


2021. jú li us 2-án (pén te ken) csa lá di na pot
tar tot tak a sopronhorpácsi óvo dá ban. Ta valy a
ví rus mi att saj nos nem si ke rült meg tar ta ni az ese -
ményt, így az idei év ben an nál na gyobb iz ga -
lom mal vár ták a szü lõk és gye re kek ezt a dél -
utánt. Volt a gye re kek nek csil lám te to vá lás, arc -
fes tés, tûz ol tó- és betegszállítóautó-bemutató, il -
let ve kü lön bö zõ ver se nye ket is ren dez tek, me -

lye ken a szü lõk is nagy öröm mel vet tek részt. Az
óvó né nik és daj ka né nik zsí ros ke nye ret ké szí tet -
tek, amik hez a szü lõk hoz tak zöld sé get. Az el fá -
radt ovi sok nak jól es tek a fi nom fa la tok. A ke -
nyér mel lé pe dig a sa ját ké szí té sû bo dza ször pöt
fo gyaszt hat ták. A nap vé gén min den gye rek ka -
pott aján dék ba bu bo rék fú jót és lu fit.

Igler Pat rí cia
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15 éves a sopronhorpácsi 
lab da rú gó-után pót lás csa pat

Az idei év ben ün ne pel te a Sopronhorpácsi
Köz hasz nú Sport egye sü let lab da rú gó-után pót -
lás csa pa ta meg ala ku lá sá nak 15. év for du ló ját.
Ez al ka lom ból sport na pot tar tot tak a fo ci pá -
lyán jú ni us 19-én, szom ba ton. A prog ra mon ki -

csik-na gyok egy aránt ta lál tak ma guk nak szó -
ra ko zá si le he tõ sé get. 10 órá tól az után pót lás -
csa pa tok mér kõ zé sei zaj lot tak a pá lyán, majd
12.30-tól ügyes sé gi ver se nye ken ve het tek részt
a vál lal ko zó ked vû ek. A ver se nye ken kü lön bö -
zõ csa pat fel osz tás ban ver se nyez tek, mint pél -
dá ul edzõk a szü lõk el len, után pót lás csa pa tok
az edzõk el len, vagy akár az után pót lás csa pa -
tok a szü lõk el len. Ha még nem lett vol na elég
a gyer kõ cök nek a szó ra ko zás, ugrálóvárban
ve zet het ték le a fel gyü lem lett ener gi á ju kat. A
nap fo lya mán bü fé eny hí tet te a szom jú sá got,
fagy lalt hû sí tet te a fel he vült tes te ket, il let ve fi -
nom éte lek csök ken tet ték az ét vá gyat. Dél után
3 óra kor a ko ráb bi után pót lás ta gok kö szön té se
tör tént, ké sõbb pe dig újabb mér kõ zé sek vol -
tak. A nagy me leg el le né re is so kan el lá to gat -
tak az ese mény re; akik ott vol tak, jól érez ték
ma gu kat és kel le me sen el fá rad tak es té re.

Igler Pat rí cia
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Sopronhorpács Köz ség Ön -
kor mány za tá nak a Ma gyar Fa lu
prog ram ke re té ben meg hir de -
tett, ön kor mány za ti tu laj don ban
lé võ in gat la nok fej lesz té se pá -
lyá za ta meg fe lelt a pá lyá za ti ki -
írás ban meg ha tá ro zott ér té ke -
lé si szem pont ok nak, ezért tá mo -
ga tás ra jo go sult.

A vis  sza nem té rí ten dõ tá -
mo ga tás ös  sze ge 9.999.901
Ft, me lyet az óvo da ener ge ti -
kai kor sze rû sí té sé re for dít (nap -
elem fel sze re lé se az idén
meg va ló sí ta ni ter ve zett te tõ -
fel újí tás után).

A pro jekt hoz zá já rul a ta va -
lyi szin tén nyer tes Ma gyar Fa lu
prog ram Óvo da épü let fel újí -
tá sa pá lyá zat hoz, mely nek ke -
re tén be lül az óvo da épü le te
újul meg és bõ vül ki egy öl tö -
zõ- és vi zes blokk rés  szel. A be -
ru há zás elõ ké szí té se fo lya mat -
ban van, a gyer me kek ha ma -
ro san ki köl töz nek az óvo dá -
ból, át me ne ti he lyük a kul túr -
ház lesz.

Kö szön jük a Ma gyar Ál lam -
nak és Barcza At ti la kép vi se lõ
úr nak a tá mo ga tást!

Igler Pat rí cia

Újabb elõrelépés Sopronhorpácson

Családi nap az óvodában

OLVASS
MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
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Osztálytalálkozók

Ahogy mú lik az idõ, egy re tá vo lo dunk
a gim ná zi u mi éve ink tõl. Mi kor még di á -
kok vol tunk, alig vár tuk, hogy ki lép jünk a nagy be tûs élet be.
Az tán tel tek az évek és mi alig vár tuk, hogy vég re ta lál koz -
has sunk. Szá mol tuk az éve ket, hogy mi kor lesz már osz tály -
ta lál ko zónk, hi szen éle tünk meg ha tá ro zó négy évét töl töt -
tük együtt. 

Min den ki vál to zik, böl csebb lesz, a ré gi sé rel mek az idõ
mú lá sá val el tûn nek, a csíny te vé se ken jó kat ne ve tünk. A ke -
vés bé sze re tett ta ná rok ra is jó szív vel em lé ke zünk, az idõ min -
dent meg szé pít. Köz hely, de igaz. Gond ta la nul örü lünk tár sa -
ink si ke ré nek, vagy ép pen szo mo rú an hall gat juk egy-egy
ne héz élet tör té ne tét, együtt ér zés sel szo rít juk meg egy más
ke zét. Az 5. ta lál ko zón, mi kor még na gyon fi a ta lok vol tunk,
leg in kább az élet kez dés, pár ke re sés volt a té ma. Az tán jöt -
tek a gye re kek, más irányt vet tek a be szél ge té sek. Így a 35
éves ta lál ko zó kü szö bén, azt gon do lom, hogy jön nek majd
az uno kás tör té ne tek, a szü lõk el vesz té se mi att ér zett szo mo -
rú ság. Az élet örök kör for gá sa... 

De mi még együtt va gyunk. Ha csak ötéven ként is, de
együtt. Per sze ná lunk is van, aki egy ta lál ko zón sem vett részt,
de jel lem zõ en min dig ugyan azok ott van nak. Van, aki csak
rit káb ban, de el jön, ér dek li a töb bi ek sor sa, pó tol ha tat lan a
vi szont lá tás örö me. De ez ötéven te csak egy al ka lom. Mi lyen
jó len ne, ha a min den nap ok is egy osz tály ta lál ko zó hoz ha -
son lí ta ná nak. Az em be rek sze re tet tel for dul ná nak egy más
fe lé, rossz in du lat, kár ör ven dés nél kül. Nagy szük ség len ne rá.

Le gyen min den na punk osz tály ta lál ko zó!
N.P.K.

Következõ megjelenés: 2021. szeptember 1.

Ez zel a cím mel nyílt ki ál lí tás a XXII.
Zsirai Na pok al kal má ból. Az el múlt év
„ka ran té nos” mun ká it gyûj töt tük ös  sze
településen élõ amatõr, illetve profi
kéz  mû ve sek tõl. Ta lán a be -
zárt ság mi att, de töb ben is
el kezd tek a kö zel múlt ban
va la mi lyen kéz mû ves ke dés -
sel fog lal koz ni. A ki ál lí tás
anya gát mind ös  sze egy hét
alatt si ke rült ös  sze gyûj te ni,
kö szön he tõ en a ki ál lí tók ak tív
se gít sé gé nek. Per sze nagy
fel adat volt az is, hogy az így
össze gyûj tött anya got lát vá -

nyos tár lat tá for mál juk. A vis  sza jel zé sek
alap ján ez si ke rült is. Rend kí vül szép
da ra bok ke rül tek a lá to ga tók sze me
elé. Büsz kék le he tünk ar ra, hogy a te -

le pü lé sen en  nyi te het sé ges és kre a tív
em ber él és al kot. So kak elõtt nem volt
is mert, hogy egy-egy zsirai is me rõ sük,
mi lyen kedv te lés nek hó dol. Var rás, kö -

tés, hor go lás, fa mun kák,
höveji csip ke, vi rág kö té szet,
szap pan ké szí tés, ha ris nya vi -
rá gok és még so rol hat nánk.
Volt, aki nek a szak má ja a
hob bija. Mû kör mö ket ké szít,
és a be zá rás alat ti idõt az zal
töl töt te, hogy új tech ni ká kat
pró bált ki, új min tá kat ta lált
ki, s eze ket mu tat ta be a lá -
to ga tók nak. A ki ál lí tás csu -
pán egy na pig tar tott, de re -
mél jük, hogy né hány év
múl va meg is mé tel het jük!
Re mél jük azt is, hogy töb ben
ins pi rá lód tak a lá tot tak
alap ján és a ben nük szuny -
 nya dó te het ség nek utat en -
ged nek.

S vé ge ze tül a ren dez -
vény mot tó já nak a kö vet ke -
zõ idé ze tet vá lasz tot tuk:

„Sze rin tem bár ki, aki elég
in dít ta tást érez, hogy al kos son és ne
el ve gyen, tisz te le tet ér de mel” – Kurt
Cobain

N.P.K.

Ezt mûveltük
a karantén alatt...

Ked ves za rán dok Ba rá tom!

8. al ka lom mal hív a Má ria út az 1 Úton Za rán dok nap ra. Az idei
év ben ki csit rend ha gyó, mi vel Kõ szeg rõl au gusz tus 14-én és 15-én
is in dul ha tunk.

2021. au gusz tus 14-én szom ba ton Kõ szeg tõl Csepreg fe lé a ha -
gyo má nyos Bol dog as  szony elõ es ti mi sé re me gyünk.

2021. au gusz tus 15-én va sár nap dél után a még ha gyo má nyo -
sabb (300 éves) Rõt fal vi (Bgl.) Bol dog as  szony bú csú al kal má val ve -
szünk részt a ma gya rok ün ne pi szent mi sé jén.

Su dár György

Eredics Nikoletta harisnyavirágai

Zsira Ajándék – Nagy György munkái

Dr. Tóthné Korösi Zsófia höveji
csipkével díszített ruhái
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• Tompaládony
Új sport park Tompaládonyban 

Tompaládonyban jú li us 3-án fõ zõ ver se -
nyen ve het tek részt a fa lu la kói. A gye re ke ket
né pi fa já té kok és lég vár is vár ta. Sor ke rült a
pandémia ide jén szü le tett gye re kek szü le tés -
fá já nak el ül te té sé re. A te le pü lé sen az el múlt
idõ szak ban töb ben új ott hon ra ta lál tak, en -
nek em lé ké re is új fa ke rült a föld be. Mol nár Il -
di kó pol gár mes ter és Ágh Pé ter or szág gyû lé si

kép vi se lõ át ad ták a kor mány za ti tá mo ga tás -
ból meg va ló sult sport par kot. Ágh Pé ter ki -
emel te: a ha té kony ol tá si prog ram ad le he tõ -
sé get ar ra, hogy együtt le gye nek, ar ra biz tat -
ta azo kat, akik még nem vet ték fel az ol tást,
él je nek a le he tõ ség gel. Min den ki nek kö szö -
ne tet mon dott a jár vány alat ti helyt ál lá sért. A
sport park kap csán ki emel te: a ko ro na ví rus
okoz ta be zárt ság is alá húz ta a sza bad ban
va ló spor to lás le he tõ sé gé nek fon tos sá gát. A
je len le gi hely zet kap csán rá mu ta tott: most az
egyik leg fõbb fel adat az or szág új ra in dí tá sa,
a gaz da ság tel je sí tõ ké pes ség ének nö ve lé se,
a csa lá dok meg erõ sí té se, va la mint a he lyi kö -
zös sé gek, így – töb bek kö zött – a kis te le pü lé -
sek to váb bi erõ sí té se. A kor mány ál tal in dí tott
Ma gyar Fa lu prog ram ezt a célt hor doz za,
mely nek ered mé nyei egy re több he lyen lát -
sza nak Vas me gyé ben. 

yde

Jú li us 03-án ve rõ fé nyes nap sü tés ben fa lu na -
pot tar tot tunk Tor más li ge ten, me lyen Ágh Pé ter
or szág gyû lé si kép vi se lõ be je len tet te, hogy Tor -
más li get Köz ség a Ma gyar Fa lu prog ram ré vén
23.426.912 Ft-ot nyert út fel újí tás ra.

A kul tu rá lis prog ram ke re té ben 14 óra kor
Szép Ben ce, „A vi lág leg ügyet le nebb bû vé sze”
szó ra koz tat ta leg fõ képp a gye re ke ket. Ben ce
egy mû sor szü net után vis  sza tért a fel nõt tek hez

egy kis ke dély ál la pot-kar ban tar tás ra. Berentei
Pé ter slá ge re ket éne kelt, majd a To ro nyi Arany -
pa tak Asszony kó rus és a Kekeri Ci te ra ze ne kar
után egy kis tánc be mu ta tót lát ha tott a kö zön -
ség a Mo soly Tánc cso port elõ adá sá ban. Õket
az Ataru Taiko Dob szín ház kö vet te egy ütõs pro -
duk ci ó val. Az íz le tes va cso ra után a MEGA ze ne -
kar húz ta a talp alá va lót haj na lig.

A ki csik sem unat koz tak. Ug rál hat tak lég vá -
ron, tram bu li no kon, és az Arany ló Lovasudvar jó -
vol tá ból pónilovagolhattak. A pandémia mi att
idén a ke rék pá ros köz le ke dés biz ton sá gi prog -
ram el ma radt, de azt egy ké sõb bi idõ pont ban
sze ret nénk majd pó tol ni, amint a hely zet meg -
en ge di.

Sze ret nénk meg kö szön ni a fõ zõ csa pat és a
se gí tõk mun ká ját!

B.E

Fa lu nap Tor más li ge ten
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Hor váth Zol tán, Csepreg vá ros pol gár mes te -
re az aláb bi pá lyá za ti fej le mé nyek rõl szá molt be
az el múlt egy hó nap ban:

El sõ ként a vá ros TOP tu risz ti kai pá lyá za ta vo -
nat ko zá sá ban be adott több let tá mo ga tá si igé -
nyé nek po zi tív el bí rá lá sát emel te ki, amely dön -
tés to váb bi 9.498.741,- Fo rint összeg fel hasz ná -
lá sát te szi le he tõ vé a pro jekt meg va ló sí tá sa so -

rán. E pá lyá zat több tu risz ti kai fej lesz tést fog lal
ma gá ban, ame lyek egyik fõ ele me egy vi no -
téka ki ala kí tá sa.

Ezt kö ve tõ en a Má tyás ut cai út fel újí tás ról szá -
molt be, amely most an nak kö szön he tõ en foly ta -
tód hat, hogy a Bel ügy mi nisz té ri um 20.000.000,-
Fo rint tal egé szí ti ki a vá ros ön ere jét. Ez zel kap cso -
lat ban pol gár mes ter úr meg je gyez te, hogy ter mé -
sze te sen fo lya ma to san ke re sik a le he tõ sé ge ket,
for rá so kat más ut cák fel újí tá sá ra is, így pél dá ul a
Dam ja nich ut ca fel újí tá sá ra be adott pá lyá za tuk is
je len leg tar ta lék lis tán van.

Vé gül az MFP-ÖTIF/2021 kód szá mú, „Ön kor -
mány za ti te me tõk inf rast ruk tu rá lis fej lesz té se” c.
pá lyá za ton el nyert mind ös  sze sen 1.498.600,-
Fo rint ról ér te sül het tünk, ame lyet a ke gye le ti köz -
szol gál ta tás szín vo na lá nak meg õr zé sé re, eme -

lé sé re tud a vá ros for dí ta ni. Ez zel kap cso lat ban
be je len tés re ke rült az is, hogy a ko ráb ban be je -
len tett MFP-FVT/2020 kód szá mú pá lyá za ti ki írá -
son el nyert 4.987.980,- Fo rint ös  sze gû tá mo ga -
tás nak kö szön he tõ en már el is ké szült mind ösz -
 sze sen 130 mé ter (a ra va ta lo zó mel lett kez dõ dõ
köz le ke dõ sza kasz mint egy 110 fm hos  szú ság -
ban a ká pol na vo na lá ig, il let ve a ká pol ná val
szem ben áll va, an nak bal ol da lán lé võ sza ka -
szon) ere de ti leg fü ves, he lyen ként ka vi csos ös -
vény szi lárd bur ko lat tal va ló el lá tá sa. 

Pol gár mes ter úr több al ka lom mal is kö szö ne -
tet mon dott Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ úr
fen ti pá lyá za ti si ke rek vo nat ko zá sá ban ki fej tett
te vé keny köz ben já rá sá ért, amely nél kül nem
va ló sul hat ná nak meg ezek a fej lesz té sek.

Dr. Tar soly Ádám

Mind a négy pá lyá zó nyert. Összesé gé ben
több mint 45 mil li ós for rás ér ke zett a Ré pce vi dé -
ké re – szá molt be Ágh Pé ter.

Az ön kor mány zat ok két pá lyá za ti le he tõ ség -
gel is él het nek, ha az utak, jár dák hely ze tén ja -
ví ta ni sze ret né nek. A kor mány ál tal a kis te le pü -
lé sek ér de ké ben in dí tott Ma gyar Fa lu prog ram
mel lett a Bel ügy mi nisz té ri um is év rõl év re biz to sít
út fel újí tá si le he tõ sé get. 

A Répce vi dé kén idén min den, a belügyhöz
be nyúj tott pá lyá zat kor mány za ti tá mo ga tás ban
ré sze sült – mond ta el la punk nak Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ.

Csepregen a Má tyás ut ca fel újí tá sát kí ván ta
el ér ni az ön kor mány zat, en nek ér de ké ben 20
mil lió fo rin tot nyúj tott Ma gyar or szág Kor má nya.
Lócs jár da fel újí tás ra pá lyá zott si ker rel 11 216 283
Ft ér ték ben. Bõ a Kos suth ut ca jár dá já nak új já -
épí té sé re ka pott 13 482 890 Ft-ot. Mes ter há za
szin tén a jár dát sze ret né rend be hoz ni a te me tõ -
ben. Er re a cél ra a 1 765 411 Ft-ot biz to sí tott a
kor mány – szá molt be Ágh Pé ter. Az or szág gyû lé -
si kép vi se lõ el mond ta, hogy a Répce vi dé ké nek
te le pü lé sei a Ma gyar Fa lu prog ram ban is szá mos
cél ra kap tak a tá mo ga tást. Ezek rõl kö vet ke zõ
szá munk ban szá mo lunk be.                          yde

Út- és járdafelújítási támogatások 
Csepregen, Lócson, Bõben és Mesterházán a Belügyminisztériumtól
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Pályázati Hírek – Csepreg
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A ha gyo má nyok hoz hí ven idén is meg ren de -
zés re ke rült a vár va várt fa lu na pi ren dez vé -
nyünk, 2021. jú li us 10-én szom ba ton, mely szí nes
prog ra mo kat kí nált a fa lu la kói szá má ra.
Rubóczkiné Börczy Vik tó ria pol gár mes ter asz -
 szony kö szön töt te a je len lé võ ket, sze mek be
könnyet csa lo ga tó be széd jé vel, mely ben ki fej -
tet te, mi lyen fon tos sze re pe is van az élet ben a
sze re tet nek. A ka to li kus egy ház ré szé rõl ün ne pi

be szé det mon dott Sza bó Mik lós plé bá nos úr, aki
meg le pe tés sel is ké szült – e je les nap ra. A gyer -
me kek rõl ké szült fény ké pet ki nyom tat ta több
pél dány ban, il let ve min den gyer mek ka pott tõ -
le egy fa ke resz tet, ez zel is szim bo li zál va, hogy
mi lyen fon to sak a gyer me kek. Majd ezt kö vet ték
a 11 fõ di ák könyv ju tal mai. Ki ma gas ló ta nul má -

nyi ered mé nye ik és pél da ér té kû ma ga tar tá suk
mi att el is me rés ben ré sze sül tek. Itt is gra tu lá lunk!
Az el is me ré sek to vább foly ta tód tak 57 em lék lap
át adá sá val a fa lu la kói ré szé re. Aki alá za tos és

ön zet len kö zös ség épí tõ tár sa dal mi mun ká já val
hoz zá já rult Nemesládony Köz ség fej lõ dé sé hez
és ez zel együtt a kö zös ség épí té sé hez. Kö szön jük
a mun ká ju kat! A dél utá ni prog ra m a gyer me kek

mû so rá val kez dõ dött, ami re önál ló an ké szül tek
fel. Nagy si kert arat tak a részt ve võk kö ré ben!
Büsz kék va gyunk rá juk! Ez után hall hat tuk a tor -
más li ge ti ci te rá sok mû so rát, akik több me gyé be

és kul tú rá ba ve zet ték a
né zõ ket. Sze li Ju dit Juju
rit mi kus gim nasz ti kát
mu ta tott be a gyer me -
kek kel. Ezt kö vet te a Za -
la eger sze gi He ve si Sán -
dor Szín ház Mû vé sze i -
nek elõ adá sa, ami ben
ope rettslá ge re ket hall -
hat tunk. Bu li mix együt -
tes, retro ze né i vel a 80-
as, 90-es évek em lé ke it
ele ve ní tet te fel a kö zön -
ség gel. 

A ren dez vény sza -
ká csa Bögöthy End re
volt, aki mar ha pör költ -
tel és ha mis ci gánnyal
ked ves ke dett a ven dé -
gek nek. Kö szön jük ne ki
a fi nom va cso rát! Ez idõ
alatt hall hat ták Szom -
bat hely Vá ros Fú vós ze -
ne kar elõ adá sát, il let ve
le he tõ ség nyílt a fa lu
ut cá i ban Var ga Szi lárd
ál tal lovaskocsikázásra
is. A va cso rát be fe je zõ -
en a kép vi se lõ-tes tü let
meg  kezd te a tom bo la
sor so lá sát, ahol sok-sok
ér té kes nye re ményt
nyer het tek a je len lé -
võk. Kö szön jük szé pen
min den ki nek a fel aján -
lást! A tom bo lát kö vet te

a bál, az élõ ze nét és a jó han gu la tot L’amour
Duo haj na lig biz to sí tot ta. 

Kö szön jük, hogy ve lünk együtt szó ra koz tak!
Ohr Bri git ta

Falunap Nemesládonyban
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Fitt-Boksz tá bor Bü kön
Nyá ri tá bort szer vez tek a Hon vé del mi Sport -

szö vet ség gel kö zö sen Bü kön 07. 19-tõl 07. 23-ig
a Walter Pan zi ó ban, ahol szak osz tá lyuk új edzõ -
ter me is meg nyi tott. 40 fi a talt tud tak ös  sze sen öt
na pon át fog lal koz tat ni. Vol tak ru ti no sabb, az
ököl ví vás kö ré ben már is mert ver seny zõk, és vol -

tak a kör nyék rõl ér ke zõ, kez dõ ver seny zõk, akik
a tá bor so rán is mer ked tek meg az ököl ví vás sal,
hon vé del mi, ren dé sze ti is me re tek kel. Egye sü le -
tünk ököl ví vói mel lett az Eg ri Sport is ko la nyolc
ver seny zõ je is részt vett a tá bor ban. A na pi két
edzé sen kí vül biz to sí tot tak más prog ra mo kat is a
részt ve võk szá má ra: mi ni Exatlon-verseny aka -
dály pá lyán, ren dé sze ti ku tyás be mu ta tó Pap Ist -
ván nyu gal ma zott rend õr fõ törzs õr mes ter és Kal -

már Fe renc irá nyí tá sá val, íjá szat, airsoft-
célbalövészet és csa pat ver seny, ju do- és ön vé -
del mi be mu ta tó. A Kõ sze gi Ha gyo mány õr zõk
be mu ta tót tar tot tak a kö zép ko ri vi se let rõl és
fegy ver zet rõl, és a részt ve võk be te kin tést nyer -
het tek a kö zép ko ri ha dá szat ba is. A dottózás so -

rán meg te kin tet ték Bük vá ros ne ve ze tes sé ge it.
Kö zös pó lót és há ti zsá kot kap tak a ver seny zõk. A
tá bo ro zást edzõ mér kõ zé sek kel és kö zös tá bor -
tûz zel zár ták. A Hon vé del mi Sport szö vet ség nek
és Barota Sán dor nak, a Walter Pan zió üze mel te -
tõ jé nek se gít ség égé vel 40 gyer me ket öt na pon
át tud tak tá bo roz tat ni, ét kez tet ni és fog lal koz tat -
ni in gye ne sen.

Var sá nyi Áron- S.Heni
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Szent mi se az er dõ lágy ölén – Za rán -
do kok a Peruska Má ria-ká pol ná nál

2021. júl. 4-én a horvátzsidányi egy ház -
köz ség, a fegy ve res erõk, rend vé del mi szer -
vek, tûz ol tó ság ok, men tõk, ha gyo mány õr zõ
egye sü le tek, lo vag ren dek za rán dok la tát tar -
tot ták a bú csú já ró he lyen.

A pro mi nens sze mé lyek kö zött Hor vát or -
szág nagy kö ve te is je len volt.

A két nyel vû (ma gyar–hor vát) szer tar tá son
ce leb rált Dumovits Ist ván plé bá ni ai kor mány zó
és Dr. Anton Kolic nyu gal ma zott plé bá nos. A
szent mi sét a ko ro na ví rus ál do za ta i ért aján lot ták
fel. A szent mi se ke re tén be lül az egyen ru hás és
a ci vil szer ve ze tek is ko szo rút he lyez tek el a szo -
bor park ban vé dõ szent jük szob rá nál. Így a
Csepregi Bor höl gyek és a borosgazdák is Szent
Or bán szob rá nál. A ce leb rá ló plé bá nos urak
meg szen tel ték a csepregi bort, va la mint meg -
ál dot ták a Csepregi Bor höl gye ket és boros -
gazdákat. A Pá lin ka Lo vag rend pá lin ká it is
meg szen tel ték.

A Him nu szok el hang zá sa és a zász lók ki vo -
nu lá sa után kö tet len be szél ge tés sel fe je zõ dött
a be a prog ram.     Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Horvátzsidány
A VMSZC Nádasdy Ta más Tech ni kum és Kol -

lé gi um, nyá ri nap kö zis tá bort szer ve zett ál ta lá -
nos is ko lás fel sõ ta go za tos ta nu lók szá má ra, jú -
ni us 21–25-ig. 20 csepregi di ák él vez het te egy
hé ten ke resz tül a tá bor él mé nyek kel te li, vál to -
za tos, szí nes prog ram ja it.

A fog lal ko zá so kat ve ze tõ pe da gó gu sok is ko -
lánk szak ok ta tói, és kol lé gi u munk ne ve lõi vol tak.
A gye re kek min den nap más-más prog ra mo kon
ve het tek részt: ze nés-já té kos an gol, kéz mû ves
fog lal ko zás, sport ver se nyek, kö zös sé gi já té kok,
3D-modellezés, VR-játék, weboldalkészítés. Mé -
dia fog lal ko zás ke re té ben rö vid ani má ci ós vi de -
ó kat ké szí tet tek di ák ja ink, majd mun ká juk ered -
mé nyét kö zö sen néz het ték meg kol lé gi u munk
tár sal gó já ban. Kéz mû ves fog lal ko zá son a gye -
re kek csa pa tok ba ren de zõd ve aszfaltrajz ver se -
nyen ve het tek részt. A 3D-ben mo del le zett és ki -
nyom ta tott név re szó ló kulcs tar tó kat pe dig ha -
za vi het ték em lé kül.

Tá bo ro zó ink el lá to gat hat tak is ko lánk bü ki te -
lep he lyé re, a ven dég lá tói szak kép zõ is ko lá ba
is, ahol szak ok ta tó se gít sé gé vel fi no mabb nál fi -
no mabb gyü mölcs kok tél ita lo kat ké szít het tek,
me lyek el fo gyasz tá sa üdí tõ, fris sí tõ él mény volt
a nagy ká ni ku lá ban. Be mu tat ták a ki vá ló an fel -
sze relt tan kony hát, és esz kö zö ket, me lyet szin tén
nagy ér dek lõ dés sel fo gad tak a ta nu lók.

Jár tunk a csepregi szõ lõ he gyen is. Egy ko ri
kol lé gánk, Hor váth Jó zsef szõ lõs gaz da bir to kát
lá to gat tuk  meg, egy rö vid tú rá val egy be köt ve.
A ta nár úr a hegy be mu ta tá sá val és eh hez kap -
cso ló dó ér de kes tör té ne tek kel káp ráz tat ta el a
di ák sá got.

Nagy nép sze rû ség nek ör ven dett a gye re kek
kö ré ben a mé ta ne vû já ték, me lyet igaz ga tó úr
ve ze té sé vel és bí rás ko dá sá val ját szot tak a tá bo -
ro zók. (A mé ta egy ha gyo má nyos ma gyar lab -
da já ték, ame lyet két, tíz-ti zen öt fõ bõl ál ló, ütõk -
kel fel sze rel ke zett – több nyi re gye re kek bõl, di á -
kok ból ál ló – csa pat ját szik. A mé ta já ték mai for -
má já ban a vár há bo rúk em lé két õr zi. Ere de ti leg
a vá ro si is ko lák, kol lé gi u mok di ák sá gá nak ked -
velt já té ka volt, ame lyet idõ vel a vi dé ki te le pü -
lé sek if jú sá ga is át vett. A fa lu né pe õriz te és to -

vább ala kí tot ta a já té kot, így a já ték nak sok vál -
to za ta el ter jedt. A mé ta csa lád já ba tar to zik a
kri kett és a ba se ball is.)

Nagy si ke re volt az is ko lánk ud va rán lé võ ke -
men cé ben sü tött piz zánk nak, me lyet tá bo ro zó -
ink lel ke sen, jó ízû en fo gyasz tot tak el a tá bor zá -
ró nap ján.

A be szél ge té sek bõl, szü lõi vis  sza jel zé sek bõl
öröm mel mond ha tom, hogy a gyer me kek szá -
má ra tény leg él mé nyek ben gaz dag gá tud tuk
ten ni ezt az öt na pot. Di csé re tet ér de mel nek a
gye re kek is, hi szen pél da mu ta tó ma ga tar tá suk -
kal és ér dek lõ dé sük kel még ha té ko nyab bá, él -
vez he tõb bé vál hat tak já té kos fog lal ko zá sa ink.

Sok sze re tet tel vá runk leg kö ze lebb is min den
ked ves csepregi és kör nyék be li fel sõ ta go za tos
ér dek lõ dõt a meg hir de tett nyá ri nap kö zis tá bo -
ra ink ban!

Neuliszt Ani kó

Nádasdy tá bor Csepregen
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8. al ka lom mal ren dez te meg a Csepreg Köz -
biz ton sá gá ért Pol gár õr és Baj tár si Egye sü let a
nem zet kö zi kispuskalõversenyét.

Idén 18 csa pat mér te ös  sze tu dást 45 ver -
seny zõ vel. A ver seny 2021. 07. 24-én a csepregi
lõ té ren ke rült meg ren dezés re, majd az ered -
mény hir de tés re és egy kö zös ebéd re az Ot tó
Kem ping ben ke rült sor. 

A ver se nyen részt vet tek pol gár õrök, BEOSz-
egyesületek, szlo vén ve te rá nok és tûz ol tók is.

A lö vé szet az ok ta tás és el iga zí tás után meg -
kez dõ dött, köz ben a ver seny zõk nek a ren de zõk
ká vét, szend vi cset és vi zet kí nál tak. A ver seny so -
rán min den ki ügyelt a hi gi é ni ás sza bá lyok ra. Az

Oszt rák Baj tár si Szö vet ség bur gen lan di csa pa ta
reg gel le mond ta a rész vé telt, mi vel 1 tag juk be -
lá za so dott, tesz tel ni nem volt idõ a ver se nyig.

A ver se nyen a kö vet ke zõ ered mény szü le -
tett, az el sõ 3 he lye zett: 1. Bencsik Gé za 73 kör -
egy ség CSKPBE • 2. Bodó Lász ló 68 kör egy ség
Ka ni zsa HÖR • 3. Ta kács Pi ros ka 66 kör egy ség
BEOSZ Szhely. Csa pat el sõ 3 he lye zett: 1. HÕR.

Nagy ka ni zsa I. csa pat
168 kör egy ség • 2.
ZVVS.M. SODOT 157
kör egy ség • 3. CSKPBE
I. csa pat 134 kör egy -
ség.

A he lye zet tek nek a
dí ja kat Bencsik Gé za
el nök, Lász ló At ti la ny.
al ez re des és BEOSZ
Nyu gat-du nán tú li ré -
gió ve ze tõ és Mé hes
At ti la, a Vas me gyei

Pol gár õr Szö vet ség já rá si ko or di ná to ra ad ták át.
A díj át adás után min den ki el fo gyasz tot ta az

egye sü let ál tal ké szí tett grill ebé det.
Jö võ re sze re tet tel vár ja az egye sü let a rész -

ve võ ket a kö vet ke zõ meg mé ret te té sen.
Fo tók: Hor váth Zsolt és Gom bos Mik lós

Kis pus ka lö vé szet Csepregen
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51 éve vé gez tek 
a Bõi Ál ta lá nos Is ko lá ban

Ta valy az 50 éves ta lál ko zónk kor el ha tá roz -
tuk, hogy ez után min den év ben ös  sze jö vünk.

Így 2021. jú li us 10-én 11 óra kor a Bõi Ál ta -
lá nos Is ko la elõtt gyü le kez tünk. Ke ve seb ben
vol tunk, mint az elõ zõ év ben. Örö münk re
Nagy Gab ri el la ta nár nõ is el jött.

Az is ko lá ban Ha jós At ti la igaz ga tó úr fo ga -
dott ben nün ket. Kör be ve ze tett ben nün ket az
épü let ben. Alig is mer tük ki ma gunk, hi szen
több új rés  szel, osz tály te rem mel is bõ vült az is -
ko la. Öröm volt lát ni a szép, ren de zett is ko lát.
Sor ra jöt tek elõ a szép em lé kek.

Igaz ga tó úr az is ko la éle té rõl is be szélt, és
örö münk re be hoz ta az Anya köny vet. Meg em -
lé kez tünk el hunyt ta ná ra ink ról, osz tály tár sa ink -
ról is, hi szen so kan már nin cse nek köz tünk. Rö -
vi den min den ki be szá molt, mi tör tént ve le.
Majd az Ernhardt Pan zi ó ban az ebéd el fo -
gyasz tá sa után kö tet len be szél ge tés sel, em lé -
kek fel idé zé sé vel foly ta tó dott a dél után.

Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Bõ
Jú li us hó nap fan tasz ti kus ered mé nye ket ho -

zott Lócs szá má ra, mind az ön kor mány zat nak,
mind a ci vil egye sü let nek. El sõ kör ben 970.000
Ft vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga tást ka pott a Ró -
zsa fa lu Ci vil Egye sü let a Ma gyar Fa lu prog ram
Fa lu si Ci vil Alap já ból a 2022. évi Ró zsa fesz ti vál
meg ren de zé sé re és újabb fa lu szé pí tõ vi rá go -
sítási ak ci ó ra. Lócs
Köz sé gi Ön kor mány -
zat si ker rel pá lyá zott a
Bel  ügy mi nisz  té r i  um
Ön kor mány za ti fel -
adat el lá tást szol gá ló
fej lesz té sek tá mo ga -
tá sa cí mû fel hí vá sá ra,
me lyen 11.216.283 Ft
tá mo ga tást ka pott az
Arany Já nos és Kos -
suth La jos ut cák jár dá -
i nak fel újí tá sá ra. A
Ma gyar Fa lu prog ram -
ban te me tõ fej lesz tés re
3.220.085 Ft tá mo ga -
tást nyert ön kor mány -
za tunk ur na fal ki ala kí -
tá sá ra és mö göt te új
ke rí tés rész épí té sé re. A
leg na gyobb pro jek -
tünk az egy ko ri is ko la,
majd bolt és kocs ma
épü le té nek kül sõ, bel -
sõ fel újí tá sa, új funk ci -
ó val tör té nõ fel ru há zá -
sa, mely re 25 mil lió Ft
tá mo ga tást nyert el az
ön kor mány zat szin tén
a Ma gyar Fa lu prog -
ram ban, Kö zös sé gi te -
rek fej lesz té se ka te gó -
ri á ban. Az egye sü let
szék he lye ként is szol -
gá ló épü let ben cé -
lunk egy hely tör té ne ti ki ál lí tás és al ko tó mû hely
ki ala kí tá sa, amely ben rend sze res ta lál ko zá so -
kat, fog lal ko zá so kat, be mu ta tó kat ter ve zünk. Az
épü let je len leg na gyon rossz ál la pot ban van, a
ké mé nyek bár mi kor le dõl het nek, a te tõ be ázik,
az épü let vi ze se dik, 2013 óta áll üre sen. For rá sa -
ink sze rint 1909 szep tem be ré ben az ak kor új is -
ko la épü let ben kez dõ dött el a ta ní tás Lócson,
egé szen 1973 õszé ig. Majd meg vet te a Rép ce -
lak és Vi dé ke ÁFÉSZ, 1978-tól ve gyes bol tot és

rak tárt üzem el ete tett ben ne, ké sõbb a rak tár ból
kocs ma lett. 2014-ben ke rült az épü let az ön kor -
mány zat tu laj do ná ba, mely az óta csak rak tár -
ként szol gált. Már az elõ zõ fa lu ve ze tés nek is
szán dé ká ban állt a fel újí tás, így 2019 ta va szán
el ké szült a terv do ku men tá ció Ró zsa Jó zsef ter -
ve zõ ál tal, me lyet az óta min den év ben be nyúj -

tot tunk pá lyá zat ra. Idén vé gül si ker ko ro náz ta a
ki tar tó mun kát. A tá mo ga tás nak kö szön he tõ en
új ra szép fé nyé ben ra gyog hat majd az épü let a
ró mai ka to li kus temp lom szom széd sá gá ban, az -
zal azo nos szí nek ben. Há lá san kö szön jük Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ úr, va la mint Gagyi
Le ven te, a Ci vil és Nem ze ti sé gi Kap cso la tok Bi -
zott sá ga el nö ké nek köz ben já rá sát a sok tá mo -
ga tá sért! To vább szé pül het és épül het Lócs.

RN

Támogatások sora Lócsnak

A je len le gi és a ter ve zett hom lok zat, ter ve zõ: Ró zsa Jó zsef
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1996-ban két vörösberényi fiatalamber, Dér
And rás és Mes ter Fe renc ál mod ta meg a Berény
ne vû te le pü lé sek ta lál ko zó ját. Az or szág ban 13
ilyen ne vû te le pü lés ta lál ha tó: Ba la ton-, Bor sos-,
Csák-, Di ós-, Iha ros-, Jász-, Karancs-. Kis-, Lo vas-
, Me  zõ-, Nagy-, Vö rös- és Iklanberény. 2007-ben
már volt Iklanberényben ta lál ko zó, de ak kor

csa lá di szer ve zés ben va ló sult meg. A ju bi le u mi,
25. ta lál ko zó már ön kor mány za ti tá mo ga tás sal
jött lét re. 

Óri á si ké szü lõ dés elõz te meg az ese ményt,
hogy mél tó le gyen a ne gyed év szá za dos ös  sze -
jö ve tel re. Jász- és Karancsberény ki vé te lé vel
min den Berény kép vi sel tet te ma gát. Kö szön tõt

mon dott a te le pü lés pol gár mes te re,
Mészárosné Nagy Má ria, Ágh Pé ter, or -
szág gyû lé si kép vi se lõ, majd Dr. Ke le men
Dá vid tör té nész tõl hall hat ták Iklan -
berény tör té nel mi ese mé nye it. A kul tu rá -
lis prog ram a Pan non Ci gány ze ne kar
Ka ma ra együt tes sel vet te kez de tét, és az
ebéd alatt szol gál tat ták a mu zsi kát.
Õket Szép Ben ce bû vész mu tat vá nya
kö vet te, majd Berentei Pé ter éne kes ala -
poz ta meg a han gu la tot. A répce -
szemerei ama tõr szín ját szó sok West Hun -

ga ry da rab ján ka -
cag hat tak a be ré -
nyiek. Ez után is mét
Szép Ben ce in te rak -
tív kví zén ad hat tak
tu dást a ven dé gek,
majd stand up-
elõadásán mo so -
lyog hat tak. A dél -
után utol só fel lé põ je
Gyé mánt Va len tin
volt. A he lyi as  szo -
nyok, lá nyok és egy
le gény, ki e gé szül ve

csepregi és tömördi lá nyok kal, egy meg le pe -
tés  pro duk ció val is ké szül tek a ven dé gek nek. A
Jerusaleme tán cot ad ták elõ, nagy si ker rel, me -
lyet még az es te fo lya mán köz kí vá nat ra is mét
elõ ad ták. A han gu lat an  nyi ra a te tõ fo kán volt,
hogy még egy har mo ni kás is elõ ke rült ren dez -
vény vé gé re. Jö võ re Diósberény fog ja a
berényieket ven dé gül lát ni.                                    

S.Heni

Berényiek Berényben
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Köz gyû lé si mo za ik 

A Csepreg Köz biz ton sá gá ért Pol gár õr és
Baj tár si Egye sü let be szá mo ló köz gyû lé sé re a
nem ré gi ben nyílt tér ben, az Ot tó Kem ping te ra -
szán ke rült sor. Bencsik Gé za el nök is mer tet te a
ta valy tör tén te ket, a pénz ügyi gaz dál ko dá sunk
fõbb té nye it. Szó volt az egye sü let 10. év for du -
ló já nak meg ün nep lé sé rõl, a jár õr szol gá lat tel -
je sí tett óra szá ma i ról, a ka ri ta tív te vé keny sé -
günk rõl épp úgy, mint ar ról, hogy el nö kün ket

meg vá lasz tot ták a Vas me gyei Pol gár õr Szer ve -
ze tek Szö vet sé ge felügyelõ bi zottsá gának el nö -
ké vé, e so rok író ját, Hor váth Zsolt el nök he lyet -
test pe dig me gyei el nök sé gi tag nak és az OPSZ
vá lasz tá si bi zott sá ga tag já nak.

Ez úton is kö szön jük a BEOSZ el nök sé gé nek,
hogy a Covid ide jén vé del met szol gá ló cél -
zott tá mo ga tás ban ré sze sül tünk. A fer tõt le ní tõ -
sze rek és vé dõ masz kok be szer zé se nagy se -
gít ség volt, hi szen a szo ci á lis te vé keny sé günk
so rán tag ja in kat és a rá szo ru ló kat tisz ta, fer tõt -
le ní tett, vé dett gép jár mû vel szál lít hat tuk. 

2021. 06. 23-án az új Kõ sze gi Rend õr ka pi -
tány (Ma xim Lász ló r. alez.) hí vat ta a kõ sze gi
já rás ban lé võ ös  szes pol gár õr ve ze tõt, mely -
nek cél ja az volt, hogy be mu tat koz zon mint új
ka pi tány, il let ve ké rés sel for dul jon az egye sü -
le tek hez.

Kõ szeg kör nyé kén megnövekedett a mig -
rá ció: Kõ szeg, Horvátzsidány, Ól mod tér sé ge i -
ben. A kö zös szol gá la tok cél ja volt, hogy Vas
Me gyé ben kor lá toz zuk-meg szün tes sük az em -
ber csem pé sze tet.

A já rá si ko or di ná tor en ge délyt kért az
egye sü le tek ré szé re, hogy il le té kes sé gi te rü le -
ten kí vül is részt ve hes se nek a rend õr ség ál tal
kért fel adat ban.

Egy hét ben két el fo gás tör tént. Mind két
eset ben Ól mod te rü le tén. Egy eset ben 4 fõ szí -
ri ai fi a talt (egy 12 éves gye rek, va la mint egy
14, egy 16 és egy 18 éves) si ke rült el fog ni.

Má so dik eset ben 9 fõ el fo gá sa tör tént, 6
fõ szí ri ai és 3 fõ ma gyar em ber csem pé szé.

Ezek ben az el fo gá sok ban a Csepreg Köz -
biz ton ság ért Pol gár õr és Baj tár si Egye sü let em -
be rei vet tek részt.

Kép és szö veg: 
Hor váth Zsolt, Mé hes At ti la

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
A Pes ti Vi ga dó ban jú li us 6-án ren de zett

ün nep sé get az ag rár mi nisz té ri um az Er dõk
Vi lág nap ja, a Föld Nap ja, a Kör nye zet vé -
del mi Vi lág nap, va la mint a pe da gó gus nap
al kal má ból. Nagy Ist ván ag rár mi nisz ter és
Lász ló Ti bor Zol tán kör nye zet vé de le mért
fe le lõs he lyet tes ál lam tit kár itt ad ta át a
Pro Natura-díjakat. A ma is Bü kön élõ dr.
Gyurácz Jó zsef or ni to ló gus, fõ is ko lai ta nár,
az EL TE Savaria Egye te mi Köz pont Bi o ló gi -
ai Tan szék ének ve ze tõ je is át ve het te e
szak mai dí jat, a leg ran go sabb ha zai ter -
mé szet vé del mi el is me rést „a ge ne -
rá ci ók ma gas szin tû kép zé sé ben el -
ért el évül he tet len ér de me i ért, a ma -
dár öko ló gi á ban el ért tu do má nyos
ered mé nye i ért”. Ez ad ta az al kal -
mat a tu dós ta nár ral tör té nõ be szél -
ge tés re.

– A ter mé szet irán ti ér dek lõ dé -
sed nyil ván csa lá di gyö ke rek hez
kap cso ló dik. Az sem vé let len, hogy
kö zép is ko lád és az el sõ mun ka he -
lyed is az er dé szet hez kö tõ dött.

– Ha to dik osz tá lyos vol tam, ami kor
el sõ, meg ha tá ro zó ma da rász él mé -
nyem egy er dei fü les ba goly to já sa i nak
és ép pen ki ke lõ fi ó ká já nak meg fi gye lé -
se volt Lócs ha tá rá ban. Négy osz tály tár -
sam mal a szán tó föl de ken át gya lo gol -
tunk odá ig. In nen tõl min den sza bad idõ -
met a fo ci mel lett csak az ál la tok, el sõ -
sor ban a ma da rak ter mé szet be ni meg fi -
gye lé sé vel töl töt tem. Ha son ló ér dek lõ -
dé sû ba rá ta im mal fész ke ket ke res tünk a
Répce men ti er dõk ben, ré te ken
Csepregtõl Bõ ig, a meg fi gye lé se im rõl
nap lót ve zet tem. A ter mé sze ti je len sé -
gek irán ti ér dek lõ dé sem to vább ta nu lá -
so mat is meg ha tá roz ta, így ke rül tem 1974-ben
a sop ro ni Roth Gyu la Er dé sze ti Szak kö zép is ko lá -
ba. A kö zép is ko lai évek alatt az ak kor a sop ro ni
er dé sze ti egye tem ta ná ra, Kár pá ti Lász ló (ké -
sõbb a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park ala pí tó igaz -
ga tó ja) ve ze té sé vel meg ala kult a Ma dár ta ni és
Ter mé szet vé del mi Egye sü let Sop ro ni He lyi Cso -
port ja szá mos iz gal mas és ta nul sá gos prog ra -
mok kal, mint pél dá ul a ma dár gyû rû zõ tá bo rok. 

– Élet raj zod ban lát ha tó, hogy egye te mi
ta nul má nya id so rán, il let ve ok ta tói, ve ze tõi
és tu do má nyos pá lyá don lé pés rõl lé pés re
ha lad tál elõ re az ál ta lá nos is ko lai ta ná ri
ál lás tól az egye te mi tan szék ve ze tõi és a
dé ká ni tiszt sé gig. Köz ben ren ge teg ku ta -
tást vé gez tél, pub li kál tál, s ha zai és nem -
zet kö zi kon fe ren ci á kon ad tál elõ. Mind ez
szé pen épült egy más ra, s köz ben még há -
rom gyer me ket is fel ne vel te tek.

– A kö zép fo kú er dé sze ti ta nul má nyok után
az Er dé sze ti Tu do má nyos In té zet ben volt el sõ
mun ka he lyem, ahol a tu do má nyos és a ta ná ri
pá lya kez dett ér de kel ni. A pe da gó gu si mun ka
irán ti ér dek lõ dé se met és ta ná ri te het sé ge met a
szü le im tõl örö köl het tem, mind ket ten pe da gó gu -

sok vol tak: édes apám bi o ló gia–föld rajz sza kos
ta nár, édes anyám ta ní tó nõ. A pé csi ta nár kép zõ
fõ is ko la bi o ló gia–föld rajz sza kán ins pi rá ló szak -
mai hát te rem volt egyik ta ná rom nak, Majer Jó -
zsef nek és a Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé -
del mi Egye sü let (MME) Ba ra nya me gyei cso port -
já nak kö szön he tõ en. A ta nu lás mel lett tu do má -
nyos esz kö zök kel kezd het tem vizs gál ni a ma da -
ra kat és vo nu lá su kat, kez det ben a sumonyi ma -
dár vo nu lás-ku ta tó ál lo má son. A ma dár vo nu lás
ku ta tás volt az, ami en gem min dig ér de kelt. E
te rü le ten Csör gõ Ti bor tól, az EL TE ta ná rá tól, dok -

to ri mun kám té ma ve ze tõ jé tõl kap tam sok se gít -
sé get. Iz gal mas, hogy az Af ri ká ban te le lõ ma -
da rak ré vén egy nagy lép té kû je len ség vizs gá -
la tá ra van mód. Ezen kí vül szí ve sen ve szek részt
a madármonitoring, ma dár meg fi gye lõ és -
védelmi prog ra mok ban is. 1997-ben Haraszthy
Lász ló fel ké ré sé re in dí tot tam el az or szá gos
gyurgyalagvédelmi prog ra mot, ami si ke res volt,
hi szen szá mos olyan fel mé ré si mód szert, vé del mi
meg ol dást dol goz tunk ki, amit az or szág ban
már szá mos he lyen al kal maz nak. A kü lön bö zõ
ku ta tá sa im ered mé nye it kö zel 300 tu do má nyos
köz le mény ben pub li kál tam és szá mos elõ adást
tar tot tam ha zai és kül föl di kon fe ren ci á kon. 2011
óta tag ja va gyok az Aquila és az Ornis
Hungarica tu do má nyos fo lyó irat ok szer kesz tõ bi -
zott sá gá nak.

A ku ta tás és a ta ní tás nem vá laszt ha tó el
egy más tól, hi szen egy mást erõ sí tik. A sa ját fel -
fe de zés örö me, él mé nye, a te re pi ta pasz ta lat
elõ re visz. Kü lö nö sen a fel sõ ok ta tás ban dol go -
zó pe da gó gu sok szá má ra fon tos, hogy ne
csak a könyv ben le írt dol go kat köz ve tít sék a di -
á kok fe lé. A köz ok ta tás ban ered mé nye seb ben
le het ta ní ta ni, ha a ta nár nak van sa ját meg fi -

A ter mé szet tu dós 
Pro Natura-díja
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gye lé se, ada ta a he lyi ter mé sze ti ér té kek rõl, je -
len sé gek rõl. Két évet ál ta lá nos is ko lai ta nár -
ként dol goz tam Mi há lyi ban és Bü kön, köz ben
el vé gez tem a sze ge di egye tem kö zép is ko lai
bi o ló gia ta nár szak ját, majd dok to rál tam és ha -
bi li tál tam is. 1988 óta ta ní tok a szom bat he lyi
ta nár kép zés ben. 2000 óta kü lön bö zõ ve ze tõi
fel ada tok kal is meg bíz tak, de leg büsz kébb a
ta nít vá nya im ra va gyok, akik a köz ok ta tás ban,
tu do má nyos te rü le ten vagy a gya kor la ti ter mé -
szet vé de lem ben dol goz nak. Ál lat rend szer tant,
öko ló gi át, eto ló gi át, biogeográfiát és ter mé -
szet vé del met ta ní tok di ák ja im nak, de bíz ta tom
és se gí tem õket ab ban, hogy önál ló tu do má -
nyos di ák kö ri te vé keny sé get is foly tas sa nak
egye te mi éve ik alatt.  

Szak mai mun kám nyu godt hát te rét fe le sé -
gem, Böcskör Ka ta lin, há rom gyer me kem és
há rom uno kám biz to sít ja.  A te re pi mun ka, a
kon fe ren cia rész vé te lek sok tá vol lét tel jár nak,
de ez so ha sem volt prob lé ma, meg fe le lõ szer -
ve zés sel és a nagy szü lõk se gít sé gé vel ezt min -
dig meg ol dot tuk. A gyer me kek kel töl tött idõ
szá mom ra a leg jobb ki kap cso ló dás. A ter mé -
szet tisz te le tét gyer me ke im ma guk kal vit ték a
csa lád ból, sok idõt töl töt tek ve lem ma dár gyû -
rû zõ tá bo rok ban, ahol sok po zi tív él mény mel -
lett a ter mé sze ti ér té kek meg õr zé sé nek fon tos -
sá gá ról is so kat hal lot tak.

– Mi ó ta vagy tag ja a Ma gyar Ma dár ta ni
és Ter mé szet vé del mi Egye sü let nek, s mi -
lyen tiszt sé ge ket töl tesz be ott?

– 1974 óta va gyok tag ja az egye sü let nek,
az Or szá gos El nök ség tag ja vol tam 1994 és
2005 kö zött, és 15 éven át tag ja vol tam a Gyû -
rû zõ és Vonuláskutató Szak osz tály ve ze tõ sé gé -
nek is. 1994 óta a Vas me gyei cso port já nak el -
nö ke va gyok.

– Ma dár ta ni te vé keny sé ged több szá -
lon vi dé künk höz is kö tõ dik. Be szél nél er rõl.

– Mi u tán vis  sza ke rül tem Vas me gyé be 1988-
ban, az MME it te ni cso port já ban foly tat tam a te -
vé keny sé ge met. 1991-ben Szom bat he lyen
meg szer vez tem az MME III. Tu do má nyos Ülé sét.
Két fo ko zot tan vé dett ma dár faj, a gyöngy ba -
goly és a gyur gya lag el sõ fel mé ré sét szer vez tem
meg Vas me gyé ben. Rend sze rez tem és ös  sze -
gez tem a ma dár fa jok Vas me gyei elõ for du lá sa -
i ról, kü lön bö zõ meg fi gye lõk ál tal gyûj tött, úgy -
ne ve zett madárfaunisztikai ada to kat. Eze ket
szer zõ tár sa im mal kö zö sen pub li kál tuk Vas me -
gye két ma dár ta ni név jegy zék ében (2010,
2020). 1996-ban meg ala pí tot tam és szer kesz -
tem a Ci ne ge Va si Ma dár ta ni Tá jé koz ta tót, ami
éven te egy al ka lom mal je le nik meg és tá jé koz -
tat a Vas me gyé ben fo lyó ma dár ta ni mun kák
leg újabb ered mé nye i rõl. A tá jé koz ta tó in gyen
min den ki szá má ra el ér he tõ a vi lág há lón. Részt

vet tem a tömördi „Nagy-tó” és kör nyé ké nek
meg vá sár lá sát elõ ké szí tõ mun kák ban. Kol lé gá -
im mal el in dí tot tuk a Tömördi Ma dár vár tát 1998-
ban, ami ma már nem zet kö zi je len tõ sé gû ku ta -
tó hely, ok ta tá si hely szín és a gya kor la ti ter mé -
szet vé de lem egyik ha zai te rü le te is. Nyit va áll a
ter mé szet vé de lem és a ma dár tan iránt ér dek lõ -
dõk elõtt. 

– Bü kön Ablánc-díjat ala pí tot tál. Mi en -
nek a lé nye ge?

– Az Ablánc pa tak ról el ne ve zett dí jat 2014-
ben ala pí tot tam volt ál ta lá nos is ko lám, a
Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá nos és Szak is ko la fel sõ
ta go za tos ta nu lói szá má ra. A dísz ok le vél lel és
pénz ju ta lom mal já ró dí jat ter mé szet tu do má nyos
tan tár gyak mind egyi ké bõl leg alább jó ta nul -
má nyi ered ményt el érõ és va la mi lyen ter mé -
szet is me re ti ver se nyen részt ve võ, ter mé szet vé -
de lem mel kap cso la tos te vé keny sé get vég zõ di -
ák kap hat ja meg. A dí jat a tan tes tü let ja vas la ta
alap ján az ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le te ítél -
he ti oda min den tan év ben egy ta nu ló szá má ra.
A dí jat a min den ko ri pol gár mes ter és igaz ga tó
ad ja át az is ko la tan év zá ró ün ne pé lyén. A díj
ala pí tó tõ ké jét bár ki nö vel he ti a bü ki ön kor -
mány zat alszámlájára tör té nõ be fi ze tés sel.

– Gra tu lá lok ki tün te té sed hez. Jó egész -
sé get és to váb bi si ke res mun kát kí vá nok.

Sá gi F.

Jász Lász ló atya nyug dí ja zá sát dr. Ve res
And rás me gyés püs pök az egész sé gi ál la po -
tá ra va ló te kin tet tel – kö szö net nyil vá ní tás mel -
lett – el fo gad ta, és fel kér te, hogy nyug dí jas ki -
se gí tõ ként Gyõr-Kisbácsán se gít se a plé bá nos

szol gá la tát, il let ve gyón ta tó ként se gít sen a
Szé kes egy ház ban, vagy szük ség ese tén a kar -
me li ta temp lom ban. He lyé re Dr. Szalai Gá -
bor lel kész urat ki ne vez te Bük plé bá no sá vá,
va la mint meg bíz ta Bõ, Lócs, Iklanberény és

Gór plé bá ni ák lel ki pász to ri szol gá la ta i nak el -
lá tá sá val.

Lász ló atyá nak jó egész sé get kí vá nunk,
hogy még so ká ig tud jon szol gál ni. 

S.Heni

Plébánosváltozás Bükön és a hozzátartozó filiákon
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Ren dez vé nyek, 
ese mé nyek

Au gusz tus 6-án, pén te ken
18 ó. Csepregen, a Pe tõ fi Sán dor
Mû ve lõ dé si, Sport ház és Könyv -
tár ban: Au gusz tu si tár lat: A ta nít -
vá nyok – a MO ZA IK Kép zõ mû -
vész kör höz kap cso ló dó fi a ta lok
ki ál lí tá sá nak meg nyi tá sa. Meg te -
kint he tõ ok tó ber 15-ig az in téz -
mény nyit va tar tá si ide jé ben.

Au gusz tus 6–8. Kõ sze gen:
XIV. Fél hold és Te li hold Kõ sze gi
Ost rom na pok.

Au gusz tus 6-án, 13-án, 20-
án és 27-én, pén te ken 16–20 ó.
Bük für dõn, a Pa vi lon so ron: TER -
ME LÕI PI AC.

Au gusz tus 7-én, szom ba ton
19 ó. a Bü ki MSK – Atriumban
(Bük, Eöt vös u. 11.) Mag na Cum
Laude-koncert

Au gusz tus 14–15-én Csep -
re gen, a Ma lom kert ben (Ná -
dasdy F. u.): Répcementi Na -
pok: Szom ba ton: Cse pe reg az
esõ fesz ti vál. Va sár nap: Bú csúi
prog ra mok.

Au gusz tus 19-én, szer dán 19
ó. a Bü ki MSK – Atriumban (Bük,
Eöt vös u. 11.): P. Mo bil-kon cert.

Au gusz tus 19-én, szer dán
19 ó. Csepregen, a Ma lom kert -
ben: A Ci gány – a Soltis La jos
Szín ház elõ adá sa a Dé ry né
prog ram ke re té ben. 

Au gusz tus 19–20-án te le pü -
lé se in ken: Ál lam ala pí tó Szent Ist -
ván ki rály na pi ün ne pi meg em -
lé ke zé sek.

Au gusz tus 21-én, szom ba -
ton 16 órá tól a csepregi szõ lõ -
he gye ken: Nyi tott pin cék vár ják
az ér dek lõ dõ ket.

Au gusz tus–ok tó ber 3. kö zött
a va si me gye szék he lyen: „Érezd
Szombathelyt!“ – kul tu rá lis és
gaszt ro nó mi ai pezs gés, ben ne
au gusz tus 27–29 kö zött: Savaria
Na pok és Bor fesz ti vál a
Schaeffler tá mo ga tá sá val.

Au gusz tus 28-án, szom ba -
ton Csepregen, a Ma lom kert -
ben: Csa lád dal ci vil ben – egész
na pos prog ram fõ zés sel, mû so -
rok kal, be mu ta tók kal.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to -
kon, il let ve a visitbuk.hu, a csepreg.hu, a
naturpark.hu és  a szombathelypont.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 fent em lí tett cikk utol só ne gye dé ben
le ír ta kat sze ret ném ki egé szí te ni, ugyan is
író ja  Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia
nem in for má ló dott ki elé gí tõ en a csepregi
pün kös di ló fut ta tás sal kap cso lat ban. Ír ja,
hogy 1993 év ben ugyan fel lett újít va az
1800-as évek ele jén oly nép sze rû ló fut ta -
tás, de bõ két év ti zed után el múlt.

Úgy ér zem azon ban, ez nem tel je sen
fe di a va ló sá got, és fél re ér tést kelt het a
lovasélethez ke vés bé ér tõk vagy nem
kap cso ló dók szá má ra. Akad ugyan né -
hány ki ha gyott év és nem az 1800-as és
még nem is az 1990-es évek ren dez vé -
nye i hez hû en, de még van pün kös di ló fut -
ta tás Csepregen. Úgy ér zem, az oko kat is
fi gye lem be kell ven ni, me lye ket itt hely -
ben ta lán job ban ér zé ke lünk, ugyan is e
szép ha gyo mány hoz há rom fon tos kel lék

kell. Egyik a lo vas em ber, má sik a ló, har -
ma dik a meg ér tõ, se gí tõ hát tér. Hogy
csök ken a ló lét szám és a ló val fog lal ko zó
em be rek szá ma ez saj nos va ló ság, mely
lét szám és szín vo nal csök ke nést, ne héz sé -
get okoz lo vas ren dez vé nye in ken is.

Az új ság cikk, mely re meg pró bá lok fe -
lel ni, az 1800-as évek tõl em lí ti, so rol ja a
lovasélet ezen ágát, de ak kor hon nan volt
a ló? A me zõ gaz da ság ból, az ipar ból, ka -
to na ság tól. A va la ha az em be ri sé get fel -
eme lõ cso dá la tos ál la tot a tech ni ka fej lõ -
dé se ki szo rí tot ta az em lí tett te rü le tek mind -
egyi ké bõl. Ma radt a sport és kedv te lés,
igen, de így a ló nem hoz, csak visz.

Ezt szem lél tet ve, egy va la mi re va ló ló,
ha azt sze ret néd, hogy ne le-, ha nem fel -
néz ze nek rá és lo va sá ra, 1 mil lió Ft alatt
nincs. Eh hez a fel sze relt ség az újabb egy -
mil lió, és az éven kén ti tar tá sa a har ma dik,
ha ma gad nem tu dod meg ol da ni. Egy
kettesfogatnál ezt szo rozd há rom mal. De
hát ma nap ság hon nét van a ló? A 90-es
évek tá ján né há nyan be sze rez tünk lo va -
kat, ki mun ka, ki kedv te lé si lo va gol ta tás, ki
te nyész té si cél já ból. E hely zet szol gált ala -
pul az ak ko ri évek lovasrendezvényeinek
meg ren de zé sé hez. Há rom-négy évig
han gu la tos kis ren dez vé nye ket si ke rült lét -
re hoz ni, Bõ rõl, Si ma ság ról, Egy há zas fa lu -
ból és Kõszeghegyaljáról hív tuk a lo va so -
kat, akik szí ve sen jöt tek, il let ve vár ták hí vá -
sun kat. Ezt kö ve tõ en né hai pol gár mes te -
rünk, Mol nár Sán dor öt le te alap ján ke res -
tük fel a nagy cen ki mén te lep igaz ga tó ját,
õk bo nyo lí tot ták az ak ko ri ÉNY-i lo vas ke rü -

le ti aka dály ver se nyek ren de zé sét. Meg -
be szé lés so rán meg egyez tünk, hogy
éven te ezen ver se nyek 1 for du ló ja
Csepregen ke rül meg ren de zés re, de né -
hány év múl va ná luk is át ren de zé sek jöt -
tek, és így csak ott vet tek részt ver se nye ik -
kel, ahol a tel jes fel sze re lést és ren dez -
vény szer ve zést he lyi leg biz to sí ta ni tud ták.

Sze ret ném meg em lí te ni, hogy az utol -
só év ben a he lyi ha gyo mány õr zõ egye sü -
let 1300 be lé põ je gyet ér té ke sí tett. Ezek az
ug ró aka dály ver se nyek nagy mér ték ben
nö vel ték a szín vo na lat és az ér dek lõ dést.
Saj nos he lyi leg nem tud tuk biz to sí ta ni a
szük sé ges el vá rá so kat. A ha gyo mány õr zõ
egye sü let ugyan pró bál ta kü lön bö zõ já té -
kos, öt le tes dol gok kal pó tol ni a hi ányt, de
a kö vet ke zõ év re meg fogy tak az ér dek lõ -
dõk, és fogy tak a vi dé ki és he lyi lo vas em -

be rek is, két ke zünk
elég a lét szám el len -
õr zés hez, plusz akad
né hány fi a tal (amíg
más szel lõ meg nem
si mo gat ja õket).

A 2010-es évek -
ben ugyan há rom -
szor el ma radt a ren -
dez vény, két szer idõ -
já rás mi att, 2020-ban
a Covid-járvány mi -

att. Je len év ben is úgy lát szott, hogy
megint el ma rad, de nap ján, pün kösd hét -
fõn dél ben hall va a ti lal mak eny hí té sét,
fel ke res tem Var ga La jos lovascimborát,
hogy nem tud nánk-e még ös  sze hoz ni va -
la ho gyan. Gyors te le fo ná lás, aki ket el
tud tunk ér ni, pá lya épí tés, és 15 óra kor in -
dult a ver seny Var ga La jos bir to kán. Négy
kettesfogatfutam, 1 egyesfogat és az if jú -
ság ból 5 fõ a nye reg alat ti ló fut ta tás ban.
Kö zü lük Cson ka An tó nia lett a gyõz tes, az -
az a pün kös di ki rály nõ. A kettesfogatban
a 68 éves Var ga La jos há zi gaz da vég zett
az el sõ he lyen.

Hát igen, ös  sze hoz tuk, de tu do má sul
kell ven nünk a vi lág vál to zá sa it, mely na -
gyon be fo lyá sol ja a lovaséletet is. Pil la -
nat nyi lag kezd fel csil lan ni egy újabb re -
mény ség (vagy ne héz ség?), most ren de -
zé si he lye ket, szer ve zõ ket ke res nek. Sze -
ret ném, ha he lyi leg az if jab bak fel tud nák
vál lal ni, foly tat ni a ha gyo mányt, amíg tu -
dunk, se gí tünk.

Fen ti gon do la ta i mat zár va, ké rem en -
ged tes sék meg, hogy meg em lít sek né -
hány ne vet nagy-nagy tisz te let tel: Ma jor
Al bert, aki utol já ra 2019-es ren dez vé -
nyün ket el nö köl te, 5-6 évig volt ren dez vé -
nye ink ver seny bí ró ja, és né hány évig járt
hoz zánk a he lyi fi a ta lo kat ok tat ni. Mol nár
Já nos nagy sze rû lovasbarát, aki szin te az
egész Kõszeghegyalja lovastáborát hoz ta
ren dez vé nye ink re. Tõ lük az el múlt év fo -
lya mán saj nos vég leg bú csúz nunk kel lett.
Ál dás em lé kük nek!

Lágler Jó zsef

Azért akad még lovasélet Csepregen
Vá lasz a Répcevidék 2021. má jus XI./5. szá má ban meg je lent 
„Haj da ni csepregi pün kös di ló fut ta tás ok egyik kró ni ká sa” cí mû cikk re






