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• Szakony
Szakonyból röviden

és idõsek napja Lócson
Örömmel kürtöljük világgá a nagy hírt: megnyitottuk az ifjú házasok sétányát Lócson!
Idén 3 pár kötötte össze életét és talált otthonra kis településünkön, aminek szívbõl örülünk. Nagy szó ez Lócs életében, hiszen több

úton is szívbõl gratulálunk és sok boldogságot kívánunk az ifjú pároknak!
Október 9-én, az idõsek napjához kapcsolódva tartotta a szépkorúak délutánját az önkormányzat. A 40 fõs társaságot a KõszegszerdaFotók: RN

A helyi könyvtár október 7-én Pék Tibor
könyvbemutatójára hívta az érdeklõdõket. Az
alkalmon a szerzõ A (mitõl vagy kitõl) változó
klíma címû könyvét mutatta be.
Október 14-én újból elindult Magyarország Kormányának támogatásával, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet szakmai koordinációjá-

Ifjú házasok sétánya

ban a szakkör. Az idei évben vesszõfonással
és papír fonással ismerkedhetnek meg a tagok Hanisné Somogyi Erzsébet szakkörvezetõ
segítségével.
SulicsHeni

Emlékezés 1956-ra Szakonyban

Álló sorban balról jobbra: Orbán-Németh Nóra, Orbán Róbert, Horváth Máté, Horváth-Preisz Ramóna,
Csóka Worakan, Dr. Csóka Levente, Horváth Ildikó polgármester, Buús Judit, a Róci Egyesület elnöke

mint 10 éve nem történt ilyen esemény a pici,
elöregedõ faluban, ahol mintegy 90 fõ él életvitelszerûen. Szeptember 17-én, az Õszköszöntõ
rendezvény mûsorai közepette Horváth Ildikó

helyrõl érkezett Kaméleon Színjátszó Kör szórakoztatta, több vidám darabot is elõadtak a repertoárjukból. Majd bõséges vacsorát fogyasztottak el
a meghívottak. A képviselõ-testület nevében Hor-

polgármester asszony ötletére egy-egy facsemetével és emlékül mézeskalácsszívvel köszöntötte az ifjú párokat a képviselõ-testület. A fákat
a patakparton ültették el, ahol van még kiadó
hely bõven. A születendõ gyermekeknek is itt
szeretne emléket állítani az önkormányzat. Ez-

váth Ildikó polgármester asszony külön köszöntötte a rangidõs nyugdíjasokat: Varga Józsefnét,
Tóth Lajost és a rangidõs házaspárt, Gadovics
Györgyöt és feleségét, Margitot. További szép
nyugdíjas éveket kívánunk!
RN

hattak és láthattak az emlékezõk. A mûsor
után a kegyelet mécseseit helyezték el az emlékhelyeken.
A mûsorban szerepelt Németh Domonkos
(néptánc), Varhai Klaudia és Varhai Eszter (citera), ének, Németh Laura (ének), Jagudits-Nagy
Nóra (vers), Koczánné Hegyésí Judit Lenke (narrátor). A megemlékezést Gömbös Tamás evangélikus lelkész gondolatai zárták.

• Egyáhzasfalu
Az Alapítvány az Egyházasfalui Óvodáért
köszönetet mond a felajánlott adó 1%-áért! A
felajánlott összegbõl gyermekprogramjainkat
és tárgyi felszereltségünket fejlesztettük!
Kiss Tiborné
Kuratóriumi elnök
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Október 23-án a szakonyi könyvtár szervesézésében 1956 hõseire és ártatlan áldozataira emlékeztek a jelenlévõk. A korabeli felvételek mellett dalokat, táncokat, verseket hall-
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Megemlékezés
Mesterházán
1848-49-es forradalom és szabadságharc
vérbe fojtásának gyásznapján, október 6-án
Mesterházán a helyi temetõben tartottak megemlékezést. Dohi Zsolt polgármester ünnepi köszöntõjében kiemelte: „Az 1849-es mártírok áldozata nem volt hiábavaló, mert politikai és erkölcsi értelemben is olyan alapokat fektettek le,
amelyekre máig is építkezhetünk”, majd folytatta: „Nekünk Mesterházán különösen fontos a
megemlékezés, hiszen falunk szülöttje, Mesterházy István is részese volt a szabadságharcnak.

OLVASS

November – Szent András hava
– Õszutó – Enyészet hava
November az õsz harmadik hónapja.
Szürkébbek a nappalok. Az õszi hónapok közül általában a legcsapadékosabb, a legködösebb. A szántóföldekrõl betakarítják az
utolsó terményeket is. Az elsõ hó is november
vége felé szokott leesni. A falun élõ, gazdálkodással foglalkozó emberek ez idõ tájt csak
a ház körüli munkákkal foglalatoskodnak.
Népi idõjóslás novemberre: ha Mindenszentek napján hó esik, nem olvad el márciusig, ha Katalin kopog, karácsony locsog,
Márton néha fehér lovon jár, ha Márton lúdja jégen áll, karácsonykor sárban botorkál.
Az iskolában novemberben mindig
egészségnevelési hónapot tartottunk a diákoknak. Az egészséges életmódra nevelés
különösen nagy szerepet játszott ebben a
hónapban. Felhívtuk a tanulók figyelmét változatos, érdekes programokkal az egészséges táplálkozás és a mozgás fontosságára is.
November elsõ napjaira esik két legfontosabb õszi ünnepünk, a mindenszentek napja
(november 1.) és a halottak napja (november
2.). Elhunyt szeretteinkre, hozzátartozóinkra
emlékezünk ezeken a napokon. Mindkét ünnep keresztény eredetû. Ilyenkor megtelnek
a temetõk emberekkel. Virágok, koszorúk kerülnek a sírokra. Gyertyákat, mécseseket
gyújtunk. Ilyenkor meggyújtott gyertya fénye
az örök világosságot jelképezi. Ismerõsökkel,
rokonokkal sokszor csak ilyenkor találkozunk.
November 11. Márton napja. Számos
népszokás, néphagyomány, néphit kapcsolódik hozzá.
Egyrészt a mezõgazdasági munkák befejezõdéséhez, másrészt ahhoz a legendához, mely szerint Szent Már ton egy libaólban próbált elbújni, amikor püspökké akar -

ták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Sok helyen ezen a napon új bor
bemutatót tartanak. Az éttermek libás étellel
várják a vendégeket, nehogy a népi hagyomány „jóvoltából” egész évben éhezzenek
õk vagy vendégeik.
November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet
napja. A középkor egyik legismertebb, legkedveltebb szentjére emlékezünk, felidézve
élettörténetét. A szegények segítõje.
Csepregen az új boraikat a gazdák Erzsébet-napon szokták bemutatni.
November 25. Szent Katalin napja, a tizennégy segítõ szent egykére emlékezünk. A
csepregi zárdakápolna védõszentje Szent
Katalin.
November 30. András napja. A népi
megfigyelés az idõjárással kapcsolatos: Ha
András napján fagy, akkor a karácsony esõs
lesz. András nap a néphagyomány egyik jeles napja. A legjelentõsebb házasságjósló,
varázsló nap. András napi szokások: pl.
gombócfõzés, férj- és idõjóslás.
November végére vastag, barna lombszõnyeget terít a fák alá az õsz.
November az egyik kezével már a télbe
kapaszkodik.
„Pedig fúj, ahogyan
fújni tud november,
birkózik a csupasz
hegyekkel, vizekkel.
Bömböl a szél, süvölt,
dühében már jajgat:
túlcsárogják dühét
a csókák és a varjak.”
(Kányádi Sándor: November)

Horváthné Pados Teréz

MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Következõ megjelenés: 2022. december 7-én!
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Az õ emléke elõtt is tisztelgünk a mai napon,
hisszük és valljuk, hogy nem volt hiábavaló az õ
hõsiessége és szenvedése. Legyen példa az
utókor számára!” Az ünnepi köszöntõ után rendhagyó módon folytatódott a megemlékezés,
hisz helyi hölgyek vállalták, hogy történelmi áttekintéssel és versekkel tisztelegnek a hõsök
elõtt. A koszorúzás után a Szózat eléneklésével
zárult az ünnepség.
bvr

ELJÖTT MÁR NOVEMBER DIDERGÕ HÓNAPJA...
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• Sopronhorpács
Kerti munkálatok
a sopronhorpácsi óvoda udvarán
Az õsz beköszöntével az óvodás gyermekek rendbe tették a magaságyásokat. Ez minden évben az õ feladatuk. Szorgos kezek kapálták fel a talajt, s utána elgereblyézték. A

a zsirai lakos

AZ ALÁBBI INTERJÚ NAGY PÉTERREL KÉSZÜLT,
AKI A SÉFEK SÉFE TÉVÉS GASZTRO REALITY DÖNTÕSE LETT.
– Kérlek, mutatkozz be az olvasóknak
pár mondatban!
– Nagy Péternek hívnak, Zsirán élek és szakácsként dolgozom. Szombathelyen végeztem
el a szakácsiskolát, majd kitanultam a cukrászatot is. Dolgoztam az iskola után Ausztriában is, de
azóta hazajöttem, és Magyarországon dolgozom. Szüleimet többen ismerhetik, hiszen édesapám polgármester Zsirán, édesanyám pedig a
Répcevidék újság cikkírója Zsirán.
– Mi volt a szakács szakmaválasztás
mozgatórugója akkoriban?

– Nekem leginkább a csapatban dolgozás,
és az, hogy nagyon kevés idõn belül bizalmat
szavazzak a csapattársaimnak. Sok idõ kell nekem egyébként ahhoz, hogy valakit igazán a bizalmamba fogadjak olyannyira, hogy együtt tudjak vele dolgozni. De ahogy zajlottak a feladatok,
egy idõ után már könnyebb volt mindez.
– Milyen volt híres séfekkel együtt „dolgozni”?
– Ez egy nagy megtiszteltetés volt számomra,
bár Andrással és Frigyessel már volt alkalmam
találkozni, de együtt dolgozni mindhármukkal

– Már fiatalon megszerettem a fõzést, hiszen
nálunk mindenki szeret fõzni. Viszont arról, hogy
szakács szeretnék lenni, elsõsorban édesapám
példája miatt döntöttem így. Sokszor fõzõcskézett már kiskoromban is szabadtûzön, én pedig
mindig ott voltam mellette. Innen jött az ötlet,
hogy szakács legyek. Édesapám is szakácsnak
szeretett volna tanulni, de végül nem ezt a pályát választotta, így tulajdonképpen az õ álmát
is megvalósítottam.
– Hogyan tudtad elhatározni magad,
hogy indulj a Séfek séfe versenyen? Mi volt
a célod a versennyel?
– Az akkori párom hívta fel rá a figyelmemet,
hogy indul a mûsor, és többen is biztattak, hogy
próbáljam meg. Magamtól nem biztos, hogy
nekifutottam volna. Célom volt a szakmai fejlõdés, hogy folyamatosan tanulhassak, illetve természetesen, hogy minél tovább jussak a versenyben, akár a döntõig is.
– Hogy zajlott a válogató?
– A verseny elsõ hetében vannak a válogatók, ami egy többlépcsõs folyamatot takar. A válogatók alatt a jelentkezõ szakácsoknak egy óra
alatt kellett elkészítenie egy ételt, amit a zsûri tagjai vakon kóstoltak, tehát nem tudták és nem látták, ki készítette azt. Ezek alapján alakították ki a
zsûrik a csapataikat, így alakult ki a 18 fõs mezõny. Szerencsére nem volt nehéz megugranom
a válogatót annak ellenére sem, hogy merész
voltam és tökfõzeléket és fogast készítettem.
– Mi volt a legnehezebb a versenyben?

egy külön élmény volt, rengeteget tanultam tõlük. Igyekeztem mindenben követni õket, hogy
a legjobban teljesítsek.
– Hogyan reagáltál a kamerákra, nem
feszélyeztek?
– Nem volt könnyû, hogy minden lépését figyelik az embernek, de aztán megtanultam kizárni, hogy ne erre figyeljek, így pár nap alatt
teljesen el tudtam tõlük vonatkoztatni.
– Milyen érzés volt bekerülni az elõdöntõbe, majd a döntõbe?
– Hihetetlenül felemelõ érzés, mikor bemondják a nevedet, hogy továbbjutottál. Az
elõdöntõben egy nagyon kiemelkedõ idõszakom volt, mind lelkileg, mind a fõzést illetõen,
így egy picit számítottam rá, hogy nyeregben
vagyok, és akár a döntõ is összejöhet. Az, hogy
aztán tényleg bejutottam a döntõbe, egy óriási
öröm volt. Hogy így alakult, hogy nem én nyertem, sajnálom, de így is profitálni tudok az ott
megszerzett tapasztalatokból, élményekbõl.
– Mik a terveid a jövõre nézve? Kaptál
felkéréseket?
– Sokan megkerestek már, de még nem szeretnék lépni a munkahelyet illetõen. Idõvel nyilván a feljebb lépés a célom, vagy akár egy saját hely nyitása. Egy biztos, a verseny nekem
csak adott ahhoz, hogy el tudjam ezeket érni.
– Hálásan köszönöm, hogy válaszoltál a
kérdéseimre, ezúton is szívbõl gratulálok
az elért eredményedhez!
Balogh-Igler Patrícia
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növényi szárakat kiszedték elõtte, s a komposztálóba vitték. A kiskert talaját is felkapálták, elgereblyézték, a lehullott faleveleket
lombsöprûvel összehúzták, s kis talicskába
szállítva kupacba hordták.
Balogh-Igler Patrícia

Séfek séfe-döntõs
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Fotók: Dr. Tarsoly Ádám, Borbás Anikó

„Õszi illatok, fények, hangulatok”
11 óra tájban érkeztünk a Madárvártához,
ahol két csapatra váltunk szét. Itt madarászok
vezetésével részletes betekintést nyertünk az itteni munkába. Megfigyeltük például a vörösbegy és a cinegegyûrûzését, elsétáltunk a

sa a több mint 300 éve készült eredeti helyén álló Szent Ilona-szobor volt, ahol a résztvevõk megismerhették a szobor és a hely történetét.

Nagy-tó partjáig, közben megtudtuk, hogy éppen a helyi, az országban egyedülálló bokrosfüves növényvilágnak köszönhetõen létesült

Tömörd környékén a Madárvárta. Méltán lehetünk rá büszkék. Míg az egyik csapat a madarak világával ismerkedett, addig a másik fele
elsétált a régi bányatóig. Ami bár megérezte a
nyári csapadékhiányt, így sem száradt ki teljesen. Szántófölddel határosan, sásokkal körbevéve most úgy fest, mint egy mini oázis.
Túránk harmadik, egyben utolsó állomása a
Gradics-forrás volt. Közeledve a forráshoz már
messzirõl lehetett érezni a tábortüzek csípõs füstszagát. Lelkes csapat fogadott bennünket,
megfáradt vándorokat. Szépen hegyezett nyársak, felszeletelt szalonna, friss kenyér, ital várta,
hogy megfogyatkozott energiáinkat visszapótolhassuk. Ki-ki megtalálva a helyét falatoztunk,
beszélgettünk még sokáig.
A kirándulás óta sok pozitív visszajelzés érkezett, a résztvevõk élményekkel telve, feltöltõdve
tértek haza, várják a következõ alkalmat.
Nem hiába, hiszen egyre nagyobb vágy ébred az emberekben, hogy minél többet lehessenek a természetben, érzik annak jótékony hatásait, különösen ha jó csapatban, közösségben
élhetjük meg ezeket az élményeket.
Köszönjük, hogy eljöttetek, hogy ismét együtt
lehettünk. Vigyázzunk természeti értékeinkre,
épített örökségünkre és örüljünk a szerencsénknek, hogy Tömörd és környéke bõvelkedik ezekben. Óvjuk, védjük, szeressük! Borbás Anikó
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2022. október 8-án, a kéktúrázás napján idén
immár 2. alkalommal szerveztünk kirándulást
„Õszi illatok, fények, hangulatok” címmel községünk környékén. Ezúttal az Ablánc-patak mentén,
Kõszeg irányába indultunk el. Utunk elsõ állomá-
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• Sopronhorpács
Mihály-napi vásár
a sopronhorpácsi óvodában
A Mihály-napi vásár immáron 10. alkalommal került megrendezésre az óvodában. A
szülõk, gyermekek és óvónõk által készített

Autómentes világnap
a sopronhorpácsi óvodában
Az autómentes világnapon rendõrbácsik segítségével ismerkedtek az óvodások a legfontosabb
közlekedési szabályokkal. Akadálypályán próbál-

hatták ki ügyességüket. Ezen a napon mindenki
biciklivel, rollerrel érkezett az óvodánkba.
Balogh-Igler Patrícia

Nyugdíjasok ünnepe
Nemesládonyban

• Mesterháza
A magyar népmese napján

men Tünde helyi könyvtáros útmutatásával a
gyerkõcök megrajzolták a mese szereplõit, elkészítették a helyszíneit. A foglalkozás végén –
kis segítséggel – elmesélték, eljátszották a gyerekek, hogy milyen furfangos módon jár túl a
kiskakas a török császár eszén. Köszönet a résztvevõknek, fõként a gyerekeknek.
bvr

és odafigyeléssel igyekeznek köszönteni. Meghálálni mindazt az önzetlen törõdést és segítséget,
amit õk adtak életük során a fiatalabb generációnak. Megköszönni évtizedeken át tartó fáradhatatlan munkájukat, példamutatásukat.
A kora délutáni összejövetelt Rubóczkiné
Börczy Viktória polgármester asszony ünnepi köszöntõje nyitotta. Beszédében kiemelte az idõsek
tiszteletének, a rájuk való odafigyelésnek fontosságát. Megemlékezett azokra, akik már nem ünnepelhetnek velünk. Polgármester asszony kiemelte, hogy mennyire szükségünk van az idõsebb generációra, hiszen az õ tapasztalataikra
építkezünk, és építkezik a jövõ nemzedéke is.
Elsõként a helyi gyerekek mûsorát láthattuk,
akik szívhez szóló verseket adtak elõ.

Fotók: Fábián-Bencsik Gabriella

2022. szeptember 30-án, a magyar népmese napján a KSZR támogatásával kézmûves
foglalkozáson vehettek részt a mesterházi gyerekek. A kiskakas gyémánt félkrajcárja címû
magyar népmesét Cser Veronika helyi lakosú
óvónõ mesélte el a gyerekeknek. Az õ és Kele-

A délután további részében a Csöngérõl érkezõ Reménység Nyugdíjas Klub lépett fel. A
már szintén nyugdíjas korú hölgyek örökzöld slágerekkel, vidám jelenetekkel emelték az ünnepség színvonalát.
A szintén Csöngérõl érkezõ Vadrózsák tánccsoporttól rock n’ roll, kánkán és magyar csárdás táncokat láthattunk. A hangulat fergeteges volt, az elõadók megtáncoltatták a közönséget is.
A vacsora tálalására sem kellett sokat várni. Már hagyománnyá vált, hogy azokról a
nyugdíjasokról sem felejtkezik meg a képviselõ-testület, akik egészségi állapotuk miatt nem
tudnak részt venni az ünnepségen. Csupán

egy visszajelzést kér errõl az önkormányzat, és
a falugondnok két képviselõ asszonnyal házhoz szállítja a vacsorát.
A visszajelzések, illetve a találkozón tapasztalható remek hangulat alapján a találkozó jól
sikerült! Bízunk benne, hogy a község nyugdíjas
lakóinak sikerült pár örömteli órát szereznünk, s
hogy jövõre ismét sor kerülhet hasonlóan kellemes délután megszervezésére!
Fábián-Bencsik Gabriella
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portékák hamar vevõre találtak. A vásárnyitást a nagycsoportosok vidám mûsora tette
színesebbé. A délelõtt préselt mustot a szülõk
is megkóstolhatták a vásár ideje alatt.
Balogh-Igler Patrícia

Október 1-e az idõsek világnapja. Ezen jeles
alkalomról Nemesládony képviselõ-testülete is
megemlékezett.
Október elsõ szombatján, délután 3 órai kezdettel került megrendezésre a nyugdíjastalálkozó
Nemesládonyban. Az évben talán erre az ünnepi
alkalomra készül a testület a legnagyobb figyelemmel, hiszen a faluban élõ idõseket szeretettel
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Bemutatkozott Tormásligeten a hímzõszakkör
hezebbek, de megoldottuk. Ahogy készültek a
szépségek, megfogalmazódott, hogy megtarthatnánk a kiállításunkat. A tervezett idõpontunk
2022. október 9-e volt.
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Vas Megyei
Igazgatósága és a Vas Megyei Önkormányzat
közös szervezésében 2022. október 6. és 2022.

tárgyakat is összeszedtünk mellé. Rádió, fényképezõgépek, lámpa, tányérok, poharak…
Programunk színesítésére felkértük a Csepregi Vegyeskar Egyesületet. Õk indították a mûsort egy gyönyörû dallal. Ezt követõen Mester Árpád polgármester úr köszöntötte a jelenlévõket.
Majd referensként elmondtam a közönségnek,

segítségével tudtuk megvásárolni. A 8 tag hetikétheti rendszerességgel tudott találkozni, hiszen
a csoporttagok között többen több mûszakban
dolgoznak. Volt olyan hét is, amikor nem jött öszsze a foglalkozás. Ilyenkor mindenki a szabadidejéhez mérten, otthon öltögetett.
Lassan haladtunk, mert volt, aki még életében nem hímzett, volt, aki csak az alapokat ismerte. Így videókat nézegetve sajátítottuk el a
fõbb dolgokat.
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet adta a tematikát, az alapanyagot, a mintákat. Meg volt határozva, mit készítsünk. Minden darabhoz az
aszakkör.hu oldalon találhattunk videót, amiben
megmutatták, hogy milyen varrással kell elkészíteni az adott darabot. Voltak könnyebbek és ne-

október 16. között Helyi Értékek Hete címmel
eseménysorozatot valósított meg. Gondoltuk,
csatlakozunk mi is a programhoz, hiszen a kiállításunk dátuma beleesik ebbe az idõintervallumba. Így a megyeszerte több mint 80 település
között Tormásliget is csatlakozott.
Lázas izgalommal díszítettük a közösségi színteret. Úgy gondoltuk, hogy nem csak a mostani
munkáinkat mutatjuk be, hiszen az még sajnos
nem tesz ki akkora mennyiséget, hogy megtölthettük volna vele a termet. Néhányan, köztük jómagam is, ifjonti korunkban már hímeztünk, készítettünk terítõket, alátéteket, volt, aki horgolt. A
fõ asztalra szépen kihelyeztük a friss munkáinkat.
A teremben a fal mellett pedig több asztalra a
korábbiakat. Kicsit feldobva a hangulatot, régi

hogy indult a hímzõszakkör, Régváriné Reczetár
Zsófia pedig a közösségünkrõl beszélt. Ezt követõen az énekkar újból elvarázsolt minket az elõadásukkal. Végül kiosztásra kerültek a Magyar
Népmese Napja alkalmára meghirdetett rajzpályázat díjai. Az eseményt kötetlen beszélgetés
zárta. A hímzõszakkör saját készítésû süteményekkel, üdítõvel kínálta a jelenlévõket.
A szakkör nem csak abban segített, hogy szép
dolgokat hímezzünk, de összekovácsolta a csoportot. A folyamatos beszélgetések jó ötleteket
„szültek”. A csoporttagok nagyon lelkesek, és mára már kialakult belõlük a mellettem álló Tormásligeti Kreatív Csoport, ami hamarosan Tormásligeti
Kreatív Egyesületté válik, hiszen 2022. október 20án megtartotta alakuló ülését.
BEdus
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Kiállítással mutatkozott be 2022. október 9én Tormásligeten a hímzõszakkör.
2021. novemberében a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet támogatásával Tormásligeten létre tudtam hozni egy hímzõ szakkört. Az intézet 5 fõ részére biztosított alapanyagot. Több jelentkezõ
akadt, így a plusz csomagokat az önkormányzat
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Három mûvész egy malomban
Hányan csodáltuk már meg Szombathelyen
a Fõ tér 40–41. szám alatt James Joyce író és
költõ szobrát, amint „kilép” a falból ?
Hányan ültünk le Weöres Sándor szobra mellé a padra akár egy fotó kedvéért?
Az uszoda elõtt megálltunk-e már a sárkányos kútnál?
Megtaláltuk az alkotó nevét Szombathely
közkedvelt szobrain? Mert õ bizony szereti elrejteni azt.
Ki készítette ezeket a megszólalásig hû tükörképeit az egykor élõ költõknek, politikusoknak,
neves embereknek?
Az alkotó szobrászmûvész neve: Veres Gábor.

Kedvenc hobbijai közé tartozik a repülõmodellezés, a Szombathelyi Repülõklub tagja.
Elmondása szerint ha felszáll a vitorlázó repülõgéppel, végtelen nagy nyugalom fogja el az
embert.

2020-ban Veres Gábor szobrászmûvész és
felesége, Veres Éva ötvösmûvész elnyerték a
MOL Mester-M Díjat. Az errõl szóló rövid videó
megtekinthetõ a YouTube-videócsatornán „Veres Éva ötvösmûvész és Veres Gábor szobrászmûvész – MOL Mester-M Díj 2020” cím alatt.
2022.március 15-én Veres Gábor szobrászmûvészt Magyarország Munkácsy Mihály-díjával
tüntették ki. A vele készült riport visszahallgatható a Kossuth rádió 2022. április 1-i „Nagyok” c.
mûsorában.
Magyarné Kiss Éva
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Ne keressük õt a fõvárosban vagy más
nyüzsgõ megyeszékhelyen, rátalálhatunk Hegyfaluban, annak is a fák által körbeölelt, Répce
folyó menti, vízimalomból átalakított mûteremés lakóházában.
Itt él és alkot a mûvész élete párjával, Veres
Éva ötvösmûvésszel már több mint harminc éve,
és fiuk, Márton Vitéz is szobrászmûvész diplomát
szerzett.
Ismerjük meg kicsit a Békés megye Békés városában született szobrászmûvészt, akinek még
tanítványokat is volt kedve és energiája terelgetni a mûvészet rögös útján.
Szegeden, a Tömörkény István Mûvészeti
Szakközépiskolában még építésznek álmodták
meg tanárai az életútját, de egy évet végzett a
Szegedi Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola matematika–rajz szakán, majd Budapestre ment a
Képzõmûvészeti Fõiskolára – melynek elvégzése
után még két évig mesterképzõs volt és tanári
diplomát is szerzett.
Borsos Miklós mellett az elhunyt Borbás Tibor
szobrászmûvész munkássága volt nagy hatással
rá. Diploma utáni elsõ munkája a Mezõgazdasági Múzeumban látható, ide a díszterembe az építész négy fülkeszobrot tervezett, ebbõl kettõ, a Tavasz és az Õsz fülkeszobor Veres Gábor munkája.
Elsõ köztéri szobra Kiskõrösön a Petõfi Múzeum mögötti Mûfordítók Szoborparkjában áll.
Szombathelyre elsõ köztéri szobrát Antall Józsefrõl mintázta, amely annyira megtetszett a
volt miniszterelnök özvegyének, Klára asszony-

nak, hogy kérésére az Antall József-portrészobor-pályázatokra ezután Veres Gábort mindig
meghívták.
Így készített mellszobrot Antall Józsefrõl,
amely Brüsszelben az Európai Parlamentben a
róla elnevezett teremben található, de a Római
Magyar Akadémia udvarán álló portré is az õ
munkája. Az egész alakos, életnagyságnál nagyobb ülõ szobrát is elkészítette a Miniszterelnökség elõtti térre a Budai várba, de ez még felállításra vár.
Zebegényben, a Szõnyi István Nyári Mûvészeti Szabadiskolában kezdte a szobrászatot oktatni, itt érzett rá a tanári munka ízére.
A mûvészházaspár Budapest után rátalált
Hegyfaluban a romokban álló és általuk felújított vízimalomra, a szombathelyi Mûvészeti Szakgimnázium meg rátalált a fiatal házaspárra és
felkérte õket tanári munkára: Veres Gábor portrémintázást tanított itt, majd igazgatóhelyettesként vezette a képzõ- és iparmûvészeti tagozatot. A szakközépiskolában eltöltött évek alatt
számtalan diák táborozott nyaranta a malomkertben, nyári alkotómûhelyként is funkcionált a
kb. 6 méter belmagasságú mûterem.
Diákjai közül sok ígéretes tehetség került ki,
akik rendre nyer tek országos versenyeket, díjakat.
Több mint száz köztéri szobor és alkotás fûzõdik Veres Gábor nevéhez, ebben foglaltatik számos díszkút, belsõ térbeli ötvösmunka.
Kedvenc mûfaja portrészobrok alkotása: ll. János Pál pápáról készült portrészobra Szombathelyen, Liszt Ferencrõl készült pedig Kõszegen látható. Herman Ottót, Ottlik Gézát is megörökítõ mûve
mellett még a közeli Rábapatyon Arany Jánosról
készült alkotása is megtekinthetõ.
A világszerte ismert gazdag ûrturista édesapjáról is készített mellszobrot: a híres kutatófizikusatomtudós, akirõl munkásságát elismerve nyugaton csillagot neveztek el! Hazánkban a tankönyvek sem említik Simonyi Károly nevét, szóval
Charles Simonyi szülõfalujában, Egyházasfaluban
az általános iskola felvette a tudós nevét, mellszobrának elkészítésére Veres Gábort kérték fel.
Sorolhatnánk még Kálmán Imre szobrát a
Pesti Broadwayn (Nagymezõ utca), Ronald Reagan szobrát a fõvárosban.
De vissza Szombathelyre! 2015-ben került a
Székesegyház Irgalmasság kapuja felszentelésre, melyet Veres Gábor készített el. A bronzkapu
Szent Márton életútját mutatja be, a közel 3,5
méter magas kétszárnyú bronzkapu hat dombormûve meséli el az egykori Savariából származó szent életútját születésétõl haláláig.
Másik kedvenc mûfaja az érmészet: több
mint kettõszáz éremoldalt készített már el nagy
odafigyeléssel és igényességgel.
A 2020 óta nyugdíjas mûvész napjainkban
sem vonult vissza a külvilágtól!
Aktív támogatója és résztvevõje a Jáki Mûvészeti Tábornak, ahol kicsik és nagyok ismerkedhetnek a különbözõ mûvészeti ágazatokkal, sõt õk
maguk is alkothatnak ismert mûvészek társaságában. A 40 éve mûködõ mezõtúri bronzöntõ mûvésztelep munkájában is részt vesz.
Felhõk felett és alatt is ki tud kapcsolódni: a
vízisportok mellett a levegõ szerelmese is.
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Hegyfalu október 23-a

Nyugdíjasok méltatása
Nagygeresden
„Az ölelés, tudod, nem köt a korhoz.
A megfáradt szív is, örömöt hordoz.
Tárd ki a szívedet, élj szeretettel!
– Öleljen, örüljön, míg él, az ember!”

pelteket, akik örömmel érkeztek az
eseményre. Polgármester úr köszöntötte a nagygeresdi iskola volt diákjait, méltatta az idõs kor bölcsességeit,
majd a tavalyi év folytatásaként emlékplaketteket nyújtott át az arra méltó sze mé lyek nek. Te le pü lé sün kért
végzett kimagasló tevékenységükért
Németh Lajos és neje, Joli kaptak elismerést, valamint a közösségért végzett munkájáért Bencsik István részesült díjazásban. A nyugdíjasok hivatalos köszöntését nálunk mindig vidám

Gergely lélegzetelállító koreográfiával színesített éneke mindenkit ámulatba ejtett. Elõadásuk közben megénekeltették és megtáncoltatták a
nyugdíjas publikumot. A tánc a mûsorszám végeztével sem maradt abba, hiszen a továbbiakban Németh
Tamás, településünk kulturális referense húzta a talp alá valót.
Az idei évben is sikerült egy emlékezetes és vidám délutánt szervezni községünk idõsödõ lakóinak.
Németh Lajosné

/Aranyosi Ervin/

2022. november XII. évfolyam 11. szám • www.repcevidek.hu

Az idei évben a Helyi Ér tékek Hete
programsorozathoz kapcsolódva került megrendezésre az idõsek napi
ünnepségünk. Szeretettel hívtuk és
vár tuk vendégeinket e jeles napra,
ahova hagyományainkhoz híven, a
60 éves osztálytalálkozóra érkezõk is
meghívást kaptak. Virágokkal díszített, terített asztalok vár ták az ünne-

program követi. Amatõr felnõtt színjátszócsopor tunk ismét összeállt, hogy
vidám jelenetekkel szórakoztassuk a
jelenlévõket.
Elsõként Kéri Ferenc: Az alkohol öl
címû komédiáján derülhetett a közönség, majd párbeszédes epizódokkal tarkítottuk mûsorunkat. A fellépések között finom ebéddel kínáltuk
vendégeinket, majd az asztalokra kerültek az ízletes házi sütemények. A
délután folyamán alkalmi asszonykórusunk adott zenés interjút, majd átadtuk a színpadot a hivatásos mûvészeknek. Simon Andrea és Savanyu
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• Sopronhorpács
Rajzpályázat különdíj
Különdíjban részesült Hor váth Lilien sopronhorpácsi nagycsopor tos óvodásunk a Di-

Helyi értékek
KIÁLLÍTÁS MESZLENBEN
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Vas Megyei Igazgatósága és a Vas Megyei Önkormányzat közös
szervezésében 2022. október 6. és 2022. október
16. között Helyi Értékek Hete eseménysorozatot valósított meg, melyhez megyeszerte több mint 80 település között Meszlen is csatlakozott.
Meszlen Község Önkormányzatának régóta
dédelgetett álma volt egy helytör téneti, helyi
ér tékekrõl szóló kiállítás megszer vezése. A

ta meg. Utána a tárlatvezetés és egy kis megvendégelés következett.
Az önkormányzat fontosnak tartja a magyar
(azon belül is a helyi) kulturális és néphagyományok felderítését, valamint igényes megszólaltatását, jelen korba való adaptálását és megõrzését, a helytörténeti kutatásokat. Feladatai között van a kulturális hagyományok megõrzése, a
generációk közötti kapcsolatok erõsítése, a pol-

program megvalósítása több hónap elõkészülettel járt. A rendezvény megnyitójára 2022.
október 16-án került sor. A programra elsõsorban a helybélieket, az elszármazottakat és a
szomszédos települések lakóit vár ták. Az érdeklõdõk találkozhattak a településen megtalálható régmúlt használati eszközökkel (pl.: fateknõ, hurkatöltõ, 1800-as évekbeli pipa, pengõ),
a falu tör ténelmérõl szóló írásokkal, különbözõ
emlékeket és tör téneteket megelevenítõ és felidé zõ fo tók kal és új ság cik kek kel, a he lyi
fazekasház termékeivel és a jelenleg is mûködõ hímzõ szakkör alkotásaival. A rendezvényt
Õri Zoltán polgármester ünnepi beszéde nyitot-

gárok életminõségét javító, értékhordozó tevékenységek létrehozása és helyi értéktár létesítése.
A rendezvény során kicsik és nagyok együtt
beszélgettek. Az idõsebbek meséltek a fiataloknak a régmúlt dolgairól, felidézték az emlékeket, a kiállított fotókon felismerték önmagukat és
az akkori közösségek tagjait. A résztvevõk példát
mutattak a közösségi élet íratlan szabályaiból és
nem utolsósorban a szabadidõ hasznos és kulturált eltöltésérõl. Ismét közelebb kerültek egymáshoz, erõsödött az identitástudatuk, megtapasztalták, hogy milyen jó egy közösséghez tartozni.
Jó volt õket így látni.
Balázs Anikó
közmûvelõdési referens

dergõ király rajzpályázaton. Az erdõk védelmének fontosságára hívták fel a figyelmet a
szer vezõk.
Balogh-Igler Patrícia

Õsz a sopronhorpácsi
óvodában

OLVASS MINKET ONLINE IS!

www.repcevidek.hu
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Szõlõpréselés, mustkészítés a gyermekekkel. Kipróbálták a préselést, elõtte szorgos kezek szemelték a szõlõt.
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Nyugdíjasok ünnepe Egyházasfaluban
A vírushelyzet enyhülésével, a kényszerû két
éves kihagyás után, végre ismét lehetõség nyílt
önkormányzatunknak legkedvesebb õszi hagyományunk folytatására, nyugdíjasaink méltó
köszöntésére, egy közösen eltöltött, szép ünnepség keretében.

Nagy-nagy igyekezettel és örömteli lelkesedéssel fogott hozzá falunk képviselõ-testülete a
neves esemény szervezéséhez.
Nemes tevékenyégüket az idõsek iránti szeretet mellett az elismerõ hála érzése is motiválta,
hiszen elsõsorban nyugdíjasainknak köszönhetõen szépülnek mindig utcáink az évszakoknak
megfelelõ díszítésekkel, s általuk is gazdagodhat falutörténetünk értékes, érdekes kirándulási
élményekkel. A Falufejlesztõ Egyesülettel karöltve idén is a szépkorúak keze munkáját dicsérik
az utcáinkon ránk mosolygó, szüreti hangulatot
idézõ saját készítésû bábuk, mesés, ötletgazdag
kísérõ figurákkal és környezettel.
Ilyen kedves, szüreti jókedvet szimbolizáló utcai kép fogadta a Platán téren felállított nagy

sátorba igyekvõ nyugdíjasokat is szeptember
negyedik szombatján, ahol a képviselõtestület
nagy-nagy szeretettel tessékelte õket a szépen
megterített asztalokhoz. Az egymást örömmel
köszöntõ résztvevõk között sok szó esett közös élményeikrõl. A szépkorúak különösen a néhány
nappal elõbbi, az Õrségben tett kirándulásukat
elevenítették fel, újra átélve a Tökfesztivál
Õriszentpéteren és Szalafõn töltött kellemes óráit, a színes vásári forgatagot, a bõséges, finom
tájjellegû ebédet és a vidám mûsorokat. Az esõs
idõ okozta kisebb bosszúságokat pedig végleg

feledtették a hazafelé vezetõ út szívet-lelket melengetõ magyar nótái.
Nyugdíjasaink vidám beszélgetése alatt a képviselõ-testület tagjai, s a polgármesteri hivatal dolgozói lázasan serénykedtek az ünnepi ebéd elõkészítésében. Ínycsiklandozó illatú pörköltet fõztek
a nagy bográcsban. Kisvártatva megérkezett a
délután sztárvendége, Ihos József mûvész úr, aki
díszvendégünkkel, Major Miklós úrral, falunk jótevõjével együtt figyelmesen hallgatta polgármesterünk, Sándor József köszöntõ beszédét, amely a
legaktuálisabb faluterveket is tartalmazta. Majd
hálás taps köszöntötte Major Miklós urat, aki ezúttal

is újabb fejlesztéseket jelentett be a temetõket illetõen. Köszönet érte!
Nagy érdeklõdés elõzte meg Ihos mûvész úr
szereplését, fõként „Kató nénis” produkcióját
várva. A mûsort figyelve senkit sem ért csalódás,
melyet nevetéstõl könnyes szemek és pirosra
tapsolt tenyerek bizonyítottak.
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A vidám percek után hatalmas sikert aratott
az idõ közben elkészült ebéd is. Az elismerõ dicséretet hallgatva képviselõink szerényen megjegyezték, hogy szakácsként is legfõbb fûszerük
a szeretet volt.
A délután hátralevõ részében a kellemes zeneszó mellett még sokáig beszélgettek nyugdíjasaink, nemegyszer maguk is jókedvûen nótázgatva. A kora esti óráktól pedig ugyancsak önkormányzati szervezésben minden korosztályt
megszólító táncmulatság vette kezdetét.
Egyházasfalu képviselõ-testülete kiemelt feladatának tekinti a nyugdíjasok megbecsülését,
és azon munkálkodik, hogy az idõsek életére
igaz lehessen a költõ szava:
„Mert hiszen az õsz is úgy szép,
ha élvezzük sok gyümölcsét.”
Major Izabella
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• Soporonhorpács
Népmese napja
A népmese napját közösen ünnepelték a
sopronhorpácsi óvodások az elsõ osztályos
gyermekekkel és tanító nénikkel. Az óvónénik a
3 kívánság címû mesét adták elõ nyitásként,
majd népmesékkel kapcsolatos játékos felada-

és a Vértesalja tájain

miközben számunkra új látványosságokkal ismerkedünk. A korábbi napok esõs idõjárása nem vetített jó fényt az utazásra, de szerencsére egy kis
szitálás és csepergés kivételével összességében
ideális idõnk volt egy kiránduláshoz. Szokásos
reggeli frissítõinket Enesén fogyasztottuk el, majd

a kiállított tárgyak között játékainkat, iskoláskönyveinket vagy az úttörõélethez köthetõ jelképeket. A skanzenben található makettek eredeti
házai helyben és a környezõ településeken találhatók. Az épületek
között sétálva az embernek olyan érzése támad, mintha egy liliputi
falucska utcáin barangolna.
Következõ úticélunk a
majki mûemlék épületegyüttes, a Kamalduli Remeteség volt. Tárlatvezetõnktõl részletes bemutatást kaptunk a némasági
fogadalmat tett szerzetesek zárt világáról, a 17
cellaház, a kolostor és a
templomtorony történetérõl. Sok érdekességet
hallottunk az építtetõkrõl,
az itt élõkrõl és arról,
hogy az évszázadok során, fõleg a XX. században milyen célt szolgált a
barokk épületegyüttes. A kamalduli rend alapítójának megindító és lebilincselõ története szintén érdekes színfoltja a kiállításnak. Körbejárva a tavaly
felújított komplexumot, láthattuk a közösségi térként szolgáló, gyönyörû freskókkal díszített termet,

tovább indultunk Kisbérre, a Hegedûs Pál Helytörténeti Múzeumba. A tárlat egyrészt a város történelmét és egyháztörténetét, másrészt a híres kisbéri ménes krónikáját mutatja be különféle tárgyak, makettek és írásos emlékek formájában.
Látogatásunkkor egy a Batthyány család életérõl
szóló idõszaki kiállítást is megtekinthettünk.
Következõ állomásunk a Mini Magyarország
Makettpark volt, ahol hazánk kiemelkedõ építészeti remekmûveit csodálhattuk meg és megállapítottuk, hogy kirándulásaink során már számos kiállított épületben jártunk. Elérkezett az
ebéd ideje, amit Ászáron a Ferdinánd Étterem
és Fogathajtó Központban fogyasztottunk el. Házigazdánk ifj. Jámbor Vilmos fogathajtó, több
hazai és külföldi díj tulajdonosa, aki 2016-ban
személyesen II. Erzsébet királynõtõl vehetett át
díjat. Az utca túloldalán várt bennünket a következõ látnivaló, a Mini Skanzen és Tájház. A tájház
elsõ része eredeti állapotban látható, míg a hátsó részében retró kiállítás fogadja az érdeklõdõket. Az idõutazás során többen felfedezni véltük

a gyógynövényes és a könyvtárszobát, kápolnát,
asztalosmûhelyt, konyhát, lakószobát és a jelenleg
is mûködõ lengyelországi rend életét bemutató fotókiállítást. A cellaházakban a puritán életre berendezkedett szerzetesek használati tárgyait és bútorait tekinthettük meg. A merészebbek 110 lépcsõ
megmászásával a templomtorony ablakaiból
gyönyörködhettek a kilátásban. A régmúlt idõkben
kalandozva, még több órát el lehetett volna tölteni a remeteség falai között, de hátravolt egy állomás, ahova így is a szürkület beálltával érkeztünk
meg. Európa legnagyobb madarat ábrázoló ércszobra, a Turul-emlékmû méltóságteljesen áll Tatabánya város felett. Kiterjesztett szárnyai alatt készült
a csoportképünk, aminek fesztávolsága 15 méter.
A csapat nagy része felkereste a Szelim-barlangot,
ami az esti órákban egy teljesen más arcát mutatta. Kirándulásunkat Csornán a Sárkány étteremben fejeztük be, ahol a kiadós vacsora után táncra perdültünk, így a tartalmas napot egy nagyszerû bulival zárta a remek társaság.
Németh Lajosné

Nagygeresd Község Önkormányzata az idei
évben is megszervezte a hagyományos õszi falukirándulást. Október elsõ szombatján indultunk útnak, hogy közösen eltöltsünk egy kellemes napot,
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tokat kaptak a gyermekek. Ahhoz, hogy minden feladatot helyesen meg tudjanak oldani,
bizony elengedhetetlen volt a népmesék ismerete. Nagyon ügyesek voltak a gyermekek.
Balogh-Igler Patrícia

Barangolás a Kisbéri-medence
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Falukirándulás
A busz délben vette fel utasait
az Állatkert elõtt. Ugyan oda nem
látogattunk el, de a mûemléknek
számító, impozáns fõkaput szemügyre vehettük. A fõ úticélunk kö-

24-én indult útnak a busz a nemesládonyi kirándulókkal.
Reggel 7 óra elõtt már a Faluháznál várakoztak a falubeliek a
buszindulásra. Az idõjárás még hûvös volt, de a jobb idõben bízva jókedvûen indult útnak a lelkes társaság. Rubóczkiné Börczy Viktória
polgármester asszony köszöntötte
a lakosokat és ismertette a kirándulás menetét.
Az út a tervek szerint alakult, így
idõben Budapestre érkeztünk.
Idegenvezetõnk, Börczy Tímea remek helyismerettel rendelkezik, így
nagyszerûen koordinálta az ötvenfõs társaságot. Az elsõ megálló a
Hõsök tere volt, ahol megcsodáltuk
a milleneumi emlékmûvet. A lenyûgözõ szoboregyüttes elõtt csoportképek is készültek, megörökítve az
utókornak a kirándulást. Az uralkodók és fejedelmek oszlopcsarnokai
mellett elhaladva a Városliget felé
vettük az irányt és a parkban megpihentünk. A gyerekek a játszótereket vették birtokba, a felnõttek beülhettek egy hangulatos kávézóba
egy kis frissítõre.

vetkezett, az Országház. A Kossuth
Lajos tér közelében parkolt a busz,
így még egy kis sétát tettünk a Széchenyi rakparton. Több nevezetességet is láthattunk utunk során: cipõk a Duna-parton holokausztemlékmûvet, József Attila Dunára nézõ
szobrát, gróf Andrássy Gyula
lovasszobrát, Kossuth Lajos emlékmûvét.
Megérkeztünk az Országház Látogatóközpontjához. Béres Árpád
kabinetfõnök vár ta és kísér te a
Nemesládonyból érkezõket a látogatás alatt. Hamarosan idegenvezetõ segítségével el is kezdõdhetett
a Parlament megtekintése. A közel
45 perces látogatás során az Országház legszebb termeit jártuk be.
A díszes lépcsõházon keresztül jutottunk az elsõ emeletre, amelyet
gyönyörû freskók, szobrok díszítenek. Megtekinthettük a kupolacsarnokban a koronázási jelvényeket
és a magyar Szent Koronát is. Láthattuk a kupolacsarnok impozáns
szobrait, amelyek egy-egy uralkodót ábrázolnak.
Ezután a régi fõrendházi üléster-

met nézhettük meg. Itt Ágh Péter
képviselõ úr nagy örömmel köszöntötte a falu lakóit. A fõrendházi társalkodó terembe vezetett utunk.
Európa legnagyobb kézi szövésû
szõnyegén lépdelve a felbecsülhetetlen értékû festmények, freskók között felfedezhettük a régi

keresen meg is találtunk. Sok-sok
élménnyel gazdagodva ültünk fel
a buszra, amely a vacsora helyszínéül szolgáló étterembe vitte a kirándulókat. A bõséges és finom vacsora után egy régi hagyományt
felelevenítve, énekszóval indult hazafelé a csapat.

népcsoportokat és mesterségeket
ábrázoló szobrokat is.
Utunk végén az Országház építé sé nek tör té ne té be pil lant hat tunk bele. Az Országháztól pár
perc sétára található az Összetar tozás Emlékhelye. A trianoni békediktátum 100. évfordulójára készült emlékmû falára Nemesládony neve is felkerült, amelyet si-

A falukirándulás már több éves
terve volt a képviselõ-testületnek, és
jobb helyszíne nem is lehetett volna
ennek, mint az ország legismertebb
és talán legszebb középülete.
Bízunk a folytatásban, hogy az
elkövetkezendõ években is lehetõségünk lesz hasonló tartalmas és élményekben gazdag kirándulásra.
Fábián-Bencsik Gabriella

Fotók: Fábián-Bencsik Gabriella

Nemesládony falunapján meghívást kapott a lakosság Ágh Péter
országgyûlési képviselõ úrtól az Országház látogatására. A meghívást
örömmel fogadtuk. Szeptember
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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
(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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jogsértések esetén
Olyan károsultaknak mûködtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságtalan kényszerkezeléseket vagy
akár egy szeretett családtag elvesztését.
Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel
ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési
eset, amelyben ne tudnák, mi a teendõ. Jogsértés esetén kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelõ hatóságoknál.
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti
egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a veszteséggel, pedig felelõsségre vonással elejét vehetjük, hogy másokkal is
megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédõknek számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetõt elmarasztalják, illetve hogy
a károsult kártérítést kapjon.
Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként
mûködik. Magyarországon is sok még a teendõ, hiszen hazánkban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az alapvetõ jogok biztosa
(ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen sértik
a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség van egy
olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek
esetén nyújt segítséget.
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány segítségét!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
+36-1/342-6355, +36-70/330-5384
(minden hétköznap 09:30–17:00 óráig)

panasz@cchr.hu • info@cchr.hu • www.emberijogok.hu
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Felhívás temetõi sírhelyek megváltására
Tisztelt Hozzátartozók! Tömörd Község Önkormányzata
képviselõ-testületének a temetõrõl és temetkezésrõl szóló
14/2013. (XII.10.) számú önkormányzati rendelete (1. melléklete)
tartalmazza a hatályos sírhelymegváltási díjakat: az egyes sírhely
megváltási díja 2.000 Ft (25 évre szól), a kettes sírhely megváltási
díja 4.000 Ft (25 évre szól), a gyermeksírhely megváltása
ingyenes, urnasírhely 500,- Ft (10 évre szól). Kérjük a
hozzátartozókat, váltsák meg sírhelyeiket 2022. december 31ig! Amely sírhely nem kerül megváltásra, azon érintett temetési
helyek vonatkozásában önkormányzatunk intézkedik a
megszüntetésrõl. A díjat a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénztárában ügyfélfogadási idõben (hétfõ 8:00–12:00,
13:00–15:30, szerda 8:00–12:00, 13:00–16:30, péntek
8:00–12:00) vagy átutalással lehet megfizetni. Kérdés esetén
hívható: 30/579-1526. Együttmûködésüket köszönjük!
Tömörd Község Önkormányzata

OLVASS
MINKET ONLINE IS!

A Rózsafüzér Királyné
kápolna búcsúja Répcevisen
Szeptember 2-án meghitt ünnepségre került sor Répcevisen. A Rózsafüzér Királyné-kápolna búcsúját ünnepeltük. A bizonytalan idõjárás miatt az ünnepi szentmise a Szent András-templomban volt, amit Brenner József prépost vasmisés áldozópap mutatott be a szép
számmal öszszegyûlt híveknek. Homíliájában a
rózsafüzér titkairól elmélkedett, felhívta a figyelmet a rózsafüzér imádkozásának fontosságára, az ima erejére, az általa kapott kegyelmekre. A szentmise végén vasmisés áldásban
részesítette a híveket.

A szentmise keretében Dömötör László atya
köszöntötte Essõ Ferenc kántorunkat, aki 50 éve
szolgál templomunkban, valamint Gyalókán, és
kisegít a környezõ községekben is. László atya
átadta Ferenc pápa által küldött emléklapot és
jó egészséget kívánt, hogy még sokáig végezhesse szolgálatát közöttünk.
A szentmise végén értékes „búcsúfiát” kaptak a hívek. Egy Répcevisrõl elszármazott fiatalember rózsafüzérrel ajándékozott meg minden
résztvevõt.
Hála és köszönet a nemes lelkû ajándékért.
Minden ünneplõ számára nagy lelki élményt
adott a kápolna búcsú szép napja.
VIS
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Edina, Galavics Adrienn, Haller Erzsébet,

Jogsegély pszichiátriai

www.repcevidek.hu

Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget
nem vállalunk!
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