Díszpolgári cím
átadása Nemesládonyban

Nagy örömmel töltötte el a
Nemesládony képviselõ-testületét,
hogy ismét szépkorút köszönthetett.
Csayné Balogh Borbála részére
2020. december 4-én átadásra került Orbán Viktor miniszterelnök úr
személyre szóló emléklapja, melyben megbecsülését, háláját fejezte
ki idõs polgára iránt.
A pandémiára való tekintettel a
legszûkebb körben történt a köszöntõ. Rubóczkiné Börczy Viktória
polgármester asszony és KovácsDeé Eszter aljegyzõ asszony felkereste otthonában a mindig mosolygó Boriska nénit. Születésnapja alkalmából ajándékkosárral kedveskedtek neki.
Boriska néni 75 éve él a faluban,
Felsõjánosfán született (a Vadása-tó
mellett). Édesapja foglalkozása molnár volt, emiatt költöztek a községbe. Õ maga a nemesládonyi, késõbb a simasági termelõszövetke-

zetben dolgozott 25 évig. Idõskorában ment férjhez. Gyermeke ugyan
nem született, de magányosnak
egyáltalán nem mondható, öccse
családja révén.
Szenvedélye a virágok, a kert
gondozása. Igazi kis botanikuskertet
hozott létre. Minden növényét egy-

forma szeretettel óvja, ápolja. Másik
hobbija az olvasás, ezeknek köszönhetõen mindig elfoglalja magát, soha nem unatkozik.
Kérjük a jó Istent, még sok boldog évet adjon kedves Boriska néninek, erõben, egészségben.
Pietrowskiné Végh Andrea

Ismét szépkorút
köszöntöttünk
Tormásligeten!
2020. december 4-én köszöntöttük a település és a képviselõ-testület nevében Stummer Istvánnét, Bözsi nénit 90. születésnapján,
jó egészséget és még sok szép évet kívánva
neki! Az Isten éltesse még sokáig!
M.Á.F.
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és neki ítélték a címet. Majd a falu
lakóinak, volt képviselõtársainak
mondott köszönetet, s végül, de
nem utolsósorban szeretteit említette meg.
Idézem szavait: „Az általam irányított 24 évben sok
segítséget kaptam az
egykori alpolgármesterektõl, képviselõktõl
és családjaiktól, amit
ezúton is köszönök! Köszönöm a falu minden
lakójának
kétkezi
munkáját, építõ jellegû javaslatait, kritikáit,
Fábián-Bencsik Gabriella alpolgármester, Bokor Endréné, Nemesazokból építkezve juládony díszpolgára, Rubóczkiné Börczy Viktória polgármester
tottunk elõre. Köszöemelkedõ tevékenységet végzõ nettel tartozom családomnak, elvagy maradandót nyújtó szemé- hunyt férjem emlékének, akitõl sok
lyek munkájának elismerésére a támogatást, biztatást kaptam, ha„Nemesládony község díszpolgá- láláig mellettem állt. Köszönöm lera” címet alapította meg. A címet ányomnak, võmnek, unokámnak,
Bokor Endréné, Ica néni vehette hogy minden munkában, rendezát, aki 24 évig volt községünk pol- vények szervezésében részt vállalgármestere.
tak. Szabadidejüket, fáradtságot
December 4-én tartottuk az ün- nem kímélve ránk áldozták. Nélkünepélyes átadót a
mûvelõdési házban. A
korlátozások miatt kialakult helyzetre való
tekintettel az ünnepség szûk körben zajlott
le. Ez a nap kettõs ünnep volt Ica néni számára, hiszen aznap
ünnepelte 80. szüleRubóczkiné Börczy Viktória polgármester, Bokor Endréné,
tésnapját.
Nemesládony község díszpolgára, Kovács-Deé Eszter aljegyzõ
Rubóczkiné Börczy
Viktória polgármester asszony az lük nem bírtam volna. Segítségükemlékplakett, a díszpolgári oklevél re, türelmükre, megértésükre szükés ajándékkosár átadását követõ- ségem volt.
en megköszönte Ica néni áldozaNem utolsósorban köszönettel
tos és kitartó munkáját, mindazt, tartozom Istennek, hitemnek, hogy
amit kis falunkért tett az évek során. a nehéz munkák, helyzetek, a néKülön öröm volt számára, hogy õ ha olykor megoldhatatlannak tûnõ
adhatta át a megtisztelõ címet, hi- feladatok végzéséhez erõt, egészszen mellette nõtt/nõttünk fel.
séget és kitartást adott!”
Megható pillanatok voltak
A bensõséges rendezvény jó
ezek, hiszen egy élet munkájának hangulatú beszélgetéssel ért véaz elismerése a díszpolgári cím. Ica get, amely során a jelenlegi és a
néni is nehezen találta a szavakat, volt polgármester asszonyok a falu
könnyeivel küszködve mondott kö- múltjáról emlékeztek meg, és szót
szönetet. Elsõként a képviselõ-tes- ejtettek Nemesládony jelenérõl és
tületnek köszönte meg, hogy ennyi jövõjérõl is.
év után is megtisztelték bizalmukkal
Fábián-Bencsik Gabriella
Községünkben elsõ alkalommal került sor díszpolgári cím átadására. A képviselõ-testület az
idei évben a község közéletében,
gazdasági, kulturális és egyéb téren, illetve a község érdekében ki-

90. születésnapján
köszöntötték Boriska nénit
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Beköszöntõ

Csepregen is adományt gyûjtöttek
a horvátországi földrengéskárosultak javára
mánygyûjtõ ponttá vált. A város lakói
közül sokaknál talált meghallgatásra
a kérés, köztük a Csepregi Önkéntes
Tûzoltó Egyesületnél is. Az egyhetes
adománygyûjtés alatt nagyságrendileg 700.000 Ft értékû tárgyi és némi pénzadomány gyûlt össze. Volt,
aki hõsugárzókat hozott, így abból 3
db került az autóra, amelyen többségében élelmiszerek, tisztálkodási
szerek, takarítószerek, ágynemûk,
paplanok, takarók, kabátok, ruhák,
cipõk, pelenkák és ásványvizes palackok várták az indulást. 2021. január 08. napján végül útba indult a
segítség Horvátország katasztrófa
sújtotta térségébe.
Dr. Tarsoly Ádám

Ünnepek
elõtt
ajándékozási
körúton
a képviselõ

Lampionnal vonultak
Következõ
megjelenés:
2021.
március 3.

Nov 7-én megtartották a lampionos felvonulást Szent Márton tiszteletére Horvátzsidánytól Ólmodig. Kisebb létszámmal, mint elõzõ
években, de a gyerekek mind ott voltak.
A templom elõtt mondott köszöntõt Hergovich Vince polgármester és közös imát Dumovits István plébános úr. Csak forralt bor és tea
adott kis melegítést a zarándokoknak a hideg idõben.
yde

Ágh Péter országgyûlési képviselõ az ünnepek
környékén számos szociális intézményt keresett fel
Észak-Vas megyében, hogy az ott dolgozók számára kifejezze elismerését. Korábban a Vas Megyei
Egyesített Szociális Intézménynek egy ózongenerátort ajánlott fel, amely egy fertõtlenítésre alkalmas
mûszer. Decemberben többek között ellátogatott
Bükön a Dr. Horváth Tibor Szociális Központba és
Csepregen a Területi Gondozási Központba. A Vas
megyei Egyesített Szociális Intézményhez tartozó
otthonokban is járt Sajtoskálon, Hegyfalun, Kõszegpatyon és Acsádon. Célja az volt, hogy az ott szolgálatot teljesítõ munkatársaknak eljuttassa ajándékait. A Répce-vidék területén túl Ágh Péter Kõszegen és Celldömölkön is felkereste az idõsellátás
helyszíneit, hogy megköszönje a helytállást.
yde
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Sajnálatos módon az elmúlt
idõszakban több földrengés rázta
meg Horvátországot, melyek közül
néhányat Magyarországon is érezni lehetett. Míg azonban itthon e
mozgások szerencsére az ijedtségen túl nem igazán okoztak nagyobb gondot, addig a világsajtót
bejárta a Horvátországban összedõlt házak fényképe.
E katasztrófa láttán magyarországi adománygyûjtések szervezõdtek,
így alakult, hogy Kissné Krály Mária,
a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke megkereséssel élt Csepreg
Város Önkormányzata felé is, amely
felhívásokat tett közzé a lakosság
számára, és a városháza is ado-

„Virradjon ránk szép nap, köszöntsön ránk jó év!”
Egy különleges, mindenki számára megterhelõ évet
hagytunk magunk mögött. Március 16-a óta megváltozott az életünk.
A járványhelyzet miatt korlátozódtak a lehetõségeink, a diákok egy új
fajta tanulási módszerbe, az online oktatásba találták magukat. A nyár
sem olyan volt, mint amit megszoktunk, bár voltak némi enyhítések, de
elmaradtak a rendezvények, a megszokott családi vakációk. Az õsz
sem hozott változást. Ami talán a legrosszabb volt, az a karácsonyi korlátozás. Sok család nem tudta a szeretet ünnepét együtt tölteni, elmaradt az újév együtt köszöntése. Az új évtõl mindannyian egy kiszámíthatóbb évet várunk. A korlátozások még mindig tartanak, de reménykedünk, hogy a megfelelõ védekezéssel, szabályok betartásával hamarosan visszatérhet régi életünk. Az új év a fogadalmak idõszaka is. Leszokás a rossz dolgainkról, egészséges életmódra váltás stb. Kívánom,
hogy mindenkinek teljesüljenek ezek a fogadalmak.
Az újság valamennyi munkatársa nevében egy egészségesebb,
boldogabb új esztendõt kívánok!
S.Heni
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• Lócs
Falugondnoki szolgálat indult Lócson
A képviselõ-testület kezdeményezésére november 16-ától elindult a falugondnoki szolgálat Lócson. A településvezetés számára a tavaszi vírushelyzet mutatta meg, hogy a kistelepülésen is szükség van falugondnokra, aki a rendkívüli helyzetben segíti az idõsek ellátását, fõként a gyógyszerkiváltást, a bevásárlást és az
ebéd kiszállítását. A rendkívüli jogrend megszüntetését követõ elsõ testületi ülésén döntöttek is a szolgálat létrehozása mellett, és a vírus

Bükfürdõ-Bük-Zsira térségben
Több mint két éve, 2018. 11. 15-én Bük Város
Önkormányzata a Büki Gyógyfürdõ Zrt.-vel, Zsira
Község Önkormányzatával és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel nyújtott be pályázatot a „Turisztikailag frekventált térségek integrált termékés szolgáltatásfejlesztése” címû, GINOP-7.1-9-17
számú pályázati konstrukcióra, mivel a pályázó
önkormányzatok a Sopron-Fertõd kiemelt turisztikai térség tagjai voltak.
Az Irányító Hatóság a 2019. 04.29én hatályba lépõ Támogatási Szerzõdés szerint 420.666.976,- Ft vissza nem
térítendõ támogatásban részesítette a
konzorciumot a pályázati célok elérése érdekében.
A pályázat elõkészítési munkálatait
követõen, a közbeszerzési eljárás lefolytatás után 2020. május 22-én került aláírásra a Szkendó Építõipari Kftvel a kivitelezési szerzõdés.
A szerzõdés aláírásával a GINOP-7.1.9-172018-00035 azonosítószámú, Kerékpáros turizmus
fejlesztése Bükfürdõ-Bük-Zsira térségben címû és a
TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00004 azonosítószámú,
Bük–Csepreg közös turisztikai attrakciófejlesztés címû pályázatok kivitelezése kezdõdtek el.
Sajnos a kivitelezési munkálatok költsége
meghaladta a pályázatban rendelkezésre álló
forrást, ezért az Irányító Hatósághoz fordult a
konzorcium 29.999.999 Ft többletforrásigénnyel.
Az igényünket az Irányító Hatóság elfogadta, és
további 29.999.999 Ft többletforrást biztosított a
pályázati célok megvalósításához.
A két pályázat keretében Bükön az egyes
konzorciumi partnerek fejlesztéseinek köszönhetõen közel bruttó 483 millió Ft-os kerékpárturiz-

mus-fejlesztés valósult meg. A két pályázatnak
köszönhetõen Bükön és Bükfürdõn közel 2.000 m
térköves kerékpáút újult meg vagy létesült.
• Bük átkelési szakaszán kerékpárút felújítása
(GINOP) • Bernáth Lajos sétánytól a fürdõ nyári
bejáratáig kerékpárút (TOP) • Corvus–Levendula
közti szakasz megújítása (TOP)

A GINOP-7.1.9-17-2018-00035 számú, Kerékpáros turizmus fejlesztése Bükfürdõ–Bük–Zsira térségben címû pályázat keretében kialakításra
került a gyógyfürdõ nyári bejáratánál egy kerékpáros-pihenõhely, tárolóval, frissítõponttal és
elektromos kerékpártöltési lehetõségekkel, továbbá egy kerékpáros self-service is kerékpárosok rendelkezésére áll, továbbá a gyógyfürdõ
nyári bejáratát megközelítõ gyalogút is megújításra és parkosításra került.
Zsira község területén egy családi kerékpáros-pihenõhely került kialakításra, szabadtéri játszóeszközökkel, bruttó 4.999.990 Ft értékben.
A pályázat keretében kerékpáros-túraútvonalak kijelölése és a táblarendszer telepítése, illetve a vállalt marketingtevékenységek még folyamatban vannak.
yde

Lócson járt a Mikulás
Advent elsõ hétvégéjére ünnepi díszbe öltözött a falu
központja, az ilyenkor szokásos összejövetel, forraltborozás,
teázás a vírushelyzet miatt elmaradt. December 5-én délután érkezett meg a Mikulás a pici faluba, mindössze 9 gyermek kedvéért is ellátogatott Lócsra, de annál nagyobb örömet okozott. Falubusszal járta végig a falut, minden gyermekhez volt egy bátorító szava és ajándékcsomagja, az
anyukákról sem feledkezett meg, egy-egy mikulásvirággal
örvendeztette meg õket.
Reichardt Nikolett
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várható õszi hulláma miatt gyors elhatározásra
jutottak a szolgálat ellátásához, indításához
szükséges falubusz beszerzésérõl is, nem vártak
a pályázatra, melynek bizonytalan volt az
eredménye. A biztos alapokon gazdálkodó önkormányzat önerõbõl vásárolt egy jó állapotban lévõ, használt, 9 fõs Ford Transit Turneo típusú gépjármûvet, amely november 16-a óta
segíti Pietrowski Zoltán falugondnok munkáját.
A szolgálat minél hatékonyabb mûködése és a
lakosság konkrét igényeinek felmérése érdekében kérdõíves megkérdezés folyt. Így kialakítottak egy követhetõ rendszert, hétfõtõl péntekig naponta van ebédszállítás, heti egy napon
nagybevásárlás, a háziorvos rendelését követõen heti egyszeri gyógyszerkiváltás, de természetesen az egyedi esetekben is segít megoldani az adódó nehézségeket, kielégíteni a
szükségleteket. Az idõsek és a gyermekek karácsony alkalmából pénzbeli támogatásban részesültek, valamint a rászorulók még az ünnepek elõtt tûzifát kaptak szociális segélyként, az
állami támogatásból kapott 8 m3 fát az önkormányzat 3 m3 fával kiegészítette, hogy minden
igénylõ részesüljön tûzifa-támogatásban.
Reichardt Nikolett

Kerékpáros turizmus fejlesztése
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A Pákác Menti Hagyományõrzõ
és Faluszépítõ Egyesület hírei Répcevisrõl
Az elõzõ évek megszokott ritmusához képest
a 2020-as év teljesen bizonytalanul indult, hisz
nem tudhattuk, hogyan alakul a járvány, és az
elõre tervezett programokat meg tudjuk-e tartani. Egyesületünk szerencsés helyzetben volt, a
tervezett eseményeket sikerült megszervezni.
Tavasszal a járványügyi helyzet miatt kevesebb virágot tudtunk vásárolni, inkább saját
magunk vetettünk virágmagokat, és ezekkel a
virágokkal ültettük a virágágyások egy részét.
Az évek óta hagyománnyá vált májusfaállítást megtartottuk, és a májusfa kitáncolása is jó
hangulatban történt a kerékpáros pihenõnél.

busszal történõ hazautazás nagy élmény volt a
gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt.
Az esti tábori szentmisét Mészáros Miklós
atya tartotta meg a plébánia udvarán, ahova
a falubeliek és a gyerekek családtagjai is eljöttek. A gyerekek között nemcsak helyiek voltak,
hanem répcevisi kötõdésûek is. Az utána következõ tábortûznél szalonna- és virslisütésre volt lehetõség. A táborozók a jövõ évi találkozást tervezgetve mentek haza.
A nyár másik emlékezetes eseménye volt a
Répce-túra. Az idõjárás kissé bizonytalan volt,
nagyon jöttek az esõfelhõk, de az elszánt résztvevõket nem akadályozta meg a túra véghezvitelében. A jelentkezõk között voltak óvodáskorúaktól kezdve a nyugdíjaskorúakig. Felsétáltak ré-

gi vasúti úton a határ felé, majd a tarlón keresztül közelítették meg a Répce folyót. A vízben hol
sekélyebb, hol mélyebb részeken gyalogoltak
egészen az országútig. A veszélyesebb részeken
a fiatalemberek segítettek a többieknek. A túra
végén élményekkel gazdagon, elfáradva, kicsit
elázva sietettek haza.
A Tûzoltó Egyesület kezdeményezésére vettünk részt a Civil Napon a plébánia udvarán.
Tagjaink rántott húst sütöttek és különféle salátákkal járultak hozzá a vacsorához.

Mindenszentek ünnepén koszorút helyeztünk
el és mécsest gyújtottunk a háborús hõsök emlékmûvénél.
A falu adventi koszorúját a kultúrház elõtt fontuk meg. A falu központját karácsonyi díszbe öltöztettük. Sajnos a falukarácsonyon nem tudunk
találkozni, beszélgetni, hangolódni a közelgõ
ünnepekre. Reméljük, jövõre ismét újra készülhetünk a karácsonyi mûsorral.
Megköszönöm tagjaink egész éves lelkes
munkáját, a felajánlott adó 1%-át.
Lukácsné Major Eszter
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Az iskolás gyerekeknek szervezett nyári tábor
sem maradt el. Egyesületünk pedagógus tagjai
az idén is ötletes, gyerekhívogató programokkal
készültek. A tábor finanszírozását a tavalyihoz
hasonlóan pályázati pénzbõl tudtuk megvalósítani. Helye a plébánia udvara volt, amely szép
környezetet biztosított az étkezésre, a különbözõ
játékok lebonyolítására. Elsõ nap a szombathelyi kalandparkba vittük a gyerekeket, ahol nagyon jól érezték magukat.

A második napon Kõszegre utaztunk, ahonnan
gyalog mentünk a cáki pincesorhoz. Az erdõn keresztül vezetõ hosszú utat a gyerekek jól bírták. A
hölgytõl, aki fogadott bennünket, megismertük a
pincék történetét, majd kis pihenõ után népi játékokat próbáltak ki a táborozók. Az amerikai iskola-
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• Csepreg
Csepregen megújul a temetõ
Horváth Zoltán, Csepreg város polgármestere 2020. november 11. napján tette közzé a
hírt Facebook-oldalán, miszerint újabb pályázati sikerben részesült Csepreg, hiszen mindösszesen 4.987.980,- forint vissza nem terítendõ támogatást kapott a város a kegyeleti közszolgáltatás színvonalának megõr zésére,
emelésére.
A fenti összegbõl a temetõ szélsõ, jelenleg
burkolat nélküli és ilyen módon az idõjárásnak
jelentõsen kitett gyalogutat lesz lehetõség
letérkövezni mintegy 130 méter hosszan, 2
méter szélességben.
A projekt magvalósításának tervezett kezdete: 2021. március 01. A projekt magvalósításának tervezett fizikai befejezése legkésõbb: 2022. június 30.

kis település, Mesterháza élete
Dohi Zsolt, Mesterháza polgármestere
mutatta be a települést.
– Mutassa be a településüket, mit kell tudni róla?
– 166 lakos él jelenleg Mesterházán, mely megyei szinten is a legkisebb települések közé sorolható. A lakosság sajnos elöregedõ, mert korábban
az a tendencia jellemezte falunkat, hogy lakáshiány miatt a fiataljaink nagy része elköltözött; akár
szomszédos településekre,
akár meszszebb. A jelenlegi
lakástámogatási lehetõségek
nagyot fordítottak a helyzeten, hiszen már nincsen olyan
ingatlan, amelynek ne lenne
tulajdonosa. Egyre több fiatal
költözik ide, aminek rendkívül
örülünk. Minekután kis település vagyunk, nagyon sok minden helyben nem mûködik,
de ami nálunk nincs, azt a
többi településen el tudják érni a lakosok.
– Mit lehet elmondani a
kulturális életrõl?
– Van egy standard rendezvénynaptárunk,
amelyet szinte minden évben követni tudunk. Mesterházi Istvánról – ki ’48-as ezredes volt, itt született
a településen, innen vonult be a honvédségbe –
minden évben március 15-én és október 6-án
megemlékezünk az emlékmûvénél. Ekkor szoktuk
megragadni az alkalmat, hogy a faluból származó elsõ és második világháborús elesettekrõl, hõsi
halottakról is megemlékezünk egy koszorúzás keretein belül. A szépkorú lakosságot minden év áprilisában köszöntjük egy estebéddel, vacsorával, közös beszélgetéssel, kulturális mûsorral, fellépõvel,
zenészekkel. A legnagyobb rendezvényünk a falunap, melyet július hónapban szoktunk megrendezni. A programot mindig úgy állítjuk össze, hogy kicsik és nagyok egyaránt találjanak maguknak
megfelelõ szórakozási lehetõséget. 2019-ben hagyományteremtõ szándékkal egy új színfolttal gazdagodott a falunapunk. Mesterházi István emlékére egy futóversenyt rendeztünk, mely nagy népszerûségnek örvendett, hiszen a közeli településekrõl is nagy számban jelentek meg jelentkezõk – lefutni az 5 kilométeres távot. 2020-ban sajnos nem
tudtunk falunapot tartani, de reméljük, hogy az

idei évben már ismét együtt szórakozhat a lakosság. Az adventi idõszakban is van egy állandó
programunk, advent elsõ vasárnapján tartunk egy
közös gyertyagyújtást. A lakosság összegyûlik, énekelünk, beszélgetünk és megvendégelünk mindenkit forralt borral, teával. A Mikulás is minden évben ellátogat a településre, hogy megajándékozza a gyermekeket. A 2020-as év rendhagyó volt
ebbõl a szempontból is, a Mikulás a feldíszített falubusszal érkezett az õt váró gyerekekhez. Az állandó programjainkon kívül vannak évfordulóhoz kötött
megemlékezésink is, mint például Mesterházi István születésének vagy halálának kerek
évfordulói.
– Milyen a jelenlegi
helyzet, mik a legfõbb feladatok a jövõre nézve?
– Az elmúlt években megvalósult fejlesztéseket nagyban elõsegítette az önkormányzat önerején kívül az,
hogy sikeres pályázatokat
tudtunk beadni. A Magyar Falu program sok jó lehetõséget
kínál, amelyek közül megpróbáljuk a lehetõ legtöbbet kihasználni. Bízunk benne, hogy a jövõben
is tudunk részesülni pályázati forrásokban, amely
által még több fejlesztés tud megvalósulni a község elõrelépésének érdekében.
A legfontosabb célunk a jövõre nézve a csatornahálózat kialakítása. Ennek a megvalósítása
nagyon sok gondunkat megoldaná. Igyekszünk
mindent megtenni a lakosság számára, hogy a lehetõ legkomfortosabban érezzék magukat községünkben, és úgy gondolom, hogy a megfelelõ
életvitel kialakításának a csatorna kialakítása elengedhetetlen részét képezi. További jövõbeni céljaink közé tartozik még a temetõkerítés, ravatalozó,
járdák felújítása is. Ezekre forráshiány miatt az elmúlt évben nem kaptunk támogatást. Közterületkarbantartó gépre és belterületi utak felújítására
szeretnénk még az idei vagy az elkövetkezõ években pályázni.
A legfontosabb, hogy mindig optimizmussal
nézünk elõre. Bízunk benne, hogy a támogatások
által fejlõdhet kis településünk, és a lakosság is
gyarapodhat.
Igler Patrícia
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A polgármester úr közleményében megemlékezett arról is, hogy Csepreg jelenleg
egyetlen mûködõ temetõjében az 1800-as
évben készített síremlékek is vannak, a temetõkönyvet pedig 1959 óta vezetik. A Köztemetõ mai területe közel 1,4 ha, melyben több
mint 1 000 sírhely, 15-20 kriptahely és mintegy
30 db urnasírhely található.
A jövõre nézve pedig leírta, hogy több kisebb-nagyobb fejlesztési terv van elõirányozva, amelyeket forrás lehetõség esetén szeretnének megvalósítani, így például tervezik a
ravatalozó felújítását, egy új urnafal létesítését, parkoló kialakítását és magának a temetõnek a kibõvítését is.
A polgármester úr köszönetet mondott Ágh
Péter országgyûlési képviselõnek is a fenti pályázati sikerben való személyes közremûködéséért.
yde

Egy Vas megyei
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Répcevisi FC
Szeretnénk bemutatni a Répcevisi Futball Club 2020as évben elért eredményeit. Nagy tervekkel indultunk a
tavaszi idénynek. Szerettünk volna mindenképp bajnokságot nyerni, ami valójában sikerült is, I. helyezést ért el a
csapatunk. A bajnokság gólkirályi címét is répcevisi játékos érdemelte ki, 52 gólt szerzett Lukács Márk játékosunk.
Sajnos a vírus közbeszólt, érmet nem kaptunk, bár elsõ helyünket elismerték. Felkértek bennünket magasabb osztályban való indulásra, de ehhez mind anyagi szempontból, mind létszám szempontjából kevesen vagyunk.
Nyáron megrendezésre került a kispályás emléktorna
16 csapat részvételével. Az egyesületek örömmel fogadták ismét a meghívásunkat. Visszajelzésük alapján merem
mondani, jól érezték magukat. Szeretnék a vezetõség nevében köszönetet mondani minden önzetlen támogatónak. Külön köszönjük, hogy a répcevisi önkormányzat támogatta az ugrálóvár finanszírozását, mellyel a kisebb
gyerekeknek is örömet tudtunk szerezni.
Továbbá részt vettünk Kõszegfalván a Rábai Gábor
Emléktornán, melyen I. helyezést értünk el. A gólkirályi címet ismét répcevisi játékos szerezte meg, nevezetesen
Lukács Márk, 8 góllal. Másnap részt vettünk a hagyományos GSD kupán, melyen sajnos leszerepeltünk, túlvállaltuk magunkat, tartalékosan álltunk fel.
Augusztusban indult a 2020-2021-es bajnokság, az
õszi szezont magabiztosan vezetjük. Hivatalos mérkõzéseken egy és negyed éve veretlenek vagyunk (!), ezzel történelmet írtunk. Egyesületünk közel 75 éves (nagy) múlttal
rendelkezik, nem szeretnénk megszûnését. Ezúton is hívjuk
fiataljainkat, akik szeretik a futballt, jöjjenek egyesületünkbe. Sportlétesítményünk kulturált, rendezett.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármely módon segítette munkánkat; köszönet a vezetõségi
tagoknak; edzõnknek, Farkas Attilának; játékosainknak, a
Futball Club tagságának.
Répcevis Futball Club vezetõsége

Ez történt Peresznyén az év végén
Ahogy a 2020-as év kezdetén, úgy a végén is napirenden volt a koronavírus. Szerencsére a nyáron nem volt annyi korlátozás, így
a tavaly elnyert és megvalósult pályázatokat különbözõ programok keretein belül át tudták adni, együtt tudott lenni kicsit a lakosság. Az õszi,
második hullámban szinte mindenki ismét a négy
fal közé szorult. Ebben az
idõszakban is segítségére volt a falu lakosságának Orbán Gyula polgármester és az önkormányzat dolgozói is. A helyi újságban, a Peresznyei Hírmondóban közzétették, hogyha bárkinek szüksége lenne
bevásárlásra, gyógyszerkiváltásra, azoknak

segítenek. A Magyar Falu program keretében támogatást kaptak falubuszra, illetve falugondnoki szolgálat létesítésére. A falugondnok január 1-jével
munkába állt, a falubusz pedig január/februárban megérkezik. Ezzel a lehetõséggel még
inkább ki tudják elégíteni a lakosság igényeit.
Karácsonykor az önkormányzat eseti támogatással segítette a nehéz
anyagi helyzetben lévõ
családokat. A 70 év felettiek (beleértve a szociális otthonban tartózkodókat is) pedig fejenként egy – tartós élelmiszerekbõl álló – 15.000 Ft értékû ajándékcsomagot kaptak.
Igler Patrícia

Elkészült a csepregi mûfüves futballpálya
Csepreg 2020 októberében értesülhetett
arról, hogy a Malomkert mögött megkezdõdött az új mûfüves futballpálya építése. E
munkálatok utolsó lépcsõjére, a mûszaki átadásra decemberben került sor, amelynek alkalmával Horváth Zoltán polgármester, Horváth Gábor alpolgármester, Kótai József képviselõ és Pócza Antal a Csepregi Sportegyesület elnöke is személyesen járta körbe a frissen
lerakott mûgyepet.
A 37.000.000 forintos beruházás a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez benyújtott sikeres
pályázatnak köszönhetõen jöhetett létre,
melyhez Csepreg városa 11.000.000 forintos

önrészt biztosított. Az új pályához éjszakai világítás, 50 fõs
mobil lelátó, valamint kettõ fedett kispad is tartozik.
Horváth Zoltán polgármester
úr Facebook-oldalán jelentette
be az eseményt, kiegészítve azzal, hogy a járványügyi körülményekre, az idõjárásra és némi hátramaradt tereprendezési
munkára tekintettel a nyilvános
átadóünnepségre egyelõre
nincs lehetõség, de reméli, hogy ezt tavasszal
pótolni tudják.
dr. Tarsoly Ádám
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• Gór
Adventi várakozás
A járványhelyzet elvette tõlünk 2020. decemberében az adventi gyertyagyújtásokat
a faluháznál, de a négy hétvége helyett kaptunk 24 szép estét az élõ adventi naptárral.
Az 1-es szám felgyulladása után nap mint
nap, újabbnál újabb ötletekkel, számhoz vezetõ feladványokkal várták a résztvevõk a
számkeresõket. Minden szám egy kicsit egyedi volt, mindenki tett hozzá egy kis pluszt a sze-

Budapesten én is keramikusként ismertem
meg a nemesi származású, sokoldalúan mûvelt
Székely Ágostonné Eperjesy Dórát (1922–2019),
akivel csepregi helytörténeti témákon dolgoztunk együtt, mivel õsei éltek ott, családjáé volt a
Fõ téri kastély mögött megbújó, korábban
Gerentsér-, késõbb Eperjesy-villa néven ismert
lakóépület. Láttam budapesti lakásában õrzött
több alkotását. Elmondta, hogy amikor 1945
után apja is, férje is mint „osztályidegen” elvesztette munkahelyét, a
szükség vezette a nehéz fizikai munkára, a
keramikus pályára,
ahol kis családjának
mihamarabb megélhetést biztosíthatott.
Beszélgetéseink során
lassanként
tudtam
meg, hogy több más
kézmûves technikával
is megismerkedett.
Szíve szerint azonban grafikusnak készült. Örökölte apja,
Eperjesy
Adorján
(1893–1980) rajztehetségét (azonkívül szorgalmát és derûlátását). Már gimnazista
korában üdvözlõkár tyákat készített az 1920-as évektõl elterjedt magyaros-népies stílusban. Egy-négy szereplõs zsánerképein a népviseletes gyermekalakok lendületesebb rajzúak, arcuk vidámabb, mint a közkeletû változatokon. Ezeket a háborús idõkben
értékesíteni is tudta, például apja munkahelyén.
Érettségi után magánúton tanult rajzolni. Utóbb
a háború és családi körülményei is megakadályozták, hogy elvégezze a Képzõmûvészeti Fõiskolát. Az ínséges 1940-es években rajzolt ünnepi levelezõlapjait trafikok útján sikerült eladnia. A
már kisgyermekes anya, akinek a férje hadifogságba került, színvonalasabb és jövedelmezõbbnek ígérkezõ alkotói feladatot kapott, ami-

kor felkérte népies témájú gyermekkönyvei illusztrálására egy ismerõsük s egyben rokonuk, a
Gyula diák néven elhíresült V(itéz) Somogyváry
Gyula (1895–1953) író. Az e célra készülõ nagyobb kompozícióihoz természet után rajzolt állatokat is Dóra. Csupán belekezdtek 1945-ben
egy könyvbe egy Kikokó nevû beképzelt majomról, miután a nyomdai elõkészítõ munkálatokat is elvégezték egy másikon, mely egy keményfejû kos kalandjairól szólt: „Vasfejû a vásárban – vidám történet
versben és képekben”.
A mozgalmas jelenetekben felvonultatott,
színes magyar népviseletek és népmûvészeti
tárgyak ábrái oktató
célúak. A „Vasfejû” a
tervezett 1946 helyett
csak 61 évvel késõbb,
2007-ben, Dóra 85
éves korában jelenhetett meg. Azután kérték
föl, hogy illusztrálja (a
nem rokon) Eperjessy
Ernõ népmese-válogatását a Dráva menti
Õrtilos
községbõl.
Újabb rajzokat készített, újabb állatkerti természet-megfigyelés útján. Ez a kötet, „Az égigérõ almafa” 2010-ben
hagyta el a nyomdát, amikor Dóra 88 éves volt.
Csepregen én is elsõsorban keramikusként ismertem meg a helységhez ezer szállal kötõdõ Dóra nénit, akinek a mûvei a város kultúrájának részei. A plébániatemplom hátsó falán függõ dombormûkeresztjén és a bejárattól szintén jobbra elhelyezett zöld mécsestartóján túl a Falumúzeum
egyik vitrinjében több alkotása sorakozik.
Újabban láttam csak grafikáit, amelyek a
kerámiáihoz hasonlóan magukkal ragadtak.
Hiszen mint tanító is tudom, hogy a mese témájához tar tozó illusztrációk is nagy hatással
vannak a gyermeki személyiség fejlõdésére. A
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mélyiségébõl, a kreativitásából, a vendégszeretetébõl. Egy igazi adventi idõszak volt, az
adventi naptár számainak keresése kapcsán
az utcák este megteltek sétáló emberekkel,
és a gyerekek hangjával. Nagyszerûen sikerült ez a kezdeményezés.
Köszönjük a szervezõnek, Nagy Tímeának, illetve a naptár számait megjelenítõ és számkeresõ „Fénydetektíveket” süteménnyel, édességgel, forró itallal vendégül látó 24 családnak.
Németh László

Eperjesy Dóra, a grafikus és az ember
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Ez történt Tompaládonyban…
Ez az év sok mindenben más volt, mint az eddigiek, bíztunk, hogy a mérleg év végére elbillen a
mi oldalunkra.
Az önkormányzat által a Belügyminisztérium felé benyújtott pályázaton miniszteri döntés alapján
településünk vissza nem térítendõ támogatásban
részesült. Köszönjük Ágh Péter országgyûlési képviselõ közremûködését. A támogatásból lehetõség
nyílt tûzifa vásárlására, melyet községünk lakói szociális rászorultsági alapon igényelhettek.
A polgármester asszony felkérésére
négy kisgyermekes család saját készítésû
díszekkel díszítette fel a Faluház négy ablakát, a négy adventi vasárnapot szimbolizálva. Köszönjük a lelkesedést és az összefogást mind a kicsiknek, mind a szüleiknek.
A Mikulás és segítõi a csomagokat házhoz
vitték a gyermekek nagy örömére. Az önkormányzat jóvoltából a nyugdíjas lakosoknak ajándékcsomagok kerültek kiosztásra,
a rászorulók pedig anyagi juttatást is kaptak.
A közös adventi gyertyagyújtás ugyan elmaradt, de a hagyományos karácsonyi dekorációk,
az adventi gyertya, a betlehem, a fényárban úszó
karácsonyfa elkészültek, ünnepi díszbe öltöztetve a
falu központját. A település lakói szûk családi körben ünnepeltek, majd napok kérdése volt, és átléptünk a 2021-es évbe. A pápa szavait idézve „a
családok éve következik”. A három legfontosabb
szó a sajnálom, bocsánat, köszönöm, ne restelljük,
ne szégyelljük mondani, ha úgy kívánja a helyzet.
Még soha nem volt ilyen nehéz újévi köszöntõt írni. Tele vagyunk szorongással, aggodalommal, mert látjuk magunk mögött az elmúlt év minden sötét árnyékát és a jövõ bizonytalan útját.
Örülünk annak, ami van, de tudatában vagyunk,

mi mindentõl fosztott meg bennünket ez a nagyon szép kerek számú év, 2020. De bízni kell a
szebb jövõben. Január 6. vízkereszt: õsi keresztény ünnep, ezzel ér véget a karácsonyi idõszak.
Január 9-én Molnár Ildikó polgármester asszony
és Fehér Béla falugondnok személyre szóló ajándékkosárral és egy csokor virággal köszöntötte az
önkormányzat nevében 90. születésnapja alkalmából Csonka Ferencnét, aki születése óta él a

településen. Orbán Viktor miniszterelnök úr személyes emléklapot küldött a szépkorú ünnepeltnek, akit még két leánya, vejei, két unokája és
három dédunokája köszöntött. Külön köszönjük
az utca lakóinak a szeretetteljes köszöntést. Isten
éltesse mindenki Bözsi nénijét! Az önkormányzat
hagyományt szeretne teremteni szépkorú lakosainak köszöntésébõl.
Az egymásért való felelõségvállalásunk súlya
egyre nagyobb terhet ró ránk az elkövetkezendõ
évben is, de próbáljunk meg embertársaink felé
szeretettel fordulni, és ha kell, segítõ kezet nyújtani.
Egy Madách Imre-idézettel kívánunk egy vírusmentes, egészségben gazdag boldog újévet!
„Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!”
Baloghné Varga Rita

2021. január-február XI. évfolyam 1-2. szám • www.repcevidek.hu

jó illusztráció segít a mese megér tésében is, és
megmozgatja a fantáziát. Dóra néni rajzai is
ilyenek.
Dóra nénit megismerhettem mint embert is.
Ugyanis Balogh Jánosné Horváth Terézia, akivel
rokonok vagyunk, többször elhozta hozzánk látogatóba, amikor együtt utaztak ide Budapestrõl. Ilyen alkalom volt az új iskola avatása, ami
után egy rögtönzött összejövetel alakult ki nálunk. Készült vele interjú a Répcevidék számára
is. De együtt látogattak meg minket Csepreg
várossá nyilvánításának évfordulóján és szüreti
felvonuláskor is. Gyakran eljött Dóra néni is tömegközlekedéssel más hagyományõrzõ rendezvényekre 90 éves kora után is, frissen, fürgén. A
vele való találkozások számomra mindig ünnepnek számítottak. Ilyenkor sokat beszélgettünk a
múltról és a jelen élet minden szeletérõl. Minden
mondatára oda kellett figyelni, mert mindegyiknek súlya volt. Ittuk a szavát. Bölcsességével, intelligenciájával, tapasztalatával irányt mutatott.
Segített eligazodni az élet keszekusza dolgaiban. Felnéztem rá. Szerény volt és alkalmazkodó. Elfogadott mindent, ami emberi, de önmagával szemben is nagy elvárásai voltak. Másokban nem a származást, nem a közösségi hovatartozást, hanem az embert nézte. Szeretett adni, hiszen õ is tudta, hogy jobb adni, mint kapni.
Hosszú életében megtanult felül maradni, méltósággal viselni jót és rosszat. Egy mondata most
is fülemben cseng: „Sorsot, rangot, ruhát viselni
tudni kell.”
2020. december 21-én múlt egy éve, hogy
Dóra (néni) már nincs köztünk. Az évforduló okán
emlékezünk meg róla, és egy matyó fiút ábrázoló rajzával kívánunk a Répcevidék olvasóinak
egészséges, békés új esztendõt!
Balogh Jánosné Horváth Terézia Budapest
Horváthné Pados Teréz Csepreg
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• Meszlen
Rendhagyó karácsonyi
mûsor Meszlenben
Már hagyománnyá vált, hogy eddig minden évben a falu Közösségi Házában tartják
meg a karácsonyi elõadást a meszleniek. A mûsorban fõként gyerekek vesznek részt egy-egy
verssel, karácsonyi énekkel, de volt már, hogy
színdarabbal is készültek. A szorgalmas munka
és sok-sok gyakorlás mindig meghozta a sikereket, a vastaps pedig betöltötte a közösségi szín-

Ágh Péter országgyûlési képviselõ vette számba
a Répce vidékén található települések fejlesztéseit.
A 2020-as esztendõben olyan, embert pró- értékben újult meg a városon Bük felõl Kõszeg
báló kihívások értek minket, amelyekre senki irányába áthaladó út is. A város mûködõképessem számított. Nagyon köszönöm minden Vas ségéhez is biztosított a Belügyminisztérium hozmegyeinek, aki akár a szabályok betartásával zájárulást 24,8 milliós értékben. A temetõre, járvagy a hivatása révén tett azért, hogy a korona- dafelújításra is érkezett támogatás, és új iskolai
vírus okozta kihívásokkal szemben felléphessünk. kézilabdapálya is épülhet.
Megható volt látni, hogy választókerületem lakói milyen nagy odaadással figyelnek egymásra. A járvány elleni védekezés kapcsán bizonyíthatjuk, hogy közösen összefogva a legnehezebb idõkön is
felül tudunk kerekedni. Nehéz
évünk volt, nagy kihívásokkal. Miközben közösen összekapaszkodva
koncentráltunk a járvány elleni védekezésre, a kormánnyal összefogva folytatnunk kellett az építõ munkát az itt élõk érdekében. Örömmel
jelenthetem a Répcevidék olvasóinak, hogy ebben az esztendõben is
több komoly lépést sikerült tennünk
Észak-Vas megye fejlesztéséért.
Ágh Péter Karácsonykor családja körében
A városok tekintetében arról tufeleségével, Ágotával és kisfiukkal, Benedekkel
dok beszámolni Önöknek, hogy a
járvány okozta nehézségek ellenére is számos beruházás szolgálhatta a vidéket.
A Magyar Falu programnak és számos
Bükön saját forrásból átadták a felújított és kibõ- egyéb központi támogatásnak köszönhetõen isvített dr. Horváth Tibor Szociális Központot, köz- mét jelentõs eredményekre lehetünk büszkék a
ponti forrásból az új kerékpárutat, a felújított kisebb településeken is. Bõben falubusz vásárláóvodaudvart és a templom elõtti új parkot. A te- sára és közterületi eszköz fejlesztésére nyert 16,7
lepülés számos nagyszabású pályázat megva- millió forintot az önkormányzat, és átadtuk a
lósításában érintett, például a szennyvíztelep, 48,5 milliós értékû, polgármesteri hivatalt érintõ
valamint az ipari park bõvítésében. Országosan munkálatokat. Gór korábban zártkerti útfejleszkiemelkedõ értékû beruházást valósít meg a tésre nyert 10 milliót, de 15 milliós értékben közNestlé, melyet Szijjártó Péter miniszterrel indíthat- területi eszközöket is vásárolhat az önkormánytunk el. Bük és Csepreg közt megvalósult az út- zat. Hegyfalu tekintetében – többek közt – az
felújítás elsõ üteme.
óvodára és útfelújításra is sikerült támogatást taCsepregen ciklusokon átívelõ fejlesztések lálni. Az önkormányzat elhagyott ingatlan vásárvalósulhatnak meg, hiszen beszámolhattunk a lására is nyert 5 milliót. Horvátzsidányban bölkorábban beadott, összesen 468 millió értékû, a csõdére, iskolára, útfelújításra, közösségi tér fejhelyi óvoda és a helyi bölcsõde fejlesztésére lesztésére kezdeményeztek sikerrel állami hozzábeadott pályázatok támogatásáról. 460 milliós járulást. Iklanberényben átadtuk a felújított ön-
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teret. Az elõadás után pedig lehetõség volt egy
kis beszélgetésre a helyi asszonyok által készített
sütemények és tea mellett. Ez az év azonban
minden tekintetben más volt… sajnos a vírus miatt az ünnepi készülõdés és a ráhangolódás is
„más ruhába kellett, hogy öltözön”.
Mindenkinek nehéz volt ez az év. Idén egy
kis karácsonyi videóval készültünk a helyi lakosok számára, mivel a személyes kapcsolat
sajnos nem jöhetett létre. Ezzel szerettünk volna segíteni, hogy a stresszes hétköznapok közepette egy kicsit magunk mögött hagyjuk ezt
az idõt, hogy mindenkit átjárhasson a karácsony igazi „szelleme”, mondanivalója: a hit,
remény, öröm és a legfontosabb: a szeretet!
A gyerekek most is, mint mindig, kitettek magukért, és csodálatos versekkel és énekekkel
készültek! Köszönjük a kitartásukat és szorgalmukat! A videót az alábbi linken nézhetõ meg:
www.youtube.com/watch?v=C0ZagtFGXzA
Balázs Anikó

Évértékelés a képviselõtõl
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Hegyfalu: Karácsony elõtt
– együtt és mégis külön...
November végén néhány erre kedvet és a
vírushelyzet miatt bátorságot érzõ falubeli lakos
ismét elkészítette az adventi koszorút templomunk elõtt, amely az idén sem maradt el az eddigi években megszokott szépségétõl és 10 méter átmérõjétõl.

A Hõsök terére került az adventi kalendárium
a helyi gyermekek rajzaival. Mindkettõ karácsonyváró jelképért köszönet a résztvevõknek!
Pályázati forrásból falunk szabadidõparkja is
bõvült új játékokkal és kerítéssel, amely a horgásztavat választja el a játszótértõl. Kedvelt tavunk is komfortosabbá vált: partján kényelmes
padok várják az erre sétálókat és pihenni vágyókat, egyben új szemétgyûjtõk is kihelyezésre
kerültek. A jó idõ beköszöntével – mivel itt kemence és bográcsozóhely is adott – minden
korosztály és baráti társaság megtalálhatja a
számára megfelelõ szabadidõs programot.
A karácsonyt együtt és mégis külön vártuk: a
Hegyfalui Hírlevélben került kiírásra a felhívás: az
adventi napokban minden este más és más
család ablakában kerüljön kivilágításra december 1–24-ig, azaz szentestéig a karácsonyvárás
1-1 számozott napja. A várakozás idején így fon-

ta körbe falunkat a szeretet fénye. Köszönet az
ebben résztvevõknek!
December 24-én ünnepelte 95. születésnapját falunk szülötte, Károlyi József. Hét testvére közül õ volt az ötödik gyermek családjukban. Hegyfalun járt általános iskolába, 1952-ben volt katona Kaposváron a nagybajomi erdõben. Három
hónapos alapkiképzése után további három hónapot maradt szakaszvezetõnek a katonaságnál.
Fiatal évei során több szakmában kipróbálta magát inasként (kõmûves, hentes, kovács, földmûves, vasúti pályamunkás stb.), míg végül a kerté-

szet mellett kötelezõdött el, és a mai napig gyakorolja hivatását. 1956-ban Rosta Irmával kötött
házasságot, 56 évig voltak házasok felesége
2013-as haláláig. Három gyermekük született:
egy lány, két fiú. Összesen hat unokájuk – három
lány, három fiú – után elsõ dédunokája 2016ban, második 2020-ban érkezett a családba.
Jóska bácsit – aki most is kiváló egészségnek örvend – falunk polgármestere, Bartok Tibor köszöntötte. A vírushelyzet miatt az emléklap átadása
szabad téren történt. Jó egészséget, további tartalmas szép éveket kívánunk!
Magyarné Kiss Éva
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kormányzati temetõt, és orvosi eszközvásárlásra
is nyert forrást a település. Lócson járdafelújítás
valósulhatott meg, és itt is jutott támogatás az
or vosi mûszerek beszer zésére. Mesterházán
megújulhat az önkormányzati közösségi tér.
Meszlenben a gyermekeket érintõ fejlesztésére
vontak be közel 5 milliót. Nagygeresden megújult az önkormányzati temetõ, és új falubuszt is
vásárolhatott a település. Nemesládonyban
szintén új falubusz szolgálja a helyieket. Ólmodon átadtuk a felújított önkormányzati közösségi
teret, de nyert forrást a település orvosi eszköz
beszerzésére és közterületi eszközök vásárlására
is. Peresznyén munkálatok történtek az óvodaudvaron, és elkészült a 13,8 milliós értékû önkormányzati közösségi tér pályázati eredménye. Új
falubuszra és orvosi eszköz vásárlására is érkezett forrás. Répceszentgyörgyön új falubuszt kapott a település. Sajtoskálon megújulhat az önkormányzati közösségi tér, és ezen település is
gyarapodott egy korszerû falubusszal. Simaságon a járdafelújítás mellett érkezett támogatás
a település mûködésére és falubuszvásárlásra
is. Tormásligeten orvosi eszközöket és közterületi
eszközöket vásárolhattak a támogatásból, és a
térségben zajlanak az állami útfelújítási munkálatok. Tömördön átadtuk a központi támogatásból felújított orvosi rendelõt. Vasegerszeg szintén
új falubusszal gazdagodott.
A fenti fejlesztések 7,7 milliárd forintnyi központi támogatást jelentenek, melyet még ezt is
meghaladó értékû vállalati fejlesztések egészítettek ki. Közben több települést érintõen
szennyvízrendszer építése is zajlik. December
végén kiderült, hogy a Falusi CSOK egy új kormánydöntés értelmében az eddigiekhez képest
több településen is igénybe vehetõ otthonteremtés céljára a fiataloknak.
Bízom abban, hogy ebben az évben legyõzhetjük a járványt, és közös munkával tehetünk
azért, hogy tovább épülhessen, szépülhessen
Észak-Vas megye, benne a Répce vidékének településeivel!
yde
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• Zsira
Hintón járó Mikulás
A tavalyi év végén a már megszokott decemberi programokat Zsirán a koronavírus miatt
nem tudtuk megtartani. Kicsit úgy éreztük, hogy
a karácsonyra hangolódás lehetõsége is kútba
esik ezzel, és ez leginkább a gyerekekre nézve
volt hátrányos. Ezért azt találtuk ki, hogy idén
minden 14 év alatti gyerekhez házhoz megy a
Mikulás. Így egy-egy alkalommal csak egy családdal találkozik, és elkerülhetõ lesz, hogy sok
ember viszonylag kis helyen zsúfolódjon össze.
Az elõkészületeket már hetekkel elõbb elkezdtük. Az önkormányzat örömmel fogadta az ötletet, és az anyagi feltételeket biztosította. Levelet
küldtünk a közösségi média segítségével a gye-

és Mikulás-várás Csáfordjánosfán
Tisztelt Olvasók! Engedjék meg, hogy
megosszam önökkel a 2020-as adventi köszöntõ szövegét, amelyet december elején videóüzenetben küldtük el lakosainknak, hisz
a járvány miatt nem tarthattunk rendezvényt.
„Tisztelt Csáfordjánosfaiak!
Idén sajnos a kialakult vírushelyzet miatt nem
tarthatunk közös adventi gyertyagyújtást falunk
adventi koszorújánál, ezért úgy gondolom, fontos,
hogy a karácsonyhoz, a szeretet ünnepéhez közeledve érezzék, hogy fontosak számunkra. Tavaly
ilyenkor boldogan álltunk a koszorú mellett közösen és gyújtottuk meg rajta az elsõ gyertyát. Szilveszterkor bíztunk abban, hogy egy jobb, szebb év
lesz a 2020-as, de a világjárvány sajnos közbeszólt. Februárban ugyan még meg tudtuk tartani
nagy sikerû tûzoltóbálunkat és március 8-án a Tõzikés rendezvényünket, de sajnos azóta megállt az
idõ. Nem tudtunk gyermeknapot tartani, nem táncolhattunk, énekelhettünk a Szent Iván-éji tábortüzünk körül. A közös falukirándulás élményérõl is sajnálattal, de le kellett mondanunk. Mindez azért történt, hogy megóvjuk lakosaink egészségét. Az õszi
nyugdíjas-találkozó is elmaradt, hisz a szülõkre,

nagyszülõkre a legveszélyesebb a koronavírus.
Idén a közös élmények és a szórakozás elmaradt,
de a képviselõ-testület a járvány idején is megpróbálta, próbálja tenni a dolgát. Engedjék meg,
hogy röviden beszámoljak az önkormányzat ez évi
munkájáról:
– A Magyar Falu program keretein belül márciusban megújult a temetõkerítésünk.
– Áprilisban megérkezett az új, VW típusú falubuszunk, a régi gépjármûvünket Nyárádszereda
településnek ajánlottuk fel.
– Az idei évben 3 további Magyar Falu-pályázatunkat bírálták el pozitívan, és ezzel az önkormányzat eddigi legsikeresebb évét zárhatjuk.
– Még ebben az évben elkezdõdhetnek a fedett közösségi tér építési munkái a közösségi ház
udvarán, amely egy új ünnepi színfoltja lesz falunknak, s reméljük, sok rendezvénynek ad majd
helyszínt.
– Faluházunk rossz állapotban lévõ tetõszerkezetének cseréje is elkezdõdhet decemberben. A munkálatok alatt kérjük szíves megértésüket, ha egy kicsit nehezebb lesz megközelíteni
épületeinket!
– Két önkormányzati telkünket is szeretnénk
közmûvesíteni jövõre, hogy még vonzóbbá tegyük a letelepedni vágyó fiatalok számára, ez is
a Magyar Falu programnak köszönhetõen valósulhat meg.

A vírushelyzet alatt is próbáltuk támogatni a falubeli lakosainkat. A járvány kezdetén arcmaszkot,
fertõtlenítõt osztottunk, itt szeretném megköszönni
Dr. Kator Mikós önzetlen segítségét. Iskolásainknak
a tanév kezdetén pénzbeli támogatást nyújtottunk.
Nyugdíjasainknak száraz ételcsomagot biztosítottunk, és a karácsonyi támogatás se fog elmaradni, hála az önkormányzat takarékos pénzgazdálkodásának.
Pár mondatban szólnék a jövõ évi terveinkrõl is:
– Reméljük, hogy az életünk visszaáll a megszokott kerékvágásba, és újra együtt szórakozhatunk.
Erre kitûnõ hely lesz majd a Béke utca végén kialakításra kerülõ horgásztó, melynek munkálatai már
el is kezdõdtek. Bízunk abban, hogy jövõ nyáron
picit már ott is ki tudunk kapcsolódni.
– Tervezünk egy „Zöldülj, Csáfordjánosfa” napot, ahol az elöregedett tujákat cserélnénk újakra,
és az Országos Fásítási programban nyert 30 db
facsemetét is szeretnénk elültetni a falu különbözõ
helyszíneire. Ide várjuk majd a segíteni vágyókat.
– Természetesen jövõre is minden olyan pályázatot be fogunk nyújtani, amely szolgálja falunk fejlõdését. Lesz például kisboltmegmentõ
csomag és játszótér-kialakítás, de ezek még csak
tervek. Képviselõtársaimmal azon
leszünk, hogy ezek meg is megvalósuljanak.
Nagyon örülünk annak, hogy
egyre több fiatal szeretne újra itt
letelepedni, akik házakat újítanak
fel vagy éppen építkezésbe fognak. Ennek köszönhetõen talán
már csak 1 eladó ingatlan van településünkön. Külön öröm, hogy
megnõtt a gyermekek születésének is a száma Csáfordjánosfán.
A december még egy újdonságot is tartogatott lakosaink számára.
Adventikalendárium-játékot hirdettünk falunkban,
amely nagy sikert aratott. 24 jelentkezõt vártunk,
akik megjelenítik házuk ablakában az adventi kalendárium számait. Nem sok idõ kellett, már el is
keltek a számok, mindenkinek a saját ízlésére bíztuk a díszítést. Az volt a fontos, hogy az ablak az utcára nézzen. Minden nap kíváncsian vártuk az új
alkotásokat, amelyeket az esti séta közben meg is
találhattunk. A Mikulás is kicsit másként érkezett
nem a faluházba, mint elõzõ években. Hó nem
volt, ezért nem szánkóval, hanem Mikulás-dalokat
játszó veterán tûzoltóautóval látogatta meg a gyerekeket, akik nagyon örültek, mert két manó és
egy krampusz is elkísérte. Így telt a december
Csáfordjánosfán.
Végezetül jómagam és képviselõtársaim nevében szeretném megköszönni minden kedves falubelinek a fegyelmezett, nyugodt magatartást,
amelyet a járvány alatt tanúsítottak. Bízunk abban,
hogy ez az embert próbáló helyzet minél elõbb
véget ér.
Kívánok mindenkinek kitartást, sok erõt és mindenekelõtt jó egészséget! A közelgõ ünnepekre
való kellemes készülõdést, és boldog, meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket! A 2021-es évre
pedig sok-sok élményt, örömet, egészséget és
nyugalmat kívánok!
Tisztelettel: Németh Albert polgármester”
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rekeknek és szüleiknek, megterveztük a Mikulás
útját a faluban, a várható érkezési idõpontokat,
megrendeltük a Mikulás-csomagok tartalmát,
összeállítottuk a 110 db csomagot, hintót béreltünk. De adtunk a gyerekeknek is feladatot,
mégpedig arra kértük õket, hogy készítsenek
rajzokat a Mikulásnak, melyet helyezzenek ki házuk elé, a kitett csizmákba (ebbõl összesen közel
50 db-ot kaptunk). Lelkes várakozás elõzte meg
december 5-e délutánját, amikor is útra kelt a
Mikulás. A munkáját két krampusz és a Télanyó
is segítette. A gyerekek nagyon boldogan fogadták, örültek érkezésének, gyûltek a rajzok és
az egyéb, apró ajándékok. Volt ahol dallal,
verssel fogadták õket. Gyerekzsivaj töltötte be a
falut, különösen azokat az utcákat, ahol sok kisgyerekes család él. A több mint kétórás út folyamán bebizonyosodott, hogy a kicsik hisznek
még a Mikulásban, a csodában és milyen jó,
hogy ez a program megvalósulhatott. Bízunk
abban, hogy jövõre megismételhetjük!
NPK

Adventi köszöntõ, adventi kalendárium
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Megújult intézmények
Szakonyban
A 2020-as év mindenki számára
sok nehézséget, kihívást hozott.
Ezekkel kellett szembenéznie Szakony község képviselõinek, lakosainak is. A
megtervezett feladatok, célok megvalósítása lelassult, elhúzódott.
Az
eredmények
azonban már láthatók.
A kívül-belül megújult
önkormányzat épületében folytatódhat a települést érintõ ügyek intézése.

vetõen a könyvtár visszapakolása,
illetve az egyesületi szobák otthonosabbá tétele. Cél, hogy a járványhelyzet elmúltával mielõbb
használhassák a település lakói a
közösségi házat.
Ada

készült a Sopronhorpácson Kovács Pál atya
Pál atya gyermekkorától nagy
rajongója a betlehemeknek. Ezzel a
10 négyzetméteres makettel ezt a
régóta dédelgetett álmát valósította
meg. Magyarországon egyedi az
ilyen jellegû mozgó betlehem. A
sopronhorpácsiak betleheme közel-

hetõek munkaeszközök, kenyér- és
gyümölcskosár is. Van egy szökõkút
és egy forrás is, amibe vízkeringtetõ
rendszert szereltek. Mintegy tíz szakember dolgozott a maketten, köztük
volt kárpitos, varrónõ és villanyszerelõ is. Tirolból várt még egy festõmû-

keleti stílusban készült, az alakok vonásai keletiesek, ahogyan a környezet is. A betlehem központja az istálló, ahol Jézus születését láthatjuk a
Szûzanyával, Szent Józseffel és a körülöttük lévõ szamárral, ökörrel, valamint a bárányokkal. Mindezt városias környezetben helyezték el, a városfalon túl pedig a pásztorok mezeje látható. Érdekessége, hogy a figurák mozognak. Az agyagból készült
figurák Olaszországból származnak.
Jellegzetességei még az apró részletekkel gazdagított, kézzel készült
agyag alakok, valamint megfigyel-

vészt, aki a hátterébe festett volna
utakat és sivatagot, de ez sajnos elmaradt a pandémiás helyzet miatt.
Az épületek hungarocellbõl készültek, amit egy ausztriai betlehemépítõ vállalkozás vezetõje készített. A
betlehem augusztus közepe óta
épült, és körülbelül száz munkaóra
van benne.
A bet le he met feb ru ár 2-ig
szombat és vasárnap 1 órától este
7-ig lehet megtekinteni a templom
mellett található plébánia épületében.
S.Heni
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Az orvosi rendelõ/védõnõi tanácsadó felújítása és eszközbeszerzése a 2019-es nyertes pályázat által 15 827 071 forint támogatást kapott, mely lehetõvé tette új
bútorzat beszerzését is. A munká-

latok befejezõdtek, s január második felétõl várja újból a szakonyiakat az orvosi rendelõ.
14 996 884 forint
pályázati összeggel
valósult meg a Közösségi Tér kialakítása
Szakonyban 2019 elnevezésû pályázat.
Bár a munkálatok befejezõdtek, van még
tennivaló bõven. A takarítás, ajtófestések
után jön még a parkettacsiszolás, ezt kö-

Az idei karácsonyra különlegességgel
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[ GYÓGYSZERTÁR ]
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

Egy kis utazás

Köszönet

az adományozóknak!
A Répcementi Önkormányzati Társulás
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata az idei
évben is gyûjtött adományt karácsonyra a
rászoruló családoknak. Fõként tartós élelmiszert, édességet, játékokat és mesekönyveket ajánlottak fel legtöbben. A Szolgálat két

Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048
(Készenlét esetén, ha a becsengetés után
a gyógyszerész nem jön ki, fel kell hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25
percen belül jelentkezni fog.)

(facebook.com/egykisutazas)

Talán többen kedvet kapnak ahhoz, hogy ellátogassanak hozzánk, mások pedig
nosztalgiáznak, s örülnek, hogy
olvashatnak rólunk.

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00–7.00-ig
• Pénteken 13.00–7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00–7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)
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2021. 01. 08. Új nap, új
úticélok! Tömördre érkezünk, miután a Kõszegi-hegységet elbúcsúztattuk a tõzegmohás láp és
az Õz-kút érintésével. A pecsételõpontot a Szent Ilona-templom
melletti kellemesen kialakított pihenõnél találjuk. Még mielõtt körbejárnánk a barokk épületet, letelepszünk a kényelmes padokon, és az újabb pecséttel a zsebünkben megebédelünk. Jó étvágyat!
Elsõ körben unalmas kis falunak gondoltuk, de az Ilonavár
történetével, a Chernel-kastélyépületekel és parkkal, a templomával, a Gradics-forrással
nagyon figyelemreméltó kirándulóhely!
Tömörd neve az ótörök temir
vagy temür (vas) szóból eredeztethetõ. A gyönyörû fekvésû község elsõ írásos említése 1233-ból
származik. A török csapatok Kõszeg és a végvárak ellen vívott
harcaiban Tömörd lakossága is
sokat szenvedett és végül elnéptelenedett. A korábbi lakosság
helyére török hódítások elõl menekülõ horvátok érkeztek. Innentõl kezdve a község döntõen horvát nemzetiségû faluvá lett, ahol
a mindennapok során a
grádistyei horvát nyelvet beszélték az itt lakók. Ma már kevésbé
használják a horvát nyelvet.
1978-ban egy hét méter átmérõjû salakhalmot találtak,
ahol Árpád-kori kohó nyomaira
bukkantak. Közelében az Ablánc-patak völgyében, 12-13.
századi cserepeket fedeztek fel.
Itt egy kb. 30 méter átmérõjû Árpád-kori favárat feltételeznek
(Ilonavár). Nem messze áll egy
barokk stílusú Szent Ilona-szobor.
2021. 01. 11. Tömördön a
kiskastély rendkívül kellemes
meglepetés volt. Bár nem tud-

tunk bemenni az épületbe, és
körülnézni, ám egy kívülrõl szépen felújított, kellemes hangulatú
kastélyépületet járhattunk körbe.
A kúriát Chernel György táblabíró építette 1780 körül
klasszicizáló-késõbarokk stílusban, halálát követõen fia, Chernel Antal örökölte. Az 1945-ös államosításig a család tulajdonát
képezte és lakóházként használta. A kúria egészen 1990-ig lakóházként szolgált, majd magántulajdonba került, jelenleg üres.
Parkja összefügg a Chernel kastély parkjával.
2017-ben részleges felújításra
került sor, azóta is üresen áll, nem
látogatható.
2021. 01. 12. Tömördön a
Chernel-kastély épülete jelenleg
felújítás alatt áll.
XVII. századi, barokk alapokra építették a Chernel-kastélyt
1809-ben, klasszicista stílusban.
Az utcafronton két, a kert felõl
egyszintes, téglalap alaprajzú
épületen copf stílusú részletek láthatók. A Chernel-kastély parkjában számos fenyõfajt telepítettek: kolorádófenyõ, óriás jegenyefenyõ, görög jegenyefenyõ
és a szerb luc él itt, és megcsodálhatunk egy hatalmas kéttörzsû páfrányfenyõt is.
A község a XIV. században a
kõszegi várhoz tartozott, és a
Garayak voltak a földesurai. A
XVII. század vége felé Thököly
foglaltatta el a tömördi kastélyt
és birtokot. Késõbb a Chernelek
lettek a földesurak, akiknek itt két
kastélyuk van, az egyik Chernel
György cs. és kir. kamarás, orsz.
képviselõé, a másik Chernel Antalé (a kiskastély).
Az elõbbit Chernel György,
több megye táblabírája 1809ben építtette a régi kastély helyén klasszicista stílusban. A II. világháborút követõen a kastélyban lakásokat, majd 1962-ben
kultúrházat alakítottak ki, majd
egy keramikus házaspár lakott itt,
alkotóházként mûködött. Ezután
2019-ben új tulajdonosa lett, aki
teljes egészében elkezdte felújítani. A felújítások azóta is folynak.
Parkja a kastéllyal egyidõs.
Kronosztikont (verses kronogramma, azaz olyan, az épületek vagy egyéb építmények
homlokzatán, elején elhelyezett,
az építésre, építtetõre utaló, általában latin nyelvû, verses felirat,
amelynek nagyobb mérettel
vagy színezéssel kiemelt betûit római számokként összeadva egy
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Szerkesztõbizottság:
Baloghné Simon Erika, Galavics Adrienn,
Haller Erzsébet, Horváthné Pados Terézia,
Igler Patrícia, Kincse Anda, Kissné Szabó
Ágota, Kovács Vivien, Mittl Attila,
Major Izabella, Nagyné Polgár Katalin,
Németh Lajosné, Sági Ferenc, Sulics
Boglárka, Zsoldosné H. Kati

Napjainkban egyre többen
beszámolnak kirándulásaikról, élményeikrõl, ünnepeikrõl, életük
fordulópontjairól stb. Az egyik a
közösségi oldalon Egy kis utazás
címmel Tömördrõl olvashatunk, s
csodálhatjuk meg a szép képeket. A Kék Túra útvonalán 2021.
01. 08-13. között született bejegyzéseket szeretném megosztani a
Répcevidék olvasóival.
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évszámot kapunk; ez többnyire
az építés, felújítás, felszentelés,
felavatás dátumát adja meg)
látunk a homlokzaton, vagyis a
latin szövegbõl összeolvasható
nagybetûk kiadják az évszámot:

zött rátaláltunk a csinos, felújított
kúriára is. Lenck-féle kúria (népnyelv szerint kastély). Parkosított
elõkertje mára már eltûnt, a nevezetes soproni Lenk (másképpen: Lenck) család tulajdonában volt. Napjainkban a község faluházaként üzemel,
kulturális rendezvényeknek, helyi öszszejöveteleknek ad
helyet.

2021. 01. 14.
Tömörd megtetszett nekünk! Még
További képek a www.repcevidek.hu oldalon!
most januárban is
1809. Ekkor épült a kastély, visszatértünk, hogy felelevenítsük
Chernel György ekkor kötött há- a tavaszi-nyári túránkat. Az Ilonazasságot Zmeskál Terézzel. A két völgyben egymáshoz közel lévõ
család címere is jól kivehetõ a Szent Ilona-szobor és Gradicsbejárat fölött. A férj úgy gondol- forrás jól kitáblázott, könnyû
ta, emléket állít a szintén abban megközelíteni. Ha éppen nem
az évben Gyõrnél megesett na- kéktúrázunk, környékbeliként
póleoni csatának is, ahova õ egy kellemes délutáni kirándumaga is elment karddal, hogy lásra tökéletes célpont.
megvívjon a franciákkal. A freA Szent Ilona-szobor, a
netikus gyõzelem miatt örökítet- Gradics-forrás és a mellettük léték meg a sikert az ifjú pár ottho- võ Ilonavár, melyet jelenleg ernán. A homlokzat felirata: "a dõ borít. Árpád-kori favár létezéfranciákkal a béke megköttet- sét feltételezik a szakemberek.
vén, azok elvonultak a Rábától Helyi hagyomány szerint pedig
és a Dunától".
a szobor helyén volt régen a falu, és ezen a helyen a középkor2021. 01. 13. Tömördön ban egy templom állt.
több idõt töltöttünk, mint tervezIlona-vár: A falutól nyugatra
tük, de egyáltalán nem bántuk az Ilona-patak völgyének déli
meg! A két Chernel-kastély kö- oldalán az ún. Gradics-erdõben

három oldalról meredek lejtõkkel határolt dombnyúlványon
van a várhely. Tengerszint feletti
magassága 243 m, 30 m-es
meredek lejtõkkel magasodik a
völgy fölé.
Távolsága a falu templomától légvonalban 1 km, a helyi
hagyomány szerint a 400 méternyire keletre esõ Szent Ilona-szobor körzetében volt régen a falu, a szobor helyén állt a templom (középkori téglatörmelék és
edénytöredékek találhatók). A
területet jelenleg erdõ borítja, jól
áttekinthetõ.
A három oldalról meredek
lejtõkkel határolt dombnyúlvány
északi végén egy 35x25 méteres ovális területet vettek körül
egy 14-18 m széles és 2-3 m
mély szárazárokkal. A belsõ terület déli részén állhatott valamilyen - valószínûleg fa - épület. A
védett terület mérete: 0,07 ha.
A falut 1233-tól kezdve említik oklevelek, a Tömördi család
birtoka volt.
Szent Ilona-szobor: A barokk
stílusú Szent Ilona-szobrot 1680
táján állították fel, amit az ott talált, állításakor elhelyezett I. Lipót-pénzekbõl tudunk.
Szent Ilona Nagy Konstantin
császár anyja volt. A legenda
szerint szentföldi zarándokútja
során megtalálta Jézus és a két
lator keresztjét, ezért mindig kereszttel ábrázolják.
K.SZ.Á

A Mikulás látogatása
Nemesládonyban
December 5-én a nemesládonyi gyerekeket is meglátogatta a nagy szakállú Mikulás. Sajnos azonban nem a hagyományos módon történt az ünnepség. Nem lehetett összejönni a mûvelõdési házban,
nem tudtunk elõadást szervezni, a vírus fe-

lülírta minden tervünk. A gyerekeket mégsem hagyta cserben a Mikulás, próbált
olyan megoldást találni, hogy ne sértsen
semmiféle szabályt. Ezért a Mikulás bácsi
az utcára hívta a lurkókat. Minden háznál
megállt kísérõivel, a Krampuszokkal. Lehetõség volt a fotózkodásra is. Az ajándék
sem maradt el. Jutalmul a szép versekért,
énekekért járt a csomag.
Köszönettel tartozunk a Nemesládonyért
Egyesületnek, a csomagok összeállításáért és
finanszírozásáért.
Pietrowskiné Végh Andrea

