem középiskolai
biológiatanár szakját, majd doktoráltam és habilitáltam is. 1988 óta tanítok a szombathelyi
tanárképzésben. 2000 óta különbözõ vezetõi
feladatokkal is megbíztak, de legbüszkébb a
tanítványaimra vagyok, akik a közoktatásban,
tudományos területen vagy a gyakorlati természetvédelemben dolgoznak. Állatrendszer tant,
ökológiát, etológiát, biogeográfiát és természetvédelmet tanítok diákjaimnak, de bíztatom
és segítem õket abban, hogy önálló tudományos diákköri tevékenységet is folytassanak
egyetemi éveik alatt.
Szakmai munkám nyugodt hátterét feleségem, Böcskör Katalin, három gyermekem és
három unokám biztosítja. A terepi munka, a
konferencia részvételek sok távolléttel járnak,
de ez sohasem volt probléma, megfelelõ szer vezéssel és a nagyszülõk segítségével ezt mindig megoldottuk. A gyermekekkel töltött idõ
számomra a legjobb kikapcsolódás. A természet tiszteletét gyermekeim magukkal vitték a
családból, sok idõt töltöttek velem madárgyûrûzõ táborokban, ahol sok pozitív élmény mellett a természeti ér tékek megõr zésének fontosságáról is sokat hallottak.

– Mióta vagy tagja a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesületnek, s milyen tisztségeket töltesz be ott?
– 1974 óta vagyok tagja az egyesületnek,
az Országos Elnökség tagja voltam 1994 és
2005 között, és 15 éven át tagja voltam a Gyûrûzõ és Vonuláskutató Szakosztály vezetõségének is. 1994 óta a Vas megyei csoportjának elnöke vagyok.
– Madártani tevékenységed több szálon vidékünkhöz is kötõdik. Beszélnél errõl.
– Miután visszakerültem Vas megyébe 1988ban, az MME itteni csoportjában folytattam a tevékenységemet. 1991-ben Szombathelyen
megszerveztem az MME III. Tudományos Ülését.
Két fokozottan védett madár faj, a gyöngybagoly és a gyurgyalag elsõ felmérését szerveztem
meg Vas megyében. Rendszereztem és összegeztem a madár fajok Vas megyei elõfordulásairól, különbözõ megfigyelõk által gyûjtött, úgynevezett madárfaunisztikai adatokat. Ezeket
szerzõtársaimmal közösen publikáltuk Vas megye két madár tani névjegyzékében (2010,
2020). 1996-ban megalapítottam és szerkesztem a Cinege Vasi Madártani Tájékoztatót, ami
évente egy alkalommal jelenik meg és tájékoztat a Vas megyében folyó madártani munkák
legújabb eredményeirõl. A tájékoztató ingyen
mindenki számára elérhetõ a világhálón. Részt

vettem a tömördi „Nagy-tó” és környékének
megvásárlását elõkészítõ munkákban. Kollégáimmal elindítottuk a Tömördi Madárvártát 1998ban, ami ma már nemzetközi jelentõségû kutatóhely, oktatási helyszín és a gyakorlati természetvédelem egyik hazai területe is. Nyitva áll a
természetvédelem és a madártan iránt érdeklõdõk elõtt.
– Bükön Ablánc-díjat alapítottál. Mi ennek a lényege?
– Az Ablánc patakról elnevezett díjat 2014ben alapítottam volt általános iskolám, a
Felsõbüki Nagy Pál Általános és Szakiskola felsõ
tagozatos tanulói számára. A díszoklevéllel és
pénzjutalommal járó díjat természettudományos
tantárgyak mindegyikébõl legalább jó tanulmányi eredményt elérõ és valamilyen természetismereti versenyen résztvevõ, természetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet végzõ diák kaphatja meg. A díjat a tantestület javaslata
alapján az önkormányzat képviselõtestülete ítélheti oda minden tanévben egy tanuló számára.
A díjat a mindenkori polgármester és igazgató
adja át az iskola tanévzáró ünnepélyén. A díj
alapító tõkéjét bárki növelheti a büki önkormányzat alszámlájára történõ befizetéssel.
– Gratulálok kitüntetésedhez. Jó egészséget és további sikeres munkát kívánok.
Sági F.

Plébánosváltozás Bükön és a hozzátartozó filiákon
Jász László atya nyugdíjazását dr. Veres
András megyés püspök az egészségi állapotára való tekintettel – köszönetnyilvánítás mellett – elfogadta, és felkérte, hogy nyugdíjas kisegítõként Gyõr-Kisbácsán segítse a plébános

szolgálatát, illetve gyóntatóként segítsen a
Székesegyházban, vagy szükség esetén a karmelita templomban. Helyére Dr. Szalai Gábor lelkész urat kinevezte Bük plébánosává,
valamint megbízta Bõ, Lócs, Iklanberény és

Gór plébániák lelkipásztori szolgálatainak ellátásával.
László atyának jó egészséget kívánunk,
hogy még sokáig tudjon szolgálni.
S.Heni
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Tel.: 94/388-168
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Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048
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a gyógyszerész nem jön ki, fel kell hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25
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események
Augusztus 6-án, pénteken
18 ó. Csepregen, a Petõfi Sándor
Mûvelõdési, Sportház és Könyvtárban: Augusztusi tárlat: A tanítványok – a MOZAIK Képzõmûvészkörhöz kapcsolódó fiatalok
kiállításának megnyitása. Megtekinthetõ október 15-ig az intézmény nyitvatartási idejében.
Augusztus 6–8. Kõszegen:
XIV. Félhold és Telihold Kõszegi
Ostromnapok.
Augusztus 6-án, 13-án, 20án és 27-én, pénteken 16–20 ó.
Bükfürdõn, a Pavilon soron: TERMELÕI PIAC.
Augusztus 7-én, szombaton
19 ó. a Büki MSK – Atriumban
(Bük, Eötvös u. 11.) Magna Cum
Laude-koncert
Augusztus 14–15-én Csepregen, a Malomkertben (Nádasdy F. u.): Répcementi Napok: Szombaton: Csepereg az
esõ fesztivál. Vasárnap: Búcsúi
programok.
Augusztus 19-én, szerdán 19
ó. a Büki MSK – Atriumban (Bük,
Eötvös u. 11.): P. Mobil-koncert.
Augusztus 19-én, szerdán
19 ó. Csepregen, a Malomkertben: A Cigány – a Soltis Lajos
Színház elõadása a Déryné
program keretében.
Augusztus 19–20-án településeinken: Államalapító Szent István király napi ünnepi megemlékezések.
Augusztus 21-én, szombaton 16 órától a csepregi szõlõhegyeken: Nyitott pincék várják
az érdeklõdõket.
Augusztus–október 3. között
a vasi megyeszékhelyen: „Érezd
Szombathelyt!“ – kulturális és
gasztronómiai pezsgés, benne
augusztus 27–29 között: Savaria
Napok és Bor fesztivál a
Schaeffler támogatásával.
Augusztus 28-án, szombaton Csepregen, a Malomkertben: Családdal civilben – egész
napos program fõzéssel, mûsorokkal, bemutatókkal.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a visitbuk.hu, a csepreg.hu, a
naturpark.hu és a szombathelypont.hu
honlapokon. A rendezõ szervek az idõpont- és a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

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!

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Azért akad még lovasélet Csepregen
Válasz a Répcevidék 2021. május XI./5. számában megjelent
„Hajdani csepregi pünkösdi lófuttatások egyik krónikása” címû cikkre
A fent említett cikk utolsó negyedében
leírtakat szeretném kiegészíteni, ugyanis
írója Balogh Jánosné Horváth Terézia
nem informálódott kielégítõen a csepregi
pünkösdi lófuttatással kapcsolatban. Írja,
hogy 1993 évben ugyan fel lett újítva az
1800-as évek elején oly népszerû lófuttatás, de bõ két évtized után elmúlt.
Úgy érzem azonban, ez nem teljesen
fedi a valóságot, és félreértést kelthet a
lovasélethez kevésbé értõk vagy nem
kapcsolódók számára. Akad ugyan néhány kihagyott év és nem az 1800-as és
még nem is az 1990-es évek rendezvényeihez hûen, de még van pünkösdi lófuttatás Csepregen. Úgy érzem, az okokat is
figyelembe kell venni, melyeket itt helyben talán jobban érzékelünk, ugyanis e
szép hagyományhoz három fontos kellék

kell. Egyik a lovasember, másik a ló, harmadik a megértõ, segítõ háttér. Hogy
csökken a ló létszám és a lóval foglalkozó
emberek száma ez sajnos valóság, mely
létszám és színvonal csökkenést, nehézséget okoz lovas rendezvényeinken is.
Az újságcikk, melyre megpróbálok felelni, az 1800-as évektõl említi, sorolja a
lovasélet ezen ágát, de akkor honnan volt
a ló? A mezõgazdaságból, az iparból, katonaságtól. A valaha az emberiséget felemelõ csodálatos állatot a technika fejlõdése kiszorította az említett területek mindegyikébõl. Maradt a sport és kedvtelés,
igen, de így a ló nem hoz, csak visz.
Ezt szemléltetve, egy valamirevaló ló,
ha azt szeretnéd, hogy ne le-, hanem felnézzenek rá és lovasára, 1 millió Ft alatt
nincs. Ehhez a felszereltség az újabb egymillió, és az évenkénti tartása a harmadik,
ha magad nem tudod megoldani. Egy
kettesfogatnál ezt szorozd hárommal. De
hát manapság honnét van a ló? A 90-es
évek táján néhányan beszereztünk lovakat, ki munka, ki kedvtelési lovagoltatás, ki
tenyésztési céljából. E helyzet szolgált alapul az akkori évek lovasrendezvényeinek
megrendezéséhez. Három-négy évig
hangulatos kis rendezvényeket sikerült létrehozni, Bõrõl, Simaságról, Egyházasfaluból és Kõszeghegyaljáról hívtuk a lovasokat, akik szívesen jöttek, illetve várták hívásunkat. Ezt követõen néhai polgármesterünk, Molnár Sándor ötlete alapján kerestük fel a nagycenki méntelep igazgatóját,
õk bonyolították az akkori ÉNY-i lovaskerü-

leti akadályversenyek rendezését. Megbeszélés során megegyeztünk, hogy
évente ezen versenyek 1 fordulója
Csepregen kerül megrendezésre, de néhány év múlva náluk is átrendezések jöttek, és így csak ott vettek részt versenyeikkel, ahol a teljes felszerelést és rendezvényszervezést helyileg biztosítani tudták.
Szeretném megemlíteni, hogy az utolsó évben a helyi hagyományõrzõ egyesület 1300 belépõjegyet értékesített. Ezek az
ugró akadályversenyek nagymértékben
növelték a színvonalat és az érdeklõdést.
Sajnos helyileg nem tudtuk biztosítani a
szükséges elvárásokat. A hagyományõrzõ
egyesület ugyan próbálta különbözõ játékos, ötletes dolgokkal pótolni a hiányt, de
a következõ évre megfogytak az érdeklõdõk, és fogytak a vidéki és helyi lovasemberek is, két kezünk
elég a létszámellenõrzéshez, plusz akad
néhány fiatal (amíg
más szellõ meg nem
simogatja õket).
A 2010-es években ugyan háromszor elmaradt a rendezvény, kétszer idõjárás miatt, 2020-ban
a Covid-járvány miatt. Jelen évben is úgy látszott, hogy
megint elmarad, de napján, pünkösdhétfõn délben hallva a tilalmak enyhítését,
felkerestem Varga Lajos lovascimborát,
hogy nem tudnánk-e még összehozni valahogyan. Gyors telefonálás, akiket el
tudtunk érni, pályaépítés, és 15 órakor indult a verseny Varga Lajos birtokán. Négy
kettesfogatfutam, 1 egyesfogat és az ifjúságból 5 fõ a nyereg alatti lófuttatásban.
Közülük Csonka Antónia lett a gyõztes, azaz a pünkösdi királynõ. A kettesfogatban
a 68 éves Varga Lajos házigazda végzett
az elsõ helyen.
Hát igen, összehoztuk, de tudomásul
kell vennünk a világ változásait, mely nagyon befolyásolja a lovaséletet is. Pillanatnyilag kezd felcsillanni egy újabb reménység (vagy nehézség?), most rendezési helyeket, szervezõket keresnek. Szeretném, ha helyileg az ifjabbak fel tudnák
vállalni, folytatni a hagyományt, amíg tudunk, segítünk.
Fenti gondolataimat zárva, kérem engedtessék meg, hogy megemlítsek néhány nevet nagy-nagy tisztelettel: Major
Albert, aki utoljára 2019-es rendezvényünket elnökölte, 5-6 évig volt rendezvényeink versenybírója, és néhány évig járt
hozzánk a helyi fiatalokat oktatni. Molnár
János nagyszerû lovasbarát, aki szinte az
egész Kõszeghegyalja lovastáborát hozta
rendezvényeinkre. Tõlük az elmúlt év folyamán sajnos végleg búcsúznunk kellett.
Áldás emléküknek!
Lágler József
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