Ki kapta idén a
Dr. Csepregi
Horváth János-díjat?
NOMEN EST OMEN – A NÉV KÖTELEZ
A hagyományápolásban is jeleskedõ csepregi általános iskola,
amely a helység jeles szülöttérõl elnevezett Dr. Csepregi Horváth János
KIKI (Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény), minden tanév végén az
egyik végzõs növendéknek a névadóról elnevezett díjat ítéli oda.

Rendkívül változékony az ez évi idõjárás. Az ismét enyhe telet hûvös és csapadékszegény tavasz követte. Közben a barack és néhány más gyümölcs virága elfagyott. A kerti növények megszenvedték a szárazságot, mi pedig a
vírusveszély miatti bezártságot.
Végre Medárd hozott némi esõt a szomjas növényeknek. Majd a
csapadékos július némileg megnehezítette az aratást. A korábbinál
általában gyengébb minõségû, de jóval drágább búzából, reméljük, augusztus 20-ra idén is elkészül az új kenyér. S bízunk benne,
hogy ünnepelhetünk is a járványveszélyes idõszakot követõen. Talán augusztus közepétõl újra lehetnek falunapok s más nagyobb
rendezvények. Elindulhat az õszi szezon a labdarúgópályákon, színházakban, s egyéb mûvelõdési- és sportlétesítményekben.
A tópartokon üdülõk nem örülnek a szeszélyes, a korábbiaknál
kissé hûvösebb nyárnak. Viszont a melegvizes (gyógy)fürdõk is egyre több élményt kínálva várják a vizek szerelmeseit. Nagyokat lehet
kirándulni, s egyre többen pattannak kerékpárra.
Használjuk ki a jó idõt, a még hátra levõ rövid nyarat. Hiszen
nem tudjuk, mit hoz a jövõ. A vírus itt van a közelben, de reméljük,
a tavaszi helyzet talán már nem ismétlõdik meg.
Sági Ferenc

Megújult
a Csékédi Emlékmû
Már kilenc éve, hogy a Farkas
Sándor Egylet az egykori csepregi
szõlõhegyen emléket állított a középkorban e környéken létezett falunak.
Az egyesület tagjai virágosították és
azóta is rendben tartják az emlékmû
környékét.
A feliratok jó része viszont az évek
során elhalványult, majd olvashatat-

lanná vált. Az egylet kérésére Szabó
László sírkövesmester az elmúlt hetekben megtisztította és újrafestette az
emlékmû összes szövegét. Így az arra
járók ismét minden információt újra el
tudnak olvasni a megújult emlékmûvön. Tevékenységét a mester önzetlenül, társadalmi munkában végezte.
Köszönjük. Farkas Sándor Egylet

OLVASS MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
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A 2019–2020-as tanév lezárásakor ezt az elismerést Horváth Emma kapta a 8.A-ból. Az õ kitüntetése két okból is különösen jelentõs.
Egyrészt azért, mert nem csak
az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott követelménynek tett eleget, azaz a nyolc
év alatt csak jeles osztályzata volt
a bizonyítványban, magatartásból
és szorgalomból pedig csak pél-

dás értékelést kapott, tehát mindvégig kitûnõ tanuló volt. Ezen túl a
kiemelkedõ közösségi munkájával
is megérdemelte a díjat. A szervezett diákéletben, az intézmény rendezvényein mindig aktívan vett
részt. Számos helyi, térségi és megyei tanulmányi versenyre benevezett, és jó helyezéseket
ért el, általános iskolai tanulmányai során elsõtõl
nyolcadikig. Sokoldalú
egyéniség, aki nemcsak
a magyar nyelv és irodalom, az elõadómûvészet,
hanem a képzõmûvészet
terén is jeleskedik, sõt legkedvesebb tantárgyaként a matematikát nevezi meg.
Másrészt azért különösen dicséretes tény, és talán nem véletlen, hogy
Emma kapta idén a díjat,
mert õbenne az a törekvés is munkálkodik, hogy méltó legyen arra a Horváth névre, amelyet az iskola névadója viselt. Hiszen a hitelszövetkezeti munkásságáért nemesi elõnevet nyert
Csepregi Horváth János egyik testvérének, Horváth Józsefnek egyenes leszármazottja, ükunokája.
Gratulálok és további sok sikert
kívánok!
Horváthné Pados Teréz

Beköszöntõ
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• Csepreg
Kulákáldozatokra
emlékeztek Csepregen
A Kommunista Diktatúra Kuláküldözötteinek Emléknapján 2020. június 29-én a
csepregi temetõben a kulákáldozatokra emlékeztek.
Finta József plébános úr beszélt a kulákok
szenvedéseirõl, kényszerû beszolgáltatásokról, meghurcolásukról.
Horváth Katalin tanárnõ, a Csepregi Olvasókör tagja részleteket olvasott fel a föld szeretetérõl. Horváth József leszármazott a föld és a hit
összetartozását hangsúlyozta. A jelenlévõk énekeltek, imádkoztak. A részt vevõ családok a kápolna falán elhelyezett Emléktáblánál búzakalászcsokrot és koszorút helyeztek el, és mécsesgyújtással emlékeztek az áldozatokra.
Horváthné Pados Teréz

A legfiatalabb és a legidõsebb
lakó köszöntése Meszlenben
Évekre visszanyúló hagyomány a faluban,
hogy a polgármester személyesen köszönti fel a
legidõsebb polgárokat. Így volt ez a napokban
is. Õri Zoltán polgármester és dr. Baranyai László
aljegyzõ látogatta meg a július 5-én a 90. életévét betöltött Kocsis Józsefnét. Ilona néni 1930ban egy szép nyári napon látta meg a napvilá-

szép emlékként funkcionáló postai ablakot, ahol
régen oly sok levelet, képeslapot, táviratot adhattak fel a meszleni lakosok. Ilona néni élete
maga volt a hivatás, ez volt az otthona és a
munkahelye is egyben.
Jelenleg 4 unokával és 2 dédunokával büszkélkedhet. Születésnapján testvére és rokonai
köszöntötték családi körben.
Az egész falu és jómagam nevében is kívánunk neki még szép hosszú, egészségben teli
életet! Isten éltesse sokáig!
A köszöntés még itt nem ért véget, hiszen
ezen a napon tettek látogatást a falu legifjabb
csemetéjéhez is – Németh Leventéhez, aki
2020. 06. 12-én döntött úgy, hogy kicsi már számára a hely, és megismerné a nagyvilágot. Az

• Iklanberény
Iklanberény ismét pályázatot nyert

got a falu egyik házában, azóta is Meszlen az
otthona. Férjével 1958-ban kötött házasságot,
és szerelmükbõl két gyermek született: Vera és
József. Ilona néni 22 évesen került az akkor még
a faluban is mûködõ postához. Hivatását annyira szerette, hogy elmondhatja, hogy innen is
ment nyugdíjba. Közel 40 évig volt a falu postamestere. A sors fintora, hogy testvére és lánya
is ezt a hivatást választotta. Ilona néni jelenleg
lányával, Verával éli mindennapjait, és kitûnõ
egészségnek örvend. Látogatásom alkalmával
büszkén mutatták az otthonukban már csak

Önkormányzat ajándékát a büszke szülõk, István
és Éva vehették át.
Kívánunk nekik is erõt, egészséget és sok-sok
örömteli percet kisfiúk oldalán!
Balázs Anikó
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A település újabb sikeres pályázatot tudhat magának – 2020 áprilisában a Magyar
Falu programban meghirdetett, Orvosi eszközök címû pályázatra nyújtották be az igényt,
melyet július elején sikeresen elnyertek. Az Önkormányzat 2.495.441 forint támogatásra jogosult. Ebbõl az összegbõl megújulhat az rendelõ bútorzata, és új eszközöket is lehet vásárolni, min például EKG, vérnyomásmérõ, elsõsegélyhez szükséges eszközök stb. A pályázat
jelentõsen hozzájárul, hogy az egészségügyi
helyiség is megújulhasson, hiszen a jelenlegi
felszerelések és bútorzat több generációt kiszolgált, több évtizede állt a település szolgálatában. A projekt megvalósításának határideje 2021. június 30.
SulicsHeni
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Egyházasfaluból
Badacsonyon át a vasi határszélig
nunkhoz hasonlóan öt település is kiérdemelte
és méltán viselheti a „hûséges falu” címet.
A történelmi séta további részei a határõrség
szolgálati körülményeibe nyújtottak bepillantást,
részletesen szemléltetve a biztonságos határõrzõ
rendszert, beleértve a veszéllyel teli zónák, a hírhedt aknamezõk bemutatását is. Goják úr ezekrõl szólva mesélt bizonyos határátlépési kísérletekrõl, majd megrendülten emlékezett a sorkatonai szolgálathoz is hozzátartozó aknaszedés

kedvére válogathatott az ízletes halfinomságok
közül. A jóízû ebéd után belevetettük magunkat
a színes, vásári forgatagba. No, és ha Badacsony, akkor elmaradhatatlan a szõlõhegyi bortúra a népszerû pincesoron, ahol kisebb csoportokba verõdve, vidám beszélgetések közepette
kóstolgattunk a méltán híres borokból.
A kitûnõ hangulat betetõzéseként feledhetetlen marad a hazafelé történõ vonatút is, mert
kedves meglepetésként Lukács Antal klubtagunknak köszönhetõen a legszebb magyar nótáinkból válogathattunk kívánság szerint.
A két hét elteltével szervezett második kirándulásra falubusz szállította a klubtagokat a festõi
szépségû vasi határszélre. Az elsõ úticél Felsõcsatár volt, ahol az országos hírû Vasfüggöny
Múzeum megalapítója, Goják Sándor volt határõr üdvözölte és kalauzolta a csoportot közel két
órán át egy nagyon gazdag tartalmú, szabadtéri történelmi sétán. Elõadásában hosszasan
méltatta a környék lakosságának a 20. századi
fájdalmas határrevíziók során tanúsított hazafias
helytállást, melynek elismeréseként a mi Sopro-

áldozataira, akiknek emlékét külön tábla õrzi. A
történelmi séta befejeztével nem kis büszkeséggel szólt a Vas-hegy szõlészeti, borászati múltjáról és jelenérõl is.
A Vasfüggöny Múzeum nyújtotta komoly, elgondolkodtató élmények után folytatódott az út a
mesés környezetû Vaskeresztesre, egészen a tóparti Alpesi Vendéglõig, amelynek teraszáról varázslatos panoráma nyílik a Vas-hegy túloldalára is.
Ezen a csodálatos helyen elfogyasztott finom
ebéd után kellemes séta következett a jó levegõjû
szõlõhegyen, osztrák területre is átgyalogolva.
Visszatér ve kedves klubvezetõnk, Lökkös
Józsefné, Éva és férje meghívta a kis csapatot
szõlõbirtokukra egy borkóstolóra saját terméssel,
ahol nagyon hangulatosan, nótaszóval fûszerezve telt az idõ hazaindulásig.
A Szépkorúak Klubja ezúton is hálásan köszöni a Lökkös házaspár szívélyes vendéglátását és
Éva asszony fáradhatatlan, remek klubvezetõi
munkáját, melynek köszönhetõen élhettük át
együtt ezeket a csodálatos badacsonyi és vashegyi élményeket.
Major Izabella

Csepreg Város Önkormányzata kettõ
újabb, pozitív elbírálás alá esõ pályázatáról számolhatott be a hónapban:
A város Településfásítási Programba leadott igénylését 30 darab amerikai hárs
tekintetében fogadták el, amely jelentõs
mértékben fog hozzájárulni a település
zöldítéséhez. A konténeres vagy földlabdás, 10-14 centiméter törzskörméretû,
földlabdával együtt 2-5 méter magas fák
a szakszerû ültetés érdekében támasztókaróval, takarómulccsal és védõráccsal
érkeznek. A program keretében mindöszszesen 12 ezer darab, belterületen elültethetõ fát igényelhettek a 10 ezer fõ alatti

települések. A pályázat tájékoztatója szerint a „fával borított területek növelése, a
települések zöldítése mellett az is fontos,
hogy a fák elültetése, gondozása erõsítse
a helyi közösségeket.”
A fásítás mellett a Magyar Falu programból is jó hírek érkeztek, hiszen 4.999.923 forint összeget ítéltek meg Csepregnek,
amelybõl a Dózsa utca járdái kerülhetnek
felújításra mindkét oldalon. A támogatás
célja, hogy az utca teljes szakaszán megoldhatóvá váljon a zavartalan, biztonságos
gyalogos közlekedés, amely a lakossági
komfortérzetet is jelentõsen javítja.
Dr. Tarsoly Ádám
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A tavaszi kényszerû „vírusszünet” után a Szépkorúak Klubjának tervezett programjai is újraindulhattak. Így került sor júliusban két élménygazdag, hangulatos kirándulásra.
Az elsõ út Badacsonyba vezetett, ahol a vonatról leszállva kellemes sétát tettünk a Balaton
partján, majd sétahajóra ülve gyönyörködtünk
hosszasan a magyar tenger szépségében. A frissítõ, felüdítõ hajókázás után ebédelni indultunk
a bõséges kínálatú gasztrosoron, ahol mindenki

Újabb sikeres
pályázatok
Csepregen
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• Lócs
A járványhelyzet alatt sem tétlenkedett a
képviselõ-testület Lócson, habár ülésezni nem
tudott, a település további szépítése elé azonban nem gördült semmilyen akadály. Az elmúlt
évekhez hasonlóan idén is kivirágozták muskát-

A BÕI ISKOLAI NÉPTÁNCSZAKKÖRTÕL
A BUDAPESTI KINCSÕ NÉPTÁNCEGYÜTTESIG
Horváth Annamáriával, Anikóval, ahogy Bõben ismerik, sok-sok év után nyáron, egy általános iskolai osztálytalálkozón hozott össze a sors.
A bõi iskolában 8 évig egy osztályba jártunk. Sok
közös vonás van bennünk. Mindketten jártunk az
iskolai néptáncszakkörbe, iskolai énekkarba,
ahol szebbnél szebb népdalokat tanultunk. A
kórustalálkozók maradandó élményeket hagytak bennünk. Mindketten tanítónõk lettünk. Õ

Medgyessy Ferenc Általános Iskolában. A néptánccal elõször a bõi iskolában találkoztam, amikor tanárnõnk, Baán Emília szervezésében néptánccsoport alakult. Ennek a tánccsoportnak voltam a tagja 3-4. osztályos kislányként.
A néptánc iránti szeretetem vezetett a szombathelyi Tanárképzõ Fõiskola tánccsoportjába,
ahol a fõiskolás éveim alatt aktívan táncoltam.
Ezekben az években szervezõdtek a mára klasz-

Budapestre került mint fiatal pályakezdõ. Rá a
néptánc olyan hatással volt, hogy a tanítás mellett is néptáncolt. Nyári találkozásunkkor néhány
kérdésemre szívesen válaszolt.

szikussá vált táncházak, néprajzi gyûjtések, erdélyi utazások. Egyfajta reneszánsza volt a hagyományos paraszti kultúra megmentésének és
megtartásának
– Mióta vezeted a Kincsõ Együttest?
– Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem tánccsoportjának tagja lettem, majd
tanítványaimból én is néptánccsoportot alapítottam 1980-ban. Ez a kis együttes volt a magja
a mára több korosztályt magába foglaló Kincsõ
Néptáncegyüttesnek, mely az Óbudai Aelia
Sabina Mûvészeti Iskola tánctagozataként jelentõs kulturális szerepet vállal. 40 éve vezetem az
Együttest. Idõközben elvégeztem az ELTE kulturális
menedzser szakát és a Hagyományok Háza népi
ének alap- és mesterkurzusát.

– Mesélj magadról!
– Bõben születtem. Hálás vagyok a sorsnak,
hogy gyerekként olyan faluban nõhettem fel,
ahol a közösség még hagyományos módon élte mindennapi életét, tartotta vallási ünnepeit,
melynek mi, gyerekek is részesei voltunk.
Az általános iskolát szülõfalumban végeztem.
Tanulmányaimat a Csepregi Gimnáziumban folytattam, majd a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola tanító szakán szereztem diplomát. Ezt követõen Budapesten kezdtem tanítani a
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likkal a közösségi tereket. A település 2 pontján
közös munkával fából készült, fedett pihenõhelyet alakítottak ki a faluban, az egyik a buszfordulónál, a másik a Petõfi és Fõ utcák keresztezõdésénél kínál lehetõséget a megpihenésre.
Júniusban elektronikai hulladékgyûjtést szervezett az önkormányzat, a lomtalanítás lesz a következõ feladat.
A június 25-én tartott képviselõ-testületi
ülésen döntöttek a falugondnoki szolgálat elindításáról, a települési tréfigyelõ kamerák
beszerzésérõl, újabb járdafelújítási pályázat
benyújtásáról.
Július 8-án megtartotta alakuló ülését a
Rózsafalu Civil Egyesület 38 alapító taggal,
melynek célja a településrendezés, faluszépítés, környezetvédelem, természeti és épített
örökség megõrzése, hagyományok ápolása,
kulturális és szabadidõs tevékenységek ösztönzése, egészséges életmódra nevelés.
Július 15-én társadalmi munka bevonásával elkészült a Magyar Falu program
1.410.179 forint vissza nem térítendõ anyagköltség-támogatásából a Petõfi utca páratlan
oldali járdájának felújítása.
Reichardt Nikolett települési referens

A néptánc vonzásában
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Azt írta az újság…

Az eltelt 40 év alatt ezernyi gyerekkel és fiatal felnõttel szerettettük meg a magyar néptáncot és népzenét. Táncosaink közül többen hivatásul választották kultúránknak ezt a gazdag tárházát, közülük ketten, Mosóczi István és Móga
Bence együttesünk tehetséges és eredményes
oktatóivá váltak. Az Állami Népi Együttes szólótáncosaként érkezett hozzánk Vatai Barbara, aki
immár 20 éve segíti munkámat, szakmai tudását
sikerrel örökíti át táncosainknak.
Az eltelt 40 év folyamán több nagyszerû
néptáncos kollégával mûködtünk együtt, közülük is kiemelt szerepe volt Ónodi Bélának és
Galát Péternek, akik a felnõtt táncosok mûvészeti vezetését vállalták és több emlékezetes koreográfiát alkottak együttesünknek.
Az eltelt évek folyamán számos fellépésen,
versenyen vettünk részt és hoztunk el díjakat. Határainkon túl, Európa több országában szerettettük meg a magyar néptáncot, több alkalommal
érdemeltük ki a fesztivál nagydíját. A Kincsõ

Néptáncegyüttes több ízben kiválónak minõsült
és kapott nívódíjat országos fesztiválokon. Gyermekcsoportunk, a Kiskincsõ 2019-ben résztvevõje volt a Fölszállott a páva népzenei és néptáncos televíziós vetélkedõnek.
Tevékenységünk elismeréseként 2011-ben
Óbuda Kultúrájáért díjat, 2004-ben Budapestért
Díjat kaptunk és egyéb elismerõ kitüntetésben
részesültünk.
Együttes vezetõként 2012-ben megkaptam
a Csokonai Vitéz Mihály közösségi alkotói díjat.
– Tudom, hogy sok helyen szerepeltetek.
Melyik állt szívedhez közel?
– Számos fellépésünk mellett szívemhez legközelebb állnak Répce menti fellépéseink.
2005-ben néhai polgármesterünk, Pados Róbert
meghívására és dr. Galiotti Csabáné szervezésében szülõfalumban, a bõi Kultúrházban adtunk mûsort, azon a színpadon, ahol kislánykoromban elsõ tánclépéseimet tettem. Boldog voltam, hogy ezzel a mûsorral fejezhettem ki köszö-

Népsport, 1956. február 10. péntek,
4. o.: Traktor-sportkörbe tömörültek a
büki sportolók – A Vas megyei Bük községben az elmúlt idõben három sportcsoport – a
Törekvés, a Traktor és a Vörös Meteor – mûködött. A három sportcsoport nem felelt meg a
követelményeknek, nem tudta megfelelõen
összefogni a község sportolóit. A múlt héten a
járási és a megyei T[estnevelési és] S[port]
B[izottság] javaslatára összeültek a község és
a sportcsoportok vezetõi, és elhatározták,
hogy Traktor-sportkört alakítanak [elnöke: Bokányi József lett – megjegyzés a szerkesztõtõl!]. Az új sportkör megalakult hat szakosztálylyal, s már meg is kezdte mûködését. Atlétikai,

labdarúgó-, röplabda-, asztalitenisz-, sakk- és
általános szakosztályt alakítottak. A községi tanács 15.000 forint támogatással siet az új
sportkör segítségére a labdarúgópálya újjáépítésében. A labdarúgó-játéktér körül futópályát is építenek. Az újjáépítést május 1-re
szeretnék befejezni. Az általános szakosztály
elhatározta, hogy a futópálya elkészítése után
kerékpáros salakpálya-versenyeket rendeznek a kerékpározás népszerûsítésére.
A szerkesztõ megjegyzése: Az ekkor
fúzionált három büki sportegyesület, a Törekvés [elnöke: Boda Sándor], a Traktor [elnöke:
Tóth János] és a Vörös Meteor [elnöke: Bokányi József] mellett 1952 õsze és 1955 nyara

netemet szülõfalumnak és az itt élõ embereknek. Hálásan gondolok arra, hogy a nézõk között köszönthettem egykori tanító nénimet, Horváth Györgyné Edit nénit és elsõ tánctanáromat,
Horváth Lajosné Baán Emíliát.
2018-ban dr. Németh Sándor büki polgármester és Tóth Tamás intézményvezetõ urak felkérésére meghívást kapott Együttesünk a Büki Aratóünnepen való fellépésre, ezáltal bekapcsolódhattunk a szívemnek oly kedves Répce-vidék kulturális életébe. Emlékezetes még számomra, hogy
több alkalommal szerepelhettünk és kedves fogadtatásban részesülhettünk Répcevisen és
Zsirán a falunapi rendezvényeken.
Reméljük, hogy ez a jó kapcsolat tartósnak
bizonyul, és folytatódhat a jövõben is!
Anikó nem szakadt el a szülõfalujától, hiszen a
nyári szünidõt mindig Bõben tölti festõmûvész férjével. Reméljük, lesz még alkalmunk gyönyörködni elõadásukban.
Horváthné Pados Teréz

között mûködött a Büki Lokomotív SE is [elnöke:
Grenczer István]. Ez utóbbi 1955 nyarán olvadt be a Büki Traktor SE-be.
Vas Népe, 1958. december 6. szombat, 6. o.: „A Szombathelyi járási labdarúgóbajnokság õszi végeredménye:
• I. csoport (10 csapat)
1. Csepregi MEDOSZ
2. Büki MEDOSZ
5. Répcevisi SK
7. Zsirai KISZ
• Hegyaljai csoport (9 csapat)
1. Csepregi MEDOSZ
Közreadja: SF
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• Madávárta híreibõl
2020.06.01.
A képen látható tövisszúró gébics hím példányát az ötödik CES-napon fogtuk a 3a jelzésû
hálóban. 2004 óta minden év költési idõszakában fogunk ugyanezzel a hálóval egy-két hím
és/vagy tojó tövisszúró gébicset. Azonban a
gyûrûszámok alapján majdnem minden évben
új fészkelõket fogtunk ugyanazon a költõterületen (territórium). Csak három, elõzõ évben gyûrûzött madarat fogtunk vissza. Ennek egyik oka,
hogy mind a hím, mind a tojó tövisszúró gébicsek mindössze 20-30 százaléka tér vissza évrõl

Félidejénél tart az idei CES-program, javában zajlik a költési idõszak. Az ötödik CESnapon fogott madarak jelentõs része még
kotlófolttal rendelkezik, mint a mellékelt fotókon látható nagy fakopáncs és csuszka tojó
példányai. Azonban fogtunk már idén kelt,
fészkükbõl kirepült fiatal kék cinegét és
barátposzátát is. Visszafogtunk egy tavaly
októberben, Tömördön fiatalon gyûrûzött
hím fekete rigót. Az õszi vonulás csúcsidõszakában gyûrûztük, valószínû északibb területrõl érkezett, mégis ide tért vissza költeni.
A vadrózsabokrokon (gyepûrózsa-) sok virág
van, gazdag csipkebogyótermésben bízik
ember és madár.
Válogatta: KSzÁ

iskolai osztálytalálkozó Bõben
50 éves találkozónkat 2020. július 4-én
tartottuk. Az iskola elõtt gyülekeztünk 11
órakor. Mióta 8. osztályból elballagtunk,
nem volt találkozónk. Egymás szavába
vágva találgattuk, ki kicsoda?
Óriási élmény volt újra látni egymást, majd
bementünk az iskolánkba. Az „iskolaszag” még

jobban elõhozta az
emlékeket. A volt osztálytermünkben foglaltunk helyet és idéztük fel a diákkor élményeit, emlékeit. Mindenki beszámolt az elmúlt 50 évrõl, hogyan
alakult az élete.
Az osztálylétszám
24 volt, sajnos csak
14-en tudtunk eljönni.
Ezután a bõi temetõbe elhunyt tanárainkról, osztálytársainkról
egy szál virággal és gyertyagyújtással emlékeztünk meg. Az ebédet a helyi Ernhardt Étteremben fogyasztottuk el, majd folytatódott az emlé-

kek
felidézése.
Emlegettük
a
bõi
néptáncszakkört, amelynek közülünk is sok tagja volt, és nagy hatással volt ránk. Van olyan osztálytársunk, akinek ez az egész életét meghatározta, hiszen most õ vezeti Budapesten a Kincsõ
Néptáncegyüttest. Szeretettel gondoltunk vissza
az énekkari foglalkozásokra, az itt tanult dalokra,
népdalokra és a kórustalálkozókra. Nagy örömünkre volt, hogy iskolaigazgatónk, Kóbor Ferenc, Csepreg
Város Díszpolgára is
megérkezett a délutáni órákban. Felejthetetlen élmény volt
a találkozó.
Az élet sokfele sodort bennünket, de
alma materünknek
köszönjük, hogy felkészített bennünket
az életre. „Az események emléke talán

elhalványul az évek során, de az érzést mindörökre ott õrzöd a sejtjeidben.” (Denis Avey)
Horváthné Pados Teréz
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évre korábbi territóriumába. A másik, hogy a
madarak nagy része elpusztul a vonulás, telelés
során, és ezeknek a példányoknak a költõhelyét
foglalják el a túlélõk. Vizsgálataink alapján a hazai tövisszúró gébicsek kb. felének van esélye
megélni a következõ fészkelési idõszakot. A hímek és a tojók túlélési valószínûsége között nem
tapasztaltunk lényeges különbséget. Néhány
gyakori énekesmadár faj túlélésével kapcsolatos eredményeink a biozoojournals.ro weboldalon olvashatók!

50 éves általános
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Élet Csáfordjánosfán
Egy kis település Gyõr-Moson-Sopron és Vas
megye határán, mely a tõzikéirõl ismert.
Csáfordjánosfa a neve, polgármestere Németh
Albert. Vele beszélgettem ebben a hónapban,
és kértem, hogy röviden mutassa be a község
jelenlegi életét.

kozzunk a programhoz. A megmozdulás keretein belül 2 éve szerveztek a faluházban egy tájékoztató napot Kertész Tamás közremûködésével,
tavaly a gyermekeknek tartott egy interaktív
sportos elõadást, idén pedig július 10-én Nicken
voltunk egy kerékpártúrán, ahol a túra végén
gulyással vártak minket. Az idõsebbek, akik nem
tudtak biciklivel menni, õket a falubusz szállítot-

helyzeten. A rendezvényeink szempontjából az
idei év természetesen nekünk is megálljt parancsolt, viszont még a vírushelyzet elõtt meg tudtuk
tartani a Tõzike Fesztivált, mely már negyedik alkalommal került megrendezésre, és idén is nagy
látogatószámot eredményezett. 3 éve egy Széchenyi 2020-as, „Magadért sportolj” pályázat
által megrendezett országos megmozdulás keretében kérték fel településünket, hogy csatla-

ta, így õk is részt tudtak venni ebben a programban. Az idei évre nagyobb programokat
nem szerveztünk, meglátjuk, mit hoz a jövõ. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a településen élõknek, hogy mindenki fegyelmezetten
és türelmesen viselte ezt a vírushelyzetet, és bízunk benne, hogy jövõre újult erõvel tudunk belevágni az évbe, és minden haladhat tovább a
megszokott kerékvágásban” – zárta mondandóját Németh Albert.
Igler Patrícia
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„A Magyar Falu program
által meghirdetett pályázati
lehetõségek nekünk is nagy
segítséget nyújtottak – kezdte beszámolóját. – Három sikeres pályázatot tudhatunk
magunkénak. A temetõ kerítésének felújítására, falugondnoki busz vásárlására,
illetve a 2019-es rendezvényeinkre kaptunk támogatást. A régi falugondnoki
buszt éppen most, július végén sikerült továbbadnunk,
így várjuk az új jármûvet. A
pályázati forrásból megvalósult rendezvények
közé sorolhatjuk a tavaly szeptemberben megrendezett kerékpáros napunkat, illetve az adventi Takács Nicolas-koncertet is, mely programok sok résztvevõt hoztak. Az idei évi ciklusban
egy kültéri közösségi tér létrehozására nyújtottuk
be igényünket, melyet sikeresen el is nyertünk. A
jövõben így lesz lehetõség kültéren is, egy fedett
helyen megszervezni rendezvényeinket.

Mint minden település, mi is próbáltuk a lehetõ legjobban átvészelni ezt a vírusos idõszakot, osztottunk védõmaszkot, fertõtlenítõt, nyugdíjasoknak állítottunk össze csomagokat. Tûzoltóink minden héten fertõtlenítették a buszmegállókat, közösségi házat, szociális otthont, így mi is
próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy minél hamarabb túl legyünk ezen a
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• Szakony
Családi délután

Nádasdy-tábor Csepregen
A VMSZC Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Mûszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma nyári napközis tábort
szervezett általános iskolás felsõ tagozatos tanulók számára június 22–26-ig.

Mindazok, akik kilátogattak július 18-án,
szombaton a közösségi ház udvarára, gazdag
programok között válogathattak. A képviselõtestület és a könyvtár közös szervezésében
megrendezett közösségi délután mindenkit
megszólított. A gyerekek arcfestés, légvár, kosárhinta, Esda kocka, rajzolás közül választhat-

A beszélgetésekbõl, szülõi visszajelzésekbõl
örömmel mondhatom, hogy a gyermekek számára tényleg élményekben gazdaggá tudtuk
tenni ezt az öt napot. Dicséretet érdemelnek a
gyerekek is, hiszen példamutató magatartásukkal és érdeklõdésükkel még hatékonyabbá, élvezhetõbbé válhattak játékos foglalkozásaink.
Sok szeretettel várunk legközelebb is minden
kedves csepregi és környékbeli felsõ tagozatos
érdeklõdõt a meghirdetett nyári napközis táborainkban!
N.A.
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tak. Megnézhették a Habakuk Bábszínház elõadásában a Kecskegidák meg a farkas címû
mesét. A lányok, asszonyok dartsversenyen
mérték össze ügyességüket. A foci sem maradhatott el, melyre az evangélikus gyülekezeti ház
udvarán került sor. A családtagokból, fiatalokból, képviselõkbõl összeállt csapatok szinte
egész délután rúgták a bõrt, lelkes szurkolók kíséretében.
A Répce Party Country együttes koncertje
nagy sikert aratott. A programot a szakonyiak
fellépése zárta, melyben citeraszó és ismert
dallamok csendültek fel. Az esti tábortûz mellett szalonnasütéssel, közös énekléssel, gitározással fejezõdött be a nap.
ADA

18 csepregi, illetve környékbeli
(Horvátzsidány, Kõszeg, Bozsok) diák élvezhette egy héten keresztül
a tábor élményekkel teli, változatos, színes programjait.
A foglalkozásokat vezetõ pedagógusok iskolánk szaktanárai és
kollégiumunk nevelõi voltak. A gyerekek minden nap más-más programokon vehettek részt: játékos angol, zenei, kézmûves foglalkozások, sportversenyek, közösségi játékok, 3D-modellezés, programozás.
Médiafoglalkozás keretében rövid
animációs videókat készítettek diákjaink, majd munkájuk eredményét közösen nézhették meg kollégiumunk társalgójában. Zenei napunkon ritmusjátékok, hangszerbemutató és daltanulás volt a program. A kézmûves foglalkozáson a
saját maguk festette vászontáskákat hazavihették emlékül, ahogy a
3D-ben modellezett és kinyomtatott, névre szóló
kulcstartókat is. Nagy sikere volt az iskolánk udvarán lévõ kemencében sütött pizzáknak, melyeket
táborozóink lelkesen, jóízûen fogyasztottak el
egy-egy hasznos foglalkozás után.
Jártunk a csepregi szõlõhegyen is. Egykori
kollégánk, Horváth József szõlõsgazda birtokát
látogattuk meg egy rövid túrával egybekötve. A
tanár úr a hegy bemutatásával és ehhez kapcsolódó érdekes történetekkel kápráztatta el a
diákságot.

Nagy népszerûségnek örvendett a gyerekek
körében a méta nevû játék, melyet igazgató úr vezetésével és bíráskodásával játszottak a táborozók.
(A méta egy hagyományos magyar labdajáték,
amelyet két, tíz-tizenöt fõbõl álló, ütõkkel felszerelkezett – többnyire gyerekekbõl,
diákokból álló – csapat játszik. A
méta játék mai formájában a
várháborúk emlékét õrzi. Eredetileg a városi iskolák, kollégiumok
diákságának kedvelt játéka volt,
amelyet idõvel a vidéki települések ifjúsága is átvett. A falu népe
õrizte és továbbalakította a játékot, így a játéknak sok változata
elterjedt. A méta családjába tartozik a krikett és a baseball is.)
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A Szent Kelemen-kultusztól
a Szent Kelemen-kútig
Bük Város Önkormányzata 2018 novemberében benyújtotta pályázatát a „Turisztikailag
frekventált térségek integrált termék- és szol-

gáltatás fejlesztése” címû projektre, melyet a
támogató hatóság pozitív elbírálásban részesített, így az Önkormányzat vezetésével létrejövõ konzorcium 276.997.454 Ft vissza nem térítendõ támogatást kapott.
A Szent Kelemen-kút közvetlenül a büki
gyógyfürdõ nyári bejárata mögött helyezkedik
el, amit a Termál kerékpárút kapcsol össze a
többi városrésszel, így többek között a középbüki templomparkkal is.
A projektben 3 konzorciumi tag vesz részt.
Bük Város Önkormányzata, Zsira Község Önkormányzata a szerepének erõsítésére, illetve a kulturális öröksége bemutatásának érdekében a
helyi Pieta-szobor felújítását tervezi településen
a projekt keretében. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. mint kiemelt szakmai partner vesz
részt a konzorciumban, turisztikai szakértõ biztosításával.

A Büki Római Katolikus Plébánia kiemelt
együttmûködõ partner, amely a templomkert
mint fõ projekthelyszín tulajdonosa.
Az elvégzett fejlesztések: a büki Szent Kelemen-plébániatemplom parkjának turisztikai célú
rekonstrukciója és a büki Szent Kelemen-plébániatemplom parkjához kapcsolódó szolgáltatás
és attrakciófejlesztés – tematikus utak (vallástörténeti, helytörténeti és földtörténeti) kijelölése –, valamint a Piéta-szobor restaurálása Zsirán.

T. Molnár Zsuzsanna:

Érik kenyerünk
A május egy csalfa csaló.
Behúzott nyakkal, szárnnyal
gubbaszt a füvön egy fázó feketerigó.
A házakon túl széltol vet
hullámot a búzatábla,
hajlik gyenge szára,
napszínû szõke színre vár.
Bár neveli karcsú szárát
a kékben pompázó dús búzavirág,
s mellettük a piros pipacs lángol,
de legyozhetetlen lesz a kalász.
Kenyérillatról álmodik a határ,
és tavalyi lisztet szitál
még a kovászolóba a pék.
Madárraj hangol hálaadó imát,
a harangok bim-bamját
küldi légen át a májusi szél.
Érik kenyerünk, a mindennapi, az áldott,
a testet, lelket megtartó,
asztalokra, oltárokra készülõ,
fohászokba foglalt õserõ.

Komplex turisztikai ajánlatként garantált
programcsomag, templomkerti túrák kerültek kidolgozásra és kiajánlásra a fürdõ és a térség
vendégei részére.
Mind a Büki Gyógyfürdõ Zrt., mind az Önkormányzat projektjei kiemelt figyelmet fordítanak
a többgenerációs családokra, a fejlesztések jelentõs része elsõsorban az õ számukra jelent új
attrakciót, illetve szolgáltatásbõvülést. A vendégforgalom növekedés elsõsorban ezen célcsoport esetében lesz számottevõ.
yde

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
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• Tömörd
„Elhozta az Isten
piros pünkösd napját…”
Pünkösd havának májust nevezzük, mozgóünnep lévén az idén május 31-én ünnepeltük. Az idõjárás nem kedvezett a szabadtéri rendezvényeknek, de a tömördiek a szomorú, csöpögõs esõben nagy ajándékot
kaptak 5 ifjú hölgytõl. Közel 15 év kihagyás
után felelevenítették azt, amit anno édesanyjuk, nagymamájuk játszott. A hagyomány újra életre kelt…

Magyarország jó tanulója,
jó sportolója – 2019
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma minden
évben, így 2020-ban is meghirdette az ország
tanulói számára a „Magyarország jó tanulója, jó
sportolója – 2019” cím elnyerésére a pályázatát. Az adott év sportteljesítményét és tanulmányi eredményét vették alapul.

A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium végzõs diákja és az Alpokalja Küzdõsport Alapítvány
sportolója, LAKOTÁR HANNA is pályázhatott. A
feltételeknek megfelelt, és prof. dr. Kásler Miklós
miniszter úr az Értékelõ Bizottság által felterjesztett javaslat alapján érdemesnek találta õt az elismerésre. Hanna itt él környezetünkben, Horvátzsidányban.
Az ökölvívást 2009-ben kezdte, azóta korosztályában hatszoros magyar bajnoki címet szerzett, kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes, vala-

Új alpolgármestert
választottak Csepregen
Csepreg város képviselõ-testülete a 2020. július 15. napján tartott testületi ülésén – 4 igen
szavazattal, 2 tartózkodással – Horváth Gábor
önkormányzati képviselõt választotta meg az alpolgármesteri pozícióra.

OLVASS

MINKET
ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Szerencsére viszonylag könnyedén össze tudom egyeztetni a tanulást és a sportot, így
mindkét téren helyt tudok állni. Szabad idõm
nincs túl sok, de ha mégis akad, szívesen zongorázok vagy tanulok gitározni.”
Hanna eredményeihez gratulálunk! További
szép sikereket kívánunk!
KSzÁ

Az új alpolgármester eskütétele, esküokmányának aláírását követõen bejelentette, hogy
tiszteletdíjából minden hónapban egy bizonyos
összeget valamely egyesület, civil szervezet részére fog felajánlani.
Új alpolgármester választására azért volt
szükség, mert a pozíciót korábban betöltõ dr.

Dénes József és Horváth Zoltán polgármester között megromlott a viszony – a polgármester sérelmezte többek között dr. Dénes József a hivatal munkatársaival szemben tanúsított magatartását, hatáskörtúllépéseit –, amelyre tekintettel
2020. július 08. napján rendkívüli
testületi ülésen – 4 igen szavazattal,
1 tar tózkodással – visszahívta a
képviselõ-testület az akkori alpolgármestert.
A fentiekrõl mindkét fél több
online megjelentetett közleményben fejtette ki saját álláspontját. Dr.
Dénes
József
Facebookkommentben úgy fogalmazott:
„Egyáltalán nem vagyok sértett.”
melyet sajátos módon kívánt igazolni a fenti 15-ei testületi ülésen is,
ahol többször rendre kellett utasítani, szavazólapot tépett szét, és jelezte, hogy önmagát még
mindig alpolgármesternek tekinti.
Horváth Zoltán polgármester örömmel gratulált az újonnan megválasztott alpolgármesternek,
és jó munkát kívánt az elõtte álló feladatokhoz.
Dr. Tarsoly Ádám
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Nikl Rebeka, Mátyás Bettina, Sándor Borbála, Szalai Regina és a királykisasszony,
Szalai Emese már a hét elejétõl nagy izgalommal gyûjtötte a virágszirmokat. Készültek vasárnapra!
Az ünnep reggelén ünneplõ ruhába öltözve kicsi rózsa- és egyéb szirmokkal teli kosárral
a kezükben elindultak a házakhoz. „Szabad-e
pünkösdözni?” – kérdték a ház urát, s az
„igen” válasz után mindenki örömére elõadták játékukat.
Köszönjük, hogy otthonainkban és templomunkban láthattuk és hallhattuk gyönyörû
éneküket és játékukat!
KSzÁ

mint több nemzetközi versenyen is dobogós helyezést ért el. Eredményeinek köszönhetõen stabil tagja a magyar válogatottnak. Sportágáról,
terveirõl, önmagáról így vall:
„Az ökölvívásban mindig azt szerettem, hogy
nagy kreativitást igényel, és a ringben is a küzdelem során szeretek tiszta fejjel, technikásan bokszolni. Sokan úgy gondolják, hogy az ökölvívás
csak a verekedésrõl szól, pedig fontos a gondolkodás, és jó agyi képességeket igényel. Egyelõre az a célom, hogy a felnõtt hazai és nemzetközi mezõnynek is meghatározó versenyzõjévé váljak, azonban a jövõben szeretnék olimpián szerepelni és bekerülni a legjobbak közé.
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Kispuskalövészet

Újra játszottak

Csepregen

és táncoltak
a mazsorettek

2020. 07. 25-én ismét, idén 7. alkalommal került megrendezésre a Csepreg Közbiztonságáért
Polgárõr és Bajtársi Egyesület kispuskalövészete. A
lövészet a csepregi lõtéren lett megrendezve. A
megmérettetésre a rendezõkön kívül 4 BEOSZegyesület (Soproni Nyugdíjas Határõrök 2 csapat,
Kõszegi Nyugdíjasok 1 csapat, Vasi Honvéd
Szombathelyrõl 1 csapat), 2 osztrák békefenntartó csapat Burgenlandból és 9 Polgárõrcsapat ér-

Egyéni: elsõ helyezett: Bencsik Géza CSKPBE
77 köregység • második helyezett: Bodor Béla
Sopron HÖR 75 • harmadik helyezett: Méhes Attila Köszegi Polgárõrség 67 köregység.

kezett. Sajnos az esõs idõ miatt több csapat lemondta, az Osztrák Bajtársi Egyesület csapatai a
Covid-helyzet miatt és idõs korukra tekintettel
nem neveztek idén. Reggel az egyesület a nevezés-regisztráció mellet a megérkezett csapatokat
friss szendvicsekkel, itallal és kávéval fogadta,
hogy a nap jobban induljon. A verseny megkezdése elõtt a résztvevõket a lõtéri szabályokra kioktatta a lövészet vezetõ, majd mindenki ezt aláírásával tudomásul vette. A verseny jó hangulatban,
nagy beszélgetések között relatív gyorsan, és ami
fontos, eseménymentesen lezajlott. Az eredményhirdetésre az egyesület egyik tagjának borospincéjénél került végrehajtásra. Itt most csak az elsõ
3 helyezetteket nevesítjük, de az egyesülettõl a
teljes lista lekérhetõ.

Ezután a résztvevõk közösen elfogyasztották
a megérdemelt ebédet, majd az egyesület szervezésben borkóstolón vettek részt, melyet a
Néber–Tóth Pincészet tartott Tóth Marcell egyesületi tag bemutatásában. Ezután együtt beszélgettek a volt kollégák és új ismerõsök, majd késõ délután a rendezvény véget ért.
A burgenlandi békefenntar tók elnökével
beszélgetünk, akik idén 7. alkalommal vettek
részt a rendezvényen, hogy ér zik magukat nálunk. Bernhard Lechenbauer elmondta, hogy
szeretnek ide jönni hozzánk, mert sok volt katonával találkoztak itt minden alkalommal, az
idei alkalom kivételével mindig voltak Szlovén
és Burgenlandi Bajtársi egyesületbéli kollégák
is itt Csepregen, és ez öröm számukra. Megemlítette, hogy ha tudnak, jövõre is eljönnek, és
büszkén elmesélte, hogy jövõ évben kerül aláírásra Ausztriában Magyarországgal a békefenntar tók együttmûködési megállapodása,
ahol tudomása szerint a magyar honvédelmi
miniszter úr is jelen lesz..
Horváth Zsolt

a csepregi fúvósok

Újra Miénk a tér rendezvénysorozathoz csatlakozva július 5-én felléptek a csepregi Promenádon a mazsorettcsoportok és a fúvószenekar.

Fotók: Berger Ferenc és Horváth Zsolt

A csapatoknak a kupákat, emléklapokat,
ajándékot és az egyesület idei borát Bencsik Géza elnök (CSKPBE), illetve László Attila ny. alez,.
BEOSZ nyugat-dunántúli régi elnöke adták át.
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Eredmények:
Csapat elsõ helyezett: Sopron HÖR Nyugállományúak 2. csapat 177 köregység • második
helyezett: Köszegi Polgárõrség 136 köregység •
harmadik helyezett Sopron HÖR Nyugállományúak 1. csapat 132 köregység

13

[ GYÓGYSZERTÁR ]
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048
(Készenlét esetén, ha a becsengetés után
a gyógyszerész nem jön ki, fel kell hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25
percen belül jelentkezni fog.)

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00–7.00-ig
• Pénteken 13.00–7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00–7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)
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Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,
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RENDEZVÉNYEK
Július 1. – augusztus 31. között:
HELLÓ NYÁR! KÕSZEG RÁD VÁR! Minden
napra friss kaland. Minden hétköznap ingyenes város- és múzeumi vezetések,
kedvezményes belépõk és kalandok kicsiknek és nagyoknak egyaránt... Közben
augusztus 22-ig: Várszínházi elõadások.
Július 14. – augusztus 28. között –
keddtõl péntekig – a bükfürdõi Sportparkban: Sport- és játékanimáció várja ingyenesen a fürdõvárosban pihenõket, valamint a környéken és az itt élõket egyaránt.
Augusztus 7-én, 14-én, 21-én,
28-án és szeptember 4-én, pénteken
17 órától Bükön, a Koczán-háznál: TERMELÕI PIAC.
Augusztus 8–9. labdarúgó pályáinkon: A Magyar Kupa megyei elsõ fordulója a sorsolás alapján.
Augusztus 15-e, szombat: 1ÚTON (a
Mária-úton) NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP
a világ testi-lelki egészségéért.
Augusztus 15–16. Csepregen:
BOLDOGASSZONY-BÚCSÚ.
Augusztus 15–16. labdarúgópályáinkon: Az õszi szezon elsõ mérkõzései
a sorsolás alapján.
Augusztus 20-án, csütör tökön
Csepregen, az Ottó Kempingben (a
Bognár u. mögött): Egész nap programok, közben 15 órakor városi ünnepség, az új kenyér és a helyi kitüntetések
átadása.
Augusztus 20-án, csütörtökön Bükön és más településeken: Ünnepi testületi ülés és egyéb rendezvények.
Augusztus 22-én 10 órától Bükön,
a Kristálytoronynál (Európa út–Nyárfa u.
2.) I. Crystal Power Challenge – csapatverseny és egész nap programok.
Augusztus 23-án, vasárnap Csepregen: 25 éve újra város a település –
megemlékezés és mûsorok a civil szervezetek közremûködésével.
Szeptember 3-án, csütörtökön 18
ó. Csepregen, a PSMSK-ban: Akik tollat
fogtak. A Répce-vidék költõinek antológiája 2. javított, bõvített kiadásának bemutatója – Közremûködik: dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténész, a kötet szerzõi és
a Farkas Sándor Egylet tagjai.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a
www.visitbuk.hu, a csepreg.hu, a 1uton.mariaut.hu
és a www.naturpark.hu honlapokon.
A rendezõ szervek az idõpont- és a mûsorváltoztatás
jogát fenntartják.

Ki volt dr. Östör József?
Szeptember 3-án a csepregi
Petõfi Sándor Mûvelõdési és Sportház, Könyvtárban bemutatásra kerül az Akik tollat fogtak. A Répcevidék költõinek antológiája 2. javított, bõvített kiadása.

A felerészben megújult kötetben 2-2 új büki és csepregi, s 2-2
Csepreghez, illetve Répcelakhoz is
kötõdõ új poéta versei is helyet
kaptak a régiek mellett. Most mégsem velük foglalkozom, hanem egy
már nem élõ, szintén újonnan bekerült személyt mutatok be.
145 évvel ezelõtt, 1875. július 14én született Gyülevízen (ma: Zsíra) dr.
Östör József jogász, országgyûlési
képviselõ, földbirtokos. A soproni
bencés gimnáziumban tett érettségit követõen a budapesti tudományegyetem jogi karán tanult. Jogi diplomája megszerzése után két
évig gyakornok volt, majd 24 évesen Sopronba tért vissza mint megyei tiszti ügyész. 1900-ban ügyvédi
irodát nyitott a városban. Megnõsült, a házasságból két gyermek született: Antal (1902–1921), aki a következõ költõ az antológiánkban, és
Magdolna (1903–1956).

A megyei törvényhatósági bizottság tagjaként a vármegye politikai és társadalmi életében is részt
vett. Az 1922. évi nemzetgyûlési választásokon párton kívüliként mandátumot szerzett. A választókerületben háromszor is megválasztották képviselõnek, 1931-ben már az
Egységes Párt elnökségi
tagjaként indult. Képviselõként sokat tett Sopron városáért, de országos ügyekben is fellépett. Az 1935-ös választások után tudományos
és irodalmi munkájára,
s a (zsirai és csepregi)
birtokainak ügyeire koncentrált.
Mûvei kor tör téneti
források: a földbirtokreformról készített jogi
szakmunkájára a kortársak is felfigyeltek. Közéleti tevékenységének
emlékeit Közpályám címû mûvében írta meg. A Tisza István saját szavaiban címû könyve a
politikus elfogulatlan megismeréséhez járult hozzá. A reformkorszak
történetérõl, Széchenyi István 1849
utáni éveirõl jelentek meg fontos
munkái. Fiatalkora óta verseket is
írt. Mint a Frankenburg Irodalmi Kör
elnöke és a Soproni Napló címû
napilap szerkesztõje, a város és a
megye kulturális életébe is bekapcsolódott.
Östör József 1949 tavaszán Zsirára látogatott. A szülõi házban éjjel
rátörtek, bántalmazták, és ennek
következtében április 10-én Sopronban meghalt. Holttestét a fia emlékére 1923-ban épített Antal-kápolnában helyezték el, de azt 1952ben a közelében levõ határõrség
katonái feldúlták. Földi maradványait a zsirai temetõbe vitték át.
A www.szivk.hu/ostor-jozsef
felhasználásával:
Sági Ferenc

www.repcevidek.hu
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