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• Sajtoskál
Húsvéti fészekrakás-fészekrablás
Sajtoskálon

„Tojásvadász Túra” Górban
Április 16-án (nagyszombaton) délután tojáskeresõ túra indult a góri erdõbe. Bár a szél erõsen fújt, a programra szerencsére nagyon sokan
(70-en) érkeztek, gyerekek, fiatalok és felnõttek

dõszélen, addig a húsvéti nyuszi elszórta a csomagokat a focipályán és környékén. Hogy a
csomag megszerzése ne legyen túl egyszerû,
mindenkinek a saját számával ellátott jutalmat

egyaránt. A résztvevõk induláskor kaptak egy
sorszámot, aminek a túra végén volt jelentõsége. A séta során szemfülesnek kellett lenni, hiszen 25 betû került elrejtésre a kijelölt útvonal
mentén. Útközben sokat beszélgettünk, nevettünk és biztatásként az elrejtett édességbõl is falatoztunk. A 3,5 km-es túra során minden betû
meglett, amikbõl a célban egy értelmes mondatot kellett kitenni. Ez természetesen már nem
volt olyan nehéz feladat. Ezt követõen még hátra volt a lényeg, legalábbis a gyerekek számára biztosan. Amíg mi betûk után kutattunk az er-

kellett megkeresnie. Egy pillanat alatt nyüzsgéssel telt meg a pálya és a közösségi tér. És hogy
a felnõttek se maradjanak jutalom nélkül, nekik
is volt egy kis meglepetés. A számok náluk is
adottak voltak, de nekik a Faluház nagytermében kellett a megfelelõ sorszámú felespoharat
megtalálni. Ezt pedig stílusosan mindenki beválthatta tojás-, csoki- vagy kávélikõrre. A délután folyamán reméljük, minden résztvevõ jól
érezte magát! A húsvéti nyuszi talán jövõre is
gondol ránk!
Németh Izabella Flóra

Idei évben elsõ alkalommal került megrendezésre az önkormányzat felhívására a
húsvéti játék a faluban. Az országban már
több településen is jelen van ez az ötletes játék, ami egy adok-kapok, „megmozgat” gyerekeket, felnõtteket egyaránt. 14 család vállalkozott arra, hogy házuk elé jól látható helyre fészket készít. A fészkekbe csupa olyan dolgot tettek, amirõl gondolták, hogy a gyerekek, a kis fészekrablók örülni fognak neki, fõ-

leg édességet. Cserébe a gyerekek maguk
készített ajándékot adtak. Húsvétvasárnap kilenc órától „raboltak” a gyerekek, akik szüleikkel indultak a kalandra. Térkép segítette
õket, hogy rátaláljanak a fészkekre. Köszönjük
a fészekrakóknak, hogy csatlakoztak a felhíváshoz, önzetlenül segítettek, hogy a gyerekek izgatottan kereshessék a nyuszi által elrejtett finomságokat. Ismét bebizonyosodott,
hogy ebben a kis faluban élni jó!
bvr
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A Településfásítási Program második ütemében 2021. augusztus 15-ig volt lehetõsége a településeknek 30 darab fa igénylésére. Az elsõ
ütemben már próbálkozott a zsirai önkormányzat, de a túlzott igények miatt nem sikerült a szerencsések közé bekerülni.
Nos, ez tavaly már nem így történt. Az
elõzetes regisztrációt követõen a jogosult települések benyújtották
igénylésüket, melyeket az Országos
Erdészeti Egyesület beérkezési sorrendben ellenõrzött és bírált el. Ismét 19 fafajból választhattak az érdeklõdõk településenként minimum
10, maximum 30 sor fát. Az ültetéseknek 2021 õszén vagy 2022 tavaszán
kellett megvalósulnia. Az Agrárminisztérium most is teljes ültetési csomagot
biztosított, amely a nagyméretû földlabdás sor fa mellett annak tárolását,
nevelését, szállítását, és az ültetéshez
szükséges eszközöket (mint támasztókaró, mulcs
és favédõ rács) is tartalmazta. 24 ezer sor fa került elosztásra, melybõl 30 darab a múlt hónap
végén meg is érkezett településünkre és egy hét
múlva az ültetésük is megvalósult. A falu több

pontján, elõre meghatározott helyekre kerültek
a fák, van, ahová csak 1-1 darab, de van, ahol
egy egész fasor lett ültetve. Örülünk annak,
hogy ezekkel a fákkal is sikerül a településképet

szépíteni, és nem utolsósorban hozzájárulnak a
természetes és egészséges környezetet megõrzéséhez, védenek a klímaváltozás hatásai ellen.
Reméljük, lesz folytatás!
NPK
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Ólmod megszépült

Tavaszi
gondolatok
Tavasz van, gyönyörû! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elõ a rügyekkel –
A mi tüdõnkbõl száll ki a tavaszi szél!
József Attila

A rendkívül száraz elsõ negyedévet követõ
szeszélyes áprilisban végre többször is megérkezett a várva várt, aranyat érõ esõ. Nálunk még
nem, de az országban többfelé villámok cikáztak és megdördült az ég is. Egyre gyorsabban
nõ a fû, sárgállnak a repcetáblák, nyílik az orgona és sok más növény. Felöltötték virágruhájukat a gyümölcsfák, hamarosan az akácok,
majd a hársak illata lengi be a légteret. Megér-

Következõ megjelenés 2022. június 1-én!

keztek a költözõ madarak. A hajnalban kezdõdõ
madár füttytõl az esti békazenéig keverednek a
természet hangjai a gépek és jármûvek zajával.
A pandémia hozta kétévi bezártság után ismét rendszeresen összejárnak az emberek. Bár
többekben még ott a félsz, hisz megtapasztaltuk, hogy a vírus a melegedéssel egy idõre
visszahúzódik, de nem tûnik el teljesen. A megújuló természet eddig is várta a jó levegõt szívni,
madár füttyöt hallgatni, mozogni, gyönyörködni
és napfürdõzni vágyó látogatóit. Most viszont
megkezdõdött a kertészkedõk, a gyalogos és
kerékpáros túrázók, s a családi kirándulások fõszezonja.
Mozduljunk ki minél többen a négy fal közül
és a számítógép mellõl! Gyönyörködjünk környezetünk, szomszédságunk vagy a távolabbi
vidékek szépségeiben! Fedezzük fel azt a sok értéket, melyet a természet és az ember felhalmozott az elmúlt évszázadok során!
Merrefelé menjek? Balra-e vagy jobbra?
Fönn csillagok vannak, fölnézek azokra,
Fénylõ csillagokra.

József Attila

Sági Ferenc
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Ólmodon vasárnap a szentmise után
koszorút helyezett el a régi-új parlamenti
képviselõ, Ágh Péter. A képviselõ közbenjárására Magyar Mûvelõdési Intézet „Mindörökké” feliratú, márványra ragasztott bronz emléktáblát adományozott Ólmod községnek mint a hûséges falu közösségének. Megújultak az útszéli
emlékhelyek Ólmodon, így a templom
elõtti háborús emlékkereszt és a Fenyõ
utcában a Franta család által emelt Mária-szobor, melyeket a Horvát Önkormányzat újíttatott fel és Kamper Lajos Kõszegi mûvész készített el.
Megszépült a Bellovich-kápolna is Ólmodon, melyet Dreiszker család saját
költségén varázsolt újjá. A kápolna megáldására gyõri megyéspüspök úr fog érkezni június 12-én, amikor is a kápolnaszentelés után a templomhajó 250 éve
történt építésének emlékét is ünneplik a
helybéliek. A templomszentély része, kápolna volt addig a román korból, korát
pontosan nem tudják meghatározni.
Vince
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• Mesterháza
Húsvéti játék Mesterházán
Az idei húsvétvasárnap kicsit más volt a településen, mint az eddigiek. Reggel kilenc
órától gyerekek és a szüleik sétáltak az utcákon, nyuszifészkeket kerestek. Egy országszerte

záró szentmiséje András püspökkel
2022. március 27-én került sor a zsirai Szent
Lõrinc-templomban a szinódusi anyag ünnepélyes átadására. A szentmise keretében Kovács Pál plébános adta át dr. Veres András megyéspüspök részére a szinodiális alkalmak öszszefoglalását.
A sopronhorpácsi plébánia területén (Sopronhorpács, Egyházasfalu-Keresztény, Zsira, Und
– vagyis a Szín-ötös) igyekeztek mindenkit megszólítani, ezért Kovács Pál atya egy személyes
hangvételû meghívólevelet írt. Ezeket a meghívókat az utcaapostolok mindig egy héttel az
adott szinódusi beszélgetés elõtt dobták be az
emberek postaládáiba. Az utcaapostolok három ízben több mint 3.500 meghívóborítékot
hordtak szét. Három szinódusi ülést ter veztek be,
amelyek során a Gyõri
Egyházmegyétõl kapott
kérdéseket beszélték meg.
A beszélgetések mindig
Szentlélek-hívással kezdõdtek: ünnepélyesen bevonulás a Szentírással, kihelyezések, majd gitár/hegedû kíséretében próbáltak ráhangolódni mindarra, amit a Szentlélek nekünk mondani szeretne.
A nagyjából mindegy
fél órás imádság után kiscsopor tokra osztották
szét a testvéreket, majd a kiscsopor tok szabályait fektették le. Ezután kijelölték a csoportvezetõket, akik mindent lejegyzeteltek, illetve õk
szá mol tak be a kis cso por tok ban szü le tett
eredményekrõl. Olyan témák lettek érintve,
mint a plébániákat érintõ kérdések, társadalmi
jellegû kérdések, vallási és szentségi élet, erkölcsi kérdések, személyes észrevételek, elõremutató javaslatok.
Pál atya így összegezte ezeket az alkalmakat: Nagyon fontos lenne újra felépíteni a közelség kultúráját: közelség a hívek között, közel-

ség a pap és hívek között, a hívek és a pap között, a püspök és a hívek, a hívek és a püspök
között, püspök és papja között, papok és püspökök között.
Újra fel kell fedezni a beavatás kultúráját: a
következõ generációnak átadni a hitet, tanúságtétellel, szolgálattal, példamutatással. Pl. a
sopronhorpácsi édesapák a szinódusi beszélgetésen elhatározták, hogy kamasz fiaiknak minden édesapa átadja az úrnapi körmeneten
nyújtott, hosszú éves szolgálatát. Fel lehetne ébreszteni híveinkben és papjainkban a misszió
kultúráját: összegyûjteni a jószándékú, segítõkész embereket, külön minõségi idõvel rendszeresen megajándékozni õket. Nagy ajándék volt

az mindannyiunk számára, hogy meg tudtuk
hallgatni egymást. Megtiszteltük egymás véleményét szeretõ figyelemmel. Ez a gazdagító
meghallgatás a szinodális folyamat plébánia
szakaszunk egyik legfontosabb hozománya.
Püspök atya a szentbeszédében kihangsúlyozta a szinódus jelentõségét. Fontosnak tartja
az együtt gondolkodást, együtt tevékenykedést
az egyházban. A szentmise végén pedig meghallgatta az települések képviselõinek tanúságtételét, melyben a megszólalók a személyes élményeiket osztották meg.
Sulicsné Heni
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ismert játékhoz csatlakozott a falu – önkormányzati felhívásra –, a fészekrakás-fészekrabláshoz. 18 család vállalkozott arra, hogy
házuk elé fészket épít, és ajándékként a gyerekeknek, a fészekrablóknak, megpakolja azt
csokival. A fészekrakók izgatottan várták a kis
rablókat, ablakból lesve örömüket. A fészekrablók gazdag „zsákmánnyal” térhettek haza,
akik ötletes viszontajándékokkal kedveskedtek a fészekkészítõknek. Ismét megmutatkozott
ezen a kis településen, hogy milyen nagy a
közösség ereje, milyen fontos az embertársukra való odafigyelés az itt élõknek!
bvr

Plébániai szinódusi folyamat
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Turcsán Miklós

festõmûvész

kiállítása Kõszegen

Hegyfaluban…
Április elején került sor Ágh Péter országgyûlési képviselõ részvételével a felújított óvoda mûszaki átvétel elõtti bejárására. A TOP program

unatkoztak. Még több képet a www.repcevidek.hu
oldalon találhatnak.
Magyarné Kiss Éva

Dr. Galiotti Csaba, a mûvész bõi barátja, aki
nemcsak költészettel foglalkozik, hanem képeket is
fest, saját verssel köszöntötte a mûvészttársát.
A megnyitó után az érdeklõdõk megtekinthették az elmúlt évben készült színekben is gazdag absztrakt festményeket, amelyeknek jó része már a bõi mûteremben készült, hiszen
Turcsán Miklós és felesége Budapest mellett már
sokat tartózkodnak Bõben, felesége Anikó szülõházában.
Aszalós Endre úgy ítélte, hogy Turcsán Miklós
festészete absztrakt expresszionizmus irányzatába sorolható.
Látható volt ezen a tárlaton a Táguló terek c.
festmény is, amely tavaly novemberben a
Szombathelyen megrendezett Országos Képzõmûvészeti tárlaton is ki volt állítva.
A kiállítás április 24-ig volt megtekinthetõ.
Öröm volt nézni a képeket.
Horváthné Pados Teréz
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keretében 50 millió forintból újultak meg a belsõ terek, fûtésrendszer. A Magyar Falu program keretében 26 millió forintból kapott új
tetõszerkezet az óvoda. 30 millió
forintból eszközbeszerzés történt:
konyhai felszerelések, gépek, berendezések és kültéri játékok.
Teljesen megújult a csoportszoba, mellette a tornaszoba is. Vizesblokk, szociális helyiségek, iroda, melegítõkonyha került kialakításra. Sótéglák várják a légzési
problémával küzdõ kicsiket. Teljesen új bútorzattal, játékokkal, színes szekrényekkel került berendezésre az épület, az udvari játszópark is bõvült, szépült.

Húsvéthétfõn civil kezdeményezésre került
sor az önkormányzat támogatásával: nyuszibuli
vár ta a gyerekeket a szabadidõparkban.
Dancsné Magdi néni citerajátékával került megnyitásra
a húsvéti program.
Volt itt állatsimogató nyuszikkal, csirkékkel, lovaglási
lehetõség, kézmûveskedés.
Az ovisok mûsorát követõen került sor a csokitojáskeresésre. Kézmûves termékek, ajándéktárgyak, virágok,
táskák, méz vásárlására is
adódott alkalom.
Jó hangulatban telt el a
délelõtt, kicsik és nagyok sem

A kiállítás megnyitója 2022. március 22-én
17 órakor volt Kõszegen a Jurisics-vár lovagtermében. Pócza Zoltán, a Jurisics-vár Mûvelõdési
Központ és Várszínház intézményvezetõje, majd
Gerhard Krutzler, a KME alelnöke köszöntötte a
vendégeket.
A kiállítást megnyitotta: Dr. Lõrincz Zoltán mûvészettörténész, a KME elnöke. A megnyitón a
kõszegi születésû Vecsei András és Vecsei Márton zenéjében és énekében gyönyörködhettünk, akik az Ask the Dust zenekar tagjai. Kurátor: Széplakiné Tamási Gabriella.
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Ágh Péter

Idén Bükön kezdõdött

Nagyszerû emberek élnek itt,
akikért kitüntetés dolgozni!

a bérmálkozási idõszak

Köszönet a Répce vidékén élõk támogatásáért, köszönet minden szavazatért a választópolgároknak! Hálás vagyok az itt tevékenykedõ aktivistáknak, szimpatizánsoknak és
szavazóköri delegáltaknak! Együtt nagyszerû
eredményt értünk el. Az Észak-Vas megyét lefedõ választókerületünkben minden eddiginél
többen tiszteltek meg a voksukkal. Köszönöm
ezt a bizalmat, amely arra int, hogy továbbra

is alázattal szolgáljam térségünket. Észak-Vas
megye egy fantasztikus hely, csodás adottságokkal, amelyekre büszke lehet minden itt
élõ. Térségünk települései – pártpolitikai hozzátartozástól függetlenül – összekötnek mindannyiunkat. Nagyszerû emberek élnek itt, akikért kitüntetés dolgozni. Továbbra is közös célunk, hogy lépésrõl lépésre, a lehetõségek figyelembevételével még elõrébb mozdítsuk
Észak-Vas megyét és azon belül a Répce vidékének minden községét és városát!

www.repcevidek.hu

ra. A hit megszületésének és erõsödésének feltétele a személyes kapcsolat Istennel.” A szentbe-

széd végén Szent-Gály
Katát idézte: „Mindent
elveszíthetünk, mindentõl megfoszthatnak az
életben, de az ami belül
van, az a miénk marad
örökké.”
A keresztségi fogadalom megújítása után történt meg a szentség kiszolgáltatása. A bérmálás a keresztségi kegyelem megerõsítése, mely
ajándékát. Dr. Veres András, a
gyõri egyházmegye püspöke
a szentbeszédében a hit fontosságát hangsúlyozta: „Talán
Isten nem adja mindenkinek a
hit ajándékát? Mindenkinek
adja, hiszen mindenkit üdvözíteni akar. Az ember zárja be a
szívét isten elõtt. Van aki tudatosan zárkózik el Isten elõl, van
, akit a környezete alakít vallástalanná. Szabadok vagyunk Isten meghívásának elfogadásá-

tudatos döntés a bérmálkozó részérõl és feltételezi a hitben való növekedést.
Sulics Heni
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OLVASS MINKET
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A katolikus egyházban a bérmálás olyan
szertartás, melynek során kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára.
A bérmálkozási idõszak
a húsvétot követõ hétvégén, azaz húsvét nyolcadán kezdõdik. Idén április
23-án a büki Szent Kelemen-templomban
vette
kezdetét. A szentség kiszolgáltatása a 9. évfolyamot
érinti, azonban a 31 bérmálkozó közül 8-an felnõttként kér ték a Szentlélek

6

Nagygeresdi kikelet
Mikor a napsugár csiklandozva játszik a bõrünkön, amikor a szellõk huncutabbul fütyülnek,
amikor ibolyaillat száll a levegõben, visszavonhatatlanul megérkezik a tavasz. A tavasz nem
csak önmagában szép, a tavaszban már ott
van a nyár ígérete, a ragyogó napsütésé, a melegé, az életé. A jó idõ beálltával településün-

tervek elhangzása után polgármester úr kifejtette, miért is szeretik a hölgyeket a fér fiak. A képviselõ-testület fér fitagjai nevében is éltette a
szebbik nemet, majd virággal és tortával köszönte meg odaadásukat. A program végén a
Szó és Kép Színpad vidám mûsorán szórakozhattak a jelenlévõk. Március 19-én a környezõ falvakhoz hasonlóan, településünk is részt vett
a szemétszedési akcióban. Sajnos az elmúlt évben szintén
nagyon sok szemét
került az út menti ár-

játékokkal színesítettük. Tojáspuzzle-kirakás, memóriajáték, nyuszira célba dobás, fakanállal
„tojásterelés”, egyensúlyozás szerepelt a feladatok között. Természetesen a kicsik által kedvelt
húsvéti kifestõk sem maradtak ki a sorból. A feladatok végére, a nyuszi is elrejtette a csomagokat a faluház elõtti téren a gyerekek örömére. A
húsvét méltó fogadására tojásfa és kisebb dekorációk készültek a településen. A tavasz beköszöntével végre elkezdõdhetett a 30 éves faluházunk felújítása.
A Magyar Falu program keretében nyert öszszegbõl a nyílászárók cseréje és a szigetelés már
megtörtént, folyamatban van a színezés, ami a

kön is mozgalmasabbá válik az élet. Falunk polgárai csinosítják portáikat, és ez idõ tájt a közösségi élet is fellendülõben van. Elsõként véradóink fogtak össze, hogy segítõ kezet nyújtsanak
rászoruló embertársaiknak. Közülük hárman is
kerek számhoz érkeztek a véradás tekintetében.
Ketten ötvenedik, egy személy hatvanadik alkalommal nyújtotta karját. Minden tavasznak van
egypár kitüntetett napja, amely minden más tavaszi napnál fényesebb. Közéjük tartozik a nõnap, amikor önkormányzatunk is kifejezi a hölgyek iránti tiszteletet. Közmeghallgatással egybekötött nõnapi ünnepséget tartunk ezen a különleges napon. Az éves beszámoló és az idei

kokba, több zsáknyi
limlomot gyûjtöttek
össze az önkéntesek.
Érthetetlen módon
olyan
kommunális
hulladékot is találtak,
amit a hulladékkezelõ
minden esetben elszállít a szemétgyûjtõ edényekbõl. Köszönjük a résztvevõk segítségét! A
kereszténység legnagyobb ünnepe és a gyermekek által egyik legjobban várt ünnep a húsvét. Falunk gyermekeihez is ellátogatott a húsvéti nyuszi, hogy ajándékcsomaggal kedveskedjen a lurkóknak. A nyuszivárás örömét ügyességi

cikk megjelenésére már szintén megvalósul. Az
önkormányzat további összeggel járul hozzá a
költségekhez, így a lépcsõk burkolása és a térkõ
cseréje is realizálódik. Reményeink szerint falunk
központi épülete az elkövetkezendõ évtizedekben is méltóképp szolgálja közösségünket!
Németh Lajosné
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• Csepreg
Borlovagok koszorúztak
a csepregi szõlõhegyen
2022. április 6-án 16 órakor a Lukácsházi
Lovagi Szék tagjai és hozzátartozóik a hegyen
gyülekeztek, majd megkoszorúzták az Európai
Lovagrend Emlékhelyét. Ez az alkotás az
Übelher szõlõben található, és akinek jó hallása van, mint egy xilofonon, dallamot is tud rajta játszani.

Húsvétra hangolódás Lócson
A borlovagok évente koszorúznak itt. Koszorúzás után csepregi borokkal koccintottak
itt a résztvevõk és gyönyörködtek a szép panorámában.
A soron következõ feladatok megbeszélésére finom vacsora és finom borok mellett a
Vinora Borházban került sor. Baráti beszélgetéssel folytatódott az est. Isten és a bor dicsõségére.
Horváthné Pados Teréz

Több hétvégén keresztül alkottuk a húsvéti
dekorációk elemeit kis településünkön. Elsõ ízben kihelyeztük a tavaly készült óriás fanyuszikat
és kiscsibéket, valamint tojásfákat díszítettünk.
Majd egy szombat délelõtti könyvtári program
keretében a gyerekekkel újabb nyuszikat alkottunk, a Pietrowski Zoltán falugondnok által kivá-

Április 15-én a reggeli esõ után délutánra kisütött a nap, így a katolikus templom kertjében
megvalósíthattuk a tojáskeresõ programot. A
gyerekek játékos ügyességi feladatokkal várták
a nyuszit, volt teke, karikadobáló és golyólabirintus, addig a kísérõ szülõk, nagyszülõk jóízûen
beszélgettek, majd kaláccsal, zsíros kenyérrel

gott fa és hungarocell alapokra szemet, orrot,
bajszot rajzoltak a gyerekek. Alkotásuk nyomán
egész nyuszicsapatok lepték el a könyvtár, az orvosi rendelõ, a buszforduló és az evangélikus
templom elõtti teret.

vendégeltük meg a jelenlévõket. Közben megérkezett a nyuszi és elpottyantotta csomagjait a
templomkertben. Örömünkre szolgált, hogy az
unokák is hazaérkeztek, így 17 nyuszicsomag talált gazdára a nagy keresgélésben.
RN

• Sopronhorpács
Szemétszedés

bált szeméttõl. Az idei évben az iskolásokkal
együtt indult útnak a falu közössége 2022.
március 19-én. Ezek az akciók remek alkalmat
adnak arra, hogy az emberek mérlegeljék,
hogyan is bánnak környezetükkel, és mit tesznek azért, hogy a természet és benne az ember egészségesebben éljen, és a természeti
értékek megmaradhassanak. Sajnos a világ
eljutott arra a pontra, hogy a Föld napját nem
csak ünnepelni kell, hanem sokat kell tenni
azért, hogy megóvjuk környezetünket.
Balogh-Igler Patrícia
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Nap mint nap szembesülhetünk azzal,
hogy a bolygónk veszélyben van. Elég csak
az utcán vagy erdõinken végigmenni. Mindenhol szeméttel találkozunk. A Föld napjához
közeledve idén is szemétgyûjtést szervezett a
sopronhorpácsi önkormányzat, hogy a községbõl kivezetõ utakat megtisztítsák az eldo-
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Húsvétra

Mert adni jó!

készülõdés Tömördön

Községünk két buszmegállójának a környékét – az önkormányzatunk jóvoltából – meglátogatták a
nyuszik, s a kedves fogadtatás után

Az elkészült alkotásokat itt nézhetik meg: facebook.com/tomord.hu.
Köszönjük a szervezést!
KSzÁ

ott a gyerekeknek a csomagokat,
majd a családok térképpel – ami
útmutató volt a fészkek helyéhez –
felszerelkezve keresték fel az aján-

dékokkal megrakott fészkeket. A
gyerekek minden fészekbõl választhattak egy meglepetést. Cserébe

a fészekrablók is hagytak ott egy kis apróságot, hiszen a játék lényege – az örömszerzés
mellett – a kölcsönösség volt. A fészekrakók
jutalma valóban a készülõdés volt, a készítés
öröme és persze a cserébe kapott rajzok, apró ajándékok, valamint
a sok kedves, mosolygós gyerekarc. Köszönjük, mindenkinek, aki részt vett a játékban, a közösség összetartó ereje most is megmutatkozott Tompaládonyban!
bvr
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lésére való készülõdés idõszakát jelentette sokak számára.
Nemcsak lelkiekben készültünk
a szép ünnepre, hanem csinosítgattuk környezetünket is.

úgy döntöttek, nálunk is maradnak.
Ott találtuk környezetükben a
tojásfákat is, melyeket sok-sok hímes, színes tojás díszített. Olyan
szép munkát végeztek segítõikkel,
hogy a magánházak kertjét is több
helyen meglátogatták.
Április 9-én kézmûves foglalkozásra hívta
Borbás Anikó a vállalkozó kedvû érdeklõdõket. Õk is az ünnepre hangolódtak. Konzervdobozokat díszítettek tavaszi szalvéta
technikával,
majd
zsenge zöld ágakkal,
barkával, masnikkal
ékesítették tovább az
asztaldíszeket. Késõbb
festettek terítõt is, ahol
csak a kreativitás
szabhatott határt. Az
alkotás hevében néha
kicsit megálltak, beszélgettek, megkóstolták a nyuszika lekvárjait, a snidlinges túrókrémet, a kuglófot s a kalácsot. Rengeteg szép, egyedi alkotás született, amelyek késõbb az otthonokat díszítették.

Március végétõl virágba borultak a fák, zsongással teltek meg az
utcák. Tavasz lett. Lassan végéhez
ért a 40 napos nagyböjt is, ami a
hitben való elmélyülést, a bûnbánatot, a lemondásokat, Jézus Krisztus feltámadásának a megünnep-

Tompaládony önkormányzata
egy már országszerte ismert játékra, a fészekrakás-fészekrablásra invitálta húsvétvasárnap délelõttjén a falu apraját és
nagyját. A játék lényege,
hogy a fészekrakók a kerítésükre, házuk elé jól látható
fészket építenek. A fészekbe
csupa olyan dolog kerül,
amirõl gondolják, hogy a kis
fészekrablók örülni fognak
neki. Kézzel készített kisebb
ajándékok, festett vagy csokitojások, más édesség. Tompaládonyban a „rablás” a
Faluháztól indult, ahol az önkormányzati nyuszi hagyta
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• Csepreg
Négy évszak, négy túra Csepregen
2022. április 23-án Kiszsidány képviselõtestülete, a csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési, Sportház és Könyvtár és a csepregi
borosgazdák 16 km-es erdei túrára hívták a
mozgás és a természet szerelmeseit.
A résztvevõk az Új-Benekút-forrásnál regisztrálhattak. A következõ útvonalat járták
be: Madárerdõ/Betyárfa – Kecskekút – Kiszsidányi erdõ – Forráskút/Kiszsidány. Itt, a Forrásréten vendégül látták a kiszsidányiak a túrázókat. Majd pihenés és beszélgetés után a túravezetõvel elindultak a Tilos erdõn át Jani
bácsi erdészkunyhójához, és estefelé visszaérkeztek az Új-Benekút-forráshoz.

II. rész
100 éve, 1922. 03. 08-án született Csepregen Zauf, 1939-tõl Zátonyi János zenepedagógus, szakfelügyelõ és karnagy. Édesapja Zauf
János rk. tanító, majd igazgató volt a nagyközségben. A Kõszegi Állami Tanítóképzõ elvégzése
után 1941-ben a Csepregi Állami Polgári Iskolában kezdett tanítani. Munkáját 1948 õszétõl a
Csepregi Állami Általános Iskolában folytatta. A
tanítás mellett 1952-ben elvégezte a biológia–földrajz szakot a tanárképzõ fõiskolán. Majd
1956-ban ének-zene szakon újabb diplomát kapott. 1967-ben a Szegedi József Attila Tudományegyetem természettudományi karán földrajzból középiskolai tanári diplomát szerzett. Egy
idõben iskolaigazgató-helyettes, megyei általános tanulmányi felügyelõ és ének-zene vezetõ
szakfelügyelõ volt. Óraadóként – nyugdíj mellett
is – tanított a csepregi (szak)középiskolában.
Összességében 52 év „katedrai szolgálat” fûzõdik nevéhez.
Kezdõ pedagógus kora óta részt vett a település közéletében. Elõször a színdarabokhoz kulisszák és hátterek festését, zenei betétszámok
komponálását és azok zongorakíséretét végezte
minden ellenszolgáltatás nélkül. Intézményeknek, társadalmi szerveknek alkalomszerûen plakátokat festett. 1953-ban átvette és újjászervezte a felnõtt énekkart, az Egyetértés Dalkört,
melynek mûködését a KIOSZ helyi szervezete és
a Vegyesipari KTSZ is támogatta. Megyei versenyeken, bemutatókon arany, országos minõsítésen bronz, majd ezüst oklevelet érdemeltek ki. A
gimnáziumi és az ált. iskolai énekkarával – ezekhez csatlakozva a felnõtt kórussal, felnõtt és ifjúsági zenekarával – egész estét betöltõ hangversenyeket tartottak nagy sikerrel. Az 1960-as évek
közepén még a szüreti felvonulást is megszervezték.
Utolsó éveiben a Csepregi Faluvédõ, Szépítõ
és Kegyeleti Helyeket Ápoló Egyesület vezetõségi tagjaként tevékenykedett. 1994-ben hunyt el.
100 éve: 1922. febr. 15–én született Felsõszakonyban Major Jenõ településtörténész. Líceumi
évei alatt a Nyugati Õrszem címû diáklap egyik
szerkesztõje volt, és címlapját is õ tervezte.
„1940-tõl az Eötvös József Kollégium tagjaként a
bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen történelem-földrajz szakra járt… 1944-ben a Nemzeti Ellenállás Diákmozgalmában a németek ellen tevékenykedett. 1944-tõl Mendöl Tibor
egyetemi tanár mellett díjtalan gyakornok volt…
1945-tõl az Orsz. Széchényi Könyvtár (OSZK) térképtárában, 1946-tól a Vallás- és Közoktatásügyi Min.- ban havidíjas. 1947-tõl a Teleki Pál
Tud. Intézetben (késõbb Kelet-európai Tud.
Intézet)… a Szociológia Osztályon dolgozott, és
vezette Alsóõrségben (Õriszentpéter) a szociológiai kutatásokat. 1947-ben bölcsészdoktori fokozatot szerzett a bp.-i tudományegyetemen…
1949 õszén a BME Városépítési Tanszékén az MTA
által szervezett településtervezéssel foglalkozó
tudományos csoporthoz került. 1958-tól a bp.-i
tudományegyetemen Mendöl Tibor településföldrajzi tanszékén adjunktus, 1961-tõl a BMB városépítési, 1980-tól az építészettörténeti tanszékén 1986-ig, nyugdíjba vonulásáig, tudományos fõmunkatárs…” Budapesten hunyt el 1988.

júl. 2-án. Halála után c. docensnek nevezték ki.
Kutatási területe: a földrajzi környezet és a településtör ténet összefüggéseinek vizsgálata,
melyrõl több tanulmányt is megjelentetett.
1922. 07. 03-án Szakonyban született dr.
OSB Tóth Veremund Antal (névvariáns: Tóth Antal, Tóth Veremund; álnév: T. V.) szerzetes, irodalomtörténész. „A kõszegi bencés gimnáziumban
érettségizett, 1942. augusztus 6-án lépett a
rendbe, a teológiát Pannonhalmán végezte,
1948-ban pappá szentelték. Pannonhalmán tanárjelölt, 1949-ben Innsbruckban, 1950-ben a
párizsi Sorbonne-on tanult tovább. 1951-ben érkezett Brazíliába, ahol káplán, 1952 és 1962 között Sao Paolóban a Szent Imre Kollégium latin,
francia és hittanára, 1952-ben a Dobó Katica
leánycserkészcsapat alapítója (és 1968-ig parancsnoka), a szombati Magyar Iskola vezetõ tanára. A Magyar Könyvbarátok Diárium társszerkesztõje (1952–1954), a Dél-amerikai Magyar
Hírlap irodalmi kritikusa (1953–1957), a Vártán
szerkesztõje (1954–1955). A Simon Bálint Cserkészpark alapítója és éveken át gondnoka.
1963 és 1981 között a Szent Imre Kollégium nevelõje és hivatásügyi tanácsadója, 1968 és
1981 között a Szent Gellért Kolostor perjele, 1970
és 1973 között, illetve 1990-tõl a Könyves Kálmán Szabadegyetem dékánja és rektora. 1970
és 1979 között a Szent Benedek Plébánia plébánosa. 1971-tõl a Kolostor Szociális Intézményeinek vezetõje. 1975-tõl a Szent Placid Szeminárium tanára, 1978-tól 1981-ig újoncmestere, az
Oblátus Intézmény vezetõje, 1977 és 1980 között esperes is. A Hitoktatásképzõ iskola alapítója, éveken át tanára és rektora. 1978 és 1981
között Sao Paulóban magister is, 1982 és 1984
között szemináriumi vezetõ és káplán, 1985-ben
Nova Santa Barbarában (Brazília) szemináriumi
házfõnök és lelkész. 1992-tõl Paraisópolis plébánosa. Sao Pauloban (Brazília) hunyt el 2005. június 6-án.”
1922. 08. 03-án Völcsejben született Heckenast József agrármérnök, egyetemi
tanár. „A Magyaróvári Gazdasági Akadémián
gazda oklevelet (1944), a Mezõgazdasági Szaktanárképzõ Tanfolyamon gazdasági tanári oklevelet szerzett (1947), a gödöllõi Agrártudományi
Egyetemen mezõgazdasági mérnöki oklevelet
szerzett (1959), a keszthelyi Agrártudományi
Egyetemen (ATEK) doktorált (1966), a mezõgazdasági (tör téneti) tudományok kandidátusa
(1965). A pápai és a szolnoki gazdasági iskola
tanára (1944–1949), a Zsámbéki Mezõgazdasági Akadémia tanársegéde (1949–1953), a Felsõoktatási Minisztérium fõelõadója (1953–1954), a
Földmûvelésügyi Minisztérium osztályvezetõ-helyettese (1954–1961), a Mérnöktovábbképzõ Intézet Pedagógiai Tanszékének egyetemi adjunktusa (1957–1967), az Agrártudományi Egyetem, illetve a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
(GATE) Tanárképzõ Intézet Oktatásszervezési tanszék egyetemi docense (1968–1969), tanszékvezetõ egyetemi tanára és a Központi Intézetek
és Tanszékek igazgatója (1969–1992). A Magyar
Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottságának (1962–1988), a Magyar Történeti Társulatnak tagja (1975-tõl). Jelentõs szerepet töltött be
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Öröm volt látni, hogy sok gyerek is volt a
túrázók között, a szülõkkel együtt tették meg a
távot. Természetesen több helyen megálltak a
barangolók, ahol a felnõtteket finom csepregi
borokkal kínálták a gazdák. De aki akart, forrásvizet is ihatott.
Aranyosi Ervin A Föld napjára c. versével
és az Erdõ fohásza felolvasásával emlékeztek
a Föld napjára, amely elõzõ nap volt. A klímaváltozásról is hallhattak a barangolók, a gyerekek is érdeklõdve figyeltek.
Akik eljöttek, megfigyelhették az ébredezõ
tavaszi erdõt és kellemesen tölthették ezt a
délutánt.
Horváthné Pados Teréz

Évfordulók a Répce-vidéken 2022
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a magyarországi agrár felsõoktatási reform elõkészítésében. Feldolgozta a magyarországi agrárszakoktatás történetét. Budapesten hunyt el
2002. január 30-án.”
1922. 08. 27-én Sopronban elhunyt Östör Antal egyetemi hallgató, költõ, dr. Östör József
ügyvéd gyülevizi (ma Zsira) földbirtokos fia. Sopronban született 1902. 01. 13-án. Zsirán helyezték örök nyugalomra.
1922. november 8. Lajtakátán hunyt
el Lévay Pál római katolikus pap, újságíró. Undon született 1851. július 1-jén. „Tizenöt
éves koráig írástudatlan horvát falusi pásztorgyerek volt. Tanulmányait Sopronban és Gyõrben végezte. 1876-ban szentelték pappá. Szolgált Pándorfaluban és Magyarkimlén is. 1894ben került Lajtakátára, ahol haláláig szolgált. Moson vármegye törvényhatósági bizottságának aktív tagjaként kiemelt szerepet vállalt a
megye közéletében. Nagy mûveltségû ember
volt, aki gazdasági, filozófiai és erkölcsi tárgyú
cikkeket írt a Magyar Állam a Népiskolai Lapok
és a Mosonvármegye címû lapokba.”

50 éve, 1972 júliusában avatták fel a Bükön
a Kastélyszállót, majd 10. 14-én a fedett gyógyfürdõt.
1972. 03. 03-án Óbudán hunyt el Fülöp Dezsõ (115 éve, 1907. 11. 01-én született Pápán),
aki 28 évig ev. lelkész volt Bükön és Szakonyban,
1952–56 között esperes. Részletes életrajza olvasható Szabó József: A Büki Evangélikus egyházközség története c. könyvben.

70 éve, 1952-ben alapították a Csepregi
Bölcsödét. Az elõkészítésben nagy szerepet vállalt dr. Szemes Zoltán körzeti orvos.

(Összeállításunk a celldömölki könyvtár vezetõ, Németh Tibor Magyar Életrajzi Kalauz, a
gyõri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Megyei Évfordulónaptár és a szer zõ Répcevidéki évfordulók adatbázisai felhasználásával készült.)
SF

60 évvel ezelõtt, 1962. 08. 19-én adták át
a Büki Termálfürdõ elsõ medencéjét a nagyközönségnek.

30 évvel ezelõtt, 1992-ben indult meg a
termelés a Linzi Tejipari Szövetkezet által alapított
Jupiter Zrt. büki állateledelgyárában. (Elõzõleg
a Csepregi Állami Tangazdaság Roll jégkrémüzeme és hûtõtárolója mûködött az épületben.)
Az elsõ termékcsalád a „Darling” márkanevû kutyatáp volt. Az üzemet 1996-ban megvásárolta
a svájci tulajdonú Nestlé Rt., de részesedést szerzett benne az amerikai Purina is.
15 éve, 2007-ben avatták fel az új Csepregi
Általános Iskolát, mely hamarosan felvette Dr.
Csepregi Horváth János nevét.

SZJA 1%
Kérjük adófizetõ polgár társainkat,
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 Vá ros Fú vós ze ne ka ra, 9735
Csepreg, Rá kó czi 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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• Szakony
Megújult a szakonyi plébánia
A Szakonyi Római Katolikus Plébánia a Magyar Falu program keretében az elmúlt évben
közel 8 millió forint bruttó összegû támogatást
nyert, a plébánia épület tetõszerkezetének és

belsõ részének felújítására. A tavaszi munkálatok során megújult a tetõszerkezet, kicserélésre
került a héjazat. Új lett az esõvíz-elvezetõ csatornarendszer. Az épület belsejében is nagy
munkálatok folytak. A bontási munkálatok mellett a feltört aljzatra új járólap került. Javítási
munkálatok után frissen festették a falakat.

A bõi gyökerekkel is rendelkezõ, balassagyarmati születésû dr. Gy. Szabó András elõadómûvész és irodalomtörténész alábbi novellája vidékünk településeinek közös múltjából a falvak
egyik jellegzetes közszolgáját idézi elénk. (Megjelent „A végakarat” c. könyvében. Bp., 2018.) A
szerzõ ma is szeretettel gondol az egykori mezõvárosban az iskolai szünetek alatt, az apai nagyszülõknél töltött hetek napjaira és az itt megélt
élményekre. A büki gyógyfürdõ 60 éves jubileuma is indokolja, hogy visszaemlékezõ sorait közzé tegyük. A tények kedvéért megjegyezzük,
hogy a büki termálvizet 65 éve, 1957-ben találták meg az olajkutatók. A lezárt kutat Bernáth
Lajos állomásfõnök kezdeményezése után, az
akkori büki vezetõk lobbizására, s dr. Gonda
Györgynek, Vas megye Tanácsa elnökének és
munkatársainak intézkedése után nyitották újra
1960. december 5-én. Az ekkor „égbetörõ” 80100 méteres vízoszlopot Bõbõl is látni lehetett. A
következõ napokban Bükrõl és a szomszédos településekrõl munkabrigádok érkeztek a kukoricaföldre, s ástak kb. két kilométer hosszú árkot,
hogy az iszapos melegvíz a Répcébe kerüljön. A
következõ két évben – a fürdõ elsõ medencéjének 1962. augusztus 19-i megnyitásáig – itt történt az árokfürdés.
„Jött, látott és gyõzött. Legalábbis gyermekszemünkben ez igék hármasa veszi körbe alakját. Tudjuk, hogy jön, azt is, hol lehet éppen, a híre megelõzte. Dehogyis futottunk volna el a
kocsmáig, a posta és a Kutyaszorító sarkáig,
amikor mi is hallani akartuk az annyiszor eldarált, de nekünk, malomszögieknek is külön kinyilvánított igét. Távoli dobpergés jelezte közeledtét. A falu életének kétségkívül ez volt egyik
meghatározó eseménye, amikor bekapcsolódhattak a familiaritás fészekmeleg érzésébe, amikor mindenki személy szerint is fontossá válhatott, mert az »üzenet« a házhoz jött, neki szólt. A
Marton Bözsiék kútágasa elõtti kis halmon cövekelt le a kisbíró (középkorú fér fi), a dob a nyakában, s el nem tévesztett taktusban pergette az
ütõt a bõrön. Figyelemkeltõ játékát háromszor ismételte meg. Jöttére addigra már kiálltak kapujuk elé kendõjüket igazgatva az asszonyok, karba font kézzel a kötényes fér fiak, s mikorra
együtt volt a malomszög, a teljes agora, a sodrott papírosból elhangzott a szózat. Erõteljes
hangon, érthetõen. Vérbeli színpadi teljesítmény

volt. Annak értékelem ma is. Ahogy a dobszó
után, az ütõket hangszerének szíja alá csúsztatva, mellénye zugából kiemeli a papírhengert,
nikotinfoltos ujjaival szétgöngyölíti, s enyhe terpeszállásban olvassa a leírtakat a szövetkezet
fontosabb híreirõl, a vetítésre kerülõ legújabb
mozifilmrõl. Igen, mindenképpen elõkelõ hely illeti meg a kisbírót a falu társadalmában, akinek
jelenléte, nem túlzás, összetartotta a közösséget,
színt vitt az ottaniak életébe.
A hatvanas évek elejének egyik nyári délutánján, öt óra tájt (többnyire ebben az idõpontban érkezett malomszögi, egyben utolsó állomására) szenzáció számba menõ hírrel lepte
meg az embereket: meleg víz fakadt fel a földbõl Bük és Bõ határában fúrás közben. Tulajdonképpen olajat kerestek, de a sûrû, feketén csillámló kõolaj helyett sárga melegvíz oszlopa tört
elõ a kútból. „Az égig lövell” – mozgósította az
emberek fantáziáját személyes élménye közvetítésével a kisbíró. A Répce-partról is jól látható
képet nem lehet elfelejteni. A kisbíró nem túlzott.
Valóban égbeszökött a vízár, sugara homályba
borította a napot. A föld gyomra dübörögve ontotta a sárga, sûrû esõt; megnyílt szája, mint titokzatos óriás lény árasztotta szét záptojásszagú
permetét. Néha elfáradt a szörny a föld alatt,
ilyenkor pihent egy keveset, gyomra tartalmát
visszafogta, hogy aztán erejét megfeszítve, minden eddiginél magasabb sugarat küldjön a
magasba. Lent, a sárga permet szétterült a földeken, végeláthatatlan iszapos tenger borította
a tájat, s talán még tovább szaladt volna, ha a
Répce meg nem állítja, s be nem fogadja hordalékát. A finom szemcséjû iszapos, térdig érõ
vízben parasztemberek dagonyáztak. Bokrok és
fák ágaira aggatták ruháikat, gyerekként tocsogtak, hemperegtek az árban, hason, háton
fekve gyógyítgatták háborúból hozott repeszszilánkos lábukat, köszvényes karjukat, sajgó derekukat a hulló vízesésben.
Évtizedek múlva termálmedencék sokasága
épül itt, az ország második legnagyobb gyógyés élményfürdõje támad a semmibõl, de az itteni embereket, akik már sok csoda kihunytát
megérték, mégiscsak az foglalkoztatja leginkább: mi lesz, ha egyszer kiapad a föld alatti
forrás, s volt-nincs melegvíz?”
Közreadja:
SF
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Csenár Mátyás elmondta, hogy a komoly
áremelkedések miatt a nyert pályázat nem
fedezi a teljes költséget. A hiányzó összeget
önrészbõl egészítik ki, illetve helyi szakemberek társadalmi munkáival tudják az elképzeléseket megvalósítani. A belsõ takarítást, a külsõ tereprendezést szintén a közösség tagjai
végzik.
A munkálatok nem állnak meg. A tervek
között szerepel a kerítés és magtár épületének felújítása, illetve az udvar és belsõ csinosítás is várat magára.
ADA

A kisbíró
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REKLÁM
A REJTVÉNYBEN

A rejtvény megfejtése egy a terjesztési területünkön lévõ cég. Ezen vállalkozás
május 31-ig a rejtvény felmutatójának 10% kedvezményt biztosít szolgáltatása áraiból.
Részletekrõl érdeklõdjön a megfejtésben szereplõ cégnél.
Rejtvényt Rák Béla készítette

„Itt a tavasz, lessük, várjuk,
a csicsergõ fecskét” – hirdetik a mindannyiunk által ismert kedves verssorok. Ahogy szeretett
vándormadaraink is visszatérnek a tavasz örömére, úgy bennünk, emberekben is megindul a tettvágy környezetünk újjá, szebbé varázslásának az
igényével. Otthonainkon kívül a külterületekre is egyre nagyobb figyelmet fordítunk.
Köz sé günk ben
elsõsorban nyugdíjasaink, a Szépkorúak klubja jár élen
ebben a nemes tevé keny ség ben, a
Falufejlesztõ Egyesülettel karöltve.
Az idei nagy tavaszi díszítés elsõsorban a húsvét ünnepét köszöntötte.
Az esztendõk során
erre kialakított utcarészeken és tereken
minden eddiginél ötletesebb és színesebb díszítõ elemek mosolyogtak ránk. A nagy gonddal

feldíszített, hímes tojásoktól pompázó ünnepfák
nyugdíjasaink mellett az iskolások és óvodások
keze munkáját is dicséri. A fák alatt és mellett sorakozó, kedves nyuszik és tollas figurák látványa
szintén nagyban emelte az ünnepvárás örömét,
hangulatát.

Az idei emlékezetes tavaszköszöntésért ezúton is köszönetet mondunk a fáradhatatlanul

végzett nagyszerû barkácsmunkákért fér fi nyugdíjasainknak, s a kiváló és újszerû ötleteket
ugyancsak ügyesen megvalósító, jó ízléssel fes-

tõ asszonyi kezeknek, és a munkálatokba örvendetesen bekapcsolódó fiatalabb lakosoknak is.
Egyházasfalu húsvétvárása nemcsak a nagy
ünnep méltó elõkészülete volt csupán, hanem a
szülõföld szeretetének és megbecsülésének követendõ szép példája is.
Major Izabella
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A csepregi cukorgyár

Készenlét és ügyelet
a térségben

VI. rész

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)
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Az üzem saját és bérelt földjein háromszori szántást: a tarlóhántást, a keverõ és a vetõszántást végeztek. Ezeken indult meg elõször a gépesítés: megjelentek a gõzekék, vasboronák, vetõgépek,
lókapák, arató- és kötözõ gépek, cséplõszekrények, kultivátorok,
stb. A növénytermesztésben az addig szinte egy oldalú gabonatermelés szûkítése mellett a cukorrépára helyezõdött a hangsúly.
Vele párhuzamosan terjedtek el a különféle takarmánynövények:
lóhere, lucerna, zabosbükköny, csalamádé, stb.
A növénytermesztés mellett nagy gondot fordítottak az állattenyésztés belterjességének megteremtése, mely a fajváltásban, a
tejtermelés hozamának növelésében, valamint a marhahízlalásban,
a göbölyözésben nyilvánult meg legjobban. A legfejlettebbeket
még a bécsi hízómarha kiállításon is bemutatták. Az állatokat a császárváros és München vásárain értékesítették. A szállító eszközöket
vontató állatok: lovak, bivalyok és ökrök tenyésztése is nagyon fontos volt a gazdaságokban. Egyes uradalmakban jelentõs volt a juhtenyésztés. A takarmánynövények, illetve alkalmanként a cukorrépa, s minden évben a répafej és a répa gyártmányának hulladékai: a répaszelet és a melasz egy része bõséges takarmányt biztosítottak céljaik megvalósításához. Az átvett répamennyiség 35 %-át
adták vissza répaszelepben a velük szerzõdõknek, illetve 7 % mésziszapot is. A melasz és a végszörp (A cukorgyártás mellékterméke a
melasz és a végszörp, amely még 50 % cukrot tartalmaz, de gazdaságosan már nem kristályosítható ki.) nagyobb részébõl szeszt állítottak elõ. A csepregi üzem területén 1872-tõl mûködött szeszgyár,
melynek mellékterméke állati takarmány lett.
Nagy hatást gyakorolt a csepregi és a környékbeli települések
mezõgazdaságának fejlõdésére a cukorgyári uradalmakban és a
bérleményeken látott korszerû, s intenzív földmûvelés és állattenyésztés, melyet a gazdák is gyorsan hasznosítottak. A cukorgyárak a velük szerzõdött gazdaságoknak kikötötték, hogy a termõterület hány
százalékán milyen növényeket kell termelniük a Norfolki vetésforgó
szerint. A répához õk biztosították a nemesített vetõmagot.
Az állatok trágyája nagyon fontos volt a talajerõ pótlásához, melyet mûtrágyával is kiegészítettek. „Az elsõ rendszeres mûtrágyázások 1868-ban történtek a büki cukorgyári gazdaságban.” A cukorrépa alá „kezdetben fõként csontlisztet, guanót, chilei salétromot,
Thomas-salakot, majd kálisót és szuperfoszfátot” alkalmaztak. A gyári
melléktermékként keletkezõ mésziszapot talajjavításra használták.
Röviddel késõbb a csepregi, majd „a többi cukorgyári gazdaság is
rendszeresen használt mûtrágyákat.” 1871-ben Ausztriából jött Magyarországra a „cukorrépa-termesztés egyik hazai elõmozdítója, Rovara Frigyes [1852-1912]… Mint gazdatiszt a soproni cukorgyári”,
majd a csepregi üzem gazdaságában, utána pedig a büki gyárral
szerzõdött répceszentgyörgyi uradalomban munkálkodott. Késõbb
az Esterházy-birtokokon dolgozott. „A mûtrágya alkalmazásának
egyik legbuzgóbb terjesztõje volt.” Foglalkozott a megfelelõ répafajták kiválasztásával és a növényvédelemmel is. A tormáspusztai birtokos Bauer Ferenc, majd fia, Ottó (felesége: Patzenhofer Matild) répatermelésre szerzõdéses viszonyban állt a csepregi üzemmel,
majd utóbbi a (felsõ)büki cukorgyárral.
A gazdaságokból és a cukorrépa termesztésre szerzõdött birtokokról szekereken hordták a gyárba a terményt, vissza pedig a
melléktermékeket. Ez az esõs õszökön igen nehézkesen történt, s
rendszeresen tönkretették a közutakat, és eléggé lestrapálták a
szekerek vontatására használt lóállományt.
Sági F.

OLVASS
MINKET ONLINE
IS!
www.repcevidek.hu

Rendezvények, események
Állandó kiállítás Csepregen, a Városi Könyvtárban: Szalkayné Sárváry Hajnalka kiállítása.
• Május 7-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Városi
Sportcsarnokban: Büki TK – KK Ajka nõi NB II-s kézilabda-mérkõzés.
• Május 8-án, vasárnap 06 órától a büki horgásztavon: Hagyományõrzõ háziverseny.
• Május 8-án, vasárnap 14 ó. Acsádon, a sportpályán: Acsád-Meszlen SE – Nárai SK, 17 ó. Bõben, a sportpályán: Répcevölgye SK, Bõ –
Sorkifalud-Gyanógeregye SK megyei III. o. labdarúgó-mérkõzés.
• Május 10-én, kedden 17 ó. Bükön, a Városi
Könyvtárban: Csider Sándor: Forrás c. verseskötetének bemutatója.
• Május 14-én, szombaton 9.52 ó. a kiszsidányi
buszmegállótól: Rododendron túra: Kiszsidánytól
Kõszegig Útvonal: Kiszsidány buszmegálló –
Rhododendron/Havasszépe gyûjtemény megtekintése Bánó Mátyás kalauzolásával – Kiszsidányforrás – Horvátzsidány – Skorus múzeum – „Borostyán úton” Ólmodra - 1699-ben állított határkõ –
Kõszeg. Táv: 11 km, idõtartam: 4,5 óra. Túravezetõ:
Hegyvári Ferenc (30/396-8050).
• Május 14-én, szombaton 15 ó. Csepregen, a Boldogasszony-kápolnánál: A Kálvária felújított kõkeresztjének felszentelése és horvát nap.
• Május 14-én, szombaton 18 ó. Bükön, a sporttelepen: Büki TK – Jánosháza VSE megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés.
• Május 15-én, vasárnap 17 ó. Csepregen, a sportpályán: Csepregi SE – Pecöl-Kenéz-Megyehíd SE
megyei II. o. labdarúgó-mérkõzés.
• Május 21-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Városi
Sportcsarnokban: Büki TK – Celldömölki VSE nõi
NB II-s kézilabda-mérkõzés.
• Május 22-én, vasárnap 10–16 ó. Bükön, a
BMSK színháztermében: Répcementi Fér fikar
ünnepi kórustalálkozója.
• Május 22-én, vasárnap 14 ó. Acsádon, a sportpályán: Acsád-Meszlen SE – Perenye SE, 17 ó.
Bõben, a sportpályán: Répcevölgye SK, Bõ –
Rábahidvég KSK megyei III. o., Söptén, a sportpályán: Söpte SE – Csepregi SE megyei II. o. labdarúgó-mérkõzés.
• Május 27–29. között településeinken: Gyermeknapi rendezvények.
• Május 28-án, szombaton Bükön: Vas Megyei Tûzoltó Találkozó.
• Május 28-án, szombaton a csepregi szõlõhegyeken: Orbán-napi gyepûtiprás.
• Május 28-án, szombaton 17 ó. Bükön, a sporttelepen: Büki TK – Répcelaki SE megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés.
• Május 29-én, vasárnap településeinken: Hõsök
napi megemlékezések.
• Május 29-én, vasárnap 14 ó. Bõben, a sportpályán: Répcevölgye SK, Bõ – Kõszegszerdahelyi SE,
Simaságon, a sportpályán: Simaság SE – Ostffyasszonyfa TSZ SE megyei III. o., 17 ó. Csepregen, a
sportpályán: Csepregi SE – Gencsapáti KSE megyei II. o. labdarúgó mérkõzés.
• Június 4-én, szombaton 17 ó. Acsádon, a sportpályán: Acsád-Meszlen SE – Sorkifalud- Gyanógeregye SK megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a visitbuk.hu,
a csepreg.hu és a www.naturpark.hu honlapokon.

A mozogni vágyóknak szíves figyelmükbe ajánljuk
a büki idegenforgalmi szakemberek által kidogozott túraútvonalakat, melyek megtalálhatók a
visitbuk.hu weblapon. Az Irottkõ Natúrpark >
Alpannónia könnyebb túráiból a 2. és az 5-7., a
nehezebb túráiból pedig a 3-4. kapcsolódik vidékünkhöz. A részletes ismertetetõ az alábbi lapon olvasható a többi jelvényszerzõ útvonallal együtt:
www.naturpark.hu/alpannoniaturazo
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Nyomda:
EDS Zrínyi Zrt.
2600 Vác, Nádas utca 8.

és a Sopron vármegyei cukoripar kapcsolata
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