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• Csepreg
Az Európai Borlovagok
Magyarországi Rendjének Vas
Megyei Régiója ülést tartott
a csepregi szõlõhegyen
„Isten és a bor dicsõségére!”
2021. június 24-én 17 órakor Csepregen a
Szent Miklós-templom kertjében gyülekezett a
Régió Elnöksége, valamint az Oszkói és a

Tõzike Tér és tûzoltóautó átadás
Lukácsházi Lovagi Szék tagjai és hozzátartozóik.
Megnézték a város fõterét, templomát. Finta József plébános úr megáldotta a Lovagrendet. A
szõlõhegyen pedig megkoszorúzták az Európai
Lovagrend Emlékhelyét. A plenáris ülésnek, borvacsorának, borkóstolónak a Vinora Borház
adott helyet.
Horváthné Pados Teréz

új mûvekkel, szerzõkkel gazdagítani a mûvet.
Az alkotók éltek is a lehetõséggel, hiszen egyegy versüket, de volt, aki az összes mûvét lecserélte az elõzõ kiadványhoz képest. Mindezek miatt õszintén ajánlható e kiadás azoknak is, akik az elsõ kötettel már rendelkeznek.
A bemutatón meghívott felolvasóként részt
vett Horváth Zoltán, Csepreg város polgármestere is, aki boldogan tett eleget a felkérésnek,
és mint elmondta, nagy öröm volt számára látni, hogy milyen jó kezekben van Csepreg és a
környezõ vidék irodalmának gondozása, felfedezése.
Dr. Tarsoly Ádám
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Akik Tollat Fogtak
Június 10. napján könyvbemutatót tartottak a Petõfi Sándor Mûvelõdési, Sportház és
Könyvtárban, amelyen az Akik Tollat Fogtak –
A Répce-vidék költõinek antológiája – második, javított és bõvített kiadását ismerhette
meg minden kedves érdeklõdõ. Az eseményt
nagy várakozás elõzte meg, hiszen a
Covid–19 járvány hosszú, több mint egy éves
halasztást követelt meg a szervezõktõl.
A Farkas Sándor Egylet Olvasóköri Csoportjának asztalánál Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna és Sági Ferenc szerkesztõkkel beszélgetett Dr. habil. Fûzfa Balázs PhD irodalomtörténész, a kiadó vezetõje, valamint a szerzõk is
megszólaltak legalább egy-egy mû felolvasása erejéig.
Sági Ferenc elmondta, hogy a javított és
bõvített kiadás keretében lehetõségük volt
néhány pontatlanságot kijavítani és egyúttal

Június 26-án tartották Csáfordjánosfán a
szokásos Szent Iván-éji rendezvényt, melynek
keretein belül átadták a falu új közösségi terét,
ami a Tõzike Tér nevet kapta. Az ünnepségen jelen volt Gyopáros Alpár Csáfordjánosfa Község
Országgyûlési képviselõje is. Köszöntõjében elmondta a Magyar Falu Program minden kis településnek segítséget nyújt, aki bátran, ötletesen mer pályázni. A képviselõ-testületre és a
polgármesterekre van bízva, hogy megtalálják
milyen fejlesztésekre van szükség a településen.
Csáfordjánosfán az elmúlt húsz évben nem volt
ennyi sikeres fejlesztés! 2019 óta sikeresen pályáztak rendezvényekre, a 10 éves falubuszukat
újra cserélték. Multifunkcionális épületük tetõszerkezetét teljesen felújították, telkeket közmûvesítettek. A most elkészült Tõzike teret remélik, a
jövõ nemzedékei is örömmel használnak majd.
Önkéntes tûzoltóik is sikerrel pályáztak gépjármûre, ennek az átadása, szentelése is megtörtént a rendezvény keretein belül. Az idei évre is
meg vannak a tervek a pályázatok már benyújtásra kerültek, bíznak a pozitív elbírálásban. Hajrá, falvak, hajrá, Csáfordjánosfa!
NA
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Közösségi pihenõkert
kialakítása a Pós-patak partján
gyógy- és fûszernövényekkel
Örömmel kürtöljük közhírré, hogy a
Rózsafalu Civil Egyesület a TESCO „Ön
választ, mi segítünk” címû pályázatának idei fordulóját is sikerrel vette, a
„Közösségi pihenõkert kialakítása a
Pós-patak partján gyógy- és fûszernövényekkel” címû projektünk bejutott a
vásárlói szavazás szakaszába, így a
kõszegi, szombathelyi, sárvári, celldömölki TESCO áruházakban lehet a vásárlások után kapott zsetonokat a
gyûjtõurnákba bedobni június 14. és

kis járdákat szeretnénk kialakítani. A
projekt keretében szeretnénk szakmai
elõadót meghívni, hogy ismereteket
szerezzünk a megfelelõ gondozásukról, felhasználásuk fortélyairól. Célunk
a programmal az egészséges élet-

Judit és Niki a Tescóban
kampányol

Judit a szavazóurnánál

Ha becsukod a szemed, mi jut eszedbe a nyárról? A fagyi? A meleg szél, ami
szinte simogatja a karod? A játszótéren átforrósodott csúszda? A homokvár, amit minden évben nagyobbra építesz?
Vagy ahogy fekszel a fûben és nézed a ragyogó kék eget?
A nyár olyan, mint kinyitni egy ablakot… ez az egyszerû mozdulat egekbe emeli a boldogságszintet. Hiába, a legapróbb
dolog is képes felértékelõdni, ami a szabadság élményét kínálja. A nyár ugyancsak ilyen hatással lehet ránk. Bizton állítom, hogy minden évszak szeretne egy kicsit nyár lenni: a
hõségben fátyolosan reszketõ távoli horizont, virágok vagy
langyos esõ illatával megtöltött levegõ, szikrázó fénybe vont
világ, a hevesen lecsapó zivatarok után pillanatnyi fellélegzés, a gõzölgõ párán átcsillan a vakító napfény.
Idén nyáron már nagy örömünkre számtalan lehetõséget
kínál nekünk ez a pár hónap, hogy kellemesen, jó hangulatban és feltöltõdéssel teljen az idõ. Töltsük meg élményekkel,
izgalmakkal és vidámsággal a nyarat! Ez a nyár a sportról is
szól, már az elsõ néhány hét izgalmakkal telt, hiszen kezdetét vette a labdarúgó-Eb.
Ha a szabadidõnket nem a televízió elõtt töltjük, akkor
várnak ránk a szabadtéri programok, kulturális rendezvények, koncertek. Megkezdõdött a strandszezon is a június végi forrósággal. A közeli fürdõ vagy hazai tavak népszerû pihenõhelyek a családok, baráti társaságok részére, ahol kellemesen eltölthetõ az idõ, és vízben vagy a vízparton a napsütéses meleg is könnyebben elviselhetõ.
A gyerekek a nyári táborokban változatos, sokszínû programokon vehetnek részt, barátokat szerezhetnek, és ami
még fontosabb, élményeket gyûjthetnek. Ezzel még mindig
nem ért véget a lehetõségek sorozata, hiszen nem feltétlenül
kell kimozdulnunk ahhoz, hogy jó hangulatban teljen a nyár.
Otthon a kertben egy grillparti is nagyszerû lehetõség arra,
hogy a barátok, családtagok a finom illatok és a tûz mellett
jókat beszélgessenek.
Azonban ahhoz, hogy a nyár igazán jól és vidáman
teljen, fontos, hogy továbbra is vigyázzunk magunkra és
egymásra. Napsütéses, kellemes nyarat kívánok minden
olvasónak!
Igler Patrícia

Következõ megjelenés: 2021. augusztus 4-én
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július 11. között. Bízunk benne, hogy
minél több zsetont kapunk, így minél
jobb helyezést sikerül elérnünk. A projekt keretében 2 db fából készült növénypiramist szeretnénk beszerezni, telepíteni, az egyiket 40 tõ fûszernövénynyel, a másikat 40 tõ gyógynövénnyel
ültetnénk be, amely a közösségi pihenõkert fõ eleme lenne, valamint padokat és a kertben természetes anyagból

módra, a természetes gyógymódok
alkalmazására való ösztönzés, valamint a pihenés, szabadidõ kellemes,
hasznos és nyugtató eltöltéséhez egy
újabb szigetet teremteni az itt élõk számára.
Mintegy 200 ezer forintra lenne szükségünk a projekt megvalósításához, ehhez legalább a második helyen kell befutnunk a vásárlói szavazásban. A siker
érdekében személyesen is kampányolunk a kõszegi és a sárvári áruházakban, bízva a minél több zseton begyûjtésében, hiszen újonnan alakult egyesületként a tagdíjon kívül semmilyen bevételünk nincs még.
Reichardt Nikolett

Beköszöntõ
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Bõi ballagók

• Nagygeresd

Fotó: Illésné Kolocz Klára

[

Hûsítõ élvezetek a Répce folyó partján.
Nagygeresd község lakói mindig büszkék
voltak szeretett folyójukra. Az árvízvédelmi töltés megépüléséig adódtak gondok áradáskor, de közös összefogással sikeresen védekeztek a hömpölygõ víztömeg ellen. Az utóbbi évek aszályos idõjárása a folyó áradását is
meggátolta, pedig az árterületen lévõ rétek
gazdag szénaterméssel hálálták meg a tavaszi árhullám jótékony hatását. Településünk

Hátsó sor (balról jobbra): Németh Viktor, Varga Dávid, Nagy Barnabás, Babos Nóra (osztályfõnök),
Szõnye Máté, Mészáros Martin, Szalai Norbert. Elsõ sor (balról jobbra): Vertetics Viktória, Tatár Tímea,
Pöltl Anna, Takács Evelin, Eredics Jázmin, Bogdán Mira, Gróf Alexandra.

Felújított útszakasz átadása Szakonyban

A Magyar Falu program sikeres pályázataként, június 24-én, szerdán, ünnepélyes keretek
között adták át a közel egy kilométeren megújult útszakaszt. Az alkalmon részt vett Barcza Attila, Sopron és térsége országgyûlési képviselõje, a település vezetõi és Járóka Lívia, az Európai

Parlament magyar képviselõje is. A munkálatok
bruttó 19 millió forintba kerültek, melynek 85 százalékát a pályázati forrás biztosította. A megújult
útszakasz biztonságosabb közlekedést nyújt a
település lakóinak és a tehergépkocsis forgalomnak egyaránt.
ada
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határában nincs leszabályozva a folyó vize,
ezért a folyása lassú, a nyári hõségben hamar
felmelegszik. Az elmúlt évtizedekben nagy hagyománya volt a fürdõzésnek, az itt élõk szívesen megmártóztak a hûs habokban. A fiatalok
strandhelyet alakítottak ki, létrát készítettek a
könnyebb vízbe jutás érdekében, és bizony
volt olyan hétvégi délután, amikor közel 40 falubeli csobbant egyszerre a frissítõ folyóvízben. Mostanság már jóval kevesebben hódolnak ennek a szenvedélynek, de az idei évben is elõcsalogatták a meleg nyári napsugarak az elsõ fürdõzõket.
Németh Lajosné
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Köszöntünk, nyár
Simaságon június 19-én tartottuk a nyárköszöntõt a gyerekeknek. A
programok között volt kézmûves foglalkozás, lovaskocsizás és Rosta Géza
zenés mûsora. Az estét egy szalonnasütéssel zártuk. Programszervezõ: Halász Viktória közmûvelõdési asszisztens.

Családi délután
a közös mozgás öröméért
után el kellett búcsúzni, de a gyerekek továbbra is fáradhatatlanul hódoltak a játék örömének. Létezik
egy olyan játék, ami évtizedekre
visszamenõleg és napjainkban is
nagy népszerûségnek örvend, az
elnyûhetetlen „kidobó” labdajáték.
Nevezetes a felnõttek körében is,
így a szülõk szívesen álltak be csapattagnak a gyerekek közé. A délután folyamán többféle felállásban
játszották a résztvevõk a mérkõzé-

dezésében zajló labdarúgóEurópa-bajnokság. Érkezésük után
arra buzdítottuk a lurkókat, hogy járuljanak hozzá a magyar válogatott
sikeréhez azzal, hogy arcukra festettük a trikolórt, sálat, focilabdát
fogtak a kezükbe és egy csoportkép erejéig összeálltak a jó szándék
érdekében. Közben maguk is rúgták a bõrt, kosárgyûrûbe hajították
a lasztit, lengõtekéztek, ugróiskoláztak, rollereztek, a kicsik festegettek
és labdáztak. A délután fénypontja
a pónik érkezése volt, a gyerkõcök
már nagyon várták a találkozást. Kipróbálták a pónilovaglást, vezetõszáron sétáltatták õket a faluház
udvarán, késõbb a szekerezés és
hintózás élményét is megtapasztalták. A különleges élmény megvalósításában az Aranyló Lovasudvar
házigazdája, Varga Szilárd volt a
segítségünkre. A póniktól egy idõ

seket. Lányok a fiúk ellen, felnõttek
a gyerekek ellen, kisgeresdiek a
nagygeresdiek ellen, vagy éppen
vegyes csapatot alkotva. Bizony, a
gyerkõcöket úgy kellett lekönyörögni a pályáról, hogy kicsit pihenjenek és pótolják a nagy melegben
elvesztett folyadékot. Hûsítõnek jégkrémet, csemegének Bencsik Georgina, mint édesanya és Bencsik
Kálmánné Irén néni, mint dédi jóvoltából kakaós és lekváros palacsintát kaptak. Az elmaradhatatlan
cukorszórás is megtörtént, ki zsebbe, ki szalmakalapba, ki zacskóba
gyûjtötte a zsákmányát. A nap perzselõ hõsége már alább hagyott,
mire meggyúlt a tûz a szalonna- és
virslisütéshez. A jóízû falatozást követõen még elõkerült a focilabda,
csak sötétedés után csendesedett
el a faluház udvara.
Németh Lajosné
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Nagygeresd Község Önkormányzata, a vírusjárvány miatt hozott intézkedések feloldását kivárva,
nyárindító családi délutánt szervezett a településen élõ gyermekek,
szüleik és nagyszüleik részére. A délután fõ gerincét a különbözõ mozgásformák, játékok adták, amit a
helybéli gyermekek hosszú idõ után
elõször közösen hajthattak végre.
Természetesen kihagyhatatlan alkalmat jelentett a hazánk társren-
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• Völcsej
Völcseji horgászverseny
és falunap képekben
A horgászverseny eredménye: Felnõtt helyezett: Szõke Csaba 9 kg 20 dkg, Varga Endre
7 kg 92 dkg, Bajcsai Lajos 4 kg 26 dkg. Gyermek
helyezett: Pfeiffer László.

Csepreg Város Bora 2021
A versenyen elért eredményei alapján az év
borásza címet Tóth Marcell (Néber–Tóth pince)
vihette haza, míg a Csepreg Város Bora kitüntetést ifj. Molnár Sándor (Vinora Borház) 2019-es
Olaszrizlingje érdemelte ki.
Az idei borversenyt több szempontból is
rendkívüli körülmények kísérték. A koronavírusjárvány a szervezõknek is sok fejtörést okozott,
így bár késedelemmel, szabadtéren és zártkörûen, de végül sikerült lebonyolítani a versenyt.
Másik újdonság volt, hogy idén Csepreg Város
Önkormányzatának és a város boros közösségének együttmûködésébõl elkészült az a normaszöveg-tervezet, amely önkormányzati rendeleti
szinten szabályozná a „Csepreg Város Bora” kitûntetõ cím alapítását és elnyerésének feltételeit. Ez utóbbit tekintve elsõsorban a fenti borverseny szakmai szûrije által adott legmagasabb

Vörös borok kategóriában a Néber–Tóth Pince Zweigeltje végzett az elsõ helyen, második lett
szintén a Néber–Tóth Pince Kékfrankos–Cabernet
Franc Cuveé-je, a harmadik helyet pedig a
Vinora Borház Blauburgerje foglalta el. A legjobb
vörös óbor a Néber–Tóth Pince 2019-es Kékfrankos Cabernet Franc Cuveé-je lett.
Rozé kategóriában elsõ helyen végzett a
Néber–Tóth Pince Kékfrankos Rozéja, másodikon
a Vinora Borház Sirah–Kékfrankos Rozéja, és harmadik lett a Répcementi Borpince Pinot Noir
Rozéja. Idén is volt társadalmi zsûri, amely három kategóriában adott egy-egy elismerést: a
Vinora Borháznak a Blauburger vörösboráért,
szintén a Vinora Borháznak a Sirah Kékfrankos
Rozéjáért, valamint a Répcementi Borpincének
a Chardonnay fehérboráért.

pontszámú fehér-, vagy vörösbor került megjelölésre, amely kizárólag Csepregen termesztett
szõlõbõl készült, rendelkezésre áll belõle legalább 200 palack, és amelynek termelõje elfogadja a felvásárlásról szóló megállapodás feltételeit. Bár e szabályzatot a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel nem lehetett ez idáig rendeletbe foglalni, az idei versenyen már ennek tartalma szerint osztották ki a címet. A tervezet az
elsõ testületi ülésen, vagyis június 30-án kerülhet
elfogadásra.
A fényképen balról jobbra Tóth Marcell és
Kamper Natália (Néber–Tóth pince), Hor váth
Zoltán, Csepreg Város Polgármestere, Kolonits
Nóra, ifj. Molnár Sándor és Molnár Tamás
(Vinora Borház).
Dr. Tarsoly Ádám

Fotó: Gombos Miklós

Május 30-án Csepreg borosgazdái megtartották a hagyományos Orbán napi gyepûtiprást, amely a Szent Orbán-szobornál vette kezdetét. Az itt gyülekezõ borászokat serlegekkel és
oklevelekkel teli oltár fogadta abból az alkalomból, hogy a nemrég megtartott XXXVIII. Csepregi Borverseny eredményeit ekkor ismertették. A
verseny során a szakmai zsûri fehérbor kateiában 10 arany, 6 ezüst és 7 bronz minõsítést, vörösbor kategóriában 7 arany, 11 ezüst és 4 bronz
minõsítést, rozé kategóriában 1 arany, 4 ezüst, 4
bronz minõsítést osztott ki.
Fehér borok kategóriában a Néber–Tóth Pince Traminija elsõ, a Vinora Borház Olaszrizlingje
második, míg a Répcementi Borpince félszáraz
Szürkebarátja harmadik helyen végzett. A legjobb fehér óbor a Vinora Borház 2019-es Olaszrizlingje lett.
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Gór, a (szó szerint) virágzó község
– Az embernek a faluba érve akarvaakaratlanul is megakad a szeme a sok virágon és a rendezett környezeten. Ez, gondolom, rengeteg munkával jár.
– Az önkormányzat a beruházásokon kívül
mindig különít el forrást a közterületek csinosítására, zöldesítésre. A faluközpontban is folyamatos a virágosítás, illetve éppen június elején alakítottuk ki a Bõ felõli falutáblánál a virágos részt.
Itt volt 8 évvel ezelõtt egy fából faragott címer,
ami sajnos az idõ múltával tönkrement, így az le-

– Milyen lehetõségeket nyújtottak a pályázatok a településnek a fejlõdéshez?
– A tavalyi évben sikerült támogatást nyerni
közterületek karbantartására alkalmas gép beszerzésére (képviselõ úr ki is emelte, hogy a mi
településünk kapta a legtöbb támogatást, 15
millió forintot). Ebbõl egy ISEKI kistraktort vásároltunk, hogy a közterületeink rendezését megkönnyítse. 9,8 millió forintot nyertünk a Rákóczi
út végi útfelújításra, illetve mivel önállóan nem
lehetett az útra pályázni, ezért ezen kívül
víznyerõhely létesítését is hozzátettük, így ennek
keretében egy Norton kutat alakítottunk ki. Idén
valósítottuk meg egy korábbi támogatásból
egy A típusú kondipark létesítését, aminek nagyon örülnek a helybeliek, és teljes mértékben
ki is használják. Tavaly pályáztunk játszótér fejlesztésre is, de sajnos nem nyertünk, így idén újra megpróbáltuk. A csúszdát önerõbõl már ki
kellett cserélni, mert nagyon elhasználódott, de
reméljük, hogy a többi játékot sikerül pályázati
forrásból felújítani, és esetlegesen újakat is tudunk telepíteni. Idén ismét nyújtottunk be igényt
útfelújításra, amibõl a Kossuth Lajos utca alapját, burkolatát szeretnénk rendbe tetetni.
Ami nem kimondottan helyi önkormányzati
pályázathoz kapcsolódik, de ide sorolnám, hiszen
ez is érint minket, mivel a helyi óvodások Bõbe járnak óvodába: a Bõi Közös Önkormányzati Hivatal
mint óvodafenntartó társulás pályázott a bõi óvoda energetikai fejlesztésére, illetve a konyha felújítására. A pályázati támogatáson felül minden
fenntartó település létszámarányosan is hozzájárult a pályázaton túlmenõ fejlesztésekhez.
Május elsejével átszervezések miatt az Áfész
bezárta a boltot Górban. Eddig is csak napi két
órát volt nyitva, így aki tudott, Bõbe járt át bevásárolni, vagy munkából hazafele megoldotta
máshol. Így viszont lesznek néhányan, akik a
bezárás miatt ezentúl nem tudják majd megoldani a bevásárlást, ezért ennek kapcsán már
fontolóra vesszük, hogy a késõbbiekben igénybe vennénk-e egy falubuszos pályázatot. Eddig
úgy gondoltuk, hogy nem lenne kihasználva, hiszen az óvodásokat, iskolásokat a szülõk vagy a
járatos busz eljuttatta, így más célra nem lett
volna alkalmazva, viszont ezzel a bezárással
még egy plusz okunk lenne falubuszt tartani.
– Milyen fejlesztéseket, beruházásokat
tudtak saját forrásból megvalósítani?
– Tavaly a fent megemlítetteken kívül nem
volt más saját beruházásunk, viszont idén a Rákóczi és Kossuth utca közötti köz lekavicsozását,
továbbá a közösségi térnél egy 6 méteres járda
kialakítását vállalja az önkormányzat.

bontásra került, és annak a helyére alakítottuk ki
a virágágyást, amit ha jobban szemügyre vesz
az ember, a piros színû virágokból a Gór név rajzolódik ki. A zártkerti pályázat kapcsán megvalósított újfelújítás munkálatai során kivágtuk a
meglévõ diófákat, és helyükre szilvafákat telepítettünk. A falurendezési munkálatokban feleségem és alpolgármesterünk a fõ aktivisták.
– Mennyire tudtak közösséget építeni a
tavalyi évben?
– Nyilván a tavalyi helyzetben szinte csak
nyáron volt alkalmunk programot szervezni a lakosságnak. Vannak visszatérõ rendezvényeink,
amelyek közül a búcsút és a nyárbúcsúztatót
tartottuk meg. Korábban a búcsú kezdett eltûnni, viszont a nagy gyerekszámra való tekintettel

gondoltuk, hogy újraélesztjük ezt a hagyományt. A népi fajátékok nagy sikert arattak a
gyerekek körében. Volt fitnessbemutató is, amelyet a helyi és környékbeli nõk csapata tartott. A
nyárbúcsúztatón a nyári szünet végéhez kapcsolódóan szoktak lenni a gyerekeknek különbözõ programok. Õsszel tudtunk még nevezni a
Déryné programba, amely széles körben szólítja
meg a magyar színházi élet résztvevõit és karolja fel a kistelepüléseket. November elején tartottunk ehhez kapcsolódóan egy Cseh Tamás-emlékestet Joós Tamás és Hegyi Norbert elõadók
közremûködésével.
– Milyen terveik vannak az idei évre
programok tekintetében?
– Május végén volt egy játékparti nevû programunk, ahol a könyvtár játékait (elõtte volt pont
új beszerzés) kipróbálhatták gyerekek, felnõttek
egyaránt. Voltak társasjátékok, távirányítós autó, twister, flipper stb. A legkisebbeknek is vittünk
ki takarókat, ahol a nekik való játékokkal tudtak
ismerkedni. Ha sikerül, akkor a nyárbúcsúztatót
és az idõsek napját mindenképpen meg szeretnénk tartani. Meglátjuk, hogyan alakul a vírushelyzet, és ahhoz igazítva szervezzük meg õket,
hogy megtarthatók legyenek. Az idei programok közé szeretnénk még sûríteni július-augusztus környékére a Déryné program Szájon lõtt tigris elõadását is, melyet tavalyra terveztünk, de
akkor nem tudtuk megvalósítani.
– Az önkormányzat milyen módokon
tudja támogatni a lakosságot?
– Tavaly közel 1,5 millió forintot fizettünk ki támogatásokra. Ebben többek között benne volt
a diákoknak minden évben biztosított iskolakezdési támogatás, a felsõoktatásban tanulóknak pedig a BURSA
ösztöndíj. Évek óta igénybe
vesszük a szociális tûzifa-támogatást is, tavaly például 8 család kapott tûzifát, azelõtt 10 felett is volt a támogatott családok száma. Önkormányzatunk
ad temetési segélyt és elsõ lakás, valamint tavaly óta védõoltás támogatást is. A településrõl 4-5 fõt támogatunk az Arany
János Tehetséggondozási Programon keresztül.
Egy záró gondolatot szeretnék még hozzáfûzni a beszámolómhoz. Minden ember mögött van egy személy, aki támogatja, és aki miatt azzá válik, akivé szeretne. Nekem ez a személy a feleségem,
aki mindenben ott van mellettem, és mindig segít, hogy a településnek színvonalas élete lehessen. Õ vezeti a könyvtárat, amely által számos
programot biztosít a lakosságnak (könyvtármozi,
kézmûves foglalkozások, olvasást segítõ programok), továbbá a faluszépítõ munkálatokban is a
fõ irányító alpolgármesterünkkel együtt. Szeretnék ezúton is köszönetet mondani neki, illetve
mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárul kis közösségünk építéséhez!
– Köszönöm szépen, hogy bemutatta a
Répcevidék olvasóinak településüket!
Igler Patrícia
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Gór a Répce jobb partján fekvõ, egyik
legtöbb településsel körbeölelt kis falucska
Vas megyében. Szomszédos települései:
Bõ, Chernelházadamonya, Répceszentgyörgy, Szeleste, Acsád, Csepreg és Bük. A
településre érve sok-sok virág fogadja a
hazatérõket és az odalátogatókat. Ebben a
hangulatos kis faluban jártam júniusban,
hogy megismerjem az ott élõk életét. Németh László polgármester mutatta be Gór
mindennapjait.
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„Együtt megállíthatatlanok vagyunk”

Dolgos kezek

– hangzik a Vöröskereszt 2021-es, ünnepi jelmondata

a környezetért

Április hónapban – miután átestem a covidfertõzésen - plazmadonornak jelentkeztem a szombathelyi vérellátóban. Felvették az adataimat, és
mikor kiderült, hogy zsirai vagyok, a hölgy elkezdte
dicsérni a zsirai véradókat, illetve a helyi szervezõt.
Igaz, hogy mi Gyõr-Moson-Sopron megyéhez tar-

tozunk, ennek ellenére a szombathelyi vérellátóban is híre ment, hogy milyen szép számban adnak nálunk vért egy-egy alkalommal. Ez volt az
egyik olyan pillanat, amikor büszke voltam arra,
hogy zsirai vagyok és hogy ismerem azt az embert,
aki a helyi Vöröskereszt Alapszervezetét vezeti. Õ
Kovács Jánosné.
Néhány hónap múlva aztán tudomásomra jutott, hogy a Vöröskereszt Világnapja alkalmából az
idén 140 éves szervezet a dolgozóit, önkénteseit
köszönti. Kovács Jánosné, az elsõsegélynyújtás és
az önkéntes véradás népszerûsítéséért a Magyar
Vöröskereszt Országos Vezetése által a Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés ezüst fokozatát vehette át Gyõrben június 17-én.
Mária 1982-ben vette át a vöröskeresztes feladatokat a Fõvárosi Értelmi Fogyatékosok Otthonában, elõdjétõl Varga Máriától, aki akkor ment
nyugdíjba. Ekkor még csak munkahelyi szinten, az

otthonban mûködött a Vöröskereszt, késõbbi bõvítés után alakult meg a Megyei Vöröskereszt Zsirai
Alapszervezete. Az eltelt csaknem 40 évben töretlen lelkesedéssel vállalta a felmerülõ feladatokat,
kereste az önkénteseket. Önzetlenül, szabadidejét
nem sajnálva kopogott be a véradókhoz, hiszen
mint mindenhol, itt is fontos a személyes találkozás.
Mikor megkérdeztem Tõle, hogy mi inspirálja a
munkájában, azt felelte: „Jó szívvel, lélekkel csinálom. Úgy érzem, így tudok segíteni embertársaimon, hiszen sokuknak van szüksége vérre. Próbálok minél több véradót felkutatni és ezzel segíteni
a szervezet mûködését.”
Régebben évente egy alkalommal, az utóbbi
5-6 évben azonban két alkalommal szervez a településen véradást. Alkalmanként 50 fõ feletti véradó jelenik meg. Az utóbbi hét évben a fiatalok is
nagyobb számban jelennek meg, és ez jó, ennek
örülni kell. Répcevis, Szakony települések véradói
is Zsirán adnak vért. A véradóknak minden évben
szerveznek a helyi kultúrházban egy estét, ahol
megköszönik a részvételüket, illetve kitüntetik a
többszörös véradókat. Ehhez azonban támogatókat kell keresni, és sajnos ez sem egyszerû feladat.
Az önkormányzaton kívül helyi vállalkozók és magánszemélyek is támogatják a rendezvényt.
Mária azt is kihangsúlyozta, hogy a répcevisi
szervezõ Koroknai Jánosné, a szakonyi szervezõ
pedig Tóth Ildikó. Helyben nagy segítségére van
Derdák Tímea és Szakályné Edina, akikre mindenben számíthat. Az itt említett négy hölgy támogatása nélkül ezt a díjat nem kaphatta volna meg. Ez
úton is köszöni a sok segítséget és támogatást!
A falu nevében szívbõl gratulálok a díjhoz és további jó egészséget kívánok munkájához! N.P.K.

2021. április 24-én társadalmi munka keretében szépítették a szõlõhegyet és az odavezetõ
utakat a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület tagjai, hegytulajdonosok, borhölgyek és borosgazdák.
Az áldozatos munka eredményeként közel 4
köbméter szemét gyûlt össze. Megtisztultak a hegyi
utak és a szõlõhegy közösségi pontjai, beleértve az
Orbán-szobor, Bene-kút és Sajbók-forrás környékét.

A nap folyamán fûnyírásra és virágültetésre is sor
került. A szõlõhegyi utakra az önkormányzat által
biztosított több köbméternyi kõzúzalékot juttatott ki
a csapat, javítva a hegyi utak minõségét.
Ezúton is köszönjük mindannyiunk nevében a
lelkes, közel 35 fõs csapat munkáját és az önkormányzat támogatását, amivel hozzájárultak,
hogy egy szép, rendezett környezet fogadja az
idelátogatókat.
Kamper Natália
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• Csepreg
Vadászok szentmiséje
a történelmi zarándokhelyen
„Zeng a harang hívó szóval
e szép ünnep reggelén.”

Új helyszínen, új külsõvel
nyitott májusban a bükfürdõi Tourinform-iroda
A Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy
Programjának 23 millió forintos támogatásából
megújult a bükfürdõi Tourinform. Május elsejével
vonzó arculattal, bõvített szolgáltatási portfólióval, modern infokommunikációs eszközök révén
rengeteg érdekességgel várja új helyen az iroda az érdeklõdõket.

A horvátzsidányi Egyházközség, a Vadásztársaságok és Erdészeti Társaságok szervezésében 2021. június 20-án Szent Hubertusz és
Szûz Mária tiszteletére vadászmisét tartottak a
Peruska Mária-kápolnánál.

Tompaládonyból!
Megújult pihenési lehetõség várja Tompaládonyban a Faluház elõtti parkosított részen az arra sétálókat, kerékpározókat. A téglából épített ülõalkalmatosság az idõjárás viszontagságaitól elhasználódott fából készült padot váltotta
fel, melyet a tavasszal az acsádi Márk Rosarium adományaként kapott rózsatövek ölelik körül. A fiatal rózsatövek közül a Szent Erzsébetrõl elnevezett már kibontotta szirmait, így az ott elidõzõk érezhetik illatát, megcsodálhatják virágát.
Köszönjük azoknak, akik lelkiismeretes munkával hozták létre a közösség és a
látogatók számára a község legújabb ékét.
m.m.

hez négy kerékpáros utánfutót, valamint hat kölcsönözhetõ kézikocsit is beszereztek hûtõtáskával, árnyékolóval felszerelve. A hat új elektromos
rollerrel izgalmas kirándulásokat lehet tenni a
városban, miközben a személyes tárgyak az érték- és csomagmegõrzõben hagyhatók. Hogy
egy-egy emléket minden vendég hazavihessen
a bükfürdõi látogatásáról, a turisztikai kiadványok ajándéktárgyak és a helyi gyógyvizes kozmetikumok mellett termelõi borok, homoktövis-készítmények, lekvárok, szörpök, vasi tökmagolaj
és népmûvészeti termékek is megvásárolhatók
az irodában.
yde
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A 10 órakor kezdõdõ kétnyelvû (magyar–horvát) szentmisén celebráltak Dumovits
István plébániai kormányzó és Dr. Anton Kolic.
A szentmisét a horvátzsidányi Peruska Mária
kórus éneke, valamint a vadászkürtök felhangzása tette még ünnepélyesebbé. A plébános úr szent beszédében arról is beszélt,
hogy felelõsek vagyunk a ránk bízott természetért, és a vadászok ezért sokat tesznek, tehetnek.
A Megyei Vadászkamara is képviseltette
magát a szer tar táson. Király Lajos a
Répcevölgye VT Elnöke is köszöntötte az egybegyûlteket. Majd Dumovits atya megáldotta a zarándokok gépjármûveit. Kontó Sándornak pedig köszönetét fejezte ki a szervezési
munkálataiért.
Az Emlékhelynél pedig koszorúzással emlékeztek meg az elhunyt erdészekrõl és vadászokról. A Vas Megyei Vadászkürtösök Viszontlátásra c. szignáljával és a himnuszok eléneklésével zárult a program. Lélekben feltöltõdve
térhettünk haza.
Horváthné Pados Teréz

A helyi Tourinform-iroda tavaly júniusban került a Büki Gyógyfürdõ Zrt. fenntartásába. A
megújulás egyúttal költözést is jelent, mivel az új
iroda májustól már a Bükfürdõ Thermal & Spa
fürdõkomplexum két bejárata
között várja az érdeklõdõket
aktuális információkkal akár
a környékbeli, akár az ország
távolabbi látnivalóiról. A Magyar Turisztikai Ügynökség Kisfaludy Programjának 23 millió
forintos támogatásával az új
iroda két, eddig üresen álló
üzlethelyiséget tölt majd meg
pezsgõ élettel.
A megnyitón Horváth Péter, a Kisfaludy2030 Turisztikai
Fejlesztõ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta: a turizmus újraindításában kiemelt szerepe van a magyarországi
Tourinform-hálózatnak, az irodák évente 1,8 millió látogatói megkeresést kezelnek. Örömteli,
hogy a térség fogadószobájául szolgáló
Tourinform-iroda is barátságos, 21. századi környezetben fogadhatja mostantól a vendégeket.
Mint említette, a térségben több jelentõs turisztikai fejlesztés is zajlik, szálláshelyek épülnek vagy
újulnak meg, a fürdõ is korszerûbbé válik, a
Bük—Sárvár turisztika térségben pedig 925 millió
forint támogatásból összesen 358 egyéb és magánszálláshely újul meg. Mindez együttesen járul hozzá ahhoz, hogy a térség tavaly az ötödik

legkeresettebb volt az országban.
Az új irodában a klimatizált helyiségek építészeti kialakításán túl a projektben nagy szerepet
szántak a minõségi berendezéseknek és eszközöknek is. A vendégfogadást új bútorzat, informatikai eszközpark és ingyenes wifi teszi kényelmessé. A büki és környékbeli látnivalókba hatalmas LCD-monitor enged
bepillantást. A helyi borászati termékeket borhûtõbõl
kínálják az ajándékot keresõknek.
Turisztikai információs
pontként az igényes, letisztult megjelenés mellett az
irodában elérhetõ szolgáltatások a legfontosabbak,
amelyek között számos újdonság is várja a betérõ
vendégeket. A környék frissen megújult kerékpáros útvonalain tervezett élményteli túrákhoz gyermek
kerékpárokat, továbbá elektromos kerékpárokat
lehet kölcsönözni a kötelezõ biztonsági tartozékokkal együtt. A családi szolgáltatások erõsítésé-
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• Szakony
Ünnepi istentisztelet Szakonyban
Pünkösd vasárnapján az evangélikus templomban konfirmációra és jubiláns konfirmandusok köszöntésére gyülekeztek a hívõk és a vendégek. Az idei évben két csepregi fiatal erõsítette meg keresztségi szövetségét. Hitoktatójuk
Bakay Péter volt, az úrvacsorát megelõzõ felkészítõ tanítást Gömbös Tamás lelkésszel végezték.
Ezen az alkalmon köszöntötték azokat a jubilán-

sokat, akik 25, 50 és 80 évvel ezelõtt mondták el
hitbeli megerõsítésüket, s járultak elõször úrvacsorához. Az ünnepi pillanatok legmeghatóbb
része volt a nyolcvan évvel ezelõtt konfirmálkodott Boros László köszöntése.
Az istentisztelet után szeretetvendégség
várta a megjelenteket.
Ada

• Csepreg

meneteltünk a költõvel a bori lágertõl az abdai
tömegsírig, átélve mindazokat a borzalmakat,
amelyeket zsidó munkaszolgálatosként kellett
átélnie. Soha nem szabad többet az embernek úgy „elaljasulnia, hogy kéjjel öljön, ne csak
parancsra” – állapítottuk meg levonva a tanulságot. Az elõadó saját maga végiggyalogolta
azt a kb. 850 kilométert, amelyet a költõ társaival kénytelen volt megtenni, miközben hajtották, terelték õket. Errõl az útról készült egy dokumentumfilm-sorozat „Radnóti nyomában”
címmel. Ebbõl láthattunk pár részletet az elõadás második felében.
A tanulók és a felügyelõ pedagógusok egy
nem mindennapi élménnyel gazdagodtak.
Farkas István

A kormány hatékony oltási kampánya révén
magunk mögött tudhatjuk a járvány harmadik
hullámát. Ebbõl az alkalomból a Parlament mostani ülésszakának utolsó napján Ágh Péter országgyûlési képviselõ napirend utáni felszólalásában az Észak-Vas megyében élõ embereket
méltatta.
A képviselõ emlékeztetett, a koronavírus-járvány kíméletlenül söpört végig az egész világon,
így Magyarországon és Észak-Vas megyén is.
„Sok veszteséget szenvedtünk, de hála a közös
összefogásnak, hála a
hétköznapi hõsök kitartásának, legyõztük a jár ványt” – hangzott el. Ágh
Péter részvétet nyilvánított
azoknak, akik a járvány
miatt veszítették el szeretteiket.
A képviselõ köszönetet
mondott az orvosoknak,
ápolóknak, mentõsöknek
és minden egészségügyi
dolgozóknak. Méltatta a
szülõket, pedagógusokat,
a rendvédelmi és a hatósági,
kormányhivatali
munkatársakat is. „Köszönet azoknak a dolgozóknak, akik a járvány alatt is akár otthonról,
akár a munkahelyükrõl hozzájárultak ahhoz,
hogy Magyarország továbbra is életképes maradjon! Hálánkat fejezzük ki a szociális intézmények dolgozóinak, hogy a legnagyobb bizony-

talanság közepette is önzetlenül gondozták az
ellátottakat. Köszönet a kis-és középvállalkozásoknak, hogy a legnagyobb nehézségek idején is kitartottak” – fogalmazott a képviselõ,
nem feledkezve el azokról sem, akik is állhatatosan építették Észak-Vas megye közösségét.
Méltatta a lelki vezetõket, akik a járvány idején
is erõsítették a lelki kapcsokat. Köszönetet mondott
a civil szervezetek, egyesületek szervezõinek.
Ágh Pétert szólt arról is, hogy a pandémia
okozta félelem és bizonytalanság idõszakában
Észak-Vas megye polgármestereivel, a megyei
önkormányzattal és a kormánnyal annak érdekében kötöttek szövetséget,
hogy jót és maradandót
alkothassanak a térségben. „A járvány ellenére
is számos területen sikerült elõre lépnünk” –
hangsúlyozta a képviselõ
a helyi fejlesztésekre célozva, melyek komoly támogatással tudtak megvalósulni.
„A harmadik hullám
végénél feladatunk az ország, így térségünk újraindítása is. Kitartó, becsületes munkával és erõs
szövetségekkel a jövõben is azon leszünk, hogy
együtt építsük Észak-Vas megyét” – zárta a felszólalását Ágh Péter.
yde

Túrázóknak
palacsinta, vízibomba
Június 25-én, pénteken, a csepregi hittanosok, ifisek gyalogtúrán vettek részt. Elsõ állomásuk a szakonyi katolikus templom volt, ahol Finta

gyerekeket, felnõttek. Az asztalokra üdítõ és zsíros kenyér is került. Ezt követte a nagy sikert aratott vizes játék. Igazi csata alakult ki a vízibom-

József atya tar tott szentmisét. Következett
Gyalóka és Zsira. A visszafelé utat szakonyi buszszal, személyautókkal tették meg a résztvevõk,
hogy Szakonyban legyen kellõ idõ a játékra,
vendéglátásra. Közel 200 palacsinta várta a

bákkal, pisztolyokkal. A gyerekek lelkesedése,
egy percet sem lankadt. Még számháborúra is
futotta az energiájukból. Önfeledt órákat töltöttek Szakonyban a túrázók.
ADA
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Rendkívüli bemutatóóra
A Határtalanul 2020/21 programban egyik
vállalásunkban a Magyarság Házával való
kapcsolattartást jelöltük meg. Ennek keretében Tóth Péter Lóránd tartott a csepregi iskolánkban a 7. évfolyam számára egy rendkívüli irodalomórát Radnóti Miklós életérõl.
Az órát az elõadó a Töredék címû vers elszavalásával kezdte, amikor bevonult. Már ekkor mozdulatlanná vált a levegõ, éreztük, ma
nem mindennapi élményben lesz részünk, amit
nehéz szavakba önteni. Képzeletben együtt

Köszönet a helytállásért!
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Nyárnyitó

Közösségi Nap

Sopronhorpácson

és játszótér átadás Meszlenben

Június 11-én pénteken gyereknappal egybekötött nyárnyitó batyus szalonnasütést tartottak
Sopronhorpácson a kultúrház melletti területen. A
program egy közös tornával kezdõdött, ahol a
résztvevõk a fáradt végtagjaikat mozgathatták
meg. A torna után két kialakított tábortûznél volt lehetõség sütögetni finomabbnál finomabb falatokat. A gyerekeknek is élvezetes volt az este, a légvár mindenkinek meghozta a kedvét a szórakozás-

Egész napon át különbözõ programokkal,
fellépõkkel várták a szórakozni vágyókat. A kicsiknek volt kézmûves foglalkozás, légvár, csillámtetoválás, palacsintaevõ verseny, limbózás
is. Különbözõ fellépõk színesítették a programo-

egy közösségi nappal egybekötve került sor. A
gyerekeken és szüleiken kívül a kistérség több településérõl is érkeztek vendégek, környékbeliek.

kat: az Incifinci gyerekfoglalkoztató igazi cirkuszi
hangulatot teremtett. Mutyi bohóc kicsiket és
nagyokat is táncra perdített. Kossuth Gergõ énekes pedig szokásához híven fergeteges hangulatot csinált. A hõség sem vetett végett a jókedvnek, kicsik és nagyok egyaránt vízipisztolycsatában hûtötték le egymást. Az önkormányzat

Az ünnepséget Õri Zoltán polgármester beszéde nyitotta meg. Ezt egy helybéli kislány, Péteri Emma csodálatos verse és a szalagátvágás
követte. Zakó Jenõ plébános úr és Kalincsák Balázs evangélikus lelkész úr áldása után a gyerekek örömmel vették birtokukba a játékokat.
A játszótér átadásával egybekötve tartották
a Közösségi Napot, amelynek célja a lakosság
bevonása újra a közösségi életbe, a helyi identitástudat erõsítése. A hosszú pandémiás hónapok alatt a településen élõknek csak szûk családi körrel volt lehetõsége érintkezni. Jó volt látni,
ahogy újra egymásra találtak a falubeliek és a
környezõ településen élõk.

jóvoltából a helyi szakácsok kitûnõ vaddisznópörkölttel és gulyáslevessel vendégelték meg a
jelenlévõket. Az estét tábortûz, kötélhúzó verseny és bál zárta.
Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott az
eseményre, hogy jelenlétével megtisztelt minket!
Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát!
Balázs Anikó
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hoz. Még nagyobb szenzáció volt számukra
Talabér Zoltán hordós traktorja, mely már a traktoros napokon is nagy népszerûségnek örvendett. A
gyerekek után a felnõttek is nagy élvezettel ültek a
hordókba, mely meghozta az este alaphangulatát. Köszönjük mindenkinek a részvételt, találkozunk
legközelebb!
Igler Patrícia

Meszlen Község Önkormányzata a Magyar Falu program keretében meghirdetett közterületi játszótérre pályázott, és a támogatásra jogosultságot
kapott. Az építési munkálatok nemrégiben fejezõdtek be. Az átadóünnepségre 2021. 06. 19-én
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• Tömörd
A tömördi Kneipp száraztaposó pálya
Önkormányzatunk taposóösvény kialakítását tervezte a Dózsa György utcában a játszótér mellett.
A száraztaposó pályát (úgy is nevezik, Mezítlábas park vagy Kneipp száraztaposó pálya) különbözõ méretû kavics, kõ, zúzalék, fenyõkéreg, toboz, faapríték alkotják. A mezítlábas séta minden korosztály részére természetes felfrissülést kínál, javítja az egyensúlyérzetet, jótékony hatással van a testtartásra, stimulálja a talpreflex zónáit.

a fitt-boxos versenyzõk Egerben
2021. 06. 17-tõl 06. 20-ig került megrendezésre az Utánpótlás Magyar Kupa Egerben. A
rangos serdülõ és junior korcsoportú versenyen
a Fitt-Box Ökölvívó Egyesületet 5 versenyzõ képviselte. Hökkön Balázs serdülõ fér fi 56 kg-ban
döntõ fölénnyel nyert a 2. menetben a paksi
Sárközi János ellen. Balázs szépen, lendületesen
bokszolt. Újhelyi Barna junior fér fi 60 kg-ban
pontozásos vereséget szenvedett a Támpiómente ökölvívója, Tóth György ellen, ennek ellenére magához képest jól bunyózott. Kiss Áron junior fér fi 63 kg-ban kikapott a nála jóval rutinosabb Jámbor Ápádtól. Németh Dóra serdülõ nõi
51 kg-ban az elsõ menetben döntõ fölénnyel
nyert a KSI versenyzõje, Juraskó Vivien ellen. Ennek köszönhetõen döntõbe jutott. Gombai
Dominik serdülõ fér fi 46 kg-ban megosztott pontozással gyõzedelmeskedett a Hobbisták bunyósával, Botos Brendonnal szemben, így elõdöntõbe jutott. Hökkön Balázs serdülõ fér fi 56
kg-ban egyhangú gyõzelmet aratott a Varjú Box
Club ökölvívója, Rácz Kevin ellen, aminek eredményeként a döntõben léphetett újra ringbe.
Németh Dóra serdülõ nõi 51 kg-ban a döntõben
szállt harcba az Impérium Ökölvívó Egyesület
versenyzõjével, Sápi Nikolettel. Dóra elõzõ mérkõzéséhez hasonlóan most is teljes erõbedobással kezdett, aminek meg is lett az eredménye, az
elsõ menetben döntõ fölénnyel gyõzedelmeskedett, így aranyérem tulajdonosa lett. Gombai
Dominik serdülõ fér fi 46 kg-ban a debreceni
Bernáth Richárddal szemben lépett szorítóba.
Dominik ügyesen, zártan bunyózott mindhárom

menetben. A harmadik menet végén megosztott pontozással versenyzõnk keze lendült a magasba, így a döntõben szurkolhattunk neki.
Gombai Dominik serdülõ fér fi 46 kg-ban óriási
csatát vívott a Vasas versenyzõjével, Brázovics
Tamással. Dominik minden erejét beleadva harcolt három meneten keresztül, azonban a bírák

az ellenfelét látták jobbnak, így ökölvívónk
ezüstéremmel zárta a versenyt. Hökkön Balázs
serdülõ fér fi 56 kg-ban Baráth Dominikkal, az
Óbudai Római Box Club ökölvívójával vívta a
mindent eldöntõ mérkõzést. Balázs az elõzõ napokhoz hasonlóan ezúttal is keményen kezdett.
Teljesítményét ellenfele képtelen volt túlszárnyalni, a harmadik menetben Balázs döntõ fölénynyel nyert, így aranyérem tulajdonosa lett. A FittBox Ökölvívói teljesítményének köszönhetõen az
egyesület harmadik helyen végzett a serdülõ
csapatok között!
S.Heni

Püspöki látogatás Iklanberényben
Nem mindennapi megtiszteltetésben volt része a kis vasi településnek. 2021. június 20-án dr.
Veres András, a gyõri egyházmegye püspöke látogatott el a faluba. Jász László helyi plébánossal mutatták be a szentmisét, majd a tavaly felújított kápolnát szentelte fel, mely 1949-ben ké-

szült. A tervrajz 1949. május 10-én készült Gájer
Ferenc bíró kezdeményezésére. Az építõanyagot az Állami Gazdaságtól kapták, és társadalmi munkában folyt az építkezés. A kõmûvesmunka java részét a csepregi Tóth István és pár helyi lakos végezte. A szentmise után a püspök
atya megtekintette a megújult szentképkiállítást,
mely 6 évvel ezelõtt nyílt meg, majd a szép ün-

nepre a helyi lakosok tovább bõvítették értékes
imakönyvekkel, bibliákkal, és látható a kápolna
eredeti tervrajza is. Ezt követõen közös ebéden
vett rész az önkormányzati és egyházi képvise-

lõkkel. Minden helybéli kivette a részét az elõkészületben, és így méltón várhatták a nem mindennapi látogatót, hiszen még ilyen magas rangú egyházi személy nem járt Iklanberényben.
SulicsHeni
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A beruházást közösségi munka keretében
kívánták megvalósítani. A falu lakói összefogtak, s a lelkes, tettre kész önkéntes csoport gyülekezett a helyszínen 2021. 06. 05-én reggel.
A résztvevõk névsora: Kollárits Gábor, Nikli
Balázs, Mátyás Gábor, Dr. Sándor Gergely,
Kollarits Nikolett, Horváth Gabriella, Horváthné
Dombai Margit, Bódizs Tibor, Bódizsné Takács
Erzsébet, Kiss Gábor, Kisssné Szabó Ágota,
Prisznyák Laura, Horváth Mira, Mátyás Ferenc,
Mátyás József, Horváth Zoltán, Horváthné Vörös Ibolya, Vlasich Andrásné, Vlasich Dóra,
Bettenbuch István, Kurucz Enikõ, Szalay Péter,
Szalay Márk, Sándor Borbála, Pusker János,
Biczó Klára, Pukler Beatrix.
Elkészült szorgos munkájukkal a tanösvény.
Elsõ kipróbálói õk voltak, de ajánljuk mindenkinek nagy-nagy szeretettel!
Hatalmas élmény, a testünknek is jó szolgálatot tesz, felpezsdíti a vérkeringésünk, erõsíti az ér falakat, nõ a talpi érzékelésünk, és
még az egyensúlyérzékünket is fejleszti. Hol
bök, hol simogat, hol nyom… És természetesen kiváló móka is, sok nevetéssel, aminek
szintén jótékony hatásai is vannak Mindez
szép környezetben, friss levegõn, madárdalos
környezetben, a patak mellett, egy-egy árnyas fa tövében …
Végig lehet menni vékony talpú cipõben
vagy papucsban is, de akkor az élmény s a
gyógyhatás gyengébb lehet. Érdemes kipróbálni, használjuk egészséggel!
KSzÁ

Remek teljesítményt nyújtottak
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Virágos Lócs
Lócs Községi Önkormányzat idén elsõ alkalommal nevezett a Virágos Magyarországért
Versenybe a települések kategóriájában. Ez a
cél már tavaly megfogalmazódott a képviselõtestületben, záporoztak az ötletek a felkészülés
kapcsán, így egyre több figyelmet fordítunk az

nius 26-án délelõtt, délután pedig az I. Rózsafesztivál keretében kulturális mûsorok szerepeltek
a programban. A Virágos Magyarországért Verseny bíráló bizottsága várhatóan augusztusban
érkezik majd, és a virágokon túl a hulladékgazdákodás-újrahasznosítást, burkolatok minõségét, turistabarát szempontokat is értékeli majd.
Reichardt Nikolett

képekben
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újrahasznosításra, a virágosításra, a burkolataink gondozására, turistabarát szemléletre.
Használt sütõolajgyûjtést indítottunk, két fedett
kiülõs kerékpáros pihenõhelyet alakítottunk ki,
díszes ivókutat létesítünk. Tavasszal szemétszedést végeztünk, 200 tõ muskátlit ültettünk el a
Közösségek Hete keretében, virágot osztottunk a
lakosságnak is. Környezetszépítõ versenyt hirdettünk a helyiek számára Virágzó régiség 2021
címmel, melynek célja a virágosítás összekapcsolása az újrahasznosítással. Azt kértük, hogy
mindenki keressen elõ egy régi használati tárgyat, ültesse be egynyári virággal és helyezze ki

a ház elé, ápolja, gondozza. 23 fõ nyújtott be
nevezést 25 jeligés virágkompozícióval, 3 fõs
szakemberekbõl álló bizottság fogja bírálni, az
eredményhirdetést az augusztusi falunapon tartjuk, kertészeti vásárlási utalványokkal díjazzuk a
legjobb alkotásokat. A turistabarát szemlélet bemutatására idén elõször kerékpáros rózsatúrát
szervezett önkormányzatunk a Rózsafalu Civil
Egyesülettel közösen, melyre a környezõ falvak
lakóit hívtuk és vendégváró falatokkal vártuk jú-

I. Lócsi
Rózsafesztivál
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• Csepreg
Temetõi fejlesztés
Csepreg Város Önkormányzata 2020. 09.
10-én nyújtotta be pályázati kérelmét a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
„Temetõi infrastruktúra fejlesztése – 2020” címû, MFP-FVT/2020 kódszámú pályázati kiírásra. Az így elnyert 4.987.980 forint összegû támogatás segítségével mindösszesen 130 mé-

Falufutás
a toronyóra árnyékában
Végre-végre, valahára,
a vírussal szembeszállva,
teljes szívbõl örülhessünk,
egymással jót beszélgessünk!
Ezzel a biztató, örömteli találkozást sugalló
sorokkal mozgósította Egyházasfalu Önkormányzata a súlyos betegséggel küszködõ embertársainkkal szolidáris, hagyományos falufutásra a
lakosságot a június 26-i szombat estére.
Már napokkal elõtte érezhetõ volt a lázas készülõdés, hiszen ez a szép indíttatású, évenként
megrendezendõ esemény a tavalyi, 2020-as
esztendõben a sajnálatos vírushelyzet miatt elmaradt.
Az indulás helyszínén, a Keresztényi Pékség
elõtt várakozó, jelentõs számú, javarészt kerékpáron érkezõ, vállalkozó szellemû helybéliek és
vendégeink elsõsorban nem saját órájukra pil-

dékért nagylelkû adományozónknak, a jelenlevõk szívbõl jövõ tapsának kíséretében. Talabér
Gábor szülõfalujának tett nemes gesztusát ezúton is megköszönjük.
Említésre méltó az az örömteli tény is, hogy a
több száz fõ részvételével zajló rendezvényt,
melyen a kerékpárosok mellett lovaskocsikkal indulók is akadtak, mindvégig az otthon maradottak szurkoló figyelme és biztatása kísérte.
A jótékonyság jegyében Hollósi János vendéglõs és családja ezúttal is emlékezetesen finom vacsorával várta a futásból visszatérõket.
Olyan ízletes halászlét és gulyást kínált a tányérokban, amelyekért a népszerû televíziós mûsorban, a Konyhafõnökben is megdicsérték volna.
Nagyon hálásak vagyunk érte!
A fenséges vacsora éjszakába nyúló, jóízû
beszélgetésre késztette a résztvevõket, melyet

lantva várták az indulást jelzõ 18 órát, hanem a
Szent Kereszt-templom tornyára emelték tekintetüket, ahol községünk legfiatalabb kincse, a
mindössze néhány hete felszerelt toronyóra mutatja az idõt a világ négy égtája felé, Talabér
Gábor helyi lakosunknak köszönhetõen.
Ezért az indulást megelõzõ percekben polgármesterünk a jótékony közösségi alkalmat
megragadva, meghatottan tolmácsolta kis falunk hálás köszönetét az értékes, csodás aján-

Oláh Zoltán idén is hangulatos, táncba hívogató zenével fûszerezett. Köszönet érte!
Önkormányzatunk körültekintõ, gondos szervezése, a minõségi vendéglátás és a falu lakosságának aktív hozzáállása, tartalmas, szívet-lelket melengetõ találkozássá nemesítette a
jószándékú, hagyományõrzõ estet, méltóan az
ugyancsak önzetlen, áldozatkész szeretetbõl
ajándékozott, jó cselekedetekre sarkalló toronyórához.
Major Izabella

A fényképen balra Horváth Zoltán,
Csepreg Város Polgármestere és Balázs Dávid,
a kivitelezést végzõ cég képviselõje.

Tagokat keresünk!
A Répce menti férfikórusba tagokat
keresünk. Ha kedvet érez az énekléshez,
hívjon minket. Tóth István 30/2744638
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ter eredetileg füves, helyenként kavicsos ösvényt alakulhatott át szilárd burkolatú járdává. Horváth Zoltán, Csepreg Város Polgármestere köszönötetét fejezte ki Ágh Péter országgyûlési képviselõnek a pályázat sikere érdekében kifejtett személyes közbenjárásáért. Elmondása szerint bár az önkormányzat szûkös
önerõvel rendelkezik, a fentihez hasonló támogatásokkal együtt szeretne minden lehetõséget megragadni a kegyeleti közszolgáltatás
színvonalának megõr zésére, emelésére
Csepregen.
A fenti kivitelezés befejezõdött, amelynek
eredményeként a ravatalozó mellett kezdõdõ
közlekedõ szakasz került felújításra mintegy
110 m hosszúságban a kápolna vonaláig. Továbbá a kápolnával szemben állva, annak
bal oldalán felfelé haladva történt térköves
felület kialakítása a kápolna mögötti sírok zavartalanabb és komfortosabb megközelítése
érdekében.
Dr. Tarsoly Ádám
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Nyárköszöntõ,
apák napja, gyereknap Nemesládonyban
Nagy örömmel és lelkesedéssel
szer veztük a programokat. Úgy
éreztük, az embereknek is szükségük van már egy kis kikapcsolódásra, szórakozásra a sok bezártság után.
Próbáltunk olyan programsorozatot összeállítani, amiben mindenki
megtalálja a számára megfelelõt.

komolyak, mindig sokat dolgoznak,
de örökké hazavágynak a családjukhoz. Magyarországon 1994 óta
ünnepeljük az apák napját, hazánkban még nincs akkora hagyománya, de évrõl évre nõ a népszerûsége. Ezért már második alkalommal
rendeztük meg ezt a neves ünnepet.
Reméljük, sikerült örömet okoznunk
az új hagyomány megteremtésével,
amit minden évben megtartunk az
anyák napja párjaként. Az ízletes
ételeknek (gulyás, pörkölt), amit vacsorára szolgáltunk fel a vendégeknek, az elkészítésében Böghöty Endre szorgoskodott, ami nagyon jól sikerült, itt is köszönjünk az egész napos munkáját! A zenérõl és a jó hangulatról gondoskodott DJ Davis
Grand.
Külön köszönjük a támogatást,
segítséget a rendezvény sikeres lebonyolításában! Örülünk, hogy velünk együtt szórakoztak!
Ohr Brigitta

Egy júniusi péntek délutánon,
az árnyas fák alatt valami készülõdni látszott a zsirai óvodában.
Családi nappal zárult az idei oktatási év, s erre várták színes programokkal, a gyerekeket és szüleiket
az óvoda dolgozói.
Mészáros Renáta óvodavezetõ
köszöntötte a vendégeket, majd az
ovisok vidám dallal, kör tánccal
tarkított mûsorukkal szórakoztatták
a nézõket. A programmal egybekötve került hivatalos átadásra a
tavalyi év folyamán, a Magyar Falu program keretében megújított
óvoda udvar. A pályázaton elnyert
5 millió forint támogatásból az udvaron új játékok, eszközök kerültek
felállításra, ezzel is színesítve, vonzóvá téve az amúgy is kellemes ud-

vart, s remélhetõleg örömet szerezve ezzel a kicsiknek.
Nagy Ferdinánd polgármester
szintén köszöntötte a vendégeket,
megköszönte a támogatást és
megjegyezte, hogy jó itt gyereknek

lenni. Ez után átadta a szót Barcza
Attila országgyûlési képviselõnek,
aki ünnepélyesen is átadta az elkészült udvart.
Kicsit késbõbb bábszínház szórakoztatta a gyerekeket, majd
megérkeztek Répcevis Község Ön-

kéntes Tûzoltó Egyesületének képviselõi a tûzoltó autójukkal. Betekintést adtak a tûzoltók
életébe, majd a kicsik birtokba vehették a tûzoltóautót és
kipróbálhatták
a
fecskendõ használatát is. Sajnos vizet
nem csak a tömlõkbõl kaptunk, megérkezett az égi áldás is,
mely a szabadtéri programot le is
zárta. Ennek ellenére egy kellemes
nyári délutánt tölthettek el a vendégek a megújult óvoda udvarán.
Köszönjük a támogatást!
N.P.K
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Volt íjászat, élõ csocsó, ugrálóvár,
lufibohóc, arcfestés. A Bogoly család jóvoltából a magyar–francia Ebmérkõzést is le tudtuk vetíteni a vendégeknek, mert kihozták a tévéjüket, így együtt szurkolhatott a falu a
magyar csapatért. A hûsölésben is
segítségünkre voltak a párakapujuknak köszönhetõen. Még egyszer szeretnénk megköszönni a támogatásukat! A rendezvény fõ hangsúlya
nemcsak a nyárköszöntõ volt, hanem az apák és a gyermekek is,
ezért a felköszöntésükrõl sem feledkeztünk meg. Rubóczkiné Börczy Viktória polgármester asszony, Bögöthy
Zsuzsanna képviselõ és jómagam,
Ohr Brigitta mûvelõdésszervezõ-asszisztens köszöntöttük az édesapákat
és a gyermekeket. A gyermekeknek
hálából verset mondtunk, hiszen köztudott, minden ünnepségen õk szerepelnek, így egy gombóc fagylalttal is kedveskedtünk nekik. Az édesapák szeme sem maradthatott szá-

razon, mert gyermekeik rögtönözve
felolvastak egy köszöntõt: Baráth
Gabriella Apák napjára címû versét
és egy személyre szóló ajándékot
kaptak. Nagyon fontosnak tartja a
képviselõ-testület és én is az apák
napját, mert õk is megérdemelnek
egy napot, amely róluk szól. Éljenek
az apák, akik kemények, éreznek,

Családi nap az óvodában
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• Csepreg
Tisztítsuk meg az Országot!
Áprilisban érkezett a hír, hogy a „Tisztítsuk
meg az Országot!” projekt keretén belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium az IFKA
Közhasznú Nonprofit Kft. útján nyilvános pályázatot hirdetett meg az illegális hulladéklerakók
felszámolása érdekében, amelyen Csepreg
Város Önkormányzatának támogatási kérelme
is pozitív elbírálásban részesült. Az azóta eltelt

Bük Nagyközség 1990 után intenzív fejlõdé- mérkõzést. A legnevesebb itt készülõ együttes az
sen ment keresztül. Dr. Szele Ferenc polgármes- olasz Sampdoria és a spanyol Getafe volt.
A sportlétesítmények fejlesztése-építése,
ter és a képviselõ-testület tagjai 1993-ban
együtt megfogalmazták az érdekeltekkel, hogy majd átadása után tovább fejlõdött a versenyBükön milyen sportágak lehetnek eredménye- és szabadidõsport. Több évben is országos dosek, s ezeket segítették. 1993-ban újra megala- bogós helyen végzett a település a Kihívás Napkult a sakk-, 1994-ben pedig az asztalitenisz-, a ja versenyein és sorozatban nyerte el a Fürdõvárosok Kupáját. Új szakosztályként 1997-ben kobirkózó- és a nõi kézilabda-szakosztály.
A sportpálya az önkormányzat tulajdonában sárlabdacsapat alakulása is megtörtént. A televan. Folyamatos fejlesztésének kezdeményezé- pülés fiataljai mellett a környékrõl is egyre töbse id. Szidoly László alpolgármester nevéhez fû- ben bekapcsolódtak az egyes szakosztályok
zõdik. Irányításával dr. Szele Ferenc polgármes- munkájába. Játékosok idecsábításával és váter, Szabó József jegyzõ, s a képviselõ-testület sárlásával a felnõtt asztaliteniszezõk az évek sosegítségével sportot szeretõ magánszemélyek, rán az egyre magasabb osztályokat megnyerve
vállalkozók és cégek sora is kivette részét a fej- az Extra-ligáig és nemzetközi szereplésekig, a
lesztésekbõl. Az önkormányzat jelentõs anyagi labdarúgók az NB I. B-ig, a kézilabdázók az NB
támogatása mellett rengeteg társadalmi mun- II-ig jutottak, és ér tek el ott is dobogós
kát, szabadidõt fordítottak arra, hogy megvaló- helyezés(seke)t.
suljon a sportpálya modernizálása és bõvítése, a kiszolgáló
A 2000/2001. évi labdarúgó NB II. Hummel-csoportjának bajnokcsapata
helyiségek megújítása. A következõ nagy lépés az akkori településvezetés részérõl 1995-ben,
a Büki TK 75. évfordulójának
megünneplésekor, a sportcsarnok átadásával valósult meg. A
település alkalmas lett így a
sportolni vágyók még jobb kiszolgálására. Emellett mindkét
létesítmény a versenysport mellett az iskolai testnevelésórák helyszíneként is
A birkózószakosztály 2007-ben kivált a Büki
mûködik, valamint a szabadidõs sporttevékeny- TK-ból, és Büki Birkózó Club néven önálló egyeséget végzõ csapatok, csoportok számára is le- sületként mûködik. A birkózók országos bajnokhetõséget nyújt a mozgásra.
ságokon vettek részt – több elsõ helyet szerezve,
Az önkormányzat 1995-ben a sportintézmé- s Csordás Szilveszter, majd Varga Dorottya és
nyek vezetésével Szélesy József tanárt bízta Ambrus Viktória korosztályos válogatott sportoló
meg. Az intézményvezetõ kialakította a létesít- lett. Utóbbi sportágat váltott, s jelenleg a Kõszemények mûködésének szervezeti, személyi és gi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület Büki Szakosztályátárgyi kereteit. Az õ és utódai szervezõ munkája nak korosztályos válogatott versenyzõje
révén a helyiek és környékbeliek mellett – Bük Reseterits Tifanival együtt.
adottságait kihasználva – egyre több elsõ osztáA dr. Szele Ferenc, Horváth Lajos, majd dr.
lyú és válogatott csapat vette igénybe a sport- Németh Sándor polgármester vezette testületek
létesítményeket, de kulturális programoknak is igyekezetek minden támogatást megadni a
helyet biztosítottak.
sportkör(ök) számára. Az egyes szakosztályok
Az újabb nagyobb beruházás a sportpályát igyekeztek más szponzorokat is szerezni. Röviérintette: 1996 õszén a Ferencvárosi TC felnõtt debb-hosszabb ideig jelentõs segítséget biztosíNB. I-es labdarúgó csapatának mérkõzésével tott a Büki Gyógyfürdõ Zrt. az asztalitenisz- és a
villanyvilágítást is avattak. 1996-ban Gallov Re- labdarúgó-szakosztálynak. A Hungest Hotel Zrt.
zsõ, az Országos Testnevelési és Sporthivatal el- a labdarúgókat, a Nestlé-Purina Vállalat az asznöke a NEMZETI SPORTVÁROS kitüntetõ címmel és taliteniszezõket, a Dr. Lupó Bt. a kézilabdázókat
díszoklevéllel jutalmazta Bük Nagyközséget „a támogatta évekig olyan mértékben, hogy netestnevelés és sport helyi feladatainak sikeres vük is megjelent a bajnokságokban szereplõ
megvalósításában, a diák-, a szabadidõ- és a csapatok elnevezésében.
versenysport fejlesztésében, a nagyközség
A sportkörök legmagasabb fóruma a közsportszervezeteinek támogatásában tanúsított gyûlés, melyen a tagok megvitatják a szakmai
elkötelezettségéért”. 2005-re a labdarúgópálya munkát és az éves költségvetést, illetve dönthettovább fejlesztve alkalmas lett nemzetközi mér- nek az elnök, az alelnök(ök), illetve az elnökségi
kõzésekre: ez év nyarán az U19-es nõi labdarú- tagok személyérõl. A sportköri tagok száma áltagó Európa-bajnokság nyolcas döntõjének egyik lában 80–120 fõ között mozgott a Büki TK-ban és
helyszíne volt Bük. Az edzõpálya 2012–2013. évi elõdszervezeteiben az 1940-es évektõl kezdõmûfüvesítése – a Bozsik-program és az önkor- dõen. A szakosztályok munkáját a szakosztályvemányzat támogatásával – pedig az idõjárási vi- zetõk irányítják. Valamennyi vezetõ – az edzõk
szontagságok mellett is lehetõvé teszi a labdarú- és a szakszemélyzet tagjai kivételével – az elgók tél végi felkészülését. A sportlétesítmények nökség tagjaival és a szakosztály-vezetõségekbérbeadásával hazai és külföldi válogatottak, s kel együtt társadalmi (önkéntes) munkában véklubcsapatok végezték felkészülésüket Bükön. A gezték, illetve látják el ma is felelõsségteljes felbirkózók mellett több magyar válogatott és klub- adataikat.
csapat is alapozott már nálunk, vagy játszott
Sági Ferenc
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idõszakban e pályázati projekt már be is fejezõdött. Az így elnyert mindösszesen 21.154.805,forint összegbõl az önkormányzatnak lehetõsége nyílt közel 600 m3 illegálisan lerakott hulladék elszállíttatására, valamint az elszállított hulladék újra termelõdésének megakadályozása
érdekében 10 helyszínen jó minõségû, éjjel is
látó kamera kihelyezésére is sor került. Ezeket kiegészítve pedig idõnként áthelyezhetõ mobil
kamerák is telepítésre kerültek. Horváth Zoltán
polgármester ismét köszönetet mondott Ágh Péter országgyûlési képviselõnek, aki nélkül nem
jöhetett volna létre ez a fejlesztés.
Dr. Tarsoly Ádám

A büki sport 100 éve III. rész
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Trianonra
emlékeztünk
2021. június 4-én újra szomorú évfordulóról emlékeztünk meg Hegyfaluban.
101 éve írták alá az I. világháborút lezáró trianoni békeszerzõdést, amely meghatározta a vesztes oldalon álló Magyarország új államhatárait. Országunk el-

vesztette területének egy jelentõs részét –
közte iparvidékeket, mezõgazdasági területeket, bányavidékeket és minden
harmadik lakosát… Ráadásul mindez kb.
félmillió halottal járó háborús vereség
után történt.
Idén június 4-én a Hõsök terén Bartok
Tibor polgármester foglalta össze az egybegyûlteknek, hogy mit jelentett a békeszerzõdés az országhatár másik oldaláról,
Szerbia felõl nézve, milyen megrendítõ élmény volt az ott élõ magyaroknak. Pontosan 12 órakor a déli harangszó hangjára
helyezte el az emlékezés koszorúját a Hõsök emlékmûnél.
Magyarné Kiss Éva

20 éves a Képeslap
Múzeum Hegyfalun
2001. július 06-án nyílt meg Hegyfalun Juhász Árpád Képeslap Múzeuma, hogy közkincscsé, a közmûvelõdés részévé tegye akkor 31
éves gyûjtõmunkája eredményét, a kb. 40.000
db képeslapból készített válogatást.
Az ingyenesen látogatható, adományokból,
adó 1%-okból fenntartott gyûjtemény folyamatosan bõvül, mára már több mint 200.000-féle
képeslap található itt. Nemcsak tárlókba rendezve tekinthetünk meg kiállításokat, hanem témánként albumokba rendezve is, így személyes megjelenéssel egyéni igény szerint akár több ezer képeslap megcsodálása is lehetséges. A fõ gyûjtési területek: Trianon, Burgenland, Magyarország
történelme a honfoglalástól napjainkig, hazánk
tájai, emlékmûvei, hungarikumai, települései (kiemelten Sopron), a Nyugat-Magyarországi megyék, vasút, tûzoltóság, minden „Erzsébet” nevû
hírességgel kapcsolatos lap; karácsonyi, húsvéti,
mûvészeti, vallásos témájú, alkalmi, évfordulókra
kiadott, tájképes, virágos témájú képeslapcsodák is vannak a világ szinte minden országából,
az alkotók kreativitását is megörökítve.
A 9631 Hegyfalu, Kossuth L. u. 19. szám alatt található múzeum 10–17 óráig minden nap látogatható, illetve elõzetes egyeztetés alapján – a 0620/463/9490 telefonszámon – külön is fogad látogatókat, képeslapcsere-partnereket. Postán is fogadják a napjainkban a közeli és a régmúltban kiadott képeslapadományokat, elfekvõ gyûjteményeket, amelyeket csoportosítás után egyedi nyilvántartási szám alapján digitalizálnak, rendszereznek, kiállítanak; egyéni igény jelzése esetén anya-

gi támogatással külön – akár kihelyezett – kiállítás
létrehozása is megvalósítható; interneten pedig az
indafoto.hu/KMBK/collections weboldalra kattintva
több témakör feldolgozása online is elérhetõ.

Czitkovics Noémi kiállítás látogató

A képeslapgyûjtemény nagyságrendje
alapján ma Magyarország egyik legnagyobb,
szakszerûen rendszerezett és 20. éve nyilvánosan látogatható magángyûjteménye, „Képeslap Múzeum Baráti Kör” néven támogatói csoport segíti a munkáját.
Juhász Árpád
elnök - képeslapgyûjtõ

2021. július XI. évfolyam 7. szám • www.repcevidek.hu

19

A csepregi cukorgyár
és a Sopron vármegyei cukoripar kapcsolata II. rész
Az üzem építési engedélyének
megszerzése után Carstanjen Gusztáv intézkedett arról is, hogy a két
Répce menti gyárat a Büki Vasútállomással (és egymással) iparvasút kösse össze. (Ezzel érdekeltsége lett a
felsõbüki gyárban, majd az 1869ben létrejött Nagyczenki Czukorgyárak részvénytársulatában, melynek
részvényeibõl is vásárolt.) Az állomásról kiinduló vágánypárról leágazás
volt a büki gyárba, majd az iparvasút tovább folytatódott a csepregi
üzemig. Bükrõl Csepreg felé menve
az országút jobb oldala mellett haladt a Lócsi útig, majd az S-kanyarban átvezették az út bal oldalára, s
ott folytatódva érkezett meg a
felsõbüki gyártól kb. 4 kilométerre levõ csepregibe.
Wiener Moszkó a 19–20. század
fordulóján végzett kutatásai alapján
leírta, hogy a csepregi gyárnak
„igen magas volt a mûszaki színvonala... A cukorgyárban 1869-ben az
üzemerõt 5 gõzkazán és 10 gõzgép
fejlesztette 71 lóerõvel.” A répa tisztítását egy mosógéppel végezték,
aprítására egy répavágó gép szolgált. „A lé mindjárt kezdettõl fogva
lúgozás [áztatás] útján… 12 edényben, egyenkint 73,7, összesen 870
akó ûrtartalommal nyeretett”, 70-80
°C vízben felmelegítve a répaszele-

teket. Egyéb berendezések: „5 tisztító-kazán, 2 lépároló mûszer, 4 lepároló üst, 2 vacuum, s 18 csontszénszûrõ.” „Magyarországon elsõként alkalmazta a lúgozásos lényerést”. E
módszerrel jobban ki tudták oldani a
répaszeletekbõl a cukrot, mint a többi üzemben használt sajtolással. Az
1880-as években már 10 gõzkazánja volt 1300 m2 fûtõtérrel, 16 gõzgépe 161 lóerõre. Továbbá: „1 mosógépe, 2 répavágója, 9 lúgozója, 24
szûrõgépe, 2 vacuumja, 7 elpárolító
készüléke, s 10 szûrõsajtója.”
„A gõzkazánok és gõzgépek
széntüzelésûek voltak, és transzmissziós szíjak segítségével hajtották a mosó-, reszelõ- stb. gépeket.” A pépet
textilzacskókba helyezték el, és a választóüstökbe csorgott ki a cukros
nedv. A répalé elpárologtatásához is
gõzt használtak, zárt üstökben, légszivattyúk segítségével vákuumot
teremtve.” A cukorgyártási technológia által igényelt vizet a Répcébõl
biztosítani tudták. A felsõbükihez hasonlóan a kis folyó malomágát duzzasztómûvel és zsilippel szerelhették
fel, s a vizet téglával falazott csatorna
vezette be a gyártelepre.
A csepregi gyár kõ- és barnaszénfelhasználása 1887-ig évente
kb. 80.000–120.000 q-t tett ki. A
cukorlé derítéséhez, a cukor tisztítá-

sához mészre volt szükség, melyet a
vásárolt mészkõbõl a gyár mészégetõ kemencéjében nyertek ki. A
cukorlé szûréséhez a finomításban
spódiumot (csontszenet) használtak,
évente 3.500–6.000 q-t. Ezek beszerzési és szállítási költségei képezték a
gyár kiadásainak egyharmadát. A
gyárban légszesszel világítottak, melyet az üzemben házilag állítottak
elõ. Az sem véletlen, hogy a „tõkeerõs környékbeli cukorgyárosok csoportja (Patzenhofer Konrád cinfalvi,
Rothermann Rudolf félszerfalvi,
Carstanjen Gusztáv kõhídi [és
csepregi] tulajdonos, a Nagycenki
Cukorgyárak Rt. [továbbá Rupprecht
János, a sajtoskáli gyár és a soproni
finomító tulajdonosa, Lenck Sámuel
és Müller Paulin soproni kereskedõk]
1881-ben Brennbergi Kõszénbánya
Rt. néven társaságot alapítottak,
amely megvásárolta az addigi bérlõtõl, a Drasche családtól a
brennbergi szénbánya berendezését és a bérlés jogát. A bánya az õ
kezükben volt 1928-ig.” (Idézet – kiegészítésekkel – Tömördi Mátétól.) E
részvénytársaság igazgatóságának
elnöke legalább 1887–1898 között

Carstanjen Gusztáv lovag. Az említett
gyártulajdonosok és kereskedõk ott is
vagy az igazgatóság, vagy a
felügyelõbizottság tagjai voltak,
ugyanúgy, mint – szinte valamennyien – a Nagycenki Cukorgyárak Részvénytársulatánál is.
Forrásaink szerint az 1867/68-as
kampányban a csepregi gyár
30.000 q répát dolgozott fel. Az
összfeldolgozás évi 100–220 ezer qra növekedett. A répát minõségtõl és
a szerzõdéstõl függõen kezdetben
100–130, késõbb 130–200 krajcárért
vették át métermázsánként. A gyár
évi termelése 50 ezer q fehéráru elõállítására nõtt. A készített termékek: a
pilé, azaz fogyasztási cukor (szabálytalan alakú, fehér, darabos cukor) és
a méliszsüvegáru (tiszta szirupból készített, süveg alakúvá préselt homokcukor) volt. Ennek egy részét Magyarországon értékesítették, hiszen a
csepregi gyár azon három hazai
üzem közé tartozott, melyek készítményeiket a fõvárosban is meg tudták kedveltetni. Az exportra menõ termékek árujegyén 1883-tól engedélyt kaptak a magyar címer használatára.
igás

Hársak, nõjetek és virágozzatok!
sével éltette, mutatta meg szépségét. Hogy a hárs meghonosodásának történetét egy aránylag közeli
település említésével kezdjem, Nagycenket kell megneveznem. 1754ben ültették el az elsõ hársakat. Széchenyi Antalné Barkóczy Zsuzsanna
számára, barokk ízlés szerint a lovagló út szegélyét képezték. A hársfasor
1942-tõl védett, 2003-tól a Fertõ
Kultúrtájban a világörökség része.
Sopronhorpácson a kastély építésével egy idõben, 1772-ben kezdték telepíteni Európa egyik legszebb
fasorát, a kettõs hársfasort. Berlin
egyik ékessége is egy hársfasor,
amelyrõl a sugárút a nevét kapta:
Unter den Linden. Megjelentek a településeken a Hársfa utcák, természetesen hársfákkal.
Most városunkban is újraindul a
hárs kultúrája, egy szép és sokáig élõ
természeti adománnyal leszünk gazdagabbak. Köszönjük a választást, a
telepítést. Óvjunk, védelmezzünk
minden kis tövet, hajtást, hogy erõs
fákká növekedett hársfasort hagyjunk magunk után. Nõjetek, virágozzatok, suttogjatok majd, csepregi
hársak!
Sudár Lászlóné
Molnár Zsuzsanna
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A Répcevidék újság rövid közlése
felkeltette az érdeklõdésemet, amely
szerint: „Megérkeztek a hársak
Csepregre.” A sportpálya elöregedett, haldokló fenyõi helyére kerültek. A környezetünk megújítása mindig esemény a ma emberének, egyre többet beszélünk róla, és egyre
nagyobb az igény arra, hogy tegyünk érte.
Az ókorban a hársat Zeusz isten
fájának tartották. Késõbbi korok embere és minden kontinens népe elismerte kiváló tulajdonságait, a felhasználása sokféle lehetõségét, elsõsorban a gyógyhatását, a belõle készült tea zamatos ízét. A 35 méter
magasra is felnövõ fa méltóságot sugároz, ezért egyre gyakrabban ültették be a fõúri és nemesi kastélyok
parkjaiba, de az elsõ világháború
után már az elesettek tiszteletére
emelt kõkeresztek, szobrok mellé is
került belõlük a településekre emlékõrzõ fának.
A hársat tehát a történelmi idõk
óta tisztelik. Beépült a görög–római
mitológiába, késõbb része lett európai népek növényvilágának is. Hazánkban elõször Nyugat- Dunántúlon
terjedt el. Értékeit az arisztokrácia fedezte fel. Látványos fasorok telepíté-
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Konfirmáció Nagygeresden
Minden kultúrában jellemzõ,
hogy a fiatalokat valamilyen beavatási szertartással fogadja nagykorúvá egy közösség. A keresztény
egyházakban is megvan ennek a
hagyománya. A protestáns történelmi egyházak, ezen belül az evangélikus egyház konfirmációnak ne-

asszony számára is, hiszen a konfirmandusok között köszönthette három szeretett unokáját. A bevonuláskor orgonaszó kísérte a gyermekek
lépteit, amint az oltár felé haladtak.
Az oltárt körülállva, közösen feleltek
a feltett kérdésekre, tanúbizonyságot adva a leglényegesebb vallási

vezi az ünnepélyes keretek között
zajló nagykorúvá fogadást. Településünkön június elsõ vasárnapján
gyülekeztek a konfirmandus gyerekek, hogy szüleik, keresztszüleik, rokonaik és a falu lakói elõtt személyes hitvallást tegyenek. A konfirmációi istentisztelet nagy ünnepség
egy gyülekezet életében, különösen, hogy éveket kellett várni arra,
hogy 13 gyermek egyszerre váljon
a gyülekezet nagykorú tagjává. Különleges volt az idei alkalom lelkész

ismeretekrõl. Elõször járulhattak az
úr vacsora szentségéhez, személyenként egy bibliát, emléklapot, és
áldást kaptak útravalóul. Moór Gyula egyházfelügyelõ köszöntötte a
gyerekeket, majd az ünnepeltek
mondtak köszönetet szüleiknek, keresztszüleiknek, felkészítõjüknek e jeles alkalomból. A szertartás végén
közösen csendült fel a résztvevõk ajkáról hazánk legszebb dicsõítõ és
magasztaló éneke, a Himnusz.
Németh Lajosné

„Jöjj, Szentlélek Úristen!”
Nagy ünnepre hívott mindenkit
június 19-én a góri Szent Kereszt Felmagasztalása római katolikus templom harangja. Kilenc fiatal erõsítette
meg szívét és lelkét a Szentlélekben
a bérmálási ünnepségen. A fiatalok
vállalták, hogy részt vesznek az eseményre felkészítõ hittanórákon, hiszen õk már tavaly kimaradtak az általános iskolából. Vincze Erzsébet hitoktató készítette fel õket, hogy megkaphassák a Szentlélek ajándékát –
Krisztus élõ tanúi legyenek. Jász László atya méltónak tartotta a kilenc fiatalt a bérmálás szentségnek felvételére, így a bérmálkozókat az általuk kiválasztott bérmaszülõ kísérte az
atya elé. A bérmálandó lépdelt elöl,
míg a bérmaszülõ jobb vállára téve

a kezét haladt mögötte, kísérte.
„Vedd a Szentlélek ajándékának jelét” – ezeknek a szavaknak a kimondása közben krizmával kente meg a
bérmálkozók homlokát az atya, és
csodálatos módon, ebben a pillanatban leszállt a Szentlélek és megerõsítette õket. A bérmálkozók az
egyházi közösség jelenlétében újították meg keresztségi ígéretüket és
váltak ezáltal nagykorú kereszténynyé. László atya kérte a bérmálkozó
fiatalokat, hogy maradjanak meg
tiszta lelkû felnõtteknek, gyakorolják
vallásukat, mert egyre jobban fogy
az igaz hívõ lélek. Mélyen szép szertartás ez, melynek a családtagok és
a szentmisén résztvevõ hívek is tanúi
lehettek.
m.m
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RENDEZVÉNYEK,

ESEMÉNYEK
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)
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A mozogni vágyóknak
szíves figyelmükbe ajánljuk a
büki idegenforgalmi szakemberek által kidogozott túraútvonalakat, melyek megtalálhatók a visitbuk.hu
weblapon. Az Írottkõ Natúrpark > Alpannónia könynyebb túráiból a 2. és az
5–7., a nehezebb túráiból
pedig a 3–4. kapcsolódik vidékünkhöz. A részletek a
naturpark.hu olvasható a
többi jelvényszerzõ útvonallal együtt.

István és öccse, Marton András szenvedélyérõl mesélt, akik gyermekkoruk óta járják Mesterháza határát, és lehajolnak
minden érdekesnek tûnõ „dologért”. Találtak az évtizedek alatt kb. 140 kilogramm
pattintott és csiszolt kõeszközt, edénytöredéket és néhány fémtárgyat is, melyeket
máig féltve õriznek.
Az elõadás alatt mi is kezünkbe vehettük, közelebbrõl megnézhettük ezeket a
tárgyakat. Elgondolkodtam: kezemben

velõ 2019. március 15-én Régészeti örökségért – Schönvisner István-díjban részesült. Méltatásában az áll: „több mint harmincéves kutatói és publikációs tevékenysége, a hazai régészeti örökség népszerûsítése, a szombathelyi fõiskola régésztechnikusi képzésének megszer vezése, Vas
megye régészeti lelõhelyeinek örökségturisztikai hasznosítása, valamint oktatói
munkássága elismeréseként vehette át a
kitüntetést.”
bvr

2021. évfordulók Csepregen
és a Répcevidéken II. rész

Terjesztés:
6400 példányban
postaládás terjesztéssel

Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget
nem vállalunk!

tartom a történelmet, és nem is a közeli
történelmet, hanem a késõ bronzkori halomsíros kultúra hagyatékát (Wikipédia: A
halomsíros kultúra Közép-Európát uralta a
késõ bronzkorban kb. Kr. e. 1300–Kr. e.
950). Megtudtuk, hogy Mesterháza nemcsak a magyar, de az európai régészeti
térképre is felkerült, az András által talált
halomsíros kocsimodell töredéke által. Az
elõadás szünetében az önkormányzat hideg frissítõvel és egy kis pogácsával lepte meg kis csapatot. Köszönjük, hogy
résztvevõi és részesei lehettünk ennek a
lebilincselõ és magával ragadó elõadásnak! Ilon Gábor régész, történész, népmû-

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a visitbuk.hu, a
csepreg.hu és a naturpark.hu
honlapokon. A rendezõ szervek
az idõpont- és a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

Tördelés:
Mittlné Polgár Ildikó

Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,
Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,
Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,
Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Tompaládony, Tormásliget, Und,
Vasegerszeg, Völcsej, Zsira.

Lelkes kis csapat – úgy húsz fõ – gyûlt
össze 2021. 06. 18-án este 19:00 órakor a
mesterházi Faluház teraszán. Hogy milyen
apropóból? A Régészet Napját ünnepeltük és a településen élõ Ilon Gábor ny. régész elõadására érkeztünk kíváncsian.
Õszintén megmondom, kicsit féltem, hogy
fáradt leszek, túl „száraz” a régészet egy
laikusnak az egész napos munka után. De
tévedtem! Az elõadó végig fenntartotta a
hallgatóság figyelmét, kellemes orgánumával, érthetõ beszédstílusával. Nagy vonalakban elmesélte eddigi munkásságát,
majd rátért a régészet helyi vonatkozására. Két mesterházi fiatalember, ifj. Marton

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

350 évvel ezelõtt, 1671. április 30-án
hunyt el Bécsben gróf III. Nádasdy Ferenc
Vas, majd Zala és Sopron vármegyék fõispánja, országbíró, Csepreg, Iván, Lövõ stb.
mezõváros és egy sereg Répce-vidéki falu
birtokosa, gazdag mecénás és mûgyûjtõ. A
Wesselényi-féle összeesküvésben való részvételéért I. Lipót 1671-ben kivégeztette, vagyonát, mûkincseit pedig elkobozta.
(Csejtén született 1623. január 14-én.)
220 éve, 1801. április 2-án hunyt el Besztercebányán Szabó József r. k. pap, az elsõ
magyar gabonanemesítõ. Csepregen született 1742. március 17-én. A gimnáziumot Gyõrben végezte, bölcseletet és hittudományt Nagyszombatban tanult. 1761ben lépett be a jezsuita rendbe. A rend feloszlatását (1773) követõen 1774-ben áldozópappá szentelték. Segédlelkész volt Szekszárdon, püspöki szertartó Vácott, majd plébániát irányított Besztercebányán. Papi

munkássága mellett növénytermesztéssel is
foglalkozott. Könyvet írt a sárgadinnye mûvelésérõl, késõbb a rozs, a búza és az árpa
nemesítésével foglalkozott. (Részletesen lsd.:
Pukler Zoltán: Szemelvények Csepreg vallástörténetébõl 133. o., illetve: Zátonyi Sándor:
Szabó József, a magyar gabonanemesítés
úttörõje, Vasi Szemle, 2010. (64. évf.) 2. sz.
234–237. o.)
115 évvel ezelõtt, 1906. június elsején
Magyarország egyes településnevei megváltoztak: a több azonos nevû helységbõl
egyet-egyet hagytak meg, a többi elnevezésén változtattak. A vidékünkön érintett települések új neve mellett a korábbi névalak
szerepel: Alszopor – Alsószopor, Felszopor –
Felsõszopor, Kisgógánfa – Gógánfa, Lövõ –
Németlövõ, Pereszteg – Németpereszteg,
Petõháza – Petõ-ház, Répceszentgyörgy –
Szentgyörgy.
SF
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Július 8-án, csütörtökön 18 ó. Csepregen a
Malomkertben (Nádasdy
F. u.): Petõfi Sándor: János
vitéz – a Déryné Program
elõadása.
Július 9-én, 16-án,
23-án, 30-án, pénteken 16-20 ó. Bükfürdõn,
a Pavilon soron: TERMELÕI PIAC.
Július 12–30. között, heti váltásban Bükfürdõn, a Hotel Caramell mellett (Nyár fa u.
2.): Kristály Torony Kalandparki napközis gyerektáborok.
Legközelebbi rendszeres programok: Kõszeg és a natúrpark –
minden napra friss kaland!

Ilon Gábor elõadása
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