


2

2021. novem
ber XI. évfolyam

 11. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

72 óra komp ro mis  szum nél kül Bü kön
A „72 óra komp ro mis  szum nél kül” egy Né -

met or szág ból in dult, or szá gos, ön kén tes if jú -
sá gi ak ció, ame lyet a há rom tör té nel mi ke -
resz tény egy ház szer vez. A fi a tal sá got hív ják
ös  sze fo gás ra, hogy együtt te gye nek má so kért
és a kör nye ze tün kért. A prog ram el sõd le ges
cél ja, hogy a fi a ta lok köz hasz nú te vé keny sé -
gé nek szé les kö rû nyil vá nos sá got biz to sít son,
lát ha tó vá te gye az if jú sá gi kö zös sé gek ben fo -

lyó ön kén tes mun kát, nö vel je an nak el is mert -
sé gét és nép sze rû ség ét, va la mint rá mu tas son,
mi re ké pe sek a fi a ta lok, ha össze fog nak. Bü -
kön ok tó ber 7-én he lyi és kör nyék be li fi a ta lok
rész vé te lé vel ke rült meg szer ve zés re az idei év -
ben is az ak ció. A bük für dõi öku me ni kus ká -
pol na épü le tét és kör nye ze tét tet ték rend be a
ka to li kus és evan gé li kus fi a ta lok és gyer me -
kek Si mon Ré ka evan gé li kus lel kész és dr.
Szalai Gá bor ka to li kus plé bá nos ve ze té sé vel.
A mun ka mel lett kö zös ének lés és agapé vár -
ta a fi a ta lo kat. 

SulicsHeni

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Bük
Kis fa lunk ér té kes ha gyo má nyai kö zött elõ ke -

lõ he lyet fog lal el köz te rü le te ink év szak vál tó, ün -
ne pe in ket vá ró és kö szön tõ dí szí té se.

E ne mes te vé keny ség nek ala pí tó ta ní tó mes -
te rei kö zel két év ti ze de már a Nyug dí jas Klub
tag jai, akik egy ben a Fa lu fej lesz tõ Egye sü let ge -
rin cét is al kot ták. Ma gas fo kú szép ér zék ük nek és

fá rad ha tat lan szor gal muk nak kö szön he tõ en szí -
ne sen pom pá zó vi rág lá dák és kü lön bö zõ öt le -
tes dí szí tõ ele mek tet ték han gu la to sab bá, ked -
ve seb bé kör nye ze tün ket. Ál do za tos mun ká ju kat
nagy ra be csül ve, és szép pél dá ju kat foly tat va
ez úton is tisz te let tel jes kö szö ne tün ket fe jez zük ki
sok-sok jó kí ván ság gal az egye sü let ve ze tõ sé ge
és a fa lu la kos sá gá nak ne vé ben. 

Szor gos ke zük nyo mán idén õs  szel is új ru hát ölt -
het tek ut cá ink, mely nek ki ala kí tá sá ban ez út tal je -
len tõs sze re pet vál lalt a Szép ko rú ak Klub ja is. Fan -
tá zia dús öt le te ik nyo mán va ló sá gos szín há zi él -
mény ben ré sze sül nek a já ró ke lõk, mely ben fõ ként
a szü re ti na pok vi dám sá ga tá rul elénk. Õszi va rázs -
lat ez a ja vá ból. Ezért is kü lön öröm mind an  nyi unk

szá má ra, hogy a Szép ko rú ak Klub já nak to váb bi
ter vei kö zött el sõd le ges he lyen áll kör nye ze tünk vé -
del me és szé pí té se.  Je len leg egy halloweeni
meg le pe tés ki vi te le zé sén fá ra doz nak és öröm mel
ké szü lõd nek té li ün ne pe ink kö szön té sé re is, hogy a
fel vi dí tó õszi va rázs lat után szí vet-lel ket me len ge tõt
tud ja nak aján dé koz ni a hi de gebb na pok ra is. Kö -
szö net ér te!                                 Ma jor Iza bel la

Õszi varázslat Egyházasfaluban
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Beköszöntõ

No vem ber az egyik leg -
 ko mo rabb hó nap, mind -
össze 62,8 a nap sü té ses órák át la gos szá ma. A
fel me le ge dõ idõ já rá sá nak kö szön he tõ en vi -
szont idén re mél he tõ en más lesz a hely zet.  A
táv la ti elõ re jel zé sek sze rint in kább szép õszi es
idõt él vez he tünk, még ha né hány reg ge len
dér is bo rít ja majd a tá jat.

E hó nap is te le van ha zai és vi lág nap ok -
kal. Meg le põd ve ol vas tam, hogy 19-én lesz
a nem zet kö zi fér fi nap. A ko ráb ban tar tan dó
apák nap ját is fi gye lem be vé ve fel ve tõ dik a
kér dés: egyenjogosodunk ta lán, vagy csak
ez is ke res ke del mi rek lám fo gás?

A név nap ju kon kö szönt het jük töb bek közt
a Már to no kat, Er zsé be te ket, Jo lá no kat, Ka ta -
li no kat és And rá so kat is. Ezek hez a je les na -
pok hoz kap cso ló dó, egy ko ri nép szo kás ok
he lyett má sok ala kul tak ki, az idõ já rá si meg -
fi gye lé sek vi szont most is be iga zo lód hat nak. 

Idén no vem ber 28-án, ad vent el sõ va sár -
nap ján kez dõ dik a ka rá cso nyi ün nep kör.
Meg gyújt ják az el sõ gyer tyát az ad ven ti ko -
szo rú kon, s a ke resz té nyek vár ják a Meg vál tó
el jö ve tel ét, má sok pe dig a sze re tet ün ne pét.

Sá gi Fe renc

Következõ megjelenés: 2021. december 1.

Ólmodi fejlesztések
Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ el mond -

ta: Ól mo don is kö zös mun kánk ré vén több fej -
lesz tés va ló sul ha tott meg, ez út tal a fel újí tott
ga lé ria ké szült el. Dumovits atyá nak sze mé lye -
sen is gra tu lált a ki tün te tés nek.

Az ed di gi út fej lesz té sek a jö võ ben is foly ta -
tód nak, a Klast rom ut ca kö vet ke zik. „Jó volt új -
ra ta lál koz ni az ólmodiakkal!” – zár ta be szé dét
a kép vi se lõ úr.

Kon dé rok ban fõz ték az est ebéd re va lót. A
nap fo lya mán a gye re kek az ugrálóvárat dön -
get ték, Tün di vel arc fes té sen vet tek részt,
csillámflénket ra gasz tot tak ma guk ra. Ün ne pé -
lye sen meg ál dot ták az Al ko tó ház ga lé ri á ját,

mely ben he lyet kap tak az ál lan dó ki ál lí tás
mel lett a hor vát fes tõ mû vé szek két éve itt ha -
gyott al ko tá sai, mint pél dá ul egy olaj fest mény
a szép ólmodi kör nye zet rõl.

Az ava tás után est ebéd kö vet ke zett, majd
a cso por tok kul túr mû so ra. Fel lép tek a
Horvátzsidányi Peruska Má ria Ének kar, a Szom -

bat he lyi Szent Cecilia Ének kar, majd a
horvátzsidányi Kumánovich test vé rek cso dás
éne kei, a Csakavci tánc cso port és tam bu ra -
ze ne kar fer ge te ges mû so ra kö vet ke zett.

A mû sor után 18 órá tól haj na lig szólt a ze -
ne, meg telt a sá tor a he lyi Ta más Ik rek és
Timár Ja ni ze né jé re.            Hergovich Vince

Tompaládony Köz ség Ön kor mány za ta si ke re sen pá lyá zott az
Te le pü lés fá sí tá si Prog ram ban, mely nek kö szön he tõ en har minc da -
rab fa cse me té vel gaz da go dott a te le pü lés. 

Az ül te tés re lel kes kis csa pat gyûlt ös  sze az ön kor mány zat fel hí -
vá sá ra. Tíz da rab cse me te a he lyi te me tõ ben ke rült el ül te tés re,
húsz da rab pe dig a fa lu ház ud va rán. A fák he lyét nem kel lett ás -
ni, a mun kát mar ko ló gép se gí tet te.  A rá ter mett ön kén te sek kel
gyor san ment a mun ka, jó tár sa ság ban re pül az idõ. Kö szö net a
se gí tõk nek, akik mun ká juk kal szeb bé tet ték te le pü lé sün ket, ja ví tot -
ták kör nye ze ti ál la po tát.

bvr

Tompaládonyi fa ül te tés
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Iklanberény
Pre mont rei rend nõ vé rei 
tet tek lá to ga tást Iklanberényben
A pre mont rei rend idén ün nep li a 900. év -

for du ló ját. Már a kö zép kor ban is él tek pre mont -
rei nõ vé rek Ma gyar or szá gon. Csak a po li ti kai
vál to zá sok után, 1989-tõl vált le he tõ vé új ra a
kö zös sé gi élet. A Rend anya há za Zsámbékon
van. Immakuláta és Gert rúd nõ vér e je les év for -
du ló al kal má ból – dr. Szalai Gá bor atya meg hí -
vá sá ra – tett lá to ga tás a bü ki, va la mint a hoz -
zá tar to zó egy ház köz sé gek ben. A Pre mont rei
Nõi Ka no nok rend csak a rend szer vál tás ide jén,
1989-ben te le pe dett le Zsámbékon. A li tur gi kus
és a gya kor la ti temp lo mi szol gá lat mel lett a hit -
ok ta tás és 3 szo ci á lis in dít ta tá sú in téz mé nyük, a
Szent Nor bert Ka ri ta tív Ala pít vány, a Pre mont rei

Nap kö zi Ott hon és a Zsámbéki Pre mont rei Gim -
ná zi um, Szak gim ná zi um és Szak kö zép is ko la
fenn tar tá sa a fel ada tuk. Kép zé sük az aláb bi ak
sze rint ala kul: fél év je lölt ség, 2 év no vi ci á tus,
egy sze rû fo ga da lom 3x1 év re, majd 1x3 év re,
vé gül az örök fo ga da lom. Immaculata nõ vér
be öl tö zé sét 2020. de cem ber 8-án, a szep lõ te -
len fo gan ta tás ün ne pé nek elõ est éjén ün ne pel -
ték, amel  lyel meg kez dõd he tett szá má ra a no vi -
ci á tus, a pre mont rei szer ze te si élet be va ló be -
ve ze tés két éven át tar tó idõ sza ka. Gert rúd nõ -
vér örökfo ga da lomtételére 2021 au gusz tu sá -
ban ke rült sor. Mint ki de rült, a nõ vér már járt
évek kel ko ráb ban Iklanberényben, szin tén Gá -
bor atya ven dé ge ként.  Azt is meg tud tuk Gert -
rúd nõ vér tõl, hogy a ci vil élet ben gyer mek or -
vos ként dol go zik Bu da pes ten.            SulicsHeni

O LV A S S  M I N K E T  O N L I N E  I S !   
www.repcevidek.hu

Több ször is hal lot tunk már Hor váth Adél -
ról, a csepregi brin gás lány si ke re i rõl, de
most az újabb ered mé nyek rõl fag ga tom.

– Me sélj ma gad ról!
– Idén vé gez tem ta nul má nya im mal a Test ne -

ve lé si Egye tem ke rék pá ros edzõ sza kán. Az itt
meg szer zett tu dá so mat sze ret ném ka ma toz tat ni
le en dõ edzõ ként és ver seny zõ ként egy aránt.
Ah hoz, hogy va la ki jó edzõ le gyen, szük sé ges a
fo lya ma tos ön kép zés is, hi szen
mint az élet szin te min den te rü le -
tén – így itt is –, ál lan dó a fej lõ dés.
Min dig be jön egy újabb tech ni ka,
vagy akár egy jobb és újabb me -
tó dus, amel  lyel még ered mé nye -
sebb le het a spor to ló.

– Mi lyen volt a ta va lyi
covidos év? Mi lyen volt az
idei év?

– Né hány gon do lat a ta va lyi
ver seny sze zo nom ról: fi no man szól -
va sem ala kult a leg job ban. Elõ -
ször is a covid mi att csak jú ni us -
ban ke rült meg ren de zés re az el sõ
ver seny, amin si ke rült egy bu kás -
ba be le ke rül nöm, és ott vé get is ért a sze zo nom
csuk ló tö rés mi att. Azért vi szont, hogy nem volt
ver seny ki lo mé te rem, na gyon mo ti vál tan vár tam
az idei sze zont. A tel jes ség igé nye nél kül né hány
fon to sabb ered mény: MTB XCM ma gyar ku pa -
so ro zat: 1. hely (ez 4 ver senyt fog lal ma gá ban),
idõ fu tam or szá gos baj nok ság: kor cso port 4.
hely. Neusiedler See Rad ma rathon: kor cso port
2. hely, il let ve még né hány top 5-ös he lye zés
Auszt ri á ban és szá mos do bo gós itt hon. A sze zo -
nom és ed di gi ver seny zé sem leg na gyobb ered -
mé nye a jú ni us ban szer zett XCM (mountain bike
maraton) ma gyar baj no ki cím. A ver se nyek még
nem ér tek vé get szá mom ra, hi szen ok tó ber rel

el kez dõ dött a cyclocross-szezon. 
– Er rõl a baj no ki cím rõl me sélj ne künk!
– Idén jú ni us 12-én Nagy ko vá csi adott ott -

hont az XCM OB-nak. A pá lya a Bu dai-hegy ség -
ben ke rült ki je lö lés re, na gyon len dü le tes,
„gyors” nyom vo na lat si ke rült ki ala kí ta ni a szer ve -
zõk nek. Nõi ver seny zõk szá má ra 53 km és 1500
m szint kü lönb ség volt a ki írt táv. A raj tot szo ká -
som hoz hû en si ke rült el ron ta nom, így az el sõ 5
km az zal telt, hogy vis  sza ér jek a me zõny ele jé re.

Az utol só ri vá li so mat a cél elõtt 20 km-rel si ke rült
meg elõz nöm, és ak kor már tud tam, ha nem jön
köz be tech ni kai prob lé ma, ak kor nem csak a
baj no ki cím, ha nem a nõi ab szo lút is meg le het.
Ez sze ren csé re így is lett. Cél ba ér ve na gyon
örül tem az el ért ered mény nek. Ez min den képp
egy len dü le tet ad a to váb bi ak ban is.

– Gra tu lá lok az or szá gos baj no ki cím -
hez. A ki tar tás, szor ga lom meg hoz ta az
ered ményt. Büsz kénk va gyunk rád, hi -
szen Csepreg jó hír ne vét vi szed, amer re
jársz. To váb bi si ke re ket kí vá nok és jó
edzõi mun kát.

Horváthné Pa dos Te réz

Megszállottság kitartás, teljesítmény
ORSZÁGOS BAJNOK LETT A CSEPREGI BRINGÁS LÁNY
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2021. 09. 23-tól 09. 26-ig ke rült meg ren de -
zés re az If jú sá gi Ököl ví vó Or szá gos Baj nok ság
Bü kön. A vis  sza jel zé sek alap ján iga zán szín vo na -
las baj nok sá got si ke rült lét re hoz nia Õze-Guth
Szil vi á val és a Ma gyar Ököl ví vó Szak szö vet ség -
gel kar ölt ve. A meg mé ret te té sen 41 egye sü let
87 if jú sá gi kor cso por tú ököl ví vó ja mu tat hat ta
meg tu dá sát a négy nap so rán ös  sze sen 65
mér kõ zé sen. A Fitt-Box Ököl ví vó Egye sü le tet 4 fõ -
vel in dult a kor osz tá lyos ver se nyen. Reseterics
Fan ni egy gyõ zel met és egy ve re sé get kö ve tõ -
en nõi 60 kg-ban ezüst ér met szer zett. Sza bó Dá -
vid ugyan csak egy gyõ ze lem mel és egy ve re -
ség gel ezüst ér met szer zett fér fi 48 kg-ban. Buza
Ra fa el há rom gyõ zel met kö ve tõ en arany ér met
szer zett fér fi 63,5 kg-ban. Buza Ró meó szin tén
há rom gyõz tes mér kõ zést pro du kál va arany ér -
met szer zett fér fi 67 kg-ban.

Kü lön dí ja sok: • leg jobb tel je sít ményt nyúj tó
if jú sá gi nõi ver seny zõ: Me zei Pet ra HFC • leg -
jobb tel je sít ményt nyúj tó if jú sá gi fér fi ver seny zõ:
Buza Ra fa el FBO. Ös  sze sí tett csa pat ver seny: I.
FBO, II. KSI, III. DVS

A ver seny nek ko moly tét je volt, hi szen a
nem so ká kez dõ dõ If jú sá gi Eu ró pa-baj nok ság ra
in du ló ke ret tag sá gért is folyt a küz de lem a ma -
gyar baj no ki cím el nye ré se mel lett.

Az ököl ví vás mel lett a jó té kony ko dás nak ez -
út tal is nagy sze re pe volt a négy nap so rán. Ez
al ka lom mal a bü ki Pukler Ábel gyógy ke ze lés -

ének se gí té se cél já ból bo csá tot tak ár ve re zés re
egy, a négy sze res K1 vi lág baj nok, Ernesto Hoost
ál tal de di kált kesz tyût, emel lett pe dig az ököl ví -
vók nagy csa lád ja spon tán ado mány hul lá mot
in dí tott el, így vé gül 360.000 Ft-ot si ke rült ös  sze -

gyûj te ni, ame lyet a dön tõk nap ján át is ad tak
Ábel nek és csa lád já nak.

Kül föl di si ke rek is szü let tek a Fitt-Boxnál. Há -
mo ri Ádám 09. 22-én in dult út nak a fel nõtt fér fi
ököl ví vó vá lo ga tot tal Sza ra je vó ba, ahol a

Mustafa Nem zet kö zi Em lék tor na ke re te in be lül
lé pett új ra ring be a nem zet kö zi me zõny ben kö -
zel tíz hó nap ki ha gyás után. Ádám 86 kg-ban el -
sõ kör ben egy ko szo vói ököl ví vót ha gyott ma ga
mö gött tech ni kás bu nyó já nak kö szön he tõ en.

Má so dik mér kõ -
zé sét iga zán rö -
vid re zár ta, TKO-
val gyõ ze del -
mes ke dett egy
né met ver seny -
zõ vel szem ben.
Majd a dön tõ -
ben egy len gyel
ök lö zõt si ke rült le -
gyõz nie pon tos
és erõs ta lá la ta i -
val. Tel je sít mé -
nyé vel nem csak
a do bo gó leg fel -
sõ fo ká ra si ke rült
fel jut nia, ki ér de -
mel te a leg tech -
ni ká sabb ver -
seny zõ nek já ró

kü lön dí jat is. Meg fe le lõ fel ké szü lés le he tõ sé get
biz to sí tott ez a ver seny az ököl ví vó szá má ra a
Fel nõtt Fér fi Vi lág baj nok ság ra, ami ok tó ber vé -
gén ve szi kez de tét Szer bi á ban.        

SulicsHeni és Var sá nyi Áron

A kiszsidányi forrás vize átmenetileg nem fogyasztható. 
Új szennyezõdés, enterococcus baktérium jelent meg benne. A szennyezés forrását keressük, a szennyezõdés kiküszöbölésén az ÁNTSZ-

szel és a Vasivízzel karöltve dolgozunk. További információk a www.kiszsidany.hu honlapon találhatók.           Bánó Zoltán polgármester

Fitt-Boksz hírek Bükrõl

!
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Meg em lé ke zés Mes ter há zán
Azok ra a ka to nák ra em lé kez tek Mes ter há -

zán, akik az 1848–49-es for ra da lom és sza -
bad ság harc le ve ré se után ke gyet len meg tor -
lás ál do za ta i vá vál tak, akik ön ként vál lal ták a
ha lált a nem ze tért. 1849. ok tó ber 6-án vé gez -
ték ki az ara di vér ta núk ként is mert ti zen há rom
hon véd tisz tet és Pes ten Bat thyá ny La jost, az el -
sõ füg get len, fe le lõs ma gyar kor mány mi nisz -
ter el nök ét. Több száz hon véd tisz tet ha lál ra
vagy hos  szú évek re vár fog ság ra ítél tek,
ahogy Mesterházy Ist ván hon véd ez re dest,
Mes ter há za szü lött jét is. A vi lá go si fegy ver le té -

tel után az ara di had bí ró ság go lyó ál ta li ha -
lál ra ítél te, majd az íté le tet ti zen nyolc év vár -
fog ság ra vál toz tat ta. Rö vid del ha lá la elõtt
1853. jú li us 18-án ke gyel met ka pott. Sír já ra a
he lyi ek a kép vi se lõ-tes tü let tel együtt a tisz te let
és meg em lé ke zés ko szo rú it he lyez ték el. A te -
le pü lé sen már évek óta ha gyo mány, hogy
ilyen kor az I. és II. vi lág há bo rú ban el hunyt ka -
to nák em lék mû vé nél is ko szo rú val tisz te leg nek
a hõ sök elõtt. Do hi Zsolt pol gár mes ter zá ró -
mon da tá ban örö mét fe jez te ki, hogy a meg -
em lé ke zés re a he lyi ál ta lá nos is ko lás gye re -
kek is el jöt tek. Õk a jö võ nem ze dé ke, és re mé -
li, nem fe lej tik el a tör té nel mün ket, és õr zik a
hõ sök em lé két.                                         bvr

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Mesterháza

Ok tó ber 23-án szom ba ton 15 óra kor az
1956-os for ra da lom már tír ja i ra em lé kez tek Kis -
zsidányban. 

A meg em lé ke zés után az Ön kor mány zat és a
Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat pik ni ken lát -

ta ven dé gül a meg je len te ket. Volt sza lon na sü -
tés, zsí ros ke nyér, amit for ralt bor ral, sör rel vagy
ép pen üdí tõ vel öb lí tet tek le a részt ve võk. Az es -
té be nyú ló, jó han gu la tú ös  sze jö ve tel ba rá ti be -
szél ge tés sel zá rult.                       Bá nó Zol tán

A Nemesládonyért Egye sü let szor gos tag ja i -
nak kö szön he tõ en õs  szel is pom pás szí nek be öl -
töz tet ték a te le pü lést, mint azt ed dig is min den
év szak nak meg fe le lõ en meg szok hat tuk tõ lük.
Kö szön jük, hogy a ke zük mun ká ja ál tal el mond -

hat juk, mi lyen szép, vi rá gos kre a tí van dí szí tett
kör nye zet vesz kö rül ben nün ket! So kat je lent ez a
kép vi se lõ-tes tü let és a fa lu la kói éle té ben. 

Kí vá nunk a to váb bi ak ban is sok erõt, ki tar -
tást, kre a ti vi tást a mun ká juk hoz!     Ohr Brigitta

Õsz Nemesládonyban

56-os megemlékezés 
és piknik Kiszsidányban
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Ok tó ber ben ér ke zett a hír, hogy a vá ros
Dam ja nich ut ca fel újí tá sá ra ta vas  szal be nyúj tott
pá lyá za ta po zi tív el bí rá lás ban ré sze sült, így an -
nak tel jes sza ka sza – mint egy 375 mé ter hos  szú -

ság ban – kö zel 40 mil lió fo rin tos tá mo ga tás ból
újul hat meg. A ki vi te le zés ugyan az zal a tech no -
ló gi á val fog meg va ló sul ni, mint pél dá ul a leg -
utób bi ut ca fel újí tás, a Visi ut ca ese té ben. Vár -
ha tó be fe je zé se: 2022. de cem ber 31. 

Eköz ben már zaj lik a Dó zsa ut cai jár da új já -
épí té si mun ká la ta is több, mint 1000 mé ter hosz -

 szan, ame lyet a vá ros gaz dál ko dás mun ka tár sai
– az idõ já rá si vi szo nyok ra fi gye lem mel fo lya ma -
to san – ma guk vé gez nek. 

A ko ráb ban be je len tett, mint egy
467.894.673,- fo rin tos – óvo da fel újí tá sá ra,
bõ ví té sé re, va la mint böl csõ de épí té sé re el -
nyert – pá lyá za ti tá mo ga tás ered mé nye ként
már át adás ra ke rül tek a mun ka te rü le tet, ahol
a bon tá si mun ká la tok ja va ré sze már be is
fejeztõdött. A ki vi te le zés vár ha tó be fe je zé se a
böl csõ de ese té ben 2022. 11. 13., az óvo da
ese té ben 2022. 05. 13.

A fen ti hír rel kap cso la tos a vá ros egyik ener -
ge ti kai pá lyá za ta is, amely ered mé nye ként az
óvo da, va la mint a volt ál ta lá nos is ko la épü le te
is nap ele me ket, egyéb ener ge ti kai fej lesz té se -
ket kap hat. A tá mo ga tás je len le gi össz költ ség -
ve té se 92.392.612,- fo rint. Be fe je zé si ha tár ide je:
2022. 07. 14.

Csepreg tu risz ti kai fej lesz té sei vo nat ko zá sá -
ban a kép vi se lõ-tes tü let „Mes ter sé gek Fá ja”
fan tá zia ne vû tu risz ti kai lát vá nyos ság lét re ho zá -
sá ról dön tött, ame lyet a kör for ga lom nál ki ala kí -
tott ke rék pá ros pi he nõ hely mel lett ter vez nek lét -
re hoz ni. A vég sõ for ma el dön té sé be be vo nás ra
ke rült a la kos ság is, mi vel a vá ros Facebook-
oldalán bár ki sza vaz ha tott a szá má ra tet szõ lát -
vány terv re.

Mind ezek mel lett a Ma gyar Fa lu prog ram ke -
re té ben meg hir de tett, „Kom mu ná lis esz köz be -
szer zé se – 2021” cí mû, MFP-KOEB/2021 kód szá -
mú pá lyá za ti ki írás ra be nyúj tott tá mo ga tá si ké -

re lem is po zi tív el bí rá lás ban ré sze sült. En nek kö -
szön he tõ en Csepreg 13.856.872,- fo rint tal gya -
ra po dott, amely bõl a vá ros gaz dál ko dás esz kö -
ze it bõ vít he ti az aláb bi ak kal: pad ka ka sza, hom -
lok ra ko dó, ágaprítógép, tus kó ma ró, egyéb kis -
trak tor ki egé szí tõk, fû nyí ró trak tor, sö vény vá gó,
fû ka sza, fûnyírógép, sze gély nyí ró, sö vény vá gó,
lánc fû ré szek, lombfúvó/-szívó, sa rok csi szo lók,

kõ rop pan tó, ak kus fú ró csa va ro zó,
dugókulcskészlet, fes ték ke ve rõ, ma gas nyo má sú
mo só, elekt ro mos ké zi szer szám kész let. Az esz kö -
zök nagy ré szét már hasz ná lat ba is vet te a vá -
ros gaz dál ko dás.

A Ma gyar Fa lu prog ram ke re té ben el nyert
1.498.600,- fo rint ös  sze gû tá mo ga tás ered mé -
nye ként új ke gye le ti hû tõ be szer zé sé re is sor ke -
rül, amely vár ha tó an ez év de cem ber 31. nap -
já ig ke rül üzembehelyezésre.

A vá ros ter mé sze te sen idén is pá lyá zott szo -
ci á lis tû zi fa irán ti tá mo ga tás ra, amely ered mé -
nye ként idén 2.819.400,- fo rint  vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tás ban ré sze sült. En nek az ösz -
 szeg nek kö szön he tõ en to váb bi 148 er dei köb -
mé ter ke mény lom bos tû zi fa vá sár lá sá ra nyílt le -
he tõ sé ge az ön kor mány zat nak. A la kos sá gi ké -
rel mek be nyúj tá sá ról, azok rész let sza bá lya i ról a
vá ros weboldalán, Facebook-oldalán tesz nek
majd köz zé rész le tes tá jé koz ta tást.

Be je len tés re ke rült a Má tyás ut ca fel újí tá sá ra
el nyert 20.000.000,- fo rint ös  sze gû feladat -
ellátási tá mo ga tás is, amely ki vi te le zé se az ut ca
víziközmû re konst ruk ci ó ját kö ve tõ en kez dõd het
meg, vár ha tó an 2022 ta va szán. 

Vé ge ze tül két be nyúj tott pá lyá zat, ame lyek
ered mé nyé rõl még nem ér ke zett hír:

A vá ros tá mo ga tá si ké rel met nyúj tott be a
VP6-7.2.1.1.-21 kód szá mú, „Kül te rü le ti he lyi köz -

utak fej lesz té se” c. fel hí vás ra,
amely ben 315.603.908,- fo rint
ös  sze gû tá mo ga tást igé nyelt a
Tég la gyá ri, va la mint Tiloserdei
utak fel újí tá sá ra egé szen a
Rotterman kert nél lé võ út el ága -
zá sig. 

A Zárt ker ti Prog ram ban szin tén
tá mo ga tá si ké rel met nyúj tott be
az ön kor mány zat 20.400.000,- fo -
rint ös  szeg ben, mely nek ke re té -
ben a Han ga ka pu nál lé võ út sza -
kasz 360 mé ter re újul hat na meg
po zi tív el bí rá lás ese tén. A pro jekt

to váb bi ré sze õs ho nos szõ lõ- és gyü mölcs fák te -
le pí té sét is ma gá ban fog lal ja. En nek ered mé -
nyé rõl még nincs hír.

Hor váth Zol tán pol gár mes ter kö szö ne tét fe -
jez te ki va la men  nyi fen ti pá lyá za ti si ke rért Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ nek, aki nél kül
azok nem va ló sul hat tak vol na meg.

Dr Tar soly Ádám

Pá lyá za ti Hí rek – Csepreg
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Nemesládony
Bü kön lak tam, ami kor a dr. Galiotti há zas pár

Bõ be ke rült. Ha ma ro san kol lé gák let tünk Jut ká val,
s meg is mer tem kul tú ra ba rát, ál lat or vos fér jét és
nö vek võ csa lád juk if jabb tag ja it is. Kap cso la tunk
Csepregbe ke rü lé sem után sem sza kad meg, sõt
együtt mû kö dés is ki ala kult in téz mé nye ink kö zött.
Csa ba min dig Jut ka mel lett állt – szak mai dol gok -
ban is –, se gí tett, ahol tu dott. Re mek öt le tei vol -
tak, me lyek meg va ló sí tá sá ban is ak tí van részt
vett. Már ak kor íro ga tott is, s õk ad ták a szik rát az
Akik tol lat fog tak, A Répce-vidék köl tõi an to ló gi á -
já nak ös  sze ál lí tá sá hoz. A könyv be mu ta tó kon is
részt vett, köz ben önál ló kö te te is meg je lent.
Nem rég, az ál lat or vo si dip lo má ja
meg szer zé sé nek 50. év for du ló ján
arany dip lo mát és fõállatorvosi cí met
ka pott. Eb bõl az al ka lom ból te kint jük
vé gig élet út ját, ki emel ten Répce-
vidéki éve it.

– Me sélj gyer mek- és if jú ko -
rod ról, ta nul má nya id ról!

– Bu da pes ten szü let tem és él -
tem 24 éves ko ro mig. Ki lenc éve sen
a bel vá ros ban és a kül vá ros ok ban
az ut cán át él tem 56 har ca it. Édes -
apám lu do vi kás ka to na tiszt volt,
akit a Rá ko si-rend szer „víz alá nyo -
mott”, egész éle té ben alan tas mun ka vég zés re
kény szerí tették. Én ezt a ta nul sá got kap tam ott -
hon. Min dig ki tû nõ ta nu ló vol tam, így rám há rult,
hogy a rend szer ál tal ki fosz tott, tönk re tett csa lá -
do mat föl emel jem.

Spor tol tam is, 16 éve sen már I. o. kard ví vó vol -
tam. A re pü lõ- és ha jó mo del le zés is ér de kelt, ak tí -
van mû vel tem ezt, épí tet tem vi tor lá zó és mo to ros
mo del le ket is. Ren ge te get ol vas tam, éj jel elem -
lám pá val vi lá gí tot tam, ha ér de kes volt a tör té net.
A bel vá ros egyik leg pa ti ná sabb is ko lá já ban, az
Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um ban érett sé giz tem, így vi -
szony lag kön  nyen be ju tot tam az Állatorvos tu do -
má nyi Egye tem re, amit cum laude vé gez tem. Na -
gyon szín vo na las kép zést kap tam, se bé szet bõl és
bel gyó gyá szat ból egy aránt, de nem volt sé ta ga -
lopp. A ta nul má nyok ös  szes sé gé ben 2-3
humánorvosi egye te mi mennyi ség gel ér tek fel.

– Mi kor ér kez te tek Bõ be? Ho gyan fo gad -
tak ben ne te ket a hely ség ben? Ti ho gyan
tud ta tok be il lesz ked ni a fa lu si élet be?

– 1971 õszén ér kez tünk Bõ be, az egye te mi pá -
lyá za tok kö zül ez volt az egyet len önál ló, kör ze ti ál -
lat or vo si ál lás. Ak ko ri ban az or szág nyu ga ti vé ge a
„vi lág vé ge” volt, így el nyer tem az ál lást, a je lent ke -
zõk kö zül Fü löp Jó zsef ak ko ri ta nács el nök is en gem
vá lasz tott. 24 éve sen a négy köz ség, több száz
szar vas mar ha és a TSZ-telepek el lá tá sa el bor zasz -
tott, kb. há rom hé tig akar tam ma rad ni a ro mos,
ve ze té kes víz nél kü li ál lat or vo si la kás ban. Az el sõ
be te gem egy tü dõ gyul la dá sos szar vas mar ha volt.

A gaz da, tud ván, hogy Bu da pest rõl, a bel vá ros ból
jöt tem, azt kér dez te, hogy lát tam-e egy ál ta lán
szar vas mar hát. Hos  szú fej tö rés, fej va ka rás után azt
mond tam: „Igen, egy szer mint ha lát tam vol na
egyet.” A má so dik szar vas mar ha be te ge met ope -
rál ni kel lett, mert meget te az asz ta los szö gek kel te li
pa pír zacs kó ját. Ha mar ész re vet ték, hogy nem tud -
nak hü lyét csi nál ni be lõ lem, így lett a há rom hét -
bõl öt ven év, há rom gyer mek és négy uno ka.

– A ház tá ji ál lo mány csök ke né se, majd a
TSZ-ek át ala ku lá sa, meg szû né se ho gyan
érin tet te a hi va tá so dat?

– Nagy küz de lem volt a sok ál lat gyógy ke ze -
lé sé vel, sok szor egy éj sza ka há rom ne héz el lés is
volt. Dac ból itt ma rad tunk, és nem bán tuk meg.
Fe le sé gem mel, Ju dit tal együtt olyan meg be csü -
lést és tisz te le tet kap tunk a négy köz ség (Bõ, Gór,
Damonya, Mes ter há za) la kó i tól, hogy az min den

Be szél ge tés dr. Galiotti Csa bá val

Idõ sek kö szön té se
Szep tem ber 25-én, szom ba ton dél után ra

szer vez te a kép vi se lõ-tes tü let a te le pü lés idõs
és nyug dí jas la kó i nak a ta lál ko zó ját. Már ha -
gyo mán  nyá vált, hogy min den év ben egy al -
ka lom mal ös  sze jö vünk azért, hogy ki fe jez zük
há lán kat, tisz te le tün ket, meg be csü lé sün ket és
sze re te tün ket azok iránt, akik hos  szú mun ká -

ban el töl tött évek után köz tünk töl tik meg ér -
de melt nyug dí jas éve i ket. Rubóczkiné Börczy
Vik tó ria pol gár mes ter as  szony ün ne pi kö szön -
tõ jé vel és ked ves sza va i val nyi tot ta az ün nep -
sé get. A gyer me kek, szor go san ké szül ve er re
a nap ra, egy-egy vers sel ked ves ked tek. A va -
cso ra el fo gyasz tá sa elõtt a Za la eger sze gi
Szín ház tag ja i nak operettmûsora szó ra koz tat -
ta a je len lé võ ket a már jól is mert slá ge rek kel,
amely be egy-egy sor nál be kap cso ló dott a
kö zön ség is. A dél után hát ra lé võ ré szé ben és
a va cso ra ide je alatt Rubóczki Lász ló halk élõ -
ze né jé vel szó ra koz tat ta a ven dé ge ket. A je -
len lé võk ko ra es tig jó ked vû en be szél get tek,
mu lat tak. Akik nem tu dott részt ven ni a ren -
dez vé nyün kön, szá muk ra a kép vi se lõ-tes tü let
ki szál lí tot ta a va cso rát. Kö szön jük a fi nom ételt
a bü ki Va dász ét te rem sze mély ze té nek és
min den köz re mû kö dõ nek a tá mo ga tá sát!  

Ohr Bri git ta

OLVASS
MINKET ONLINE IS!

www.repcevidek.hu
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ne héz sé get fe lül írt. Az év ti ze dek múl tá val, ahogy
fo gyott a fi zi kai erõm, úgy fogy tak az ál la tok is,
vé gül csak a kisállatpraxis ma radt. Ezt már kez de -
tek tõl mû vel tem, így a kör nyé ken er rõl vol tam is -
mert, így ez ma is si ke res rész te rü le tem.

– Nagy mû velt sé ged, ol va sott sá god
köz is mert. Mi kor kezd tél ír ni, s hol ke rül tek
mû ve id be mu ta tás ra?

– Már szin te gye rek ko rom tól kezd ve ír tam és
fes tek a mai na pig is, or szá gos la pok ban és a
Vas Né pé ben je len tek meg írá sa im, ver se im. Ju -
dit kul tu rá lis mun ká ját úgy tud tam tá mo gat ni,
hogy szín da ra bo kat, me se já té ko kat ír tam a Bõi
Mû ve lõ dé si Ház szá má ra. Fe le sé gem szer ve zé -
sé ben rend sze re sen is mert mû vé szek is lá to gat -
tak Bõ be. Iro dal mi kört ve zet tem, önál ló ver ses -
kö te tem csak 2018-ban je lent meg, és a
„Répce-vidéki köl tõk an to ló gi á já ban” ol vas ha -
tó ak ver se im.

– Me sélj egy ki csit a hob bid ról is!
– Re ne szánsz em ber nek tar tom ma gam, pél -

da ké pem Le o nar do da Vin ci. Sok szor el gon dol -
ko dom, ha ma él ne, ho vá tu dott vol na jut ni élet -
mû vé ben, me cé nás hí ján, mun ka mel lett, csa lá -
dot fenn tart va. Így néz ve a tel je sít mé nyem ta lán
nem is olyan rossz. Fest mé nye im ko moly ki ál lí tá -

son is sze re pel tek (Szom bat hely, Ta va szi Tár lat).
Re pü lés tech ni kai ta lál má nyo mat saj nos túl
„nagy fa lat nak” ta lál ták, vis  sza uta sí tot ták.

– A köz élet ben is sze re pet vál lal tál.
– A he lyi kul tu rá lis élet ben va ló sze rep vál la -

lás mel lett vol tam TIT-el nök Sár vá ron. Ezen kí vül
lab da rú gó-szak ve ze tõ, majd -edzõ, a gye rek -
csa pat tól a fel nõt te kig.

– Mi vel fog lal ko zol je len leg?
– Még ak tív nak ér zem ma gam, dol go zom.

Orvosbiológiai újí tá sa im is vol tak és van nak. Ak tu -
á lis vál la lá som most, hogy egy or vo si el já rá so mat
be épít sék a Covid–19 be teg ség ke ze lé sé be,
ami vel em be rek ez rei len né nek meg ment he tõ ek.
Ez na gyon ne héz küz de lem, de már fel csil lant a
re mény, hogy el fo gad ják, egy ní vós or vo si szak -
lap ban meg je le nés elõtt áll a szak mai cik kem.
Ké rem, hogy imád koz za nak a si ke rért, nem a sa -
já to mért, ha nem mind an  nyi un ké ért. 

Vé ge ze tül csak an  nyit tu dok mon da ni, fél
év szá zad el re pült, mint ha idõ gép be tet tek vol -
na. Kö szö nöm, hogy meg tisz tel tél ér dek lõ dé -
sed del.

– Kö szö nöm a be szél ge tést. Jó egész sé -
get és újabb si ke re ket kí vá nok.

Sá gi F.

Fák ül te té se
Nemesládonyban az ön kor mány zat az Or -

szá gos fá sí tá si pá lyá za ton nyert 30 db fa cse me -
tét, ame lyet az Ag rár mi nisz té ri um biz to sí tott szá -
munk ra. Az ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ te -
rü le tek re le he tett ül tet ni. Tár sa dal mi mun ka ke re -

te in be lül a te me tõ ben és a Rá kó czi ut cá ban
lett a vég le ges he lyük a gömb szi var fák nak. Há -
lá sak va gyunk ér te, mert a kis fa lun kat már most
szeb bé va rá zsol ták je len lét ük kel. Na gyon szé -
pen kö szön jük min den la kó nak a tá mo ga tá sát,
a se gít sé gét és az ide jét, hogy fo lya ma to san se -
gí tik szé pí te ni a kör nye ze tün ket!     Ohr Brigitta

Tömörd Község Önkormányzata 2021. október 2-án a Faluházba invitálta a helyi
idõseket. Kollárits Gábor polgármester köszöntõje után a kõszegszerdahelyi Kaméleon
Színjátszó Kör elõadását hallgathatták a szépkorúak. A nap fénypontja egy filmvetítés
volt, amit Nikl Balázs alpolgármester állított össze a helyieknek az 1988-as búcsúról. Nagy
élmény volt látni ezt a kézi kamerás 33 évvel ezelõtti felvételt, ki-ki magára és szeretteire
ismerhetett. Az önkormányzat kemencés ebéddel és a tortaszelettel vendégelte meg a
résztvevõket, akik távozásukkor ajándékot is vihettek magukkal. 

Reméljük mindenki jól érezte magát!                                                                     PB

Nyugdíjas nap Tömördön
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Nyug dí ja sok ün ne pe
Ok tó ber az idõ sek hó nap ja, eb bõl az al -

ka lom ból Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za -
ta min den év ben ven dé gül lát ja a te le pü lé -
sen élõ nyug dí ja so kat. Na pos, bár egy kis sé
sze les nap ra vir rad tunk ok tó ber má so dik
szom bat ján, ami kor már a reg ge li órák ban
sor ra ér kez tek a fa lu ház ba a szor gos as  szo -
nyok ál tal fel aján lott sü te mé nyek. A dél elõtt
fo lya mán meg tör tén tek az elõ ké szü le tek,
hogy az ér ke zõ ün ne pel te ket a vá zák ban friss
vi rág és te rí tett asz tal vár ja. A nyug dí ja so kon
kí vül, ti ze dik al ka lom mal kap tak meg hí vót a
60 éves osz tály ta lál ko zó érin tett jei. A szép
szám mal ér ke zõ ven dé ge ket Né meth La jos
pol gár mes ter úr kö szön töt te. Az idei év ben
em lék pla ket te ket ké szít te tett a kép vi se lõ-tes -
tü let az ar ra ér de mes sze mé lyek nek, akik ki -
ma gas ló te vé keny sé get foly tat tak és foly tat -
nak te le pü lé sün kért.

A 30 éve ala kult ké zi ka szás ara tó ban da
há rom ala pí tó tag ja, Ágos ton Gáborné, Ta -
kács Ka ta lin, Sárosi Istvánné, va la mint a ké -
sõbb hoz zá juk csat la ko zó Hor váth Ist ván ve -
het ték át el sõ ként az aján dé ko kat. A te le pü -
lé sért vég zett ér té kes tár sa dal mi mun ká já ért
Né meth Ri ta mint friss nyug dí jas kap ta meg
a dí jat. 

Nél kü le az ön kor mány zat nagy ren dez vé -
nye in nem lett vol na zök ke nõ men tes az ét kez -
te tés. Fa lunk ezer mes te re, Bõdi La jos asz ta los -
mes ter szin tén el is me rés ben ré sze sült a kö zös -
sé gért vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé gé ért.
Ke ze mun ká ját di csé rik töb bek kö zött a fa lu -
táb lák, a busz vá rók, a sze mét gyûj tõk és hir de -
tõ táb lák. Te tõ ja ví tást, zár ja ví tást, fes tést és
más ap róbb mun kát is szí ve sen vég zett, akár
tár sa dal mi mun ká ban is. 

A kö szön tõ ket kö ve tõ en ebéd del, majd
ká vé val és sü te mé nyek kel kí nál tuk a ked ves
ven dé ge ket. A dél után fo lya mán a Gyõ ri
Nem ze ti Szín ház két mû vé sze, Csi kó Te o dó ra
és Ta kács Zol tán tar tott ze nés, tán cos elõ -
adást. Elõ adá suk köz ben meg éne kel tet ték és
meg tán col tat ták a kö zön ség né hány tag ját,
majd több szö ri rá adás után bú csúz tak a há -
lás hall ga tó ság tól. A ké sõb bi ek ben re mek
me ló di ák szó ra koz tat ták a ven dé ge ket, akik
kö zül so kan tánc ra per dül tek az is mert dal la -
mok hal la tán. A nyug díjas talál kozó részt ve või
egy han gu la tos, fel hõt len ki kap cso ló dást
nyúj tó kö zös sé gi nap pal gaz da god va tér het -
tek ha za. 

Né meth Lajosné

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Nagygeresd
Nagygeresd Vas me gye észak ke le ti ré szén, a

Répce fo lyó men tén fek szik. La kos sá ga 300 fõ
kö rü li. 2019-tõl, a Ma gyar Fa lu prog ram meg je -
le né sé tõl fo lya ma to sak a fej lesz té sek. Az el sõ
ilyen si ke res pá lyá za tuk a fa lu gond no ki szol gá -

lat ke re te in be lü li fa lu busz vá sár lá sa volt. A fa lu -
gond no ki szol gá lat a te le pü lé sen 8-9 éve mû kö -
dik, amely hez ko ráb ban ön erõ bõl vá sá rolt az
Ön kor mány zat egy jár mû vet, vi szont az évek
mú lá sá val el ér ke zett az idõ egy újabb vá sár lá -
sá ra. Eh hez nyúj tott se gít sé get ez a pá lyá zat, így
2020. már ci us 1-jé tõl szol gá lat ba is ál lí tot ták az
új au tót. 2019 vé gén még be fu tott egy te me tõ
fej lesz té si pá lyá zat, mely nek ke re tén be lül a vil -
la mos há ló zat kor sze rû sí té sét haj tot ták vég re
mind a két te me tõ ese té ben. Új osz lo pok, ve ze -
té kek és LED-világítás ke rül tek a ré gi ek he lyé re.
A ta va lyi év ben foly ta tó dott a pá lyá za tok be -
adá sa, vi szont saj nos csak egy pá lyá za tuk
nyert. A ra va ta lo zó hû tõ jét cse rél ték ki, amely

már kö rül be lül 30 éves volt. 2021. ja nu ár vé gén
zaj lott en nek a cse ré je. 2020-ban csak a nõ na -
pot és au gusz tus 20-án az ér ték tár ese mé nyü ket
tud ták meg tar ta ni. Kész volt az egész éves
rendezvénynaptáruk, de min den más el ma radt.
Ren dez vé nyek nél kül az Ön kor mány zat az ál -
lag meg óvás ra he lyez te a hang súlyt. A
nagygeresdi fa lu rész te me tõ jé ben a ra va ta lo zó
tetõjét újí tot ták fel, to váb bá a fa lu ház mel lék -
épü let ének te tõ cse ré je zaj lott le. Be lül pe dig
gyak ran hasz ná la tos esz kö zö ket (lét ra, tányérak
stb.) sze rez tek be. A fa lu ház elõtt le be to noz tak
egy kis sar kot, aho va egy nyá ri ki ülõt he lyez tek
el. A fej lesz té si ke ret be még 12 gar ni tú ra sör pad
vá sár lá sa is be le fért, hogy a ren dez vé nyek re
még több ülõ he lyet tud ja nak biz to sí ta ni a la kos -
ság szá má ra. A kul tu rá lis fej lesz té se ken kí vül a

zöld te rü le tek szé pí té sé hez egy fû nyí ró trak tor vá -
sár lá sá ra is sor ke rült. Az idén há rom pá lyá za tot
ad tak be a Ma gyar Fa lu prog ra mon be lül: két
mel lék ut cá nak az asz fal to zá sá ra, a fa lu ház kül -
sõ fel újí tá sá ra, il let ve esz köz be szer zés re is, vi -
szont saj ná la tos mó don mind a há rom tar ta lék -
lis tá ra ke rült. Bíz nak ab ban, hogy egy ilyen kis
te le pü lés is ré sze sül het majd a jö võ ben na -
gyobb tá mo ga tá sok ban.

Igler Pat rí cia

Kis település 
nagy fejlesztési terve
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Ok tó ber 1. – Az idõ sek vi lág -
nap ja! Már ha gyo mán  nyá vált
szer te a vi lág ban, hogy egy év ben
egy szer ös  sze gyû lünk azért, hogy
ki fe jez zük há lán kat, tisz te le tün ket és
sze re te tün ket azok iránt, akik a
hosszú mun ká ban el töl tött éve ik
után köz tünk, ve lünk töl tik a nyug dí -
jas éve i ket.

Így tör tént ez ná lunk is ok tó ber
3-án, dél után Rép ce szent györ -
gyön, a Kul túr ház nagy ter mé ben.

Az ese ményt egy ver ses kö szön -
tés in dí tot ta, me lyet pol gár mes te -
rünk, Kovácsné Ke le men Gert rúd
szív hez szó ló kö szön tõ je kö ve tett.
Fel kö szönt het tük az idei év friss
nyug dí ja sa it is: Kiss Irént és id. Mol -
nár Lász lót.

A kel le mes han gu la tú dél után
egy fi nom ebéd del kez dõ dött, me -
lyet pró zai és ze nés han gu la tú prog -
ra mok kö vet tek. Ven dé gül lát hat tuk
Gerbert Ju di tot és kol lé gá ját, Sza bó
Krisz ti nát, akik a „Nem csak a húsz -

éve se ké a vi lág” cí mû ze nés-ver ses
ös  sze ál lí tá suk kal öröm kön  nye ket
csal tak min den ki sze mé be. Ezt kö -
vet te a des  szert és a Répcementi
Fér fi kar, akik az öröm kön  nyek után
dal ra fa kasz tot tak min den ven dé get
vi dám nó tá juk kal.

Ter mé sze te sen a jó han gu lat hoz
és a fi nom ré tes hez plusz ban hoz -

zá tett az élõ ze ne, me lyet Galavics
Lász ló szol gál ta tott. A nap vé gé re
né há nyan még tánc ra is per dül tek.

A prog ram so ro zat tal egy idõ -
ben le he tõ ség volt egy he lyi folt -
var ró as  szo nyunk, Oláru Má ria al -
ko tá sa it meg te kin te ni a könyv tár -
he lyi ség ben. Kö szön jük ne ki még
egy szer, hogy ki mon dot tan er re az
al ka lom ra lét re jö he tett a ki ál lí tás.

Én bí zom ben ne, hogy min den -
ki kel le me sen érez te ma gát és vitt
ma gá val ha za va la mi po zi tív dol -
got, va la mi pluszt, amit e dél után
adott. Jö võ re új ra ta lál ko zunk!

tSz

Moz gal mas szep tem ber és ok -
tó ber van a te le pü lés mö gött. Az
Együtt Szakonyért Egye sü let õszi
de ko rá lá sa nagy si kert ara tott, s

egy re több ház elé ke rült vi -
dám élet ké pet áb rá zo ló bá -
bu, han gu la tos de ko rá ció.

Szep tem ber 4-én a te le -
pü lés is részt vett az Or -
szágfásítás prog ram so ro zat -
ban, mely nek so rán húsz fa
ke rült el ül te tés re.

Szep tem ber 11-én, szom -
bat dél után fel pezs dült a te le pü lés,
iz ga tot tan ké szült a szü re ti fel vo nu -
lás ra. Cso dá la tos nap sü tés ben
gyü le kez tek a fel vo nu lók, hogy jó
ked vû en kö szönt sék a szü re ti idõ -
sza kot. A sort a kis bí ró nyi tot ta. Õt a
Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra és
Mazsorett Cso port ja kö vet te. Ki csik
és na gyok vo nul tak vé gig a fa lun,
a leg kü lön bö zõbb mó don. A ven -
dég lá tás sem ma radt el, hi szen sok
ház elõtt meg te rí tett asz tal vár ta a

vi dám se re get. A dél után és az est
fo lya mán vi dám gye rek mû sor, ze -
nés prog ram vár ta a kö zön sé get.

Ok tó ber 19-én el jött az õszi e sí tés
a vi rág ül te tés ben. A fa -
lu táb lák nál ár vács kák
ke rül tek a nyá ri vi rá gok
he lyé re, mely mun ká -
la to kat az egye sü le ti
ta gok vé gez tek el. 

Az or szá gos Te -
Szedd! – Ön kén te sen a
tisz ta Ma gyar or szág ért
moz ga lom ba Szakony

is be kap cso ló dott. Ok tó ber 22-én ki -
csi, de lel kes csa pat gyûlt össze,
hogy részt ve gyen a sze mét gyûj tés -
ben. Gyalóka fe lé ve ze tõ ke rék pár út
men tén, az egy há zi út nál, s a te me -
tõk mel let ti er dõs sá vo kat jár ták be
az ön kén te sek.

Ok tó ber 23-ia az em lé ke zés
nap ja volt. Ko szo rú kat he lyez tek az
em lék táb lák hoz, s mé cse sek gyúl -
tak tisz te leg ve az 56-os for ra da lom
hõ sei elõtt.                              Ada

Õszi mozaik Szakonyból Szép ko rú ak ün ne pe 
Répceszentgyörgyön



12

2021. novem
ber XI. évfolyam

 11. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Ko vá szo lók
Meg hí vást kap tunk az Alpannonia Plus

túrautvonal csepregi sza ka szá nak ava tó já ra,
va la mint a Ru mi ház fel szen te lé sé re, mi vel a
ház nál ta lál ha tó egy ke men ce, ami az egyik
leg õsibb em ber ál tal épí tett tûz hely. Mi is ki tel -
je sed tünk, ez ál tal öröm mel fo gad tuk a fel ké -
rést, ko vá szos ke nye rek, pe re cek, lan gal lók
ké szül tek a fá radt tú rá zók nak, me lyet nagy
öröm mel fo gad tak 

A ren dez vé nyen fel ké rést kap tunk Kõ szeg re
is az Or so lya-na pi vá sár ba ko vá szos ke nye rek
be mu ta tá sá ra és kós to lá sá ra, va la mint lan gal ló -
sü tés re. Nagy öröm mel tet tünk ele get en nek a
fel ké rés nek is, mely ben mind vé gig meg kap tuk
a ke men ce ba rá tok tá mo ga tá sát is.            Mia

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg

• Iklanberény
Szep tem ber vé gén ki ke rül tek az õszi de ko rá -

ci ók a te le pü lés több pont já ra, va la mint a fa lu -
gond nok, Ró ka La jos ügyes ke ze mun ká ját di -
csé ri a ku pak gyûj tõ szív el ké szí té se. Ide vár ják a
ház tar tá sok ban ke let ke zõ mû anyag ku pa ko kat,
me lyet rá szo ru ló gye re kek ke ze lé sé re gyûj te nek.
Ez zel a te le pü lés is csat la ko zott az ilyen jel le gû
gyûj tés hez és pró bál a ne héz hely zet ben lé võ
csa lá dok nak se gít sé get nyúj ta ni. 

Ok tó ber vé gén el kez dõ dik a ját szó tér ki ala -
kí tá sa, me lyet még a nyá ron nyert el a te le pü -
lés. Va la mint ha ma ro san meg ér kez nek a dísz fák
is, me lyet szin tén pá lyá zat fo lya mán nyert az ön -
kor mány zat, így to vább szé pül het a fa lu. 

Öröm te li ese mény is tör tént Iklanberényben.
A te le pü lé sen élõ fi a tal pár kö töt te ös  sze hi va ta -
lo san is éle tü ket. Rédecsi Vik tó ria és Dravarits
Zol tán ok tó ber 16-án örök hû sé get fo ga dott
egy más nak. In nen is sok bol dog sá got kí ván a
fa lu va la men  nyi la kó ja. Le gye tek min dig ilyen
bol do gok, mint ezen a je les na pon.

SulicsHeni

A te le pü lés ve ze té se a köz ség ha gyo má nyos
bú csú ját meg elõ zõ nap ra, 2021. ok tó ber 2-ra
idõ zí tet te a prog ra mot. A Répcevisi bú csú név re
ke resz telt nagy ren dez vény a fa lu min den ge ne -

rá ci ó ját meg moz gat ta. Az ese mény a Ma gyar
Fa lu Prog ram tá mo ga tá sá val a COVID ne ga tív
kö zös sé gi ha tá sa it hi va tott eny hí te ni. Hollósi Pé -
ter pol gár mes ter meg nyi tó já ban ki emel te, hogy
a kö zös sé gi együtt lét, a kö zös ség épí tés, az ösz -
 sze tar to zás erõ sí té se men  nyi re fon tos egy las san
fo gyó kö zös ség éle té ben. Az ilyen
al kal mak le he tõ sé get ad nak ar -
ra, hogy ta lál koz zunk, be szél ges -
sünk, job ban meg is mer jük egy -
mást. Egy más meg is me ré se pe -
dig se gít het a má sik el fo ga dá sá -
ban és a sok szí nû ség ad ta le he -
tõ sé gek hasz no sí tá sá ban. 

A kul tu rá lis prog ra mok so rá -
ban két rá ba kö zi cso port, a Szi li
Ha gyo mány õr zõ Nép tánc -
együttes és az Egye di Dal kör nyi -
tot ta a prog ram so ro za tot. A Vas
me gyei Kör mend rõl ér ke zõ Kas tély szín ház Tár su -
lat két bo hó za tot mu ta tott be a kö zön ség nek. A
szín pa di pro duk ci ók mel lett kül sõ hely szí nen íjá -
szat és lo vas be mu ta tó tet te élménygazdaggá a
je len lé tet. A IX–X. szá zad kön  nyû lo vas harc mo -
do rát kor hû ru há zat ban és fegy ve rek kel be mu -
ta tó sze rep lõk ta la jon és har ci lo von, rö vid ma -
gya rá zó szö veg gel, tör té nel mi át te kin tés sel ad -
ták elõ a kö zön ség nek.  

A Répcevisi bú csú a he lyi ek in te rak tív be vo -
ná sá val vált iga zán egye di vé. A ren dez vé nyen
két ki ál lí tás sal de bü tál tak a fa lu be li ek. A he lyi
ter mék elõ ál lí tók kö zül tí zen mu tat ták be ér té kes

por té ká i kat. A bú csú ra ké szült sü te mé nyek be -
mu ta tó já ra pe dig 35 as  szony hoz ta el a há zi ké -
szí té sû fi nom sá ga it. Ezek a se reg szem lék is jól
vis  sza iga zol ták, hogy szük ség van a he lyi ér té -
kek fenn tar tá sá ra, kí ná la tá ra, meg õr zé sé re. Re -
mény kel tõ le het egy pandémiás idõ szak ban az,

hogy ilyen ak ti vi tás sal, ener gi á val, po zi tív jö võ -
kép pel vet tek részt a fa lu la kói 2021 leg na -
gyobb te le pü lé si ren dez vé nyén.         

Az ese mény a ki csik nek is kí nált ki kap cso ló -
dást. A kéz mû ves fog lal ko zás mel lett lég vár is a
ren del ke zé sük re állt a ren dez vény egész idõ sza -
ká ban. Az es ti órá kat kön  nye debb szó ra ko zás sal
zár ták a nagy ren dez vény részt ve või. 

Hutflesz Mi hály

Rit ka az olyan te le pü lés, amely egyet len egy ut cá ból áll.
Völcsej 2021-ig egy ilyen kis fa lucs ka volt, ám 2021. ok tó ber 3-
án le vál tot ta ezt az ar cu la tot, hi szen hi va ta lo san is fel avat ták
má so dik ut cá ju kat, a Ta vi ró zsa ut cát a tó mel lett. Az ut ca meg -
kö ze lí té sé re szol gá ló föld úton ke resz tül ne héz kes volt a köz le ke -
dés, így egy sta bi labb út bur ko lat épí té se vált idõ sze rû vé. 10 te -
lek ke rült ki ala kí tás ra, mely nek nagy ré sze már el kelt, így az Ön -
kor mány zat a Ma gyar Fa lu prog ram „Út, híd, ke rék pár for gal mi
lé te sít mény épí té se/fel újí tá sa” pá lyá zat ál tal, 11.994.336 Ft ösz -
 szeg bõl meg va ló sí tot ta az ut ca út já nak sta bi li zá lá sát a köny -
 nyebb köz le ke dés ér de ké ben. Ok tó ber 3-án a va sár na pi mi se
után Gyürü Fe renc plé bá nos fel szen tel te az új ut cát, majd Szõ -
ke At ti la pol gár mes ter és Barcza At ti la or szág gyû lé si kép vi se lõ
mon dott kö szön tõt, a ki vi te le zõk ré szé rõl pe dig Prekker Ist ván is
meg je lent az át adá son. A kö szön tõ be szé dek után el vág ták a
nem ze ti szí nû sza la got, és el osz tot ták a meg je len tek kö zött. A
fel ava tást hor dó gör ge tés és egy kis ál ló fo ga dás zár ta.

Igler Pat rí cia

Egyutcás faluból kétutcás lett

Új lendületet adhat 
a Répcevisi búcsú
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A 2020-as egy rend kí vü li év volt
min den ki szá má ra. Így volt ez a Ter -
mál Üdü lõ szö vet ke zet Apart man
Ho tel ben is, ahol az évek óta meg -
ren de zés re ke rü lõ ju bi le u mos dol -
go zók ün nep sé gét a jár vány mi att
nem tart hat tuk meg.

Ta va lyi év ben 5 fõ ju bi lált és
együtt bi za kod tak ab ban, hogy
majd 2021 év ben a töb bi ek kel
együtt ün ne pel het nek. 

Az Üdü lõ szö vet ke zet ben egy
iga zi jó csa pat van, akik tény leg
egy kö zös kül de tés ér de ké ben
együtt mû kö dõ, kü lön bö zõ ké pes -
sé gek kel és tu dás sal ren del ke zõ
mun ka tár sak kö zös sé gét al kot ják.

2020-ban Né meth Vi o let ta ügy -
ve ze tõ igaz ga tó ju bi lált, aki 2015
óta, im már 5 éve ve ze ti ered mé nye -
sen a szö vet ke ze tet. Ez idõ alatt az
Apart man Ho tel be vé te le év rõl év re
emel ke dett, és kö zel 260 mil lió Ft ér -
ték ben ön erõs be ru há zá so kat vé -
gez tünk el. 5 éves ju bi lá ló dol go zó
volt Né me ti Ve ro ni ka re cep ci ós,
Farkasné Gosztom Kin ga szo ba asz -
 szony, Oláh Szil via szo ba as  szony. Buj -

tás Tiborné szo ba as  szony pe dig már
25 éve osz lo pos mun ka tár sunk. 

2021. ok tó ber 21-én ün ne pelt -
je ink a 35 éve hû sé ges dol go zónk,
Mórocz Gyuláné Ma ri ka re cep ci ós,
a 10 éves mun ka vi szon  nyal ren del -
ke zõ Mar ton Lí via gaz da sá gi ve ze -
tõ, Mlinaricsné Mautner Bri git ta tit -
kár nõ és tag kap cso la ti ügy in té zõ.
Bo kor Mik lós vil lany sze re lõ 30 éve,
Per nyák Zol tán fes tõ 25 éve és Né -

meth Zoltánné szo ba as  szony 5 éve
ke rül tek a Szö vet ke zet hez. 

„Egy jól mû kö dõ tár sa da lom -
ban a min den na pi mun ká nak be -
csü le te, és ami még fon to sabb: a
ta pasz ta lat nak ér té ke van. Ezért is
tart juk na gyon fon tos nak, hogy
meg em lé kez zünk a ju bi le u mok ról.

Min den ün ne pelt nek gra tu lá -
lunk és to váb bi jó erõt, egész sé get
kí vá nunk mind a mun ká juk hoz,
mind a ma gán élet ük höz” – zár ta
so ra it az ün nep sé gen Hor váth Lász -
ló, az igaz ga tó ság el nö ke.

Tö mõ Ale xand ra
ér té ke sí té si és szol gál ta tá si 

ve ze tõ

Az õsz be kö szön té vel sem
unat koz tak a lócsiak. Szep tem ber
18-án bu szos kö zös ség erõ sí tõ fa lu -
ki rán du lás ra hív ta az ön kor mány -
zat a la kos sá got, az úti cél idén a
szent end rei skan zen volt, ahol ép -
pen a Kö zös sé gek örök sé ge cí mû
ren dez vény re csöp pent be a 43
fõs lócsi cso port. Kü lön bö zõ táj -
egy sé gek rõl ér kez tek kö zös sé gek
be mu tat ni ha gyo má nya i kat, így
bu sók kal, ma tyók kal, gyap jú hím -
zõk kel, fer tály mes te rek kel ta lál koz -
hat tunk egy szer re. A ré gi épí té sze ti
örök ség meg te kin té sén túl kis vo -
na to zás, majd vi seg rá di sé ta ha jó -
zás is sze re pelt a prog ram ban a
Du nán. Jó ízû va cso ra el fo gyasz tá -
sa után in dult ha za a jó ked vû tár -
sa ság. 

Szep tem ber utol só szom bat -
ján a ha gyo má nyos Õsz kö szön -
tõ ün nep kö vet ke zett, mely re a
Róci Egye sü let õszi dísz be öl töz -
tet te a kis fa lut. Szalai Gá bor
Atya jó vol tá ból ter mény ál dás sal,
Schimmer At ti la, Ká dár Ti bor és a
Répce Party Country ze nés mû -
so rá val, retró va cso rá val, sa ját
ké szí té sû sü te mé nyek kel, bor ral,
ba rá ti han gu la tú be szél ge té sek -
kel, vi dám ság gal telt ez a nap is. 

Ok tó ber 1. az idõ sek vi lág -
nap ja, eb bõl az al ka lom ból

nyugdíjasdélutánt szer ve zett az
ön kor mány zat, a Kul túr ház ba hív -
ta a szép ko rú a kat, ahol Hor váth
Il di kó pol gár mes ter as  szony kö -
szön tõ je után aján dék kal lep te
meg a leg idõ sebb höl gyet, Var -
ga Józsefnét, a leg idõ sebb urat,
Talabér La jost és a leg idõ sebb
há zas párt, Gadovics Györ gyöt és
ne jét, Mar gi tot. Majd kez de tét
vet te a kul tu rá lis mû sor, a Jákfai
Ko mé di á sok ér kez tek a „Lo pó tök,
avagy a Ma ri nem olyan” cí mû
paj zán né pi ko mé di á val, amely
jócs kán meg ne ve tet te a kö zön -
sé get. Ez után Vlasich György har -
mo ni kás zen dí tett rá a vi dám nó -
ták ra, a hi deg tá las va cso rát kö -
ve tõ en a han gu la tot to vább fo -
koz ta a he lyi elõ adó mû vész,
Schimmer At ti la a fer ge te ges
ener gi á i val, hang já val.

Örö münk re szol gál, hogy a
fen ti prog ra mo kat a Kis te le pü lé -
sek ön kor mány za ti ren dez vé -
nye i nek tá mo ga tá sa cí mû pá -
lyá za ton el nyert 1 mil lió Ft tá mo -
ga tás ból va ló sít hat tuk meg, to -
váb bá a fa lu nap és az õsz kö -
szön tõ ren dez vény han go sí tá sá -
ra 200 ezer Ft tá mo ga tást kap -
tunk a Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té -
zet jó vol tá ból.

RN

Mozgalmas õsz Lócson
Apart man Ho tel ju bi lá ló dol go zói 
2020–2021

Felsõsor balról jobbra: Pernyák Zoltán, Farkasné Gosztom Kinga, 
Németh Zoltánné, Mlinaricsné Mautner Brigitta, Marton Lívia, Németi Veronika,

Bujtás Tiborné, Bokor Miklós
Alsósorban balról jobbra: Németh Violetta, Horváth László, Mórocz Gyuláné
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

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

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

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés után
a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell hív ni te -
le fo non, s a be je lent ke zést kö ve tõ en 25
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I m p r e s s z u m

[ ]GYÓGYSZERTÁR Ren dez vé nyek, 
ese mé nyek

No vem ber 6-án, szom -

ba ton 16 ó. Bü kön, a Vá ro si

Sport  csar nok ban: Bü ki TK–

VKLSE Gyõr NB II-es nõi ké zi lab -

da-mér kõ zés

No vem ber 7-én, va sár -

nap 13.30 ó. Bõ ben, a Sport -

pá lyán: Répcevölgye SK,

Bõ–Gyön  gyös fa lu SE me gyei III.

o. lab da rú gó-mér kõ zés.

No vem ber 13-án, szom -

 ba ton 13.30 ó. Bü kön, a sport -

te le pen: Bü ki TK–Tápláni KSK

me gyei I. o. lab da rú gó-mér -

kõ zés.

No vem ber 13-án, szom -

ba ton 16 ó. Bü kön, a Vá ro si

Sport csar nok ban: Bü ki TK–Sár -

vá ri Ki ni zsi SE NB II-es nõi ké zi -

lab da-mér kõ zés

No vem ber 13-án, szom -

ba ton 18 ó. Csepregen, a PS.

MSK-ban: Csepreg Vá ros Fú -

vós ze ne ka rá nak õszi kon cert je

– köz re mû köd nek Csepreg

vá ros mazsorettcsoportjai.

No vem ber 14-én, va -

sár nap 13.30 ó. Csepregen,

a Sport pá lyán: Csepreg

SE–Sze les te-Pósfa SE me gyei

II. o., Si ma sá gon: Si ma ság SE

– Hegy hát SE me gyei III. o.

lab da rú gó-mér kõ zés. 

No vem ber 20-án, szom -

ba ton 18 ó. Csepregen, a PS.

MSK-ban: Er zsé bet-nap a Far -

kas Sán dor Egy let ren de zé sé -

ben. A mû sor ban köz re mû kö -

dik a bü ki Sok-Szín-Pad és a

Csepregi Fér fi kar. Az új bor be -

mu ta tá sa, meg ál dá sa és kós -

to lá sa a Csep regi Bor ba rát

Höl gyek Egye sü le te és a

Hegy köz ség gaz dá i nak köz re -

mû kö dé sé vel.

No vem ber 27-én, szom -

ba ton 16 ó. Bü kön, a Vá ro si

Sport csar nok ban: Bü ki TK–Vesz -

 prém Pan non SE NB II-es nõi ké -

zi lab da-mér kõ zés.

No vem ber 28-án, va -

sár nap Bü kön, Csepregen és

más te le pü lé se ken: Az 1. ad -

ven ti gyer tya meg gyúj tá sa.

17 ó. Csepregen, a PS. MSK-

ban: A gyõ ri Ad vent kó rus ka -

rá cso nyi hang ver se nye.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká -
to kon, il let ve a visitbuk.hu, a
csepreg.hu és a naturpark.hu hon la -
po kon. A ren de zõ szer vek a mû sor -
vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

Meg hitt ün nep ség re gyûl tek ös  sze a Né -
meth csa lád tag jai, a mes ter há zai fa lu ház
nagy ter mé be.  Né meth Ferencnét, szü le tett
Makk An nát – de min den ki úgy is me ri: Ka ti
né ni – kö szön töt ték 90. szü le tés nap ja al kal -
má ból; aki édes anya, nagy ma ma, déd ma -
ma, anyós, test vér és só gor nõ. Né pes csa -
lád ve szi kö rül Ka ti né nit, há rom gyer mek kel,
hat uno ká val és ki lenc déd uno ká val büsz -
kél ked het. Még gyer mek ko rá ban szü le i vel
köl tö zött Mes ter há zá ra, az óta is itt él fi á val és
me nyé vel. 

Egész éle té ben so kat dol go zott, most
már a meg ér de melt pi he né sé a fõ sze rep,
akár na pi több órán ke resz tül is szí ve sen

tö ri a fe jét egy-egy ke reszt rejt vé nyen. A
min dig mo soly gós Ka ti né ni nek a szív hez
szó ló kö szön tõk kön  nye ket csal tak a sze -
mé be, leg in kább, ami kor déd uno kái kö -
szön tõ ver sét hall gat ta. A csa lád mel let az
ön kor mány zat ré szé rõl Do hi Zsolt pol gár -
mes ter, Do hi Jánosné al pol gár mes ter, Ke -
le men Tün de kép vi se lõ, a Bõi Kö zös Ön -
kor mány za ti Hi va tal ré szé rõl Mar ton Esz ter
kö szön töt te az ün ne pel tet. Az em lék lap
át adá sa mel lett az ön kor mány zat aján -
dék ko sár ral és vi rág cso kor ral is ked ves ke -
dett Ka ti né ni nek. Az Is ten él tes se min den -
ki Ka ti né ni jét!
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Hor gász ver seny Sajtoskálon

Születésnapot ünnepeltek

Az Ala pít vány az Egyházasfalui Óvo dá ért kö szö ne tet mond
azok nak, akik adó juk 1%-ának fel aján lá sá val tá mo ga tást nyúj tot -
tak! A fel aján lott ös  sze get tár gyi fel tét ele ink ja ví tá sá ra, prog ra mok
szer ve zé sé re hasz nál tuk! Kiss Tiborné ku ra tó ri u mi el nök

1%

Szep tem ber 25-én zaj lott a ha gyo má -
nyos õszi hor gász ver seny Sajtoskál Köz ség
Ön kor mány za tá nak szer ve zé sé ben. Reg -
gel fél nyolc tól ne vez het tek a vál lal ko zó
ked vû ek a ver seny re. A hor gász he lyek ki -
sor so lá sa után Haller Im re pol gár mes ter
egy kis „szív me le gí tõ vel” kí vánt min den ki -
nek jó ka pást. A ver seny 8 órá tól 11 órá ig
tar tott, ame lyen ti zen négy hor gász mé ret -
te tett meg. Az el sõ ha lat Hoós Sán dor
emel te ki. Szép pél dány volt, 3,28 kg, de
ez csak a má so dik hely re volt elég. A har -
ma dik he lyen Nagy Lász ló vég zett két ki -

sebb hal lal, ami együtt 0,75 kg-t nyo mott.
A ver seny vé ge fe lé min den szem Vígh Ár -
pád ra sze ge zõ dött, aki a nap leg na -
gyobb ha lát fá rasz tot ta, majd emel te a
szák ba. Õ vég zett az el sõ he lyen, a hor -
gá ra akadt hal 4,6 kg volt.  Az ered mény -
hir de tés után a hor gász ver seny re ki lá to -
ga tók és a hor gá szok jó ízû en fo gyasz tot -
ták el a tár csán sü tött kol bá szo kat, son kát,
sza lon nát. Az ebéd után a ra gyo gó nap -
sü tés ben jól esett egy ki csit be szél get ni az
élet hét köz na pi és nagy dol ga i ról. 
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