
Ajánlás

A Farkas Sándor Egylet és a Honismereti Kör meglrivására elóadást tartL]tt 3 csepregl
származású. de Sopronban éló Lov,as (Lankor,its) Gyula v,asúttörténész. En,e az eseménl,re
Onöket, a volt és a jeienleei vasutasokat rs meghiltuk Orultrink. ho5 szép számma1
meglelentek

Ezenaz esemén_v-en esett szó an,ól is, hog_l 30 éve annak, hog,r,,felszedtek a Répceris-
Csepreg - Buk - Sarvár vasútvonalat, és közírtra tereltek a tbr_ealmat. Ezze\ nagy v,eszteség
éne a vasut!,ona] mellett fekvő településeket, Csepreget is A vasut mar csak az tdósebbek
ernlékezetében él, a t-ratalabbaknak emlékképük sincs róla. Azt sem tudjáJ<, mit veszítettün]r el
a megszüntetéséle1.

Ektrior kértem engedéllt Lovas Gyulától, hogv az áitala kutatott és lejeg,vzett csepregr
!,asuttörténeti anvag fénymásolalát a nyu_udijas és a ma is dolgozó Csepregben éió
vasutasokna}i eljuttathassaln A vasúwonal térképét dí. Kövér Isn,án l,asírttörténész: ._ A
Kősze*s kórnyeki vasutak tórténete'' című munkajábóI vettem át.

A csepregi szúletésű, és szülőhelyéhez ma is sok szálial kotődő Agh Enrő. Buk
lasútál]omás ffinöke, készen áilt egy emlékhely,kialakítására a régi nl,,omvonal közelében.
Ennek alatasa a mai napon meglörtént, Köszönet rnindazoknali. akik valamilven fonnában
részt vettek a munkában, vagy- anyagilag járultak hozzá.

Őrizzék rneg, és a t-rataiabbaknak adják át a vasrrtasok összetartozasának szép
képes se gét. l e gr,,enek gazdái az emlékhelvne k i
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í\l,...,l
.,,J- rU^1- LÚ i;,L,.-LL
sudár Lászióné

n_vug tanár
a Farkas Sándor Egllet taga

Csepre_s,200.t 08 1-|



Csepregi vasúttört ínet

TÖbb éves iervezgetás, az eIlentétes érdekek egye zte1-3se után
1898 tavaszán ,J,gy látszctt, hogy a sárvári t-5rs5gben rövidesen
ú,j vasrit épitésére kerjil sor. Sárvár az t395. szeptember 23-án
Jzembe hely ezett cukorg-yár'ral a környék répaiermelu<s5nek közoont_
ja lett. A cui<orgyárosok azonban csak azza! a fettételtel l5tesi-
tették a cukorg-7;{131 Sárvárcn, hogy a körny5kben a terneIők ,coo
ka';asztrális holdcn biztosri j ák a r5paiernrj st. Ez megcldható is
leti voIna, azcnban a beszáIlitás a 3),,árba nagycbb gcnd_ci jelen_
tett. TÖrtént ez ar,nát is inkább, hcgy ? Le3jobb ternőterületeket
elvcnia SárvártŐI a i)crpác-?ozscny közöt-u lt]2-ben ]_étesitett
vasút. Ijogy az igJl elveszett ráp:;ternő terü]-etelrei; pőic]_h:.ssák,
cIyan 1:r) vcnaiat szánd5ko zto-k éoittetni, anely vcna]ve zet3s jveI
ne+f eleI ennek a felacatn,ak. A i,Írr3;;alások során megviiati;ák a
RunrbÓI indlrlÓ, s Türj 3n ái jár.rárra érkező, valanint a S{rvárról
lne,qfeIeIŐ heiyen a Dé]-i Yasúi vcna]-ába csatlekozó vonal épit5sé-
nek tervét j-s. r,393 júniusában azcnban az országban gazd,asági
visszaes3s következett, s igy egy 5vtized,et aludt ez a.rasútierv.

I909-ben vetették fel Sárváron a Scprcn-Vas-Zalai r:v tervát,
d.e nég ekkor sen rögziiették, hogy milyen vcnal.vezeiésen jeite-
né]c ne8 a terrrezeti helyiérd.ekíí lrasutat. i]LáT az előnunkí]_atok so-
rán aIeult ki a Türje-Sár,vár--reIsőpulya vcnal eljrjpzetjse. I]Ii.
április 27-én a kereskedelemü8yi nini sztériumban iarto tták ne1 az
engedé lyezé si tárgyalást, anol e3_:l eztett jk a kü]_önböző szenpcnto_
kat, ér.reket és vcnelvezetési el3cndoIásckat. ilegáIIapcdás tör-
tánt vé3iI, neIy szerint Zal.ebérrŐ]_ ]<iind.ulva Sárváron, gjkőn ái
_lelsŐlászIÓ álIcmáscn a So,or cn-KŐszegi HÉV-tre z csatla]io zvz Kőszet
v5gál}onással kelt kiépiieni a vone}at.

i3]3-ban tsatthyány Gáza ikervári föIdbirtckos fuqpott engeri.éIyt
a Sárváron át tervezeit ,!áj v,,isútvona]- eiőnunkálataira. az ez enge-
n5ty még ekkor is érvényes volt.3:.iihyány Lajos gró f az enged.áty
tulajdcnjcgái áiadia az,ij vrnaL neg5oitését vá]_l;.tó ;,"rnántlili ]iÚV-
nek, ilIetve a mögötte á]-IŐ drezdai ickalbahn A]ttien Ges;ilsclraf t_
nak, neIy az épités fed.eze-u,3t váIlaita. A )un,í,niriii ijjl/' ,1z etőnunká-
lati engedáIy átadását azzzL viszonczt,z, hc3y i3.:,zgztósága eInökí-
v4 ví.Ias ztoiták 3ró f a.ithyán)l La j o si

-\z jrinteit ne3;lék, a vasúivc:-al ,iltat jrinteii közs,ígek sorTa
jes_v ezi3k e.z elsőbbsígi r!szv Jnl,gtr.tr, s ]_9I2. október 2)-1n rie3-
kezd,ijk a iirsutjpiijsi nunkálricket. _{ ierve.z4"st, kisajáiitíst 5s
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és az ápitést Fábián Lajos bud.apesti mérnök vezet,5sjveI vógezték.
t913. augusztus B-án a Dunántúti ITEV megkapta ,a megjeIöIt vonal 3,

pitjsánek, valamint'a részvJnytársaság,ij egyesitett engedélyckiratát
'r-FeIsőIászIő közötti úgynevezett "répcementil| vasutat]-S. A 5arva

L)L). ápriJ_is }-őn járta be Fábián Lajos. A kedvező terepen a vonal
épit5se 8yclsan haladt. Csepreg L9L) február havi közg1lŐLés1n a

vasiit negápitésének támogatására 5C.ooo K 5riékú törzsrészvén:]t jegy-
zett és azt egyben be is í,izette. Igy biztositotta, hcgy az ápüIŐ

új ,,/cnal jrintse a járási székheJ-yet, L9].3. június 4-én tárgyalta
a rxéorliseLőház a lÉV en3e,d.élyokira.tában foglaltakat, násnap a f.ő-

rend.ih:iz. _{zt nindká t neiyen eif rgaaták. ]\ ked,-lező döni j srŐ]- :,1 ,,rár-

negy5k kapiák neg a kereskedelem-i.gyi niniszter értesitás-<t.
íJsepregben {]] n hcsszli, háron v:{gánycs áIIcnás épürt. l^z ái]-o-

násnak a közs5g feIőli oIdaLán rr] ,2-"s e:lreleies felvjteli 5p,ilet
Litesü]_t. i,özeI5ben 47 o2 :ré teres í.IIcnási őrhlzai /t6/a sz. /r3) ,'--
es oabonaszint, L26 3]'--2s rakodóteret, valamini oályafenntartási
r :}<t ó.rei jeiteiiek . -l.,ísőob .ríE inyne3szakit isos hidnjrleget is kapcit
az á]_]_onás. llind, az állcnrás jp,ilet, mj-nd. az áIlonási Őthj.z neil j a

3azdasági épületek rnellett kenyérsütó kemencé t is raktak. _\ f eLvé ie-
Li jpiiIet föId,sziritjén íorgaImi iroda, váróteren, €1,!,3tér Iétesült.
,\z eneIeten az áIIomásvezető ls.icása kapott hetyet. A k§zsjg terüle-
tin a Csepreg -i{ős zeg közötti országút ,1t járÓ; ához, 3 S zentkűi káccl-
n.) közelében a L7 szárr,i, a tsiik felj lezető páIya :re]-leit a I6/b. sz,i-
n3,, a3rház 3_rjtt. ;vekkeI később falazotf, áIlatrekortővaI egészítei;ijk
ki az állomás berend.e zés.,,3t. A vonal negnyitás,;.kor' ,ez ái]-o rrásck kö-
zöit, táviróberencezés lítesült, ké ;Őbb ezi teLefcnberenaezjsseI is
kiegészitett5k.

:\z ,iz]-et ke zeLés jre a liiill' 5s a '.,]:i,r k5zőit szerződ js jött Iítre.
19]_3. ncven'oer 5-6 között tartliták met a vonal nííianrendőri bejá.rá-
s,ít, ennek bef e jezt,3vel a bi zot,tság a hely szinen enged,5lyezte e vo-
n,il h:rsználatba váte} jt. s kőzfcr,3a}rrat a vcnalcn a ;,,r,il,r l)L3. n).,íerl-

b=r )-3n vette fe_]. Az :innep,íIyes negn;,itó I9l3. ncve:rber' 3-Ín :z:j-
1ott Ie. A negnyitó rronai íőszegről inoult. Ig.:l sz:ilon- eg:] 5tkezŐ,

1rét első js l:éi máscd_ik o=ztáJ_y,i kccsibÓI áLlt. i\ vonal ln rendszele-
sen 376, ritkáb'oan )7 j scrc zat{t nczd:n;1o..: kózLeked,telx r5vid, kétten-
geJ_;ves szen,3lykccsikkaI. ilaponte ,rin,lkjt ir:Ín;l'ciln közle]<ecleti vala-
neiyi.t vonattal a :,,ozgőoosta kccsija is.

lz eIső vilá.gh:ibcr]lt )_ezárő i:ianoni b5keparancsban i.rl'u3et-i,{a,;yar-
lr.qz,í c iar;_iIgts,:iv j:-ít 12 :"zckcn Lávő v :slitvcn .i:"kkal e3y itt AuSziriá-JL9u,4|-

'nlz 9sl3-lti ik. Iz:i = S:pron-*,'Jsze.:; 5s e 3,,ir:^r,ir-Iíősze,J közöiii -,/]]siiivc-

nr'l ,-r,aqv.i]b risz3t Ausziria kapta neg. ,]. ter,iIet :itcsatoIását ,_rng:J--
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francia-olasz tábcrnoki bLzottság e}lenőrzésjvel bonyotitották le.
Ez Sopi'onban tartózkodott és onnarr adta rendelkezéseii. Döntése
szerint Ausztrla kíz:lŐLag csend,Őri és p5nzügyőri erőkke1 1921.
augusztus 28-án kezd.hette me8 a terilet negszállását. Errnek negfe_
IeIŐen a magyar csend,Őrség a]-akulataí 3ul3usztus L7-5n me3kezdték
a ter.ilet kiijritjsát. A 'neEszá]_l:.ndő teriilet náhin:.,1 noniján fel-
f egyverzeit szabad.csapatok a_ladáJ-y ozták a negs záll-.ás folytatását.
\z eIlenőrző b.jzcttság rendeLkezésére az osztrák csapatok a neg-
száLLás fclytatását azonnal le.íIlittatt:ik"

.\ v,,l"suti forgalnat a ,negsziLLÍs kezdeie]cor beszjntett5k az jrir._
tett vcnalakcn, nehogy abbÓI z,,].v3I ]ieletkeznessen.

Szeotember 3-án a jelen:Ősen negszapcrodctt felkelők ,3íaivánl1
js ,]ruck térsígében negtánadtik a bevcnulás, z nég neg nen szá]_Ii
ier'iletek elfogIalására k3száLŐ cszirák egys5geket, s 3"z áicsaicl an-
iő ter".j"ietek szánc s pont j,Ín i'e lkelőcsapatrk j eJ_entek ile8. ltz osztráir
]tcrn.ánv nen akarta csrp-riait további tán:dásoknak kiberni., ezért az5kú,
kát katona.il,:-3 fontcs oont kivjieléve]- !;yu6:rt-.,lagyarorszá3 teri.iIe_
tjrőt kivcnta. _{ íelkelŐk áIial negszáLLt ier-Lileieken a v-"sutí fcr_
;,-:.lcn is negind.uIt. d inei-llzet Auszii,ia 3s 1.1a,l3yarcrszi3 közöti fe-
sz'jlti,j vili . ,\z csztrák klrmán;l f e]_k jrie JIeszors zágct, hogy köz-
lreiitsen a k ji ország }lözött. Ezt JI_1szors z,,1g ,,7jlYa]-ta js az cl asz
külügyminisztey VeIencébe irivta :"árr::laLásr::. -iusztria és iiagyarcr-
szág k5pviseLŐit. .! f eIkeIŐ!c f e]-} jr jse Iehetőságet terentett arra
ircgy iii:.3yarcrszí.g 1egaIább Sooron regneni jséért I íp !se)tei te,q]/en.
-,'-eLenc j'oen a iár3yalások scr in vígli} leEeg]/ ezés sz'il,eteii: :\usztria
hczz,.1járult, hcgy Sooron js 3'nozzá t;l,rtoző E közs5l, L,lkcssá.gi; n,<p-

szlvazásb:;n Cöntsön errcí l, hor/::. kiván t:;.r:i )zTli: .{.us ztrlllb,oz, v3.gy

',,,].$.-/arcrszighcz. jzzel szenben l',_iagyarcrszá3 lefegl',verzi :tr szab;d.-
csacatokat js kiüriti 3" iöbbi átcsatcLatndó ieriiletet. Ennek a vé..-
rehaj tására i,yug,at-i,,iagyaror sz::1ot ké t zónárl osztották: Sccron j s

3 körny3k.Ín Lévő B közs5g a]-k:tta a llQll zőn:Ítt 3z egész többi lerü-
]_r-.t :edig az tl,-\ll zón,lt. Á na3yaT }lcrnrány i s negt,_rtctta iE5ret,5t
-Ís Ieszerelte a íeIkeIŐket, l L jd eL is sz',L]-itctta a térs,.<gbő,l ncvenrber
6-tg. azt követően:iusztri.l ne3kezdte is:néi a szánáre itéIt ierü-
I:tek megsz4.LLás{t. A v:"suti fcr3al cnr az jrinteti von=.1akcn leáIit.
;\ n€gsz Í.}1Íst poJ-itikai ckckbÓ1 zz osztrikok rendkiviil voi-lt§t3ttan
h:j tcl;ták légre, ig:/ Scr:onb,:.n e n5ps z,",lazást csak l:ZL. ,lecenbe1
I.1-I6 X;zijtt t:lirtt,ik neg. 3cprcnban és a j<5;,,-ilötte f,e]rrvő,] köz-
s Ígoen f. laircsság j elentős -többsj35el liagyar.rs zí:.g:a ad.ia sz, vaza-
r.] f
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A ierjletátcsatolással és a népsz:.vazással kaccsoIatos vasuii kér-
dések, váln- és utIevélprobIémák renoezés3re sorozatos iárgyaIás_
kat tertcttak. L9?-L. d-ecember 6-án Győrben kezdődtek a t,iirgyalások.
l,,1ár ;:.kkcr negegyeztek abban, hogy ez r:.ii,1ig a lii.lV áItaI ke zeit vona_
lirkon a vcnaitcvábbitási szolgálatct ez.]sztrák T,/s.sut:.k nevében to-
vábbr,,+ is a l;i,iV nczdcnyai és szem3L;lzetei rátják €I, níg zz íIlcmá_
si szcl3álatoi az,Jsztrák Vllsút veszi át l,yu3at-lía.;yarorszá3 eg3sz
á.icsa.tcIt teriiietsá,vjában. 1.1ege.3y ezés történt abban is, }roEy a Scp-
:on-iiősze1 közötii vonalon az Jszirák Vasuiak nevjben a vcn,atbováb_
bitásj szc1.3álatrt a GySEV b:n;7cIiija 1e, i,-lig az áJ-Ionckat, a páLya-
f enni-:i.r,i ási szcl3áI:.tci ::"zcnnal I).7, )sztrik 7asut:k ve:zik át.

.]e _-:e ;;1ez3s sz'jLete tt ;],TI3 ycnaiki.l zőan is, ii:g;,l ,_ vonliilll,t,:.Ionr
ir=-,indit:is lkcr -na3J/ar r,5szrŐL ez úile.r5l és v'tmlrízsgáLatot ScpIcn-
ban, i,Őszegen ás lépcevis€rl v-jgzikr o3ztrák rjs:rőt oe.JiE r.r_:.tiei.s-

]orf-Liebing, Deutschkreut z 5s T,utzmansburg á]_Icnr{sckcn.
]zel<en az elveken L92-2. február 3-től naocnt,l, neginduli a nenet-

:enis zer?i vcnatf crgalon. I)?-2 június t-tŐ]- iráscoítrr vcnatodrt is
f orgalc;a'o,:. heJ_;,,l ez-uek KŐsze4 és ,)sepre,3-Sá:vár között.

L)2) j iniusátót T;őszegrőL Jberlcisd.orf ln ái 3ükig, s oilnan visz-
sza 1:,őszesre n;].pj- e3;ü vonatpár közlekeCeit, három oár vcnat pedig
os;k K_őszeg és Lutznrannburg között köz]_ekedett, tehái oszirák beI-
íor5alnat szcJ_gáli ki. Egy 4v :nu]-va ezek közJ]- is e3:] von,-,ipár li_Ő-

szegrő1 Sárvárig js vissza közl-el.eCett.
L]Z4-ben a kő szegi iieresked.elni ,iör, é s To,.rre€;y Iet k5xvéniezte a

}<ereskedeJ_eniigyi miniszt5riumtÓI, hogy i,Őszeg js 3épcevis közöti
enEed.élyezzék a peage jogct, 3 az áruf orgaIom i,,,:y .,Iagyarcrszá.;ról
::,ia3y ar,]rs zágra ván]re zeLé s né lkÜI tÖriénhessen o =ztrák ier'i]-eten
keresztr-1I. Tette ezi zzzal a cjltaI , nlgJ 5iínltüijön a fcr3aloiir.
,'! kiii,Jg;lninis zt3ríun ug-J3n iett !ép,éselcet ennek irdek4ben, .e ered-
nínyieleniil, Ausziríz eLzárkőzoii az enged5Iy eLőI.

L)32-ben e 38Ö besz'inteite a iiőszeg-Lutzn3.nnsburg közöti a '_,í.|,V

járnű.reivel Lebon;;cIitctt forgalmat, s ugyanakkcr a G:]-,aT-iŐ} is
viss z,lvette a vcnattcvábbitási szcl5'ilaict. Vég,jr is a tstsÖ L)3)-
ióI ,;1z Jber}oisd,orf-lutz;nannsburg vcnalcn lin,C.en f crgalnat beszün-
ietett. A vcnatok csak 3,jpcevisig js onnan vissza közIeked.tek.

l Q?7-hon ,1öniő váItoz,ís tör,iént ebben l i'or3 ilcinb,:.n. A 1,1,i'/ 5 sL ),) l V9lt

a 3tsO a répcevis-iutznar.nsbLrlgi vonalszzke.sz közós hasznáIatára
cs ltlakoziísi szerződ5st kötöi;. l'gy a _,,_-'-]/ vrnaijai .i,rsztriín keresz-
t:it lózLeked}rettek ismjt í]irvár js i.Őlzet között. lz a re:dkivjl
ileri.re ző_ ,;i lzási lehetős-jg .iuszt;,i,l" n,-ínei ne,3s záLLásáv,;.I neEs z'.int.
,\ v,j.n_t ezeL5 st-íLtIe-r j Lvízsg,lli=,tct ,az 5ver<kel kcrábban nár ki:.]_akuit
renC szerint vége zt3k isnlít. S:;jnos nár csrk rövid ideig...
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A szcvjet csqpatok már elfcglalták Szombathelyt, amikor L945. már_
cius 2)-én Csepregben nég egy német páncáloscsoport rakott be az
á1Iomás rakodó ján pőrekocsikba. A páncé]-osok továbbitására 424.L92

számú mczdony tartózkod.ott csepregben. A rövid vonathoz mág 7 kccsi
Iisztet ad.tak hozzá, s nrár esti sötátben elind.j_tották Csepregről
Btik feIé. A csepregi szclgáIattevő ezt rend.esen nregbeszéIte büki_
1rcllésá jával, igy a vonat elindult. Id.őkö zben azcnbanr a nénet rob-
bantóe5ységek Szombai}rely f elŐI már robbaniotiák a oáIyát, a ú-
tírgy3k:.t. Bi zlnyárz ne;n tud"t,lk arról, hcgy Csepreg f eIő} nég e8y
vcnatct szándé]<lznak leközIekedtetni, s ez5rt 31,3pce ártSri hi,lját
íelrcbbantctt.k, nielőtt a lJs]preg íe]-ől közle]tedő -,lcn,lt 3ri3 fel-
3:i vc]-na. A sotjiben a. 424-es íllJ zC.onlj vezetője se,,]i Iátt,.,, irlg,, a
hid elŐtte iel van robbantva, i. 3y ]. ill,JzJony belebu]<cti :.1z áriir-
'oe, ::iagával- rántva a szerkccsit is. _q. ííitő szerencsjs vlli, kiaá_
szrti a inczdcnybÓ1 és elineneküli,] heiyszinről. A nczd_onyvezető
zzlnban a nlzd.ony klnllh,Áján szcruli. tsjki vasuiasck, alti}< ,,rJ.riák

it, Ce 3. sötjtben sen}cí se rert ki:nerini a vln::,lra, hcgy ncgnézze,
nílyen mozd,cnyrőt adják a vjszsipjelz5st. .iztán vagy a nlzd.cnyból
a ;;Őz f cgyctt 3l, -/agy a nczdonyvezető halt net, a jelzís abbanra_
i:adt. Amikor nár }linehettek 3 bliki vasutesok az írtjri hidhlz,
akkor 1átták :reg a iöriénieKet. J nczd,]ll;,lr7gzető 3 sz,lnbathetyi
f,jtőhiz nczdcn;lvezeiője vo}t, nenekjli; erdélyi vasuias.

A "kei,e}ies hi d"-]<,<nt einiegeteti árt5r,i irio.ai i:lo f..LnágLlák s{j-
3its3gévet á}litoiiák ideig!-enesen neLyre. ]\ rlbbrntásokka]_ csak
] piliéreket pu; ztit ltiák eI, a }ridtartók idei3lenesen még n:.s znáL-
h:rtők lnarad-tak. A sz lnbaihelyi l,rjíhetyie}r ene]_i jk f e I ,f, jrid,tar tő\izt

^ -|^--:-:). v::,§,-lu.l5rJr:ö, llaI:ltnint a itihajtrtt I_,"krsság ra1.1t:r atájuk ? illoja_
,-.í -'l -,,|.).,-| "egtört5nt ileiglenes szer]tezetiel a i,agllr,5Fce, :1z ,,sás-rllúva .-

iTidján:r]< póilása is,ideiglenes 3z:rke zetie1 helyeitesitetté]< a
bjki }lözuti aluljáró leletti hid,:t is. Iz:l nár L)45:nájus l-jn a
szen3iyfcrgaL:ai is :negindith.,itták Sz:nbatheJ_y S opron között.
l,iég z nyárcn neEindiitraiták a f or,3aIm:rt tsük-Oseore,3 ]röz5ti. l\ ]ár-
vár 3jk közötti páJ-ya sckáig tele vllt ctt ragadt lene]<j_tő.tona-
ick szeTei_v5nyeiveI. azek rrkrnrányát a környáli.beii l::.kcsság foszi-
hetia ki. I:.?jzvetlenjl :]" frcnt után a bj}li la]<ossó.3 aIrnosan :ne.f,-

djzsmáIia az ár,t,éi,i v:nalr,jszen ,í.l1t liszieskocsi]r;.t is. -,i5{iL )-
IJ iz jrs jggel ig_lekeztek ezt ae3,;.r:dál-y izni t5bb-keveseb'r.l sikerre1.

i Jsepre3-? jocevis f el j vezető vlnal lt :1z ártéIb-on lci,:,i.l,kitcti
^:1-,,iy ,íj !L<r- 

";J 
i,-:i'c;n -):i'. ',-l Í - jd ::Íc;"i1.;k .zi-t.t,ik e3.7 ]]e-.J!^L,.!;LJ V!Uv-l! J lJ .;zL)JJ:l .Jnji L=L-, ._]"

,^,í 1r ,,,íl,",-z)"'i,rssz;1 ,i 3z;nb:.;heL:/- j:r:ln kjzöt,,i r íLyíb l e,:] rzjl-J 4L_i aJ
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tó segits5g-4veJ-.
L945/46 teIén a széni.iány időszakában hóna,lckcn át biz:nyt,:elan

vl]-t e vonatf,lrgalom. ]la vclt szén, közleked,ett a vcnalon eg;7 vc,
n1t, ha nen jutctt erre 3 fe]-adatra szén, igy nem k5z]_eked.ett.

EgY nappal és e8i/ .Íjszakát töItöttem nagan is vcnatra várve 9,

csePregi áIlcmáson vg.Iamj_ lisztrakcmánnyaL igyekezve Jsepregbő1
3oprcnbe. ,,lásnap érke zett e gy személykocsival egy }76 sJr. a,cz-
,Jony. Enl-Íkezeterr szeri-nt nem ment fe1 ,iépcevisle, h:.nem 0sepre6-
bőt f:rdu]_t vi:J-sza Biikre. A forgaLnni ircda fekete bőrre]_ behlizctt
o'lml'"gján 'jltern egy rrappali js f ekjitem e8J é j szakát. :\z embei:k
egynásn:rk ad.l;ák a killncset, érdeklŐdtelr, Iesz-e vonai. ?álmai
/<l*Jibban _rállvics/ !énes állonrásvezető t,irelrresen adia neg a vá-
iaszt az jrdeklődőknek. irlire a vcnat bejárt, :nír sz3p szá:nnal vára-
kcz:tt lti az utazóközcnség.

.i páIyán a helyreáIritás után :nozdonnyal csak ]J krn/ó, ilftcrral
3j kn/Ő sebess5ggeI közlekeChel'tek a v,:ni].trk. L)47 óktóberjtőI
e3J/s5gesen 45 k,l/Ő sebessjget engedáJ-yeztek a páLyán.

iz Ötv,=nes 3vek közepán a iiis- és i,ia3y .tjpce t ;1z ár.i5r,i hid. js
a bÜki aluljáró helyére korszerű beton -beknőhid.:.k épL-iltek, ezeken
:ná: ],lüIön vicinális vágány vezetett a csepregi vcnal r,5szére, Te-
hái rlisszaá]_]_iicttá}< a klrábbi pályavonalat.

,{ Lraivanas ,3vek közepjn a vasutiizem gazd.lságossági -rizs3álatá-
13 11.tlc3Ő nun]<a iörijnt az ,Trszág eg5s z ter,-i.}etére kiterjedően,
raj d ennek ere,f :r,jnyei ail:.o j án ]< j szJltek j avasIatck a 3]zd.i]ság c,:._

l,rnnaj^: i;aIá}t vcna.]-tk viss zaf e jLeszt 'j sére , iLIe tve azllt i'crg 'l,]_nlá-
n=,k kÖzútra ierelésáre" Á sárvár-répcevisi .lcnal vizs6ále.,'a L)7'2"

^/nájus 26-án íejeződött be. E}<kor a negyei i-orgalonszeivező l;-zott-
ság a f cr6elcn köz,itra, te re]_ése és a vasútvonal ii.zenrjnek negsz_in-
teiése nrelIett d_öniött.

!,z utŐIső üzemnapon a nappali vonatokkal sokan utazták vjilig
a Sárvár - 3épcevis tcözötti vcnalatz b.,ics3ziak a vicinárístót. igy
5vve]_ kjsőbb felbontctták a vágányckat is. A vcnal helyén ma hcsz-
szan }cavicscs it vezet.

i:l é1::czi t-Sek:

A vcnalat a i,liV helyi 5rciekű vcna]-ak számára kidcIgrzcit szablá-
nyck aLap 3án ké sziili, de i]. :nag.."sépii;m j nyek is. ;eg j elIemzőbb 1 iei-
joit;nénye. ,\,hhoz T,6 kr; f ctyőméters iryú sinany agoi hi.,sznált:l,k áite-
iában.

.'. ilaririr.c,es j-rekben Jsepre3bőI 3,j]tre rendszeresen autó'oJ.lz:k.:.i
is }l-izle]<e,j-teieii :. ]rcmenádról in i,rlv.-r ?Ey ;eitner neví vállalkc-
ző, t:Láy:_ a ,laaner-kccsna elől. '
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Soproni 1lapIÓ. I9I3. november II.
lüagy Ürrnepségek keret5ben nyitották meg szombaton a tíőszeg-Sárvár_
Zalabár-i vasutat. RŐszegen voIt ez első hívatalos fogad.tatás, a-
hcI Czeke Gusztáv, a kőszegi vasúttársaság él5n jdvözöIte l{alászy
?'lászló mj-niszteri tanácsost. i! hivataLcs üd.vözLetek után kiIenc
Őrakor ind-ult az első vonat útjára. i\ vonat tulajdonképpeni vona-
]-ára e sforonnegyei l'elsŐlásztónáI ért. ilagy sokaság vária itt az
4rkezőket és il Tezesbanda rázend-iieti IeIkeserlésse1 a hinnus zTe...

A t5nre5 eIŐtt sötétkékbe öItö zött t'izortók átlntrk sorf ala.t é;
q ',ronat etőit Pleininger JŐzsef fősz,l J_gabiró köszönti 1 puly3i
já:ás nevjben 2"z Új vasúi me95pit5sjt ,js 3. ine.EnJii,is.r,i:. 3rkezett
eLŐkelŐs jge}<et. ijalászy mini szteri t,anácscs -,r:ilas za közben iTlozs ]-
rak d-ÖrÖgtek js 3" beszjd. után lelkesen zá3cti; :1z 31jen. ]i tij:reg
ril:.d"Ó Ielkasedése köszöntötte a kultúra hirnölt,5t, a f elvirá3zoti,
cliis zköLŐ nozdon;lt.

!J CL -L3,1

m:].nn liárcJ-y közs !g'Ciró a í:-_:.'l Í szónokr, 3otsnonostorcn l{3.rnel j,<,-

zseÍ, Répcesarudcn Gi,egcrj_.,'s Ist,rán birő köszönti Jz új v,;natlt.
Locsnrándcn a iizclióság iel jes d.íszben áI1 scrfalat. A beszéd, 2"z

lCvÖzIés is hcsszabb itt. Szovják i.ezső mono.ctt ígen ialpraesett
beszjdetr ileIyet kedves közvetlensjggeI köszöni neg ijalászy mi-
niszteri tanácscs.

§ hcss zá vcns,i csi]knen zsuíolásig tele vl,n ui:lsc]ck.el és szcr-
3:.Lnas eleven j le t van a kupék;l belül. .\ va.sutép j_tő t irsaság
lnagYaros vend.j,4szeretettet gcndoskod-ik vend.,j3eirőI. Firicjrek
s:irögnek-f orcgnak, 5 teI-ital, szivar j ,r j a ,ld-:.ben-n . 5z lnár az
áldcmás, negpecs jteláse az el-ví:3zett nunk._r. sik=rének. iienesvisen
Sinron ü jza iősz -llg,rbircj és Dániel Di:nő zsirai jegyző :rond,uak ürl-
nePi besz.Ídet s reiszálIva e vonatra, ;sepre3 feI-j eg;.l:itt .itaz-
t l"k a ki_ildötts53ekke1.

Csepreg ne,3ini nagy ünrieps5g szinhetye. lrz álIoriáson .rir:í,gos
ciszkapú, körülötte Csepreg intelligenciá ja é s n:]$} népsere3.
Itt már f ehjri'uhás lányok vir,:1gos soríala köszőnt, nag}3ros szj-n,
n:r-é]yaros hang,.r}at. ,/irágzápor iogacj r a vonatct js lz _jrke zőkei,
js cigányband.a tl,-tzz,a a iust. iiarner János csepregi jegyző ez eI-
cő szőnck. _lárutai ij.zoki"a ::. küzd.eLnekre, lniket --sepreg foi;lia-
tctt, hcgy:" vcna.l e]_ ne kerülje. Iiiálás köszönettel adózijt 3 ke-
reskedelmi kcrm:in.yna)< js 3 vasut5pitőknek, i:1,1.j li3;;eie.n:re1 vol_
i,l]r 0sepreg jrdekeire 3s .:' v,"sutat b,-veze-u+"ék 0secre8re.

a -i '< ^-" - '-zLő :ninj-s zteri taná,csrs rinuilitot; ]rra_ hop,.; ],):l'.r.r\-;-L j,ó'LiY ,:,.j



9

á1,1czetot ígínyelt az eIső tervvel szemben a úcstani irány n€gvlj.-

Iő sitása, de a keresked.eImi kormány teI jes tud.atában v,rIt Jsepreg
eninens érdekeinek és ncst ezt kivánja, hogy az új vesút hczzon
áldást és fejtődést Csepreg szánára.

Egy bájcs szőke kis urileány, Kiss Anna lépett most elő ez ün-
neplők sc]rad.alnábóI js ked.ves beszéd kiséretjben d.iszes virágcso}c-
rct nyiij t::tt át 'J.aJ.á:zy minis zteri tanácsrsnak, aki- szives szavak-
kal köszönte í]leg r-csepregi hölgyek figyeImji. A csepregi ip,rrosck
js }cereskedők ne-r-íben.Detrich 3j}a ipa;,tesiüLeti elnök ncadltt ez-
után lend.j]_eies 'o=szédei, kieneIvjn jJre:<ler JÓzsel' dr. jrieneit
:]. v;.s.rtjpitjs körül js ?uz eIsőscr'oan -<rCekeL,t kei,esketj.Ők js ip:-
losck nev.3ben ilöszönie :n1]3 :. lrei,eskedelni kcrmán,, js tr v:lsut jP.-
tő iái.s*ság Csepreg jrdeiiei iránt lre-inJiivánult j iaka;:.i-.;. i.aiá-
szJ- újabb váLiszr; után jz ünnep}5s véget éri js az utasc.r szána
isnét szapcrcdva egypái, cse_cregi eLŐ],letős5ggeI, tcvább rcbcg:ti.
A vcn:].t nost n r a r53ebben le].,nyitctt v:nalon h_l]_adi ,innecI.js nil-
r.:i,] a:\i7*,!,r .]árv,iyig nár közel kjt irónapj" jár a Vf,n3r.lL_1 !r )4j! lVi -J

Zalabjren vég",:t ,jrt a níi,.:.n:end-Őri bej,Íris. ;\ mini,:zter képvi-
selője a vasuti vcnllat krf 1.3ástallinnak t:láIta és átad-t,: a'lt1z-
f orgalcnnak. Ezzel az ünnepi- oktrrs -r5get -jrt és a vend-égek vissz3-
lizz ia'l S írvírra.

3,észIetes további adato}<:

.\ Sár,vár-Bük közötti vonal-/e zeiés iránya scna nern ,,rl]-t irjts5ges.
:\nná} irkább a.3-_iltrő1 vlló icvjicb-rezetés. Kőszeg vílrcs a vasuté-
pités tíncgatásának íejében ezt kérte, hcg./ ne a scproni vonalhoz
csztLakczva, h:n€i} kjlön rlonalve zei3sse1, 5nálIÓ páI-,lín vezessék
a várcsba Locsm]indtól a vlnalat. )zt azonban a iereryiszonyck ]-e-

het:iIenn j teitjk. A BlikrőI Lccsmánd f eIé ínCuIó szaii,,-rs zra k:t
váLiczat feIe tt vitatkc ziak az .jrdekeIt:k. A,z e3yik elglnd.olás
szerint a vcnal Bi,ikről Atső- és ilelső :3zakonycn, g3al-őkán, SaIa-
ncni{n, GyüIeviz j s isira közs jge}ten át lte]-I , hl]$v negépül j ön.

l\z eIső előmunkálati en1ed ÍIy biriokosai, Östör JÓzseí és ,jr,lek-

iársainak csclcrija, n{ik birtckaik rjvén voltak ezen e tr:r,ile-
ien érd,ekeIt-^k 5rveItek a vcnalvezetés í]_:y,en irlnya,lie1]-eti. .l

vasui5pitők e 31ik-Csepi,e8-]/is-Locsmánd. vlnalve zeLé st a.j ánl.liiák.
ilthető, ho3y e:ni,ait a tötzsr j s zlí3n-.ij eg;r zések ennek 3 'ri'bás szak )sz-
n,k az álintett közs5geirőL k5st:k. 1]tC júIiusábaTL 1,:';c eIhárit-
h:-:.t:.; ]_an nűsz:jci a]t,:"dá L.]lk:,l \i-ltzt\iczv,l a S zakln.J )n :it tÖrt !nő
..r3n9l -7g zei5s .llerrlt elő;':r\e. Locsnánd, neL;;j becs]_.jsel szeli-nt
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iO ezeT korona törzsrészvjny jegy zést jeteniheteti, nind.k:5t iránYt
elfogad.ta. t9II ja.nuárjában már nyilvánvalŐ volt, hcgy a"zt az utirányt
váIasztják az épiiők, amelyik ninden egyéb szempcntct fé}retéve a
jriniebt községekbőI több táinogatást kap a tÖrzsrészvényjegyzés so-

rán. !+z irányck kérdjsén túr a Csepreg écintésjvel tÖrténő vonalve-
zetés e lf :gad_ása eset5n abban ir kérd5sben is vit:r t im::"dt, hog:/ a vo-

n:.I a kö zs,53tőL }<e}etre, vagy a kö zség n-,,ugati cl<j.;.Ián Ve zetiessjk.
.\ v:s,iiváLIalkozás v5grehaj tó bizclf,5 -Íga a tervvá]-tczatok ie]_ÜI-

vi2sgáIatára a kereskd.elemü3yi inini sztlriunrt kárte f el. '\Z l9r}.
áp rilis -éa negtartctl enged. jlve zisi i,ir3yaláscn a ZaLzbé,1-§,,i.pr7ir-

]eIsől,j.szIó v,]n:ll j.t ic -:ad.iák eI, ,.rhcl csailakc zzDTL iI ljlP:cn--..ő,:zeg

v lnalhc z.
A n_1.]yarfrszági hjv .r.;"sut,lk iinanszirczásában e,ili3 ieIentős

:5szt vá]_Ialt ilijnchner LocaLbahn .\.G. és 2. Z:.Ldoér-S í.lvár-3'jk-i,őSZe8 Vone

vb-a jlcsszan t:rr.iő i rg, alássri,rzat uián ne8e g;9ezett, }r.g,,' a ljtesitendő
ij v rsIrtat a Duniintúli l1eI,vi ,:ae\Ő Tasutak cscpci,t jába tagrl ják. \
|.-.t::.,tql ásck L)LZ j,]rniusáb*r záru]-t:.k, :lire zzonr:al neEind.uIi,;,k 1Z
J JL 1J,}LJ

előnunk/,.latlk. ^\ }iei,eslie,j,eIni nini szb|iiun a v,l,sut,5pii;ést v5gző váI-
!::"Lkozás .lűszaki közpcntjául Sárvárt j:Iö]_te ki.

A .-i,Id.nunk;í.k vézzésjre ,lLf öIcli kubikusckat szerződtei=t t at jpi-

tjsvezetősé8. i,ié3 november vég5n is d.:Igcztek a locsmánd-i határban.
:j5-y lnakkor mjg nem zárult Ie a randezenCŐ kjrd--<sek scr,} sen:I. Igy az

=Iőnur;eáIati eng.jd-jIyt a kereskei.etenügyi nrini;ztérium n,<3 L9L3 5-u-.

re is ne3hlsszaboitotta.
1,1I3 ia.raszán nj_ntegy 1jCO .irunkás d.cIglzctt az épürő vonalon. :\

il_i,3lsápitm5n.7ekei oIasz kőművesek 5pitettékr fle]-1ett.-i]c hel;7beli '| cu-
l ái] e r" I eány ck d_c lgc ztzk nind,e n j t t .

Gérc kőzs5g httár_rban a L:ubikusct között vjres -,rereked5s rc'ober t
ki. l\ tá.rsaság ug,,v ;.nis -'" nlpi nl_rnk,l,id.Őt t Ór'áv=I f e] emeIie, ,1e ,lnr ak

tetjes érté,.<5t nein a]<arta me3íiz,=ini.. ]/,lLtrk kubikusck, :.kik ezt váI-
1lIiák, násck negt1gad.iák. A kst cscpcri szerszánlíkkal esett e,gY-

:niisngk. A csend.őrs jg beavatk lzá-sa csend.esit,;tte le a rreteltedőket, S

tr inunka csend.őri ierezet me]_Ieit íolytatódott. J iliusban a neEfeszi-
i,,.tt nurüáv,ll eI5rték, hc8y már anya8von:.tok kőz]ekedtek a pá}._ván.

Ennek a szakas znzk :1z éciiése az3rt rr:Ii sjrgős, nert a réPakamPánY-

ban már izembe akarták állitaní, cktóber }-áre tűzt3k ki a vonal
jzembev étetét. A ,,r_ípceneIIéki'l vonalon a Lccsmánd- határában áPitett
tépce-hid_ épit,5se vclt a Iegj elentősebb f eIad.at. Á hid. ieherPróUá-
ját 3ugusztus L]_án tg.rtc tták nne8. A 4l: n,jteres hid.ra 7J tonnás mcz-

rlcny k_jt klviccsa} rakott kccsival j,.irt rá a kÖ zs,3g f eIŐi. A sikeres
terne1,4si próba ,rtán* a :nc z,Jlny viss zai3f t :'eisőLászLőra. _ A cson,3rádi
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.t,rbikusek ezalatt negf eszite tt iiiemben dolgo zt,ak a másod,ik szakasz
ipit 3:5n. Az első szakaszon nrár a vágányfektetjsseI haladtak elŐre.
]_]r]. szeptenrber L3-án a Sárvár-tsük szakaszt átad"ták a f org;.Lonnak.

)É

\,,Junántúli iielyi Írd.ekű V:rsútí| o1van sajátos vállalkozás, al,:ely a

irel;vi vasut5pitési iörekvjsei,,ei fcgta egybe. Szervezete segitette
l. 3.y ;,k'lr]_g"tIan heIvieket a ;i=gvalÓsitásb,rn, a nögöite árró njmet
bLirr_aház:-k iá:nogatáslt ís megszerezte a"zlk ne3,jpitjsjhez. Tevéken:.,l-

;,_1 3ít I3.3,3-b.;.n kezdte, uióIsó vcnalaként n:,,itJiti]. ineg a 3iik-llelsŐ-
1_ászló kózöt r,i vcn_ilat. jzemi s ze rve zeie n.::n vcl j;, a vcng"iiek 'ize-
l!; sz,:,bván:Jszerződ.jsseI a ^ii.'V v:tte át,

'lev jk:nys íg.. szános iei,jie.,'en össze;cnÓ,lc;i a ,,}J Ől-S ;p rcn-Eb,:niurii
/;s,_'r;::.l. ,t }y j.;7 :i;:zríin;le'x :5';cs Í35nek trrIl;jilc:i;s:,i j:Jelr=]-;e.: vri-
L.:',l ,: l:T.,:n+,i1 í;]]V i jiesiiís jnek, fejiesztisjnek p:nz;13;1eiben. Iayv:::- 1 J-I]lalrU a

:,1-1a.j ll- lr.irl,. t,5en kji Gy j!V t5szv3nyiársasá3i elnök :r J,.rnániúli ij jr1;!-,j:ilarv llvvj V

;lnöki sz,3kjbőI ;It át ,1j D3sz bjába. ,,]erhg.ro.t Glrsztáv .>da na3áv::l
l,czt ;" ,:" Dunánt,iIi ,{iV-vel k ;,ocs ;Iatcs p Ínzii.g;;i f eiadatok so rát, sőt
r }_;,,.j,l/ ludrcesti i-3,1zgaiőság,_r n--I]- Í ezek in; j zis.5re'Iiielyi 5:d.ekrí

r,:,s.iii ii,cd.á"-i sze:vezeIb.

l/>eklr4c lE-ZoJ+/,u

h,* a,z plÁÁx.'rL uua,lj_ea,,,: B^.,*** dj^.rL 
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Harminc éve nem

Csepreg (tm)- A csepregi zájáruItak a költségekhez, A
búcsú előéstéjén negyed- Soproni Napló lelkendezve szá-
szer várták haza a városból rnolt be a vasúti közlekedés
elszármazottakat. S mivel megindulásáról, amelyen részt
30 éwel ezelőtt szűnt meg a vett Csepreg intelligenciája s a
Sárvár-Csepreg-Répcevis nagy sokadalomnak cigányban-
vasútvonal, emlékhelyet ad- dahűzía a tust. Hiába élt túl két
tak át a nyomvonalon. világháborútavasútipálya, akis

ÁghErnőavasúttörténetiemlékhelyelőtt Fotó:BenkőSándor

A temető és a szombathelyi út
mellett, ott, ahol valamikor a
csepregi alsóvárosiakat mégbe-
váría a kisvonat, ha véletlenül
lekésték az állomási indulást, az
újraépített kis töltésen sínpár,
emlékkó és vasúti kerék emlé-
kezteti az arra játrókat, hogy va-
laha itt is volt vasúti közlekedés.
A CsepregróIszárrnaző Ágh Er-
nő - aki ma Btikön állomásfő-
nök - ötlete volt, hogy 30 év
múltán emlékhellyel tisztelegje-
nek a kis vasútvonalnak.

szombaton délután a temető
oldalánál kezdődött meg az el-
származott c sepre giek haz ahívó
programja. Agh Ernő elmondta,
még élnek azok a csepregiek,
akik emlékeznek a kis motorvo-
natra, amozdonyfüttyre, s emlé-
keznek íuTa a szomorú napra,
1974. május 27-éte, amikor a
vonat utoljára haladt végig a
pályán. A múlt század elején,
1913. november 8-án, főleg a
cukorrépa szá|Iításátra hozíák
létre a 75,7 kilométeres vasút-
vonalat. A Dunántúli Helyi lir-
dekű Vasút Részvénytársaság
építtette, akörnyékfalvai is hoz-

v asútv onalakr a felszárnolás v árí
a hefvenes években. Így szűnt
meg a Szombathely-Bucsu, a
körmend-pinkafó, a rumi és az
órségi vonal.

Az emlékhelyet Agh Emő és
Sudár Lászlónétewezte. Az ün-
nepségen jelképesen átadták az
emlékhelyet Csepreg város pol-
gármesterének, M o lnár S óndor -

nak, alj beszédében arra is em-
lékeztetett: hama|éíezne a vas-
útvonal, három füdőhelyet
(Lutzmansburg, Sárvár, Bük) is
összeköthetne. A megszüntetett
vonalra kiállítással is emlékez-
tek a művelódési házbarr, Fény-
képeket, képeslapokat, doku-
mentumokat, vasúti egyenruhá-
kat mutattak be. A szombathe-
lyi Képeslevelezőap-gyűjtők
Egyesülete a szintén csepregi
Kőszegfalviné'Pajor Klára ve-
zetésével erre az alkalomra nap-
átat készített Bognár Gyula
soproni gyűjtő az állomást. a vo-
natokat s a régi Csepreget ábrá-
zoló képeslapjait felhaszrrálva.
Majd dr. Kövér István és Lovas
Gyula v asűttörténészek tartot-
tak előadást vasútvonalról,

l
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Uira váriákaz
elsz ármazottakat
Az idei Hazahívó találkozőn a
megszü ntetett vasútra emlékeznek
Csepreg (tk)- Az idén
negyedik alkalommal ren-
dezi meg a város önkor-
mányzalaés művelődési
házaa CsepregiAugusz-
tus rendezvénysorozata
keretében az elszárma-
zottak találkozóját.

A szerv ezők augusztus 1 4-
én, szombaton déJrután 3 órá-
tól várják a hazatérőket. Ez
már a negyedik alkalom,
hogy emlékidézésre, beszél-
getésre hazalllvják azokat,
akik innen elszármazya más
viárosokbah vagy akár külföl-
dön találtak boldogulást.

A program egy vasúttörté-
neti emlékhely avatásával in-
dul, melynek felállítását Ágh
Ernő, a büki vasúállomás fó-
nöke kezdeményezte, és lel-
kes helyi trámogatók segítsé-
gével kiviteleztek a régi
nyomvonal mellett.

Az emlékhely avatása utlín
a progTam a műv e|ődési ház-

ban folytatódik vasúttörténeti
előadással, valamint arnak az
emlékanyagnak a bemutatá-
sával, amelyet Lovas Gyula
és dr. Kövér Iswán vasúttör-
ténészek munk áiból állitottak
össze. A gyűjteményt Sudár
Lászlőné gondozza az eEy-
kori ésjelenlegi vasúti dolgo-
zók segítségével.

A visszaemlékezések után
polgármesteri tájékoztató és
baráti beszélgetés követke-
zik, majd hazai ízek v árják a
résztvevőket.

Erre az alkalomra jelenik
meg a Szombathelyi Képes-
levelezűap- g y űjtők Egyesü-
leténe& szervezésében, Bog-
nfu Béla soproni gyűjtő
anyagának felhasználásával
egy 2005. évi aszíali naptár,
amely a vasútvonal emlékhe-
lyeit mutatja be.

A találkozóra nemcsak a
hazalátogatőkat, hanem a
helybelieket is szeretettel
várják a szervezők.



Részletesen ioglolto viszont o
vosúl vezetésében, szerveze-
tében bevezetett szervezeti
vóltozósokot, oz územvilelről
írvo bőséges stotisztikoi odot-
tol iól érthetóvé tette o szóllí-
tósi és üzleti eredményekei.
Különösen kedves o befeiezé-
süI elhelyezett névsor ozokról
oz olkolmozottokról, okik mór
1876. ionuőr 3-ón o Győr-
Sopron közötti vosútvonol
közforgolmóno k megindítóso-

kor o Győr-Sopron-Ebenfurti
Vosút szolgólotóbon ólltok.

A szerző fennmorodt sze-
mélyi odotoiból tudiuk, hogy
Morkóczy lmre 1879. novem-
ber 2-őn lépett o Győr-Sopron-
Ebenfurti Vosút szolgólotóbo,
nopokkol oz ebenfurti vonol
megnyitóso utón, Visszopillon-
tósónok egy részletében leírto
o következő mondolot: ,,A vos-
utok rohomos építése folytón
hozónkbon o vosúti szokembe-

rekben is nogy hióny muiotko-
zott. Moidnem volomennyi ek-
kor épült vosút o régebbi vos-
utok olkolrnozottoiból olkotto
me9 oz odminisztrócióiőhoz
szüksé9es első törzskorót, s

ezek nevelték oz iflobb vosúti
generóciót."

Ehhez oz,,ifiobb vosúii ge-
nerócióhoz" tortozhototl
Morkóczy lmre hivotolnok, o
GySEV első ,,töriénetíróio" is.

Személyi odotoi között szere-

pel, hogy l8Zó-bon tett szolgó-
loti esküt, de nem tudiuk, me-
lyik vosútnól. Róbodoroszlón
(mo Csókónydoroszló) szüle-
tett, Szombothelyen vé9ezte
középiskolóit. Lehetett így okór
o Déli Vosúi, okór o Mogyor
Nyugoti Vosút szolgólotóbon
is, mielőtt o mi vosutunk szolgó-
lotóbo lépett,

1898. június 5-én 43 éves
koróbon holt meg.

Lovls GvuL,q

Uosulos ünnep Csep]egen
Csepregen mőr oz l8ó0-os
években terveztek vosutot. A
Déli Vosút Sopron - SzomboF
hely - Nogykonizso vosútvo-
nolo oz okkori mezővóroson
vezetett volno keresztül, A tele-
pülés földbirtokosoi ozonbon
foldleik ériékét féltve nem en-

9edtek erre vezetni, helyette
Bük községen keresztül épült

tók oz uíosokot és oz órukot. A
vonol sorút o sokot vitotott
l9ó8-os közlekedéspolitikoi
koncepció pecsételte meg.

30 éwel ezelől1, 1974. mő-

ius 3-ón ment el oz utolsó vonot
o szórnyvonolon, A vóros o 30
éves évforduló olkolmóból,
Á9h Ernő büki óllomósíónök úr
kezdeményezésére, emlékmű-
vet készíttetett. Agh Ernő kitor-

tósónok, leleményességének
köszönhetóen, oz ő fervei
olopión o kövek, tolpfók, sínek
o|yon emlékművé ólltok össze,
melynek minden egyes eleme
egykor o vosutoi szolgólto.

Az ovotóünnepséget 20O4.
ouguszius l4én iortotto o vó-
ros, omelyre meghívtók o tele-
pülés vosutosoit és ,,hozohív-

tók" o településről elszórmo-

Az ünnepség o Vosúttörté-
neti emlékhely ovotósóvol kez-
dődött. Az ovotóbeszédet Ágh
Ernó büki óllomósfőnök mond-
to el, moid o vórosnok ótodto
oz emlékművet. A Művelődési
Hózbon emlékkióllítós nyilt oz
összegyűitött képekből, tórgyi
emlékekből és vosútmodellek-
ből. Lovos Gyulo és Dr, Kövér
lstvón vosúttörténészek rövid
elóodósoikbon elevenítetiék fel
oz egykori vosút történetét.

A kióllítós bezőrt, de oz em-
lékhelyet bórki felkeresheti oz
egykori Bük - Répcevis vosút
nyomvonol, Szombofhely felé
vezeIő műút és o vóros temeló
ie óltol hotórolt hóromszög-
ben, Aki orro iór, 400 méternyi

séto utón megiekintheti oz egy-
kori óllomósi is,

Csepregben most csok pór
méter vosúti pólyo von, mégis
o ielenleg 4300 lokosú vóros
sok vosutost odott, és ielenleg
is sok csepregi dolgozik o
GySEV illetve o MÁV vonoto-
in, vonoloin.

DrnoÁr PÉren

meg. Később, felismerve o vos-
út fontossó9ót és oz óltoio
nyúitott olcsó szóllítósi lehető-
ségei, próbólkoztok ozzol,
hogy Csepregre is elhozzók o
vosutot, de erre sokóig vórniuk
kellett. l9l3. november 9-én
szóllhottok fel Csepreg óllomó-
son oz elsó vonot utosoi, rok-
hottók be o kocsikbo o felodott
órut. Ekkor volt o Bük
Locsmónd - Kőszeg vosút első
üzemnopio.

A vonol oz l. vilóghóborúi
követóen, o triononi hotórok
meghúzóso utón szórnyvonol
lett, Répcevis lett o vosút végól-
lomóso, többé nem lehetet kó
szegre mennl.

A nehéz idók jöttek-mentek,

mint o vonotok, omik szóllítot
Csepreg vqsútóllomós o múlt
szózodbon

Á9h Ernó büki óllomósfőnök felovotio oz emlékművet
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a 2004. au7usztus 14-én szomíaton 15 órafulr foz[őíő

negleíifr tafát{ozónft 7a.
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A Itazafrívó programja

1 5o0'í)asúttörténeti en[é{freQ arlatasa a temető és régi nlomponaf meffett

íeruezte és ftivitefezte: 1Ígft |Ernő, a aüÉ,j'lasútáffomas á[fonásfonöR7

1 600'/as útt ört éne ti em fé §3 z é s a foíűpeftffésiltázían
|Eftjaíó:Loaas Qlufa és ar, I{öaér Istr.lán pasúttörténész

f,mftftfrúit[ítas a 30 éae megszüntetett Sárvór- aépcevis pasútponafróf

A É!áttítast Suíőr Lasztóné és flgfi Ernő rendezte

Kuuasútglí|temén1 S udár Lasz [ó összeáffítasá6an

A szom1atfr.efiil(épesfevefezőkp-gűjtő{ iEgesüfete - uezetője I{őszeffifvitté ?ajorlifáru - erre az
afÉg,fomra §lszített aognár (Béfa soproni glíijtő anlagónaÉ;fetfrasznáfasfu.laf 2005. évi asztafi naptárat.

?ofgármestei {öszöntő - 6aráti 0eszéfgetés és frazai íze{várjáfra résztveaőfu:t.

fl tafafÉ5lzóra nemcsa{a frazafatogató{at fríujuÉ" franem a aárjuÉ_a téma és a uen{ége{irant éúe{6íő freú1étie§gt is,

A fufarLozó utan

1 9 0 S z entmis e a t fag1 6 o fío g as s z on) fulp o k án ó f, 91 e rj as {ö rm en e t

Szentíeszéíet monű Zíiarszft1 Laszfo, furmefita szerzetes

foíise után: toós'Tamas éne§poníó míísora

'lott eglszer eg1 Sóraár - Csepreg - lR§pcevis pasútponaf

/ 1913 - 1974. majus j./

A vasútállomás iirmepélyes átaűsa 1913-ban volt. Csepregen 430 m hosszú, harom vágiányos állomás épült, A község felöli
oldalrin 1 13 m2 -es vásúti szabvány alapjánemeletes felvételi épiilet létesült. Közelében 47 rrf -es őrházat,83 m2-es gabona-

sztrr| 126 m2 rakodóteret, valamint piályafenntartási raktárat építettek. Az emeleten az allomásfőnök lakott.

,1;'ilá.rjs.
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Tisztetettel hívjuk Önt és kedves csa!ádját a2OO4, augusztus 5-tó! 2í_ig tartó rendezvényeinkre.

KlÁLLÍTÁSOX
Augusztus 5. csütörtök kiá!lító terem Augusztus í4. szombat

í600 EMLÉKKIÁLLITÁS
színházterem

í8oo HARMÓN|A
a Mosonmagyaróvári Tallós Prohászka lstván
Művészeti Egyesület bemutatkozó kiállítása

a 30 éve megszüntetett Sárvár - Répcevis vasútvonalról.

A kiál!ítások megtekinthetők szeptember 3-ig a művelódési ház nyitvatartási idejében,
valamint a Búcsú napján, és augusztus 2O-án í5oo - 20oo.

K!svAsÚTGYÚJTEMÉNY - Sudár László tulajdona
A bemutató negtekinthető augusztus 14-én és í5-én a művelódési házban í5oo - 2ooo.

RENDEZVÉNYEK

Augusztus í4. szombat
í 5oo Vasúttörténeti em!ékhely

avatása a temető és a régi

í6oo Hazahívó
nyomvonal mellett

Művelődési Ház
a településről elszármazottak

találkozőja
vasútrörténeti előadás
Lovas Gyula és Dr. Kövér lstván

vasúttörténész
Pol gármesteri köszöntő
Fogadás

A találkozóra a hazalátogatókat, a téma iránt
érdeklődóket és a helybélieket is várjuk.

Egyházi
Augusztus í4. szombat

Nagyboldogasszony Kápol na
í9oo Szentmise - gyertyás körmenettel

szentbeszédet mond: zdiarszki László
karmelita szezetes atya

El ő ad ó e s t a szentmise után
Joós Tamás énekmondó
Történelmi énekek c" műsora

tekerőlanton és kobozon

Augusztus í5. vasámap
8oo szentmise

Szent Miklós templom
íooo Búcsúi szentmise

Nagyboldogasszony Kápol na
szentbeszédet mond: zdiarszki László

karmelita szerzetes atya
Augusztus 2O. péntek
8oo Szentmise Szent Miklós templom
9ao Szentmise Szent Miklós templom

Köszönet a támogatóknak
Csepreg Város Onkormányzata - Csepreg Város Cigány Kisebbségi Onkormányzata - Városgazda Kft - Gsepreg -

WFKU - Csepreg - Savaria Takarékszövetkezet - Horváth Gyula virágkereskedő - Répce Go-op Csepreg - Fürdő Étterem -
Bükfürdő - Csepreg Kultúrájáért Alapítvány

Gsepregi Búcsú
Malomkerti Vígsá9ok

Augusztus í5. vasámap
í 4eo Franciaország történelme

krónikákban és dalokban
_ francia utcaszínház

Farkas Sándor Egylet
Répce Giterabarátok Köre
Vá!icka Giterazenekar

í7oo Fiatal Amatőrök Társasága
fúvósband

í93o Big Mouse Band sramli
2ooo Búcsúi Bál

zenél: chrizo duó
Be!épő 8OO.-Ft

Augusztus í8. szerda
2íoo Sztárok a színpadon

Az év hangja és a Megasztár
verseny résztvevői nek m űsora
Vendégeink:
Kovács Szilvia,
Gáspár László, Nagy Edmond
Belépő: ifjúsági és felnőtt 600.-,
gyermek 16 -14l és nyugdíjas 400.-

utána
FuzzBox koncert

Augusztus 2O. péntek Öreg Malom

í5o0 A Szentkirályi kopjafa
koszorúzása

Augusztus 2O. péntek Malomkert

í6ooVárosi Ünnepség
Unnepi köszöntőt mond:
Básthy Tamás,

országgyűlési képviselő
í630 Erdélyi szász néptáncmúsor

Landsmannschaft der Siebenbürger
Sachsen - lngollstadt

í7oo Fúvós és mazsorettparádé
Szombathely Város Fúvószenekara
Csepreg Város Mazsorett Csoportja

Csepreg Város Fúvószenekara
2íoo-o3oo Utcabál

a Talabér - Gzene duóval
Közben
22ooTűziiáték
22lo Pőker Party - Nosztalgia buli

Augusztus 2í. szombat
Roma kulturális nap Malomkert
Szervezi;
Csepreg Város Cigány 

..
Kisebbségi Onkormányzata

í3oo Gyermek programok
20oo Roma báI

Zenél: Pesti Fiúk ,,Pestake Save"
Belépő: 1000.-Ft

Sportesemények

Augusztus í5.
í8oo Gsepreg - Horvátzsidány
Augusztus í9.
í 5oo Lábtenisz vi!lámbajnokság


