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• Tompaládony
„Érik a szõ lõ, haj lik a vesszõ…”

2015. szep tem ber 26-án ren dez ték Bõ ben
a fel vo nu lás sal egy be kö tött szü re ti mu lat sá -
got. Dél után az ének lõ fel vo nu lók vé gig jár ták
a fa lut, fel dí szí tett trak to rok kal, lo vas-ko csik kal.
A fel vo nu lást kö ve tõ en kul tu rá lis mû so rok szó -
ra koz tat ták az egy be gyûl te ket. A he lyi óvo dá -

sok, a szelestei Rocky csa pat, Há mo ri Ba lázs
néptáncegyüttese, a Bõi Nõi Kó rus, a Vocal
Spirit és a tompaládonyiak is sze rep lõi vol tak
en nek a ren dez vény nek.  A Tompaládonyi Fi -
a ta lok Tár su la ta egy vi dám, tán cos pro duk ci -
ó val vett részt a szü re ti vi ga da lom ban. 

Rövid hírek „Aki magyar, velünk tart ma...”
Ok tó ber 22-én, a vá ro si ün nep ség so ro zat zá -

ró ren dez vé nye ként is ko lánk ün ne pi em lék mû so -
rát lát hat ták a sport csar nok ban a vá ros ban ün -
nep lõ ve ze tõk, ven dé gek és ér dek lõ dõ szü lõk.

Hárominé Or bán
Eri ka igaz ga tó he lyet tes
kö szön tõ sza vai után a
di á kok mél tó ság tel jes
be vo nu lá sá val kez dõ -
dött az ün nep ség. Há -
rom száz öt ven ün nep lõ -
be öl tö zött di ák és pe -
da gó gus állt a sport -
csar nok kö ze pén, hogy egy szív vel, egy lé lek kel
em lé kez zen 1956 hõ se i re. Tóth Esz ter
kisunokaként, mint paj kos kis gye rek gon dol ta át
az 59 év vel ez elõtt tör tén te ket, Csó ka Vik tó ria
pe dig Csics Gyu la nap ló rész le té vel em lé ke zett
az ese mé nyek re. Ve tí tõ vász non te kin tet ték meg
a di á kok azo kat a kép so ro kat, ame lyek jel le -
mez ték a pes ti ut cát ab ban az idõ ben, és
mond ták ki han go san, erõ tel je sen azt az év szá -
mot, amit Ákos a da lá ban csak hal kan tett meg.
Együtt mond ták ki a di á kok 1956-ot, és ez zel
egy idõ ben emel ték fe jük fö lé a pi ros-fe hér-zöld
la po kat, me lyek se gít sé gé vel 1956 jel kép ét, a
lyu kas zász lót for mál ták meg élõ kép pel. A kis el -
sõs tõl a 11. év fo lya mos szak is ko lá so kig kö zö sen

éne kel ték el a zász ló meg al ko tói Koncz Zsu zsa
örök ér vé nyû da lát, Neuliszt Ani kó ta nár nõ zon -
go ra kí sé re té vel. Ha én ró zsa vol nék, nem csak
egy szer nyíl nék, ... hang zott 350 ajak ról egy szer -

re a gyö nyö rû dal, mely kön  nye ket csalt a né zõ -
té ren he lyet fog la ló em lé ke zõk sze mé be, és
éne kel tek a fel nõt tek is a gye re kek kel együtt.
Novák Lász ló ver sé vel azok ra a fi a ta lok ra em lé -
ke zett, akik nek meg kel lett hal ni uk a har cok ban
a sza bad sá gért, és ma már, mint hõ sök re em lé -
ke zünk rá juk: 

„Örök ké él a hõ sök né pe, örök ké él már
nem ze ted!”

Együtt szólt a dal, együtt emel ked tek a la -
pocs kák, együtt dob bant a gye re kek szí ve,
hogy a lyu kas zász ló meg for má lá sa alatt, a kö -
zös ség ere jé vel is még in kább is ki fe jez zék, mél -
tó ság tel je sen, mél tó an együtt ün ne pel tek,
együtt tisz te leg tek 56 hõ sei elõtt.                 Bse
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Van nak az év nek olyan hó nap jai, ami kor egy ki csit vis  sza ren de -
zõ dünk, töb bet va gyunk ott hon, ke ve seb bet moz du lunk ki, sze rin -
tem ilyen idõ szak kü szö bé re ér kez tünk ok tó ber múl tá val. So kak nak
az év leg szo mo rúbb hó nap ja a no vem ber. Az õsz utó ide jén a ter -
mé szet las san el hagy ja az ok tó be ri szín pom pát, a kel le mes, si mo -
ga tó õszi nap fényt fa gyos haj na lok, kö dös reg ge lek vált ják. 

A hó nap el sõ nap ja Min den szen tek ün ne pe, má so di ka a Ha lot -
tak nap ja. Va ló já ban kel ta ere de tû ün ne pek rõl van szó – a kel ták
nap tá rá ban no vem ber 1. volt az év kez det, ami kor is ha lot ti ál do za -
tok kal em lé kez tek az el huny tak ra. A kel ták nál már a VIII. szá zad ban
ál ta lá no san meg ült ün -
ne pet csak a IX., X.
szá zad ban vet te át az
egy ház. Ami kor sa ját
ha gyo má nya ink fel -
adá sá ról, az „ame ri ka -
ni zá ló dó” kul tú rá ról szó -
ló esz me cse rék ben
pél da ként em lí tik a
Hal loween-szokások
ha zai ter je dé sét, ér de -
mes meg em lí te ni: a
Halloween ugyan ab -
ból a kel ta gyö kér bõl
ered, mint a mi Ha lot -
tak na pi em lé ke zé sünk.

No vem ber nek is meg van nak a szo ká sos idõ jós nap jai. Ha el se -
jén hull a hó, az már ci u sig el se ol vad, tart ja a né pi meg fi gye lés,
ami sze rint „Szent Er zsé bet nap ja (19.) a tél ere jét szab ja”. És azt is
jól tud juk: „Ha Ka ta lin (25.) ko pog, ka rá csony lo csog”. De van nak
más, fi gyel met ér dem lõ na pok is. Ha má so di kán sok esõ esik, az azt
je len ti, hogy a kö vet ke zõ év ben sok fér fi hal meg. Aki vi szont Már -
ton nap ját (11-én) li bát nem eszik, az jö võ re egész év ben éhe zik. 

Az egy há zi év az ad ven ti idõ szak kal, Krisz tus el jö ve te lé re va ló
vá ra ko zás sal kez dõ dik. Az idõ szak ad vent el sõ va sár nap já val in dul,
ami ka rá csony tól vis  sza szá mol va ép pen a ne gye dik. Moz gó ün -
nep rõl lé vén szó, év rõl év re vál to zik a dá tum, idén Ad vent el sõ va -
sár nap ja no vem ber 29-ére esik.                              

Kin cse Anda

1956-os megemlékezés
Az ün ne pi meg em lé ke zés re a

dik ta tú ra ál do za ta i nak a te me tõ -
ben ki ala kí tott em lék mû vé nél ke rült
sor. Az ün nep ség el sõ ré szé ben fel -
idéz tünk egy ese mény so ro za tot,
mely az 59 év vel ez elõt ti bu da pes ti
tör té né se ket mu tat ta be. Il lés Ing rid
so rol ta fel mind azt, amit 56-ban a
ma gyar ság kí vánt,
ami re vá gyott, amit
ma gá nak kö ve telt.
Köz ben te le pü lé sünk
kó ru sa az East együt tes
56-ot idé zõ da lá val,
Ma jor Ad ri enn Ta má si
La jos: Pi ros a vér a pes -
ti ut cán, Hor váth
Dominik Márai Sán dor:
Menny bõl az an gyal
cí mû ver sé vel szí ne sí -
tet te az em lék mû sort.
Ez után Mol nár Lász ló pol gár mes ter
ün ne pi be szé de kö vet ke zett, me -
lyet egy Kon fu ci us idé zet tel kez dett:
„Be széld el ne kem a múl tat, s meg -
is me rem be lõ le a jövõt!“ Mon dan -
dó já nak lé nye gét a múlt-jelen-jövõ
egy sé gé ben, va la mint az egyet ér -
tés, sza bad ság és sze re tet kulcs sza -

vak ban jut tat ta ki fe je zés re. Az 56-os
„pes ti srácok“ bátorsága meg mu -
tat ta, hogy ös  sze fo gás sal szü let het -
tek nagy dol gok, így tör tén he tett a
sza bad ság ki ví vá sa is. Ma gá ról az
ün nep rõl is szólt, az ün nep rõl, mely
jel kép és ta ní tás is egy ben. Jel ké pe
a hõ si es ség nek és ta ní tás ar ról a

nem ze ti egy ség rõl, amely a fel ke -
lés alatt egyé ni és kö zös sé gi ál do -
za tok tû zé ben fo gant.

Vé gül a dik ta tú ra si ma sá gi ál -
do za ta i ra em lé kez ve, az õ em lék -
mû vük meg ko szo rú zá sa kö vet ke -
zett, ez zel zá rult a meg em lé ke zés.

Haller Er zsé bet

Következõ lapszámunk december 10-én jelenik meg!

November - õszutó, 

Szent András és az enyészet hava
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Min dig egy lé pés sel elõ re 
– jár da sza kasz épült
A Szent kú ti ká pol na kert jé nek meg úju lá sa, a

temp lom mel let ti 12 gép ko csi nak he lyet biz to sí -
tó par ko ló és a Czigli ház lá ba za tá nak be pu co -
lá sa után egy újabb la kos ság ál tal meg fo gal -
ma zott igény ki vi te le zé se va ló sul ha tott meg. A
rég óta fel ve tett prob lé mát az új vá ros ve ze tés
sze ret te vol na a kö zel gõ min den szen tek re meg -
nyug ta tó an ren dez ni és a ki vi te le zést be fe jez ni,
így az Ady ut ca te me tõ fe lé ve ze tõ jár da sza ka
újul ha tott meg most. El sõ lé pés ként a for ga lom
biz ton sá gos el te re lé sét kel lett meg ol da ni, mely -
nek szak sze rû ki vi te le zé sé re egy kül sõ szol gál ta -
tót bí zott meg az ön kor mány zat. Így a ki vi te le zés
egész ide je alatt is za var ta lan és biz ton sá gos
volt a gya lo gos for ga lom köz le ke dé se.

Az idõ já rás vi szon tag sá gai és a jár da mel -
lett ta lál ha tó fák gyö ke rei a hos  szú évek so rán
több he lyen fel tör ték a be tont, gö rön gyös sé
és sok he lyen bal eset ve szé lyes sé té ve azt. A
mun ká la tok so rán a ré gi fe lü let fel tö rés re ke -
rült, majd új ra be to no zá sa is meg tör tént, így
most egy igé nye sen ki ala kí tott sza kaszt hasz -
nál hat nak az ar ra já rók.

Vlasich Krisz ti án Csepreg Vá ros Pol gár mes te -
re sok po zi tív vis  sza jel zést ka pott már a mun ká la -
tok be fe je zé se óta. El mond ta, hogy a vá ros ban
több sza ka szon fel újí tás ra szo rul nak a jár dák,
ezért a vá ros gaz dál ko dás meg kezd te a fel mé -
ré sét és a költ ség szá mí tá sát a leg kri ti ku sabb sza -
ka szok te kin te té ben. A ter vek sze rint a 2016-os
költ ség ve tés ben, amen  nyi ben a tes tü let is tá mo -
gat ja a vá ros ve ze tõ el kép ze lé sét, je len tõs ösz -
 szeg áll hat majd ren del ke zés re a ta vasz ra ter ve -
zett mun ká la tok meg kez dé sé hez. Ha son ló an a
je len le gi be ru há zás hoz a jö võ be ni ki vi te le zé se -
ket is a vá ros gaz dál ko dás mun ka tár sai vég zik
majd, hisz a sa ját esz kö zök kel tör té nõ ki vi te le zés
je len tõ sen költ ség kí mé lõbb. yde

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta la kos sá gi fó -
rum ra in vi tál ta a Cso ko nai ut cá ban élõ ket, hi -
szen egy nagy ívû fej lesz té si fo lya mat elõtt áll a
te le pü lés egyik leg kri ti ku sabb ál la pot ban lé võ
ut cá ja.

A 2015. ok tó ber 12-én hét fõn meg tar tott fó -
rum jó pél da volt ar ra, hogy a vá ros ve ze tést ko -
mo lyan ér dek li a la kók prob lé má ja, hi szen így
egy új szem szög bõl is meg vi lá gí tás ba ke rült az
ut ca csa pa dék el ve tõ rend szer hi á nyos sá ga i ból
adó dó prob lé má ja.

Évek óta fenn ál ló prob lé -
ma a te le pü lé sen az ut cák
rossz ál la po ta, me lyek kö zül a
leg töb bet em le ge tett a Cso -
ko nai ut ca volt, ezért a fel ál lí -
tott pri o ri tá si sor rend ben,
mely az utak fel újí tá sá ról szól,
ez ke rült az el sõ hely re.

A prob lé ma és an nak
meg ol dá sa azon ban na gyon
ös  sze tett, nem ele gen dõ
ugyan is csak is az út rend be -
té te le, azt meg kell elõz nie
több fo lya mat nak.

En nek el sõ sza ka sza zaj lik je len leg. Mi u tán az
ut cá ban fel mé rés re ke rült a szenny víz és ivó víz
há ló za tá nak ál la po ta, az ön kor mány zat meg -
ren del te an nak re konst ruk ci ó ját 6 586 474 Ft ér -
ték ben, me lyet a VASIVÍZ ZRt mun ka tár sai vé gez -
nek el. A te rü let mû sza ki át adá sa ok tó ber 13-án
ked den meg tör tént, a ki vi te le zés pe dig elõ re lát -
ha tó an no vem ber ele jé ig be fe je zõ dik, ameny -
 nyi ben az idõ já rá si vi szo nyok ezt le he tõ vé te szik.
A mun ká la tok ról szó ló szak mai is mer te tést
Hompasz Gyu la fej lesz té si fõ mér nök is mer tet te,
mely nek ér tel mé ben ös  sze sen 39 víz be kö tés, 5
tûz csap be kö tés, va la mint 13 szenny víz be kö tés
cse ré je va ló sul meg az idei esz ten dõ ben.

Ez után kö vet kez het a csa pa dék víz el ve ze tõ
rend szer ki épí té se, mely ter vek ki dol go zá sá ra az
Ön kor mány zat Sze mes Ta más ter ve zõt bíz ta
meg, aki rész le te sen is mer tet te az ed dig el ké -
szült ter ve ket. Az már lát ha tó, hogy az ut cá ban

egy ve gyes, bi zo nyos sza ka szo kon nyi tott, más -
hol zárt rend szer ki épí té se kell, hogy meg va ló -
sul jon. A fó ru mon részt vett la kók ak tí van be kap -
cso lód tak az egyez te té sek be, me lyet Vlasich
Krisz ti án Csepreg Vá ros Pol gár mes te re kü lön üd -
vö zölt, hi szen mint el mond ta a tá jé koz ta tá son kí -
vül, ez volt a cél!

Az már biz to san tud ha tó, hogy no vem ber hó -
nap ban egy újabb fó rum ra fog ják vár ni az ut cá -
ban la kó kat, ami kor is az egyez te té sek nek kö -
szön he tõ ja vas la tok meg je len nek a ter vek ben.

A mun ká la tok már jö võ ta vas  szal el kez dõd -
het nek, mely nek for rás igé nyét már ko ráb ban
je lez te a vá ros ve ze tés a me gyei ter ve ze tek ben.

És csak ezt kö ve tõ en ke rül het sor az ut ca új
bur ko la tá nak ki ala kí tá sá ra. Mi vel je len leg nincs
el ér he tõ pá lyá za ti for rás er re a te rü let re, ezért
eb ben az eset ben 100%-os ön erõ re lesz szük sé -
ge az ön kor mány zat nak, mely re a szo ros, de
tart ha tó gaz dál ko dá sá val már a 2015 évi költ -
ség ve tés ös  sze ál lí tá sa kor tu da to san ké szült.

A vá ros ve ze tõ jé nek ki tû zött cél ja, hogy a je -
len leg ren del ke zés re ál ló je len tõs for rást a jö võ
évi, 2016-os költ ség ve tés ben er re a cél ra ne ve -
sít ve el kü lö nít se, mely ben szá mít a kép vi se lõ-tes -
tü let tá mo ga tó dön té sé re.

Ter mé sze te sen a vá ros ve ze té se nem fe led -
ke zett meg a töb bi ut cá ról sem, hi szen az Al kot -
mány, Zrí nyi, Tak sony, Tak sony köz ut cák csa pa -
dék víz el ve ze té sé vel és fel újí tá sá val kap cso la tos
ter ve zés már meg in dult.                                 O.T.

Lakossági fórum 
az együttgondolkodás jegyében
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A most már ha gyo má nyos nak mond -
ha tó õszi Avar ta po só tú ra ok tó ber 24-én
volt. Az is me rõs ar cok mel lett min dig van -
nak újak is, akik részt vesz nek a 12 km-es
tú rán. Fi a ta lok, kis gyer me kes csa lá dok,
ba rá ti tár sa sá gok, töb bek kö zött, egy
kiskunmajsai ba rá ti tár sa ság is részt vett a
prog ra mon. A majsaiak im már ha to dik al -

ka lom mal vol tak a csepregi tú rán, s hoz -
tak ma guk kal er dé lyi / gyergyó szent mik -
lósi, bu da pes ti ba rá to kat, ro ko no kat is. Õk
a he lyi Tu ris ta szál ló ban száll tak meg.

A tú rá zók nak ha mí sí tat lan szép õszi
idõ ben le he tett ré szük, az õszi er dõ lát vá -
nya el káp ráz ta tott min den kit gyö nyö rû szí -
ne i vel. Va ló ban le he tett hal la ni a „le hul ló
le ve lek lágy ne szét”. A park er dei „ Esõ be -

ál ló ban” a ba ran go lók kö zö sen el mond -
ták Pe tõ fi Sán dor: Itt van az õsz itt van új -
ra cí mû ver sét, de egy ön ként vál lal ko zó
tú rá zó fel ol vas ta az Er dõ fo há szát is.
Amely így hang zik:

Ván dor ki el ha ladsz mel let tem, ne
emelj rám ke zet!

Én va gyok a tûz he lyed me le ge hi deg
té li éj sza ká kon,

Én va gyok tor ná cod ba rát sá gos fe de le,
Mely nek ár nyé ká ba me ne külsz a tû zõ

nap elõl,
És gyü möl csöm olt ja szom ja dat.
Én va gyok a ge ren da, mely há za dat

tart ja, én va gyok asz ta lod lap ja,
Én va gyok az ágy amely ben fek szel,
A desz ka, amely bõl csó na kod épí ted.
Én va gyok há zad aj ta ja
Böl csõd fája…
…Koporsód fe de le.
Ván dor, ki elmégy mel let tem,
Hall gasd meg ké ré sem:
Ne bánts!
A tú ra köz ben a részt ve võk fo gyaszt -

hat tak fi nom csepregi bo ro kat, mus tot, al -

mát, szõ lõt. A tömördi Fa lu ház nál a ke -
men cé ben sült lan gal ló és a sült gesz te -
nye sem ma radt el. A tú ra zá rá sa a Néber-
Tóth Pin cé szet ben volt. Akik el jöt tek szép
él mé nyek kel tér het tek ha za.

Horváthné Pa dos Te réz

Tes tü let nem tud ta
Az ok tó be ri szám ban meg je le nõ „ /60 éve jó ban

rossz ban / cí mû írás ra sze ret nék re a gál ni! A cikk ben sze -
rep lõ egyik mon dat sze rin tem a kép vi se lõ-tes tü let szán -
dé kos le já ra tá sá ra ke rült le írás ra. Ez az írás egy ma gán
meg ren de lés re ke rült az új ság ba, csak az a gond, hogy
ami rõl nem tu dunk, azt mi lyen ala pon ké ri bár ki szá -
mon. Sem az egy ház, sem a csa lád ré szé rõl nem kap -
tunk ér te sí tést er rõl az ese mény rõl. Csak meg jegy zem,
hogy a 90 évet be töl töt te ket is csak a csa lád dal va ló
elõ ze tes egyez te tés után szok tuk kö szön te ni! Hí vás nél -
kül nem il lik sem mi lyen csa lá di ün nep ség re be ál lí ta ni. A
cikk szer zõ je /aki nem azo nos a cik ket aláíróval/ azért
elõt te ta lán ér dek lõd he tett vol na ná lunk is, mi e lõtt egy
ránk néz ve egy le já ra tó mon da tot le ír! 

Még egy szer ha tá ro zot tan ál lí tom, hogy mi er rõl ér te sí -
tést nem kap tunk, az Ön kor mány zat nak nem áll ren del ke -
zés re sen ki nek a há zas sá gi anya köny vi ki vo na ta.

Ös  sze gez ve, a Tor más li get Köz ség kép vi se lõ-tes tü let -
ének eb ben az ügy ben bár mi lyen mó don tör té nõ le já -
ra tá sát ha tá ro zot tan vis  sza uta sí tom!

Egyéb ként sok bol dog sá got kí vá nok a tes tü let ne vé -
ben az ün nep lõk nek, de úgy ér zem, hogy eb ben a do -
log ban nem ter hel min ket sem mi lyen fe le lõs ség.

Tisz te let tel: Mes ter Ár pád 
Tor más li get köz ség pol gár mes te re

Avartaposó õszi
túra Csepregen
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• Csepreg
Tá mo gat ják a tu dás meg szer zé sét –

Bursa Hungarica pá lyá zat Csepregen

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta a ko ráb bi
évek hez ha son ló an is le he tõ sé get biz to sít a
fel sõ ok ta tás ban részt ve võ hall ga tók tá mo ga -
tá sá ra az idei esz ten dõ ben is. A vá ros ve ze té -
sé nek ki emel ten fon tos a fel sõ ok ta tás ban ta -
nu ló he lyi fi a ta lok tá mo ga tá sa, bíz va ab ban,
hogy az ott meg szer zett tu dást sa ját és vá ro -
sunk ja vá ra ka ma toz tat ják majd.

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta az Em be ri
Erõ for rás ok Mi nisz té ri um mal együtt mû köd ve a
2016. év re is mé tel ten ki ír ja a Bursa Hungarica
Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá -
za tot a fel sõ ok ta tá si hall ga tók szá má ra a
2015/2016. tan év má so dik és a 2016/2017.
tan év el sõ fél évé re vo nat ko zó an.

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta a ko ráb bi
bi zott sá gi ja vas la tot fi gye lem be vé ve és az
elõ zõ évek ten den ci á ját kö vet ve idén is
50 000 Ft-al emel te az ösz tön díj anya gi fe de -
ze té re szánt ös  sze get, így a ko ráb bi 250 000
Ft-os alap er re az esz ten dõ re már 700 000 Ft-
ra emel ke dett, így még több tá mo ga tás biz -
to sít ha tó a pá lyá zók szá má ra. Az ön kor mány -
zat ál tal biz to sí tott for rást a Ma gyar Ál lam
ugyan ek ko ra ös  szeg gel ki egé szí ti, így a meg -
ítélt ös  szeg két sze re se ke rül a di á kok hoz a ta -
nul má nya ik tá mo ga tá sá ra.

A pá lyá za ti fel hí vás már ol vas ha tó
Csepreg Vá ros hi va ta los ol da lán a
www.csepreg.hu hon la pon.

A prog ram ke re té ben olyan szo ci á li san
hát rá nyos hely ze tû fel sõ ok ta tás ban részt ve võ
hall ga tók nak fo lyó sít ha tó az ösz tön díj, akik a
te le pü lé si ön kor mány zat il le té kes sé gi te rü le -
tén la kó hel  lyel ren del kez nek, fel sõ ok ta tá si in -
téz mény ben (fel sõ ok ta tá si hall ga tói jog vi -
szony ke re té ben) tel jes ide jû (nap pa li ta go za -
tos) kép zés ben vesz nek részt.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je:
2015. no vem ber 9. Hi ány pót lás ha tár ide je:
2015. no vem ber 20. A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak
ha tár ide je: 2015. de cem ber 7.

A Kép vi se lõ-tes tü let a Hu mán po li ti kai Bi -
zott ság ja vas la tát kö ve tõ en meg hoz za dön té -
sét, mely rõl leg ké sõbb 2015. de cem ber 17.-
ig ér te sí ti a pá lyá zó fi a ta lo kat.

Rövid hírek

El sõ írá sos em lí té sé nek 750. év for du ló ját ün -
nep lõ Bü kön az 1956-os for ra da lom és sza bad -
ság harc ra tör té nõ em lé ke zés is ös  sze kap cso ló -
dott a te le pü lés ju bi le u má val. A vá ros há za mel -
let ti új park ban fel avat ták Nagy Csa ba Mun -
kácsy-dí jas kép zõ mû vész Idõ sí kok cí mû kom po -
zí ci ó ját.

Az ava tó ün nep ség a Bü ki Nõi Kar gyö nyö rû
dal csok rá val in dult. Majd dr. Né meth Sán dor
pol gár mes ter kö szön töt te az ün nep lõ ket. Utalt
rá, hogy a leg alább 750 éves te le pü lés min dig
nyi tott, s fõ leg a XIX. szá zad má so dik fe lé tõl be -

fo ga dó is volt. Ezt a nyi tott sá got és az év szá zad -
ok köz ti át já rást jól szim bo li zál ja a ju bi le um ra ké -
szült mû al ko tás, mely nek fe le alu mí ni um le me -
zek bõl áll, má sik fe lét le ve gõ töl ti ki. 

A kom po zí ci ót dr. Bordács And rea esz té ta, a
Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Savaria Egye -
te mi Köz pont Mû vé sze ti In té ze té nek igaz ga tó ja
mél tat ta. Be ve ze tõ jét az is mert LGT dal so ra i val
kezd te: „Mi énk itt a tér.” A köz tér re gyak ran köz -
al ko tá sok is ke rül nek. El mond ta, hogy a mû vész
is mét egy iz gal mas, nem szok vá nyos tér plasz ti -
kát ké szí tett. Az át tört min ták és az em ber alak az
idõt len sé get, a ge ne rá ci ók egy más utá ni sá gát

fe je zi ki. A nagy bü ki ju bi le um ra al ko tott mû ösz -
 sze kap csol ja a te le pü lés ko moly múlt ját az él he -
tõ je len nel és az ígé re tes jö võ vel. Szép hát te re
pe dig a ter mé szet és az em ber kap cso la tá ra is
utal. Az em lék mû vet Jász Lász ló ró mai ka to li kus
plé bá nos és Si mon Ré ka evan gé li kus lel kész ál -
dot ta meg. Mi hály Pé ter, a za la eger sze gi He ve -
si Sán dor szín ház ren de zõ je és szín mû vé sze Ady
End re: Da lok a lab da tér rõl c. ver sét ad ta elõ
nagy át élés sel.

A ren dez vény a hõ si em lék mû nél az 1956-os
meg em lé ke zés sel foly ta tó dott. Udvardi Zi ta gi tá -

ros-éne kes da la eb be az idõ sík -
ba re pí tet te az ün nep lõ ket.
Koltay Gá bor, Ma gyar Örök ség-
és Ba lázs Bé la-dí jas ren de zõ a
for ra da lom mal kap cso la tos
gyer mek ko ri él mé nye it ele ve ní -
tet te fel. Majd be szélt az ese mé -
nyek hi va ta los el tor zí tá sá ról, el -
len for ra da lom má mi nõ sí té sé rõl.
A rend szer vál tás kor min den po -
li ti kai erõ 56-hoz ment vis  sza, ki -
de rült az igaz ság. Az óta szel le -
mi leg zûr za va ros 25 év telt el
ha zánk ban. Olyan sú lyos prob -
lé mák je lent kez nek, me lye ket
csak kö zö sen, ös  sze fog va tu -
dunk meg ol da ni. Eh hez szük sé -

ges tör té nel münk jobb meg is me ré se is. A kü lön -
bö zõ po li ti kai erõk nek pe dig úgy egyet kel le ne
ér te ni a leg alap ve tõbb kér dé sek ben, mint az
1956-ban tör tént.

Az ön kor mány zat, az in téz mé nyek és a ci vil
szer ve ze tek ve ze tõi meg ko szo rúz ták az em lék -
mû vet. Majd a sport csar nok ban a Felsõbüki
Nagy Pál Ál ta lá nos és Szak is ko la di ák ja i nak mû -
so rá val foly ta tó dott a meg em lé ke zés. A han gu -
la tos és lát vá nyos mû sor ban az is ko la szin te va -
la men  nyi ta nu ló ja részt vett. Nem csak a mû sor,
de a di á kok fe gyel me zett vi sel ke dé se is mél tán
vív ta ki a részt ve võk el is me ré sét.               Sá gi

Tu dó sí tó kat ke re sünk!
Le gyél a Répcevidék új ság író ja! Tu dó sítsd a tér sé gi la pot te le pü lé sed ese mé nye i rõl,

ön kor mány za ti hí re i rõl! Vár juk je lent ke zé sed az info@repcevidek.hu cí men.

Nemzeti és városi 
ünnep Bükön
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Az idei, im már IV. Szent Mi hály Na pi For ga tag prog -
ram já ban ke rült be mu ta tás ra a ha lál ra tán col ta tott lány
bal la dá já nak bü ki vál to za ta alap ján írt és nagy sze rû en
szín pad ra ál lí tott új elõ adás. (Ezt azért hang sú lyo zom,
mert Fábri Mihályné, majd Sza bó Jó zsef és Ko csis Krisz ti na
pe da gó gu sok ren de zé sé ben 1954. óta több ször is be -
mu ta tás ra ke rült a bal la da.)

Bük em lí té sé nek 750 éves ju bi le u ma al kal má ból Tóth
Ta más, a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár ve -
ze tõ je mert na gyot ál mod ni: egy he lyi ha gyo má nyo kon
ala pu ló tánc szín há zi elõ adás lét re ho zá sát tûz te ki cé lul. A
meg va ló sí tás ra fel kér te H. Nagy Ka ta lint, a Me se bolt Báb -
szín ház nyu gal ma zott igaz ga tó ját. A ren de zõ nõ ki tû nõ se -
gí tõ ket ta lált is me rõ sei és csa lád ja kö ré ben. A szö veg -
köny vet Ko csis Ro zi, a Vaskakas Báb szín ház ve ze tõ je ír ta.
A tánc já ték ko re og rá fi á it Csollányné H. Krisz ti na, Csollány
Csa ba és Hor váth Gyõ zõ, az Ungaresca Tánc együt tes és
után pót lás-csa pa tai (a Dr. Pesovár Er nõ AMI Tü csök, Mák -
vi rág, Zsen di ce és Ló kö tõ gyer mek cso port jai) ve ze tõi al -
kot ták meg és ta ní tot ták be együt te se ik nek. Földesi
Jánosné és Földesi Já nos ze ne ta nár ok a tér ség ben gyûj -

tött nép ze nei anya got il lesz tet ték az elõ adás hoz, s kí sér -
ték vé gig a tánc já té kot Bog lya Nép ze nei Együt te sük kel.
A Ta va szi szél ci te ra ze ne kar is részt vál lalt a ze nei kí sé ret -
bõl. A bü ki cso por tok kö zül be kap cso lód tak az elõ adás -
ba a fel nõtt nép tán co sok, a Sok-szín-pad Tár su lat és szin -
te vé gig éne kelt a mû sor ban a Kel ti ke Nép dal kör Pin tér
Ani kó ve ze té sé vel. A le nyû gö zõ elõ adás lát vány ter vét és
dísz le tét Meláth Szil via és Csollány Csa ba ál mod ta meg,
a fény-és hang tech ni ká ért Si mon Ot tót il le ti di csé ret. 

Az új ra írt tel jes mû a bal la da két fõ sze rep lõ jé nek, a
gaz dag Szalai Ve ron nak és a sze gény Bar na Jós ká nak
el kép zelt éle tét, sze rel mét és tra gi kus vé gét mu tat ta be
kis gyer mek ko ruk tól a ha lá lu kig, a fa lu kor cso port ja i ba
ágyaz va. A ki csi és nagy gyer me kek já té kai, a fi a ta lok
kö zös sé gi ös  sze jö ve te lei, a ha lott si ra tá sa nép raj zi lag hi -
te le sen ke rül tek a szín pad ra. A fõ sze rep lõ ket 3-3 kü lön -
bö zõ ko rú tán cos je le ní tet te meg. Az együtt fel nö vek võ fi -
a ta lok sze rel me nem tel je sed he tett be. A „föld a föld höz
há za so dik” elv alap ján Ve ront mó dos fiú – a tör té net ben
szin tén há rom tán cos sal kép vi selt, s vé gig a lány kö rül le -
gyes ke dõ – Udvardi Já nos je gyez het te el. Mi e lõtt azon -
ban a kény szer há zas ság ra sor ke rül he tett vol na, Bar na
Jós ka és tár sai a bál ban ha lál ra tán col tat ták a lányt: „Ha
enyém nem let tél, má sé se le hes sél!” – in do kol ta tet tét az
ere de ti bal la dá ban a bos  szú ál ló le gény. Bár a bal la dá -
hoz fû zött meg jegy zés sze rint Bar na Jós ká ból be tyár lett,
egy má sik vál to zat ban bör tön be ke rült, az új tör té net sze -
rint az õ éle te is gyor san vé get ért. Mind ezt, mint egy ke -
ret be fog lal va az elõ adást, a vé gig szín pa don le võ pár -
kák – akik „is me rik a múlt, a je len és jö võ titkait…, fon ják,
ki mé rik és el vág ják az em ber élet fo na lát” – je le ní tet ték
meg a lenyügözõ elõ adás ban. 

A da rab õs be mu ta tó ja fer ge te ges si kert ara tott a
zsú fo lá sig telt sport csar nok ban. Vár juk a szom bat he lyi
foly ta tást.                                               Sá gi Fe renc

FA LU-
 GOND NO KOT 
KE RE SÜNK!
Szakony Köz ség Ön kor mány -

za ta a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör -
vény 20/A. - alap ján pá lyá za tot
hir det  fa lu gond nok  mun ka kör
be töl té sé re.

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idõ tar -
ta ma: ha tá ro zat lan ide jû. Fog lal koz ta tás
jel le ge: tel jes mun ka idõ, he ti 40 órás.

A mun ka vég zés he lye: GYMS me -
gye, 9474  Szakony, Fõ ut ca 164. Pá lyá -
za ti fel té te lek: 8 Ál ta lá nos, B ka te gó ri ás
jo go sít vány, bün tet len elõ é let. A pá lyá zat
ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá -
sok: 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi
er köl csi bi zo nyít vány • ér vé nyes B ka te -
gó ri ás gép jár mû ve ze tõi en ge dély má -
so la ta • leg ma ga sabb is ko lai vég zett sé -
get iga zo ló ok irat má so la ta • nyi lat ko zat,
ar ról hogy vál lal ja-e a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fa lu gond no ki  kép zést •
nyi lat ko zat ar ról, hogy sze mé lyes ada ta i -
nak ke ze lé sé hez a pá lyá za ti el já rás sal
kap cso lat ban hoz zá já rul

A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ -
pont ja: 2016. ja nu ár 1.  A pá lyá zat be -
nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2015. no vem -
ber 16. A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to -
san to váb bi in for má ci ót Hor váth Edi na
al jegy zõ nyújt, a 99 / 543-007 - es te le -
fon szá mon. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak
mód ja: pos tai úton, a pá lyá zat nak
Szakony Köz ség Ön kor mány za ta cí mé re
tör té nõ meg kül dé sé vel (9474 Szakony,
Fõ ut ca 164.).

Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a
Sz/198/2015. azo no sí tó szá mot, va la mint
a mun ka kör meg ne ve zé sét: fa lu gond -
nok. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je:
2015. no vem ber 30. 

Találkoztak, el is vesztek…,
avagy Szalai Veron története táncszínházi elõadásban
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• Csepreg - Szombathely

Rövid hírek

A  du á lis gé pész mér nök kép zés
biz tos jö võ a fi a ta lok nak

Új kor szak nyílt a Nyu gat-ma gyar or szá gi
Egye tem éle té ben: el in dult a szom bat he lyi
gé pész mér nök kép zés. A tan év nyi tó után ren -
de zett alá írá si ce re mó ni án a part ner cé gek
kép vi se lõi alá ír ták az együtt mû kö dé si szer zõ -
dést a hall ga tók kal. A fel vett 80 hall ga tó ból
25 a ha gyo má nyos BSc, 55 a du á lis kép zés -
ben vesz részt. 

2015. szep tem be ré ben in du ló du á lis gé -
pész mér nök kép zés az egye tem és az ipar vál la -
lat ok ha té kony együtt mû kö dé sét te rem ti meg. A
kor sze rû, pi a ci igé nyek hez iga zo dó kép zés nek
nem volt elõz mé nye Szom bat he lyen. El in dí tá sa
iga zo dik ah hoz az or szá gos tö rek vés hez, amely
a mû sza ki kép zé sek nek el sõ sé get ad. Idén õsz -
 szel 21 fel sõ ok ta tá si in téz mény in dít du á lis kép -
zést, több mint 350 vál la lat tal kö töt tek szer zõ dést
az egye te mek, fõ is ko lák.            A cikk folytatása 

www.repcevidek.hu weboldalon
Merklin Tí mea

Leg utób bi szá munk ban ol vas hat ták a
Csepregi Vegyeskar Egye sü let Ve ze tõ sé ge ál tal
köz zé tett ju bi le u mi be ha ran go zót, be te kin tést
nyer het tek a vá ros és a tér ség kul tu rá lis te vé -
keny sé gé ben ki emel ke dõ sze re pet ját szó mun -
ká ról, ered mé nyek rõl, si ke rek rõl, ha zai és nem -
zet kö zi meg mé ret te té sek rõl. Köz ben le zaj lott a
nagy sze rû en elõ ké szí tett,
ma gas szín vo na lon be mu -
ta tott, igé nye sen szó ra koz -
ta tó, el gon dol kod ta tó és
em lé ke zõ ju bi le u mi gá la -
mû sor. A ze ne, a dal ba rá -
ta i nak, a kó rus im má ron ra -
jon gó i nak, ki tud ja, há -
nyad szor volt al kal muk ki -
nyil vá ní ta ni uk tet szé sü ket,
sze re te tü ket. 

A ne gyed szá zad dal ez -
elõtt kez dõ dõ tör té net el sõ
lé pé se i nek, több csep re -
givel együtt ma gam is szem -
ta nú ja vol tam, hisz nyolc -
éves tá vol lét után ek kor tér tem vis  sza szü lõ föl dem -
re. Azon az au gusz tu si ün ne pé lyen lé pett a pó di -
um ra elõ ször a 15 fõ bõl ál ló ének kar, kar na gyuk,
Ibo lya ve ze té sé vel. A né zõ té ren egy mást kér dez -
ték az em be rek, tud ni akar ták, hogy ki ez a lány.
Va jon az elõ ször fel lé põ ének ka ri ta gok ban fel sej -
lett-e, hogy az elõt tük ál ló am bi ci ó zus fi a tal te remt -
mény lesz a csepregi dal kul tú ra fo lya ma tos sá gá -
nak és ál lan dó meg úju lá sá nak zá lo ga. Gon dol -
tak-e ar ra, hogy õk lesz nek azok, akik kel ez az im -
már több év ti ze des si ker tör té net el kez dõ dik?

A ju bi le u mi kon cert szü ne té ben az ab ban az
idõ ben Csepregen prak ti zá ló Sztrinkai Lász ló dok -
tor ral ele ve ní tet tük fel az in du lás kö rül mé nye it. Köz -
tu dott, hogy õ volt a kó rus lét re ho zá sá nak szor gal -
ma zó ja, s agi tál ta a kar ve ze tõ nõt a fel adat vál la -
lá sá ra. Õ ma ga, va la mint a vegyeskarban egy kor
ak tí van köz re mû kö dõ fe le sé ge is na gyon örül tek a
meg hí vás nak és a nagy sze rû si ke rek nek, a fe lejt -
he tet len ju bi le um nak.

Két csa lád ról van szó. A Kan csó csa lád ról és
a csepregi da lo sok ál lan dó an gya ra po dó né -
pes csa lád já ról, ahol min den új tag meg je le né -
se ün nep, aho vá min den dal sze re tõ te het sé ges
fi a talt öröm mel vár nak és be fo gad nak. Ez a nyi -
tott ság mu tat ko zik meg a Csepregi Vegyeskar
mel lett meg je le nõ, fi a ta labb ge ne rá ci ók ra

épü lõ gye rek kó rus és a sa já tos ko re og rá fi á jú,
ze nét, dalt és tán cot egye sí tõ Vocal Spirit
Showkórus meg ala ku lá sá ban is. S mind ez
nagy sze rû ke zek ben van a tö ret len ki su gár zá sú,
ki vá ló pe da gó gi ai ér zék kel ren del ke zõ, igé nyes
Kan csó Zoltánné irá nyí tá sa alatt. Tisz tán csen gõ
õszin te hang ja, hi te les egyé ni sé ge, di csé rõ op -
ti miz mu sa min den kor osz tályt ma gá val ra gad, s
visz a sok mun ká val, de öröm te li si ke rek kel is ki -
kö ve zett úton.

Egyik ko ráb bi cik kem ben Csepreg da lo ló
ék szer do bo zá nak ne vez tem a vegyeskart.
Igen, mert ben ne a leg szeb bet, a leg ér té ke -
seb bet, fél tett kin csün ket, kul tú rán kat lel het jük
meg. Vi gyáz zunk rá, õriz zük meg, ad juk to -
vább, mint ahogy azt az egye sü let te szi. Szól -
jon so ká ig a szív bõl jö võ ének, da lol ja tok a
ma ga tok és a kö zön ség örö mé re! Is ten él tes -
sen Ben ne te ket!

Sárváry Zol tán

Születésnapi gondolatok

A Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár és Tömörd Köz -
ség Könyv tá ra kö zös szer ve zé sé ben tar tott in -
gye nes elõ adást Víz vá ri Sán dor ok tó ber 10-én a
tömördi Fa lu ház ban. 

A ta lán már so kak ál tal is mert bo rász az elõ -
adás el sõ ré szé ben meg is mer tet te ve lünk a bor
rop pant ér de kes tör té ne tét, majd fel hív ta fi gyel -
mün ket a ma gyar bor je len tõ sé gé re. Ezek után
rá tér tünk a leg fon to sabb alap anyag ra, ami bõl
a bor szü le tik, ma gá ra a szõ lõ re. Ér de kes elõ -
adást hall hat tunk a mai faj ták ki ala ku lá sá ról, a
ke resz te zé sük rõl, olt vá nyok ról. 

Ter mé sze te sen nem fe led kez het tünk meg a
be teg sé gek rõl sem, tá jé koz ta tást kap tunk a leg -
je len tõ seb bek rõl, mint pél dá ul a liszt har mat, a
pe ro nosz pó ra és a szür ke pe nész. Emel lett em lí -
tést tet tünk a ro va rok el le ni vé de ke zés rõl is. 

Ezek után el ér kez tünk a leg ér de ke sebb rész -
hez, a bor ké szí té sé hez. A nagy ér dek lõ dés nek
kö szön he tõ en az elõ adás ból be szél ge tés ala -
kult ki Víz vá ri úr és a hall ga tók kö zött, meg vi tat -

ták a bor ké szí tés tu do má nyát. A sok kér dés kö -
zött he lyet ka pott a hi gi é nia fon tos sá ga, az edé -
nyek tisz tí tá sa, a ké ne zés mû ve le te.  Rész le tes
tá jé koz ta tást kap tunk a hor dó faj tá i ról, mi nõ sé -

gé nek és tisz tán tar tá sá nak je len tõ sé gé rõl. Ter -
mé sze te sen meg em lí tet tük a pin ce hõ mér sék le -
tét és pá ra tar tal má nak fon tos sá gát is. A be szél -
ge tés vé gén le von tuk a kö vet kez te tést, mi sze rint
rossz edény, egyen lõ rossz bor. Tömördi gaz dá -
ink bõ sé ges tá jé koz ta tást kap tak a szõ lõ szü le té -
sé tõl egé szen a bor el fo gyasz tá sá ig. Kö szön jük
az elõ adást!                               Kurucz Eni kõ

Jó bor nak is kell a cé gér

Mi lyen is ko lát vá las  szunk?
Már el kez dõd tek a nyílt na pok az ál ta lá nos

is ko lák ban, és ez zel meg je lent a kér dés az óvo -
dá ból to vább lé põ gyer me kek szü lõ i ben is. Me -
lyik is ko lát vá las  szuk? Hol lesz jó he lye a gyer me -
kem nek? E kér dé sek re sok fé le mó don igye kez -
nek vá laszt ta lál ni a szü lõk, kü lön bö zõ mér le ge -
lé si szem pont ok sze rint. 

Hol hagy nak idõt ar ra, hogy fo ko za to san
vál has son óvo dás ból is ko lás sá a gyer me kem?
Ha ed dig a já ték volt a fõ lét ele me, ne kell jen
egyik nap ról a má sik ra na pi öt 45 per ces órát
fe gyel me zet ten vé gig ül nie. Fo ko za to san szok -
tas sák hoz zá, a fi gyel mét, ér dek lõ dé sét fenn tart -
va, és ne po ro szos fe gyel me zé si esz kö zö ket al -
kal maz va.

Hol él vez he ti a ta nu lást? Ahol idõt hagy nak
ne ki, hogy át él je, meg él je a ta nul ta kat. Ahol
nem kell két hó nap alatt az ös  szes be tût meg is -
mer nie, ha nem örö mét le li a be tû ve tés tu do má -
nyá ban, hogy ne le gyen majd gond ja a be tûk
össze ol va sá sá val, és a szö veg meg ér té sé vel.

A cikk folytatása 
www.repcevidek.hu weboldalon

Az Apá czai Waldorf Is ko la nyílt nap ja
no vem ber 5-én lesz Szom bat he lyen a 11-
es hu szár 40. szám alatt. To váb bi prog -
ram ja ik ról a www. apaczaiwaldorf.hu
vagy www.facebook.com/ apaczaiwaldorf
ol da la kon tá jé ko zód hat.
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AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

Egész sé ges, ol csó és gyors az el ké szí té se.
Az alap anya go kat te ás bög ré vel kell mér ni.

Hoz zá va lók: 5 csé sze tel jes ki õr lé sû liszt, fél
csé sze olaj, 3 evõ ka nál méz, 1 te ás ka nál  só,
íz lés sze rin ti men  nyi sé gû / ez eset ben ne gyed
kiló/ te per tõ krém, il let ve da rált te per tõ, 3 csé -
sze me leg  víz, 5 dkg élesz tõ, ma gok /szezám -
mag, kö les, len mag, napraforgó/.

Az élesz tõt mé zes víz ben fel fut tat juk. A lisz -
tet az olaj jal el ke ver jük, majd hoz zá ad juk a

fel fut ta tott élesz tõt, és kö rül be lül egy csé szé nyi
ma got. A tész tát kel ni hagy juk, majd lisz te zett
desz ká ra tes  szük és ujj nyi vas tag ság ura ki -
nyújt juk. Po gá csa szag ga tó val ki szag gat juk,
és a da ra bok ból sod ró fá val na gyobb kör la -
po kat nyúj tunk. Egyen ként be ken jük õket te -
per tõ krém mel, és kif li for má jú ra for máz zuk. A
kif lik te te jét be ken jük to jás sal és ma go kat szó -
runk rá. Elõ me le gí tett sü tõ ben 20-25 perc
alatt ma gas lán gon süt jük. 

Horváthné Pa dos Te réz

Ki ál lí tás Si ma sá gon
Ok tó ber 4-e nagy nap volt Si ma ság éle té ben! A He -

lyi Ér ték tár Bi zott ság ál tal lét re ho zott fa lu tör té ne ti ki ál lí -
tást nyi tot ták meg.

A tár la tot Mol nár Lász ló pol gár mes ter és Si mon Dá ni el
az Ér ték tár Bi zott ság el nö ke nyi tot ta meg, át ad va ez zel a
te re pet a szem lé lõ dõ ér dek lõ dõk nek. A tár lók ra idõ ren di
sor rend ben ke rül tek fel az anya gok, kezd ve az 1265-ös el -

sõ írá sos ok le vél tõl (mely elõ ször em lí ti Ságh te le pü lést)
nap ja in kig. Be mu ta tás ra ke rül tek a hí res Fes te tics csa lád
Sághon szü le tett tag jai, a szin tén te le pü lé sünk szü löt te bie -
der mei er fes tõ Kozina Sán dor. Az ér dek lõ dõk nyo mon kö -
vet het ték fa lunk is ko la tör té ne tét, be mu ta tás ra ke rült haj -
da ni ipa runk (ak kor még volt!), sajt és tég la gyár tá sunk.
Me sél tek a ki ál lí tott anya gok a vi lág há bo rús évek rõl, a
dik ta tú ra, majd a szo ci a liz mus éve i rõl és a rend szer vál to -
zás utá ni évek rõl is. Lát ha tó volt fa lunk leg idõ sebb fér fi já -
nak és leg idõ sebb há zas pár já nak port ré ja is. Be mu ta tás -
ra ke rül tek ré gi me zõ gaz da sá gi és kony hai esz kö zök,
hasz ná la ti tár gyak is. 

A meg nyi tó est jét han gu la tos sá va rá zsol ták a meg -
gyúj tott (szin tén ki ál lí tá si tárgy ként funk ci o ná ló) pet ró le -
um lám pák fé nyei.

A ki ál lí tás az ün nep ség so ro zat mind há rom nap ján
meg te kint he tõ volt.                            Haller Er zsé bet

Tepertõs, magos kifli

Nyug dí jas ta lál ko zó Nagygeresden
Idén ok tó ber 23-án ren dez te meg köz -

sé günk ön kor mány za ta a ha gyo má nyos
nyug dí jas ta lál ko zót, mely re szép szám mal
jöt tek el a szép ko rú la kók.

A prog ram dél elõtt 11 óra kor kez dõ dött,
Né meth La jos pol gár mes ter úr ün ne pi be -
szé dé vel. A be széd után, ez al ka lom mal is a
gyer me ke ké és fi a ta lo ké volt a fõ sze rep.
Szép ver sek kel, vi dám je le ne tek kel szó ra -
koz tat ták a nyug dí ja so kat. A Né meth
Lajosné ál tal ös  sze ál lí tott és ren de zett elõ -
adás nagy si kert ara tott a né zõk kö ré ben.
Az ün ne pi mû sor után fel szol gál ták az ebé -
det, majd a Gyõrújbarátról ér ke zett dal no -
kok vet ték bir to kuk ba a szín pa dot. Jól is -
mert ope rett slá ge re ket ad tak elõ mû so ruk -
ban, a kö zön ség nagy örö mé re. Hos  szú,
szûn ni nem aka ró tap sot kap tak min den
egyes da rab után. A dél után to váb bi ré szé -
ben Zsugonics Ar nold szó ra koz tat ta ze né jé -

vel a ven dé ge ket, akik kö zül töb ben tánc ra
is per dül tek. Re mél he tõ leg min den ki jól
érez te ma gát, és jö võ re is mét ta lál ko zunk.

Pol gár mes te rünk ez úton is kö szö ne tét
fe je zi mind azok nak – ki csik nek, na gyok nak
egy aránt –, akik bár mily mó don hoz zá já rul -
tak a ren dez vény le bo nyo lí tá sá hoz.

(Bé res Pé ter)

Falunk legidõsebb embere Reichardt János
is megnézte a kiállítást

További képek a w
w

w
.repcevidek.hu w

eboldalon!

További képek a w
w

w
.repcevidek.hu w

eboldalon!
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• Tompaládony
„Erõs vár a mi Is te nünk,
Jó fegy ve rünk és paj zsunk.”
2015. szep tem ber 27-én ren dez ték meg

Nemescsón az Artikuláris Nap cí met vi se lõ egy -
ház tör té ne ti em lék tú rát, amely re a tom pa lá -
donyi evan gé li ku sok is el lá to gat tak. A ma gyar -
or szá gi pro tes tan tiz mus ül dö zé sét fel ele ve nít ve
gyûl tek ös  sze az oszt rák, a szlo vén és a ma gyar
hí vek. Fel idéz ték azo kat az idõ ket, ami kor még
nagy tá vol sá go kat tet tek meg azért, hogy is -
ten tisz te le ten ve hes se nek részt, azo kon a he -

lye ken, ame lye ket az ál lam er re ki je lölt. A Du -
nán túl te rü le tén az egyik ilyen te le pü lés
Nemescsó volt.  A hi tü kért szen ve dõ, sok ne héz -
sé get vál la ló test vé rek re em lé kez tek, akik a
kör nye zõ te le pü lé sek rõl in dul va so kan gya log -
szer rel, lo von, vagy ép pen ke rék pá ron tet ték
meg a temp lo mig az utat. Leg alább más fél -
ezer lu the rá nus lá to ga tott el ezen a ve rõ fé nyes
va sár na pon az egy ko ri artikuláris fa lu ba. Kö zel
90 te le pü lés rõl ér kez tek a hí vek. Min den hely -
sé get meg je löl tek egy tér ké pen, ez zel is iga zol -
va azt, amit Szemerei püs pök ige hir de tés ében
meg em lí tett: az utak ugyan vál toz nak, de a tá -
vol sá gok nem. H.H.R.

Rövid hírek
– Mi ó ta lé te zik a võ fély mint hi va tás?
– A võ fé lyek meg je le né sé rõl bi zo nyí té ko kat a

XVII. szá zad tól kez dõ dõ en ta lál ha tunk.  A la ko -
dal mak ek kor még egy hé tig is el tar tot tak. A võ -
fély fel ada ta a ha gyo má nyok sze rint a la ko da -
lom ra va ló fel ké szü lés sel kez dõ dött. A meg hí vást
sze mé lye sen vé gez ték a võ fé lyek. Az es kü võ
nap ja  a ki ké rõk kel kez dõ dött a fi ús majd a lá -
nyos ház nál is ahol sok tré fa és ka ca gás vet te
kö rül a nász né pet. 

– Ho gyan ju tot tál az el ha tá ro zás ra hogy
Võ fély le szel?

– A nép tánc  9 éve sen érin tett meg és 30 éves
ko ro mig ak tív tag ja vol tam a Csong rá di Al föld
néptáncegyüttesnek. Egyik ko re og rá fi ánk ban
ala kí tot tam võ félyt mi nek után kap tam több fel ké -
rést is nép tán cos menny ege zõk le ve ze té sé re. 

9 év vel ez elõtt köl töz tem a kis al föld re és 5
éve élek Bü kön. Sze ret nék ten ni a Ma gyar ha -
gyo má nyok meg õr zé sé ért, így a nép tánc ok ta -
tás mel lett a võfélykedést is foly tat ni kí vá nom
Vas és a kör nye zõ me gyék ben.

La ko dal ma i mat az Al föld ön meg szo kott vir tus
a ver sek, vagy ép pen a stand –up stí lus ban el en -
ge dett po é nok,  ka ca gás, tán cos jó kedv jel lem zi.
Igény ese tén a vis  sza fo got tabb Ce re mó nia
Mesteri,- ke ve sebb rig mus sal tar kí tott –esküvõi
szer tar tás és va cso ra le ve ze té sét is vál la lom.

– Mi a me net rend egy es kü võ és la ko da -
lom elõ ké szí té se kor?

–  A leg fon to sabb szá mom ra az egyez te tés a
há za su lan dó pá rok kal. Éle tük leg fon to sabb nap -
já nak min den mo men tu mát meg kell ter vez ni a
si ker ér de ké ben.   Így ná lam a „Nagy Nap” elõtt
leg alább há rom hét tel sze mé lyes ta lál ko zó ke re -
te in be lül rész le tes for ga tó köny ve zés re ke rül sor.

– Võ fély vagy Ce re mó nia mes ter?
– A Ma gyar es kü võ és la ko da lom bár ke ve -

sen tud ják de Hungarikum.  Ma nap ság  gyak -
rab ban kér nek fel vis  sza fo got tabb,  ke ve sebb
vers sel és öl töny ben meg je le nõ  Ce re mó nia -
mes ter nek  amit én in kább „vá ro si võ fély nek” hí -

vok  lé vén hogy a ha gyo má nyos ele me ket mint
pél dá ul a ki ké rõk, bú csúz ta tók vagy  ép pen a
meny as  szony tánc  na gyon sok he lyen igény lik
és ké rik még ma is 

– Ho gyan ta lál hat nak rád a há za sul ni
vá gyó fi a ta lok?

– Ed dig  is me ret ség  út ján tör tén tek a fel ké -
ré sek de a hir de té sek és a sa ját weboldalam is
nagy se gít sé gem re van. A há za sul ni ké szü lõ pá -
rok nak a weboldalamon ta lál ha tó e-mai l-es
vagy te le fon szá mon va ló meg ke re sést ja vas -
lom. www.zsoltiavofely.hu

(x)

Al föl di võ fély a Kis al föld ön



11

2015. novem
ber V. évfolyam

 11. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

Hét la kos sal gya ra po dott már idén Gór.
A la kos ság ará nyát te kint ve az or szág egyik
leg fi a ta labb te le pü lé sén a leg fon to sabb az
ön kor mány zat nak az anya gi sta bi li tás meg -
õr zé se és a fi a ta lok köz mû ve lõ dé si, kul tu rá -
lis ki szol gá lá sa – szá molt be Gángliné
Schreiner Tün de Éva, Gór pol gár mes te re. 

Már húsz éve an nak, hogy nagy fel len -
dü lés kez dõ dött Góron. 1998-ban nyi tot ták
a két új ut cát, ak kor na gyon sok fi a tal köl tö -
zött be és sok nyug dí jas kül föl di vett in gat -
lant a fa lu ban. – Most 305-en la kunk itt, 67
gye rek van, idén hét gyer mek szü le tett – so -
rol ta a pol gár mes ter. Ez zel a la kos ság arány -
 nyal az or szág egyik leg fi a ta labb te le pü lé -
se Gór. Az ak kor itt há zat, nya ra lót vá sá rolt
kül föl di ek mos tan ra ki öreg sze nek, meg hal -
nak, a csa lád ja ik pe dig nem akar ják fenn -

tar ta ni a góri in gat la no kat – ma gya ráz ta a
pol gár mes ter, hogy mi ért van sok el adó ház
a te le pü lé sen. 

Ami az ön kor mány zat mû kö dé sét és fi -
nan szí ro zá sát il le ti, meg ra gad nak min den
le he tõ sé get. Na gyobb be ru há zá sok ta valy
re a li zá lód hat tak, ak kor ka pott az ál lam tól
6,5 mil lió fo rin tot a fa lu, az adós ság kon szo -
li dá ció ke re té ben. – Asz falt bur ko la tot ka pott
a te me tõ höz ve ze tõ út, az or vo si ren de lõn
nyí lás zá ró kat cse rél tünk, meg újul ha tott a fa -
lu ház te te je és ki fes tet tük az épü le tet – so rol -
ta az el vég zett mun ká kat Gángliné
Schreiner Tün de Éva. 

– Hogy mi len ne most a leg fon to sabb? A
szo ci á lis bér la kás fel újí tá sa, óri á si be ru há -
zás, tel jes te tõ cse ré re van szük ség – mu tat -
ta a há rom la ká sos épü le tet. Most csak egy
la kás ban él nek, a má sik ket tõt nem le het ki -
ad ni, olyan rossz ál la po tú ak. – Ezt sa ját for -

rás ból nem tud juk meg va ló sí ta ni, pá lyá za ti
le he tõ ség re vá runk – mond ta a fel adat ról a
pol gár mes ter. Jö võ re kap hat ke rí tést a góri
te me tõ: szük ség van a vé de lem re, ugyan is
a va dak már rend re be jár nak a zöld öve ze ti
sír kert be és le le ge lik a vi rá go kat, nö vé nye -
ket. Több el kép ze lés is volt a te rü let be ke rí -
té sé re, a leg újabb terv sze rint csak a sí rok
kö ré épül ke rí tés, fent a dom bon ma rad nyi -
tott a te rü let. Ez te hát 2016-ban va ló sul
majd meg. Ad dig ki pu col ják a te rü let kör -
nyé két: a domb ra fel kú szott a bo dza, el bur -
ján zott a nö vény zet, rend be kell ten ni az er -
dõ öve ze tet – mu tat ta a fás te rü le tet a pol -
gár mes ter.

Az inf rast ruk tu rá lis szük ség le te ken túl és
felül, a leg fon to sabb per sze a kö zös ség –
szö gez te le a fa lu be já rás al kal má val Gáng -

liné Schreiner Tün de Éva. –
Ki csi a te le pü lés, fa lu na pot
is csak két éven te tar tunk.
Az sem olyan már, mint volt
ko ráb ban. An nak ide jén a
bú csú kat he lyet te sí tet te,
ma már nem úgy moz gat ja
meg a he lyi e ket, mint egy -
kor – ér té kelt Gór el sõ em -
be re. A sok gyer mek mi att
ki emelt sze re pet kap nak a
gye rek fog lal ko zá sok. – A

könyv tá ras na po kon, pén te ken ként rend sze -
re sek a gye rek fog lal ko zá sok és ki hasz nált a
ba ba-ma ma szo ba is – mu tat ta büsz kén a
fa lu ház ban a pol gár mes ter. A könyv tár tény -
leg egy meg hitt kuc kó: ba rát sá gos ol va só -
sar kok kal és bõ sé ges könyv-, film- és ze ne vá -
lasz ték kal. A ki csik mel lett az idõ sek re is rend -
sze re sen gon dol nak: nyug dí jas tea dél utánt
tar tot tak a fa lu ház ban, ami nek a kül sõ te rei
is iga zi kö zös ség ko vá cso ló hely szí nek. Spon -
tán ba rá ti, csa lá di össze jö ve te lek vol tak idén
nyá ron is a sza lon na sü tõ hely kö rül, ki hasz -
nál ják a ját szó te ret is a he lyi ek. Mind ezt biz -
ton ság ban te he tik – hi szen má ra ki épült a
tel jes ka me ra rend szer a fa lu ban, min den be -
jö võ utat fi gyel nek. 

Egy re ne he zebb a kö zös ség ös  sze tar tá -
sa és meg tar tá sa, de ezen dol go zunk – ér -
té kelt 2015 õszén Gór pol gár mes te re.

yde

Mes ter há za Köz ség Ön kor mány za ta 2015. ok tó ber
22-én a Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet tá mo ga tá sá val a
Ka pu nyi to ga tó prog ram ke re tén be lül õsz bú csúz ta tó ren -
dez vényt szer ve zett a Fa lu ház ban.

A Prog ra mok kö zött sze re pelt kéz mû ves fog lal ko zás:
peddignád fo nás sal ké szült ter mé kek, ke rá mia tár gyak
ké szí té se Hor váth At ti la ke ra mi kus se gít sé gé vel.

A jó han gu lat ról a Capito gi tár klub tag jai gon dos kod -
tak, akik ré gi slá ge re ket ad tak elõ akusz ti kus gi tár kí sé ret tel.
A szép szám mal meg je lent hely be li ek nagy ér dek lõ dés sel
fo gad ták a ven dég elõ adó kat. A ren dez vény vé gén min -
den ki ma ra dan dó él mé nyek kel tér he tett ha za.             dzs

Mes ter há zán Ün ne pi 
mû sor az ara di vér ta núk tisz te le té re

2015. ok tó ber 6-án 18:00 óra kor Mes ter há zán Ün ne pi
meg em lé ke zést tar tot tak a Fa lu ház ban, utá na pe dig a köz -
sé gi te me tõ ben meg ko szo rúz ták Mesterházy Ist ván hon véd
ez re des sír ját a meg em lé ke zõk. Az Ün nep sé gen Gerbert Ju -
dit szín mû vész nõ az al ka lom hoz il lõ ver se ket sza valt.

„A föld alól, a ma gyar föld alól
A vér ta núk szent lel ke föl da lol:
E nagy na pon, hol em lék s bé ke leng,
A bús bi tók ra hit tel néz ze tek!
Hit tel, re mén  nyel, mert most kél a nap,
Min den na pok nál szebb és sza ba dabb! „

Ju hász Gyu la: Vér ta nú ink

dzs

További képek a w
w

w
.repcevidek.hu w

eboldalon!
Zajlik az élet Góron
KERÍTÉST KAP A SÍRKERT ÉS FEL KELLENE ÚJÍTANI A SZOCIÁLIS LAKÁSOKAT

Õszbúcsúztató
Mesterházán
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Rövid hírek
A kis vá ros ban a ha gyo má nyok nak meg fe le -

lõ en a Csepregi ös  sze es kü vés em lék táb lá já nál
gyü le kez tek ös  sze a meg em lé ke zõk ok tó ber 23-
án. Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra fo ga dó ze né -
jét és a Him nuszt kö ve tõ en Ko vács Már ton nagy

át élés sel ad ta elõ Tol las Ti bor: Be bá do goz tak
min den ab la kot cí mû ver sét.

Az ün nep sé gen elõ ször Or bán Eri ka al pol -
gár mes ter em lé ke zett meg az 1956-os hõ sök ál -
do za tá ról. El ját szott a gon do lat tal, mi lett vol na,
ha nincs a for ra da lom? Ér de ke sen ala kult vol na
ha zánk és Eu ró pa sor sa. Bár a szov jet tan kok vé -
get ve tet tek sza bad ság küz del münk nek, a dik ta -
tú ra la zí tott a nad rág szí jon. Né hány év ti zed del
ké sõbb, a rend szer vál to zás után pe dig tel je sül -
het tek a for ra dal má rok kö ve te lé sei.

Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ ha zánk el -
múlt 500 évé nek tör té ne té rõl meg ál la pí tot ta,
hogy te le volt a sza bad sá gért foly ta tott harc cal.
A ma gyar nép fel vet te a ke resz tet, az az zal já ró

szen ve dé sek kel együtt. Míg Eu ró pa sze ren csé -
sebb ré szén nem kel lett har col ni a sza bad sá -
gért, ná lunk min den nem ze dék nek ki ju tott a küz -
de lem bõl. Vi szont a sok szen ve dés kö ze pet te is
meg volt elõ de ink ben az élet ösz tön. Ne künk is

meg kell fe lel nünk az 56-osok em -
lé ké nek, ez a mai csepregiek kül -
de té se. A kép vi se lõ ki tért a 25 éves
ön kor mány za ti ság ról is. Majd be je -
len tet te, hogy ha ma ro san újabb
har minc mil lió fo rint nyi tá mo ga tás
ér ke zik a csepregi ön kor mány zat -
hoz, hogy mû kö dõ ké pes tud jon
ma rad ni. Be szé dét az zal zár ta,
hogy jö võ re for ra dal munk 60. év -
for du ló ját ün ne pel jük. Er re az al ka -
lom ra Csepregen is lé te sít he tõ lesz
em lék hely a hõ sök nek.

Az ön kor mány zat, a FI DESZ, a
ci vil szer ve ze tek és az in téz mény ve ze tõi meg ko -
szo rúz ták a Csepregi ös  sze es kü vés em lék táb lá -
ját. Majd a hoz zá tar to zók he lyez ték el a meg -
em lé ke zés ko szo rú it, vi rá ga it és mé cse se it.

Az ün nep ség a szín ház te rem ben foly ta tó -
dott. A Sic Transit Folk Mû hely ze ne kar a Tér kép
Kul tu rá lis Egye sü let meg hí vá sá ra han gu la tos
mû sor ral lep te meg a kö zön sé get. A kez det ben
szo kat la nul, de ki tû nõ en hang zó, roc ko sí tott
nép dal ok ös  sze kö tõ szö ve ge mel lett ver sek
hang zot tak el, a hát tér ben az 56-os tör té né se -
ket be mu ta tó ké pek és film rész le tek vol tak lát ha -
tók. A lel kes kö zön ség ha tal mas taps sal ju tal -
maz ta a nagy él ményt nyúj tó pro duk ci ót.

sf

Csepreg Vá ros kép vi se lõ-tes tü le te a 2015.
szep tem ber 24-i ülé sen dön tést ho zott ar ról,
hogy a te le pü lé si ön kor mány zat ok szo ci á lis cé -
lú tü ze lõ anyag vá sár lás hoz kap cso ló dó ki egé -
szí tõ tá mo ga tás ra irá nyu ló pá lyá zat ra be ad ja
igé nyét. A bel ügy mi nisz té ri u mi dön tés ér tel mé -
ben a si ke res pá lyá zat nak kö szön he tõ en
853.440 Ft ér té kû, 48 er dei köb mé ter tû zi fa-tá -
mo ga tás ban ré sze sült Vá ro sunk. Az tû zi fa igény -
lés hez szük sé ges nyom tat vány 2015. ok tó ber
30-tól el ér he tõ a Csepregi Kö zös Ön kor mány za -
ti Hi va tal ban, ahol Szávicza Dalma se gít sé get
nyújt an nak ki töl té sé ben.

A ké rel me ket no vem ber 13-ig le het be nyúj ta -
ni, me lyek el bí rá lá sát a Hu mán po li ti ka Bi zott ság
vég zi a pol gár mes ter és az al pol gár mes ter ja -
vas la tá nak fi gye lem be vé te lé vel.

Bi zott ság a tá mo ga tás ról leg ké sõbb no vem -
ber 25-ig dönt majd, s ezt kö ve tõ en a Vá ros gaz -
dál ko dás mun ka tár sai a tû zi fát a dön tés so rán ki -
vá lasz tott rá szo ru lók nak ház hoz is szál lít ja. A Vá ros
ve ze té se igyek szik fe le lõs ség tel jes dön tést hoz ni
bíz va ab ban, hogy ha kis mér ték ben is, de eny hí ti
majd a té li tü ze lõ anyag okoz ta hi ányt, ez zel se -
gít ve az ar ra va ló ban rá szo ru ló kat.

O.T.

Nyer tes tû zi fa pá lyá zat

Nemzeti ünnepünk Csepregen

• Simaság
A fa lu el sõ írá sos em lí té sé nek 750. év for -

du ló ja al kal má ból meg ren de zett szép ün nep
más nap ján kon fe ren ci á ra hív ta Si ma ság ön -
kor mány za ta a tör té ne lem iránt ér dek lõ dõ ket,
vi dé ki e ket és hely bé li e ket egy aránt. A ren dez -
vény re a gróf Fes te tics György rõl el ne ve zett
mû ve lõ dé si ház ban ke rült sor.

Mol nár Lász ló pol gár mes ter kö szön tõ je
után rö vid fa lu tör té ne ti is mer te tõt tar tott, majd
be mu tat ta a kon fe ren cia elõ adó it.

Az el sõ elõ adó Dr. Dé nes Jó zsef „Si ma ság
kér dé sei” cím mel tar tott elõ adást köz sé günk
tör té ne té rõl. Az el sõ 1265-ös írá sos ok le vé len
túl meg tud hat tuk, hogy tér ké pi áb rá zo lá son
elõ ször 1556-ban tûnt fel a te le pü lés ne ve. A
to váb bi ak ban év szá zad okon és ko ro kon át
ve zet te vé gig fa lunk fej lõ dés tör té net ének fo -
lya ma tát. Va ló ban kér dé se ket ve tett fel, ösz -
tö nöz ve a hall ga tó sá got a to váb bi ku ta tá sok -
ra. (pl. le he tett-e te le pü lé sünk nek Ár pád-ko ri
vá ra vagy a kö zép ko ri ere de tû temp lo mot kö -
rül ve võ te me tõ un. erõ dí tett te me tõ volt-e? )

A má so dik elõ adó prof. Dr. Szakály Sán dor,
a Veritas Tör té net ku ta tó In té zet Fõ igaz ga tó ja
volt. Õ fa lunk szü löt té rõl, vi téz Hor váth Sán dor -
ról tar tot ta elõ adá sát. Fel vá zol ta élet tör té net ét
és hõ si es cse le ke de te it a II. vi lág há bo rú ban.

Vi téz Hor váth Sán dor gya lo gos fõ had nagy ként
szol gált az orosz had szín té ren és bá tor cse le ke -
de te i vel örök re be ír ta ne vét a ma gyar ha di kró -
ni kák ba. Hõ si es sé gé ért, bá tor sá gá ért a Ma -
gyar Tisz ti Arany Vi téz sé gi ér met kap ta meg,
mely ki tün te tés sel az egész or szág ban mind ös -
 sze ti zen he ten ré sze sül tek. Vi téz Hor váth Sán -
dort 1992-ben az ak ko ri hon vé del mi mi nisz ter
posz tu musz õr nag  gyá lép tet te elõ.

Prof. Dr. Se re gi Já nos elõ adá sá ban a Fes te -
ti csek gaz da sá gi, ok ta tá si, ku ta tá si te vé keny -
sé ge it so rol ta fel és szólt ar ról is, hogy az utó kor
mi ként ál lí tott mél tó em lé ket e ne ve ze tes csa -
lád nak szer te az or szág ban. Fes te tics em lék he -
lye ket és a Fes te ti csek hez kap cso ló dó ese mé -
nye ket mu ta tott be. A lét re ho zott em lék he lyek
a tel jes ség igé nye nél kül: Fes te tics ál lat park
(Keszthely-Gyenesdiás), Fes te tics em lék park
(Kõszegpaty), Fes te tics für dõ ház (Hé víz), Fes te -
tics ki lá tó (Keszthely-Gyenesdiás). Fes te tics ven -
dég ház (Gyenesdiás) stb. Éven te meg ren de -
zés re ke rü lõ ese mény a Fes te tics vág ta.

A zá ró be szé det Si mon Dá ni el tar tot ta, aki
a ju bi le u mi év al kal má ból je len tet te meg ki -
ad vá nyát a „Fes te ti csek õsi fész ke Ságh”
címmel.

Haller Er zsé bet
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A temp lom szé pül, az utak
még vá rat nak ma guk ra – pá lyá -
za ti le he tõ sé ge ket és for rá so kat
re mél Ól mod, de ön erõ bõl is fej -
lesz tik, amit tud nak.

Meg kez dõ dött a temp lom to -
rony szí ne zé se és a te tõ cse re is
meg va ló sul még idén – szá molt
be az ólmodi Szent Már ton temp -
lom fel újí tá sá ról Hergovich Vin ce
pol gár mes ter. A te me tõ mel lett
áll a kö zép ko ri ere de tû kis Szent
Már ton-temp lom, ol tár ké pe és
men  nye ze ti fest mé nye egy aránt
a vé dõ szen tet áb rá zol ja. Her go -
vich Vin ce pol gár mes ter meg mu -
tat ta, hogy sta ti kai prob lé mák
mi att rá fér ne a szer ke ze ti fel újí tás
az épü let re. A ter vet a Gyõ ri Egy -
ház me gye is tá mo gat ja, anya gi -
lag is hoz zá já rul tak a fel újí tás hoz.
Hergovich Vin ce em lé kez te tett: a

csepregi es pe re si ke rü let ben a
horvátzsidányi Ke resz te lõ Szent
Já nos plé bá nia fíliája Ól mod. A
temp lom kü lön le ges sé ge, hogy
hor vát nyel vû fel irat ok dí szí tik a
ró mai ka to li kus temp lo mot,
amely a Má ria út mel lett fek szik
és ré sze a Szent Már ton tú ra út vo -
nal nak, Kõ szeg és Peresznye kö -
zött. – Sa ját for rás is van az 1772-
ben épült temp lom re no vá lá sá -
ra, kö rül be lül 8-10 mil lió fo rint, a
hi ány zó ös  sze get ado má nyok ból
sze ret nénk elõ te rem te ni. A leg -
sür gõ sebb a te tõ szer ke zet meg -
újí tá sa – ez kez dõd he tett meg
most az õsszel. Ta vas  szal foly tat -
nák a má so dik sza kas  szal a re -
konst ruk ci ót: az al só szi ge te lés sel.
– Jö võ re, pün kösd re sze ret nénk,
ha el ké szül ne a temp lom –
mond ta a pol gár mes ter. 

– Azt azért hadd mond jam el,
hogy ta valy a köz ség há za újult
meg és egy új jár mû vet vá sá rolt
a fa lu – emel te ki Hergovich Vin -
ce. Az uta kon kí vül gya kor la ti lag
min den fa lu részt meg újí tot tak – a
köz le ke dé si vo na lak vi szont na -
gyon rossz ál la po tú ak, a köz utak
és a ke rék pár út is.

– Az Ól mod – Kõ szeg
bicikliutat táb la jel zi ugyan, de
ne he zen jár ha tó – mond ta a pol -
gár mes ter. Auszt ria fe lé is re -
mény ked nek az út meg újí tá sá -
ban, hi szen most zöld ha tár visz a
szom széd ba.

– Hal la ni, hogy van nak ter vek
Vas me gyé ben, az oszt rák ha tár -
át ke lõk meg újí tá sá ra, eb ben re -
mény ke dünk. Az át ke lõ nem csak
Ólmodot, ha nem Peresznyét,
Horvátzsidányt is ki szol gál ná – mu -
ta tott rá a terv je len tõ sé gé re
Hergovich Vin ce. A re mény ke dés
nem alap ta lan: a leg fris sebb ter -
vek sze rint a kö vet ke zõ hét év ben
mint egy 100 mil lió eurót, va gyis
30 mil li árd fo rin tot for dít Ma gyar -
or szág és Auszt ria a ha tár men ti
köz le ke dé si inf rast ruk tú ra fej lesz té -
sé re. Az el múlt két év ben más fél

mil lió euróból el ké szül tek az elõ ze -
tes ta nul má nyok, a jö võ ta vas  szal
nyújt ja be kö zös pá lyá za ta it Auszt -
ria és Ma gyar or szág. A két or szág
kö zött ki lenc köz úti és két vas úti
kap cso la tot újí ta nak fel, a ter vek
sze rint – bõ vül het ólmodi út épí tés -
sel is a cél. Bur gen land 356 ki lo -
mé ter hos  szú ha tár sza ka szán vé -
gez tek az oszt rá kok vizs gá la tot –
Vas me gyei, Kõ szeg kör nyé ki ta -
nul má nyo kat is tar tal maz a do ku -
men tum. A kö zös oszt rák-ma gyar
cél, hogy az át ke lõk a tu risz ti kai, a
kul tu rá lis és a gaz da sá gi fej lõ dés
le he tõ sé ge it hor doz zák ma guk -
ban – eb bõl ré sze sül het Ól mod,
ha úgy ala kul. Egy elõ re Brüs  szel
elé vi szik a kö zös ter ve ket.

Mi van még hát ra Ól mo don?
Ta vasz ra ter ve zik a te me tõ fá -

sí tá sát, azt még nem dön töt ték
el, hogy mit, mi lyen faj tát ül tet -
nek, va ló szí nû leg tu já val te szik
kör be a sír ker tet. 

Az uta kon kí vül még fel adat a
ra va ta lo zó te te jé nek meg újí tá sa,
és sze ret nénk az épü let elõtt egy
te ret ki ala kí ta ni – so rol ta az ólmodi
te en dõ ket a pol gár mes ter.

yde

Idén el sõ al ka lom mal hir det te
meg ok tó ber 17-re az Ön kor mány zat
Kép vi se lõ Tes tü le te a Tök fa ra gó és
Tök lám pás, va la mint a Tö ké le tes Tök -
éte lek sü tõ-fõ zõ ver se nyét csa lá di és
egyé ni ne ve zõk, va la mint szí ve sen kí -
sér le te zõ há zi as  szony ok szá má ra.

A tök fa rag vá nyo kat 16-án es té re
kel lett ki he lyez ni mé cse sek -
kel a csa lá di há zak elé,
hogy a 3 ta gú zsû ri be jár va
a köz sé get, rang so rol ja
azo kat. Rend kí vül ér de kes
al ko tá sok szü let tek a 12 ne -
ve zõ ré szé rõl, va la mint egy
kü lön dí jat meg ér dem lõ
kom po zí ció.

Ok tó ber 17-én dél után
az tán kez de tét vet te a mu -
lat ság, mely re lu fik kal,
transz pa rens sel de ko rált kis -
te her au tón- a köz sé get be -
jár va- a Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka -
ra in vi tál ta a „Nagyérdemût“. Ez után
a Fõ té ren még 1 órás kon cer tet ad -
tak, me lyet a nem ré gi ben ala kult he -
lyi mazsorett-csoport pro duk ci ó ja kö -
ve tett. A két kor cso port elõ adá sa
ala po san fel dob ta a han gu la tot, fer -
ge te ges taps vi hart arat va.

Csirmaz And rás bû vész mû so ra is
el va rá zsolt ki csit-na gyot egy aránt,
majd a tangóharmónika dal la mai
csal tak a meg je len tek aj ká ra
magyarnótákat.

4 órá tól kós tol hat ta a pub li kum az
ott hon el ké szí tett tö kös fi nom sá go kat.
A zsû ri vel egyi de jû leg kö zön ség-vok -
so lás is zaj lott. Volt két fé le tök le ves,
tök pör költ, tejszines tö kös-gom bás ra -

gu és kü lön fé le tö kös sü te mé nyek.
Köz ben a he lyi ve gyeskar fel lé pé se
szí ne sí tet te a prog ra mot.

A zsû ri pont szá mai és a kö zön ség -
sza va za tok ös  sze fé sü lé se után-nem
meg le põ mó don- a ré te sek ké szí tõ je
/tökös-túrós-almás és mákos/ vit te el
az el sõ dí jat.

A kü lön bö zõ fel lé põk mel lett a ki -
csi ket ugrálóvár vár ta, va la mint
lufihajtogatás és kéz mû ves fog lal ko -
zás, mely utób bit az Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó nõ je és fér je tar tott.

A ren dez vény re ki lá to ga tók kéz mû -
ve sek ter mé ke i ben is gyö nyör köd het -
tek és ked vük sze rint vá sá rol hat tak is.

Min dent ös  sze vet ve kel le mes ki -
kap cso ló dás ban, szó ra ko zás ban le -
he tett ré sze az ér dek lõ dõk nek, ami -
hez nagy ban hoz zá já rult a szép idõ -
já rás is, va la mint az ered mény hir de -
tést kö ve tõ „Retro Utcabál“.

Bí zunk ben ne, hogy a ren dez vény
„hagyományteremtõ“ lett, visz lát jö -
võ re, ugyan itt !

Ági

Tö kös nap volt 
Sopronhorpácson

További képek a w
w

w
.repcevidek.hu w

eboldalon!
Szent Már ton

évé re ké szül ve Ólmodon
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

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

N
O

V
E

M
B

E
R

03. Sanitas 17–20.00 készenlét
04. Sanitas 17–20.00 készenlét
05. Sanitas 17–20.00 készenlét
06. Sanitas 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 9–13.00 NYITVA
08. Sanitas 9–14.00 ügyelet
09. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
12. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
13. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 9–13.00 NYITVA
15. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
16. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
17. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
18. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
19. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
20. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 9–13.00 NYITVA
22. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
23. Sanitas 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 17–20.00 készenlét
25. Sanitas 17–20.00 készenlét
26. Sanitas 17–20.00 készenlét
27. Sanitas 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 9–13.00 NYITVA
29. Sanitas 9–14.00 ügyelet
30. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

P R O G R A M A J Á N L Ó
:: No vem ber 6 – de cem ber 5:

Csepregen a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé -
si – Sport ház és Könyv tár ban: A mo son -
ma gya ró vá ri Tallós Prohászka Ist ván
Mû vé sze ti Egye sü let ki ál lí tá sa. Meg te -
kint he tõ az in téz mény nyit va tar tá si ide -
jé ben.

:: No vem ber 7-15. Szom bat he -
lyen: Szent Már ton He ti prog ra mok.

:: No vem ber 7-én, szom ba ton:
Már ton na pi za rán dok lat Horvát zsi -
dányból Ól mod ra lam pi on nal.

:: No vem ber 12-én, csü tör tö kön
19 ó. Sop ron ban a Liszt F. Kon fe ren cia
és Kul tu rá lis Köz pont ban: A Bu da pest
Bár és szó lis ták kon cert je.

No vem ber 13-án, pén  te ken 19
ó. Szom bat he lyen, az AGORA Kul tu rá -
lis Köz pont ban (a volt Mû ve lõ dé si- és

Sport ház ban) és no vem ber 14-én,
szom ba ton 15 és 19 ó.: a Sop ro ni Pe -
tõ fi Szín ház ban: HABANA SOCIAL CLUB
ORQUESTA MUSICA – „Az iga zi Ku ba” –
elõ ször Ma  gyar or szá gon! – ze nés
mû sor ku bai tán co sok kal.

:: No vem ber 14-én, szom ba ton
10 ó.: Csepregen a Szé che nyi tér tõl:
Ku tya go lás – Tú ra csak ku tyák kal! Táv:
18 km. Idõ tar tam: 5 ó. Tú ra ve ze tõ:
Bogáti And rás.

:: No vem ber 14-én, szom ba ton
18 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban: Dr.
Lupó-Büki TK–Sárvári Ki ni zsi SE NB II. baj -
no ki nõi ké zi lab da mér kõ zés

:: No vem ber 14-én, szom ba ton
18.30 ó.: Csepregen a Pe tõ fi Sán dor
Mû ve lõ dé si – Sport ház és Könyv tár ban:
Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka rá nak õszi
kon cert je – köz re mû köd nek a vá ros
mazsorett cso port jai.

:: No vem ber 14-én, szom ba ton
Ól mo don: Bú csúi bál.

:: No vem ber 15-29. Sop ron ban,
a Fes tõ te rem ben (Pe tõ fi tér 8.): XIX.
Sop ro ni Õszi Tár lat. Nyit va: 10-18 ó.
(Hét fõ szün nap.)

:: No vem ber 17-én, ked den,
15.30 ó. a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport -
köz pont, Könyv tár ban: A ma nók aján -
dé ka – me se já ték a Chip-Színház elõ -
adá sá ban.

:: No vem ber 20-án, pén te ken 10
ó. Kõ sze gen, a Vi rág ud var ban (Táb la -
ház u. 11.) Ad vent a na túr park ban – ki -
ál lí tás és vá sár a he lyi kéz mû ve sek és
ter me lõk ter mé ke i bõl.

:: No vem ber 21-én, szom ba ton
9.15 ó. Zsirán, a Kas tély busz meg ál ló -
tól: Szent Már ton tú ra: Zsira – Répcevis
– Peresznye – Kiszsidány – Horvát -
zsidány – Ól mod – Kõ szeg út vo na lon.
Tú ra ve ze tõ: Or bán Ró bert.

:: No vem ber 21-én, szom ba ton
17 ó. Peresznyén: A Maruli Cantores
Klapa (Split, Hor vát o.) hang ver se nye.

:: No vem ber 21-én, szom ba ton
18 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban: Dr.
Lupó-Büki TK–Student Comfort KUK NB
II. baj no ki nõi ké zi lab da mér kõ zés (ju -
ni or 16 ó.)

:: No vem ber 21-én, szom ba ton
18 ó.: Csepregen a Pe tõ fi Sán dor Mû -
ve lõ dé si – Sport ház és Könyv tár ban: Er -
zsé bet na pi prog ra mok: Testamentom
– pa raszt ko mé dia a Far kas Sán dor
Egy let be mu ta tá sá ban. Bor dal ok – a
kõszegszerdahelyi kó rus elõ adá sá ban.
Az új bor be mu ta tá sa és kós to lá sa – a
bor ba rát höl gyek és a bo ros gaz dák
köz re mû kö dé sé vel.

:: No vem ber 22-én, szom ba ton
Csepregen a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé -
si – Sport ház és Könyv tár ban: A ju bi lá ló
há zas pár ok kö szön té se.

:: No vem ber 24-én, ked den 19
ó. Szom bat he lyen, az AGORA Kul tu rá lis

Köz pont ban: An gyal mel let tem - Pres -
ser Gá bor, Rú zsa Mag di du ett kon cert.

:: No vem ber 27-én, pén te ken
18 ó. Csepregen a Pe tõ fi Sán dor
Mû ve lõ dé si – Sport ház és Könyv tár -

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)

No vem ber 1. Va sár nap Dr. Nagy
Gá bor • 2. Hét fõ Dr. Bencsik Ist ván • 3.
Kedd Dr. Nagy Má ria • 4. Szer da Dr.
Bencsik Ist ván • 5. Csü tör tök Dr. Müller
And rás • 6. Pén tek Dr. Szilasi Im re • 7.
Szom bat Dr. Szilasi Im re • 8. Va sár nap Dr.
Szilasi Im re • 9. Hét fõ Dr. Szilasi Im re • 10.
Kedd Dr. Nagy Má ria • 11. Szer da Dr.
Szilasi Im re • 12. Csü tör tök Dr. Ben ce
Zsolt • 13. Pén tek Dr. Föl di Sán dor • 14.
Szom bat Dr. Su dár Zsu zsan na • 15. Va -
sár nap Dr. Nagy Gá bor • 16. Hét fõ Dr.
Kator Mik lós • 17. Kedd Dr. Nagy Má ria •
18. Szer da Dr. Müller And rás • 19. Csü -
tör tök Dr. Kator Mik lós • 20. Pén tek Dr.
Föl di Sán dor • 21. Szom bat Dr. Bencsik
Ist ván • 22. Va sár na Dr. Kator Mik lós •
23. Hét fõ Dr. Müller And rás • 24. Kedd Dr.
Föl di Sán dor • 25. Szer da Dr. Ben ce Zsolt
• 26. Csü tör tök Dr. Kator Mik lós • 27.
Pén tek Dr. Szilasi Im re • 28. Szom bat Dr.
Szilasi Im re • 29. Va sár nap Dr. Szilasi Im -
re • 30. Hét fõ Dr. Szilasi Im re

ban: Wellner Lõ rinc: Répcementi
bok ré ta c. köny vé nek be mu ta tá sa –
köz re mû köd nek a Csepregi Ol va só -
kör tag jai. 

:: No vem ber 28-án, szom ba ton
13 ó. Szom bat he lyen, az AGORA Kul tu -

rá lis Köz pont ban: 50. Savaria Nem zet -
kö zi Tánc ver seny. 

:: No vem ber 28-án, szom ba ton
Horvátzsidányban: Hor vát est.

:: No vem ber 28-29. Rohoncon:
Ad ven ti vá sár a Taschek és a Reicher
ma lom nál.

:: No vem ber 29-én és de cem -
ber 6-án, va sár nap 13.30 óra kor a
Bü ki Für dõ ben, 16 ó. Csepregen, a
Pro me ná don, 18 ó. a Bü ki Mû ve lõ dé si
és Sport köz pont, Könyv tár Atriumá -
ban: Ad ven ti gyer tya gyúj tás.

:: No vem ber 29-én, va sár nap 17
ó.  Csepregen a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ -
dé si – Sport ház és Könyv tár ban: A gyõ ri
Ad vent kó rus hang ver se nye.

:: De cem ber 5-6. Kõ sze gen, a
Jurisics té ren: Kõ sze gi ad vent - Az Írottkõ
Na túr park kéz mû ve se i nek kirakodó vá -
sára és kul tu rá lis mû so rok.

:: De cem ber 5-én, szom ba ton
Csepregen, a Pro me ná don: Mi ku lás a
fõ té ren – a Szebb Hol na pért Köz hasz nú
Egye sü let és a TGK Csa lád se gí tõ és
Gyer mek jó lé ti Szol gá la ta prog ram ja.

:: De cem ber 8-án, ked den, 15.30
ó. a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont,
Könyv tár ban: Lizi ka rá cso nya - me se já -
ték a Pó di um Szín ház elõ adá sá ban.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a w
w

w.bo.hu, http://w
w

w.visitbuk.hu/, http://bukm
sk.hu/, http://w

w
w.csepregikultura.hu/ és a w

w
w.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m

ûsorváltoztatás jogát fenntartják
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Pon to sab ban en nél is több, de írás ban elõ -
ször 1265-ben em lí tet ték a te le pü lés egyik elõd -
jét, Sághot. A nagy év for du ló je gyé ben több
ren dez vényt is tar tot tak az év so rán. Jú li us ele jén
lé lek eme lõ ös  sze jö ve te len ta lál koz tak a köz ség -
bõl el szár ma zot tak kal. Már er re az al ka lom ra is
ké szült egy ki ál lí tás, me lyet az ok tó ber ele ji ün -
nep ség re to vább bõ ví tet tek, és a mû ve lõ dé si
ház szom széd sá gá ban, új el ren de zés ben a
meg fe le lõ he lyé re ke rült.

Ok tó ber el sõ hét vé gé jén a 750 éves Ság c.
ki ál lí tás meg nyi tá sá val kez dõ dött az ün ne pi ren -
dez vény so ro zat. Mol -
nár Lász ló pol gár mes -
ter és Si mon Dá ni el, a
He lyi Ér ték tár Bi zott ság
el nö ke nyi tot ta meg a
fa lu tör té ne tét be mu -
ta tó tár la tot.

Más nap dél elõtt
ün ne pi szent mi sé re
gyûl tek ös  sze a hely -
be li ek, de ide ér ke zett
dr. Kö vér Lász ló, a Ma -
gyar Or szág gyû lés el -
nö ke, Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ, Ha ran go zó Ber ta lan, Vas
me gye kor mány meg bí zott ja, Majthényi Lász ló, a
Vas Me gyei Köz gyû lés el nö ke, kép zõ mû vé szek
és a kör nye zõ te le pü lé sek pol gár mes te rei is.  Az
ün ne pi szer tar tást a köz ség dísz pol gá ra, dr. Pá -
pai La jos, a Gyõ ri Egy ház me gye püs pö ke ce -
leb rál ta.

A szent mi sét kö ve tõ en a ven dé gek meg te -
kin tet ték a ju bi le u mi ki ál lí tást. Majd a kö zös sé gi
té ren Mol nár Lász ló pol gár mes ter kö szön töt te az
egy be gyûl te ket. Be szélt a te le pü lés múlt já ról,
név vál to zá sa i ról. Ki emel te az 1600-as évek tõl itt
élõ Fes te tics csa lád he lyi és or szá gos je len tõ sé -
gét. Az 1950-es évek ele je sok szen ve dést ho zott
a te le pü lés éle té be: a rend szer el len szer vez ke -
dõk kö zül, rész ben ko holt vá dak alap ján, négy
sze mélyt ki vé gez tek, he tet pe dig bör tön bün te -
tés re ítél tek. A köz pon ti sze rep kört és épít ke zé se -
ket is nyúj tó év ti ze dek ben nõtt a te le pü lés la kó i -
nak szá ma. Az utób bi évek ben ked ve zõt len vál -
to zá sok is tör tén tek: in téz mé nyek szûn tek meg,
hat száz kö rü li re csök kent a fa lu lé lek szá ma. A la -
kos ság azon ban is mét össze fo gott, sor ra újít ják
meg és bõ ví tik a te le pü lés ér té ke it. 

Dr. Kö vér Lász ló, a Ma gyar Or szág gyû lés el -

nö ke ün ne pi be szé dé ben ki emel te a si ma há zai
és a sá gi em be rek sze re pét, ál do zat vál la lá sát
ab ban, hogy a XX. szá zad ban egye sült két kis
te le pü lés az év szá zad ok so rán fenn tu dott ma -
rad ni. El is me rõ en szólt ar ról is, hogy Si ma ság la -
kói ma is ki ve szik a ré szü ket a mun ká ból, õr zik ér -
té ke i ket, s él he tõ vi lá got kí nál nak a jö võ nem ze -
dé ké nek. Az el múlt éve ket fel idéz ve el mond ta,
hogy a kor mány vál tás elõtt or szá gunk a
mûködõképtelenség ha tá rá hoz ke rült, és mély
er köl csi vál ság ba süllyedt. Má ra si ke rült a ne ga -
tív fo lya ma to kat meg for dí ta ni, s nem ju tot tunk

Gö rög or szág sor sá ra. A ház el nök fog lal ko zott a
ha zán kat és Eu ró pát is ve szé lyez te te tõ, mai nép -
ván dor lás sal is. Hang sú lyoz ta, hogy Ma gyar or -
szág kész a baj ba ju tot ta kon se gí te ni, de a
migránsoktól is el vár juk, hogy tart sák be ha zánk
tör vé nye it és a nem zet kö zi sza bá lyo kat.

Si mon Dá ni el, a He lyi Ér ték tár Bi zott ság el nö -
ke be mu tat ta a „Fes te ti csek õsi fész ke Ságh” cí -
mû ki ad ványt. Majd dr. Kö vér Lász ló fel avat ta a
Fes te tics Györ gyöt áb rá zo ló mû al ko tást a gróf ról
el ne ve zett mû ve lõ dé si ház fa lán. A mû Ve res
Gá bor, Hlavács Vik tor és Tordai Má ria kö zös al -
ko tá sa. Az év for du lós em lék táb lát Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ és Majthényi Lász ló, a Vas
Me gyei Köz gyû lés el nö ke lep lez te le.

A ra gyo gó idõ ben a ren dez vény fa ül te tés sel
fe je zõ dött be. A vö rös töl gyet a si ma sá gi gye re -
kek kel kö zö sen dr. Kö vér Lász ló ül tet te el az épü -
let ud va rán, a ját szó tér szom széd sá gá ban.

Más nap hely tör té ne ti kon fe ren ci á val zá rult a
ren dez vény so ro zat. Szép szá mú ér dek lõ dõ elõtt
a he lyi ek mel lett olyan ne ves tu dó sok be szél tek
a te le pü lés múlt já ról és a hoz zá kap cso ló dó sze -
mé lyek rõl, mind prof. dr. Szakály Sán dor, prof. dr.
Se re gi Já nos és dr. Dé nes Jó zsef.                    SF

In ter jú a 750 éves Si ma sá gon 

dr. Kö vér Lász ló val,
az or szág gyû lés el nö ké vel

– Teg nap a dé li or szág ré szen járt, Sze ged
kö ze lé ben, ma pe dig itt a nyu ga ti vé ge ken.
Van va la mi lyen kö tõ dé se eh hez a vi dék hez?

– Teg nap Ópusztaszeren vol tam, ahol a ve -
rec kei em lék mû vet ál lí tot ták új ra, azt, amit az
uk rán ve  ze tõk ad tak aján dék ba, hi szen az õ tu -
laj do nuk ban ke rült ez dirib-darab for má ban.
Most az ópusztaszeri em lék park ban új ra hírdeti a
ma gyar egy sé get, és ezen a gesz tu son ke resz tül
az uk rán-ma gyar ba rát sá got és együtt mû kö dést
is. Ugyan úgy ve tõd tem oda, mint ide: kap tam

egy meg tisz te lõ ked ves meg hí vást, és en nek ál -
ta lá ban ele get szok tam ten ni. Az is egy na gyon
fel eme lõ ün nep ség volt, az egész ma gyar ság ról
szólt, a kárpát medencei és a vi lág ma gyar ság -
ról. Ez pe dig egy kis fa lu kö zös ség nek a 750 esz -
ten dõs múlt já ról, il let ve a mai je le né rõl, meg
ezek ös  sze füg gé sé ben a jö võ jé rõl. A nagy
egész bõl el jut va a he lyi kö zös sé ge kig. Ez így tel -
jes, ez egy szép hét vé ge volt szá mom ra.

– Hogy tet szik ez a te le pü lés és vi dék?
– Nem tel je sen is me ret len ez a vi dék szá mom -

ra, hi szen pá pai szü le té sû va gyok, s elég gyak ran
jár tam és já rok is er re fe lé. Igaz, hogy Si ma sá gon
nem áll tam még meg so ha, sem hi va ta los, sem
ma gán em be ri mi nõ sé gem ben. Szem be öt lõ en -
nek a vi dék nek a ren de zett sé ge, lát szik raj ta,
hogy az itt élõ kö zös ség, az itt élõ em be rek fon -
tos nak tart ják, azt, hogy mi lyen ké pet su gá roz nak
ma guk ról ki fe lé. Ren det tar ta nak a sa ját szû kebb
és tá gabb por tá ju kon, és e mö gött meg van az a
szor ga lom, ami vé gül is több év szá za da jel lem zi
az itt élõ ket.                                A cikk folytatása 
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Simaság 750 éves




