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• Gór
Szépkorú köszöntése Górban
Április 12-én ünnepelhette a település legidõsebb lakója, Vass László a 90. születésnapját. Laci bácsi 1931-ben született, nõvérével
Górban nõtt fel. Korán dolgozni kezdett, elõször az egyik helyi majorban, majd 37 évet
dolgozott a Magyar Államvasutaknál különbözõ beosztásokban. Pályamunkásként kezdett, majd volt pályafelügyelõ, vonatkísérõ,
kocsirendezõ vonatvezetõ, megszerezte a kalauz képesítést is. Legtöbbet a szombathelyi

Megkezdõdött a 2020-as önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre nyújtott,
50%-os állami finanszírozású beruházás Sopronhorpácson. Sopronhorpács Község Önkormányzata a pályázati lehetõségek közül a járdák felújításának eshetõségét választotta. A pályázati
támogatásból és önkormányzati önerõbõl a Bem
József utca egyes járdaszakaszainak felújítása valósulhat meg. Az utca elöregedett aszfalt- és betonburkolatú járdaszakaszainak felújítása idõszerû volt, állaguk
már nagyon megromlott,
balesetveszélyessé vált. A
községen belül magas kihasználtságúak a járdák a
nagyszámú szépkorúra, illetve a megnövekedett számú
kisgyermekes családokra
való tekintettel. Emiatt különösen meghatározó a gyalogos közlekedést
szolgáló járdák fejlesztése, az elavult, balesetveszélyes szakaszok korrekciója. A felújítás után
nagyban javulnának a gyalogos közlekedési viszonyok, elhárulna a jelenleg fennálló balesetveszély. A munkálatok április végén kezdõdtek
meg a tavalyi, Fõ utcai járdafelújítást végzõ vállalat, Talabér Jenõ polgármester és a falubeli
szorgos kezek közremûködésével. Ezzel a beru-

házások sora nem áll meg a községben, több
járdaszakasz is felújításra vár még, melyet az önkormányzat részben önerõbõl, részben pedig
pályázati forrásból kíván megvalósítani. Az idei
évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázatra a Lengyár utca útburkolatá-

nak felújítására pályázott az önkormányzat. A
falu folyamatosan fejlõdik és megújul a korábbi
és még tervezett pályázatoknak köszönhetõen.
A bölcsõde felújítása a tervezettek szerint halad,
továbbá az óvoda korszerûsítése, bõvítése is hamarosan megkezdõdik. Cél a meglévõ és az
újonnan Sopronhorpácsra költözõ lakosság számára élhetõ és szép környezet biztosítása.
Igler Patrícia

Tavaszváró faluszépítés Nemesládonyban
Talán most már bátran kijelenthetjük, hogy érkezik a tavasz, habár az idõjárás márciusban eléggé zord volt. Nemesládonyban is elérkezettnek látta az idõt a helyi egyesület, hogy szemétszedéssel és húsvéti díszekkel tegyék
szebbé kis falunkat. A Nemesládonyért
Egyesület néhány tagja egy borongós
szombat délutánon gyûlt össze, hogy a
falu környékét megtisztítsák a nem kívánt
hulladékoktól. A hûvös idõ sem szegte
kedvét a lelkes csapatnak, és egészen a
szomszédos falvak határáig felszedték
az út szélén hagyott szemetet.
A tavaszra hangolódás még azon a hétvégén folytatódott. A húsvét jelképeinek tervezése,
elkészítése, majd festése is elkezdõdött. A nyuszik és hímes tojások napokig készültek a lelkes

önkéntesek jóvoltából. Ezeknek a díszeknek a
sajátossága, hogy fából készültek, így nemcsak
szépek, de környezetbarát is mindegyik. A falu-

ház és a buszváró környékéhez kerültek ki a tavaszi díszek. Így már megszépülve várhatja a falu apraja-nagyja az igazi tavaszt.
Fábián-Bencsik Gabriella
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állomás állományában tevékenykedett, de
10 évig Ajkán is dolgozott. A vasúti szolgálatot
csak a kötelezõ két év sorkatonai szolgálat
szakította meg, amit az ország legtávolabbi
csücskében, Hajdúhadházon töltött.
Feleségével, Teri nénivel 1966 óta élnek
boldog házasságban, az együtt eltöltött 55 év
alatt kitartóan támogatták egymást. Hosszú
ideig tagja, majd pénztárosa volt az egyházközösségi képviselõ-testületnek. A sokszor szélsõséges idõjárási körülmények között végzett
munka sajnos megviselte Laci bácsi ízületeit,
most már legtöbbet csak a házban tartózkodik. Ha szép az idõ, akkor a teraszról figyeli,
ahogy Teri néni a szép kertet gondozza.
Laci bácsinak, aki mosolyogva mesél
hosszú életének történéseirõl, ezúton kívánunk
a település lakói nevében is jó egészséget és
még sok-sok boldog, feleségével együtt eltöltött évet! Isten éltesse, Laci bácsi!
Németh László

Járdafelújítás Sopronhorpácson
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Rózsatöveket kapott
Tompaládony Faluháza
Az acsádi Márk Rosarium adományaként szabadgyökerû rózsatöveket kapott Tompaládony
Faluháza. Polgármesterünk, Molnár Ildikó elmondta: „Az utolsó utáni pillanatban telefonáltam a rózsatövek miatt. A Márk Rosarium vezetõjével, Pócs
Margittal való telefonbeszélgetésünk után egy
órával már együtt válogattuk a töveket a rózsakertben. A jelszó az volt: jusson is, maradjon is. Hét-

Következõ megjelenés: 2021. június 2.

Május – Pünkösd hava – Tavaszutó – Ígéret hava
Május az év ötödik hónapja. A Gergelynaptárban 31 napos. A népi kalendárium pünkösd havának is nevezi. A tavasz harmadik hónapja. Az egyik kezével már a nyárba kapaszkodik. Nevét Maia görög istennõ római alakjáról, Maia Maiestasról kapta, aki õsi termékenységistennõ volt a római mitológiában.
Májusban tarka virágpompa díszíti a réteket és az erdei tisztásokat. Fehérre hántolt
fácskák jelzik, hol tisztogatták agancsaikat
az õzbakok. A réteken hullámzó fûtengerbõl
a fürjkakas „pitty-palatty”-át halljuk. Ciripelnek a tücskök. Szerelmesen búgnak a vadgerlék. Megszólal jellegzetes hangján a
nemrég érkezett sárgarigó is. Elõbújnak a rovarok, bogarak.
A vizeken tõkés récék hápognak. A parti
nádszegélyen nádirigók, nádi poszáták énekelnek. A nád felett szürke gém repül. A kakukk is keresi a helyet tojásai számára.
A szõlõ intenzív hajtásnövekedésben van,
a hónap végén kezdõdik a virágzása. A májusi cseresznye is pirosodni kezd.
Megújul a természet.
A májusi esõ mindig nagy jelentõségû volt
hazánk klimatikus viszonyai mellett. A népi
mondás is tartja a májusi esõ aranyat ér.
Májusban sok jeles napunk van, és sok
népi hagyomány és népi megfigyelés is kötõdik ehhez hónaphoz. Néhány a teljesség
igénye nélkül:
Május 1. Sok helyen májusfát állítanak a
legények titokban a lányos házak elõtt.
Május elsõ vasárnapja anyák napja. Az
édesanyákat, nagymamákat virágcsokorral
köszöntjük fel.
Május 4. Flórián napja, a tûzoltók védõszentje. Szent Flórián a középkorban élt, és a
legenda szerint már gyermekkorában megmentett egy égõ házat a tûztõl.

Május 10. a madarak és fák napja. A természet szeretetére és környezetünk védelmére hívjuk fel a figyelmet. A diákokkal ezen
a napon kirándultunk a természetbe. „Az erdõ beszélt hozzám, mert az erdõ beszél ahhoz, aki ismeri: jeleket ad, üzen, kitárja magát, csak meg kell érteni.” / Fekete István/
Május 12–13–14.: Pongrác, Szervác és
Bonifác, a fagyosszentek. A népi megfigyelés szerint hirtelen hûvösre fordul az idõ, nem
ritkák az éjszakai fagyok. A kényes zöldségeket csak a fagyosszentek után ültették el.
Május 25. Szent Orbán napja. Szent Orbán püspök a csepregi hegy védõszentje.
Ilyenkor a gazdák „gyepûtiprást” tartanak.
Megszemlélik a szõlõt, hogy milyen termés
várható. A plébános úr megszenteli a hegyet
és a bort, megáldja a szõlõben dolgozókat.
Sajnos ezen a napon is gyakori a hideg éjszaka, ami a szõlõnek nem tesz jót.
Pünkösd: május 23., pünkösdhétfõ: május
24. Ebben az évben májusra esik ez a keresztény ünnep, amelyben a kereszténység
a Szentlélek eljövetelét ünnepli.
Az ismer tebb pünkösdi népszokás Nyugat-Dunántúlon a pünkösdi királynéjárás,
és jellegzetes csepregi szokás volt a pünkösdi lófuttatás a pünkösdi király cím elnyeréséért.
Pünkösd szombatján Csepregen már
hosszú évek óta a borosgazdák tágra nyitják
a pincék ajtaját, és várják a hegyen a bortúrázókat.
„Áldott szép Pünkösdnek ideje, / Mindent
egészséggel látogató ege, / Hosszú úton járókat könnyebbítõ szele! / Te nyitod rózsákat
meg illatozásra, / Néma fülemüle torkát kiáltásra, / Fákat is te öltöztetsz sokszínû ruhákba.” /Balassi Bálint/
Horváthné Pados Teréz
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fajta rózsatövet kaptunk, köztük van a Tiszáról, Erkel Ferencrõl és az Árpád-házi Szent Erzsébetrõl elnevezett nemesítés is. Ez utóbbi nemesítés díszíti
Acsád fõutcáját. A rózsatövekhez mellékeltek ültetési tanácsokat, ültetési rajzot, valamint Márk Gergely, a legnagyobb magyar rózsanemesítõ életmûvét bemutató leírást és a Márk Rosarium történetét. A rózsatöveket az ültetési tanácsoknak
megfelelõen, az önkormányzati dolgozókkal és a
közmûvelõdési asszisztenssel közösen már el is ültettük. Köszönjük a Márk Rosariumnak az önzetlen
segítséget, hogy Faluházunk környezetét szebbé
és virágosabbá tehetjük!”
m.m

Áldott szép pünkösdnek
gyönyörû ideje…
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• Csáfordjánosfa
Zöldülj, Csáfordjánosfa
2021. április 10-én növényültetést tartottunk
társadalmi munka keretében. 30 db facsemetét
igényeltünk az Országos Fásítási Programban.
10 db korai juhart, 10 db ezüsthársat, és 10 db
platánt helyeztünk el a falu frekventáltabb helyeire. Ezen felül a Ruisz Díszfaiskola Kft. felajánlott településünknek 120 db tuját és egyéb növényeket, amelyeket ezúton is szeretnék megkö-

a tavalyi és idei évrõl
A tavalyi év is a vírus körül forgott, de hogy
ne csak minden arról szóljon, meg kell említeni a
mellette zajló, megvalósuló dolgokat is. Peresznyén 2020. február 15-én a falufarsangot még
meg tudták tartani kültéren, illetve az Írottkõ Natúrpark programja is megvalósulhatott, amikor is
kiválasztották a helyi gyöngyszemeket. Lehetõség volt még egy nagyon különleges eseményre is, melyre a település nagyon büszke. Egy 10
éve itt élõ, Romániából ideköltözõ magyar
hölgy és kislánya március 14-én megszerezték
honosítással az állampolgárságot egy kis ünnepség keretein belül. Nyáron újra beindult az
élet, a falunap is sikeresen lezajlott, melyrõl már
korábbi számunkban beszámoltunk. A megújult

lakosság megünnepelni. A település lakossága
egy ünnepséggel köszönte meg plébános úrnak az elmúlt évtizedek szolgálatát, továbbá felköszöntötték születésnapja alkalmából is. Sajnos
a tavalyi év eseményeit ezzel le is zárjuk, hiszen
az újbóli veszélyhelyzet nem engedett többet
megvalósítani. A vírushelyzetben az önkormányzat képviselõ-testületének feladat- és hatáskörét
a polgármester gyakorolja, Orbán Gyula polgármester minden döntésben kikérte és meghallgatta a testület véleményét, és ez alapján
döntött. Számos új határozatot hoztak és meglévõket módosítottak a vírus miatt (például: eseti
támogatások, szociális étkeztetés). Ami lényeges
és számottevõ jelenleg, hogy a szociális keretet

halastó és környéke több településbeli és környékbeli esküvõnek is helyszínéül szolgált. A környék megújulásához számos adományt kapott
a település, így több mint egymillió forintból valósult meg ez a nagymértékû beruházás. Polgármester úr ezúton is köszönetet szeretne mondani
mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a beruházáshoz.
További esemény volt még nyáron Horváth
István háborús vitéz emléktáblájának felavatása
a vitézi rend közremûködésével. Augusztus végén tartotta Dumovits István plébános az aranymiséjét, melyet a búcsú miatt késõbb tudott a

meg tudták növelni, így jelentõs támogatásokat
tud nyújtani az önkormányzat az óvodásoknak,
iskolásoknak; növekedett a temetési segély és
az étkeztetési támogatás is (az étkeztetést most
zömében a horvátzsidányi konyha végzi).
A 2021-ben is fennálló helyzetet megkönnyítette a Magyar Falu program keretén belül megvalósított falugondnoki szolgálat, mely január 1jétõl mûködik Peresznyén. A falugondnok munkájához nagyban hozzájárult a március elején
megérkezett busz, mellyel teljes körûen tudja ellátni teendõit. A falugondnok feladatai többek
között a házi segítségnyújtás, étkeztetésben va-
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szönni. Nagyon nagy segítségünkre volt az ÖTE
újonnan munkába állt Mercedes típusú gépjármûfecskendõje, amivel szállították az öntözéshez szükséges vízmennyiséget. Tûzoltó Egyesületünk a Magyar Falu program keretein belül tudta megvalósítani ezt a fejlesztést. Az idõ is kegyes
volt hozzánk, a faluból szép számmal voltak segíteni vágyók. Nagyon örülünk, hogy megszépülhetett a Közösségi Ház udvara, a temetõ és
parkolója, a buszparkoló és a buszmegálló környéke. Hisz fontos, hogy óvjuk, védjük környezetünket és ezzel gyermekeink egészségét. Köszönöm minden önzetlen segítõnek a munkáját, remélem, a következõ társadalmi munkánál is találkozunk, mert egy kis település ereje az összetartásban van, csak így fejlõdhetünk, növekedhetünk, mint azok a növények, amelyeket saját
kezünkkel ültettünk el! Ezután is meg szeretnénk
ragadni minden olyan pályázati lehetõséget,
ami szolgálja falunk elõremenetelét.
N.A.

Peresznye beszámolója
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ló közremûködés, közösségi és szociális információnyújtás, gyógyszerkiváltás, egészségügyi intézménybe/intézménybõl szállítás, gyermekek
tagiskolába való szállítása. Az oltások megkezdésével õ gondoskodik azon személyek oltópontokba való szállításáról is, akik igénylik azt.
A pályázatok között idén is számos kedvezõ
lehetõség adódik, melyekbõl az önkormányzat
szeretne minél többet kihasználni. Terveik között
szerepel a temetõ kerítésének felújítása (ez a pályázatuk tavaly nem nyert), utcák szilárd burkolattal való lefedése, az egykori iskola, majd posta
épületének felújítása, itt közösségi tér létrehozása
(itt szeretnék, ha a jövõben nyugdíjasklub is alakulna), szolgálati lakások kialakítása, valamint
eszközbeszer zés (rendezvényre mobilszínpad,
laptop, hangosítás stb.). A Tûzoltó Egyesület számára is akad lehetõség a Falusi Civil Alap egyesületeknek szóló pályázatai között. Ezek keretén
belül egy közvetlen beavatkozáshoz szükséges
eszközökkel felszerelt gyorsbeavatkozó autót kívánnak vásárolni. Sajnos mostanában sok beavatkozást kellett végrehajtani, így a jövõre nézve rendelkezésre állhatna egy olyan autó, amit
gyorsan hadba tudnak fogni a mentésekhez.
Idén is kihasználták a Tûzoltó Szövetség pályázati
lehetõségét, ahol védõfelszerelést, egyéb tûzoltáshoz szükséges felszerelést igényeltek.
Peresznye folyamatosan épül, szépül, melyhez az önkormányzat és a lakosság egy része is
nagy erõt fordít. Remélhetõleg a jövõben a község minden területe rendezett lesz, hiszen még
számos olyan szeglete akad a falunak, ahol lenne mit tenni. Erre hívja fel polgármester úr a lakosság figyelmét, hogy tegyenek jót a közösségért
és vegyenek részt a közösség életében, hogy újra felvirágozhasson az egykoron nagy összefogással mûködõ község.
Igler Patrícia

Kormányzati támogatásból
újul meg a Fõ utca Völcsejen
Régi álom válik valóra Völcsejen: a Magyar
Falu program keretében megújul a Fõ utca, de
más jelentõs fejlesztések is megvalósulnak a településen. A járdafelújítást közösségi munkában
végzik, amelyhez Szõke Attila, a község polgármestere, Barcza Attila országgyûlési képviselõ és
Gyopáros Alpár kormánybiztos is csatlakozott.

Közösségi munkában készül az új járda
Völcsej fõutcáján. A település még tavaly nyert
el kormányzati támogatást a járdák felújítására.
Emellett számos egyéb fejlesztést hajtottak végre a községben. – A Magyar Falu program keretében a település falu- és tanyagondnoki szolgálata új kisbuszhoz jutott, bõvítik a tûzoltószertárt, végéhez közelednek a templom felújítási munkálatai, és megkezdõdik a csapadékvíz
elvezetésének kiépítése – emelte ki Szõke Attila,
a község polgármestere.
Barcza Attila örömét fejezte ki, hogy a térségben ilyen jellegû fejlesztések valósulhatnak meg,

ezzel is segítve a kistelepüléseken élõk mindennapjait. – Völcsej településen csak ebben a ciklusban 4,2 kilométer járdát tudtunk megépíteni,
már csak egy 200 méteres szakasz van hátra. Közel 300 millió forintból a Magyar Közút kivitelezésében a település teljes fõutcája meg fog újulni,
és ki fog szélesedni, amire a helyiek több évtizede várakoznak. A Magyar Falu program
ebben a térségben nagyon sikeres, az
emberekkel, polgármesterekkel és a
képviselõ-testületi tagokkal közösen dolgozunk azért, hogy a térség minél jobban fejlõdjön – hangsúlyozta Barcza Attila, a térség országgyûlési képviselõje.
A közel 250 méter hosszú járdaszakaszt mintegy 2 millió forintos kormányzati
támogatással valósítják meg. A Magyar
Falu program történetében ez az elsõ alkalom, hogy Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelõs kormánybiztos fizikailag is kiveszi a részét a munkálatokból,
ugyanis az országgyûlési képviselõ mellett õ is
csatlakozott az önkéntes munkához. – Közel 700 településen sikerült hárommilliárd forint forrást juttatni
pályázati rendszeren keresztül falvaknak járdafejlesztésre az elmúlt 2 évben. Ebben a pályázati kiírásban a kormány csak az anyagköltséget támogatja, a munkadíjat nem. Elsõsorban azért nem,
mert a falvakban a közösségek még élõ közösségek, itt szívesen végeznek társadalmi munkát a falvakban élõ emberek, és ez zajlik most Völcsejen is
– emelte ki a kormánybiztos.
Forrás és fotó: SopronMédia
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• Lócs
Húsvéti díszítés és tojáskeresés Lócson
Lócson óriási fanyuszikkal és kiscsibékkel
vártuk a húsvétot, melyek gondos munkában
készültek, és március 15-én az ünnepi fõhajtást követõen kerültek kis a faluközpontba, valamint a Petõfi utcai pihenõhelyre. A fából ké-

Március utolsó szombatján önkéntes szemétszedésre hívta az önkormányzat a lakókat
Lócson, hogy megtisztítsák a községbõl kivezetõ
utak menti árkokat, a Pós-patak medrét. A szép
tavaszi napsütéses idõben sokan részt
vettek a megmozduláson, fõként a
Rózsafalu Civil Egyesület és a képviselõ-testület tagjai. Az önkéntesek 4-5
fõs csoportokba rendezõdve indultak
el a 4 bevezetõ út menti szakaszra, az
önkormányzat biztosította hozzá a
kesztyût, szájmaszkot és a zsákokat, a
szemétszedõknek csak láthatósági
mellényt kellett hozni. A délig tartó
munka eredményeképpen rengeteg
szemét gyûlt össze, amelyet Horváth
Péter és Lanczkor Dániel utánfutóval
hordott be az egykori iskolaépület udvarára. Az önkormányzatnak kell gondoskodni az elszállításáról.
Sajnos elképesztõ, hogy mi mindent eldobnak a „nemtörõdöm” emberek az útszéleken, találtunk teáskészletet, állati tetemet, mûfogsort,
építõanyagot, de még egy fél autó maradványát is: lökhárítót, ablaktörlõit, gumijait. Felfoghatatlan, hogy bizonyos embereknek ennyit ér a
környezetünk… Az akciónk után két nappal már
újra ott tátongott egy adag kiszórt szemét az

egyik út mentén. Egyúttal szeretném megköszönni az aktív részvételt mindazoknak, akik idejüket és energiájukat áldozva lelkesen az ügy
mellé álltak. Nagyon örültem annak, hogy min-

den korosztály képviseltette magát. Bízom benne, hogy a felnövõ generáció ezen akcióban
való részvétellel környezettudatosabbá válik –
zárta szavait Horváth Ildikó polgármester.
Reichardt Nikolett

SZJA 1%
Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját.
Néhány cím és adószám:
• Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.: 18887103-1-18
• Farkas Sándor Egylet, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 29. adósz.: 18882122-1-18
• Büki Nõi Kar Egyesület, 9737 Bük, Eötvös u. 11. adósz.: 18886724-1-18
• Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesület, 9737 Bük, Eötvös u. 11. adósz.: 19244064-1-18
• Sok-Szín-Pad Társulat, 9737 Bük, Eötvös u. 11. adósz.: 18898914-1-18
• Csepreg Város Fúvószenekara, 9735 Csepreg, Rákóczi u. 1. adósz.: 18892963-1-18
• Csepregi Vegyeskar Egyesület, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. adósz.: 18880278-1-18
• Idõs Lakókért Alapítvány, 9735 Csepreg, Kossuth L. u. 67. adósz.: 18223567-1-18
• Tömörd Községért Közalapítvány, 9738 Tömörd, Fõ u. 9. adósz.: 18897119-1-18
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szített nyuszik Pietrowski Zoltán falugondnok
keze munkáját dicsérik, míg a sárga kiscsibéket Horváth Ildikó polgármester asszony alkotta. A díszítésben önkéntesek is részt vettek.
Lócs Önkormányzata és a Róci Egyesület
húsvét hétfõn tojás- és nyuszikeresésre hívta a
falu apraját. Szép számmal jöttek gyerekek kísérõikkel, a játékos feladatok teljesítése után
nagy boldogságban mindenki talált magának egy kiskosárra való édességet, sõt a bátrabbak Pietrowski Zoltán falugondnok udvarán élõ nyuszikat is simogathattak, meglepetésben és szíves vendéglátásban részesültek.
Reichardt Nikolett

Tavaszi nagytakarítás Lócson

6

[

RÖVID

HÍREK

]

• Gór
Sportpark Górban
Évekkel ezelõtt pályázott a település vezetése sportpark kialakítására, amely most a Magyar Falu program keretében vált valóra. A Faluház mellett, a játszótér szomszédságában telepített sporteszközöket már nagyon várta a falu
aktív, sportolni vágyó lakossága. A mûszaki át-

adást követõen egybõl birtokba is vették a tornaszereket a rendszeresen tornázó lányok, aszszonyok és a helyi fiatalok. Sportolni vágyók más
településekrõl is jönnek, akik örömmel használják ki ezt az újabb edzési lehetõséget.
Az önkormányzat rendszeresen fertõtleníti
az eszközöket, illetve fertõtlenítõszert biztosít a
használóknak is. Reméljük, a sportpark sokáig
hozzájárul az egészséges életmód javításához,
fenntartásához!
N.L.

• Kiszsidány
Szemétgyûjtést szer vezett szombaton
Kiszsidányban Lágler Hajnalka, a Kiszsidányi
Tiszta Forrás Hagyományõrzõ, Természetvédõ
és Kulturális Egyesület elnökségi tagja.

A résztvevõk a faluban, a falut övezõ erdõkben és utakon gyûjtötték össze a felelõtlenül eldobott, majd otthagyott hulladékokat. Az apróságok – mûanyag zacskók, üdítõs flakonok, sörösdobozok – mellett nagyobb darabok, hûtõk,
hûtõláda, gumiabroncs is horogra akadtak. bz

pünkösdi lófuttatások egyik krónikása
FÉNY DERÜLT A KRITIKUS ÚJSÁGTUDÓSÍTÓ KILÉTÉRE
A reformkori csepregi „lófuttatásokról“ – már el is hunyt Gegõ Elek így kezdte 1940-es
amelyek gyõztese egy évre a „pünkösdi király” csepregi élményeinek leírását: „A’ nap alatt
rangot nyerte – 1840. június 20-án, a Pesten ki- reméllhetõ emberi élet’ felén tul vagyok, ’s még
adott Társalkodó címû lapban megjelent (az ed- is tegnap láthaték elõszer magyar népünnedig ismert leghosszabb és legkésõbbi) helyszíni pet.” Cikke végén hosszan elmélkedett arról,
tudósítás szerzõjét így tûntették föl: „Vasmegyé- hogy mi mindent lehetne ebbõl az rendezbõl, Ignácz”. Ennek az írói névnek a feloldását vénybõl kihozni. Csak ennyit idézek: „Ezt látám ’s
még nem ismertem „A pünkösdi király Csep- tapasztalám én a’ czimzett népünnepen, mit ha
regen és Jókainál” c. könyvem írásakor, 2005- biráló észrevételimmel követek, minden szívteben. Nemrégiben bukkantam a megfejtésre: len megrovás nélkül mondhatom, hogy itt a’
Gegõ Eleket rejti a név, aki papi ember volt. hajdankorban talán nemesebb irány törpül ’s
1826-ban lépett a ferencesek rendjébe. Egyet- álutra tér. Jelenleg ugyan is, nem levén sem
len eddig ismert portréja szerzetesi ruhában áb- anyagi, sem szellemi iránya, nem levén sem
rázolja. Korábban Pesten mûörökre alapított, sem évenkint
ködött, de hazafias és különöelõforduló díja, az egész népsen a magyar nyelvet propaünnep e’ silány alapon
gáló szónoklatai miatt 1837fenekszik, hogy egy ifju, jó futó
ben „számûzték” Szombathelylova után, bárha ezt pénzen
re, attól kezdve az ottani ferenbérlé is, pünkösti király czimet
ces rendházban élt (ma Assisi
nyer […]“. Gegõ arra hívta föl a
Szent Ferenc Kollégium, Aréna
rendezõk figyelmét, hogy
u. 1.). Onnan jutott el egyszer
„ipart ’s erkölcsiséget elõmozCsepregre is, ami akkor még
dító ünneppé alakíthatnák“ ezt
Sopron megyéhez tartozott.
a népszokást.
Gegõ Elek, 1805–1844
Ki volt Gegõ Elek?
Gegõ Elek után magam is
Nemcsak pap, hanem tudós is, aki sokat ku- hozzáfûzöm kritikámat a témához. Sajnálatos,
tatott és publikált, 1835-tõl a Magyar Tudomá- hogy Csepreg hagyja feledésbe menni ezt a
nyos Akadémia levelezõ tagja volt. Munkássá- hagyományt, amely pedig nagyon sajátos
gának méltatója, D. Mátai Mária szerint nem- színt adott múltjának. Annak idején Jókai Mórt
csak történész és néprajzi író, hanem szónok, is megihlette, és beépítette az „Egy magyar
nyelvész, pedagógus, népmûvelõ, aki földrajz- nábob” címû regényébe, amint ezt bemutatzal, folklórkutatással, mûvelõdéstör ténettel is tam a fent említett könyvemben. – Bár a helyi
foglalkozott, akkor még alig vagy nem is létezõ hagyományápolók 1993-ban jó ér zékkel felújítudományok elõfutáraként. Figyelemmel kísérte tották a lófuttatással nyert pünkösdi királyság
és örömmel üdvözölte a reformkori változásokat. nép szo ká sát, an nak éven kén ti gya kor lá sa
Célja és vágya az volt, hogy a népet szolgálja, azonban bõ két évtized után elmúlt. Pedig ha
hogy a köznép mûveltségét, kulturális színvona- továbbra is tar tottak volna lóversenyeket, ez a
lát emelje, hogy az ifjúságot tanítsa, látókörét rendezvény lehetne a helység látványos speciszélesítse.
alitása, és Csepreg Város logójába is bekerülA csepregi pünkösdi lóverseny ismertetése is hetne egy vágtató ló képe.
indokul szolgált számára, hogy a haladásra buzBalogh Jánosné Horváth Terézia
dítson. Az akkor 35 éves, és 39 éves korában
Budapest
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„Tisztítsuk meg Magyarországot”
akció Kiszsidányban

A hajdani csepregi
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Interjú Duschanek Mátéval,
az Ambulance Transport & Medical Safety Kft. vezetõjével
– Kérlek, mutasd be a vállalkozást!
– Cégünket 2018 februárjában
alapítottuk – 15 évnyi tapasztalattal
a hátunk mögött. Bel- és külföldi betegszállítások és különbözõ rendezvények egészségügyi biztosításával
foglalkozunk. Sopronhorpácsi telephelyünket közel 2 éve nyitottuk meg,

hogy a környéken élõk számára is
elérhetõ legyen a szolgáltatásunk,
ha Sopronba, vagy akár Szombathelyre kell szállítani mozgásukban
korlátozott személyeket. Jelenleg 2
db esetkocsi szintû mentõautó, (tavaly terveztük egy harmadik vásárlását, de a vírus közbeszólt) és 1 db
mentõtiszti autóval végezzük a feladatokat. A rendezvénybiztosítás pi-

kosárlabda). A külföldi utak a Covid
helyzet miatt minimalizálódtak, ennek kapcsán jutott eszünkbe, hogy a
kihasználatlanul álló autókkal miként
tudnánk segíteni a Horvátországi
földrengés bajbajutottjain. Két adománygyûjtést is szerveztünk, amikor is
8 autó utánfutókkal (telepakolva tartós élelmiszerrel, takarókkal, téli ruhákkal, radiátorokkal, bútorokkal) ju-

tott el a célterületre. Partnereink voltak a gyûjtésben és átvevõpontokként mûködtek: Hétköznapok Angyalai Alapítvány (Gyõr), Beledi egyesített Szociális Intézmény, Katolikus Karitász (Harka), Horvát Önkormányzat
(Kópháza), Paddy Sportegyesület
(Sopron). Természetesen Sopronhorpácson is gyûjtöttük az adományokat a Mûvelõdési Házban, ahova sok
adomány érkezett a településrõl és a
környezõ falvakból is. Az Önkormányzat és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta a gyûjtésünket. Ezúton is köszönjük minden adományozónak a nagy segítséget!
Köszönöm, hogy válaszoltál a
kérdéseimre, és köszönöm a lakosság nevében is a közösségért végzett munkátokat, további jó egészséget és kitartást kívánok!
Elérhetõségeik:
atmsmento@gmail.com,
+36-70/612-9281
Igler Patrícia

A vírushelyzet miatti rendkívüli
szünetben sem tétlenkedtek a
Sopronhorpácsi Napközi Otthonos
Óvoda dolgozói. Szülõi felajánlással készültek magas ágyások, melyekbe vetemény került, így most, hogy
visszatért az élet az
óvodába, a gyerekek
is tudnak segíteni
azoknak gondozásában. Ehhez érkeztek új
kerti szerszámok is. A
komposztáló tartalmát
az óvónõk a dajkák
segítségével kimerítették és elterítették a kiskertben, s töltötték a magas ágyásokba is. A kiskertbe szintén szülõi
felajánlással eperpalántákat ültettek. Az óvoda sziklakertje is felújításra került. A dajkák szorgos kezének köszönhetõen szemet gyönyörködtetõ lett az eredmény. A már tavaly is látott madárodúkban is
megkezdõdött a költés, ezt is figyelemmel kísérik a gyerekekkel. A tavalyi évben a Magyar Falu program nyertes pályázatából megvalósított játszóudvar kialakítása befejezõdött, elkészültek a játékok. A
játékok körüli területet társadalmi
munka keretén belül tették rendbe
a szülõk és a dolgozók. Magyarország kormánya döntött az „Ovis

labdaprogram” megvalósításáról
az óvodás gyermekek egészséges
életmódra és a mozgás szeretetére
tör ténõ nevelése érdekében. A
program célja, hogy óvodás gyer-

mekek számára hozzáférhetõvé
váljanak olyan sporteszközök, melyek használatával emelkedik a
sportoló gyermekek száma, amelylyel kialakul az igényük a rendszeres testmozgásra, mozgásban gazdag életmódra. A sopronhorpácsi
óvoda is a támogatott intézmények
között volt. Nagyon sokféle, hasznos sporteszközt kaptak, reméljük,
ezeknek az eszközöknek a segítségével még inkább kedvet kapnak
a gyermekek mozgáshoz, a labdajátékokhoz, focizáshoz.
Igler Patrícia
További képek a
repcevidek.hu weboldalon!
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aci alapú, a minõségi szolgáltatás
viszont elengedhetetlen ezen a téren – és itt fõleg igaz, hogy az olcsó
nem biztos, hogy jó! A szállítások során is a betegközpontú szemlélet érvényesül. A külföldi feladatokat a
pécsi partnercégünkkel összhangban a biztosítók rendelik meg, míg
a belföldi utak zömmel privát megrendelések, illetve a Soproni Gyógyközpont telephelyei közötti betegutakat is cégünk végzi.
– Mekkora a személyi állomány?
– A vállalkozásban 15 fõ dolgozik,
kik orvosok, mentõtisztek, mentõszakápolók és gépkocsivezetõk. Vannak fõállásban és részmunkaidõben
dolgozók egyaránt.
– Milyen országokban fordultatok már meg?
– A mentõgépjármûk évente kb
50.000 km-t futnak, rendszeresen járunk Németországba, Olaszországba, Horvátországba és Ausztriába,

de hoztunk haza már beteget Londonból és Koppenhágából is.
– Milyen a helyzetetek a vírus
miatt?
– Jelenleg a kórház telephelyei
közötti szállítások teszik ki a munkánk
nagy részét. Mivel rendezvény abszolút nincs, így ez kiesik, csak egykét sporteseményre megyünk (foci,

Nem állt meg az élet az óvodában
a rendkívüli szünetben sem
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• Gór
Húsvéti tojáskeresés Górban
Húsvét elõtt, szombaton Nagy Tímea könyvtáros tojáskeresésre invitálta a góri gyerekeket,
melynek a játék mellett célja volt az is, hogy a
családok túrázzanak egy kicsit a falu környékén. Az idõjárás nem fogadta kegyeibe a résztvevõket, mert a kezdéssel egyidõben az addig
ragyogó napsütést tavaszi zápor váltotta fel,
melyet késõbb hózápor is követett. Szerencsére késõbb visszatért a jó idõ.

Csepregen is õrzik
a „Rózsaember” hagyatékát
„Életem szerelme a rózsa. Törekvéseim értelmét abban látom, hogy rózsáim szebbé tegyék
a világot, az emberek örömére” – vallotta Márk
Gergely rózsanemesítõ.

Badacsony futórózsa

A Répcevidék áprilisi számában jelent meg
a Mezõgazdasági utak javítása Szakonyban
címû cikk. A munkálatokban részt vevõ nevek
közül kimaradt Hasza Zsolt gazdálkodó, melyet
ezúton pótolok.
ADA
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Helyreigazítás

10 db Márk Gergely-féle, nemesített rózsatövet kapott ajándékba az acsádi gyûjteményes
rózsakert vezetõjétõl a csepregi Petõfi Sándor
Mûvelõdési, Sportház és Könyvtár, amelyekkel
az intézmény belsõ kertjének növényzetét újították meg. Így az intézmény a „Rózsaember”,
Márk Gergely hagyatékának õrzéséhez csatlakozott Pócs Margit segítségével.
Az intézmény belsõ udvarai
az 1980-as nagyközségi könyvtár kialakításával jött létre. Már
akkor az elõtérbõl nyíló kertet
tudatosan pihenõkerti növényzettel látták el, amely az évek
során kinõtte a kertet, s többször megújításra szorult. A beruházással ültetett fenyõk, talajtakarók mellé Téglássy Gyõzõ
kertjébõl árnyékliliom, gyöngyvirág került. 2005-ben a Csepregbõl elszármazottak találkozóján részt vevõk egy lila akácot ültettek. Legutóbb 2010Acsádon a Márk Rosariumban Pócs Margitnál
ben, a fõtér fejlesztési beruházás során, a városfesztiválra készülve cserélték emlékére nemesített aranysárga bokorrózsát, a
le, illetve frissítették az elöregedett növényzetet. Pesti Srácok emlékére, Nagy Imre emlékére a
A korábbi rózsákat, fenyõket, mályvákat vissza- tiszabokor és az ágyrózsa bemutatását valósítja
metszették, melléjük gyógy- és fûszernövényeket meg.
ültettek Zsolnai Balázsék és Horváth Gyuláék
Jövõbéli tervük között szerepel, hogy a megadományaiból.
újított térben kisebb kamara-elõadásokat tartsaA kert hangulatos játszótérként való funkció- nak a tavasztól õszig terjedõ idõszakban.
ját erõsítette, amikor egy facebookos ötlet alap-ze-

A fotókat készítette: Németh István

Az indulás családonként történt, majd a kapott térkép alapján, illetve az útvonalon elhelyezett színes szalagokat követve a résztvevõk három helyszínen kereshették meg a festett fõtt tojásokat, illetve csokitojásokat. Az elsõ állomáson
Vereckei Anikó és családja rejtette el a tojásokat
az udvaron, a hímes tojás mellé minden gyerek
kapott egy Anikó által készített süteményt is. A
második és harmadik állomás a falu határában
volt. A gyerekek a tojások megkeresése után találós kérdéseket fejthettek meg. A harmadik állomáson Németh Izabella és Németh Laura várta a családokat ügyességi feladatokkal.
A visszajelzések alapján a rossz idõ ellenére a családok jól érezték magukat a rendezvényen.
N.L.

ján, nyári diákfoglalkoztatás keretében
Szalkayné Sárváry Hajnalka irányításával egy
gyerekugráló felfestésére került sor, amelynek a
hozzánk érkezõ napközisek, fiatal olvasók, nyári
táborosok nagyon örültek.
A belsõ udvar tavaszi rendbetételét tervezve
éppen kapóra jött számukra a rózsatövek felajánlása. Mára az ültetést el is végezték. Várják
a nyitási lehetõséget, amikor a visszatérõ intézményhasználók, látogatók a belsõ kertet is
megcsodálhatják.
Köszönet Pócs Margitnak, az Acsádon található Márk Rosarium tulajdonosának a felajánlott bokor-, futó- és teahibrid rózsákért.
Az intézmény dolgozói a rózsák mellé kis tájékoztató táblákat fognak elhelyezni, amelyek
majd a fajtáról, a nemesítõrõl és az adományozóról szólnak, s az intézmény honlapján és
Facebook-oldalán folyamatos tájékoztatást adnak az elültetett rózsatövek növekedésérõl.
A rózsakert a korábban ültetett Queen
Elizabeth rózsa mellett a magyar Márk Gergely
nemesítõ által létrehozott, Badacsony elnevezésû, pipacsvörös futórózsát, a Domokos János
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Akire büszkék lehetünk!
Nemesládonyban él egy fiatalember, Kancsér Szabolcs, akit
úgy ismertem meg, hogy kiskorától rajong a gépekért, a mezõgazdaság körül forgott minden

gondolata. Ezért nem is volt kérdés, hogy az általános iskola elvégzése után milyen pályát választ. Szabolcs a Kisalföldi ASzC
Vépi Mezõgazdasági Technikum,
Szakképzõ Iskola és Kollégiumába nyert felvételt. Az évek hamar
elröpültek, az idén már végzõs
tanuló. Tanulmányi eredménye
végig kiváló volt. Ezért tanárainak
nem is volt meglepetés, hogy
ilyen jól szerepel versenyen.
A mezõgazdasági gépész
SZKTV-n Kancsér Szabolcs 80%-os
eredménnyel teljesítette az SZKTV
írásbeli fordulóját. Tehát jeles érdemjeggyel felmentést kapott a
szakmai vizsga írásbeli része alól.
Szeretnék egy kis tájékoztatást
írni, mi is az az SZKTV. A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt a szakkép-

zõ iskolák végzõs tanulóinak rendezik meg. A versenyre való nevezést megelõzi egy iskolai válogató forduló, amelyet minden
végzõs tanuló megír. Akik itt a legjobban teljesítenek (általában 34 tanuló), õket nevezik az országos versenyre, õk vehetnek részt
az országos írásbeli fordulón. Az
iskolai forduló után egyébként a
kiválasztott tanulókat folyamatosan készítik a tanárok a versenyre, ez elég kemény plusz munka
az iskolai teendõk mellett.
Az országos írásbelin legjobban szereplõ diákokat hívják
meg a döntõre, ahol elméleti és
gyakorlati forduló is van. A végeredményt ennek a három résznek az összessége adja. Azon tanulók, akik egy megfelelõ százalék fölött teljesítenek, mentesülhetnek a szakmai vizsgájuk egyes
részei vagy akár az egész vizsga
alól is. Az idei évben a járványhelyzet miatt csak az írásbeli forduló került megrendezésre.
Szabolcs elmondta, szeretne
továbbtanulni, érettségizni, majd
a gépésztechnikumot elvégezni.
Februárban már T kategóriából
jogosítványt szerzett, de hamarosan a B kategóriát is szeretné a
zsebében tudni. Kívánunk Szabolcsnak sok erõt, egészséget,
kitar tást céljai eléréséhez!
Pietrowskiné Végh Andrea

Komoly útépítési munkálatok
Tormásliget térségében
Ágh Péter országgyûlési képviselõ tag aszfalt kopóréteg épül. A munkászámolt be lapunknak arról, hogy zajlik kat a burkolatjelek felfestése zárja. A
a tormásligeti út felújítása. Az útszakasz munkálatok félpályás forgalomkorlátofontos szerepet tölt be Bük és Csepreg zás mellet zajlanak. A balesetek elkerümegközelítésében, valamint a két me- lése és a kivitelezést végzõk munkájágyei jogú város, Szombathely és Sop- nak segítése céljából szükséges, hogy
ron közúti kapcsolatában. Tormásliget lakóinak különösen régi vágya volt, hogy megtörténhessen a településre beérkezõ
és azon átvezetõ út felújítása.
A munkálatok két részre oszthatóak – mondta Ágh Péter. Tavaly megtörtént az elsõ ütem
építése a csepregi körforgalomtól. Annak finanszírozása hazai költségvetési forrás volt, a
Ágh Péter kisfiával, Benedekel
Kormány a Magyar Falu progtelintette meg az útépítési
ram keretében biztosított 257
munkálatokat Tormásliget térségében
millió Ft-ot az 1,6 km hosszú
munkálatokra. Ennek folytatása a mos- mindenki fokozott figyelemmel és türetani fejlesztés, amely 4,2 km hosszan lemmel, a szabályok betartásával köztörténik a Területfejlesztési Operatív lekedjen.
Program keretében 662 milliós támoÁgh Péter elmondta: a Répce vigatásból. A Közút tájékoztatása szerint déke, Csepreg és Bük térsége az utak
a kivitelezési munkák március hónap- szempontjából az egyik legkritikusabb
ban kezdõdtek, és nyáron fejezõdnek volt a megyében. Ennek megoldása
be. A beavatkozás során 2,7 km hosz- érdekében kormányzati forrásból
szon a meglévõ pályaszerkezet felma- megújulhatott a Csepregen és Bükön
rásával, átkeverésével, kötõanyag átvezetõ állami utak jelentõs része. Elhozzáadásával új alapréteg készül, kezdõdött a fejlesztés Csepreg és Bük
majd erre 10 cm melegaszfalt kerül. között, és így történik ez most a tormás1,5 km hosszú szakaszon a meglévõ lo- ligeti szakaszon is. Ezzel az itt élõk nakális burkolathibák kijavítása után asz- gyon régi útfelújítási igénye teljesülhet.
faltkiegyenlítõ réteg, majd 4 cm vasyde
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• Sopronhorpács
Elismerés az éveken
át tartó közösségi munkáért
Mint ahogy korábbi számunkban beszámoltunk róla, Sopronhorpács Község Önkormányzata elindított egy kezdeményezést,
mellyel hagyományt szeretne teremteni: kiválaszt minden évben olyan segítõ kezû
sopronhorpácsi lakosokat, akiknek megköszö-

nik a hosszú éveken át tartó lelkes munkát,
amellyel hozzájárultak a település fejlõdéséhez. 2020-ban hét lakost választott a képviselõ-testület, akik közül hat lakos februárban
megkapta az elismerõ oklevelet és ajándékcsomagot. Áprilisban a hetedik ajándékozottat, id. Bertha Lászlót is felkereste Talabér Jenõ
polgármester és Farkas Krisztián alpolgármester, hogy megköszönjék a társadalmi munkákban tanúsított odaadó munkáját. Ezután is hálás köszönet mindnyájuknak!
Igler Patrícia

Anyák napi
„ünnepség” Tompaládonyban
Május elsõ vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük, ami ebben az évben sem maradhatott el. Községünkben idén – a vírushelyzetre való tekintettel – rendhagyó módon köszöntötték
az édesanyákat és a nagymamákat az általános iskolások. Május 1-én délután 15 órakor a
polgármester asszony, Molnár Ildikó és a közmûvelõdési asszisztens, Baloghné Varga Rita több
mint negyven szál virággal indult útnak, hogy
minden diák otthonához ellátogassanak. A tanulók egy elõre megkapott és általuk megtanult
verset szavalva álltak édesanyjuk, nagymamájuk elé házuk udvarán, ahol a már említett virággal is megajándékozták õket e jeles napon. Ha
a megszokott iskolai, közös ünnep hangulata hiányzott is, az anyák, nagymamák szeme nem
maradt szárazon, örömmel fogadták csemetéjük meglepetését. Köszönjük a részt vevõ gyerekeknek a közremûködést, szüleiknek a segítséget és a közösségi összefogást. Legyünk bár járni tanuló kisdedek, vagy õszülõ halántékú felnõttek, igazán boldogok csak addig lehetünk,
míg van kinek mondanunk azt a szót, hogy
„Édesanyám”.
m.m.

Ólmod, vagy horvát nevén Plajgor egy kicsiny
horvát település Vas megyében az osztrák határ
mellett. Ugyan egy kis településrõl van szó, mégis
identitását, hûségét máig õrzi.
Az elmúlt év még úgy kezdõdött, ahogyan
minden év, a szokásos horvát bálokkal kezdtek:
Sopronba, Kõszegre, vagy akár Szombathelyre,
ahova mindig többen mennek, általában a kisbusz kevésnek bizonyul. Farsanghoz közeledve következett a Dé-Dé Bá-Bé õsrégi farsangi szokásuk.
A farsangbúcsúztató így zajlik náluk: egy férfi bábut kitömnek szalmával, õ a „Déd”, egy másikat
(hogy muris legyen, õ a magasabb), „Zsuzsinak”
nevezve nõnek öltöztetnek. A menet végigmegy a
falun, és énekli: „Dé-Dé Bá-Bé méesopust prohajekorizma dohajé, ki tye snami pirovati niga triba
milovati HUJ-HUJ...”. Ezt ismételgetik rozzant harmonika mellett: „A farsangnak vége, jön a böjt, aki
velünk vigadozik, azt
nem kell sajnálni, hujhuj-huj”. Ezt követte a
várva várt disznóölés,
hisz ott minden család –
a részvételen és esti közös vacsorán kívül –
másnap kóstolócsomagot kap a finomságokból. Ezután sajnos jött a
vírus, és a húsvétot már
nem tudták megünnepelni, pedig a feltámadási körmenetre a környékrõl és még Szombathelyrõl is érkezni szoktak résztvevõk, voltak már négyszáznál is többen. Júniusban, dacolva a helyzettel, megtartották a Szent
Mihály Szekere Vándorszínház közremûködésével
a trianoni megemlékezést a Szt. Márton-templomban, szentmise után elõadással és koszorúzással. A
szentmise perselyadományát pedig az éppen abban az idõben leégett horvát település, Narda kultúrotthonának felújítására adományoztatták. Júliusban aztán a kis enyhítésre tekintettel megtartották Dumovits István plébánosuk aranymiséjét a Szt.
Márton-templomban, majd kis agapéval a községháza udvarán a sátor alatt egyénileg is meg-

köszönték a náluk töltött 46 évét az 50-bõl. Megszervezték még a tengerparti kirándulást is, ahova
ugyan már csak kis létszámmal mentek el, mert
többen féltek a „kórtól”. Szeptember 12-én még
megtartották a „Falunap – Horvát nap – Értéktár”
bemutatót, de sajnos gyér volt a részvétel, megint
csak a pandémia miatt. Sajnos a továbbiakban
elmaradt
a
szokásos
horvát
Máriakegyhely–Meðugorje utazás, melyet minden évben 23 éven át megtettek… A mindenszenteki
máglyatûz esti programon a szentmise után a temetõben alig voltak harmincan. Aztán jött Szent
Márton ünnepe, és nagyon féltek, hiszen elõtte évben több mint 250 résztvevõ volt, ezért nem merték meghirdetni. A horvátzsidányi gyerekeket viszont nem lehetett lebeszélni a már több mint 10
éve hagyományossá vált lampionos felvonulásról.

A templom elõtt mondott köszöntõt Hergovich Vince polgármester és imát Dumovits István plébános
úr. Természetesen fogadták a szép számmal összegyûlt résztvevõket a templom elõtt, kiket a községháza udvarán a sátor alatt ezúttal csak meleg teával és forralt borral kínáltak.
Sajnos a falusi Szt. Márton-ünnepség, az esti
bál, továbbá a karácsony elõtti ünnepség, a szilveszteri szokásos községházi összejövetel elmaradt. Karácsonykor minden szépkorú és minden
gyermek ajándékcsomagot kapott, továbbá a
lehetõségekhez igazodva a szokásos karácsonyi
támogatást is kiutalták a rászorulóknak. A horvátországi földrengés károsultjainak gyûjtést szervez-
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tek, melynek eredményeként két kisbuszra való
tartós cikk és 300 euró pénzadomány gyûlt össze.
Sajnos ezután szinte semmilyen rendezvény nem
volt, többen átélték ezt a szörnyû kórt, de szerencsére nem halt bele senki Ólmodon, vigyázott
mindenki egymásra. Felhívással Hergovich Vince
polgármester többször is óvta a település lakóit,
de a falugondnoki szolgálattal minden igényt kielégítettek és jelenleg is kielégítünk. Bárkinek
volt/van or vosi, gyógyszer vásárlási, tesztelési
vagy egyéb igénye, azt soron kívül kielégítik. Jelenleg is az éppen rászorulókat falugondnokuk elviszi a vírus elleni oltásra az orvos kijelölése és
jegyzõnõ közremûködése alapján (akár szombaton is). A jó, sõt kimagasló falugondnoki szolgálatnak köszönhetõen nemcsak a szolgáltatásban,
de a „saját beruházás” fejlõdésében is elõre haladtak. Pályázati Magyar Falu program-támogatásból ugyan megszépült a községháza külsõ
homlokzata, bár a kivitelezõ „Idna Ép”-pel nem
voltak megelégedve, mert többek közt az épület
kapujának cseréjét „elfelejtette” elvégezni, de a
falugondnok társadalmi munkában, szabadidejében, nagyot alkotott, mert odaillõ, csodálatos
kaput varázsolt az épület fõbejáratára. A beruházáshoz kapcsolódóan, szintén a falugondnok vezetésével sikerült önerõbõl egy kocsibeállót létesíteni, több férfi polgár társadalmi munkában építette, alkotta ezt meg, amiért ezúton is hálás köszönettel tartozik polgármester úr. A múlt évben
nyertek közterület-karbantartásra gépeket, melyeknek méltó helyét, garázsát most alapozták
szintén társadalmi munkában, falugondnokuk vezetésével. Idõközben a Nemzetiségi Beruházási
Pályázaton nyertek 2 millió Ft-ot a Mersiceva Hiza
galériájának felújítására, vízszigetelésére, melynek munkálatai most kezdõdnek, és ismét a falugondnok a megrongálódott Galéria ablakaiból
kettõt – szintén szabadidejében – újra elkészített,

hogy a mesterek elkezdhessék a munkálatokat.
Ugyancsak a Mersicevi Ház Brigovich-féle „Gyökerek Múzeum” karbantartására is nyújtottak be
pályázatot, melyrõl várják az elbírálást, és remélik, a kért összeget meg is kapjuk. Lajos bácsi halála óta nem történt felújítás a múzeumban, bár
a „család” beszélt róla, de nem tettek semmit,
meg sem látogatták, meg sem nézték azóta. Ígéret van arra, hogy a Magyar Közút kezelésében
lévõ országos közút, mely a település Fõ utcáját
takarja, felújításra kerül ez évben. A mostani Magyar Falu program keretében útfelújításra adtak
be pályázatot, mert a Klastrom utca helyzete nagyon rossz, bízva abban, hogy a „kór” elmúlásával ismét megindul Klostermarienberg (Borsmonostor) felé a munkába menõk csapata, és jó
lenne, ha „méltó” közlekedési utuk lenne. Nagyon fontos pályázatot akarnak beadni a játszótérépítésre, mivel kicsiny játszóterük tönkrement,
mert vízlevezetõ árokban volt, de a lakosság
18%-a még nem választópolgár, ezért ildomos
volna egy legalább kicsiny, méltó, korhoz illõ terület számukra. Bízunk benne, hogy a beoltottság
a Covid ellen olyan mértékû lesz, hogy az év második felére tervezett programjaikat meg tudják
tartani. Augusztusra tervezik a Falunap – Horvát
nap keretében a megújult Galéria ünnepélyes
átadását. Szeptemberre szer vezik az utazó
mariazelli szoborhoz a zarándoklatot, mely programot májusban szokták megtartani, de már tavaly és idén is elmaradt. Októberben szeretnének
elmenni Medjugorjéba, és remélhetõleg a Szt.
Márton-napi lampionos ünnepségsorozatot is
meg tudják tartani.
Szívbõl reméljük, hogy az év végét ismét faluközösségben tudjuk megünnepelni, kicsikkel, szépkorúakkal és mindenkivel.
Hergovich Vince polgármester
Igler Patrícia

Költészet napja Meszlenben
Egész életünket végigkíséri az irodalom. Óvodásként, kisiskolásként már találkozhatunk vele, és szinte minden korosztályt megérint, hiszen a szerelmi csalódások, vagy éppen a pillanatnyi boldogság
ér zete egyformán megszólalhat a líra
nyelvén. Manapság már nem annyira divatos verseket olvasni a fiatalok körében,
mégis vannak olyan költemények, amelyek hallatán az ember libabõrõs lesz. A
költészet napja szerintem errõl szól: hogy
valami több év, sõt több száz év után is
ilyen hatást tud kiváltani belõlünk, emberekbõl – megérdemli hát az ünnepnapot!
Én, mint a Nemzeti Mûvelõdési Intézet közmûvelõdési asszisztense igazán fontosnak
tartom, hogy mindez eljusson a fiatalokhoz, az idõsekhez egyaránt, és méltóképpen emlékezzünk errõl a napról.
A magyar költészet szinte kiapadhatatlan forrás mindazok számára, akik szeretnék megismerni kultúránkat, nyelvünket,
történelmünket. A verseken keresztül pontos rajzot kapunk minden korszakról, társadalmi, kulturális és gazdasági állapotról.
Ez a megemlékezés sajnos idén országszerte, így Meszlenben is új formát kell, hogy
öltsön – online módon kerül megrendezésre.
A falu lakosainak több körbõl álló, az alkalomhoz íródott kvízkérdéseket kell megoldaniuk és visszaküldeniük a megadott címekre,
illetve többen közülük egy kis online mûsorral is készülnek.
Balázs Anikó
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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
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.)

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)

Impresszum

TERVEZETT RENDEZVÉNYEK
Május 7-én, 14-én, 21-én, 28-án, pénteken
15–18 ó. Bükfürdõn, a Pavilon soron: TERMELÕI PIAC.
Május 8-án, szombaton 10 ó. Rododendron túra:
Kiszsidánytól Kõszegig Útvonal: Kiszsidány – Rododendron/Havasszépe-gyûjtemény – Kiszsidány-forrás – Horvátzsidány, Keresztelõ Szent János-templom – Ólmod –
1699-ben állított határkõ – Kõszeg. Táv: 11 km. Idõtartam: 4 óra. Túravezetõ: Hegyvári Ferenc (30/396-8050)
Május 8-án, szombaton 17.30 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki TK – Jánosháza VSE megyei I. o. labdarúgómérkõzés.
Május 9-én, vasárnap 14 ó. Sopronhorpács KSE –
Peresztegi SE és Zsira TSK – Fertõszéplaki SK, 17 ó.
Egyházasfalu SE – Nagylózsi SK, 17.30 ó. Acsád-Meszlen
SE – Gersekarát SE és Répcevisi FC – TITA Agyagosszergény SE megyei III. o. labdarúgó-mérkõzés.
Május 16-án, vasárnap 17.30 ó. Csepregi SE –
Csörnöc Gyöngye Vasvár VSE megyei I. o., Répcevölgye
SK Bõ – Szergény SE megyei III. o. labdarúgó-mérkõzés.
Május 22-én, szombaton délután a csepregi szõlõhegyekben: NYITOTT PINCÉK.
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névjegyzék anno 1848-ból
Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk az elmúlt hónapban. Iskolai tanulmányainkból és az ünnepi beszédekben hallhattuk, hogy 1848-ban
megtörtént hazánkban a polgári átalakulás.
Az áprilisi törvények eltörölték a feudalizmust, azaz a feudális terheket, pl. a robotot (= ingyen munka a földesúr földjén), megtörtént a jobbágyfelszabadítás (= a parasztember
úrbéri földjének tulajdonosa lett) és a cenzusos választójog
alapján részt vehetett a társadalom többsége az elsõ népképviseleti választáson.
1848 tavaszán a jobbágyfelszabadítás – kötelezõ jellege
miatt – lezajlott falunkban is. Az úrbéri földek elvétele földesuraiktól s a volt jobbágyoknak tulajdonul adása – ezt a helyzetet nem volt egyszerû lelkileg feldolgozni.
Mekkora földet birtokolt a falu parasztsága akkor? – tehetnénk fel a kérdést. Számszerû adatok hiányában errõl
nincs pontos információnk. A szombathelyi levéltárban
megtalálható az elsõ népképviseleti választára készült választói lista.
A választójogról az áprilisi törvény kimondta: „a választók szabad királyi városokban vagy rendezett tanáccsal ellátott községben 300 ezer Ft [ezüst forint] értékû házat vagy
földet, egyéb községekben pedig eddigi úrbéri értelemben vett 1/4 telket, vagy ezzel hasonló kiterjedésû birtokot,
kizáró tulajdonul vagy hitveseikkel s illetõleg kiskorú gyermekeikkel közösen bírnak.“
A lista alapján 51 személy gyakorolhatta községünkben a
választójogot.
Ingatlanbirtok alapján, azaz ¼ telek vagy annál nagyobb szántóval rendelkeztek 48-an, így szavazhattak. Íme a
névsoruk: Ambrics János, Ambrits Péter, Czuppon Mátyás,
Draskovics János, Ernst Mátyás, Gyajcsics István, Gajcsity József, Gfics Mátyás, Gregorics Mátyás, Hettinger János, Horváth Albert, Horváth János, Horváth János, Horváth József,
Iteller József, Kaufman István, Király György, Kolarics András ,
Kolarics György, Koledics Pál, Komonczki István, Komonczky
Pál, Kornfeind János, Kövér Tamás, Krizmanics Antal, Márovics
István, Matafán János, Matafán Mátyás, Matafán Mihály,
Mércz István, Miletics Ferenc, Miletics János, Miletics Mátyás,
Musatics Ferenc, Palatin György, Perácz István, Pusker Iván,
Pusker József, Pusker Márton, Rásztovics Mihály, Ragasics Imre, Ragasics István, Ragasics János, Ragasics Mátyás, Ratesics János, Stifskovics Flórián, Szabó János, Vlasich János.
A nõknek még nem volt szavazati joguk, õk nem vehettek
részt a joggyakorlásban. Értelmiség kategóriában 1 személyt
jelöltek meg, õ Diricz János volt. Régebbi jog szerint pedig,
azaz nemesi származása alapján Chernel Ferdinánd és
Chernel Gusztáv továbbra is szavazhatott.
A számadatok alapján következtetni tudunk a falu gazdasági helyzetére. Községünk összlakosságának 9,13%-a
rendelkezett szavazati joggal, az országos átlag 7–9% között
mozgott. Igy kijelenthetjük, településünk lakói, kik elsõsorban
növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, szorgalmas és kitartó munkájukkal elérték, hogy az átlagnál jobb
anyagi körülmények között éltek a XIX. század közepén.
KSzÁ

Kedves Olvasók!
Ha Ön is, Te is szelektíven válogatod ki a szemetet, akkor most
szeretnélek megkérni, hogy a KUPAKOKAT tedd külön zsákba. Továbbra
is a simasági könyvtárban gyûjtöm,
vagy vidd el személyesen Eszternek
Nagygeresdre.
Segítsünk Eszternek!
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Május 22-én, szombaton 17.30 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki TK – Lorry Gm Kft. Szarvaskend megyei I. o.
labdarúgó-mérkõzés.
Május 23-án, vasárnap 14. ó. Zsirán, a sportpályán:
Zsira TSK – Peresztegi SE, 14.30 ó. Acsád-Meszlen SE –
Sorkifalud-Gyanógeregye SK és Simaság SE –
Kemenesmagasi FC, 17 ó. Répcevisi FC – Balf SE megyei
III. o. labdarúgó-mérkõzés.
Május 24-én, hétfõn 17.30 ó. Csepregi SE – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés.
Május 27–30. Nemzetközi gyermeknapi rendezvények településeinken.
Május 29-én, szombaton 17.30 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki TK – Répcelaki SE megyei I. o. labdarúgómérkõzés.
Május 30-án, vasárnap több településen, közte
10.30 ó. Csepregen, a Promenádon: HÕSÖK NAPJA.
Május 30-án, vasárnap 17 ó. Sopronhorpács KSE –
Répcevisi FC, Egyházasfalu SE – Fertõrákosi SE megyei III.
o. labdarúgó-mérkõzés.
Június 4-én, pénteken több településen, közte
Csepregen, a Kovács utcai Trianon-emlékhelynél: NEMZETI ÖSSZEFOGÁS NAPI megemlékezés.
Június 6-án, vasárnap 17.30 ó. Simaság SE –
Csénye SE megyei III. o. labdarúgó-mérkõzés.

Tömördi választói
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