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• Répceszentgyörgy
Mesterházi Lajos bácsi 90 éves lett
„Simogasd, amíg lehet, a megfáradt öreg
kezeket, Hisz õk neveltek fel téged, oly sokat
fáradoztak ér ted.”
Répceszentgyörgyön, otthonában köszönthették a szépkorú Mesterházi Lajos bácsit.
1931. szeptember 7-én, Pósfán született. Küzdelmes, dolgos életútján felelõsségteljes mun-

Sajtoskáli falukirándulás

kakörökben teljesített szolgálati évek után felesége és családja körében tölti mindennapjait.
Lajos bácsi jó egészségnek örvend, jelenleg is
aktívan részt vállal a ház körüli kisebb feladatok
elvégzésében.
Születése napján köszöntötte Répceszentgyörgy Község Önkormányzata nevében
Kovácsné Kelemen Gertrúd polgármester, Magyarország Kormánya által adományozott díszoklevéllel, ajándékkal és virággal. Kísérje napjait jó egészség, szeretet és csendes nyugalom!
Kovácsné Kelemen Gertrúd

A már hagyományos falukirándulás az idei évben sem maradt el! Úticélként Tata, Kocs, Komárom környékét és látványosságait céloztuk meg. A
kirándulni vágyókkal reggel 6 órakor az önkormányzat épülete elõl indult a busz, három óra múlva már a Tatai vár és az Öreg-tó „fogadott” bennünket. Ezután az Esterházy-kastélyt fedezhettük fel,
ahol kiváló tárlatvezetõ mutatta az utat, mondta el
az érdekes tudnivalókat. Tata más nevezetességeit
kisvonaton ülve csodálhattuk meg. Kocson a kocsimúzeumban betekintettünk a régi idõk kovácsés bognármûhelyeinek világába. Ízelítõt kaptunk a
kocsikészítés folyamatából, a lószerszámok, a szíjgyártók munkájából; a kocsiszínben pedig a jármûvek fejlõdését vehettük szemügyre.
A következõ állomás a komáromi monostori
erõd volt, ahol a faragott kövekbõl épült, föld-

sánccal védett, földalatti kazamatákkal átszõtt
erõd mindenkit lenyûgözött. Figyelmesen hallgattuk az idegenvezetõt, ahogy részletesen feltárja elõttünk az erõd történetét. Az erõd udvarán még egy gyors csoportképre is volt idõ,
hogy megörökítsük az együtt töltött napot. Este 6
órakor kezdõdött az Operett Gálaest a Komáromi Magyar Lovas Színházban, mely az egész
nap végsõ megkoronázása volt. A nem mindennapi helyszín, az ember és a ló kapcsolata, nem
utolsósorban a lenyûgözõ operett dalok, így
együtt izgalmas elegyet képeztek. Este fél 10-kor
került sor a közös vacsorára a csornai Sárkány
Étteremben. Az egész napi program érdekes, izgalmas volt! Köszönet az önkormányzatnak ezért
a felejthetetlen napért!
bvr

2021. október XI. évfolyam 10. szám • www.repcevidek.hu

2

Falunap Mesterházán
Augusztus utolsó szombatján tartották Mesterházán a falunapot, mely egyben a felújított
közösségi tér átadó ünnepsége is volt. A felújítást a sikeresen benyújtott és megnyert Magyar Falu program 2020 pályázatából valósították meg, melyre a falu több mint 30 millió
forintot kapott. Az ünnepélyes megnyitó 14:30kor kezdõdött Dohi Zsolt polgármester úr ünnepi köszöntõjével, majd Ágh Péter országgyûlési képviselõ úr köszöntötte
a település lakóit. Szabó Miklós katolikus plébános úr felszentelte a felújított épületet, majd Dohi Zsolt polgármester úr és Ágh Péter országgyûlési
képviselõ úr a nemzeti színû szalag
átvágásával átadta az épületet a
falu lakóinak. A polgármester úr
megköszönte a futóverseny és falunap megrendezésénél segítõk munkáját, mellyel a hivatalos része a falunapnak lezárult. Az elsõ fellépõ –
Tóth Tünde énekesnõ alapozta meg
a hangulatot. Fergeteges mûsorával, örökzöld slágerekkel és saját dalfeldolgozásokkal szórakoztatta a közönséget. Csepreg
Város Fúvószenekara és mazsorettcsoportja
ugyancsak fenntar totta a jó hangulatot,
ugyan más stílusban, de színvonalas mûsorával elkápráztatta a közönséget. Rony énekére
többen felálltak és jókedvûen táncoltak. Ezután a vacsora következett, melyet az Ernhardt

Panzió és Étterem biztosította. A sztár fellépõt
már sokan várták, megtelt a színpad elõtti
tánctér – este 7 órakor színpadra lépett a VTech. Az ismert dalokat a közönség együtt
énekelte Kefirrel. Buli volt a javából! A nagyrészt felajánlásokból összegyûlt tombolatárgyak mindegyike gazdára talált. Köszönjük a
felajánlásokat! Zárásként pedig következett a

Jump Rock Band, akik már harmadszor vendégei Mesterházának, és gondoskodtak a fergeteges buliról. Kelemen Tünde nemcsak a futóverseny szervezõje, de a falunap szervezésének is oszlopos tagja, köszönjük Neki! Ismét bebizonyosodott, hogy lehet egy kis faluban is jól
szórakozni, nem csak a nagy fesztiválokon.
bvr

Gyémántlakodalom Iklanberényben

Elõször írok ilyen jellegû
cikket, ezért úgy éreztem,
el kell olvasnom az elmúlt 10 év október havi beharangozóit. Elgondolkodtam az írások
böngészése közben. Tényleg, itt van az õsz!
Ha kinézek az ablakon, a lugas már roskadozik a sötétkék szõlõfürtöktõl, a fák és a bokrok
kezdik felölteni ilyenkor szokásos sárga, rozsdavörös és barna ruhájukat. Reggel késõbb
kel fel a nap, este korábban nyugszik. Szeretem-e az õszt? Igen, szeretem! Búskomor és
keserédes, színes és borongós, elmélázó és
újrakezdõ, kirándulós és plédbe bújós. Az õsz
ünnepeket is hoz családoknak és nemzetnek
egyaránt. Minden családban akad legalább egy névnap, születésnap, házassági
évforduló, vagy hamarosan itt a szalagavatók idõszaka is. Álljunk meg egy „pillanatra”,
üljünk le beszélgetni, mosolyogjunk a másikra, ne féljünk örülni egymásnak! A családon
túl ünnepeljük és emlékezzünk a magyar hõsökre, ismer tekre és ismeretlenekre egyaránt, mert „Ha a múltat nem becsüljük, a jövõt sem érdemeljük meg” – mondja a közmondás. Ezek a gondolatok vetõdtek fel
most bennem, csak így röviden. És még egy
versrészlet.
Aranyosi Ervin:
Az aradi vértanúk emlékére
„Ha hûvös, õszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülrõl õrzi népedet.
Hibáinkból tanulni kéne,
mert »megbûnhõdte már e nép«!
S a hûvös, õszi éjszakákon
érezd a HÕSÖK tekintetét…”
bvr

Következõ megjelenés:
2021. november 3.
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Jubiláns házaspárt köszöntöttek augusztus 27-én
Iklanberényben. Bár tavaly volt a kerek évforduló, de a
járványhelyzet miatt idén szentmise keretében gratulált
az önkormányzat a 60. házassági évfordulót ünneplõ
Kálmán István Pista bácsinak és Kálmán Istvánné Baba néninek. Ezen a napon kötöttek 61 évvel ezelõtt házasságot, azóta gyerekek, unokák, dédunokák veszik
körbe õket. Kívánunk nekik még jó egészséget, sok örömet, hogy 5 év múlva a vaslakodalmukon ismét köszönthessük õket!
SulicsHeni

Gondolatok
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• Mesterháza
II. Mesterházy István
emlékfutóverseny
Immár második alkalommal rendezték
meg Mesterházán az emlékfutóversenyt.
Több helyrõl érkeztek sportolni vágyók a megmérettetésre – a mesterházi indulók mellett
volt büki, veszprémi, sárvári, szelestei, budapesti is. 17:30-kor rajtolt el a mezõny, 5 kilométer volt a teljesítendõ táv. Féltávnál frissítõ

verseny Nagygeresden
2021. augusztus 21-én, szombaton került
megrendezésre a C kategóriás kettesfogathajtók megyebajnoksága Nagygeresden. A tele-

Gyõr-Moson-Sopron megyei és 12 Vas megyei
volt. A délelõtti sorsolás után a versenyzõk bejárták a pályát, lezajlott egy technikai megbeszélés, majd délben kezdõdött a verseny. Két versenyszámban mérték öszsze tudásukat a fogathajtók: akadályhajtásban és
vadászhajtásban. A két
akadályhajtás után és a
vadászhajtás elõtt Pintér
Tibor, a Magyar Nemzeti
Lovasszínház igazgatója
szórakoztatta egy színvonalas produkcióval a közönséget. Az október 23-i,
Hortobágyon megrendezésre kerülõ országos versenyen a Vas megyei fogathajtó sportot ifj.
Szájer József, Komálovics Ottó és Gerõ Tibor fogja képviselni. A dobogóról egy ponttal maradt
le Novák Szabolcs, így õ végzett a negyedik helyen. A díjakat a Vas Megyei Lovas Szövetség
elnökasszonya, Dr. Takács Eszter, a Fogathajtás
Szakág vezetõje, Rozmán Ferenc és Nagygeresd polgármestere, Németh Lajos adta át.
Este tombolasorsolással és bállal zárult a nap.
Igler Patrícia

pülés 12. alkalommal adott otthont a fogathajtó versenynek, és már harmadszor zárhatja a
versenysorozatot Vas megyében. 17 fogat regisztrált a versenyre, ebbõl 3 Zala megyei, 2

Az esemény a Bethlen
Gábor Alap támogatásával valósult meg.
(x)
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várta a futókat. A szervezõk nagy örömére a
helyi gyerekek is elindultak a versenyen, Adorján Áron, Gulyás Fanni, Schmidt Gergõ,
Schmidt László, Velladics Máté, Velladics Olivér. Köszönjük a lelkesedésüket! Minden gyerkõc addig futott, ameddig csak bírt! Közülük
Schmidt László az egész távot, Gulyás Fanni a
fél távot teljesítette. Gratulálunk Nekik! A felnõtt mezõnyben a nõknél 1. helyezett Szeli
Szandra (Veszprém), 2. Kelemen Tünde (Mesterháza), 3. Szár Mónika (Sárvár) lett. Fér fiaknál a mesterházi legifjabb Marton István végzett az élen, a 2. Benyes Péter (Veszprém), 3.
Vudi Vilmos (Budapest). Köszönet Kelemen
Tündének, aki a versenyt megszervezte, minden percét a szívén viselte! Sikeres, közösségépítõ délután volt!
bvr

Fogathajtó
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Falunap Gyalókán
Nagy várakozás elõzte meg Gyalóka település elsõ falunapját, amelyre 2021. augusztus 21én, szombaton került sor. A veterán autósok és
motorosok parádés bevonulása, amelyet sok érdeklõdõ szempár kísért figyelemmel, egyértelmûen jelezte a program kezdetét.

Nyitóbeszédében Varga Tamás polgármester köszöntötte a jelenlévõket és mindenkinek jó
szórakozást kívánt.

A százhuszonöt éve mûködõ Répcevisi Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjainak bemutatója a
tûzoltók munkájába adott betekintést. A zenérõl
és a jó hangulatról a Zenezoli Musik produkció
gondoskodott. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Barcza Attila, Sopron és környéke országgyûlési képviselõje is. Az õ köszöntõ szavai után
került sor a vacsorára, ami nagyon finom vad-

pörkölt volt. Köszönet illeti a rattersdorfi és a
sopronhorpácsi Nimród Vadásztársaságot, valamint a csepregi Répcevölgye Vadásztársaságot!
Vacsora után a Cairo Együttes lépett színpadra, és remek koncerttel mulattatta a közönséget.
Mindent összevetve nagyszerûen sikerült
Gyalókán az elsõ igazi falunap! Felnõttek és
gyerekek egyaránt jól szórakoztak. A gyerekeket
két nagy ugrálóvár, arcfestés és csillámtetkó
várta a helyszínen.
Varga Tamás polgármester a képviselõ-testület nevében is köszönetét fejezi ki a fent említett szereplõknek, valamint az önkéntes segítõknek, akik hozzájárultak a sikerhez.
Varga Tamás

Fásítási program
Szakonyban
Szakony Község Önkormányzata sikeresen pályázott az Országfásítás programsorozatban. Az akcióra szeptember
4-én délután került sor. A képviselõk mel-

lett a faluszépítõk is besegítettek a munkálatokba. A Béke és a Répce utcában
összesen húsz gömbszivar fát ültettek el,
melyekre utólag az erdõgazdálkodás
képviselõi felkötötték az országos programot jelképezõ szalagokat.
Az elvégzett munka után terített asztal
várta a résztvevõket. A fõszakács Istenes
Ferencné Jutka vezetésével az egyesületi
tagok finom babgulyást készítettek. Jó
hangulatú beszélgetéssel zárult a nap.
ada
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• Tompaládony
Nyugdíjas lakóit
köszöntötte Tompaládony

Õsz Hegyfaluban
A forró nyarat követõen a szeptember is
nagy meleggel köszöntött be. Elkészültek a falunk utcáit díszítõ õszi dekorációk is, egy kis mosolyt csalva az arra járók arcára. Köszönet az ötletekért, megvalósításokért!

egy motoros rendõr is csatlakozott a bemutatóhoz. Falunkból származó Czirók Bianka tartott sétalovaglást a gyerekeknek, illetve légvár is várta
a legkisebbeket. Sor került az „Öregfiúk” focitalál-

Szeptember elsõ szombatjára hívta az önkormányzat a település nyugdíjasait találkozóra, felhõtlen beszélgetésre. Délre megtelt a Faluház nagyterme élettel; mosolyogva, jókedvûen köszöntötték egymást azok, akik elfogadták a meghívást. Molnár Ildikó polgármester asszony ünnepi köszöntõjét, kedves szavait
követõen felszolgálták az ínycsiklandó ebédet. A finom ételeket a büki Fürdõ Étterem biztosította, melynek elkészítõi ismét kitettek ma-

Tavaly a vírushelyzet miatt elmaradt a falunapunk, az idén szeptember 17-én indult az ekkor
szokásos falunap elõesti program, az Ndrew’s
Acoustic, APEX, Lost Dreams, Galeri, Red Rockets
és VadVágány rock együttesek közremûködésével. Másnap – szeptember 18-án – az elõzõ estéhez hasonlóan ismét benépesült a falu szabadidõparkja: délutántól a gyerekek körében népszerû rendõr-, tûzoltó- és katasztrófavédelmi autókat tekinthették meg kívülrõl és belülrõl is, illetve

kozóra is, a régmúlt évek futballjátékosai ebéddel egybekötve, kötetlen beszélgetés mellett elevenítették fel a sok-sok éve elmúlt meccsek emlékeit. A Regõs Együttes fellépése után Ágh Péter
országgyûlési képviselõ tájékoztatta a megjelenteket községünk sikeres pályázatairól, eredményeirõl. Ezt követõen a Big Mouse Band nagy sikert aratva operett részletekbõl álló mûsorával
szórakoztatta a közönséget.
A vacsorát követõen a Ballantines Zenekar
szolgáltatta a zenét a programokat záró bálon.
Magyarné Kiss Éva
További fényképek a
www.repcevidek.hu
oldalon találhatók.
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gukért. Az ebéd elfogyasztása után a
KvintOperett hölgytagjai fergeteges, színvonalas mûsora szórakoztatta a jelenlévõket. A jól
ismert slágereknél be-bekapcsolódott a közönség is az éneklésbe. A délután további részében halk élõzene szórakoztatta az egybegyûlteket, néhányan táncra is perdültek. A
képviselõtestület tagjai gondoskodtak arról,
hogy ezen a délutánon egy pohár se ürüljön
ki. A falu legidõsebb nõi és fér fi lakóját is felköszöntötték az otthonukban a testület tagjai –
egy-egy ajándékkosárral kedveskedtek Németh Józsefné Sári néninek és Horváth Jenõ
bácsinak. Kora estig jókedvûen beszélgettek a
legkitartóbbak. Az idei évben is emlékezetes,
vidám, szép délutánnal lepte meg az önkormányzat a falu nyugdíjas lakóit!
bvr
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Hangulatos, színes, látványos

Fenntartható közlekedés

szüreti felvonulás Csepreg város utcáin

a biztonság és egészség jegyében

www.repcevidek.hu

Nagygeresd község az idei évben is csatlakozott az Európai Mobilitási Hét programsorozathoz. A lehetõséget kihasználva autómentes napokat szerveztünk, melyeket különféle
szabadidõs és sportfeladatokkal színesítettünk. Elsõ feladatként egy késõ
délutáni kerékpártúrát kellett teljesíteni a szép számú résztvevõnek. Az erõs
szél megnehezítette a bringázók dolgát, de mindenki hõsiesen kitartott a

Népszerû volt a kidobós labdajáték,
akár csak a nyár elején rendezett
családi napon. Falunkban heti egy
alkalommal zumbaoktatás folyik,
amit szintén beiktattunk a programok
közé, így szélesebb körben is kipróbálhatták a vállalkozó kedvû jelenlévõk ezt a latin ritmusokra épülõ táncot. Az egészséges mozgás mellé
egészséges ételt is kínáltunk, almát
osztottunk szét a vendégek között. A

kijelölt táv végéig. Másnap a faluház
udvarán volt a találkozó, ahol többféle sporteszközt vehettek birtokba a
mozogni vágyók. A felnõttek KRESZtesztlapot tölthettek, míg a gyerekeknek a kerékpározással kapcsolatos
kérdésekre kellett helyesen felelniük.
A sportpályán kapura rúgó és hetes
rúgó verseny zajlott, míg a felépített
szlalompályán biciklis és rolleres
ügyességi vetélkedés vette kezdetét.
A kicsik aszfaltrajzokat készítettek,
nyomdáztak és színezõket festettek.

sok mozgás meghozta az étvágyat,
amit a levegõben terjengõ ínycsiklandozó illat csak fokozott.
A sportfeladatok teljesítése közben, szorgos asszonyi kezeknek köszönhetõen készült a pörkölt, majd
nyárson sült a gyermekek körében
kedvelt virsli. A versenyek gyõzteseit serleggel jutalmaztuk, de azon túl
minden résztvevõ nyertesnek tekinthetõ, hiszen egy mozgalmas, vidám délutánt tölthettünk együtt a
friss levegõn.
Németh Lajosné
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évben ezt a jeles eseményt szeptember 18-án szép, õszi idõben tartották városunkban.
Szüreti jelképekkel feldíszített
jármûvekkel vonultak. Ebben az évben is a 15 éves jubileumát ünnep-

lõ Csepregi Borbarát Hölgyek vezették a sort, az õ traktorukon ültek
a Kõszegi Borhölgyek is.
Õket követték a különbözõ civil
szervezetek. A csepregi, szombathelyi, kõszegi fúvósok szolgáltatták
a zenét a felvonulás során.
Csepregi lovasok nélkül nincs szüreti menet. Hátaslovakkal, pónilóval, hintókkal
vettek részt a felvonuláson. Óvodások, iskolások,
mazso rettesek,
vadászok is részt
vettek. A tûzoltók
zárták a sort.
Az utcán almával, borral,
szõlõvel, musttal
kínálták a vonulókat, akiket a fõtéren sokan vártak. Horváth Zoltán polgármester
úrnak átadták a
Borhölgyek a terménykosarat, és
õ megadta az
engedélyt a szüretre.
A Promenádon is változatos
programokat kínáltak a jelenlévõknek, a csepregi borosgazdák pedig finom borral kínálták
õket. Felelevenítették a Zöld erdõ
táncot is. Bállal zárult a rendezvény.
A következõ hetekben pedig
kezdõdik a munka a hegyen.
Horváthné Pados Teréz

OLVASS MINKET ONLINE IS!

Ilyenkor szeptember végén, október elején a csepregi hegyen
megélénkül az élet. Kezdõdik a
szüret, az egyik legfontosabb gazdasági esemény a hegyen.
Ehhez kapcsolódnak különbözõ
hagyományok, mint a szüreti felvonulás is. Terményünnep. Ebben az
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• Nemesládony
Nyárbúcsúztató Nemesládonyban
Idén is megrendezésre került a nyárzáró rendezvényünk, amit augusztus utolsó szombatján
tartottuk, és mondhatni, hogy Nemesládonyban
már hagyománynak számít. 14:00 órai kezdettel
indult a családi délutánunk. A szürke, borongós

a Csepregi Borhölgyeket
„Bor tanítja húrjaimra
Csalni nyájas éneket,
Bor tanítja elfeledni
Csalfa lyányok, titeket.”
A 15+1 éve megalakult Csepregi Borhölgyek Egyesületét köszöntötték 2021. szeptember
4-én a csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési,
Sportház és Könyvtárban.
Horváth Edina, az Egyesület vezetõje üdvözölte
a vendégeket, és a 15 évben végzett munkájukról
beszélt. Majd Haizler Lászlóné felolvasta Balogh
Jánosné Horváth Terézia tiszteletbeli Borhölgy levelét, amelyben gratulált az ünneplõknek, felidézte a

tán, Csepreg város polgármestere is megköszönte a Borhölgyek munkáját, amit Csepreg városért
tettek, és egy az új logónkkal készült emlékplakettet adott át a nekünk. Az új logó, ami erre az ünnepi alkalomra készült, Haizler Bence munkája. A
Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület vezetõsége borral és virággal kedveskedett a Hölgyeknek. A Csepregi Férfi Dalkör bordalokkal még színesebbé tette a rendezvényt. Öröm volt számunkra, hogy Kamper Natália Borkirálynõ is megtisztelte rendezvényünket.
A kõszegi és lukácsházi Borhölgyek is képviseltették magukat és gratuláltak a 15 éves évfordulóhoz. Sokan megtekintették a Borhölgyek

15 év meghatározó eseményeit a saját szempontjából. Meghatódva emlékezett vissza arra, amikor
nyakába kötötték a Borhölgyek kékfestõ kendõjét,
vagy mikor megkapta a kékfestõ egyenruhájukat.
Emlékezetes volt számára az elsõ szüreti felvonulása is Csepregen. Õ is igyekezett mindent megtenni a maga területén, hogy a csepregi bor hírnevét
vigye határainkon innen és túl.
Tóth Kálmán borosgazda akadályoztatása
miatt levélben köszönte meg a Hölgyeknek, hogy
a 15 év alatt sokszor segítettek neki. Horváth Zol-

Emlékkönyvét is. Köszönjük a beírt üzeneteket,
jókívánságokat. Haizler Lászlóné válogatott a 15
év eseményeit megörökítõ képekbõl, amelyeket
a kivetítõ vásznon lehetett látni az est folyamán.
Vacsorával, beszélgetéssel, emlékezéssel folytatódott az est. Elhunyt társainkkal is találkoztunk
lélekben, amikor a rendezvény elõtt virágot helyeztünk el a sírjukra a csepregi temetõben.
A Borhölgyek nevében köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Horváthné Pados Teréz
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délután is éreztette velünk, hogy vége a nyárnak, de a gyerekek és felnõttek kedvét ez sem
szegte meg. Ugyanis számos kikapcsolódási lehetõség adódott számukra, hogy élvezzék a vakáció utolsó napját/napjait. Volt légvár, darts, foci, kézmûvessarok. A felnõttek jó hangulatáról
Rubóczki László gondoskodott. A nap folytatásaként közös lakomázás vette kezdetét szalonnasütéssel, ami nagyon jól sikerült, köszönet érte
Bögöthy Zsuzsanna képviselõ asszonynak. Majd
az estét bál zárta DJ David Grant és Rubóczki
László közremûködésével. Ezúton is szeretnénk
köszönetet mondani azoknak, aki segített abban, hogy ez a nap jól sikerüljön! Reméljük, mindenki jól érezte magát.
Ohr Brigitta

Ünnepelték
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Kirándulás a Szigetközben
Nagygeresd község kirándulócsoportja egy
meleg, szeptemberi napon útnak indult, hogy
felfedezze a Szigetköz szépségeit. Barangolásunk elsõ állomása Lébény volt, ahol a román
stílusban épült, középkori Szent Jakab apostolplébániatemplommal ismerkedtünk. Idegenvezetõnk a mûemlék részletes bemutatásán túl érdekes történeteket mesélt az elmúlt századok
eseményeirõl. Következõ állomásunk a Lipóti
Pékség Kft. megújult Látogatóközpontja volt. Az
üzem fölé épült, üvegfalakkal ellátott bemutatóteremben, már frissen sült kakaós csigával és
csokis croissant-nal várták csoportunkat. Filmvetítés során megismerhettük a tulajdonost és családját, valamint betekintést nyertünk a cégalapítás történetébe.
Ott jártunkkor éppen a pékség egyik közkedvelt termékének, a nosztalgiakiflinek a gyártása folyt. Végigkövethettük a gyártási folyamatot az összetevõk kimérésétõl kezdve a dagasztáson, nyújtáson át a formázásig.
Tovább haladva a Mosoni-Duna partján
fekvõ Halászi településre látogattunk, ahol a
Party Csárda és Szabadidõpark területén töltöttük a délután nagy részét. Érkezésünk után
elõször a csárda folyóra nézõ teraszán elfogyasztottuk a frissen szer vírozott ebédünket,
majd rövid pihenõ után kezdetét vette a sétahajózás. A 25 fõs sétahajó két csoportban vitte
társaságunkat a vízi túrára. Amíg az egyik csoport a hajókázás során a vízi élõvilággal, a
part menti házakkal, a magánkézben lévõ motorcsónakokkal és a kajakozókkal ismerkedett,
addig a másik csoport a szabadstrandon pihenve gyönyörködhetett a vadkacsák önfeledt
játékában. A meleg idõnek köszönhetõen töb-

ben is kíváncsiak voltak a folyó hõfokára, ezért
cipõiket levetve gázoltak a hûs habokban. A
sza bad idõ park ban szer zett él mé nyek után
Dunakiliti egyik településrészére, Tejfaluszigetre
utaztunk, ahol a Szigetköz Lelke Pálinkaházban

hektáros birtok, családi vállalkozásként mûködik. Az üzem bejárása során bebizonyosodott,
hogy mennyi mûszaki, higiéniai és egyéb feltételnek kell megfelelni, míg a pálinka a fogyasztók poharában illatozhat. A tartalmas nap vé-

már várt ránk a tulajdonos, hogy betekintést
nyújtson a pálinkafõzés folyamatába.
Az oklevelekkel, érmekkel, valamint régi tárgyakkal teli kóstolóteremben, terített asztal mellett ízlelhettük a különféle gyümölcsökbõl készült
párlatokat. A pálinkaház és a hozzá tartozó 5

gén Csornán a Sárkány étteremben mint visszatérõ vendégek fogyasztottuk el a bõséges vacsoránkat. Nagyon jó hangulatban telt a hagyományos õszi kirándulásunk, remélem, jövõre
újra találkozunk!
Németh Lajosné
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Rendezvények a Tõzike téren
Csáfordjánosfán július végén átadásra került
a Tõzike tér, mindenki nagy örömére. Itt már
könnyebben és persze olcsóbban lehet szervezni a rendezvényeket sátor- és színpadbérlés költ-

pihenõt nem tudott tartani, hisz a gyermekek és
még a felnõttek is örömmel rótták a köröket a
faluban. Este tábortüzet gyújtottunk, amit mindenki körbeült, és hangulatos zene mellett virslit,
illetve pillecukrot sütögettünk. Egy hét pihenõt
tartottunk, és következhetett a már 7 éve hagyománnyá vált falukirándulás.
Sajnos tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt,
ezért idén már mindenki nagyon várta. Szeptember 18-án reggel 7-kor volt az indulás. Betegség
miatt kicsit csökkent a létszám, de (megfogyva bár,
de törve nem) elindult a jókedvû csapat. Elsõ megállóhelyünk a tatai vár volt, ahol megismerhettük a
vár történetét. Utána egy kis szabadprogram következett, ahol mindenki talált magának megfelelõ idõtöltést. Van, aki a kisvonattal körbejárta a vizek városát, esetleg tett egy kastélylátogatást,
vagy csak gyönyörködött az Öreg-tó gyönyörû lát-

maradt el. Reméljük, mindenki jól érezte magát
falunkban.
Másnap sem pihentünk, hisz aznap a májusi
elmaradt gyermeknap helyett tartottunk nyárbúcsúztató családi délutánt, ahol természetesem a
gyermekeké volt a fõszerep, de a szülõk is viszszamehettek egy picit az idõben. Volt légvár,
körhinta, csillámtetkófestés, a Bagaméri fagyis is
hozott finomságot a kicsiknek és nagyoknak. 3
órakor az Ákom-Bákom bábszínház szórakoztatta
a közönséget a Csizmás Kandúr címû elõadással. A legnagyobb sikert azonban a Sopronhorpácsról érkezõ Inter-Pici kisvonat aratta, sok

ványában. Ezután következett Magyarország
egyetlen westernvárosának megtekintése. A
Henryx City Császár településen található, és aki
oda érkezik, betekintést nyerhet a vadnyugat világába. Korhû épületek, valódi cowboykocsma, kisvasút, na és persze majdnem valódi párbaj- és
aranyásás-bemutató. Nagyon jó szórakozást nyújt
minden korosztály számára. Ezután következhetett
Székesfehérváron a Hübris Sörfõzde meglátogatása. Élménydús beszámolót kaptunk a sörfõzés rejtelmeirõl, olyannyira, hogy a végén már mindenki
magának csapolta a majdnem kész nedût a fémtartályokból. Természetesen nehéz volt elindulnunk
hazafelé, de megfelelõ útravalóval sikerült. Kirándulásunkat Csornán a Sárkány Étteremben egy finom vacsorával és desszerttel zártuk. Az önkormányzat a következõ hónapokban is tervez programokat, de errõl majd késõbb. Ezek a programok
mind-mind azért valósulhatnak meg, mert minden
5000 fõ alatti település részesül idén +1 000 000 Ft
állami támogatásban rendezvények megtartására. Köszönjük Magyarország Kormányának! NA
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ségei nélkül. Augusztus 20-án Retro Discót tartott
az Önkormányzat, amely nagyon jól sikerült. Habár a környéken sok településen volt rendezvény ennek, ellenére közel 200-an ropták hajnalig a táncot. Volt tombola, és éjfélkor az ünnepi tûzijáték sem maradhatott el. A lemezjátszóknál DJ Benkõ Péter pörgette a zenéket. A rendezvény fõ támogatói: Pusker Vadászház, Resti
Pizza, Csáfordjánosfa Önkormányzata és a
Dóró-Team. Szeptember 4-én a Volánbusz soproni üzeme tartott családi napot közösségi terünkön. Szívesen fogadtuk megkeresésüket, hisz nagyon örültünk neki, hogy egy ilyen nagy hírû

cég vonzónak találta településünket e rendezvény megtartására. Azért azt tudni kell, hogy
Csáfordjánosfán lakosságarányosan talán elsõ
helyen állunk a buszsofõrök számában. 240 lakosra jut 7 buszsofõr, és
mindenki vezetõ pozícióban. Nagyon jó hangulatú
délután sikeredett, 3 üstben készült a finom étel.
Gyerekeknek is, felnõtteknek is volt szórakozási lehetõség. Légvár, kosárkörhinta, fagyi várta a gyerekeket. A felnõttek pedig fociban, pingpongban, szkanderben, dartsban mérhették össze erejüket, tudásukat. Este még a tánc sem
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Új aszfalt
Tormásliget felé
Hivatalosan is átadták a csepregi
kör forgalomtól az iklanberényi elágazóig tartó útszakaszt. Böröcz Miklós a
Vas Megyei Közút igazgatója elmondta: az út 4,2 km hosszú és 662 millió forintba került. A felújítás során teljes útburkolatcsere történt, részben a meglévõ út visszadarálásával. A kivitelezõ

Magyar Aszfalt Kft. újraépítette az útpadkát és kicserélte a jelzõtáblákat is.
Ágh Péter országgyûlési képviselõ kiemelte, hogy a finanszírozás a településfejlesztési program keretein belül
történt. Mester Árpád, Tormásliget polgármestere megköszönte a munkát a
kivitelezõnek és a finanszírozó magyar
államnak, hogy az út elkészült.
yde

VI. Sopronhorpácsi
Traktoros Nap
Ha szeptember elsõ szombatja, akkor traktorosnap Sopronhorpácson. Idén sem állt semmi a hagyományos traktorosnap megrendezésének útjába, hatodik alkalommal került megszervezésre ez a
népszerû esemény. A második évhez hasonlóan
idén is több mint 60 traktor vett részt a felvonuláson.
Sajnos a versenyeken kevesebb jármû mérte össze
tudását, de így is rendkívül izgalmasak voltak a
mérkõzések. Ismét gyorsulási, ügyességi és erõhúzó versenyeken szerepelhettek a regisztrált traktorosok, utóbbi kis újítással valósult meg. Az elõzõ éve-

ket maga mögött hagyó látogatószám volt tapasztalható idén, hiszen az idõjárás is kegyes volt az
eseményhez, valamint sok új érdeklõdõt is köszönthettünk. Az idei évben is volt fõzõverseny, ahol 6

csapat amatõr szakácsai versengtek az elsõ helyért. A legnagyobb élményt kicsiknek és nagyoknak a John Deere vezetése és a hordó vonatozás
jelentette, de a tûzoltó autó is nagyon érdekesnek
bizonyult. A versenyek
alatt és után is lehetõség
volt lángos, hamburger,
hot dog, pattogatott kukorica és édesség vásárlására. A kisebbek szórakoztatására ugrálóvár szolgált az edzõpályán. A versenyek után a sopronkövesdi SuperJump trambulincsoport szórakoztatta a
nézõket, majd az eredményhirdetések következtek. Az eredményhirdetéssel a délutáni programok
lezáródtak, de a traktorokat még meg lehetett tekinteni a serlegek és oklevelek kiosztása után is. Találkozunk jövõre egy kétnapos eseménnyel!
Igler
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II. Családdal
Civilben Csepregen
Augusztus 28. napján második alkalommal került megrendezésre a Családdal Civilben nevû kezdeményezés, amely
alkalmából a város civil közösségeit és
családjait invitálták közös programokra, kikapcsolódásra. A napot
Ágh Péter országgyûlési képviselõ
és Horváth Zoltán
polgármester ünnepi beszéde nyitotta meg, amelyben többek között
felhívták a lakosság figyelmét a
Magyar Államkincstárnál igényelhetõ életkezdési támogatás lehetõségére is.
Az esemény idén is a fõzõverseny
köré szer vezõdött, amelyhez a résztvevõk már reggel hozzáláthattak, ezzel
párhuzamosan pedig számos program
szórakoztatta az érdeklõdõket: megismerhették Gombos-Hor váth Gabriella
Kata frissen megjelent mesekönyvét, a
Magyar Honvédség standján nézelõd-

dást szerencsére nem okozott. Fellépett
Hor váth Béla és zenekara, sor került a
„zölderdõ tánc” bemutatására, a Fit Világ SE Légtánccsoport bemutatójára,
a fõzõverseny ünnepélyes eredményhirdetésére.
Különdíjban részesült Csepreg Város
Mazsorett Csoportja a palacsintakülönlegességekért, Csepreg ifjú tûzoltói szintén különdíjat érdemeltek ki halételükkel, a 3. helyen
végzett a Csepregi Óvodásokért Alapítvány
kerékrépa fõzelékkel és kelt rétessel, 2. lett a
Farkas Sándor
Egylet vargányás vörösboros
mar ha pör költ tel, végül a Fér fi
Dalkör füstölt
csülökkel kínált babos káposztája hozta
el számukra az aranyat.
A napot a Répce Party Country
koncertje és tûzijáték zár ta. Polgármester úr gratulált az eredményes szereplésekért és megköszönte minden kedves résztvevõnek, hogy hozzájárultak a
nap sikeréhez.
Dr. Tarsoly Ádám
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hettek, közelharc-bemutatót láthattak,
és természetesen sor került az újszülöttek hagyományos fájának ültetésére
is, amelyre az idén születettek nevével
ellátott kis fa díszeket akaszthatták fel a
szülõk. A rendezvény egész ideje alatt
a szer vezõk kolbászos lecsóval, palacsintával és csepregi borokkal vendé-

gelték meg a látógatókat. Délutánra
sajnos a rossz idõ is megkörnyékezte a
rendezvényt, azonban kettõ program
elmaradásán túl komolyabb fennaka-
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Tompaládonyi családi nap

Egy teljes nap
kis falunkból a fõvárosba
A Magyar Falu program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021) kiírása alapján az
Együtt Szakonyért Egyesület sikeresen
pályázott az Együtt Szakonyért és
együtt a közösségért programsorozatban. A vissza nem térítendõ támogatás pályázati azonosítója: FCA-KP-12021/4000834, melyben 991 940 Ft
az elnyert támogatás.
A megvalósítandó célokból az elsõre 2021 augusztus 28-án került sor. A budapesti kirándulás lehetõséget adott
közösségépítõ, szabadidõs, kulturális
programokra. Az élményekrõl Szakonyi
Ferenc egyesületi tag számolt be.
„A megtelt busz kora reggel indult. A
kezdeti csendet büfés jelenetek oldották. Elõkerültek az otthonról hozott finomságok, itókák. Hamarosan megtelt
élettel a busz. Jöttek a humoros beszólások, beszélgetések. Budapestre érve
utunk az Országházhoz vezetett. A cso-

dálatos építészeti alkotás mindenkit lenyûgözött, melyben egy ötvenperces
sétát tehettünk. A díszesen aranyozott
lépcsõházon keresztül érkeztünk a fõemeletig. Ott betekinthettünk a régi fõrendiházi ülésterembe. Utána a társalgóba léphettünk be. A díszlépcsõház
megtekintése után érkeztünk a kupolacsarnokba, hol a koronázási ékszereket
honvéd koronaõrök vigyázzák. Megható pillanat volt az õrségváltás.
Folytatva utunkat, felmentünk a
Citadellára, ott sajnos nem sikerült a
teljes panorámában gyönyörködnünk a felújítási munkálatok miatt.
Ezt követte a Tropicarium. Az óceánok és tengerek gazdag növény és állatvilága tárult elénk. Volt látnivaló bõven. Haza indulva Csornán közös vacsora mellett folyt tovább a jó hangulat. A buszt megtöltöttük zene- és
énekszóval, vidámsággal. Így gurultunk be Szakonyba, mögöttünk egy
tartalmas kirándulással.”
Ada

A község önkormányzata
szeptember 11-én családi napra
invitálta Tompaládony apraját
és nagyját. Délután 2 órára benépesült a faluház udvara; gyerekek, szülõk, nagyszülõk és akik
egy kis jókedvre, közösségre
vágytak, eljöttek. A délután elsõ
felében Czirók Bianka lovai voltak a „fõszereplõk”. A gyerekek
nagy izgalommal várták, hogy

délután további részében a gyerekek csapatversenyekben versengtek egymással. Biztatták
egymást a gyorsabb futásra és
ha célba értek, ujjongással fogadták egymást. Közben már
érezni lehetett a tárcsán sütött
virsli és hús illatát. Mindenkinek
jól esett a vacsora a délutáni „izgalmak” után. Végül a tábortûz
lángjai világították be a faluház

felülhessenek a lovak hátára, türelmesen kivárták, hogy sorra kerüljenek. Még a legkisebbek is kipróbálták a lovaglást, a gyerekek mosolya mindent elárult.
Nem kevésbé volt jókedvû az
InciFinci gyermekfoglalkoztató
elõadása. Vidáman játszottak
együtt gyerekek és felnõttek. A

udvarát. Az itt eltöltött idõ nagy
részében civil felajánlás részeként élvezhettünk élõben zenélést. Köszönjük a sok felajánlást a
helyi vállalkozóknak és magánszemélyeknek! Valamint köszönjük, hogy eljöttetek/eljöttek, jókedvûen, vidáman együtt tölthettük a délutánt.
bvr
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Merre tart a CSSE?
INTERJÚ PÓCZA ANTALLAL, A CSEPREGI SPORT EGYESÜLET ELNÖKÉVEL
– Több mint egy éve olvashattunk híreket utoljára lapunkban
a Csepregi Sport Egyesületrõl,
ezért most azt kérdezzük, mi történt az elmúlt idõszakban?
– Amint az olvasók elõtt is ismert,
másfél évvel ezelõtt egy morálisan
tönkretett, anyagilag kifosztott,
adósságokat és tartozásokat felhal-

követelt TAO-forrásokat, a hitelezõk
nagy részével pedig peren kívül
megegyeztünk.
– A kívülálló számára jól látható változások történtek a létesítményben is.
– Valóban, és még közel sincs
ennek vége! Tavaly év végén elkészült a rég óta tervezett mûfüves

mozott, a megszûnés fenyegette
egyesületet vettünk át. Mára sikerült
óriási erõfeszítések árán a törvényes
és eredményes mûködés kereteit
helyreállítani. Az Önkormányzat támogatásával rendeztük az elõzõ elnök és körei által szabálytalanul felhasznált, ezért az MLSZ által vissza-

pályánk. A felnõtt csapat játékosai
rendbe tették, kifestették az öltözõket, és a kialakítottak saját maguk
számára a régi büfébõl egy igazi
klubhelyiséget, amit egy elõtetõvel
is megtoldottunk. Az elszáradt fenyõfák helyére harminc darab
hársfát ültettünk. Október közepére

szabályozott keretek között a helyi
iskolák, és a tömegsport-szabadidõsport részére kinyitni. Hamarosan saját kivitelezésben elkészül
egy multifunkcionális röplabda- és
lábteniszpálya, ami tollaslabda
szerelmeseit is odacsábíthatja.
Sajnos a létesítményünk fõ épülete, az öltözõ és a nézõtér jelen állapotában nem elégíti ki sportolóink jogos elvárásait, továbbá nem
méltó a város sporthagyományaihoz. Mindezért azok további korszerûsítése jogos és elvárt követelmény. Mivel a város anyagi forrásai
ezen célokra hiányoznak, így megpróbáljuk TAO-ból és egyéb pályázati úton mindezt pótolni. A sikeres
pályázatokhoz pedig kiérlelt koncepciókra és tervekre van szükség,
ezért a sportlétesítmény rekonstrukcióját egy háromlépcsõs építési
terv elkészítésével kezdtük.
– Úgy értesültünk, ebben
elég hatékonyak.
– Igen. A Magyar Falu program ke re té ben pá lyáz tunk és
nyer tünk hatmillió forintot, ami a
legsürgõsebb, a több helyen beázó tetõ cserének a költségeit fedezi. Második ütemben a régi öltözõépület belsõ átalakításának
költségeire a LEADER Vidékfejlesztési Alapokból szeretnénk forrást
nyerni. A harmadik ütemben pedig egy új épületszárnnyal nõne
a komplexum, amiben egy minden igényt ki elé gí tõ öl tö zõ és
gép tá ro ló ke rül ne ki ala kí tás ra.
Utóbbi bõvítés TAO-pályázati forrás felhasználásából lenne finanszírozva, és kedvezõ „széljárás”
esetén a három ütem kivitelezésére egyidõben, jövõ tavasszal
sor kerülhetne.
– Nagy tervek, korábban is
voltak már ehhez hasonlóak,
amikbõl semmi sem lett.
– Az elõdeim munkáját nem
tisztem megítélni. Most van egy
lelkes, sportszeretõ vezetõség, aki
képes együttmûködni a város vezetõivel, és más civil egyesületekkel is, Munkánkat látva a városban egyre többen szimpatizálnak
velünk, Céljaink egyeznek a Polgári Kormány sportról alkotott elképzeléseivel, így könnyen meggyõztük Ágh Péter képviselõ urat,
térségünk országgyûlési képviselõjét törekvéseink támogatására.
A Magyar Falu programban elnyert támogatást ezúton is minden csepregi sportszeretõ nevében képviselõ úrnak tisztelettel
megköszönjük!
Yde
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várjuk a TAO-támogatásból vásárolt új Opel Trafic kilencszemélyes
kisbuszunkat, amivel az utánpótláscsapataink utaztatási gondjai is
megoldódnak. Nem utolsósorban
felújítottuk az öntözõ rendszert, és
lelkes szertárosunknak köszönhetõen a játékterek minõsége megyei
viszonylatban is kiemelkedõ!
– A sport
ezen belül a futball népszerûségének hanyatlásáról hallani
mostanában,
Csepregen mi a
helyzet?
– Sajnos ez a
trend Csepregen
is tapasztalható.
Valóban, a virtuális
világ sok gyereket
elrabolt a sportpályákról, de nekünk
az a legnagyobb
feladatunk, hogy
a helyi oktatási intézmények nevelõi abban legyenek érdekeltek,
hogy tanítványaik minél nagyobb
számban nálunk sportoljanak. E tekintetben van még közös tennivalónk az oktatási intézményeknek, a
város vezetõivel karöltve. Üdítõ kivétel a helyi óvoda, ahol a kezdetektõl tárt karokkal várták edzõinket
a nevelõk, szülõk és a gyerekek! A
visszacsábítás útján az elsõ lépéseket nyáron megtettük a focitábor
megszervezésével, amin negyvenegy iskolás gyerek rúgta egy héten
át önfeledten a labdát.
– Milyen korosztályokban
versenyeztetnek csapatokat?
– A Bozsok program keretében 79-11 éves korosztályokban szerepelnek csapataink, a megyei bajnoki
rendszerben pedig az U16-U21 és a
felnõtt csapatunk játszik. Összesen
120 igazolt sportoló edz és versenyez hétrõl hétre csepregi színekben. Külön kiemelném, hogy nálunk
nincs fizetett sportoló! Ez megyei öszszehasonlításban is kivételes, hiszen
úgy tudjuk, hogy más településeken
esetenként még az utánpótlás szintjén is fizetnek, felnõtt csapatoknál
pedig ez bevett gyakorlat. A nálunk
szereplõ játékosok kivétel nélkül
mind kitûnõ sportemberek, akik csupán a közösségi élményért és a labdarúgás szeretetéért sportolnak. Tisztelet és köszönet jár nekik!
– Mik a terveik, hogyan tovább?
– A mûfüves pálya és a létesítmény egyéb felületeit szeretnénk
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Új városrészközpont készül Bükfürdõn
Kilátó, látogatóközpont és múltidézés: XXI.
századi központja lesz Bükfürdõnek, hiszen
megvalósul a városrészfejlesztés 2013-ban készült ter ve. Méltó helye lesz a méltán népszerû
helyi termelõi piacnak, és parkosított rendezvénytér is várja majd a Bükfürdõn élményeket
gyûjtõket.

1479/2021. (VII.15.) Kormányhatározat alapján
a pályázatot 1.356.856.735 többlettámogatásban részesítette, így az alaptámogatással
együtt 2.356.082.735 Ft lett a pályázat teljes támogatása.
Bük város legfontosabb turisztikai vonzereje
az üdülõövezet területén fekvõ Bükfürdõ Thermal

Bük Város Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” megnevezésû pályázatra. A Támogató Hatóság a projektet támogatásra alkalmasnak minõsítette, így 2017. 07. 21-én a támogatói szerzõdés aláírásra került. A döntés alapján az önkormányzat 999.226.000 Ft vissza nem
térítendõ támogatásra jogosult. A késõbb felmerülõ plusz költségek fedezésére a Kormány az

& Spa. A folyamatos fejlesztéseknek és a céltudatos marketing tevékenységnek köszönhetõen
a település az elmúlt tíz évben folyamatosan ott
szerepel a leglátogatottabb magyarországi városok TOP 10-es listájában. A Bükfürdõ Thermal &
Spa-ban számos beruházás ment végbe az elmúlt évtizedben, és a 2007–2013 között megvalósult fejlesztések nagy része az Új Magyarország
Fejlesztési Terv idõszakában indult el. Az elnyert

támogatásoknak köszönhetõen megvalósult beruházások a komplexum kínálatában, szolgáltatás színvonalában eredményeztek komoly javulást. A büki fürdõ több évtizedes sikerét nagymértékben a szerteágazó szolgáltatási kínálatának és a folyamatos megújulási képességének
köszönheti. A fürdõ szolgáltatási struktúrája sokat
bõvült és jelentõs minõségi javuláson ment keresztül az elmúlt években.
A mostani beruházás alapját a megvalósuló
attrakciófejlesztési és városképi elemek adják. A
projekt helyszíne Bükfürdõ településrészen a volt
autóbusz pályaudvar területe és a kapcsolódó
zöldfelület, illetve a fürdõ téli bejárata elõtti terület. A tervezett projektelemek a következõk:
• komplex látogatóközpont, üzlethelyiség, kávézó kialakítása
• piactér – pultok, pavilonok beszerzésével
• acélszerkezetes kilátó, tetején távcsõvel
• szökõkút, fúrási szelvényt bemutató és fürdõtörténeti bemutató
• zöldfelület-fejlesztés, parkosított rendezvénytér
• közlekedésfejlesztés – parkolás, járda és kerékpárút
• közszolgáltatások fejlesztése – információs
táblák, WIFI, közvilágítás és tér figyelõ kamerarendszer
A fejlesztések közvetlen vállalkozásélénkítõ
hatással is rendelkeznek, új munkahelyek jönnek
létre a nem vállalkozási alapon mûködõ látogatóközpont, illetve a kilátó üzemeltetése kapcsán,
valamint a helyi és térségi magánvállalkozások,
kézmûvesek és õstermelõk számára a létrejövõ
piactér is új lehetõségeket kínál.
A projekt várható befejezése 2022. harmadik negyedév.
yde
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• Csepreg
Túrára hív Csepreg,
és avatják a Rumi-házat
Elkészült az Alpannonia Plusz túraútvonal,
Csepreg új túraútja, amelynek elsõ bejárásait
október 9-ére szervezik. Vezetett túrák 9 és 13
órakor indulnak az Attila utcai Alpannonia parkból, Mesetúra pedig 10 órakor. Az út közben borászok kínálnak ízletes pihenõt, a „célban”, a Rumi-háznál pedig a csepregi hobbikovászolók

gondoskodnak kóstolóról. Áldást kap a felújított
Rumi-ház, az eseményre természetesen azokat is
várják, akik a vezetett túrán kívül érkeznek. Zenét
meg finomságokat ígérnek a szervezõk, például
bemutatkoznak a csepregi hobbikovászolók, és
langalló is melegíti a túrázókat, mielõtt a napot
tárbortûzzel zárják.
Bakos Ágnes

• Tömörd

Mozgalmas hónap
Iklanberényben
Az elmúlt egy hónapban egyik rendezvény követte a másikat Iklanberényben. A kis településen
augusztus utolsó hétvégéjén köszöntötték a nyugdíjasokat és búcsúztatták a nyarat. A kis településen évek óta hagyomány, hogy vacsorával és mûsorral vendégelik meg az idõsebb lakókat. Idén

Közlekedésbiztonságról Tömördön

színe volt a bemutatónak és a gyakorlásnak.
Az idõjárás is kedvezett a programnak. A beígért apró ajándékok is gazdára találtak.
Köszönjük a szervezést és a lebonyolítást!
Mindenki jól érezhette magát.
KSzÁ

sem volt ez másként. A
hangulatról Berentei Péter énekes gondoskodott, majd a Big Mouse
Band zenéjére már a fiatalabbak is meghívást
kaptak, sõt a környezõ
településekrõl is érkeztek
vendégek. A majdnem
másfél órás koncert után
még nem ért véget a
mulatság, hiszen az
egyik lakó édesapja,
Szabó Ferenc szolgáltatta a talpalávalót.
Nagyon nem volt idõ kipihenni a mulatságot,
hiszen szeptember elsõ hétvégéjén falukirándulást szervezett az önkormányzat. Bakonybélben
kezdõdött a program a látogatóközpont megtekintésével, majd a monostort nézhették meg. In-

tõség. A finomabbnál finomabb sütemények,
ínycsiklandó falatok még jobban összehozták
a falu lakóit. Most már tényleges közösségként
élik a mindennapokat. Közben kikerültek az
õszi dekorációk is az község utcáira.
Sulics Heni
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2021. 09. 18-án, szombaton délelõtt közlekedésbiztonsági-ügyességi programra hívta
önkormányzatunk a gyerekeket szüleiket és kísérõiket. A meghívottak életkoruknak megfelelõ közlekedési eszközzel érkeztek, a legtöbb
kerékpár volt. A Faluház környéke ideális hely-

nen visszacseppenhettek a gyerekkorba a Retro
játékok kiállításán. Innen Zircre folytatódott az út.
Ebéd után a zirci apátságot és a hozzá tartozó
kiállítását szemlélhették meg a berényiek. Egy
arborétumi séta után mindenkinek jól esett egy
kis süti és frissítõ fogyasztása. Hazafelé úton, az
est zárásaként a Tornay
pincészet finom borait
kóstolták meg a jókedvû kirándulók.
Szep tem ber kö ze pén ismét összegyûltek
a település lakói, hogy
felavassák a nyáron elké szült sza lon na sü tõt.
Az idõ já rás pi cit bi zonytalan volt, ezért a
fe dett ren dez vény té ren grillezni is volt lehe-
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Kedvezõ lakóhely minden kor embere számára
Bõ egy 730 lélekszámú község Bük mellett. A
település honlapjáról idézve: „Ha egy település
hosszú idõ óta lakott, akkor ott a természeti és
épített környezet sokszínûségével teremt kedvezõ lakóhelyet minden kor embere számára. Bõ
egy ilyen hely.” A településen járva valóban ezt
az érzetet kelti az emberben. Kiépült intézményhálózattal rendelkezik és
infrastruktúra szempontjából is fejlettnek mondható. Hajós Attila polgármester mutatta be a község fejlettségét. A 2019.
októberi választások utáni
helyzetet ismerhetjük meg
a cikk által. Nagy öröm
számukra, hogy 2019-es
Magyar Falu program által 29,9 millió forint támogatást nyertek 2020-ban
a község leghosszabb utcájának, a Hunyadi utcának a felújítására. Ezt
megelõzõen az önkormányzat az összes önkormányzati utcát felújította
önerõbõl és pályázati forrásból. A következõ lépés
ugyancsak Magyar Falu
programon belül valósult meg, vásárolni tudtak
egy falubuszt, mellyel a falugondnoki szolgálat
is elindulhatott áprilisban. Az önkormányzati utak
ezután megfelelõ állapotba kerültek, így a járdák következtek. A Belügyminisztérium által
meghirdetett önkormányzati fejlesztések lehetõséget adtak ezek megvalósítására. A Kossuth La-

jos utcát és a Köztársaság teret összekötõ járdaszakasz újul meg a jövõben. Még egy viszonylag nagyobb dobása van a községnek, ez pedig a közvilágítás korszerûsítése. Ez a nagyobb
volumenû beruházás õsszel fog megvalósulni. Az
összes lámpatest cserére kerül energiatakarékos
izzókra, illetve bõvítés is történik. Eddig a kisebb

utcákban csak minden második oszlopon volt
lámpatest, ezzel a bõvítéssel minden oszlopra
kerülhet világítás. Az egyházközség is nyert 15
millió forintot a plébánia épületének felújítására.
Jövõbeli fejlesztések közé sorolható a fennmaradó járdák felújítása és a csapadékvíz-elvezetés
– ez az, amire még szüksége van a községnek.

Viszont érezhetõ, hogy lenne még egy fontosabb fejlesztés, az óvoda bõvítése. A településnek van egy kétcsoportos óvodája, illetve Hegyfalun egy tagóvodája. Jelenleg a kihasználtság
maximális, és úgy néz ki, hogy az elkövetkezendõ három évben a gyereklétszám folyamatosan
növekedni fog. Az igényeket csak úgy tudják
majd kielégíteni, ha bõvítik
az óvodát. A hely megvan,
a tervek is rendelkezésre
állnak, csak egy pályázati
lehetõségre lesz szükség. A
növekvõ gyerekszám mutatja, hogy sokan is költöznek a településre, így a lakosság itt-tartására is nagy
energiát fordítanak különbözõ rendezvényekkel,
programokkal. A vírushelyzet miatt sajnos tavaly
csak egy rendezvényt tudtak megtartani nyáron, a
helyi érték napot, ami tulajdonképpen egy mini falunap volt. A hivatal átadást a helyi értéktár eseménnyel egybekötve tartották meg. Várakozással
várják az idei évi fejleményeket, lehet-e valamit rendezni õsszel és év végén. A hagyományos adventi idõszakban tartandó rendezvényeiket és a szilveszteri
flashmobot talán idén nem kell kihagyni, hiszen
a tavalyi év nem sok idõt engedett a közösség
ápolására.
Igler Patrícia
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• Sopronhorpács
Itt van az õsz, itt van újra

Mozgalmas napok
Egyházasfaluban
Az augusztusi sikeres Fiatal Gazdák találkozója után szeptember elsõ szombatján is sok-sok
örömet ígérõ napra ébredt falunk. A zenés ébresztõ vidám dallamai már lázas készülõdés közepette találták a Platán téren a délelõtti fõzõversenyre jelentkezõket és útra készen a kispályás foci versenyzõit.
A déli órákra elkészült,
bográcsokban fõtt finom fogások zsûrizése utáni faluebéd nemcsak a fáradt focistákat késztette repetára, hanem a szép számban megjelent lakosságot is. Túlzás nélkül
állítható, hogy a fõzõverseny
szakácsai valóságos ínyencmesterekké léptek elõ. Köszönet fáradozásukért!
A délután fél kettõkor induló programsorozatra falutraktor szállította az
újonnan érkezõket, majd Sándor József polgármester üdvözölte a megjelenteket, köztük kedves vendégünket, Németh Zoltán urat, a GyõrMoson-Sopron Megyei Közgyûlés elnökét, aki fõként Major Miklós úrnak, kis falunk legendás jótevõjének tiszteletére érkezett, hogy ünnepélyesen átadja részére a Gyõr-Moson-Sopron Me-

Nagy várakozás elõzte meg a késõ délutánra hirdetett programokat is. Elsõként egy remek
Fit Jumps-bemutatót láthattunk Kõvágó-Lóth
Hajnalka vezetésével, ahol a fiatal lányok lelkes,
újszerû mozgásformájában gyönyörködhettünk,
fáradhatatlanságukat is megcsodálva.
Ezután a Falufejlesztõ Egyesület lányai és
asszonyai leptek meg bennünket látványos, tréfás, Felemás magyarok címû produkciójukkal,
majd magyar ruhás csárdástáncukkal szereztek
feledhetetlenül kedves perceket.
Utánuk az Iváni Dalárda lépett színpadra,
akik emlékezetesen szép és hangulatos elõadásban tolmácsolták kedvelt magyar nótáinkat és népdalainkat.
A vacsoraidõ elérkeztével került sor a fõzõés sportversenyek eredményhirdetésére, soksok taps kíséretében. Majd megindult a boldog
sorban állás a vacsorát kínáló asztalok elõtt,
ahol a nap legtöbb dicsérõ szava hangzott el a
szépkorú szakácsok fõztjét megízlelve. Zamatos,
magyaros pörköltjük és a remek gulyás igazi
gasztronómiai élményt nyújtott mindenki számára. Köszönet érte!
A vacsora után fellépõ sztárvendégeinket,
Bódi Gusztit és Margót nagy örömmel fogadta
a közönség, és jókedvû tapssal kísérte mûsorukat. Ezután hangulatos tombolázás vette kezdetét sok-sok nyereménnyel és izgalommal. Az est
folyamán a talpalávalót a Tequila zenekar szolgáltatta óriási sikerrel egészen a késõ éjszakai
órákig.
Falunapunk szervezõi és közremûködõi egyaránt megérdemlik az elismerést a rekordszámú
közönség kitûnõ hangulatának megteremtéséért. Lelkesítse õket továbbra is a jól végzett munka öröme!
A falunapi nagyszerû vacsora szakácsai, a
Szépkorúak Klubja már a nyár folyamán is jeleskedett egy jó hangulatú közösségi összejövetel
megrendezésében. Augusztus 20-ára közös ünneplésre hívta a már több mint másfél évtizede
mûködõ, a faluért sokat tevékenykedõ Nyugdíjas Klubot. A rendezvény helyszíne, éppúgy, mint
legutóbb, a gyönyörûen kialakított és gondozott
erdõszéli Demsa-birtok volt. A szeretetteljes lég-
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gye Szolgálatáért-díjat több évtizedes, önzetlen
falufejlesztõ tevékenységéért. A mindig szerény
jótevõ meghatottan köszönte meg az elismerést,
újabb falufejlesztési terveit ismertetve. Ezúttal elsõsorban az új temetõ nagy keresztjének létrehozásán fáradozik. A színpadról lelépõ Major
Miklóst a hálás falubeliek szûnni nem akaró vastapsa kísérte köszönetül az évtizedek óta tartó
töretlen hazafias tetteiért, melyeket híven tükröznek megújult szobraink, temetõink és templomaink. Áldozatos tevékenységéért ezúton is köszönetet mondva a jó Isten áldását kérjük életére!
Hálás közösségi elismerésben részesült
Talabér Gábor is, a keresztényi Szent Kereszt
templom toronyórájának ajándékozója.
A délután 2 órakor tartandó sátras szentmisét
Kovács Pál atya celebrálta, majd színes kultúrmûsor vette kezdetét. Elsõként óvodásaink kedves színpadi játékának tapsolhattunk, majd a
Palinta társulat szerzett kellemes órát számunkra,
mellyel párhuzamosan megindultak sátron kívüli
programjaink is, ahol arcfestésre, ugrálóvárra és
játékvásárra nyílt lehetõség. Közben a sátor melletti üstökbõl felszálló finom, ínycsiklandó illatok
jelezték a Szépkorúak Klubjának szorgoskodását, akik szeretettel serénykedtek a falunapi vacsora elkészítésében.

A meleg idõnek és jó hangulatnak köszönhetõen szívesen idõzött a közösség a büfében is,
ahol nagyszerû vendéglátóink, a Hollósi család
várta bõséges italválasztékkal és kedves kiszolgálással a megszomjazókat.
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kört biztosító házigazdák, Istenes Mária és
Demsa József már kora délelõttõl fáradoztak a
Szépkorúak Klubjának fér fi tagjaiból alakult fõzõcsapattal a bográcsos szarvaspörkölt és halászlé elkészítésében. Ez utóbbihoz az alapanyag a Winkler házaspár felajánlásának volt
köszönhetõ.
A klub hölgytagjai s a kedves meghívottak
falutraktorral érkeztek a délután 2 órakor kezdõdõ eseményre, amelyhez az égiek napsugaras,
szép idõt biztosítottak.
A vidáman helyet foglaló, közel 50 fõs csapat a bevezetõben tisztelettel emlékezett meg
államalapító Szent István királyunkról, s az új kenyér megünneplésének fontosságáról, a nevezetes dátumot a hálaadás napjának nevezve.
Az ünnepélyes kenyérszegés után hálás taps köszöntötte az új kenyeret már hajnalban sütõ
Domnanics Piroskát. Közben elõkerültek a batyukban hozott sütifinomságok és italok is.
A fér fiszakácsok fõzte kétfogásos ebéd az
ünnephez méltóan, dicséretesen jóízûre sikerült.
A jelenlevõk elmondása szerint érezhetõ volt
benne az a szeretet és a közös munka öröme,
amellyel készítették.
A következõ órák kellemes beszélgetések és
vidám, kedves hangulatú nótázások közepette
teltek. Estefelé még a gyermekkorban tanult
néptáncokat is felelevenítették.
Az este 20 órakor érkezõ falutraktorra felszállva boldog elégedettséggel indultak hazafelé
nyugdíjasaink. Összejövetelük közös ünneplésen
túli célját és értelmét a Szépkorúak aranytorkú
nótafája, Lukács Antal fogalmazta meg megható õszinteséggel, miszerint: „Nagy szükség van
arra, hogy összejöjjünk, amikor csak lehet, mert
nem engedhetjük elkopni kis falunkban a bennünket összekötõ szeretetet.”
Major Izabella

Ismét Tök Jó Nap volt
Zsirán a Tök Jó Nap már több mint egy
évtizedre tekint vissza, elsõ alkalommal
2008-ban szerveztük meg.
Sátor híján mindig nagy izgalom elõzi meg
a rendezvényt, hiszen a fõzõverseny és az azt
követõ mûsorok a szabadban folynak. Idén verõfényes napsütésben 8.30-kor vette kezdetét
a fõzõverseny, 9 csapat részvételével. Színes kínálat állt a vendégek rendelkezésére, hiszen
az elkészült ételeket meg is lehetett kóstolni. A

sal, vicces összekötõ szövegekkel és hihetetlen
szerénységgel. Feledhetetlen élményt nyújtott.
Késõbb a Balance Band mulatós mûsorával
szórakoztatta a közönséget, s õk is jó hangulatot teremtettek. Kamratombolát is tartottunk,
ahol a településen élõk által felajánlott, a kamrából vagy a kiskertbõl kikerülõ termések, termények valamint az õszhöz kapcsolódó alkotások kerültek kisorsolásra. Az estét egy retro
disco zárta. A délután folyamán a gyerekek-

négytagú zsûrinek nem volt könnyû dolga a
rangsor felállításában. A délután folyamán
vendégeink voltak a nicki Fergeteg Néptánc
Egyesület tagjai, akik megalapozták a hangulatot. Õket László Attila a Csillag születik 3. szériájának nyertese követett. Fantasztikus fiatalember, csodálatos hanggal, ízes erdélyi tájszólás-

nek lehetõsége volt kézmûveskedni, lehetett
csillámtetoválást készíttetni. Díjaztuk a süteménysütõ versenyre érkezett sütiket is. Kellemes
idõben, jó társaságban gyorsan megy az idõ.
Ennek a napnak is vége lett, de örülünk, hogy
együtt lehettünk!
NPK
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• Lócs
A Virágos Magyarországért
verseny fõzsûrije járt Lócson
Lócs Községi Önkormányzat idén elsõ alkalommal nevezett a Virágos Magyarországért versenybe a kistelepülések kategóriájában. Ez a cél már tavaly megfogalmazódott a
képviselõ-testületben, záporoztak az ötletek a
felkészülés kapcsán, így a több évtizede tartó
rózsaültetésen túl egyre több figyelmet fordítottunk az újrahasznosításra, a virágosításra, a
burkolataink gondozására, turistabarát szemléletre, környezeti nevelésre. Használtsütõolajgyûjtést, mókusodú programot indítottunk, két
fedett kiülõs kerékpáros pihenõhelyet alakítottunk ki, díszes ivókutat létesítettünk, a tavaszi
szemétszedési, virágültetési akciókkal a közösségi részvételt erõsítettük.
Környezetszépítõ versenyt hirdettünk a helyiek számára Virágzó régiség 2021 címmel,
melynek célja a virágosítás összekapcsolása
az újrahasznosítással. 33 virágkompozíció készült el a házak elõtt. Augusztus 23-án érkezett
a Virágos Magyarországért verseny elõzsûrije,
a szombathelyi és hévízi szakemberek az
egész régióban kiemelkedõnek találták
Lócsot, javasolták fõzsûri-látogatásra. A képvi-

A csepregi cukorgyár
és a Sopron vármegyei cukoripar kapcsolata III. rész
A 3-4,5 hónapos kampány idején a gyárban
24 órás folyamatos üzemben (vasár- és ünnepnapokon is megszakítás nélkül) dolgoztak, csak
karácsonykor álltak le néhány napra. A munkaidõ napi 12 óra volt. Az üzemben a kampány
alatt 200 fér fi, 150 nõi munkást foglalkoztattak. A
fér fiak napszáma az 1870-es években: 75–100
kr(ajcár), a nõké: 40–60 kr. volt. Mellettük egész
évben 32 fõ állandó munkást és 8 tisztviselõt alkalmaztak. Az elõbbiek havi fizetése: 25–70 Ft.,
a hivatalnokok évi 800–2500 Ft bért kaptak.
Az állandó munkások egy része a karbantartást is végzõ gépészbõl és iparosmesterekbõl
(lakatos, kovács, rézmûves, asztalos, bognár,
szíjgyártó, kádár stb.), másik része a napszámosokat felügyelõ elõmunkásokból és cukor fõzõ
mesterekbõl állt. A cukor fõzõ szakemberek – a
többi Sopron megyei gyárhoz hasonlóan – németek és csehek voltak, akik féltékenyen õrizték
tudományukat. A kampányt követõ cukor finomí-

1884-ben gróf Jankovics Gyula csepregi birtokával együtt a felsõ (korábban Kanizsai, Nádasdy…) kastélyt is megvásárolták.
A gyár vezetése: mûszaki és feltételezhetõen
egy ideig kereskedelmi igazgató is: Carstanjen
Gusztáv lovag (1823–1899) volt. A porosz királyságból vándorolt ki Ausztriába, s onnan költözött
1854-ben Sopronba. Idõközben hazájában,
Hollandiában, Angliában és Ausztriában 12 év
alatt sok gyakorlati ismeretet szerzett a cukorgyári vállalkozás irányításához. Alapításától
mind a kõhidai, mind a csepregi gyárnak vezetõje volt. A bécsi Schoeller bankházzal együtt
vásárolt a Nagyczenki Czukorgyárak Rt. részvényeibõl. Részvényeik számát nem ismerjük, de
jelentõs lehetett, mert Carstanjen Gusztáv 1869tõl pár évig a(z igazgató) választmány, legalább
1876. június 25-tól 1888-ig felügyelõ tanácsos,
majd az 1888. évi közgyûléstõl haláláig igazgatósági tagja volt a Nagyczenki Czukorgyárak
Részvénytársulatának. A gyáralapító Carstanjen
evangélikus vallású volt, s a gyár többször is
anyagilag támogatta a szakonyi ágh. evangélikus hitközséget. Az alapítás évében õ készíttette el Csepregen a lebontott Boldogasszonytemplom elõtti térben a Kálvária nagyméretû,
hármas kõkeresztjét és az odavezetõ út mellett a
14 stáció építményét, bennük Krisztus szenvedé-

selõ-testület tagjai szeptember 6-án fogadták
a fõbizottságot, Báthoryné dr. Nagy Ildikó Rékát, a verseny nemzetközi koordinátorát és
egyben zsûritagját, valamint Barta Petrát, a
verseny projektvezetõjét a Magyar Turisztikai
Ügynökségtõl. A látogatás a Kultúrházban
kezdõdött, kivetítõn mutattuk be a települést
és a cél érdekében tett lépéseinket, majd a
zsûritagok ismertették a nemzetközi verseny
elvárásait, ezután következett a falubejárás. A
verseny történetében nem volt még példa arra, hogy egy elsõként nevezõ településre rögtön ellátogat a fõzsûri, ez azt jelenti, hogy
nagy eséllyel elhozunk egy díjat, már csak a
minõsége kérdéses.
Eredményhirdetés októberben. A távolabbi célok között esett szó a nemzetközi
Entente Florale Europe versenyben való
megmérettetés lehetõségérõl, amely arany
fokozatú minõsítés elérése esetén következhet, amennyiben a településvezetés vállalja
a verseny szakembereivel együttmûködve a
közös felkészülést.
RN

tás az állandó munkások tavaszi foglalkoztatását biztosította, nyáron pedig a berendezések
és a mezõgazdasági gépek/eszközök karbantartása folyt. A napszámosok jelentõs része a
kampány idején kívül a gyár valamelyik gazdaságában dolgozott. „A cukorgyár nagy számban alkalmazott nõi munkaerõt. Különösen az iskolából kimaradt lányokat keresték szívesen,
mert alacsonyabb munkabért fizettek számukra.” Az üzemben a nõket és gyermekeket „a kis
erõkifejtést igénylõ végsõ munkafázisoknál és az
utómunkák során” (késztermékek csomagolása
stb.) alkalmazták, melyek ideje a kampány után
több hónapra is kitolódhatott. Mivel akkor az
elemi iskola hat osztályos volt, az azt befejezõ 12
éves gyerekek is munkát vállaltak az üzemben,
illetve gazdaságaiban, a felnõtteknél kisebb
bérért, esetlegesen kisebb munkaidõben dolgozva. Az 1880-as években a fér fiak napszáma
65–120 kr., a nõké 45–60 kr., a gyermekeké (ekkor 45 gyermek-munkást is említenek a fér fiak és
nõk mellett) 25–40 kr.
A tisztviselõi kart az üzem és gazdaságának
vezetõi – neveikbõl láthatóan zömében német
származásúak – mellett az adminisztrációt végzõk
alkották. A gyár szolgálati lakásokat építtetett a
bel- és külföldrõl jövõ szakmunkásoknak, iparosoknak, majd a cselédek és napszámosok egy
része számára is. Az egyik tisztviselõnek a gyár
szomszédságában villát is emeltek. Schoellerék

A csepregi Kálvária kõkeresztjei

seinek egy-egy állomását bemutató festménynyel. Sopronban szõlõt is birtokolt, melyen bevezette a „rajnai módszert”. A vármegyeszékhely
módosabb személyiségei közé tar tozott, s
virilisként évtizedekig tagja volt Sopron szabad
királyi város törvényhatóságának, 1870-tõl pedig egy ideig aláírási joggal aligazgatója a
Sopronyi Casino Rt.-nek. Lakhelyén és másutt is
bõkezû lehetett, mert „gazdasági és humanitárius téren kifejtett sikeres tevékenységéért a vaskorona-rend lovagkeresztjével tüntette” ki Ferenc József császár és király – olvasható nekrológjában.
igás
1
Erre a Csepregbe vezetõ földútra hordták ki a gyári
gõzgépek salakját, s az ettõl kapott szín miatt nevezték el
Fekete útnak. Ugyan ilyen okból lett Felsõbükön is a Korpa majorba és Gyertyános pusztára vezetõ út büki szakasza is Fekete út. (Balogh, 2016. 80. p.)
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A felújított felsõgyári tiszti lakás ma
Szakonyban, a Felsõgyári
(népiesen: Fekete) úttól1 jobbra.
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Két keréken a Répce-vidéken
Nem a büki turisztikai szakemberek által ki- euró és más fontos nyugati valuták az elmúlt idõdolgozott túrák útvonalait kívánom népszerûsíte- szakban 80-90 forinttal is erõsödtek a gyengélkeni mai írásomban, melynek címét tõlük kölcsö- dõ nemzeti valutánkhoz viszonyítva.
Napjainkra a köztisztaság helyzete nálunk is
nöztem. Augusztus második felében hazalátogatott óbudai fiam, s késõ délutánonként több- lényegesen megváltozott. Az évenkénti szemétször is bicikliztünk Csepregen és környékén, még gyûjtési akciók átmenetileg segítettek, de a
Ausztria néhány közeli településére is eljutottunk. nagy szemétkupacok megmaradtak. Elõször a
Az ekkor szerzett benyomásaimat vetem papírra. büki önkormányzat szüntette meg radikálisan a
Közel 20 éve, egy környezetvédõ cikkemben lócsi út melletti illegális szemétlerakót. Az idei év
említettem, hogy a körmendi országos könyvtá- elején sor került a csepregi és részben a
ros vándorgyûlés végén burgenlandi kirándulá- szakonyi határban levõk elszállítására, s a legveson vettünk részt. Hazafelé tartva kelet-magyar- szélyeztetettebb helyek mellé a lócsi útihoz haországi kollégáink Nyugat-Magyarországot Ke- sonló napelemes kamerák elhelyezésére. Nélet-Burgenlandnak nevezték, utalva a két or- hány településen – fõleg a külterületen – akadszágrész közti fejlettségbeli különbségre. Említett nak még szemétkupacok, de a falvak zömében
írásomban (Kelet-Burgenland vagy Balkán?) a is általában sokkal rendezettebbek és tisztábköztisztaságot – fõleg az utak, erdõszébak az út menti telek, stb. melletti szemetet – látva, balrületek, mint évtizekáni állapotokról beszéltem. A burgendekkel ez elõtt. Solandi falvak akkor is tiszta, rendezett
kat köszönhetünk e
képet mutattak, jó minõségû utakkal,
téren az önkorjárdákkal, s még mezei útjaik egy rémányzatok hozzáálsze is bitumenes volt. Májusfákat a halásának, a civil szertár túloldalán akkor is sok településen
vezeteknek, a teleállítottak. Egyet most augusztus közepü lés gond no kok nak, közmunkásokpén, Malomházán (Kroatisch Minihof)
nak, de lassan válláttunk. Jobban megnézve kiderült,
tozik a lakosság
hogy változnak a szokások, s e fát a
szemlélete is. Ma is
napokban állították, a háziak 25. háA malomházi jubileumi fa
akadnak települészassági évfordulója alkalmából.
Locsmánd (Lutzmannsburg) fõ terén ismét részek vidékünkön, ahol a régi jó szokást folytatmegnyitott az elmúlt években zárva tartó cukrász- va, szombatonként a házak elõtt söpörnek.
Azt is nagy örömmel láttuk, hogy a települéda. 8-10 éve egy euróba került náluk egy nagy
gombóc fagyi. A sógoroknál is volt némi áremel- sek közterületein egyre több a virág. E téren
kedés, már 1,20 euró egy gombóc. Nekünk, ma- Lócs, a „rózsák faluja” viszi a pálmát. Nem véletgyaroknak ez is jelentõsebb emelkedés, hiszen az len, hogy idén beneveztek a Virágos Magyaror-

szágért versenybe. Kreatív ötleteik megvalósítása nyomán egykori régi tárgyakban is virágok
pompáznak, amerre járunk e kis faluban. Nem
véletlen, hogy az országos versenyben dobogós
helyezésre számíthatnak. Az is látszik, mások is
követik példájukat, s évszakonként váltakozva,
egyre több ötletes dekorációval is találkozunk a
közeli településeken.
A Bükfürdõ–Zsira közti kerékpárút Bükön áthaladó szakasza teljesen megújult az elmúlt években.
Kisebb javítások másutt is történtek. Példamutató e
szempontból a Szakony–Gyalóka közti szakaszon
(és a Csepregbe történõ leágazás után) néhány
közeli fa kivágása, melyek nagy gyökerei felpúpozták és szét is szakították a kerékpárutat. Ezt a
szakonyi szakaszt újra aszfaltozták, a csepregire
még várnunk kell. Ez megtörténhetne a Gyalóka
és Zsira közti, hasonlóan „kártékony” néhány fával,
majd kivágásuk után e kis szakaszt is újra lehetne
aszfaltozni a kerékpárosok nagy örömére.
Az utak állapotában is van változás. A 7 szûk
esztendõ (2010–2016) után végre 2017-tõl újra
egyre több a pályázati forrás a települések belterületi útjaira. Ez a kistelepüléseken látványos
változásokat hozott, a más nagyságrendû Csepregen is van fejlõdés, de ott még nagyon sok a
tennivaló e téren is. Látványosan készül az új
Répce-híd, viszont az elterelt forgalom miatt is
szükség lesz néhány utca sürgõs felújítására.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságai alá tartozó közutak is fokozatosan
megújulnak. Térségünk Vas megyei részén ez
Bükön, Tormásligeten és részben Csepregen is
megtörtént. Egyetlen szépséghibája, hogy Tormástól csak az iklanberényi-lócsi leágazásig, s
nem a megye határig. Igaz, a folytatás a Gyõr-
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Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048
(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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Útjelzés a csepregi erdõben

Rumi ház közelében haladó erdei út nagy
részét. Talán a kincsédi bejárónál levõ rövidebb szakasz gödreibe is jut lassan kavics a biciklisek és a szép számú kék túrázó, s arra felé sétáló kedvéért.
kép: Útjelzések a csepregi erdõben
Az erdõben járva láthatjuk, hogy az
Írottkõ Natúrpark szakemberei térségünkben is túra útvonalakat jelöltek és tábláztak ki. Csepreg belterületének Szombathely felöli szélén és a külterület kiemelt
helyein nagy táblák hirdetik a látnivalókat, s irányítják rá a túrázók figyelmét a
„borongoló út” melletti szõlõfajtákra, s a
belõlük készült finom nedûkre. Kár, hogy e
táblák egy részének szövege még nem
készült el, de reméljük, hamarosan ezek is
helyükre kerülnek. Azt viszont jól esõ érzéssel nyugtázhatjuk, hogy helyes döntés volt
annak idején a település csatlakozása a
natúrparkhoz. Hasonlóképpen segíti turizmusunk fejlõdését a Mária út kiépítése, s
a zarándokok egyre gyakoribb megjelenése térségünk egyes településein.
A mezei utak egy részét elõször Zsirán
bitumenezték le pályázati segítséggel, s itt
újították fel járólapokkal a település járdáit. Ugyanez végbement, illetve történik Bükön is. E kettõ, s néhány más településen
a csapadékvíz árkainak is egyre nagyobb része lefedésre került. Bük új és
megújuló utcáiban, s néhány más telepü-
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Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget
nem vállalunk!

Október 15-ig Csepregen, a Petõfi S. MûvelõdésiSportház és Könyvtárban: Augusztusi tárlat: A tanítványok – a
MOZAIK Képzõmûvészkörhöz
kapcsolódó fiatalok kiállítása.
Megtekinthetõ az intézmény
nyitvatartási idejében.
Október 4–9. között Bükön
és Csepregen: Országos Könyvtári Napok rendezvényei.
Október 6-án, szerdán 18
ó. Csepregen. a Dr. CsHJ Általános Iskola elõtti kopjafánál: Október 6-i megemlékezés a Farkas
Sándor Egylet szervezésében.
Október 7-én, csütörtökön 18 ó. Csepregen, a PSMS.
Ház és Könyvtárban: Gergye
Rezsõ: Viru(lá)s c. könyvének
bemutatása.
Október 8-án, 15-én,
22-én és 29-én, pénteken
16–20 ó. Bükfürdõn, a Pavilon
soron: TERMELÕI PIAC.
Október 9-én, szombaton
9 ó. Csepregen, a Malomkertben: Jótékonysági Kutyás Nap –
Agility és Engedelmes verseny.
Október 9-én, szombaton
13 ó. A csepregi erdõn, a Rumi
háznál: Az Alpannónia Plus túraútvonal csepregi szakaszának
avatója. Elõtte: 9 és 13 órakor
az Attila utcai parkból vezetett
túra, 10 ó. Mesetúra indul.
Október 10-én, vasárnap
12 ó. Simaságon, a sportpályán: Simaság SE– ákfa SE megyei III. o. labdarúgó-mérkõzés.
Október 16–17. Kõszegen:
A Natúrpark ízei Gasztronómiai
fesztivál – Orsolya Napi Vásár.
Október 16-án, szombaton 15 ó. Bükön, a sporttelepen:
Büki TK–Egyházasrádóc SE megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés.
Október 16-án, szombaton 16 ó. Bükön, a Városi Sportcsarnokban: Büki TK–Mosonmagyaróvári KC U22 NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés
Október 17-én, vasárnap
12 ó. Acsádon, a Sportpályán:
Acsád-Meszlen SE–Cák SKE, 15 ó.
Répcevölgye SK, Bõ–Kõszegfalva
SE megyei III. o., 15 ó. Csepreg
SE–Uraiújfalu SE megyei II. o. labdarúgó-mérkõzés.
Október 22–23-án településeinken: Megemlékezések
és koszorúzások az 1956-os forradalom és szabadságharc 65.
évfordulója alkalmából.
Október 24-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Városi Sportcsarnokban: Büki TK–BDSE Nemesvámos NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés.
Október 30-án, szombaton 14.30 ó. Bükön, a sporttelepen: Büki TK–Kõszegi Lóránt
Gyula FC megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés.
Október 31-én, vasárnap
10 ó, Simaságon, a Sportpályán:
Simaság SE–Keléd H.K. Sz. SE,
13.30 ó. Acsád-Meszlen SE–Nemeskoltai KSK megyei III. o., 13.30
ó. Csepreg SE–Söpte SE megyei II.
o. labdarúgó-mérkõzés.

Moson-Sopron megyei szakaszon Újkérig
szintén várat magára, s a Szakonyon és
Gyalókán átvezetõ úté is. Csak Zsirán, s az
osztrák határig került megújításra ez utóbbi. A Csepregrõl Szombathely felé menõ
út mindkét szélén egyre több nyomvályú
alakult ki, amik nem csak esõsebb idõben
veszélyesek, fõleg a kerékpárosokra. Viszont az erdészet végre újrakavicsozta a

lésen is a villany- és egyéb vezetékek légkábeleit is földkábelek váltják fel. Ezekben
is egyre jobban hasonlít e két – jelentõs
helyi adóbevétellel, s ez által a pályázatokhoz önerõvel – rendelkezõ településünk a szomszédos burgenlandiakra.
Amerre jártunk, egyre kevesebb az eladó ház, mind több a felújítás alatt álló régi
épület, s készülnek az új házak, még
Iklanberényben is. Ebben nyilván a CSOK
jelentõs támogatásai játsszák a fõszerepet.
Viszont több, hónapok óta kitáblázott, jelentõs európai uniós pályázati forrást és kormányzati támogatást megszerzett építkezés
nem akar beindulni. Nyilván a másfél-két
éve, a pályázat benyújtásakorihoz képest
jelentõsen nõttek a bérköltségek, s megemelkedtek az építõanyagok árai. Így nem
elegendõ az elnyert támogatás a tervezett
beruházásra.
A Magyar Falu program segítségével
egyre több temetõkerítés, ravatalozó, sírok
közti út is megújul. E kegyeleti helyekre az
önkormányzatok és a lakosság is nagy gondot fordít. Zsirán nagyon szép lett az Östör
család sírköve. Minden felé rendezettek a
temetõk, a csepregi is, viszont egyre nagyobb szükség lenne – másutt is – urnafal kialakítására, s a járási zsidó temetõben a
holokausztemlékmû környékének rendbe
tételére.

Az Östör család síremléke Zsirán

Amerre jártunk, sok sétálóval és egyre
több kerékpározóval találkoztunk. Hasznos
és egészséges idõtöltés mind a kettõ. Használják ki olvasóink is a gyönyörû õszi idõt, sétáljanak vagy pattanjanak minél többen
nyeregbe, bringázzanak településükön és
környékén, akár a turisztikai szakemberek által javasolt útvonalakon is. Sok szépet és
hasznosat fognak látni, amerre járnak.
Sági Ferenc
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