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• Szakony
Szakony Község Önkormányzata és a településen élõk nevében köszönöm a közremûködõk segítségét, anyagi hozzájárulását, valamint az önzetlen társadalmi munkát. Köszönöm, hogy Szakonyban létrejöhetett a Trianoni
Emlékpark. Külön köszönet Kövesi Gábornak, a
megvalósításban nyújtott anyagi és természetbeni felajánlásáért.

aranymisés áldással
37. VADÁSZMISE A TÖRTÉNELMI ZARÁNDOKHELYEN
A PERUSKA MÁRIA-KÁPOLNÁNÁL
A Horvátzsidányi Római Katolikus Plébánia, a
környékbeli vadásztársaságok és az Erdészet Zrt.
szervezésében 2020. június 7-én Szent Hubertus
és Szûz Mária tiszteletére vadászmisét tartottak a
tör ténelmi zarándokhelyen, a Horvátzsidány
melletti erdei kápolna elõtti szabad téren.
A plébános úr erre az alkalomra készíttette el
a Szentháromság-szobrot, amelyet kiemelt helyre a kápolnával szembe állítottak fel.
A háromnyelvû misét Dumovits István aranymisés plébániai kormányzó magyarul mondta,
dr. Anton Kolic nyugalmazott plébános pedig
németül és horvátul celebrálta. A szép alkalmat
a Peruska Mária Kórus, a kõszegfalviak énekkara és vadászkürtök hangja tette különösen ünnepélyessé.

A plébános úr szentbeszédében visszatekintett az elmúlt 37 év vadászmiséinek történetére.
Majd köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
közremûködtek a megvalósításukban.

A szentmise végén Horvátzsidány polgármestere, a Megyei Közgyûlés elnöke, valamint a
vadásztársaságok vezetõi és az egyházközségek nevében is köszöntötték az idén 80. születésnapját is ünneplõ Dumovits István aranymisés

plébános urat, méltatták áldozatos szolgálatát.
Majtényi László átadta neki Vas Megye Közgyûlésének Emlékérmét az 50 éves lelkipásztori évfordulója alkalmából.
Ezután a plébános úr aranymisés áldást
adott a hívekre, majd a gépjármûvekre.
A hagyományokhoz híven az elhunyt vadászok és erdészek emlékhelye elõtt rendezett koszorúzás zárta a megható ünnepséget.
Lelkiekben gazdagodva tértünk haza, kezünkben egy-egy aranymisés emlékszentképpel.
Horváthné Pados Teréz
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Köszönet a támogatóknak: Alasz Katalin,
Boros Endre, Bosnyák Piroska, Büki Ákos, Farkas
Piroska, Galavics János, Hidegh Lászlóné,
Klukné Korfeind Márta, Kövesy Roland, Kurdi
György, Lõrincz MEDALION Kft., Németh Jenõ
és Családja, Nagy Imre – Saculo Preciosa,
Németh Lászlóné, Oláh József, Szakonyi Ferenc, Tóth Ildikó, Vörös Zsolt, Vasakarat 2001
Kft., Wágner Tamás.
A nemzeti összetartozás jegyében:
Csenár Mátyás
polgármester

Vadászmise
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Éljenek
az édesapák

Július
rejtélye
Nyárhó, Szent Jakab hava. Így jellemzik évszázadok óta a kalen-

„Éljenek az Édesapák
sokáig békében,
Neveljék gyermeküket,
okosan és szépen.
Segítsenek az Anyáknak
amiben csak lehet,
Hiszen együtt sokkal
könnyebb cipelni
a terheket.”
Nicky Géza
Magyarországon az apák ünneplése még nem annyira népszerû, mint a párja, az anyák napja,
de szerencsére egyre nagyobb
körben válik ismertté. Hazánkban

igazi, õszinte szövetséget. Ez az
egység jelenti a gyermekek életében a biztos családi hátteret. Legalábbis normál esetben. Mindanynyiunknak tenni kell azért, hogy
gyermekeink a jó példát lássák,
hogy milyen egy igazi összetartó,
szeretõ család, hogy a késõbbiekben jó szülõkké válhassanak.
Úgy gondolom, édesapának
lenni ugyanolyan nagy örömöt jelent, mint édesanyának lenni. Ünnepeljük hát õket ezen a szép vasárnapon, töltsön együtt a család
minél több szép napot!

dáriumok középsõ nyári hónapunkat, júliust.
A legmelegebb, leggondtalanabb 31 napot várták tõle mindig
a diákok, az igazi, nagybetûs vakációt. A felnõttek is jólesõ felüdülést, esõmentes nyaralást és zökkenõmentes aratást remélve szõtték
nyári terveiket.
Idén azonban rendhagyó, „koronás” problémákkal teli világunkban más elsõdleges kérdések foglalkoztatnak bennünket a hónap
beköszöntével. Vegyes érzelmekkel nézünk elébe, kissé szorongva,
hogy vajon mit rejteget számunkra? Megváltó, felszabadító idõszak
lesz-e életünkben, vagy csalárd módon visszalépést tartogat a vírushelyzetet illetõen? Mindez ma még július rejtélye. Addig is óvatosan és maszkosan ugyan, de bízunk, a jó fordulatot remélve.
Elsején hálásan emlékezünk Semmelweis Ignácra, az anyák
megmentõjére, akinek tiszteletére ez a dátum hazánkban az egészségügyi dolgozók napja. Július másodika Sarlós Boldogasszony ünnepe, amely a népi tapasztalat szerint idõjósló is, miszerint: „Sarlós
Boldogasszony csepegõs esõje sokáig tart, néha hat hét lesz belõle.” Ugyancsak régi megfigyelésen alapul, hogy a hónap végi Illés,
Magdolna és Anna napokon általában csapadékosra fordul az idõ.
Július izgalmas idõszak a szõlõsgazdák számára is, hiszen az évszázados tapasztalat szerint Szent Jakab apostol ünnepén, 25-én befejezõdik a szõlõ növekedése, amibõl következtetni lehet az évi termés várható minõségére.
Jeles napjaink közül kiemelkedik Kármelhegyi Boldogasszony
ünnepe és a nándor fehérvári diadal emléknapja, amelyhez a déli
harangszó története kapcsolódik. 1456. július 22-én a magyar sereg Hunyadi János vezetésével hatalmas gyõzelmet aratott a törökök felett. Ezt a sorsfordító diadalt ünnepeljük azóta is a déli harangszóval.
Jeles napok, nevezetes dátumok, értékes népi bölcsességek –

A nemesládonyi gyermekek is
készültek egy kis meglepetéssel
édesapjuk, nagyapjuk számára.
Ezen kívül a képviselõ-testület is üdvözletét küldte minden édesapának és nagypapának. Reméljük, sikerült örömkönnyeket csalni a szemekbe.
Pietrowskiné Végh Andrea

idén is tisztelettel emlékezünk meg valamennyirõl. S hogy miként,
milyen módon élhetjük meg õket, ez még július rejtélye.
Major Izabella

Következõ megjelenés:
2020. augusztus 5-én
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az apák napját június harmadik
vasárnapján ünnepeljük. Nemesládony képviselõ-testülete fontosnak
tartotta, hogy ezen a napon az
édesapákat is méltóképpen köszöntsük. Nagyon fontos szerepet
töltenek be a család életében. Az
édesanyák támaszai, a gyermekek
példaképei, és így alkotnak egy
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• Zsira
Úrnapi virágszõnyeg Zsirán a Szent Lõrinctemplom elõtt. Köszönet: Marton Rékának és
Bátky Istvánnak.

MINKET
ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

így emlékeztünk
A trianoni békediktátum aláírásának 100.
évfordulóján Zsirán is megemlékezést tar tottunk, mint ahogy szer te az országban és határainkon kívül is.
A program 19 órakor a kultúrházban kezdõdött, ahol Brummer Krisztián, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének soproni csoportjának

lasztás elé került. 1922-ben, amikor a határkiigazító bizottság a településre érkezett, a falu lakóinak
választani kellett, hogy Ausztriához szeretnének-e
csatlakozni, vagy továbbra is Magyarországhoz.
Az eredmény egyértelmû, a zsirai lakosok hitet tettek Magyarország mellett. Ezzel tulajdonképpen
Zsirát is lehet a hûség falujaként említeni.

elnöke tartott elõadást Trianon elõzményeirõl, s
mutatta be azokat a történelmi eseményeket,
melyek a gyászos békediktátum aláírásához vezettek. Elõadása után a közönség soraiból többen is hozzászóltak a hallottakhoz, megemlítettek néhány, a települést érintõ történést.
A kultúrházból fáklyásmenet indult az országhatárnál található trianoni kopjafához. Itt Nagy Ferdinánd polgármester köszöntötte a megjelenteket,
s beszélt a Magyarországot ért, eltúlzott, indokolatlanul nagy „büntetésrõl”, mely egyedül a nagyhatalmak pillanatnyi érdekét szolgálta. Említést tett a
„zsirai választásról” is, melyet aztán Németh Liliána
elõadásában hallgathattunk meg. Történt ugyanis, hogy több más településsel együtt Zsira is vá-

A mûsor további részében elhangzott Orbán
György elõadásában egy saját verse, majd 5
perc Trianon címmel egy kisfilmet néztünk meg. A
kopjafához a megemlékezés koszorúját Nagy Ferdinánd polgármester és Czipetics Györgyné jegyzõ helyezte el. A program végén fellobbant az Öszszetartozás tüze (a zsirai Tûzoltó Egyesület felügyeletével) s mellette Fõdi Tibor és Madarász Miklós
elõadásában hallgathattunk meg néhány, az alkalomhoz kapcsolódó dalt. A résztvevõk a tûz mellett borozgatva beszélgettek még egy ideig. A
rossz idõ, az erõs szél ellenére megjelent vendégek véleménye alapján kijelenthetjük, hogy méltóképpen emlékeztünk meg a 100 éve történt eseményekrõl.
NPK

2020. július X. évfolyam 7. szám • www.repcevidek.hu

OLVASS

A 100. évfordulón
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Emlékpark Szakonyban
Szakonyban június 4-én az emlékezés és az összetartozás nevében gyûltek össze az ünneplõk. A Nemzeti Összetartozás Napján és a
trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján ünnepi mûsor
keretében felavatták a trianoni emlékhelyet.
Barcza Attila országgyûlési képviselõ ünnepi gondolatai után
Csenár Mátyás polgármesterrel közösen leleplezték Szécsi Tihamér által megfaragott kopjafát. A történelmi egyházak képviseletében
Bakay Péter evangélikus lelkész és Finta József katolikus plébános áldotta meg az emlékmûvet. Az ünnepi mûsorban Horváth Szabina
vendégelõadó, Tóth Ildikó és a szakonyi énekkar vett részt. Az emlékezés végén Csenár Mátyás polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták az Emlékpark létrejöttét.
Ada

Bükfürdõ Kozmetikumok – eredeti gyógyvízzel
szetes összetevõket tartalmazó kozmetikai termékcsalád tagjai között szerepel nappali és éjszakai arckrém, testápoló, kézkrém, masszázs-

gyógyvizet, ezért is szerepel minden termék csomagolásán az „eredeti gyógyvízzel” üzenet. Ezzel minden termékben hazavihetik a vendégek
Magyarország egyik legmagasabb ásványi
anyag tartalmú gyógyvizét. A nagyrészt termé-

krém, testpakolás és tusfürdõ is. Az arckrémeket,
a testápolót és a kézkrémet elsõsorban normál
és száraz bõrû vendégek részére ajánlják, míg a
masszázskrém, testpakolás és a tusfürdõk bõrtípustól függetlenül használhatók. A termékek kí-

méletességét bõrgyógyászati tesztek igazolják.
A Bükfürdõ Kozmetikumok már megvásárolhatók
a fürdõben, a fõbejárati aulában újonnan épült
Bükfürdõ Cometics Shopban pedig hozzáértõ
személyzet segítségével bárki kipróbálhatja a
termékeket. A shopban és a kozmetikumok csomagolásán visszaköszönnek a Bükfürdõ márka
egységes arculatának már ismerõs elemei. A
Cosmetics Shop a fõbejárati információs pulttal
szemben található, átjárható kialakításának kö-

szönhetõen a vendégtér részeként ugyan, de
mégis meghitt kis szigetként fedezheti fel benne
a látogató a Bükfürdõ Kozmetikumok izgalmas
világát.
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A Bükfürdõ Thermal & Spa® saját márkás
kozmetikumokat fejlesztett ki, melyek egyedisége, hogy garantáltan tartalmazzák a bükfürdõi
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Stummer Gergõ sopronhorpácsi
lakos, a WorldSkills kiválósága
volt, hogy mi képviselhetjük a kertépítõ szakmát
Magyarországról a WorldSkills 2019-es versenyén, melyet az oroszországi Kazanban rendeztek meg. Innentõl egy fizikailag is megterhelõ
felkészülés vette kezdetét. Közben márciusban
kaptunk egy levelet, melyben meghívást kap-

hettünk haza. A verseny mellett volt idõnk egy kis
városnézésre is, amikor Peking híres épületeit tekinthettük meg idegenvezetés keretein belül.
Visszatérve a WorldSkillsre, a felkészülés egyébként februártól egészen a verseny kezdetéig,
augusztus közepéig tartott. A felkészülés BudaFotó: SkilllsHungary

A verseny végén: Gódorné Hazenauer Zita, Homokay Ádám és Stummer Gergõ
tunk Pekingbe egy április végén megrendezésre
kerülõ versenyre. A pekingiek az út teljes költségét fizették nekünk. A versenyen rajtunk kívül
még egy angol csapat, illetve 14 kínai tartomány delegált csapatai vettek részt. Ez egy nagyon nagy lehetõség volt számunkra, hiszen ez
rendkívül kivételes alkalom. A verseny során
megismertük erõsségeinket is, és kiismertük azt
is, hogy miben kell még fejlõdnünk. Nagyon jól
szerepeltünk, aranyéremmel a nyakunkban tér-

pesten volt, heti 5 napon. Naponta 8 óra a
versenyszimuláció megépítésével telt, melyet
tervek alapján készítettünk. Mivel a verseny
nyelve angol volt, ezért a 8 óra építés után még
2 órát angol tanulással töltöttünk.
– Mesélj nekem az oroszországi versenyrõl!
– Magyarország 2007 óta indul a WorldSkills
és EuroSkills versenyeken, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, a SkillsHun-
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– Hogy jött a kertépítés iránti érdeklõdés?
–
Családomnak
díszfaiskolája
van
Sopronhorpácson, mely által gyerekkorom óta
érdeklõdöm a szakma iránt. 2013-ban, amikor
pályaválasztás elõtt álltam, mindenképpen
természetközeli szakmát szerettem volna tanulni,
ezért jelentkeztem a szombathelyi Herman Ottó
Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Szakgimnázium parképítõ- és fenntartó technikus képzésére. 2017-ben érettségiztem, 2018-ban pedig
technikusi vizsgámat tettem.
– Milyen versenyeken volt lehetõséged
szerepelni?
– 2018 tavaszán már több szakmai versenyen sikeresen szerepeltem. Májustól szeptemberig az akkori Európa-bajnokság versenyzõivel
dolgoztam, emellett egy észtországi versenyszimuláción is volt alkalmam részt venni. Ezalatt a
pár hónap alatt rengeteget tanultam, fejlõdtem. Célom az volt, hogy kimehessek a 2019-es
WorldSkills Világbajnokságra.
– Mit kell tudni a WorldSkillsrõl?
– A WorldSkills a szakmák, a szakképzés csúcsát szimbolizáló, a Szakmák Olimpiájaként ismert versenyrendszer, mely kétévente, minden
páratlan évben kerül megrendezésre. Minden
ország egy versenyzõt vagy versenyzõi csapatot
nevezhet szakmánként, akit/akiket egy szakértõ
kísér. Gódorné Hazenauer Zita magyar szakértõvel – ki a szakma versenyen való szerepléséért
és a felkészüléséért felel – mindvégig nagyon jó
kapcsolatot ápoltunk. 2018 decemberében,
amikor megtudta, hogy indulhatunk a szakmák
világbajnokságán, a WorldSkillsen, rögtön szólt,
hogy utazzak Budapestre, hogy az ottani középiskolában, a Varga Márton Szakközépiskolában
keressünk egy csapattársat, akivel indulhatok a
magyar válogatóversenyen. Csapattársam a
szentendrei Homokay Ádám lett. A 2019. januári
válogatóversenyt megnyertük, így már biztos
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gary programon keresztül. Mint említettem, a
WorldSkills páratlan, az EuroSkills viszont minden
páros évben kerül megrendezésre. Az elõbbin
21, az utóbbin pedig 25 év a korhatár. Közép- és
Kelet-Európában ez a verseny még nem olyan

elhíresült, mint nyugaton. 2018-ban Budapesten
rendezték meg az Európa-bajnokságot, melyet
a hibátlan szervezésnek köszönhetõen a többi
ország azóta is dicsér. 2018-ban a SkillsHungary
bõvítette a magyar szakmák listáját, ezért felkérték a hazai kertépítõ szervezetet, hogy indítsák a
versenyben a szakmát. A WorldSkills Kazan 2019
versenyen 63 ország 1345 versenyzõje 56 szakmában vett részt. A verseny egy olimpiához hasonlít leginkább, stadion méretû helyen rendeznek nyitó- és záróünnepséget. A helyszín a
Kazan Expo volt, mely 74,8 hektár területû, és ki-

zárólag erre az alkalomra épült. Magyarországról 24 versenyzõ 22 versenyszámban indult. Minden szakmának van egy szakértõje, ki végig ott
van a versenyen, és a pontozásban is részt vesz.
A kertépítõ szakmában 24 csapat mérte öszsze tudását. Nyugat- és Észak-Európából, Ázsiából és Dél-Amerikából jött a legtöbb csapat. A
versenyen egy nehéz, komplex tervet kaptunk.
A mi szakmánkban a mérési tûréshatár 2 mm,
ketten 21 óra alatt 38-40 négyzetméteres kertet
kellett építenünk. Különbözõ munkarészekbõl
állt a kertépítés: térburkolás, támfalépítés, tóépítés, fémszerkezet-építés, falburkolás, ácsolás.
Minden csapat ugyanazt építi, hiszen különbség csak így tehetõ a munkák között. A verseny
4 napja alatt nagyon jól éreztük magunkat, a
felkészülés során megszerzett rutint kamatoztatni
tudtuk, és mindvégig az élmezõnyben voltunk. A
kitûzött célt elértük, hiszen megszereztük a Kiválósági Érmet.
Kiválósági Érmet azok kapnak, akik az 1000
pontból 700-at elérnek. Magyarország 1 aranyérmet szerzett bútorasztalos szakmában és további 12 kiválósági érmet. Érdekesség, hogy
most indultak magyarok elõször a világbajnokságon kertépítõ szakmában, és eddig még egy
szakma sem tért haza éremmel elsõ versenyérõl.
– Hogyan éled jelenleg napjaidat? Vannak már tervek a jövõre nézve?
– Jelenleg a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési karának hallgatója
vagyok, szabadidõmben pedig a következõ
évek versenyzõinek felkészítésében veszek részt.
2021. január 6. és 10. között a Grazban megrendezésre kerülõ EuroSkillsen pedig hasonlóan
jó eredményekre számítok az új csapattól.
– Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok neked az életben!
Igler Patrícia

Trianoni
megemlékezés
2020. június 7-én megemlékezést tartottak Sopronhorpácson a trianoni békediktátum 100. évfordulójának alkalmából
a templomkertben található világháborús

szobornál. A megemlékezésben közremûködtek az általános iskola 8. osztályos tanulói, a Szentirmay Elemér Vegyeskar, Dezsõ Márton, ünnepi beszédet Dezsõ Gábor
mondott, konferált Horváth Anita.
Igler Patrícia
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• Sopronhorpács
Az Összetartozás Tüze
Településünk is csatlakozott az Összetar tozásunk Tüze programhoz, mely kezdeményezést a trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulójára hozta
létre a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, a Magyar Cserkészszövetségek
Fóruma és tagszer vezetei, vagyis a világban mûködõ magyar cserkészszövetségek. A cél az volt, hogy a világon,

Hírek Tompaládonyban
Szomszéd községekhez csatlakozva kihelyezésre került 5 vadkamera is, amelyek védik a természetet a szemetelõktõl.
Újból megszerveztük az elektronikaihulladékgyûjtést Tompaládonyban
Június 15–17-ig elektronikai hulladékot gyûjtöttünk, ezzel is óvjuk a környezetünket, hogy a
visszadolgozás folyamatában a kör forgásba, az

beszélgetéseknek. Bár még óvatosságra intenek
mindenkit, de talán fellélegezhetünk ebbõl az
álomból. A maradj otthon feliratot fordítsuk át

újrahasznosításba kerüljön bele minden nem
használható, elromlott, idejétmúlt elektronikai
hûtõ, mosógép, tv stb. Köszönjük, hogy nem szemetelsz! Védd a környezeted!
A COOP bolt elé kihelyezésre került egy üveges konténer is abból a meggondolásból, hogy
a boltba üres kosárral járunk, ami eldobandó
üveg a kezünk ügyébe akad, a bevásárlással
együtt tudjuk intézni itt a befõzési szezon idején.
Új dekorációval próbáljuk felvidítani ezt az
elmúlt 3 szürke hónapot. Kialakulóban van a Fa-

luszépítõ Egyesületünk. Vidámságot hozunk az
ellaposodott, talán elmúló vírusos idõszak után.
Újra helyt adhatunk a felhõtlen találkozásoknak,

15-én kötelezõen szûk körben megtörtént a
bizonyítványok kiosztása is, és a 8.-osok is
elballagtak… Kitört a vakáció!

Szép nyarat kívánunk!
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ahol magyarok élnek, gyúljon meg az
Összetar tozás Tüze, és kifejezze a magyar közösséghez tar tozást. 2020. június
4-én a Sopronhorpácsért Egyesület szer vezésével megemlékezést tar tottak a
lédeci kápolnánál, majd sajnos a nagy
szél miatt a tábor tüzet nem tudták meggyújtani, helyette gyer tyák égtek. A tûzgyújtást késõbb, június 13-án pótolták
be egy baráti beszélgetés, szalonnasütés keretében. A világon hat földrész 74
országának több mint 2500 településérõl, 6103 helyen gyújtották meg az Öszszetar tozás Tüzét!
Igler Patrícia

egy mozdulattal, írjuk elé: ne! „Ne maradj otthon!” Sok kéz sokra megy. Akadtak a falu lakói
között, akiket kreativitásra késztetett ez a 3 hónap. Köszönjük az utca átalakítását.
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A trianoni békeszerzõdés
és Csepreg környéke
Csincsura Gyõzõ:
Májusi számunkban, a Répce-vidéki évfordulók közt olvasható volt, hogy a trianoni „békediktátum” Csepregi járásból csak Ólmod községet ítélte Ausztriának. A nyugati határ kiigazítása
során az osztrákok Zsira átcsatolását is szerették
volna, de a község lakossága magyarságáról

vár–Répcevis–Alsólászló–Kõszeg vasútvonal 1933ig tovább mûködött. Az országhatár viszont vámhatár is volt, ez a kereskedelemben módosított a
monarchián belüli korábbi helyzeten. A határ menti települések lakói közt élénk csempészet folyt a
két háború között.

MINDENT VISSZA!
Húsz év rabság… elég volt!
Dereng már a magyar égbolt,
Dûlni kezd a trianoni kripta…
Igazság ereje meglazítja…
Millió torok harsogja, sírja:
Mindent vissza! Mindent vissza!
Vissza a drága Felvidéket…
Melyért lelkünk zokogott, égett.
Vissza a Kárpát örök-zöldjét…
Rákóczi apánk õsi földjét!
Millió ajak harsogja, sírja:
Mindent vissza! Mindent vissza!
Mindent vissza… Pozsonyt vissza!
Legyen mienk Zobor s Nyitra,
Léva, Losonc, Nagykomárom…
Nem tart soká a cseh járom!
Ajkunkat a két szó nyissa:
Mindent vissza! Mindent vissza!
Mindent vissza… Kassát vissza!
Mienk lesz Rákóczink sírja…
Losonc, Munkács, Érsekújvár…
Minden magyar téged úgy vár.
Jobb jövõnknek kulcsa nyitja
Mindent vissza! Mindent vissza!

és a hazánknál maradásról tett bizonyságot a
bizottság látogatásakor, ahogy az ólmodiak is.
Zsira maradt országunknál, Ólmod pedig Rõtfalváért (ma Rattersdorf Burgenlandban) cserébe

Csepreg gazdagodott is a békediktátummal
jóváhagyott terület-elcsatolások következtében.
Ugyanis a világháború után a nekik ígért területek megszállását követõen az új országok a közigazgatási és rendészeti dolgozóktól, valamint a

Átok, szitok zúduljon rátok,
Kik hazánkat elhazudtátok!
Rozsnyó, Ungvár, Rimaszombat…
Hazug cselák neked kongat…
Lábadozik Beregszász,
Míg rablott földtõl meg nem válsz.
Vesszen Trianon, s a gazság…
Gyõznöd kell magyar igazság!
Azért élünk, ha kell, halunk!
Egyesítjük magyar fajunk!
Ezért állunk ki a síkra…
Mindent! Mindent! Mindent vissza!

pedagógusoktól hûségeskü letételét követelték.
Azokat a magyarokat, akik erre nem voltak hajlandók, elbocsátották. Többségük a megcsonkított Magyarországra jött, s egy idõre vagonlakó
lett. Foglalkoztatásukat az ország vezetése új intézmények létrehozásával is igyekezett biztosítani. Így kezdte meg mûködését 100 éve, 1920
szeptemberében a késõbb jelentõs térségi szerepet betöltõ Csepregi Polgári Iskola. Tanárainak egy része a trianoni határon túli magyar településekrõl került a járási székhelyre.
Kezdettõl az iskola tanára, majd igazgatója
volt a település fontos közéleti személye:
Csincsura Gyõzõ. Õ sem tudott belenyugodni a
trianoni döntésbe, s e szemléletet igyekezett bele nevelni tanítványaiba is. Verseket is írt e témáról, melyekbõl néhány az iskola évkönyveiben
és a Soproni Hírlapban olvasható volt.
S.F.
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1923 márciusában visszakerült Magyarországhoz. A témáról 2015. évi 1. számunkban „A hûség falvai” c. cikkünkben részletesen írtunk.
A szomszédos és közeli községek jelentõs részébõl határ menti település lett. Lakóik az elcsatolt
szomszédokkal igyekeztek továbbra is kapcsolatot
tartani. A rokonok, a munkát végzõk, a turisták engedéllyel, de viszonylag könnyen átjárhattak a határon. A legények a bálokat, fõleg a búcsúiakat,
továbbra is látogathatták. A Zalabér-Batyk–Sár-

A csepregi járás viszont mégis fogyott a békediktátum hatására. Ugyanis Sopron vármegye
vezetése – belügyminiszteri jóváhagyással –
1925-ben a sok település elvesztése miatt lecsökkent Soproni járáshoz csatolta a Csepregibõl Horpácsot, Kislédecet (ma együtt: Sopronhorpács), Lövõt, Nemeskért és Völcsejt. Mivel
a Kapuvári járásból is kapott a Soproni több községet, 1927-ben a Csepregibõl Pusztacsalád a
Kapuvárihoz került.
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• Iklanberény
Smaragdlakodalom
Iklanberényben
Smargdlakodalmat ünnepelhetett Iklanberényben Gájer Piroska és Mészáros István,
akik 1965. május 29-én kötöttek házasságot.
A fiatal házaspár 1978-ban költözött Iklanberénybe, és azóta is a településen élnek.
Négy gyermekük született. Lányuk Lövõn él, a

három fiú pedig Iklanberényben maradt. A
gyermekektõl 3 lányunoka és 3 fiú született. Piroska néni és Pista bácsi 2 dédunokával is
büszkélkedhet. Az ünnepséget a járványhelyzet miatt szûk családi körben tartották meg. Az
újságon keresztül kívánunk még sok évet
együtt szeretetben és jó egészségeben.
Sulics Heni

Bemutatkozik Meszlen
Meszlen egy több mint 200 fõs település,
mely a tavalyi évben csatlakozott a Répcevidék
újsághoz. A minden fõbb közlekedési úttól jó néhány km-re lévõ kis falun egy út vezet keresztül,
ezáltal csendes és biztonságos. Három várostól,
Csepregtõl, Kõszegtõl és Szombathelytõl közel
azonos távolságra fekszik. A polgármesterként
második ciklusát töltõ Õri Zoltán mutatta be ezt
a nyugodt környezetben lévõ kis falucskát.
Mint ahogy minden kisebb település számára a szükséges fejlesztésekhez elengedhetetlen
a pályázati forrás igénybevétele. Az elmúlt
években Meszlen több sikeres pályázatot is magának tudhat, ezáltal megvalósultak olyan korszerûsítések, amelyek önerõbõl nem jöhettek
volna létre. 2014-ben még az akkori ciklusban
lévõ polgármester ideje alatt elinduló Leader
pályázaton sikerült a közösségi ház felújítására
támogatást kapni (némi önerõvel), melyen a
külsõ felújítást, tetõcserét és vizesblokk létrehozását valósították meg, illetve a belsõ felújítás is
ekkor fejezõdött be. Az épületet 2015 júniusában adták át. Adósságkonszolidációs támogatásból varázsolták szebbé a polgármesteri hivatalt, mely egy komplett külsõ-belsõ átalakítást
foglalt magában. 2018-ban 4 település (Vát,
Vasszilvágy, Acsád és Meszlen) agglomerációban nyert egy uniós pályázaton támogatást a
csatornahálózat korszerûsítésére, melynek kivitelezését 2019-ben el is kezdték, mely a tervek
szerint idén júliusban folytatódik, és novemberre
várható a befejezése. A tavalyi évben a Magyar
Falu program keretében meghirdetett pályáza-

jüket eltölteni.) A fazekasházat is szebbé varázsolták, melyben minden héten foglalkozásokat
tudnak tartani a gyermekeknek. Mûködik egy
presszó is a településen, ezt is az önkormányzat
újította fel önerõbõl.
Van egy régóta fennálló ter vük, melyet nagyon szeretne az önkormányzat megvalósítani:
a gáz kiépítése a településen. Sajnos ehhez a

ton elnyert forrásból megvásárolhattak egy fûnyírótraktort, mellyel a települési közterületeket
tudják a jövõben szebbé varázsolni. A község
római kori és evangélikus templomát az egyházak szintén pályázati forrásból újították fel (a római kori templom munkálatai már a végéhez
közelednek, az evangélikus templomot pedig
tavaly adták át).
Az önerõbõl megvalósult fejlesztéseket is érdemes megemlíteni: a közvilágítást cserélték ki
tavaly energiatakarékos LED-égõkre, illetve önerõbõl és társadalmi munka keretein belül alakítottak ki egy játszóteret (idén ennek a játszótérnek a felújítására, bõvítésére pályáztak a Magyar Falu program keretében. A pályázat által a
településen élõ gyermekek még szebb és több
játékkal ellátott helyen tudják majd szabadide-

Számos eseményük, rendezvényük van, melyeket minden évben megrendeznek. Február
környékén szerveznek a közösségi házban egy
hagyományos teaestet, más néven a farsangot.
Az anyákat is rendszeresen felköszöntik egy mûsor keretén belül, gyermeknapot is tartanak a
presszó udvarán, júliusban pedig falunapot. Novemberben az idõs polgárok is felköszöntésre
kerülnek, decemberben pedig van egy falukarácsonyuk. Tavalyi kezdeményezésre az év utolsó elõtti napján összegyûlik a falu, és egy évbúcsúztatót tartanak vendéglátással, koccintással
egybekötve.
Összességében elmondható, hogy ha kell, ez
a kis település összefog. De nem csak a szórakozásban, hanem a segítségben is nagy számban
megjelennek és összedolgoznak.
I. P.

folyamathoz az önkormányzatnak elég magas
önerõt kellene hozzáadnia, mellyel nem rendelkezik, így bíznak benne, hogy a jövõben sikerül erre is valamiféle megoldást találni. További jövõbeni célok: ravatalozó felújítása, járdák rendbetétele.

• Sopronhorpács
90 éves sopronhorpácsi
lakost köszöntöttek

a településen. Az ünnepelt személyre szabott
ajándékcsomagot kapott az önkormányzattól, a kormány pedig egy miniszterelnöki oklevéllel kedveskedett neki.
Községünkben immár több éve köszöntjük
születésnapjuk alkalmából a szép kort megélt
lakókat, akik betöltötték a 90. életévüket. Isten
éltesse õket még sokáig!
Igler Patrícia
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Május végén Talabér Jenõ polgármester
és Czipetics Györgyné jegyzõ asszony születésnapja alkalmából köszöntötte a 90 éves
Payrits Mátyásné Ili nénit, ki 5 éves kora óta él
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A csepregi
óvoda és bölcsõde
megújulása
Csepreg és a város térségének családjai
számára a Csepregi Óvoda és Bölcsõde Közös
Igazgatású Köznevelési Intézmény nyújt lehetõséget óvodai és bölcsõdei elhelyezésre. Az intézmény azonban infrastrukturális hiányosságokkal, nehézségekkel, valamint bölcsõdei kapacitáshiánnyal küzd. Eszközök fejlesztése szükséges,
az intézmény teljes belsõ állapota általánosságban megérett a felújításra, nincsenek zuhanyzók, valamint szükséges a mellékhelységek felújítása és bõvítése is. Mindezeken túl a beltéri
nyílászárók, a burkolatok, a kerítés állapota és a
tornaszoba kérdése is túlmutat a saját erõbõl
eszközölhetõ lehetõségeken. Az intézmény
mindezek következtében képtelen több gyermek bölcsõdei elhelyezésérõl gondoskodni, és
kénytelen minden évben több jelentkezõt viszszautasítani.
A fentiek tükrében talán még inkább érthetõ,
hogy miért is különösen örömteliek azok a pályázati hírek, amelyekrõl az elmúlt hetekben értesült a város, miszerint kettõ beadványuk is pozitív elbírálásban részesült. E döntések következményeként mindösszesen 467.894.673 forint forrás nyílt meg az óvodai és bölcsödéi ellátás színvonalának és kapacitásának fejlesztésére.

A TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 számú pályázaton elnyert 200.000.000 forintból tervezett
kivitelezésekrõl általánosságban elmondható,
hogy a gyermekek harmonikus fejlõdésének
elõsegítését, a felügyeleti szervek által megállapított hiányosságok megszüntetését, az egyenlõ
hozzáférés biztosítását és a fenntarthatóság erõsítését célozzák.
Bõvítésre, átalakításra, felújításra kerülnek öltözõk, csoportszobák, mellékhelységek és
egyéb helyiségek (ideértve a vizesblokkok felújítását, zuhanyzási lehetõség kialakítását, beltéri
ajtók felújítását, a világítás korszerûsítését, padozat felújítását, falfelületek javítását és festését). A meglévõ tornaterem átalakítása keretében nevelõi szoba és szociális helyiségek kerülnek kialakítása.
Felújításra kerül a játszótér és az udvar, 57 db
új játszótéri eszköz, illetve kültéri bútor telepítésére fog sor kerülni a vonatkozó szabványoknak
megfelelõen. Új kerítésrendszer épül. Tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítõ helyiség létesül, az
új tornaterem a hozzáépítéssel 60 m2-rel bõvül.
Bútorok és egyéb, az intézmény mûkõdési jellegéhez kötõdõ berendezési tárgyak, fejlesztõ eszközök, informatikai berendezések kerülnek beszerzés-

re. Kialakításra kerül továbbá gyermekpancsoló,
szabadtéri zuhany, vízpermetezõ is. Az épület természetesen az akadálymentesítés terén is fejlõdni
fog, hiszen akadálymentes lesz egy bejárata, illetve mosdója, továbbá vezetõsávok, színkontrasztok
fogják segíteni az arra rászorulókat.
A TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 számú pályázaton elnyert 267.894.673 forint új, önálló
bölcsõdei épület megvalósítását teszi lehetõvé,
amely a bölcsõdei férõhelyek szempontjából elengedhetetlen fejlesztés. Ennek érdekében ingatlanvásárlásra, eszközbeszer zésre (például
bútorzat, fejlesztõ eszközök) és egyéb szükséges
beruházásokra is sor kerülhet. Létrehozásra kerül
egy nevelési gondozási egység két gyerekszobával. Az épület földszintes kialakítású, különálló
épületként létesül a területen lévõ óvoda mellett. Az óvoda és bölcsõde nevelési-gondozási
egységei kerítéssel kerülnek elválasztásra, hogy
a két intézmény elkülönült legyen egymástól.
Az elõzõ városvezetés által beadott, jelenlegi
testület által gondozott pályázatok sikere komoly
anyagi lehetõségeket nyitott meg a térségi gyermekellátás, -elhelyezés fejlesztése elõtt. Az önkormányzat reméli, hogy minél elõbb elkezdõdhetnek a kivitelezési munkálatok. Dr. Tarsoly Ádám
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• Gór
Nem vagyunk százasok?
Tör tént egyszer, hogy lemondták a
Bükfürdõ–Csepreg Félmaratont, ekkor arra
gondoltam, mi, góriak, fussuk le együtt. Elkezdtem szervezni, és egyre több lelkes jelentkezõ csatlakozott. Összejött a félmaratoni,
majd a maratoni táv, és a végére egy szép

Trianon-emlékmûvet
avattak Simaságon
A Magyarok Nagyasszonyának oltalmába ajánlott Trianon-emlékmûvet avattak
Simaságon. A Trianon 100. évfordulójára
idõzített esemény fõszónoka Patrubány
Miklós, a Magyarok Világszövetségének
elnöke volt.

Pap Gyöngyi, a Trianon Társaság országos
elnökségének tagja, aki egyben az MVSZ GyõrMoson-Sopron megyei szervezetének az elnöke,
volt a kezdeményezõje és legfõbb finanszírozója annak a Magyarország Nagyasszonyának ol-

százasra (100km) kerekedett. Természetesen
lehetett választani a távok között, volt, aki 1,5
km-rel, és voltak, akik 13,2 km-rel járultak hozzá ehhez a szép kerek teljesítményhez.
Köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm mindenkinek a segítséget. Örülök,
hogy tényleg egy igazi örömfutás lett ebbõl a
„GÓRIFUTÁS 2020”-ból.
Remélem, mindenki jól érezte magát!
Még egyszer köszönöm!
Pup János

az ott élõ horvátok szinte egy emberként hûségesek maradtak a Szent Korona Országához.
Nyugat-Magyarország részeinek elcsatolása az
õ kinyilvánított akaratuk ellenére történt.

ellen a merénylet ellen a magyar nemzetnek
fel kell kelnie. Ha élni akar. Az a magyarságkép, amelyet a Magyarok Világszövetségének
elnöke Trianon 100. évfordulóján Simaságon, a
Magyarok Nagyaszszonya oltalmába ajánlott
Trianon-emlékmû felszentelésén mondott beszédében vázolt, éles ellentétben van azzal,
amelyet ugyanazon a napon Orbán Viktor miniszterelnök rajzolt az ország túlsó végében,
Sátoraljaújhelyen, a Magyar Kálvárián felavatott Trianoni Turul-emlékmûnél.
Üde jelenség volt a horvátzsidányi horvát fiatalok fellépése, akik tiszta forrásból merített
magyar népdalokat énekeltek.

A rendezvényen jelen levõ Szent Korona-replika mellett a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományõrzõ Egyesület tagjai álltak õrt.
Az avatóünnepséget követõen a rendezvény fõszervezõi – Pap Gyöngyi és Horváth László – önerõbõl, és a Trianon Társaság Soproni Tagozatának hozzájárulásából szeretetvendégségre hívták a több mint százötven részvevõt.
MVSZ Sajtószolgálat
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talmába ajánlott Trianon-emlékmûnek, amelyet
2020. június 6-án a Vas megye soproni határán
fekvõ Simaságon szenteltek fel.
Az egyházi szertartást Dumovits István végezte, akit országosan a horvátok plébánosaként
ismernek, Szabó Miklós simasági plébános társaságában. Dumovits atya felkérése jelképes
volt, elismerése annak, hogy 1919–1923 között,
amikor Nyugat-Magyarország utólag Burgenlandnak keresztelt részének elszakítása zajlott,

A simasági Magyarok Nagyasszonya-szobrot
az esztergomi bazilika elõtti teret uraló Magyarok Nagyasszonya-szobor ihlette, és Nádasdi Róbert készítette.
Az esemény fõszónoka Patrubány Miklós, az
MVSZ elnöke volt, aki Trianont egy száz éve zajló nem zet gyil kos sá gi kí sér let nek ne vez te,
amely kimeríti a magyarság ellen elkövetett
népir tás és az emberiesség ellen elkövetett
bûntettek sorozatának tör vényi tényállását. Ez
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Emlékezünk…
2020. június 4-én 16 óra 30 perckor
Hegyfaluban is megkondultak a harangok: a trianoni békeszerzõdésre emlékeztünk. A Hõsök terén Bartók Tibor polgármester mondott rövid beszédet, ezt követõen Körös Balázsné Németh Judit alpol-

Iklanberényi hírek
Iklanberényben tovább folyik a falu szépítése. Újabb alkotások díszítik a közterületeket.
Kerékpárok, csészék kerültek ki a szorgos kezek
alól. Mindig valami új ötlet megvalósításán tö-

rik a fejüket a képviselõk és civil szer vezetek. A
közeljövõben szeretnének pályázni is, hogy legyen mibõl gazdálkodni és fejleszteni a település életét.
Ez az összefogás másban is kezd már megmutatkozni, hiszen a fûnyírásból is kivette mindenki a részét. A képviselõk kezdeményezésére
és a civilek csatlakozása után a lakosok is be-

kapcsolódtak, hogy szép, ápolt település arculatát lássák az átutazók, vendégségbe érkezõk.
Valami változás elindult, és bízunk benne, hogy
ez csak erõsödni fog.
Az elmúlt hónapban már írtuk, hogy elkezdõdik a településen a temetõ kerítésének lebontása és helyére egy új építése. Kiss Csaba büki

vállalkozó és csapata elkezdte, és már a végéhez közelít a munkálat. Így egy modern, de a
hely szelleméhez való szép új kerítést kap a szeretteink nyughelye.
SulicsBogi

gármester és Szilágyi Tamás önkormányzati képviselõ közösen megkoszorúzták az
itt álló emlékmûvet.
A megemlékezés után Haller László helyi plébános mondott szentmisét a szomorú évforduló alkalmából.
Magyarné Kiss Éva
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[ GYÓGYSZERTÁR ]
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
Júniustól augusztus végéig – szerdától szombatig – a bükfürdõi
Sportparkban: Sport- és játékanimáció várja ingyenesen a fürdõvárosban pihenõket, valamint a környéken és az itt élõket egyaránt.
Július 3-án, 10-én, 17-én, 24-én és 31-én pénteken 15
órától Bükön, a Koczán-házban és az elõtte lévõ rendezvénytéren
(Széchenyi u. 42.): Termelõi Piac.

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

Ólmodon
adománygyûjtéssel
emlékeztek
Trianoni évforduló kapcsán perselyadomány gyûjtéssel emlékeztek az Ólmodiak.
Valter Ferenc – a Magyar Állami Operaház
magánénekese és Spengler Krisztina – zongoramûvész elõadásban többféle megközelítésbõl adtak elõ egy-egy pillanatot. Elsõsorban azon mûvészek – írók, költõk, zeneszerzõk – gondolatait, érzéseit szólaltatták meg versben, prózában, énekben, zongoramûvekben, akik kortársként élték át Trianon tragédiáját.

• 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)

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.

Impresszum
Alapító:
Horváth Erzsébet ev.
Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó:
Edy Marketing Bt.
9735 Csepreg, Taksony köz 17.
e-mail: info@repcevidek.hu
mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség:
9735 Csepreg, Taksony köz 17.
Szerkesztõbizottság:
Baloghné Simon Erika, Galavics Adrienn,
Haller Erzsébet, Horváthné Pados Terézia,
Igler Patrícia, Kincse Anda, Kissné Szabó
Ágota, Kovács Vivien, Mittl Attila,
Major Izabella, Nagyné Polgár Katalin,
Németh Lajosné, Sági Ferenc, Sulics
Boglárka, Zsoldosné H. Kati

Járdafelújítás
Csepregen
Mint azt a járókelõk tapasztalják, nagy felfordulás kerekedett
a Dr. Szemes Zoltán utcában. Az
utat közlekedési akadályok, teherautók és egyéb munkagépek, a járda helyét törmelék borítja. A munkazajban szálló por
azonban egy egységes, új utcaképet palástol, ugyanis Csepreg

A beruházás teljes mértékben önköltségen, saját kivitelezésben valósul meg. A garázsbejárók vonatkozásában a lakosságnak lehetõsége nyílt
egyedi igények jelzésére, melyet
a többletanyagdíj térítése ellenében készítenek el a városgazdálkodás munkatársai.

Hirdetés:
Edy Marketing Bt.
20/911-3596
edy@edymarketing.hu
Tördelés:
Mittlné Polgár Ildikó
Terjesztés:
6200 példányban
postaládás terjesztéssel
Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,
Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,
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Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget
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Város Önkormányzata több mint
3.325.000 forint tervezett keretbõl térkövezi az utca azon oldalának járdáját, amely még nem
került felújításra. A munkálatoknak hála 237 méter hoszszan, a
másik oldallal egyezõ térkõvel
készül új felület a gyalogos közlekedés számára.

A városvezetés a lakosság szíves megértését kéri a munkálatok befejeztéig, amely a munkát
végzõ szakemberek igyekezetének köszönhetõen nem várat
magára sokat, azonban pontos
idõpontját – az idõjárásra tekintettel – nem lehet megjelölni.
Dr. Tarsoly Ádám

Hallhattuk többek közt Móra Ferenc,
Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Juhász
Gyula, Dsida Jenõ gondolatait; Bartók Béla, Kodály Zoltán, Mosonyi Mihály, Hubay
Jenõ mûveit. Elhangzottak olyan „slágerek” is, amelyek abban a korban születtek, és Trianon szimbólumává váltak. A
szentmisét a mûsor követte majd koszorúztak az emlékmûnél. Az eseményen kb. 3040 fõ vett részt. Az adományokat a nardai
kultúrháznak adományozták mivel leégett. Nardára azért esett a választás,
mert a HÛSÉG falvaihoz tartozik. A rendezvényen 23 910 Ft gyûlt össze melyet a helyi Horváth Önkormányzat 100 000 Ft-tal
egészített ki.
Hergovich Vince

KIADÓ!
A Tompaládony Hunyadi u. 35. számalatt
egy volt fodrászüzlet, az Önkormányzat
üzlethelyisége kedvezõ áron kiadó.
Érdeklõdni személyesen
munkaidõben vagy telefonon a
06304865202 számon lehet.
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