Farsang
Nemesládony falucskában
Farsangoltunk februárban.
Délután mind összegyûltünk,
Kora estig ünnepeltünk.
Hol is kezdjem beszámolóm?
Hány jelmez volt? Megszámolom!

Itt jön három Hercegnõ,
Szépségük lehengerlõ.
Az egyik ezüst ruhában,
A másik fehér szoknyában,
Jázmin hercegnõ a bálban
Táncolt a kék ruhájában.

Térkép, távcsõ, szemüveg:
Õ csak Turista lehet.
Amit kell, megszerel Õ,
Ládájával a kis Szerelõ.
A Csontváz egy maszkot húzott,
Katonával barátkozott.

Elsõként egy Kártyát láttunk,
A jelmezén csak ámultunk.
Világítós álarcában
Csubakka is járt a bálban.
Bankrablótól nem rettegtünk,
Rendõr leány volt mellettünk.

Zöld-fehérben a Focista,
A labdáját otthon hagyta.
Kis Méhecske-jelmezbe
Öltözött két legényke.
Ninja lányka kivont karddal
Bátran szembenéz a bajjal.

A hüllõkkel bátran csatáz:
Õ az Aligátorvadász.

Két kis Tündér röpködött:
Csingilignek öltözött.

Együtt sokat játszottunk,
Vetélkedtünk, táncoltunk.
Következett a tombola,
Mindenki ajándékkal tért haza.
Elfáradtunk, hazamentünk,
Jó volt, hogy így beöltöztünk.
Jövõre újra így teszünk:
Vígan mulatunk, együtt leszünk!
Fábián-Bencsik Gabriella

2022. március XII. évfolyam 3. szám • www.repcevidek.hu

2

80 éven túl is…

A kikelet hava

aktív a Csepregrõl
elszármazott hagyományõrzõ
zelebbrõl megismerni, ugyanis évek óta részt
veszek egy fiatalabb kolléganõm könyvének
készítésében mint lektor, tanácsadó, szerkesztõ.
Ugyanennek a kolléganõmnek egy másik munkájához, a kalotaszegi „tiszta szobát”
díszítõ hímzéseket, szõtteseket bemutató kiállítási katalógusának írásához kapcsolódik az
éppen idõszerû feladatom, mert a magyar
szövegét lektorálom, sõt én fordítom németre, ami erõsen igénybe vesz.
– Tudom, speciális témád a népi ékszerek. Hogy állsz vele?
A fotót készítette: Balogh Katalin

– Hosszú idõn át újabb és újabb témák
csábítottak el ettõl. Az utóbbi három évben
viszont más oldalról fordulok az ékszerekhez,
mint korábban. Egy ruhakapocs- és gombgyûjtemény feldolgozásához társultam. Ennek köszönhetõen feltárul elõttem a Kárpátmedencében elõkerült régészeti tárgyak világa, a legújabb kori magyar népi ékszerek
izgalmas elõtörténete. Tájékozódásunk nyomán speciális magyar formának tûnnek a
késõgótikus és a reneszánsz páros kapcsok.
– Köszönöm az interjút. Gratulálok a
folyamatban lévõ munkáidhoz! További
erõt, egészséget, jó kutatást kívánok.
Horváthné Pados Teréz

Következõ megjelenés:
2022. április 6-án
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Csepregen sokan ismerik a Budapesten
élõ Balogh Jánosné Horváth Teréziát, a néprajzkutatót. Ezer szállal kötõdik ehhez a kis
városhoz. Évtizedek óta részt vesz Csepreg
kulturális életében, ír a Répcevidék újságnak. Hiszen csepregi gyökerei vannak!
Anyai nagyapja ugyanis itt született,
gyermekkorát itt töltötte, nemesi elõnevét innen nyerte. Róla, Dr. Csepregi Horváth Jánosról nevezték el az új iskolát. A névadó születése napját, március elsejét minden évben
megünnepli az oktatási intézmény.
Az unoka, Terézia néni nemrég múlt 80
éves, ennek kapcsán érdeklõdöm szakmai munkája iránt.
– Milyen területen dolgozol
még most is?
– Természetesen adódik, hogy
mivel egész aktív idõszakomban
a budapesti Néprajzi Múzeum
textil- és viseletgyûjteményében
dolgoztam muzeológusként, továbbra is a testi ruha és lakástextil témák foglalkoztatnak. A
népviseletkutatás fordította figyelmemet Csepreg felé is. Miután Kapuvár, a Rábaköz központja parasztviseletét egyetemi szakdolgozatnak, majd
doktori értekezésnek földolgoztam, professzorom hívta föl a figyelmemet, hogy érdemes lenne a Répcemellék központjának,
Csepregnek a polgárosultabb viseletét is föltárni. Ezért kezdtem el 1969-ben visszajárni
õseim földjére, ahol is rokonaim nagy segítséget jelentettek a munkában. Összefoglaló
írásomat („Csepreg és környéke magyar
népviseletei”) 2008-ban adtam közre a Vasi
Szemlében.
Jelenleg azonban a magyar nyelvterület
egy távoli vidékének, Kalotaszegnek a gazdag öltözködéskultúráját van alkalmam kö-

„Köszöntlek, kedves, szép
március! Ibolyaszagú, langyos
leheletedet érzem már a levegõben. Zöld szõnyegeidet látom már kiterítve a halmokon. Itt-ott fehérlenek az árnyékos mélyedésekben a tovavonult télkirálynak elhagyott rongyai, de a napot
már te emeled az égre, s a földön már a te lábad
jár. És a te lábad nyomán kizöldül a fû, és elõkéklik az ibolya.”
Gárdonyi Géza gondolatai a tavaszról a mai
ember számára is ugyanazt jelentik, ez mit sem változott 100 év elteltével. A naptár szerint március elseje, csillagászati szempontból pedig március 20-a
vagy 21-e a tavasz kezdete. A természet éled,
megújul. Mindannyian szabadulnánk már a hideg
évszaktól, pedig ez az idei nem is volt annyira hideg. Hosszabbodnak a nappalok, hajnalban a
madarak a kertben már hangosan köszöntik a napot. Most már végérvényesen itt a tavasz!
Rögtön március elején véget ér a farsang,
kezdõdik a böjti idõszak, ami a testet illeti. A lélek
azonban szárnyalhat. Március 8. – a nõk napja.
A tavasz elsõ kedves ünnepe. S bármennyire
megkopott már a nõnap eredeti üzenete, a
szebbik nemet mindig érdemes volt és érdemes
lesz ünnepelni
Március idusán aztán kokárdát tûzünk, hogy
így tisztelegjünk azok elõtt a hõsök elõtt, akik részt
vettek az 1948-49-es szabadságharc küzdelmeiben. Kisiskolás kora óta nemzedékek sora tanulta, hogy a magyarság ebben a küzdelemben a
szabadság oldalán állt. Felmérések igazolják,
hogy a nemzeti ünnepeink sorában a magyar
embereknél ez az ünnep foglalja el az elsõ helyet. Talán azért, mert az ünnep legfõbb eszméje
a szabadság!
Minden kedves olvasónak kívánok télûzõ, éledõ, megújuló, szívet melengetõ, tavaszillatot hordozó, virágos, kokárdás márciust!
bvr
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Biztonságosabb
szennyvízelvezetés Bükfürdõn

• Egyházasfalu

Többszörösen is a turizmust szolgálja a mintegy 330 millió forintos bükfürdõi beruházás: kikerült a fürdõ területérõl a városrész szennyvízátemelõje és több mint 2,5 kilométer szennyvízvezetéket cseréltek ki.
A beruházáshoz a Kisfaludy 2030 Turisztikai
Fejlesztõ Nonprofit Zrt. 314.985.400 Ft vissza nem
térítendõ támogatást biztosított Bük Város Önkormányzatának a „Bükfürdõ 2021” címû ET-2019-

miatt is cserére szorult: a Bernáth Lajos sétány
mellett útban lett volna egy esetleges bõvítésnél. Az új létesítményt a mezõgazdasági terület
és a fürdõ parkolója közötti területre helyezték
el. 2021 áprilisában vette birtokba a munkaterületet a kivitelezõ, a vállalt határidõre befejezték
az építkezést, 1,6 kilométer nyomóvezeték és 1
kilométer gravitációs vezeték készült, és bekötöttek a szennyvízelvezetõ hálózatba még egy ét-

02-15 számú pályázat keretében. „Kevésbé látványos, de annál hasznosabb” – mondta dr. Németh Sándor, Bük polgármestere a Bükfürdõ
2021 projekt önkormányzati elemérõl. Az 1970es években készült Bükfürdõ szennyvízelvezetése, az évtizedek alatt történt rákötések nyomán
növekvõ terhelést nehezen bírta a csatornahálózat. A visszaáramló szennyvíz a fürdõn, a szállásadóknál és a vendéglátóhelyeken is okozott
gondot, ezért is szükséges volt a hálózat javítása. A régi szennyvízátemelõ az elhelyezkedése

termet és egy szállodát. A beruházást a Bükfürdõ 2021 projektben Bük Város Önkormányzata
valósította meg, késõbbi turisztikai fejlesztéseket
alapoztak meg a biztonságos szennyvízelvezetéssel. A „Bükfürdõ 2021” projektben egy magáncég átépíti a szabadidõközpontot, élményközpont készül, a Büki Gyógyfürdõ Zrt. a kempingfejlesztésen és konyhaépítésen dolgozik:
ezzel a most elkészült közmûberuházás csak az
elsõ a 2022-es turisztikai fejlesztések sorában.
yde

O LV A S S M I N K E T O N L I N E I S !
www.repcevidek.hu
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95. születésnapot
ünnepelt Egyházasfalu
Legkedvesebb ünnepeink egyike a születésnap, fiatalon és idõsebb korban egyaránt,
amikor örömmel fogadjuk szeretteink és ismerõseink jókívánságait. Ugyanakkor évente
megismétlõdõ számadás is egyben, ahogy
múltat és jelent összevetve, s a jövõ terveit latolgatva mélyen elgondolkodunk.
2022 januárjában töltötte be és ünnepelte falunk szépkorú lakója, Horváth Ferencné,
mindannyiunk kedves Sári nénije a 95. születésnapját. Szeretõ családtagjaival együtt
nagy-nagy örömmel köszöntötte valamennyiünk nevében Sándor József polgármester és
Szakálné Szabó Zita aljegyzõ asszony is.
A mindig mosolygó, kedves szavú Sári néni elérzékenyülve hallgatta a jókívánságokat,
majd szívesen beszélt mindennapjairól. A
hosszú élet titkát elsõsorban a derûs életszemléletben s az imádságos lelkületben látja.
Emellett nagyon fontos számára egészsége
megõrzéséhez a minél hosszabb idejû szabad
levegõn való tartózkodás. Ennek érdekében
szívesen sétál a déli napsütésben és estefelé
egyaránt. A legnagyobb éltetõ erõnek azonban szeretõen gondoskodó családját tartja, s
a falubeliekkel ápolt jó kapcsolatát. Hiszen sétái során mindig találkozik kedvesen érdeklõdõ, jó egészséget kívánó ismerõsökkel, akik
szinte családtagként tekintenek rá.
Kedves Sári néninek az eddig elhangzott
köszöntések mellé ezúton is szeretnénk jó
egészségben eltöltött, sok-sok örömet tartogató éveket kívánni, hogy hasonló módon
gratulálhassunk majd 100. születésnapján is.
Major Izabella
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Elsõ Kenyérkészítõ
Workshop Csepregen
dést kap a készítõjétõl, hajtogatás,
formázás. Alázatot, hiszen sok türelem kell ahhoz, hogy egyénenként
eljussunk a saját tökéletes kenyerünkhöz.
Bemutatom a folyamatot az elején:
hú, de bonyolult ez a
kovászolás.
Utána
nem sokkal jön az „Úristen, de gyönyörû kenyereket sütök vele.”
Köszönjük a nagy
érdeklõdést, remélhetõleg mindenki jól
érezte magát, köszön-

hez, tudást, idõt és alázatot igénylõ tevékenység. Tudtam, mert meg
kell érteni, ki ebben a tésztában a
kovász, és mit csinál. Idõt, mert attól lesz a kenyér kiváló, ha sok törõ-

jük Soproni Attila szakmai koordinálását, valamint a Celldömölki Malom és a Gyermelyi Zrt. támogatását, találkozunk a legközelebbi
workshopon.
TTM
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Hihetetlen reneszánsza van a
házi kenyér készítésének, ennek a
tevékenységnek sorolni sem tudom, mennyi pozitív hozadéka
van. Visszamegyünk a gyökereink-
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• Csepreg
Új autó a polgárõröknek

Új úton Zsirán
Régi álma vált valóra a településen – és
fõleg az ebben az utcarészben – élõknek azzal, hogy a Rákóczi utca utolsó szakasza is
megújulhatott. Igaz, hogy ebben az utcarészben csak néhány ház – összesen 5 – áll, de az

által kiírt „Belterületi útfelújításra” összesen
12.991.306 Ft-ot nyert a település.
A projekt összköltségvetése közel 20 millió
forint volt, így a hiányzó összeget az önkormányzat pótolta ki.

itt élõknek a közlekedését megnehezítette a
már-már járhatatlan út.
Évtizedek óta nagyon rossz állapotban
volt, és hiába került az utóbbi években rendszeresen beadásra az útfelújítást célzó pályázat, sokáig nem járt sikerrel az önkormányzat.
A tavalyi évben azonban jött a jó hír: végre
nyer tes lett a pályázat. A Belügyminisztérium

Az elkészült út átadására január 19-én került sor. Az átadó ünnepségen beszédet mondott Barcza Attila országgyûlési képviselõ,
Nagy Ferdinánd polgármester, majd Kovács
Pál atya megáldotta az elkészült utat. Az ünnepségen megjelenteket meleg itallal vár ták,
az utca lakói pedig finom süteményekkel kíNPK
nálták a vendégeket.

A Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és
Bajtársi Egyesület A Magyar Falu program keretében 2021-ben elnyert az FCA/5046/2021 iktatószámon a mûködési feltételek javítása céljára 5 000 000 Ft-ot gépjármû vásárlására.

Az Egyesület egy Dacia Duster típusú új
gépjármûvet vásárolt, melynek beszerzéséhez
és szolgálatba állításához eddig önerõbõl
még 500 000 Ft-ot ruházott be. A gépjármûvel
a szolgálatok ellátását 2022. február hónapban kezdték meg.
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Az új gépjármûvet és az egyesület meglévõ autóját Finta József plébános úr 2022. 02.
13-án megáldotta.
A gépjármû használatához sok sikert és balesetmentes szolgálatot kívánunk a tagoknak.
Horváth Zsolt
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Szépkorút köszöntöttek Meszlenben
Õri Zoltán polgármesterünk és dr. Kiss Patrik a
Nemesbõdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõje
a napokban köszöntötte Hegedüs Jóska bácsit,
aki 90. születésnapját ünnepelte. Jókívánságaik
mellett átadták a neki szánt emléklapot is.
Én is meglátogattam az ünnepeltet, és feleségével együtt sok szép emléket osztottak meg
velem. Igazi öröm volt látni és hallgatni Anci nénit és Jóska bácsit, amilyen szeretetteljesen beszéltek a régmúlt dolgairól, a meszleni szokásokról, a családjukról. Jóska bácsi 1932. 02. 05én látta meg a napvilágot Meszlenben. Az általános iskolát is itt, a faluban járta ki. Szülei birtokán, majd a szombathelyi Villamosipari Szövet-

kezetnél és a Vizügynél is dolgozott. 1950-ben
sorozták be katonának és 1952-ben szerelt le.

Nemsokára rátalált a szerelem Török Anna, Anci néni személyében. Egész életükben aktívan

részt vettek a falu életében, több színdarabban
is játszottak. 1960-ban házasodtak össze és ebben az évben kezdték el építeni álmaik otthonát. Gyermekeik: András 62-ben, Renáta pedig
67-ben született. Nagy szeretettben nevelték
õket. Jelenleg 4 unokától 3 dédunokával büszkélkedhetnek, a legkisebb mindössze 3 hónapos. Ottlétem során a nagy becsben lévõ fotók
is elõkerültek.
Az egész falu nevében kívánunk nekik még
sok boldog együtt töltött éveket, erõt és
egészséget!
Balázs Anikó
közmûvelõdési referens

Zumbaközösség Répceszentgyörgyön
szótere kitûnõ helyet biztosított a mozogni vágyóknak. Míg az édesanyák táncoltak, addig
gyermekeik hol a csapathoz szegõdtek és próbálták felvenni a ritmust, hol pedig, élvezve
egymás társaságát, belakták a játszóteret.
Összetar tó kis közösség alakult ki, és minden

temberi megrendezésû 1. családi napunk alkalmával is tar tottunk rögtönzött zumbaórát,
melyhez bárki csatlakozhatott, akinek csak
kedve támadt. Idén újult erõvel kezdtük neki a
foglalkozásnak. Bízom benne, hogy hétrõl hétre töretlen lelkesedéssel vágunk bele az új év-

arra, hogy létrejöjjön egy zumbaközösség. Így
nyár elején elindult a szer vezõdés.
Helyi és környékbeli fiatalok, anyukák, hölgyek és olykor urak is csatlakoztak hozzánk.
Nagy lelkesedéssel kerestük fel minden héten
a közösségi színteret, melynek udvara és ját-

alkalommal kellemes, derûs hangulatban telt
a foglalkozás. Így nem volt kérdés, hogy az
augusztusi falunapunk alkalmával örömmel
álltunk a közönség elég, és bátran mondhatom, hogy produkciónk osztatlan sikert aratott.
Ezek után természetesnek vettük, hogy a szep-

be. A tavaszi, nyári idõszak alkalmával talán
még bõvülõ létszámmal viszünk majd színt továbbra is a közösségi színtér életébe.
Köszönet a csapatnak és az oktatónknak:
Edinának!
tSz
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A tavalyi év a pandémia ellenére sem hátráltatott bennünket abban, hogy újonnan alakuló közösséget generáljunk Répceszentgyörgyön. A tavaszi feloldásokat követõen erõsödött a közösségben a kimozdulás, mozgás lehetõsége. Ebbõl adódóan kitûnõ alkalom nyílt
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Rajzpályázat-dobogós
a Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvodában
Tavaly év végén rajzpályázatot hirdettek
Sopronban „A FÖLD LEGBOLDOGABB NAPJA –
Mit tehetünk a zöldebb jövõért?” néven óvodások, általános iskolások és középiskolások számára. A mezõny rendkívül szoros volt, nagyon
sok kreatív és értékes alkotás érkezett be a gyermekektõl, fiataloktól. A beérkezett egyéni pályamunkákat szakmai zsûri bírálta el, de kihirdettek egy-egy közönségdíjast is minden kategóriában; a legtöbb internetes szavazatot gyûjtõ
pályamunka alkotói is kaptak díjat.
A megvalósítás ötletessége, egyedisége, kreativitása alapján született meg a döntés. Nem
volt egyszerû a zsûri feladata, hogy ilyen sok remek alkotás közül kiválassza a legjobbakat. A
nyerteseknek a díjakat 2022. február 8-án Dr. Farkas Ciprián, Sopron Város polgármestere adta át
a Liszt Ferenc Kulturális Központban. Az óvodás
díjazottak között második helyezést ért el Rákóczi
Zsófia a sopronhorpácsi óvodából. Szívbõl gratulálunk neki!
Balogh-Igler Patrícia

Online farsangi jelmezverseny Tömördön
immár 2. alkalommal, csak visszaemlékezhetünk az elmúlt évek eseményeire.

A Tömördi Önkormányzat Képviselõtestülete
úgy döntött, hogy online farsangi jelmezversenyt hirdet kicsiknek és nagyoknak. Így a gyer-

mekek és a szülõk idén is át tudták élni a farsangi készülõdés élményét, a vidámságot, s kiléphettek az elszigeteltségbõl.
A verseny résztvevõi az általuk elkészített, viselt ötletes és egyedi jelmezeikkel meglátogatták a Primadonnát. A vele készült szelfiket, csoportképeket rövid beszámolókkal elküldték
Borbás Anikó település közmûvelõdési referensnek, aki feltette azokat községünk közösségi oldalára: facebook.com/tomord.hu. Oda ellátogatva megcsodálhatjuk a mesteri alkotásokat.
Az eredményhirdetésre 2022.02. 26-án
16.00 órakor került sor a Faluházban. A nyertesekrõl következõ számunkban írunk majd! Köszönjük mindenkinek az együttmûködést, a készülõdést, s a bemutatkozást!
KSZÁ
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Akik átutazóban jár tak nálunk az elmúlt hetekben, elcsodálkozhattak, hogy a buszmegálló ablakán sok-sok színes álarc köszöntötte a
bekötõúton érkezõket, majd a váróteremben
Florenza Pietra Ferrara Primadonna mosolygott
s integetett az átutazóknak, s köszöntötte a hazaérkezõ vagy vidékre induló helybelieket. A
hölgy Velencébõl, a vizek, lagúnák, a karnevál
fõvárosából érkezett, s a mostani jár vány idején segítette ezen idõszak hangulatát megidézni számunkra.
A farsang a tavaszvárás ünnepe, évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes felvonulások idõszaka, ami január 6-tól, vízkereszttõl a húsvétot megelõzõ
negyven napos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A koronavírus jár vány miatt,
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Egészséghét és sólyombemutató
a Sopronhorpácsi óvodában
A Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvodában egészséghetet
tartottak azzal a céllal, hogy játé-

kosan egészségnevelõ programot
nyújtsanak az óvodások részére. Az
egészséghét során arra törekedtek
az óvónõk, hogy a gyerekek játé-

kos módon sajátíthassák el, hogyan kell ügyelniük az egészségükre, miért szükséges a testük
ápolása, a helyes táplálkozás és a
megfelelõ mozgás. Ehhez külön-

bözõ mozgásos feladatokat végeztek, gyümölcssalátát, egészséges ételeket kóstoltak
és mondókákat tanultak az egészségrõl,
mozgásról, helyes tisztálkodásról.
A gyerekeknek izgalmas volt ez a hónap, hiszen a következõ héten
sólyombemutatót tekinthettek meg. A bemutatóval a solymász felhívta
az óvodások figyelmét a
természet- és állatvédelemre és nem
utolsó sorban megértette velük a felelõs állattartás fontosságát.
Balogh-Igler Patrícia

Farsangi felvonulás
Február 19-én a kicsit borús idõ
ellenére is szép számmal jöttek el a
tompaládonyiak a farsangi felvonulásra. A faluház elõtt volt a gyülekezõ, és a népes kis csapat délután
három órakor indult. Zeneszó kíséretében vonultak végig a résztvevõk

Néhány helyen megállva rögtönzött bolond esküvõnek lehettünk
részesei pár helyi fiatal közremûködésével. A jókedvû társaságot több
helyen az utcán várták a helyiek, és
szívmelegítõvel kínálták a felnõtt korúakat. A polgármester asszony, aki

elõször az Ifjúság, majd a Hunyadi
utcán. Ötletes, kreatív jelmezeket öltöttek kicsik és nagyok. Többek között volt pillangó, méhecske, vadász, bohóc, ördög, angyal, király,
farkas, kis Piroska, unikornis, virág,
rendõr, kalóz, oroszlán. Egy kalap,
mamakötény, színes paróka vagy
egy méretes napszemüveg ugyanúgy felismerhetetlenné tette a viselõjét. Bárki csatlakozhatott a menethez, a jelmez nem volt kötelezõ.

ugyancsak jelmezt öltött, a kosarából pogácsával és fánkkal kínálta a
„bámészkodókat”. A felvonulás végén a résztvevõket a faluháznál forralt bor, meleg tea, pogácsa és az
ilyenkor elengedhetetlen farsangi
fánk várta az önkormányzat jóvoltából. Beöltözni, álarcot húzni mindig
izgalmas és remek szórakozás, erre
a sok csillogó szemû, mosolygós
gyermek és felnõtt volt a bizonyíték!
bvr
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Auguszt Imre tragédiája
a Kõszeg és vidéke c. hetilapban megjelent tudósítás alapján
holtan. A rendõrhatóság azonnal kiküldötte a
helyszínére Somogyi István rendõrbiztost, dr.
Kovács István v. t. fõor vost és két rendõrt és mire kiér tek megkapták az utánuk küldött kerékpáros rendõr azon jelentését, hogy Auguszt Imre megkeresésére is induljanak. Nemescsóra
küldönc vitte az erdei bizottságnak a hírt, hogy
hazajöhetnek karhatalom nélkül is. Az eljárt

idei fatermékének átvétele végett. Kéry József
erdõõr elkésve érkezett oda s mikor az erdõmester kérdésére azt felelte, hogy az éjjel mulatott, azért késett el s azt is látta, hogy nem
egészen józan állapotu, többet nem is beszélt
vele, hanem folytatta az átvételi munkát. A bizottsági tagok egymás mellett állottak, mikor
hir telen lövés dördült el. Megrémülve látták,
hogy Auguszt Imre néhány jajkiáltással elterül s
amint a lövés irányába néztek, azt látták, hogy
Kéry erdõõr mintegy 15 lépés távolságban
újra feléjük céloz. E pillanatban földhöz vágta
magát Hárs erdõmester és ennek láttára Kéry
gyors iramban elsietett a város irányában.
Hozzájuk sietett Treiber Antal hámori fakereskedõ és megbor zadva látták, hogy Auguszt Imre,
a polgármester öccse élettelenül fekszik a
nedves talajon. Azonnal kocsira szálltak és
Nemescsó községbe hajtattak, honnét Zsigmond Ernõ körjegyzõ útján értesítették a rendõrkapitányt és a hazautazáshoz karhatalmat
kér tek. Idõközben ugyancsak a rendõrségnél
jelezték, hogy a városi téglagyár elõtti puskapor torony közelében Kéry József erdõõr fekszik

hatósági kiküldöttek megállapították, hogy
Kéry József erdõõr vadászfegyverével szíven
lõtte magát és azonnal meghalt. Az alsó erdõben megtalálták Auguszt Imre már megdermedt hulláját. Utóbbit lakására szállították,
elõbbit a temetõ halottas kamarájába. Az
esetrõl értesített kir. ügyészség a temetési enge délyt meg ad ta. A me zõn és er dõ ben
Kéryvel találkozott néhány munkás beszélte,
hogy Kéry izgatottan elmondta, miszerint két
embert lelõtt, de még egy harmadik is sorra
kerül. Ebbõl azt következtetik, hogy a polgármestert is ki-kiszemelte áldozatának s azért is,
mert a délutáni órákban rendesen a téglagyár körül szokott járni s mint Kéry felettes hatósága gyakran intézte ennek fegyelmi ügyeit s e
miatt úgy fõnökére, mint az erdei bizottságra vonatkozólag gyakran tett fenyegetõ kijelentéseket.
Kéry örökösen elégedetlen, felebbvalóival szembe helyezkedõ volt és erdõõrtársaival is rosszakaratu. Ez még fokozódott, mikor ugyanezen okból a
felsõ erdõbõl az alsó erdõbe helyeztetett át. Különösen Auguszt Imre és Szova Ferenc bizottsági tagokban képzelte ellenségeit. Múlt évben még ar-

ra is elragadtatta magát, hogy egyik helyi lapban
felebbvalói és az erdei bizottság ellen nyílttéri közleményt tett közzé a „Günser Anzeiger“-ben, melyben erdõõrtársait is meggyanúsította, akkoriban
általános megbotránkozást szült e közlemény
megjelenése s igen elitélõleg nyilatkoztak e lapról,
melynek kiadója úgylátszik nem volt tisztában azzal, hogy egy alkalmazottra nézve súlyos következményekkel jár az ilyen közlemény megjelentetése.
Kéry ellen megindult a fegyelmi eljárás és az alispán 60 korona pénzbírságra és erdõõrtársaitól való bocsánatkérésre ítélte. Ez utóbbit nem volt hajlandó megtenni. Nem használt az erdõmester minden rábeszélése és az ebbeli eljárás formai
megkönnyebbítése. Mindig makacs természete
úgy látszik már ekkor megállapodott e szörnyû elhatározás végrehajtásában. A város közönsége
körében általános részvétet keltett Auguszt Imre e
szomorú kimúlása. Voltak, akik lebeszélték a bizottságban való közremûködéstõl, de hasztalan. Anynyira szívvel-lélekkel teljesített minden közérdekû
szolgálatot, hogy a fenyegetések sem tartották
vissza vállalt kötelesség teljesítésétõl. Mindig és
mindenütt nagy buzgóságot, sajnos sokszor fékevesztett túlbuzgóságot és kiméletlenséget fejtett ki
munkálkodásában s örökös gyanúskodás volt az õ
szerencsétlen természete. Szívós, kötelességtudó,
önérzetlen polgár volt, akit minden közügy forrón
hevített. Szerdán végbement temetésén a zuhogó
esõ dacára e város polgárai impozáns nagy
számban kísérték utolsó útjára s meleg részvétet
tanúsított hátramaradt neje és 4 gyermeke valamint gyászoló polgármester bátyja iránt. Elhantolása után öngyilkossá lett gyilkosát temették el, ki feleségét s három gyermeket hagyott hátra nagy
szegénységben, mert az utolsó években igen
könnyelmû életet folytatott.”
Az 1925. július 26-i lapszámban az
alábbiakat olvashatjuk:
„Auguszt Imre emlékmûvének leleplezése
tárgyában a helyszínen tartandó ünnepi közgyûlésre a polgármester kibocsájtotta a
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Az 1914. augusztus 2-án megjelent lap
így számol be a történtekrõl:
„Gyilkosság, öngyilkosság.
Bor zalmasan megdöbbentõ eset tör tént
hétfõn városunkban, a város alsó erdejében.
Hárs István erdõmester, Jagits Imre számvevõ,
Auguszt Imre városi képviselõ, erdei bizottsági
tag megjelentek ott a nemescsói erdei vágás
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meghívókat. A közgyülés délután 4 órakor veszi
kezdetét és azok, akik kocsikon mennek az ünnepély helyére fél 4 órakor gyülekeznek a városháza elõtt. Az ünnepség iránt a nagyközönség
körében is élénk érdeklõdés nyilvánul meg és

azért jó idõ esetén igen sokan vesznek részt az
ünnepségen. Kedvezõtlen idõjárás esetén a leleplezõ ünnepség jövõ vasárnapra marad.”
Az 1925. augusztus 2-i lapban foglalták
össze az emlékmû avatását:
„Auguszt Imre emlékkövének leleplezése.
Igazán kellemes idõ kedvezett azon szép ünnepségnek, mely az Alsóerdõben játszódott le
múlt vasárnap délután. Auguszt Imre emlékkövét leplezte le Kõszeg város képviselõtestülete
és ez alkalomból a polgármester a helyszínére
rendkívüli közgyûlést hívott össze, melyen nemcsak a képviselõtestület tagjai jelentek meg
elég szép számban, hanem a város közönségébõl is sokan keresték fel az ünnepség színhelyét,
mely az Alsóerdõ egyik legszebb részletén terül
el, hol egy nagy rétterületen áll a hatalmas emlékoszlop, körülültetve apró fenyvesekkel és ez
alkalomból szépen feldíszítve igazán ünnepélyes képet mutatott.
Magáról a közgyûlésrõl leközöljük a felvett
jegyzõkönyvet, mi magában véve is érdekes,
de meg azért is, mert hiszen az Isten szabad ege
alatt nem igen szoktak városi közgyûléseket tartani. Tehát a rendkívüli események, rendkívüli

helyzetet is teremtenek. Lássuk szószerint a jegyzõkönyvet:
Jegyzõkönyv. Felvétetett Kõszeg szab. kir. r. t.
város képviselõtestületének 1925. évi július hó 26án tartott rendkívüli közgyûlésérõl. Jelen vannak:
Jambrits Lajos polgármester, dr. Nagy-Ebeling
Miklós gazd. tanácsnok,
Jagits Imre fõjegyzõ,
Mészáros Antal erdõmester, Csapodi Kálmán
pénztárnok, továbbá
Sulyok Ferenc, Tangl
Adolf, Wurst Kamill, Szova Ferenc, Flamisch Gusztáv, Jesztl József, ifj. Róth Sándor, id. Róth Sándor,
Róth Jenõ, Stipkovits István, Müller Ferenc, Eitner
Imre, Wiedemann Béla, Auguszt János és Wurst
József képviselõtestületi tagok. Képviselõtestületi
tagok a városháza elõtt gyülekeztek délután 4
órakor, ahonnan a polgármester vezetése alatt a
város Alsóerdejében, a helyszínére vonultak
hosszu kocsisorban, az ülés egyetlen tárgyának

helyszínén való letárgyalására. Ott a helyszínen a
kiszállt képviselõtestületet nagyszámu érdeklõdõ
közönség, a kõszegi Concordia dalárda és
Auguszt Imre rokonsága és családja várta. A polgármester a rendkívüli közgyûlést, amely
rendkívüli tárgyánál fogva rendkívüli helyen, a
felállított emlékmû elõtt tartatik meg, a Hiszekeggyel megnyitja — mit megelõzõleg a dalárda
énekelt igen szépen —, a jegyzõkönyv vezetésé-

re Jagits Imre fõjegyzõt, a jegyzõkönyv
hitelesítésére pedig Auguszt János, Szova Ferenc,
Müller Ferenc, Róth Jenõ és Tangl Adolf képviselõtestületi tagokat hívja fel. Utána Jambrits Lajos
polgármester ünnepi beszédet mondott: bejelentette, hogy a város képviselõtestületének 1924.
évi
október
14-én
tar tott
rendkívüli
közgyûlésében hozott véghatározatnak megfelel,
mert az emlékkövet, hivatásának áldozatul esett
Auguszt Imre vértanui halálának helyén
felállíttatta a következõ felirattal: »E helyen lett hivatásának áldozata Auguszt Imre Kõszeg városi
képviselõ és erdei bizottsági tag 1914. julius hó
27-én.« A polgármester ünnepi beszédében méltatta Auguszt Imre önzetlen munkálkodását és azt
mint követendõ polgári erényt állította be. Majd
átvette a polgármester az emlékmûvet a város
gondozásába és a város közönsége nevében
hatalmas virágkoszorút helyezett az emlékmûre,
amely a jövõben is hirdetni fogja a polgári kötelességteljesítés mintaképét. A kegyeletes érzületnek megható megnyilvánulásáért Auguszt János
mondott köszönetet. Végezetül elénekelte még
a dalárda a magyar
Himnuszt, mire a polgármester az ünnepséget, illetve a rendkívüli közgyûlést bezárta.
Igy szól a jegyzõkönyv, ami mindent elmond a lelkes kis ünnepségrõl és minket csak arra kért fel a polgármester, hogy e helyrõl mondjunk köszönetet mindazoknak, kik fogatjuk rendelkezésre bocsátásával hozzájárultak az ünnepély teljességéhez és a
kõszegi dalárdának, ki mindig szívesen áll rendelkezésre, ha az ünnepély fényét emelni kell.”
Lenkey László
Horvátzsidány
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Évfordulók a Répce-vidéken 2022

275 évvel ezelõtt, 1747. 03. 04-én született
Csepregen dr. Szabó Imre kanonok. Szülei: a nemesi származású Szabó Mihály és Hegedûs Anna. A teológiát Nagyszombaton, majd Rómában végezte. Rómában avatták a teológia doktorává 1771. március 26-án és szentelték pappá. Hazatérve a gyõri püspöki szentszék esküdt
jegyzõje lett, ahol öt évet és egy hónapot töltött.
Ezután elnyerte a nyúli plébániát. 1789. október
5-tõl 1795. február 10-ig Körmend plébánosa
volt. Szabó Imre Sigray Jakabbal való barátsága révén bekerült a Martinovics-féle összeesküvésbe. Róla azt állította Sigray a vallomásában,
hogy felvette a Reformátorok Társaságába. En-

nek alapján le is tartóztatták. 1794. december
24-én szembesítették a kõszegi gróffal. Minthogy a plébános kitartóan tagadta a gróf állításait, Sigray végül is zavarba jött, és azt mondta:
„lehet, hogy a plébános nem is figyelt arra, amit
mondott.” Szabadulása után a körmendi plébános további életútja sikeresnek mondható. Ferenc király 1795. január 5-én szombathelyi kanonokká nevezte ki. Késõbb c. almádi apát lett.
A korabeli írások úgy emlékeznek meg róla, mint
a szombathelyi egyházmegye egyik legjótékonyabb papjáról. Kisebb adományok mellett jelentõs összeget juttatott a szombathelyi polgári
gyámoldának és az 1824-ben alakult Emberszeretõ Egyesület által építendõ kórháznak. 1826.
szeptember 15-én halt meg Szombathelyen, és
a székesegyház kriptájában temették el.
175 éve, 1847. 04. 01-én Kõszegen hunyt el
gróf tolnai Festetics Imre fõúr, kamarás, tudós. Ságon született 1764. december 2-án.
„Szülei gróf Festetics Pál (1722–1782) és Bossányi
Julianna (1734–1805) csillagkeresztes hölgy. Házi tanítója Nagy Jeromos piarista szerzetestanár
német és latin nyelvre, valamint történelmi ismeretekre oktatta. 1782-ben katonai pályára lépett. A török elleni háborúban a Délvidéken szolgált kapitányi rangban a Levencher könnyûlovas ezredben. Megsebesült, a rangját kénytelen
volt letenni, ezért kilépett a hadseregbõl (1790).
Az országgyûlés 1807-es határszéli országos választmányának tagja, valamint császári és királyi
kamarás volt, de aktívan nem vett részt a politikában. A keszthelyi családi könyvtár gazdag
volt állattenyésztési témájú könyvekben, és a
Festetics-birtokokon lovakról és juhokról már
1807-tõl törzskönyveket vezettek, melyekben
örökléstani megfigyeléseket is lejegyeztek. A
gyapjúkonjuktúra miatt figyelme a legtöbb
gyapjút adó juhfajták tenyésztése felé fordult. A
Schedius Lajos körül 1802-ben alakult természettudományos körhöz tartozott. F. Imre többször
publikált az Oekonomische Neuigkeiten címû
lapban. Egyik cikkében (1819) állattenyésztési
tapasztalatai alapján négy pontban fogalmazta meg az általános genetikai törvényszerûségeket. Felismerte a módszeres kutatás fontosságát. Mindezt négy évvel R. Knight angol kutató
és 46 évvel G. Mendel elõtt.”
1847. 05. 30-án Felsõszakonyban született Horváth Róbert István perjel, tanár. „1867.
szeptember 8-án lépett a rendbe, Pannonhal-

mán teológus, a budapesti tudományegyetemen földrajz–történelem szakos tanári oklevelet
szerzett. 1874. június 30-án pappá szentelték.
Gimnáziumi tanár 1874-tõl Kõszegen, 1877-tõl
Pápán, 1883-tól Esztergomban. 1886-tól Sopronban tanított magyar, latin nyelvet és történelmet. 1896-tól hitszónok és templomi gondnok,
1898-tól Komáromban gimnáziumi tanár, 1901tõl Kajáron lelkész, 1907-tõl Zalaapátin nyugdíjas, 1912-tõl alperjel. Budapesten hunyt el 1915.
április 11-én.”
1847. 08. 14-én Szakonyban született Czingraber Lajos kanonok, mosoni fõesperes.
„Középiskolai tanulmányait Szombathelyen, Kõszegen és Gyõrben végezte, 1869-ben érettségizett. Teológiai tanulmányait a gyõri szemináriumban fejezte be. Áldozópappá is Gyõrött szentelték 1872. november 5-én. Feketevárosban egy
évig káplán. 1873-tól 1881-ig Magyaróváron segédlelkész, közben 1879-ben Köpcsényben adminisztrátor, 1881-tõl 1907-ig Miklóshalmán plébános. Itt újjáépítette a község római katolikus
templomát, zárdát, leányiskolát és óvodát létesített. 1904-ben magyaróvári kerületi alesperes,
1905-ben pápai kamarás, 1907-tõl 1918-ig
Moson község plébánosa. A mosoni templom tornyát kiépíttette, a templomot kifesttette és az öszszes kápolnát restauráltatta. 1910-tõl Szent
Györgyrõl nevezett címzetes prépost, 1918-tól
gyõri kanonok. 1919-ben a szentszéki fegyelmi
bíróság elnöke, 1920. október 21-tõl 1924. szeptember 10-ig Gyõr belvárosi templomának plébánosa és alesperese. 1926-tól mosoni
fõesperes. A háborús évek alatt Moson közéletének és különösen pedig közélelmezési ügyeinek
irányításával is foglalkozott. E téren szerzett kiváló
érdemeiért 1917. október 22-én a II. osztályú polgári hadiérdemkereszttel tüntették ki. Gyõrben
hunyt el 1939. március 23-án.”
150 éve, 1872-ben született Fülesen (ma
Nikitsch Ausztriában) Dr. Takáts József, elõször
Szakony, majd Bük elsõ körorvosa. (+ 1937. 12.
13. Budapesten.) Részletes életrajza olvasható
Szabó József: A Büki Evangélikus egyházközség
története c. könyvben.
125 évvel ezelõtt, 1897. 12. 26-án született
Felsõbükön Szarka Géza író, pedagógus. Életrajza olvasható Gyurácz Ferenc: Bük c. kismonográfiájában.
SF
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300 éve, 1722. 12. 07-én született Ságon tolnai Festetics Pál gróf „egy vagyonos köznemesi
családban, Festetics Kristóf (1696–1768) somogyi alispán, királyi tanácsos, szeptemvir és
mezõszegedi Szegedy Judit (1705–?) gyermekeként. Tanulmányaiton, Bécsben, 1742–1743-ban
pedig Lipcsében végezte, ahol Johann
Christoph Gottsched tanítványa volt. Hazatérve
a kõszegi kerületi táblánál egy ideig joggyakornok, majd 1748-tól Sopron vármegye helyettes
alispánja. 1749 novemberétõl 1756 májusáig a
vármegye megválasztott alispánja, 1751-ben
országgyûlési követe.
1756-ban rövid ideig a kõszegi kerületi tábla
ülnöke volt, de még ugyanebben az évben
a bécsi központi hatóságokhoz rendelték. 1758ban udvari, 1759-ben kancelláriai tanácsos lett,
majd 1762-ben rangjának megtar tásával
az Udvari Kamarához került. Ez állásában Mária
Terézia bizalmasává lett, akinek felkérésére javaslatokat készített az 1764-i országgyûlés elé
terjesztendõ királyi elõterjesztésekhez, többek
között az adó felemelése, a nemesi felkelés reformja, az országgyûlést követõen pedig az úrbérrendezés tárgyában.
Festetics Pál, a Magyar Kamara alelnöke
magyar grófi címet nyert Mária Terézia magyar
királynõtõl 1772. február 24-én. Mária Terézia királynõ kinevezte titkos tanácsossá és a magyar
kamara alelnökévé. 1777-ben Baranya vármegye fõispánjává nevezték ki.
1772-ben háromosztályos gimnáziumot alapított, aminek fenntartója is volt egyben. Az õ nevéhez fûzõdik még Keszthelyen a Szentháromságszobor, a templom fõoltára, a heti vásár tartásának joga, Keszthely elsõ tûzoltókocsijának a vásárlása.” 1782. 04. 07-én hunyt el Pozsonyban.

1. rész
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10% KEDVEZMÉNY
A REJTVÉNYBEN

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

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

Rendezvények, események

Dr. Galiotti Csaba:

Évforduló
Állandó kiállítás Csepregen, a Városi Könyvtárban: Szalkayné
Sárváry Hajnalka kiállítása.
Március 13. vasárnap 18 ó. Kõszegen, a Barbakán Caféban
(Városház u. 1.) BORKÓSTOLÓT TART A CSEPREGI NÉBER–TÓTH PINCE.
Március 14-15-én településeinken: Megemlékezések az
1848. március 15-i forradalomról és a szabadságharcról.
Március 17-én, csütörtökön 18.30 ó. Csepregen a PSMSKban: Mindörökké Júlia – a Forrás Színház elõadása a Déryné-program keretében.

(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)

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

Itt belül valami furcsán nyomaszt,
mert érzem azt, mit 174 éve tán
éreztek õk egy tavaszon, s az õsapám
bizton nem nézte, mit nyer, hol haszon
ha áll. Csak meghalt jeltelen, mert
jött az õsz, a szertelen szabadságtemetõ,
elsiratta dús esõ a kort s a kart, mely
lehullt. Szív se dobban többé sok százezer,
de a mélybõl, érzem, szólnak õk, mint,
tompa, lassú bõrdobok a pusztán, a föld
felreped, s az ország mint óriási tál
ropog, recseg, hívja sok elveszett fiát,
a felszínen már izzik-ég a lefojtott
parázs és áll, áll a nép a bûnös, a néma,
sokáig hallgató, nem érdekli már, hova
sújt, hova vág a bakó, egy reccsenés,
roppant ezer bitó és rács, ezeréves álom
válik valóra… ütött az óra.
Hátrál, menekül már az elnyomó. Most
tízmillió egyszerre fújja ég felé a dalt,
ott állunk, hol Petõfi sohasem szavalt,
de ím, látja mégis százezer reménykedõ;
kivívta végre a diadalt, lesújtott
egy rettentõ erõ, az igazság végre
kimondva, a század írta hörögve, könnyel
és vérrel a porba, ám mégis felragyog
a szó: Szabadság! Te hûtlen, úgy vártunk,
szállj le, maradj itt nálunk,
most… és mindörökre.
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edy@edymarketing.hu
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Terjesztés:
6400 példányban
postaládás terjesztéssel

Március 17-én, szombaton 18 ó. a Bükön, a BMSK színháztermében: Zagyva Banda koncert és táncház.
Április 2-án, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban (Eötvös u. 9.): Büki TK–Gyõri ETO KC U22 – NB II-es nõi bajnoki kézilabda-mérkõzés.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a visitbuk.hu,
a csepreg.hu és a naturpark.hu/ honlapokon.

Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,
Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,
Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,
Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Tompaládony, Tormásliget, Und,
Vasegerszeg, Völcsej, Zsira.
Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget
nem vállalunk!

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
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A csepregi cukorgyár
és a Sopron vármegyei cukoripar kapcsolata

A cukorgyár kerületeiben a földek megmunkálását bérmunkások végezték a gyár munkaeszközeivel. Az uradalmakban dolgozó cselédek az egész évre megállapított juttatásokért, az
ún. „konvencióért” (természetbeni juttatás, bizonyos állattartás, némi pénz) vállaltak munkát. A
helyi és a közeli gazdaságok cselédei és gyermekeik közül szervezõdött a kampány alatt a
gyárban idénymunkát végzõk jelentõs része.
www.maps.hungaricana.hu

A csepregi üzem a többi cukorgyárhoz hason- magyar gyáraknak. Saját intensiv gazdaságain
lóan korszerû gazdaságokat mûködtetett, ahol a 800 katasztrális hold répát ültet, melyeken az
cukorrépa mellett gabonát és takarmánynövé- utolsó évek átlagában holdankint 180 mázsát
nyeket termesztettek, és jelentõs állattartás is folyt. termel. Azonkívül 1400 katasztrális holdon ültetA gyár alapítása után az említett birtokokon kívül újabb, kisebb-nagyobb földterületeket is vásároltak és béreltek, s a
csepregi kerület 1.902 kat. holdat tett ki.
Kezdettõl bérelhették a csepregi
Markovics uradalomhoz tartozó Szentkirályt és Meggyespusztát, Jankovics Gyula
csepregi birtokából pedig a Pajtáskertet,
az Anna- és a Vörös-majort, valamint a
hozzájuk tartozó földeket. A JankovicsA némileg átalakított sorházak a Fekete úttól balra, hátul
birtokokat Schoellerék 1884-ben az egykori Nádasdy-kastéllyal és a hozzá tartozó (felsõ) nek számára vidéki termelõk répát, melynek
majorral együtt meg is vásárolták.
mázsája 1 forinttal váltatik be.”
A Schoeller Co. által megvett dasztifalui Kont
A kerületekben – a székhelyen és a majorokmajori (ma Egyházasfalu része), valamint a Ke- ban – a tisztviselõknek és a dolgozóknak, beleresztény-új majori (ma Egyházasfalu része) ura- értve a cselédeket is, korszerû, téglából készült
dalmak répatermését is a csepregi gyár dolgoz- és cseréptetõs épületeket vásároltak, illetve építa fel. Egyéb közeli településeken (Gyalóka, tettek. A lakások nagysága viszont mutatta a
Salamonfa, Gyülevíz, Kislédec, Völcsej) is vásá- bentlakók társadalmi helyzetét. A cselédeknél
rolhattak vagy bérelhettek birtokokat, melyek az általában 2 család lakott a közös konyhás, 1-1
üzem leállítása után a Nagycenki Cukorgyárak szobás lakású hosszúházakban. Az iparosok és
Részvénytársulatához, fõleg annak felsõbüki egyéb alkalmazottak nagyobb területû és belgyárához kerültek. Sok településen a földbirto- magasságú, önálló konyhás, 2 szobás, sorhákosokkal és a gazdákkal szerzõdtek cukorrépa zakban éltek. A tisztviselõknek kisebb-nagyobb
termesztésre. Ehhez a vetõmagot a gyár biztosí- kúriákat, villákat vásároltak vagy építettek. A gétotta, s a termény feldolgozás után a répaszelet peket színekben tárolták, és javítómûhelyeket is
egy részét visszaadták a szerzõdõ félnek. Az mûködtettek a szükséges szakmunkásokkal. Az
1885. évi Országos Kiállítás ismertetõje az aláb- állatállományt is megfelelõ épületekben helyezbiakat írta: „A csepregi cukorgyár (Carstanjen ték el. A termények tárolására szérûk, pajták és
G. és társa) egyike a legnagyobb berendezésû magtárak álltak rendelkezésre.

V. rész

A csepregi cukorgyári terület az 1881-es térképen

A Szakonyba menõ országúttal párhuzamosan és a Fekete úttól balra, hátul láthatók az iparosok és más állandó dolgozók, illetve a cselédek egy részének lakásai. A Fekete úttól balra,
elöl van a mázsaház, a másik oldalon a gyár
mögött, az Öreg Répce közelében pedig a
tisztiház. Az akkori alsószakonyi határúttal párhuzamos, leghosszabb épületben voltak a különbözõ mûhelyek.
Sági F.
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