Rövid hírek
• Csepreg
A Visi utca fejlesztésével
folytatódhat a munka

Elkészült az útfelújítás Zsirán
Az ünnepélyes út átadásra szeptember 4-én
délután került sor. Az átadáson megjelent: Németh Zoltán a Gyõr-Moson-Sopron megyei Közgyûlés elnöke, Barcza Attila országgyûlési képviselõ és Kiss Boglárka a NIF Zrt. szóvivõje. A projekt

szeköti a két országot. A beruházással megszûnt
a térség zsák jellege, amibõl az itt élõk és a turizmus is profitálhat. A határ átjárhatóvá vált autóval is (hivatalosan). Barcza Attila országgyûlési
képviselõ fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a

közös Interreg V-A pályázat keretében nyert támogatást, a 87.sz. fõút Kõszeg-Rattersdorf közötti
szakasz beruházási munkáival együtt. A zsirai fejlesztés összesen 165 977 000 forintba került. A
beruházás keretében a településen átmenõ
8626. jelû út, belterületi szakaszának teljes felújítása történt meg, új aszfalt kopóréteg építésével.
Az átadáson Németh Zoltán a megyei közgyûlés
elnöke hangsúlyozta, hogy nem voltak egyszerûek a kétoldalú tárgyalások, de végül sikerült elérni, hogy osztrák oldalon is megépüljön a
locsmándi fürdõt elkerülõ út, mely most már ösz-

165 milliós beruházás segítségével - mely az
Ausztria-Magyarország Együttmûködési Program
keretében valósult meg - az õsi kapcsolatok Zsira
és Locsmánd között újraéledhetnek, az útnak köszönhetõen. Nagy Ferdinánd Zsira polgármestere a köszönõ szavak után a településen áthaladó autósokat kérte, hogy a sebességhatárokat
tartsák be és vegyék figyelembe, hogy az út lakóövezeten halad át. Reméljük, hogy ez a kérés
megértõ fülekre talál és az áthaladó forgalom
nem veszélyezteti az itt élõk biztonságát.
N.P.K.

Ágh Péter országgyûlési képviselõ és Vlasich Krisztián polgármester egy újabb örömteli
hírt jelentett be a csepregi polgároknak, hiszen a városvezetés újabb fejlesztésbe kezdhet a Magyar Kormány támogatásával.
Csepreg Város Önkormányzata sikeresen szerepelt a kormányzati belterületi útfelújítási pályázaton. Az út- és járda felújítási program következõ ütemeként a Visi utca teljes megújítá-

sát tûzték ki célul. Az útburkolat állapota az elmúlt évtizedekben elmulasztott karbantartások miatt jelentõsen leromlott, így idõszerûvé
vált az utca teljes felújítása. A Vlasich Krisztián
polgármesterrel dolgozó képviselõ-testületi
szövetség elkötelezett Csepreg folyamatos
fejlesztése mellett, s az elvégzett munkát a közös eredmények is igazolják.
km
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Õszi horgászverseny
a sajtoskáli horgásztavon
2019. szeptember 21-én megrendezésre került a község második
horgászversenye. Reggel 7:30-kor
kezdõdött a rendezvény Haller Imre
polgármester úr megnyitójával.
Idén 13-an vettek részt az eseményen. A reggeli hõmérséklet nem volt
túl kedvezõ, ezért
elsõként a versenyzõk egy kis melegítõ
itallal kezdtek, majd
kihúzták horgászhelyüket. Ezután mindenki elfoglalta a
helyét, és kezdetét
is vette a pecázás.
Nem csak a horgászok, a halak is
fáztak, hiszen nagyon kevés kapás
volt. 15 db halat sikerült kifogni a délelõtt folyamán,
melynek súlya összesen 18.556 kg
volt. A verseny harmadik helye ifj.
Dancs Pétert illette, aki 2,385 kg súlyú halat fogott, második helyen
végzett ifj. Kovács György, akinek a

délelõtt folyamán két halat sikerült
kifognia, melyek összesen 3,86 kg
nyomtak. Elsõ helyen 10,135 kgmal Haller Roland végzett. Összesen 5 halat sikerült kifognia. A dobogósok díjazása után délben kö-

Októberi gondolatok
„Õszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,
Rövidebb, rövidebb lesz a Napnak útja,
És hosszúkat alszik rá, midõn megfutja.”
Arany János verssorai szépen érzékeltetik október természeti képét.
Az erdõk, mezõk, kertek fáinak és bokrainak gyönyörû színei is hozzátartoznak a legszebb õszi hónaphoz. A hónap második felében a levegõben ökörnyál fog szállni. A déli-délutáni Napnak még van ereje, de
a reggelek már hûvösek. A nyár végi, õsz eleji esõknek köszönhetõen a
növények pótolni tudták a hiányzó csapadékot, s a termények lassan
beérnek. Folyik a betakarítás, hamarosan befejezõdnek a szüretek.
Legnagyobb borászaink a bõség zavarával küzdenek, hiszen a tavalyi
nagy termés után idén is jelentõs mennyiséget szüretelhetnek. A pincékben forrni kezd a bor, gyümölcsökkel, zöldségfélékkel, befõttekkel

zösen ebédelt a társaság. Sütögetés és beszélgetés vette kezdetét a
tóparton. Az idei horgászverseny,
családias hangulatban ugyan, de
ismét remekül telt.
Kovács Vivien
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telnek meg az éléskamrák. Gazdáink már a jövõ évre is gondolnak: a
repce után földbe kerül a búza és az õszi árpa vetõmagja is. Szeptemberben végre az ehetõ gombák is megjelentek. Ha újabb esõk jönnek,
még októberben is szedhetjük az erdõben kedvenc csemegénket. Október az emlékezés hónapja is. Az elején az 1848-1849-es szabadságharc mártírjaira emlékezünk, 23-án pedig az 1956-os forradalom és
szabadságharc hõseire. November közeledtével pedig egyre többet
gondolunk elhunyt családtagjainkra, barátainkra.
Sági Ferenc

Következõ lapszámunk 2019. 11. 06-án jelenik meg!
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Rövid hírek
• Csepreg
Átadták a Bognár Ignác
utca új szakaszát
Szeptember 19-én ünnepélyes keretek közt
adták át a csepregi Bognár Ignác utca önkormányzati forrásból megújult szakaszát, s gurulhatott végig a sima aszfaltfelületen az elsõ autó.
Vlasich Krisztián polgármester ötéves szolgálata
alatt több mint 4,2 kilométer új út épült Csepreg
városában. Az elmúlt évek tudatos gazdálkodása, és a céltudatos városépítõ munka meghozta
eredményét a ciklus utolsó évére is, hiszen

HORVÁT NAP CSEPREGEN
Nagyszabású programokkal, könyvbemutatóval színesített programmal készült Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata.
A Boldogasszony kápolnánál szentmisével,
azt követõen egy Daruvárról származó ginkgo

biloba fa ültetésével vette kezdetét a szeptember 14-i hétvégére esõ nemzetiségi nap, amelyhez Szlovákia, Ausztria, Horvátország mellett a
magyarországi horvátok is csatlakoztak. A délután folyamán sor került a Jankovics sírok megkoszorúzására is a temetõben.
A nap fõ eseménye Jankovics földesurak három hazája – Hor vátország, Magyarország,
Ausztria címû, horvát nyelvû könyv bemutatója
volt. Kissné Krály Mária elnök mellett Dr. Nikola
Bencic történész mutatta be és méltatta Balogh

Jánosné Horváth Terézia új mûvét a nagyközönség elõtt. A nap hátralévõ részében helyi és térségi folklór csoportok léptek fel, érkeztek közremûködõk Pakrácól, de voltak horvátzsidányi,
undi és jandorfi zenészek, táncosok is.
Vasárnap délelõtt a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében a szervezetek közti jó kapcsolta
írásba foglalására is sor került. A

csepregi nemzetiségi önkormányzat,
Csepreg Város Önkormányzatának
képviseletében Vlaisch Krisztián polgármester és
Josip Faval, a Pakráci Magyarok Közösségének
vezetõje és Kissné Krály Mária elnök Csepreg
Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata hármas együttmûködési megállapodásban rögzítette a gyümölcsözõ baráti kapcsolatot, a jövõ
lehetõségeinek érdekében. Rövid buszos utazást követõen Peresznyén a Dumovits-ház gyûjteményét tekintették meg, majd közös ebéddel
zárult a vasárnap.
km
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Csepreg történetében talán elõször saját forrásból sikerült új utat építeni. Az átadón elhangzott,
a korábbi útalapot terra-mixes technológiával
megerõsítették, 235 méteren építettek ki új burkolatot. Az átadón a városvezetõ mellett
Hárominé Orbán Erika alpolgármester, Szarka
Anikó, Horváth Gábor és Oláh Imre képviselõk,
valamint Pócza-Kosztur Renáta és Domnánics
Alajos képviselõjelöltek avatták fel, majd közösen gurították el a hordót az ünnepség résztvevõivel. A város átfogó út- és járda felújítási programja, az intézményhálózat és az önkormányzati bérlakások fejlesztése számos eredményt hozott Csepregen az elmúlt idõszakban, köszönhetõen a képviselõ-testületi szövetség, Ágh Péter
országgyûlési képviselõ és a Magyar Kormány
együttmûködésének, akik a jövõben is közös
összefogással dolgoznak majd a városért.
km

Egymás nemzettestvérei
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Hegybejárás Csepregen
Amikor beérik, az egész éves
munka gyümölcse a gazdák készülnek a betakarításra. Régi hagyomány, hogy szüret elõtt a Hegyközség vezetõsége, a település elöljárói és a gazdák hegybejárást tarta-

máról az utak állapotáról és az
újonnan beszerzett gléder munkájáról is. Még alkonyat elõtt a mezõõr ”Csõsz módjára készített„ vaddisznópörkölttel várta a csapatot az
egyik Rámóki szõlõben. Még az est-

nak. Idén augusztus 30-án délután
egy traktor pótkocsiján indultak útnak a Kõszeg és Környéke-Vaskeresztes és Környéke Hegyközség Elnöke, Hegybírója, csepregi Választmányi tagok, a Falugazdász, a város Polgármestere, Jegyzõje, Szenátorok, Borbarát Hölgyek, Szõlõsgazdák. Útjuk során megtekintették a
hamarosan felújításra kerülõ Sájbók-forrást, ittak a Bene-hegyi forrás vizébõl, majd refraktó méterrel
megmérték a különbözõ szõlõfajták
cukor fokát. Megszemlélték a szõlõültetvények állapotát, az esetleg
gondozatlan bir tokokat, illegális
építkezéseket. Beszéltek a hegyi
építmények adójáról és az örök té-

ebéd elfogyasztása elõtt az illetékesek összegezték tapasztalataikat.
Reményeik szerint mind mennyiségben mind minõségben jó termést
várnak. A szüret dömpingjét szeptember közepére teszik. A Polgármester úr tájékoztatta a jelenlévõket a várható hegyi fejlesztésekrõl,
a Rumi ház felújításáról, Sájbók- forrás revitalizációjáról, pihenõhelyek,
tanösvény kialakításáról és a hegyi
utak pályázati esélyeirõl. Mire leszállt az alkony a traktor vidáman
gurult haza a hegyi utakon abban
a reményben, hogy hamarosan
szõlõvel megrakott jármûvek zajától
lesz hangos a hegy.
Horváthné Pados Teréz

Bükfürdõ eddigi
legnagyobb fejlesztését tervezik
MEGÍTÉLTÉK AZ ELSÕ KÖRÖS ÁLLAMI TÁMOGATÁST
Megérkezett Bük Város Önkormányzatához a Magyar Turisztikai
Ügynökség támogató okirata arról
a 15 millió forintos támogatásról,
amellyel a Bükfürdõ Thermal & Spa,
valamint a fürdõ környékének fejlesztését készítik elõ. A támogatás

funkcióit, épületegyütteseit. A fejlesztés Bükfürdõ, mint egységes turisztikai desztináció piaci újra pozícionálását szolgálja, amelyben az
egyik legfontosabb cél, hogy a
magasabb minõség felé tett lépésekkel a fürdõ- és szállásszolgáltatá-

az elsõ körben az elõzetes megvalósíthatósági tanulmány és az építészeti koncepciótervek kidolgozását
szolgálja, amely a fürdõ tavaly elfogadott középtávú fejlesztési tervének tartalmi elemeire épül. Az építészeti koncepciótervek már a térben is ábrázolni fogják a fürdõ és
környékének leendõ szolgáltatási

sok terén az ausztriai színvonalhoz
együtt zárkózzon fel a város és a
gyógyfürdõ. A támogatással elkészülõ koncepcióterveket az engedélyezési tervdokumentáció követi,
amelyekkel egy akár 6 milliárdos
fejlesztési csomagra pályázhatnak
majd, ami Bükfürdõ valaha volt legnagyobb fejlesztése lehet.
yde
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Rövid hírek
• Tömörd
55. évfordulóra Smaragd lakodalom
…a házastársi közösség a férfi és a nõ egymást kiegészítõ természetében gyökerezik és a
házastársak azon elhatározásából táplálkozik,
mely szerint közös életet élnek, azaz megosztják
mindazt, amijük van és amik. Így tehát ez a közösség egy mélységesen emberi igény gyümölcse és jele. Isten pedig az Úr Krisztusban elfogadja ezt az emberi igényt, megerõsíti, megtisztítja, fölemeli és szentségi házassággá tökéletesíti. (Familiaris Consortio: II. János Pál pápa apostoli buzdítása, 1981)

fejlõdõ építkezésre tekint vissza II. rész
– Csepreg önkormányzatának kiterjedt intézményhálózat fellett kell gazdálkodnia, mirõl tud beszámolni ezen a téren?
– Elkötelezettek vagyunk saját forrásunk felett
racionálisan gazdálkodva, a pályázati lehetõségeket megragadva finanszírozni a fejlesztéseket.
Így ezen a területen számos közös eredményt értünk el az elmúlt idõszakban. Energetikai fejlesztéseket hajtottunk végre az Óvodában és két ütemben az általános iskola tornatermén is, saját beruházásban akadálymentesítettük a Területi Gondozási Központ fürdõszobáit, és újítottuk meg lakószobákat. Új ultrahang készüléket és félautomata
defibrillátort adtunk át az Egészségház részére, valamint korszerûsítettük a Hivatal épületét. Önkormányzati támogatással új játszóudvar és sportpálya épült az Óvodában, s térköves megállóhelyekkel fejlesztettük az intézmény elõtti területet.
– A fejlesztések mellett fontosnak tartják a helyi közösségek
megtartását is, hiszen egymást tisztelõ, egymásért tenni akaró, segítõkész polgárok tudják elõrébb vinni
a társadalmunkat. Milyen eredményt értek el ezen a téren?
– A pályázatok koordinálása mellett
a közösségi szervezõdésekre is nagy
hangsúlyt fektettünk, a megvalósult fejlesztések mellett a rendezvénykínálat is
erõsödött Csepregen. A tradíciók megerõsítése
mellett újak megteremtésével építjük a jövõt, de
büszkék lehetünk erõsödõ közösségeinkre is, akik
közül többen is kerek jubileumot ünnepelhettek a
városi polgárok nagy örömére. Otthonukban köszöntjük a szépkorúakat, s hagyományosan már
minden újszülöttet megajándékozunk. Évrõl-évre
életre hívjuk a Városi Gyermeknapot, a
Répcementi Napok – Csepregi Búcsú rendezvénysorozatát, de újként mutatkozott be az Családi
Nap és az Idõsek Napja is, s idén már harmadik alkalommal vártuk az ezerszám érkezõ vendégeket
a Csepregi Palacsinta Fesztiválra, ahol a nemzetközi barátságokat építve már horvát és kínai delegációk is részt vállaltak.
– A jövõre nézve mit várhatnak a csepregi
polgárok?
– Városvezetési tapasztalataimat, kapcsolatrendszeremet és kitartásomat felhasználva a folyamatos fejlõdés lehetõségét kínálom. Egyszóval én
nem tanulni, hanem dolgozni, a megkezdett munkát folytatni készülök képviselõtársaimmal. Nagy

lehetõségek elõtt állunk, Hárominé Orbán Erika,
Szarka Anikó, Horváth Gábor és Oláh Imre képviselõkel elkötelezetten dolgozzunk tovább Csepreg
város fejlõdése érdekében, hiszen sok még a feladat. A választások alkalmával azonban válaszút
elé is érkezünk, s a csepregi polgároknak kell ismét
értékelni a közösen elért eredményeinket. Mérlegelniük kell: mikor a széthúzás helyett az összefogás mellett döntöttek, a tenni akarás kapott utat
Csepregen, a város biztos alapokon nyugvó fejlõdési pályára állhatott. A múlt bukott rendszerének
képviselõi azonban a választások közeledtével ismét felszínre törnek, s általuk feltüzelve teret nyernek a Csepregtõl eltávolodott politikai haszonlesõk
is, akik pártállástól, értékrendszertõl függetlenül
összeállva akarnak alaptalan vádaskodással csatateret hozni a lépésrõl-lépésre építkezõ fejlõdés
helyébe. Kormányzati támogatás nélkül a hátuk

mögött, ígérnek fût-fát, mindezt úgy, hogy vajmi
kevés tapasztalattal rendelkeznek a város vezetése terén. Egyetlen eszközük van: Mások tudatos lejáratása, hisz a becsületesen elvégzett munka sohasem volt az erõsségük, õk azok, akik mások személyében keresik bûnbakként saját tehetségtelenségüket. Én a magam részérõl a csapatommal
együtt készen állok a folytatásra, hiszen startvonalon áll az Óvoda, az Egészségház, a Hivatal, a Mûvelõdési Ház és a Közösségi Szolgáltató Központ
energetikai fejlesztése, de többek közt a Bükkel közös turisztikai pályázatunk keretében is számos
eredményt érhetünk el. Egy újabb nagy lendülettel felsõváros útjait is rendbe kell tennünk, s városzszerte számos járdát kell még felújítanunk.
A lakhatási körülmények javításával, az infrastruktúrák fejlesztésével, a helyi identitás növelésével
Csepreg fejlõdésért végzett munkám a jövõben is
lelkiismeretesen végzem, hogy továbbra is méltó
legyek az emberek bizalmára és támogatására!
Ne feledjék!
Dolgozunk tovább, hajrá Csepreg!
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Ötvenöt esztendõvel ezelõtt, 1964. augusztus 16-án Tömördön esküdött örök hûséget egymásnak a tömördi Gregorits Erzsébet és az
acsádi Szabó Kálmán. A kultúrházban ismerkedtek meg, ahol Kálmán bácsi filmet vetített hétrõl
hétre, hiszen õ volt a mozigépész! Egymásba
szerettek és a katonaság után mondták ki a boldogító „Igen”-t a másiknak. A házasságra egész
azt megelõzõ életünkben készültek, hogy minden jót és szépet átnyújtsanak választottjuknak.
Elsõsorban a katolikus hitet, a családszeretetet
és a szülõk tiszteletét, az embertársaik iránt érzett
felelõsséget kínálták egymásnak.
Hû társak voltak örömökben és bánatban
egyaránt. Féltõ gondoskodással nevelték gyermekeiket, Gábort és Ágotát. Az évek múltával
tovább bõvült a családjuk: Judit menyükkel és
Gábor vejükkel, s boldog és büszke nagyszülei
Kristófnak. A házasság Krisztus Egyház iránti szeretetének tükörképe: a férfi és a nõ egymásnak
adják magukat, felbonthatatlan közösséget alkotnak, és ezt a szövetséget az Úr kegyelmével
megszenteli és megerõsíti. A férfi és a nõ szeretetközössége az Egyházat is jelképezi. Erzsi néni
és Kálmán bácsi ötvenöt esztendeje tartó, az Úr
kegyelmével megszentelt és megerõsített szövetsége a katolikus keresztény házasság szép és
követendõ példája. A Jóisten õrizze õket és kísérje lépteiket életük minden napján.
KG

Csepreg városa dinamikusan
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Szépkorú köszöntése
Tormásligeten
2019. szeptember 15-én ünnepelte településünkön Horváth Jánosné, Mariska néni, a 90.
születésnapját! Ez alkalomból kerestük fel Õt otthonában Czetin Tamás alpolgármester úrral. Át-

adtuk az Orbán Viktor miniszterelnök Úr által küldött emléklapot, a település nevében pedig
ajándékkosárral és virágcsokorral köszöntöttük!
Mariska Néni szeretõ családja körében töltötte a
nagy napot, 3 fia, 3 menye, 3 unokája és 4
dédunokája ünnepelte.
Ezúton is kívánunk Neki nagyon boldog születésnapot, az Isten éltesse sokáig!

Értékõrzõ Egyházasfalu
Amikor szülõfalumról írok, jólesõ érzéssel
tölt el, hogy hûséggel valljuk magunkénak
Széchenyi István eszmeiségét, miszerint:
„Amelyik nemzet nem becsüli tör ténelmi
múltját, annak nem lehet jövõje sem”. Nagytiszteletû elõdeink évszázadokon át az égi áldásokért hálaadásul 12 szobrot emeltettek
kis falunkban, melyeket a felnövekvõ generációk mindig nagy becsben tartottak. Napjainkban, közel 10 éve már, hogy a lelkiismeretes karbantartást a virágos gondozással, s
az évszakoknak megfelelõ díszítéssel a Falufejlesztõ Egyesület szorgos tagjai végzik folyamatosan lelkes odaadással. Értékõrzõ tevékenységünk példaadó tanítómestere Major Miklós úr, aki az 1956-os kényszerû külföldre távozása óta, immár 63 éve támogatja
szeretõ gondoskodással szülõföldjét. Általa
maradnak szépek és újulnak meg templomaink, temetõink, s legújabb jótéteményeként, említett szobraink is. Utóbbiak közül az
idei évben 8 szobrot öltöztetett idõtálló új ruhába, környezetüket is gondosan megtervezve. Újbóli felszentelésükre az augusztusi
és szeptemberi vasárnapokon került sor bensõséges, megható szertartások keretében. A
Szent-Anna szobrot, a keresztényi temetõben, s a vasútállomás közelében levõ õrzõ
kereszteket a Szentháromság-szoborral
együtt Kovács Pál atya áldotta meg, míg a
gógánfai keresztet a Szent József és Szent
Rókus-szobrokat a Döbrössy-kereszttel a helyi
születésû Tóth Miklós plébános úr. Major Miklós úr áldozatos tevékenysége nyomán im-

már 11 múltat õrzõ szobor ragyog új köntösében. Már csak egy mûemlékünk, a féltve õrzött Kossuth Lajos utcai Szûz Anya szobor vár
a megváltó felújításra.
Egyházasfalu hálás szívvel köszöni Major
Miklós úr felbecsülhetetlen értékû, múltat és
jelent összekötõ, jövõért áldozó adományait.
Neve mindenkoron aranyló betûkkel lesz olvasható falunk történetkönyvében. Értékõrzõ
tevékenységünk szobraink megbecsülésén
túl természetesen régi és újbóli hagyományaink ápolását is jelentik. Ennek keretében
került sor szeptember 7-én a Falufejlesztõ
Egyesület éves batyus báljára, melynek bevétele ezúttal is a faluszépítést szolgálja. A
hûvös-esõs szombat esti szabadtéri rendezvény nagyszámú közönségét biztonságos sátor fogadta, ahol sztárvendégként a
népszerû Tajtiboy együttes mûsora fokozta a
jó hangulatot. Nagy érdeklõdés kísérte az
újonnan meghirdetett sütemény és italversenyeket is, melynek eredményeként a falu
legfinomabb süteményeit Domnanics Piroska, Németh Krisztina és Kiss Józsefné készítették. A legízletesebb bor Rozmán Jánosé és
Kiss Józsefé lett. A Legütõsebb pálinka-díj pedig Németh Dénest, Domnanics Piroskát és
Sándor Józsefet illette meg. A késõ éjszakába nyúló rendezvény a legsikeresebb falunapok jókedvû hangulatát idézte. Ahol a jókedv tartós, ott tetterõ is lakozik, amelyre támaszkodva bizalommal tekinthetünk értékeinket õrizve az épülõ jövõbe.
Major Izabella
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Rövid hírek
• Csepreg
Tárlat
Több évtizedes hagyomány már, hogy a
csepregi búcsú elõtti héten kiállítás megnyitására kerül sor a Petõfi Sándor MûvelõdésiSportház és Könyvtárban. Az utóbbi években
általában a helyi Mozaik Képzõmûvész Kör alkotásaiban gyönyörködhettünk. Idén a Szigeti
család tagjainak munkáival ismerkedhettünk
meg. A rendezvényt Gácsi Vivien hangulatos
fuvolajátéka vezette be. A házaspárt és az érdeklõdõket Ziembicki Erzsébet, az intézmény
vezetõje köszöntötte. Hetyésy Katalin, a kör
mûvészeti vezetõje megnyitó beszédében elmondta, hogy a család „mindhárom tagja
különleges képességekkel rendelkezik a mûvészetek területén, és mindegyikük más-más
irányba indult el.” Majd egyenként mutatta
be az alkotókat: Szigetiné Nikli Gabriella a
mûvelõdési intézmény szövõ tanfolyamán kötelezte el magát az iparmûvészet ezen ágának. Azóta készít saját tervezésû terítõket, szõnyegeket, táskákat, újabban pedig kisebb
képeket is. „Igényesség, precizitás, kreativitás

Szeptember 14-én, szombaton Sajtoskál lakosai meglátogatták Székesfehérvárt. A hagyományos falukiránduláson idén 69 fõ vett részt.
Reggel 7 órakor indult a busz a helyi Mûvelõdési ház elõl. Miután mindenki elfoglalta a helyét a
csapat nekivágott az útnak. Elsõ megálló a
kónyi pihenõ volt. Itt az Önkormányzat mindenkit meghívott egy kávéra, hogy erõt merítsenek
a nap hátralévõ programjaihoz. A következõ
megálló már Székesfehérváron volt, itt a csapatot két külön csoportra osztották a nagy létszám

vezetességet láthattak, ilyen volt például a köznyelvben Országalmának nevezett „Fehérvári
jog” címû alkotás, vagy „Kati néni” bronz szobra.
A nevezetességek megismerése után a csapat
közösen a Kertész csárda felé vette az irányt,
ahol remek ételekkel várták a sajtoskáliakat. Miután mindenki jól lakott, indultak is a következõ
helyszínre, amely a helyi szüreti mulatság volt. A
rendezvényen szórakoztató mûsorok, gastro
show, kiállítások, különbözõ árusok, büfé várta a
látogatókat. Miután mindenki kellõen kiszórakoz-

végett. Az egyik csapat a Bory-várat látogatta
meg elõször, míg a többiek a Fõ tér nevezetességeit, illetve a Városházát nézhették meg. Az
idegenvezetõnek köszönhetõen rengeteg érdekességet megtudhattak a kirándulók a város látványosságairól. A várban megcsodálhatták a
gyönyörû épületeket, melyet Bory Jenõ 40 nyáron keresztül, egyedül épített fel. A Városházán a
kirándulók megtekinthették a Szent Korona hiteles másolatát, valamint Aba-Novák Vilmos által
készített falképeket is. A fõtéren is rengeteg ne-

ta magát útnak is indultak a buszok hazafelé. Este még tett egy kitérõt a csapat Csornára, ahol
bõséges vacsora és zene várt mindenkit. Idén is
Zugonits Arnold gondoskodott a kellemes hangulatról. A vacsora után meg is telt a tánctér
emberekkel. Mikor kellõen elfáradt már a csapat, hajnali egykor útnak indultak hazafelé. Anynyi biztos, hogy szombat éjjel mindenki nagyon
jól aludt, hiszen egy rendkívül izgalmas és nagyon fárasztó napot tudhattak maguk mögött.
Kovács Vivien
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jellemzi munkáját.” Szigeti István budapesti
mestereknél ismerte meg a festészet és a grafika alapvetõ fogásait. Csepregre költözése
után 1997-ben alapító tagja lett a képzõmûvész körnek. Sajnos munkája mellett kevés
ideje maradt hobbyjára. Most, nyugdíjba vonulása után várjuk kiteljesedését a mûvészetben. Szigeti Gergõ már alsós kora óta a TRIOLA AMI keretében készült a mûvészeti pályára.
Közben Masszi Ferenc szakkörébe is járt, majd
a Szombathelyi Mûvészeti Gimnáziumban
szobrászként végzett. Az érettségi után felvételizett a Képzõmûvészeti Egyetem szobrász
szakára, de nem sikerült bejutnia. „Tehetsége
adott, talán a hite hagyott kicsit alább. Nagyon reméljük, hogy nem adja és fel ismét az
alkotás útjára lép.” Gergõ most Székesfehérváron él, s a megnyitóra sem jött haza. Szobrainak fotóit láthatjuk a kiállításon. Összegzésként Hetyésy Katalin így értékelt: „Munkáikból
sugárzik a harmónia, a világot egy különleges
szûrõn át látják. Alkotásaik nem sablonokra
épülnek, nem tucatszám készülnek, hanem
érzésbõl születnek.”
igás

Idén is kirándult Sajtoskál

8

Répceszentgyörgy falunap képekben
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Rövid hírek
• Nemesládony
Nyárbúcsúztató Nemesládonyban
A képviselõ-testület augusztus 24–én nyárbúcsúztató rendezvényre hívta a falu lakóit. A programok a faluháznál kezdõdtek 9 órakor. Az résztvevõk kerékpárral érkeztek, mert tudvalevõ volt,
hogy biciklis túrával indul a nap, ahol a kicsik és
nagyok egyaránt tekertek. A rövidnek nem
mondható túra, vidám hangulatban telt, éppen
délre tértünk vissza. Az ebédet a rendezvénytéren fogyaszthattuk el, ami egy ízletes vadpörkölt
volt. Ez után egy elõadást tekinthettek meg az
érdeklõdõk, mely a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár jóvoltából valósult meg, az elõ-

A beköszöntõ õsz ellenére gyermekzsivajtól
volt hangos az egész Malomkert szeptember 7én, hiszen negyedszer tartott Családi Napot a
Csepreg Város Önkormányzata és a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület. A rendezvénytéren
ügyességi kalandpálya és gokart, a játszótéren
étel, ital és színpadi mûsor várt minden érdeklõdõt. A rendezvény a városért tenni akarók igazi
összefogását szimbolizálja, hiszen míg Horváth
Gábor és Oláh Imre képviselõk a sörcsapolás-

két csoport látványos elõadással lepte meg a
közönséget. A színpadot ezt követõen Erdélyi
Csilla és táncosai vették birtokba, akik Mese Musical Gálával szórakoztatták az egybegyûlteket,
ismert gyermekdalok csendültek fel a fél órás
mûsorban. Az ünnepi köszöntõt követõen Vlasich
Krisztián átadta a városi díjazottak részére, hiszen
polgármesteri elismerõ oklevélben részesült Miklós Józsefné, Lukács Tifani és Dr. Herczeg Krisztina
is, valamint dr. Müller András Csepreg Város Szol-

ban remekeltek, addig Szarka Anikó képviselõ és
Hárominé Orbán Erika családjukkal a palacsintasütésben vették ki a részük, s lelkes segítõikkel
kínálták egész délután a finomabbnál finomabb
ízeket. Vlasich Krisztián polgármester léggömbökkel kedveskedett a legkisebbeknek, de
Pócza-Kosztur Renáta segédletével ugrálóvárral,
és csillámtetoválással is elfoglalhatták magukat
az apróságok. Aki a nap folyamán megéhezett,
azt Domnánics Alajos képviselõjelölt kínálta gulyással, ami mellé málnaszörpöt szolgáltak. A napot Csepreg város mazsorettjei nyitották, mind-

gálatáért díj Egészségügyi tagozatát érdemelte
ki. A mára hagyománnyá vált, új polgárok tiszteletére állítandó fát a képviselõk közösen ültették
el, majd 26 ifjú csepregi polgár táblácskáját helyezhették el a szülõk és a gyermekek. A napot a
Szamóca Színház fellépése zárta, az elõadás sikerét a gyermekek önfeledt jó kedve koronázta
meg. Egy közösség együtt erõsebb, mint bármi
más, éppen ezért jó érzés tenni a közösségért,
egymásért - ez az elhivatottság hívta életre a
Családi Napot is, és ennek mentén dolgoznak a
városi képviselõi is.
km
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adók pedig a Harisnyás Pippik voltak. A mûvésznõk a gyerekeket aktívan bevonták a mûsorba,
a képzelet szárnyán elrepítették õket, távoli országokba. Miután landolt a gép a
nemesládonyi közösségi tér színpadára, a gyerekeket kézmûves foglalkozás várta, ahol a nyárbúcsúztató alkalmából zászlót készítettek. Lelkesen részt vettek a kreatív foglalkozáson. Majd következett a kerékpáros ügyességi verseny a
gyerkõcök részére. A több fordulós vetélkedõn
szinte minden gyerek kipróbálta tudását és elmondhatom, hogy a nemesládonyi fiatalság jól
megtanult biciklizni! Az est jó hangulatú szalonnasütéssel zárult. Köszönjük minden segítõnek,
hogy szebbé varázsolták a vakáció utolsó napjait a gyerekek számára.
Pietrowskiné Végh Andrea

Családi Nap - töretlen jókedv
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Jubileumi ünnep Lócson
Huszonöt éve minden évben augusztus 20-a
elõtti szombaton van a Falunap Lócson. Horváth
István polgármester úr köszöntõjében emlékezett
vissza a negyedszázados eseményekre. 1995 au-

gusztusában tartották a lócsi lakosok a falu elsõ
ünnepét, mely Lanczkorné Csikor Borbála és a
hozzá könyvtárba járó fiatalok, többek között Marosán Enikõ, Marosán Ottó és Reiber Anita ötletei
nyomán kelt életre. Az ünnepi szentmisét követõen
vidám vetélkedõkkel, saját összeállítású mûsorokkal szórakoztatták a helybéliek – gyerekek és felnõttek egyaránt - egymást. Nagy népszerûségnek
örvendett már akkor is a tombolasorsolás, melyhez
az ajándéktárgyakat úgy gyûjtötték össze felaján-

lásokból. A közös étkezés, a beszélgetés, mulatság
iránti igény egyre nagyobb lett ezen a településen
is. Igyekeztek a szervezõk minden évben újabb
kulturális programokkal elõrukkolni. Különbözõ mûfajú elõadókat hívtak, akik szórakoztatták a helyi és
környezõ településekrõl érkezõ vendégeket. A faluban élõ külföldiek – németek, osztrákok – egyre
jobban támogatták a rendezvényt, a szervezésben is sokat segítettek. Ezáltal is még jobban fejlõdött a nemzetek együttélése is a kis faluban. Má-

ra már felhívás nélkül is ismeri mindenki a jeles ünnep dátumát, és szívesen támogatják a falu ünnepét a településen élõk. Ezért köszönetét fejezte ki
polgármester úr és kérte a további lelkes támogatást. Majthényi László Vas megye közgyûlésének
elnöke is elismerõen szólt a településen élõ nemzetek példás összefogásáról, valamint a falunapok

egyre jobban erõsödõ összetartó, szórakoztató
erejérõl. A 25 év falunapi eseményeit fotókiállításon tekinthették meg az érdeklõdõk. A köszöntõket
színes felvonulás követte, melyben a nem régen
felújított német tûzoltókocsi használata színesítette
a vidám felvonulók mellett. A délutáni programok
között minden vendég megtalálhatta a kedvére
valót. A gólyalábasok vidám mûsora megmozgatta a gyerekeket és felnõtteket egyaránt. A Be-Jó
együttes táncos lányai nagy tetszést arattak mûsorukkal. Majd a Melódia együttessel
énekelték közösen
a vendégek az
operettslágereket.
A finom vacsora
után a tombolasorsoláson nyertek értékes nyereményeket a szerencsések.
Sztár ven dég ként
Rony lépett a színpadra, aki ismert
slágereivel hamar
dalra fakasztotta és
táncba hívta a közönséget. Az est
fénypontjaként a
Tûztáncosok fergeteges showja ragadta meg a
népes vendégsereg figyelmét. Az ámulatból még
fel sem ocsúdva színpompás tûzijátékkal köszöntötték az ünnepet a külföldi lakosok. Az ünnep zárásaként hajnalig tartó bálban mulatott a falu apraja és nagyja.
bse
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Rövid hírek
• Bük
Megszépült
a büki mentõállomás
Örömteli, ha olyan segítõkész cselekedetrõl számolhatunk be Önöknek, mint ami a büki Horváth Lajos szobafestõ vállalkozó nevéhez
is fûzõdik. Lajos önzetlenségével már évek óta
segíti környezetét, így mondhatni, hogy a
több évre visszanyúló jótékonykodása az idei
évben ebben is mások segítésében testesült
meg. „Kollégáimmal a nyár folyamán úgy
döntöttünk, hogy felajánlásból teljesen ingyen az anyagárat is beleértve kifestjük a bü-

a közösségért Csepregen
Elõzõ lapszámunkban bemutattuk a
csepregi búcsúhoz kapcsolódó eseményeket, olvashattak a kitüntetések átadásáról
is. Most közzé tesszük a méltatásokat és a
kitüntetettek fotóit.
Dr. Müller András László 1958-ban, Szombathelyen született. Tanulmányait a Kanizsai Dorottya Gimnáziumba kezdte, német tagozatos
osztályban. Már ott feltûnt a kémia iránti érdeklõ-

dése, számos versenyen vett részt, országos döntõs is volt. Késõbbi tanulmányait Budapesten, a
Mûszaki Egyetemen folytatta vegyészmérnökként, ám ezt nem fejezte be, az orvosi szakma
iránt jobban érdeklõdött. Elsõ próbálkozásra nem
kapott felvételt az orvosi egyetemre, viszont segédápolóként dolgozhatott ott. Kitartása elnyerte
jutalmát, a következõ felvételi eredményes volt,
így 1985-ben sikeresen diplomázhatott. Gyakorlaton Szombathelyen, a Markusovszky Kórházban, onkológián volt. Amikor lehetõség nyílt, háziorvosként folytatta pályafutását Csepregen, ahová 1991-ben költözött. Azóta itt él és praktizál a
helyiek nagy örömére, akik nagy bizalommal fordulnak hozzá baj esetén. Dr. Müller András László
Horvátzsidányban, Peresznyén és Kiszsidányban is
dolgozott orvosként. Három gyermek édesapja.
Szabadidejét szereti a természetben eltölteni, de
közel áll hozzá a fõzés is. Kedveli, illetve egész
gyûjteménye van a receptekkel foglalkozó folyóiratokból, filmekbõl és a könyvekbõl. Dr. Müller
András László az egészségügyi ellátás területén
végzett kiemelkedõ szakmai tevékenységével
példaként állítható Csepreg város közönsége
elé, melynek elismeréseként részére Csepreg Város Önkormányzat Képviselõ-testülete egészségügyi tagozatban Csepreg Város Szolgálatáért Díjat adományoz.

Lágler József Csepreg Város egyik nagyon
jól ismert személye, hiszen a városi közélet számos területén aktív munkásságával bizonyította
elkötelezettségét a város ügyei iránt. 40 évvel
ezelõtt, az elsõ Szüreti felvonulás szervezésében
tûzoltóként vett részt. A felvonulásokon azóta aktívan szerepel lóháton, vagy hintóval. A szüreti
bálok szervezésének is aktív részese volt. Hagyományteremtõ szándékkal a Pünkösdi lófuttatás
megszervezésében is nagy érdeme volt, aktív
résztvevõje volt a lóversenyeknek. A nyitott pincék rendezvényein is aktívan részt vett, önzetlenül, hintójával szállította a vendégeket a szõlõhegyen. A Jankovics Erdõbirtokosság munkájában szervezõként említendõ a neve, illetve részt
vesz a Földtulajdonosi közösség munkájában.

Nagy gondot fordított a külterületi utak javítására, továbbá példás gazdaként mûveli birtokait.
Lágler József jóvoltából legutóbb is lovas hintón
érkezett meg a Mikulás Csepreg városába.
Lágler József, a Csepregi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület parancsnoka volt 10 éven át, mely
munkássága során áldozatkészen segítette a
bajbajutottakat. Az új tûzoltószertár megépítésénél rengeteg társadalmi munkát végzett, továbbá, ha a szükség úgy hozta, gépeivel a hóviharban segítette a Csepreg határában a bajbajutott embereket. Fontos megemlíteni, hogy az új
iskola építésénél szintén sok segítséget nyújtott.
Lágler József kiemelkedõ tevékenységével elõsegítette Csepreg város közbiztonságának növelését, szakmai tevékenységével példaként állítható Csepreg város közönsége elé, melynek
elismeréseként részére Csepreg Város Önkormányzat Képviselõ-testülete védelmi és rendészeti tagozatban Csepreg Város Szolgálatáért
Díjat adományoz.
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ki mentõállomás túlnyomó részét, mintegy 90
% -át. Nagy örömünkre elfogadták a felajánlásunkat, így a mentõállomás dolgozóinak
egy a korábbinál jóval komfortosabb munkakörnyezetet teremthettünk. A festést hálánk és
megbecsülésünk jeléül tettük, mert az emberi
élet megmentése az egyik legfontosabb érték.” – mondta a vállalkozó
Eddigi és ezek utáni segítségeink jelmondata: HA TÖBB VAN A BITOKODBAN MINT AMIRE
SZÜKSÉGED VAN, HOSSZABB ASZTALT ÉPÍTS NE
MAGASABB KERÍTÉST.
yde

Akik sokat dolgoztak
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Eredics Vilmos 1967-ben született Szombathelyen. Répcevisen nevelkedett, tanulmányait
Sopronban végezte. 1989-ben költözött Csepregre. A 2000. évben lépett be a Fal Kft. Lövész és
Motorsport Klubba, ahol pisztoly kategóriában
kezdte a lövészetet majd egyre inkább áttért a
hosszútávú lövészetre. A Honvédelmi Minisztérium
által szervezett nagy távolságú precíziós lövészeti
bajnokságon országos bajnoki címet szerzett 1000
méteres kategóriában 2005-ben, 2008-ban, és
2015-ben. Többször elnyerte Budapest bajnoka cí-

met: 2008-ban 2 kategóriában, 2012-ben, és
2016-ban ismét 2 kategóriában. Továbbá számos
országos bajnoki és egyéb kiemelkedõ dobogós
eredményt tudhat magáénak, melyek száma 20
és 30 közé tehetõ. A 2018-as, Lengyelországban
megrendezett mesterlövész Európa Kupán Tactical
Standard 1000+ kategóriában 2. helyezést ért el.
2012-ben alapító tagként részt vett a tatai Klapka
Shooting Team egyesület csapatának megalapításában. 2019-ben Tata Város Sportjáért Díjat kapott kiemelkedõ eredményeiért. Eredics Vilmos kiemelkedõ sportteljesítményével példaként állítható Csepreg város közönsége elé, melynek elismeréseként részére Csepreg Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete Sport tagozatban Csepreg Város Szolgálatáért Díjat adományoz.

Kemény Lászlóné, született Kiss Mária Julianna 1949-ben Szakonyban, Kemény László
1947-ben Nemeskéren született. Mindketten szerény anyagi körülmények között, többgyermekes
családban nevelkedtek. Kemény László a középiskolát Sopronban végezte, Marika pedig
Csepregen érettségizett. Zenei tanulmányok folytatására nem volt módjuk és lehetõségük, de
mindig nagyon szerették a muzsikát. Szívesen
énekeltek és táncoltak. Kemény Lászlóné tanítónõnek készült, de édesapja halála miatt e tervét
nem tudta megvalósítani, s így kezdett a ruhagyárban dolgozni, s innen kezdõdött kettejük közös élete. Kemény Lászlóné és Kemény László
Csepreg kulturális életének aktív tagjai. Mindket-

város határain belül és kívül egyaránt. Nincs
olyan település a környéken, ahol nem ismernék
Õket. Ahol megjelennek, a jókedv, a dal, az öröm
lép a színre.
A Farkas Sándor Egyletben megcsillantották
színjátszó tudásukat is. Kemény Lászlóné többek
között Szemérmetes Erzsókot játszotta Petõfi Sándor A helység kalapácsa címû mûvében. Kemény László pedig Mátyás király alakját is magára öltötte a városfesztiválon. Az egyletben Kemény Lászlóné Marika vezeti a citera zenekart, õ
állítja össze és tanítja be a dalcsokrokat. Õ a mûvészeti vezetõje a Répce Citerabarátok Körének
is. A dalok kiválasztásában és összeállításában alkalmanként segíti „mestere” és lánya is. Mindket-

ten évek óta részt vesznek a Farkas Sándor Egylet,
a Répce Citerabarátok Köre és a Nyugdíjas Klub
életében. Több éven keresztül részt vettek a nyugdíjas énekkar és a vegyes kar munkájában, 12
éve döntöttek úgy, hogy megtanulnak citerázni.
Kóbor Ferenc, aki tavaly lett Csepreg Város díszpolgára által ez sikerült is. Kemény László közben
más hangszert választott, Õ lett a csapat köcsögdudása. Rengeteg fellépés fûzõdik nevükhöz a

ten sokat tesznek azon közösségekért, melyeknek
tagjai, nélkülük szegényebb lenne Csepreg város
kulturális élete. Kemény László és Kemény
Lászlóné hagyományõrzõ tevékenysége, igényes
zenei munkássága példaként állítható Csepreg
város közönsége elé, melynek elismeréseként részükre Csepreg Város Önkormányzat Képviselõtestülete kulturális tagozatban Csepreg Város
Szolgálatáért Díjat adományoz.
sági
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Tûzoltó évfordulók Csepregen
40 éve, 1979. augusztus 20-án avatták fel az
akkor új tûzoltó szertárat. A település legrégebbi
(1882-ben alakult) civilszervezetének tagjai, öszszefogva a tanáccsal és a gazdasági egységekkel, hatalmas társadalmi munkával építették
fel a létesítményt. Az átadást összekötötték a
Répce Kupa tûzoltó verseny elsõ megszervezé-

Igazgatóság igazgató-helyettese és Hárominé Orbán Erika alpolgármester köszöntötte az ünneplõket. Alpolgármester asszony átadta a jubiláló
egyesületnek az önkormányzat ajándékát. Kovács András elnök röviden megemlékezett az évfordulóról, beszélt az idõközben történt fejlesztésekrõl. A jelenlevõk néma vigyáz állásban emlékeztek az elhunyt bajtársakra. Majd emlékérmet
és jubileumi kiadványt kapott Kóbor Ferenc egykori elnök, Lágler József és Horváth István korábbi

szenior csapata. A versenyt bemutatók követték.
Elõször a csepregiek és a horvátzsidányiak mûszaki mentést mutattak be, majd a csepregiek és a
répcevisiek tüzet oltottak. Végül a meggyulladt fõzõolaj vízzel történõ oltásának veszélyére hívták fel
látványos bemutatóval a jelenlevõk figyelmét. Mire az eredmények kihirdetésére sor került volna,
Bõbõl riasztás érkezett. A csepregiek kettõ és a
horvátzsidányiak egy kocsival siettek a tûz eloltására. Az eredmény-hirdetés elõtt Seper András tûzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi

parancsnok, s Antalovits Sándor, a késõbbi szertárbõvítés „menedzsere”. Jubileumi kiadványt és emléklapot a vendégek és a részt vevõ egyesületek
is kaptak.
A rendezvény közös vacsorával és baráti beszélgetéssel zárult.
Szeptember 21-én a csepregi szüreti felvonuláson a csepregi egyesület három jármûvel vett
részt. E rendezvény újjáélesztését – szintén 40
éve – a helyi tûzoltók kezdeményezték, s azóta is
aktívan közremûködnek benne.
Sági

sével és lebonyolításával. Azóta, minden évben
más településen, ma is megrendezik a térségi
versengést az egyesületek csapatai között.
A jubileum alkalmával ismét a Csepregi ÖTE
vállalta az idei Répce Kupa lebonyolítását, öszszekötve a szertár 40 éves jubileumáról történõ
megemlékezéssel. A helyi és a térségbõl
Horvátzsidány, Peresznye, Répcevis, Szakony,
Und és Zsira lánglovagjai a Promenádon gyülekeztek és sorakoztak fel. Kovács András elnök és

Hárominé Orbán Erika alpolgármester köszöntötte az egybegyûlteket. Majd alakzatban elindultak a szertárhoz, a menet után haladtak gépjármûveik is.
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A szertár mögötti pályán zajlott a két részbõl álló verseny. A hagyományoknak megfelelõen elõször stafétában mérték össze tudásukat a csapatok. Majd kismotor-fecskendõ szerelésben versenyeztek. Az alapos felkészülést mutatja, hogy csak
pár másodpercnyi különbségek voltak a csapatok között. A Répce Kupát idén a Répcevisi ÖTE
csapata nyerte el, második a Szakonyi, harmadik
pedig a Horvátzsidányi ÖTE együttese lett. Külön
díjat kapott a csepregiek ifjúsági és a szakonyiak
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Rengeteg látogató, tartalmas programok II. rész
A Pápai Musical Stúdió zenés összeállítással
érkezett, ami retro slágerekbõl állt, és amivel
most is sikert arattak. A Kenyeri Rábamenti Citerazenekar már az õszi nyugdíjas találkozón bizonyította rátermettségét. Meghívást kaptak a falunapra is, hogy szélesebb közönség elõtt is bemutatkozhassanak településünkön. A hangszerek,
és az ének harmóniája jellemzi elõadásukat, talán még hallhatjuk Õket valamelyik rendezvényünkön! Sztárvendégünk elõtt, egy saját összeállítású mûsorral következett a helyi „színjátszó”
csapat. Az idei évben a laktanya élet köré épült
a történet és a hozzápasszoló zenei anyag. Sajnos a vihar pont a bemutató kezdetére érte el
térségünket, ami nagyban rontotta az élvezetet,
de a szakadó esõ ellenére elõadtuk mûsorunkat.
Úgy érzem, így még hitelesebbre sikerült az õrmester úr és a kopaszok közötti viszály kiélezõdése. A zord idõ ellenére sokan eljöttek, illetve ottmaradtak sztárvendégünk fellépésére. Delhusa
Gjon régi és új slágerekkel érkezett hozzánk, természetesen gitárja kíséretében. Õ nem csak egy
egyszerû elõadó, mindazonáltal zeneszerzõ, dalszövegíró, aki számos magyar és külföldi elõadónak és együttesnek írt dalokat. Mosolya és kedvessége az évek múlásával semmit sem fakult,
rajongói még most is a bûvkörében élnek. Programunk végét a hagyományos falunapi bál zárta, ami a rossz idõjárás ellenére elég hosszan eltartott. Augusztus 19-én ismét egy nagyszabású
rendezvény zajlott településünkön. Tizenegyedik
alkalommal gyûltek össze a fogathajtás rajongói,
hogy közösen buzdítsák kedvenceiket, egyben
harmadszor vehettek részt a Vas megyei C kategóriás versenysorozat megyei döntõjén. Már a
kora reggeli órákban benépesült a sportpálya

környéke. Sorra érkeztek a fogatok, elfoglalták a
számukra kijelölt helyeket, majd a bemelegítés
és a technikai tudnivalók megbeszélése után,
kezdõdhetett a verseny. A versenyzõk egy 740 m
hosszú, 20 akadályból álló pályán mérhették
össze tudásukat. A pálya nehezítése okán, egy
összetett és két szûkített akadállyal is meg kellett

az országos versenyen. A következõ versenyszám
elõtt a Pacsirták együttes szórakoztatta a közönséget. A hölgyeket fogattal vitték körbe a hallgatóság elõtt, akik nagyon élvezték a számukra
szokatlan elõadásmódot. A remek mûsor után
zajlott a jokerhajtás, majd kezdetét vette az
eredményhirdetés. A díjszalagok és serlegek át-

birkózniuk a hajtóknak. Az elsõ megmérettetés a
kétfordulós akadályhajtás volt egyszeri összevetéssel, amelyre 21 kettes-fogat és 3 egyes-fogat
nevezett. Az alapidõt 193 másodpercben határozták meg, amit többeknek is sikerült belül teljesíteni, de csak két versenyzõ hajtott végig a pályán hibátlanul, verõhiba nélkül. A végeredményt végül az összevetés határozta meg, ami
során csak egyikük tudott ismét hibátlan teljesítményt nyújtani, így Õ nyerte meg a versenyt:
Geröly Tibor a Fõnix LE versenyzõje. Második lett
ifj. Szájer József a Katafai Lovas SE versenyzõje,
harmadik pedig Varga Szilárd az Uraiújfalu SE
versenyzõje. Történetesen úgy alakult, hogy a
nagygeresdi verseny elsõ három helyezettje
képviselheti Vas megyét - pontszámaik alapján –

adása után, elbúcsúztak a fogatok a hõség ellenére kitartó nézõktõl. Az esti tombolasorsolás a
faluház udvarán zajlott. Az idei évben is rengeteg értékes nyeremény talált gazdára. A fõdíjat,
az 5 hónapos magyar félvér kancát, a báli zenét
szolgáltató Ballantines zenekar nyerte. A nap végén Németh Lajos, az újonnan alakult és a szervezést lebonyolító Érték és Örökség Hagyományõrzõ Egyesület elnöke, köszönetet mondott a pályaszolgálatosoknak, a tombolaárusoknak, a felszolgálóknak kitartó munkájukért. Külön köszöntötte a szponzorokat, akik maximálisan támogatták a rendezvényt. Arra kérte a jelenlévõket,
hogy jövõre is látogassanak el a XII. Nagygeresdi Kettesfogathajtó versenyre!
Németh Lajosné
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3 napos falunap Ólmodon...
rátunk Péter nem tudott ott lenni. Vasárnap Isten
tisztelettel kezdõdött a Falunap - Horvátnap, majd
a Községháza udvarán felállított sátorban agape
ebéd következett. A menü vadpörkölt és gulyás
volt, melyet Robi fõzött, utána Mercsék szponzorá-

„néha“ három szólamban énekeltek, ezzel emelve
a falunap színvonalát. A községháza kertjében
Tündi arcfestéssel kedveskedett a gyerekeknek,
mellyel nagy örömöt szerzett nekik. A pompás,
mosolygós kifestett arcok minket felnõtteket is

Úr önzetlen felajánlását! Szombaton a tóparton,
fûnyíró traktor verseny került megrendezésre,
amely nagy sikert aratott a faluban. Feri egy szlovákiai magyar barátunk és Attila jóvoltából nem
volt „nehéz“ az akadályok leküzdése. A gyõzteseknek a Horvát Önkormányzat „Kalovaèka“ sörrel és
csokoládéval kedveskedett. Sajnos a program kitalálója, falunk lakója egy szlovákiai magyar ba-

lásában minden asztalra jutott egy tál sült hús,
krumpli salátával, három féle tálalásban. Az ebéd
után kultúrmûsor következett a horvátzsidányi
Cakavci Táncegyüttes és a Peruska Mária énekkar
szereplésével. Volt egy meglepetés is, a
Kumánovich testvérek énekeltek két blokkot. Õk
azok a gyerekek, akik eljutottak a „Röpüj Páva“
elõdöntõig. Gyönyörû volt látni a három gyereket

megnevettettek. A kultúrmûsor után jó hangulatú
beszélgetés vette kezdetét, de a Horvát zene sem
maradhatott el, persze csak CD-rõl. A gyerekek
részére pedig ugrálóvárat is állítottunk, ahol levezethették a fölös energiáikat.
Késõ este pedig, ahogy láttam, mindenki
megelégedve ment haza.
Hergovich Vince
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Borkóstolóval kezdõdött a falunap pénteken
este, melynek Horváth József csepregi borász,
mérnök, tanár Úr volt a vendége. Összesen 4 féle
bort mutatott be és röviden ismertette melyik bor,
hogyan készül. Ezúton is nagyon köszönjük a tanár
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Rövid hírek
• Szakony
„Vándor Székely”
Néprajzi kiállítás Szakonyban
Szeptember 8-tól, október 20-ig lesz látható az a kiállítás, melynek a Szakonyi Római Katolikus Egyházközség plébániája ad otthont.
Bálinth Zoltán erdélyi néprajzi gyûjteményébõl válogatást nyújtó „Vándor Székely” címû

az Õrségben és a Vendvidéken

Szeptember második szombatján útnak indult
Nagygeresd község kiránduló csoportja, hogy
megismerkedjen szûkebb hazánk, Vas megye tájaival. Kissé borús idõben gyülekeztünk a Faluház
elõtt, hogy elinduljunk kirándulásunk elsõ állomására Jákra. A településhez közeledve már messzirõl látszottak a monumentális középkori bazilika
tornyai. A tövében található egy kegytárgy bolt
és büfé, ahol a tárlatvezetés elõtt reggeli frissítõket fogyaszthattunk és emléktárgyakat vásárolhattunk. Közben megérkezett az idegenvezetõnk,
aki nem más volt, mint dr. Rátkai László plébános
úr, a jáki plébánia kormányzója. Lendületes, szellemes, szinte már humoros elõadásával lebilincselte csoportunkat. Búcsút intve a magyarországi román stílusú építészet kiemelkedõ alkotásának, tovább indultunk a Batthyányiak városába,
Körmendre. Körbejártuk a várkastély termeit,
amelyekben különbözõ kiállítások láthatók. Megismerkedhettünk a város régészeti leleteivel, céh-

nakig. A legérdekesebb darab egy Tupoljev
gyártmányú szovjet vízi jármû, ami a Fertõ-tavon
teljesített szolgálatot. A határõrhõsök emlékkövénél elkészítettük a hagyományos csoportképet,
majd Szlovénia felé vettük az útirányt.
Nem sokkal késõbb Dobronakra érkeztünk,
ahol a Trópusi kert és orchideafarmon tettünk látogatást. Az Ocean Orchids Közép-Európa egyetlen
orchideatermesztõ farmja. A csarnokba belépve,
egyszerre elénk tárul a különbözõ színekben pompázó virágok sokasága. Idegenvezetõnk irányításával, körbenéztünk az eredetileg trópusi éghajlaton élõ növényekkel teli kertben. A kis tavacskákkal és egy impozáns vízeséssel gazdagított területen él például a kávé, a vanília, a bambusz, az
eukaliptusz, az ananász és a banán. A banánfa ami igazából nem is fa, - hatalmas leveleivel uralta a kert egyik sarkát. Sétánk során egy üvegfalon
keresztül benézhettünk abba az üzembe, ahol
évente millió számra nevelik és csomagolják az

történeti értékeivel, és a fõúri Batthyány család
életével. Az egyik helységben egy rekonstruált
velocipéd állt, amit a vállalkozó kedvû látogatók
kipróbálhattak. A cipõtörténeti gyûjtemény, a
lábbeli készíts fortélyait jelenítette meg, egy hagyományos susztermûhely formájában. A kézzel
készített papucsok, cipõk és csizmák között felfedezhetõ Erzsébet királyné és Jászai Mari cipõje is.
A tárlat végén gyári technológiával készített lábbelikkel találkozhattunk. Utunk folytatásaként
Apátistvánfalvára érkeztünk, ahol a Határõr Emlékhelyen nosztalgiázhattak csoportunk egykor
határõr szolgálatot teljesítõ tagjai. A múzeum a
határõrség mindennapjait mutatja be, eredeti
egyenruhákkal, rádiókkal, fegyverekkel, térképekkel, az élethûen berendezett hálókörlettõl
kezdve a fegyverszobán át a lovas határõrség istállójáig. Az udvaron többek között magasfigyelõ,
határsorompó, valamint a szögesdrótkerítés egy
darabja is látható. A kiállított határõr géppark is
teljes, kezdve a lovas szántól, a személyautókon
át, a teherautón keresztül, egészen a motorcsó-

orchideákat. Az ideális hõmérséklet és páratartalom megtartása miatt a csarnok nem látogatható.
A virágok közeli megcsodálásáról viszont nem kellett lemondanunk, hiszen a trópusi túra végeztével
levásárolhattuk a belépõ árának a felét. Csoportunk tagjai éltek a lehetõséggel, így a vásárlási
kedvezményt pár euróval kiegészítve szebbnélszebb orchideához jutottunk. Már csak egy úti cél
maradt hátra, de annak eléréséhez visszatértünk
Magyarországra. Magyarszombatfán egy magángyûjteménybõl származó vadászati kiállítást
tekintettünk meg. Érkezésünkkor, elõször egy elkerített területen élõ dámszarvas családot pillantottunk meg, majd az épületben elénk tárult az
agancsok, agyarak, preparált állatok sokasága.
A tárlat nemcsak a vadászoknak és a vadászat
iránt érdeklõdõknek kínál látnivalót, hanem mindazoknak, akik szeretik a természetet. Kirándulásunk végén nem maradt más hátra, mint a vacsora, amit Bajánsenyén, a gyönyörû környezetben
lévõ Berek Halászkertben fogyasztottunk el.
Németh Lajosné
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kiállítás megnyitójára szeptember 8-án került
sor. Raskóné Déri Erzsébet mentor és Finta József atya nyitotta meg a kiállítást. Népdalok
elõadásával közremûködött: Hujber Ferenc,
Pintér Anikó és Pintér Judit. Raskóné Déri Erzsébet megnyitó gondolataiban elmondta,
Bálinth Zoltán 15 éves korától gyûjti a már
nem használt, különbözõ helyeken megbúvó,
porosodó tárgyakat. Meglátta bennük az értéket, a megõrzés és továbbélés, örökítés zálogát. 1998 júniusától a mindössze húszéves
gyûjtõnek, állandó kiállítása nyílott Árkoson.
Mára közel 7000 tárgyat õriz a gyûjtemény,
mely az egykor élt emberek, mesterek keze
nyomát, míves munkájuk szépségét, a hétköznapok puritánságát, a megszentelt ünnep
tisztaságát tükrözik a látogatók felé. Kiemelte
Zoltán kivételes személyiségét, aki akaratával,
hitével, szolgálatával, emberi kapcsolataival
megtartó erõt jelent számunkra. A látogatók
olyan kincseket fedezhetnek fel, mint az
ácsolt láda a 17. századból, kelengyés ládák
1729-bõl, saroktéka 1823-ból. A Raskó házaspár a gyûjtemény életében a HÍD szerepét tölti be. Fontosnak tartják, hogy minél több helyre eljusson Magyarországon a kiállítás, melyben Szakony a 42. állomás. Az október 20-ig
látogatható kiállításra szeretettel várnak mindenkit, a környezõ települések iskolásait, hiszen csodálatos és gazdag anyagot láthatnak az érdeklõdõk.
ADA

Kirándulás
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Thermál körtúra a határon át
ÕSZI KERÉKPÁRTÚRA A BBKTE SZERVEZÉSÉBEN
Szeptember 21-én több, mint félszáz
résztvevõ pattant nyeregbe és tekerte végig a
„Kerékpárral 7 határon át” programsorozat
büki kerékpártúráját.
A kellemes, nyári meleget idézõ napsütésben
57-en vágtak neki az összesen 57 kilométeres túrának. A szervezõk két távot határoztak meg: az
alapútvonal a Bükfürdõt és Locsmándot, azaz
Lutzmannsburgot összekötõ kiépített kerékpárút

volt, a hosszabb táv pedig további-emelkedõkkel
nehezített- 16 kilométert jelentett.
A résztvevõk a bükfürdõi Tourinfo iroda elõtti téren gyülekeztek, majd a regisztráció és egy rövid
tájékoztatást követõen indultak útnak kerékpáros
túravezetõk közremûködésével. A szép számú csoport Szakonyon és Gyalókán átkerekezve érte el
Zsirát, ahol a Vasfüggöny emlékhely mellett lépték
át a napjainkban már csak szimbolikus osztrákmagyar határt. Az elsõ pihenõpont Locsmándon

(Lutzmannsburg) volt, ahol az Apfelhof Rohrer Panzióhoz tartozó egykori gyümölcsraktár helyén kialakított kóstolóhelyen, gyümölcslevekkel és
szendvicsekkel segítették az energiapótlást, amire
a következõ pont eléréséhez szükség is volt. A szõlõskertek és gyümölcsösök között húzódó szakasz a
locsmándi kilátóteraszhoz vezetett, ahonnét gyönyörû panoráma nyílt az egész környékre.
A településre leérve, a hosszabb távra vállalkozók Kroatisch Minihof (Malomháza) felé vették az
irányt, páran pedig a
második pihenõponthoz tekertek vissza
Zsirára.
Lutzmannsburgtól
Minihof-ig részben erdõkön át, részben
pedig szántóföldek
között vezetett az út,
majd a település fõutcáján végig tekerve Nikitschre (Fülesre)
érkezett a csapat. Innét egy ún. Güterweg, azaz mezei út
vezetett vissza Und irányába. A zsirai Piros Ház étterem volt a befutó helye – ahol bõséges mennyiségû, frissensült langallóval és hideg frissítõkkel várták a túra résztvevõit.
A végállomás Bükfürdõ volt, ahová már mindenki a saját tempójában érkezett be.
A program az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg, a Bük,
Bükfürdõ Közhasznú Turisztikai Egyesület szervezésében.
edy
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Rövid hírek
• Tömörd
Cseh vendég a tömördi Madárvártán
2019. augusztus 2-án Góczán József az
egyik közösségi honlapon a következõ bejegyzést tette: „Ma reggel a tóból: cseh gyûrûs fürj.”
Néhány nappal késõbb a következõ kiegészítést
olvashattuk: „ A Cseh Köztársaság Madárgyûrûzési Központja már meg is küldte az MME Ma-

dárgyûrûzési Központjának a madárvártán
2019. augusztus 2-án reggel 6 órakor visszafogott, második évében lévõ fürj kakas gyûrûzési
adatait. A madarat 2019. június 15-én hajnali 4
órakor gyûrûzték Kelet-Morvaországban, Zlín

Tormásliget Vas megye legfiatalabb községe, 1993-ban alakult, miután kivált Csepreg városából. Mester Árpád, a község polgármestere
a kezdetektõl részt vesz a falu irányításában. Nála jobban senki nem tudná ismertetni, hogy milyen fejlesztési elképzeléseket és projekteket szeretne megvalósítani az önkormányzat. „Való
igaz, hogy a Csepregtõl való különválás óta valamilyen formában folyamatosan részt vettem
az önkormányzat életében. 1993-tól képviselõtestületi tagként, majd, mint alpolgármester, 98tól pedig az elmúlt 5 cikluson keresztül, mint polgármester. A mögöttem álló 20 év alatt megtapasztaltam, hogy a nagypolitikát meghatározó
pártoknak van némi befolyásuk az önkormányzatok megítélésére, de alapjaiban mégis az
egyén népszerûsége és elfogadottsága határozza meg az adott községrõl való vélekedést.
Sajnos a mai világban az õszinteség nem kifizetõdõ, helyenként még sértõ is lehet, így sok helyen és sok helyzetben belerúghatnak az emberbe. Viszont a polgármesteri pozícióval élni
kell, és nem visszaélni!
Annak idején bencés gimnáziumban érettségiztem, talán ebbõl is adódik a hozzáállásom,
a világnézetem. 1994 óta sok fejlesztést, felújítást tudhatunk magunkénak, folyamatosan
épült, szépült a falu, de igazán „eredményes”
az utolsó 5 évünk volt. Büszkén mondhatom el,
hogy Tormásligetnek soha nem volt tartozása,
így az adósságkonszolidációból kétszer 6.5 millió forintot kaptunk. Tavaly megcsináltattuk 1 millió forintból a biztonsági kamerarendszert, télen
vettünk 1.2 millióért egy fûnyírótraktort minden
tartozékával, felújíttattuk a ravatalozót, majd a
járdákat vettük górcsõ alá. Tavaly elõtt megvásároltuk a kocsmaépületet 6.8 millió forintból,
amit szeretnénk kiadni. Egy ilyen kistelepülésen
a kocsma közösségi térként szolgál, ahol kulturált körülmények között lehet beszélgetni, eszmét cserélni, kártyázni, közösségi életet élni. Januárban azt kellett mondjuk, hogy nincs a falunak játszótere, de mára ez a probléma is megoldódott, ugyanis 3.360.000 Ft-ért elkészült, és
az júliusi falunapon átadásra került egy bekerített, EU-szabványos, minden igényt kielégítõ játszótér. Mindezt önerõbõl valósítottuk meg! Jelen
pillanatban a község lakóit nem terheli semmiféle adó, a központilag elõírt teljesítményadón kívül egyedül a kommunális hulladék elszállításáért fizetnek a lakosok. Körülbelül 6-8 éve stabil
annyira az önkormányzat anyagi helyzete, hogy
egy felmerülõ pályázatnál az önerõt gond nélkül le tudjuk tenni.

A Magyar Falu Program is tartogat számunkra
lehetõségeket, amiket szeretnénk kiaknázni, de
közben törekedve arra, hogy az állam által felkínált pályázati keretet csak szerényen „használjuk”.
A Kormány célul tûzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben
maradását, az elvándorlás visszaszorítását. „A
nemzeti és helyi identitástudat erõsítése” címû felhívás keretében 16 millió forintot pályáztunk meg

abból a célból, hogy a Bauer-kastélyban közösségi teret hozzunk létre, de ez a projekt jelen pillanatban tartaléklistára került. Viszont egy nyertes 1.5
milliós pályázatunk már biztosan van, ez pedig az
orvosi eszközfejlesztés, melynek célja a települések
számára az egészségügyi alapellátás feltételeinek
javítása, a megfelelõ orvosi eszközállomány beszerzésének elõsegítése. A következõ beadott pályázatunk egy eszköz és munkagépfejlesztés közel
2.5 millió Forint értékben, amely hozzájárul a belterületi közterületek megfelelõ karbantartásához,
közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához. Ehhez
kapcsolódik egy több mint 16 milliós pályázat, ami
az önkormányzati tulajdonú utak felújítását veszi
célba, ezzel infrastrukturális fejlõdést, az életminõség javítását érhetjük el. Urnafal kialakítására és
kolumbárium építésére is adtunk be pályázatot a
temetõfejlesztési kiírás keretében, ez 3.2 millió forintot jelent a falunak. A fenti számokból is látszik,
hogy ha terveink szerint alakulnak a dolgok, nagy
változások kezdõdhetnek a községben. A sok év
alatt kiépített kapcsolatrendszer meghozhatja gyümölcsét. Nagy bölcsesség, hogy a múlt meghatározza a jövõt, és ez a megállapítás az önkormányzatok esetében is helytálló. Nem lesz könnyû a feladatunk, de a becsületes és magabiztos múltunk
eredményes és optimista jövõt hozhat.”
Zsoldosné H Kati

Autót kaptak a polgárõrök
2019. szeptember 14-én rendezte meg a
Vas Me gyei Pol gár õr Szö vet ség és a
Claudius Polgárõr Egyesület a Vas Megyei
Polgárõr Napot a Tör ténelmi Témaparkban
Szombathelyen. Az eseményen a résztvevõ
polgárõrök mellett a városvezetõk, társszer vek képviselõi is szép számban megjelentek.
Többek között itt volt szerencséje átvenni a

Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és Bajtársi Egyesületbõl Bencsik Géza elnöknek
egy a Vas Megyei Rendõr Fõkapitányság által átadott használt, de nagyon szép állapotban lévõ Opel Astra gépkocsit. Ezentúl
kettõ gépjármûvel tudnak majd járõrözni,
rendezvényt biztosítani a kibõvült területen a
polgárõrök. A rendezvényen elismerésben

részesült még kiváló munkájáért Madarasi
Gábor, illetve Erdõdi Zoltán. A Vas Megyei
Polgárõr Szövetség elnöksége a megyei polgárõrnap alkalmából a polgárõrmunka kiemelkedõ szintû támogatásának elismeréseképpen ajándéktárgyat ado mányo zott
Ávár Imre c. r. õrnagynak.
Méhesné Kerekes Ildikó
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(1989-ig Gottwaldov) városától D-re, Tömördtõl
209 kilométerre. Adatok megtekintése térképen:
http://tringa.mme.hu:8080/mme/captures/map/
NzI2NjE5Nw
Csodálatos a természet!
KSzÁ

Tormásliget készül a jövõre
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Áldás a felújított

völcseji kápolnán és szobrokon
figyelmet, valamint kiemelte Isten végtelen irgalmasságát. A Szentmise záró áldása után a
résztvevõk kivonultak a templom elé, ahol a megyéspüspök megáldotta az elõdök által a 18.
században
emelt
szobrokat. A helyi önkéntes tûzoltók a védõszentjük
szobra
mellé gyülekeztek,
ahova kihozták a

dongaboltozattal a parókia mellett áll. Már az
1829-es jegyzõkönyvben is szerepel, mint Szent
József kápolna. Késõbb a lourdesi Mária tiszteletére alakították át. Harangját Seltenhofer Frigyes
fiai öntötték Sopronban. Felirata: „Szeplõ nélkül
fogantatott Szûz Mária könyörögj érettünk.“ Az út
mellett álló kis kápolna egyik állomása a Napnyugat Turisztikai Egyesület által szervezett „Kápolnák útján“ elnevezésû kerékpártúrának. A
munkálatok 2019 tavaszán kezdõdtek a lerom-

rokat, valamint a felújított kápolnát. A szertartás
a ministránsok, a Plébániai Tanácsadó Testület
és a papság bevonulásával kezdõdött a hívekkel megtelt templomban. A szentmisén
koncelebrált Ferling György kerületi esperes és
Gyürü Ferenc plébános. Czupy Géza, a Plébániai Tanácsadó Testület alelnöke köszöntötte
püspök atyát, aki elõször látogatott el Völcsejre.
Az alelnök megköszönte a hívek adományait,
amelyek segítségével az egyházközség önerõbõl restauráltatta a két szobrot és felújította a kápolnát. A szentmisét püspök atya a hívekért, különösen a betegekért ajánlotta fel. Szentbeszédében az üdvösséghez vezetõ útra hívta fel a

templomból a tûzoltó
zászlót is. A kápolnához Mária énekkel vonult a körmenet, miközben felcsendült az
ötven éve elnémult
harangja is. A kápolnánál a Völcseji Népdalkör
dallal köszöntötte a Szûzanyát, majd Czupy Géza alelnök virágcsokrot adott át azoknak az aszszonyoknak, akik megõrizték a kápolnát az utókornak: Fekete Jánosnénak, id. Rédai Lászlónénak és Boros Bélánénak. Ezt követõen András
püspök megszentelte a kápolnát, amit a Népdalkör éneke tett ünnepélyesebbé. A kápolna

lott állagú épületen. A minden részletre kiterjedõ
felújítás Czupy Géza alelnök koordinálásával és
önkéntes fizikai segítségével valósulhatott meg.
Az ünnepség a plébánia udvarán tartott szeretetvendégséggel zárult. Az egyházközség ezúton is köszöni a hívek nagylelkû felajánlásait és
a szakemberek munkáját.
Neumann-Tóth Judit

Fotók: Busa Máté

Augusztus 25-én Veres András gyõri megyéspüspök ünnepi szentmise keretében megáldotta
a völcseji Szent László-templom elõtt álló, megújult Nepomuki Szent János és Szent Flórián szob-
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Kedvezett az idõjárás
a Sopronhorpácsi Traktoros Napnak

vonult a konvoj. Mikor visszaértek a helyszínre,
csatasorba álltak, és a vállalkozó kedvû traktorosok különbözõ kategóriában mérhették össze
saját és traktoruk tudását. Ügyességi, gyorsulási
és erõhúzó versenyekkel szórakoztatták a közönséget. A pálya ugyan sáros volt, de annál látványosabb, és izgalmasabb volt rajta a szlalomozás is. Az idei évben is lehetõség nyílt John
Deere traktorokra felülni, valamint a kisebbek,

lacsintás kirakodók, valamint büfé tették teljessé. Szintén elsõként a szervezõk egy traktor szépségversenyt is meghirdettek. A résztvevõk nevük
megadásával együtt adhatták le voksaikat a
számukra legszebbnek ítélt jármûre. Közel 150
szavazat érkezett be, melybõl fölényes gyõzelemmel egy Dutra lett a legszebb. Korábban, az
esemény kapcsán rajzpályázatot is hirdettek a
gyermekeknek. A verseny eredményhirdetése

micsizmát húztak, jó rétegesen felöltöztek, és
várták a jónak ígérkezõ programokat. A felvonulásra az esõ is feladta, és úgy döntött, hogy a
nap további részében nem áztatja el a rendezvényt. Reggel 9 órakor 35 traktorral indult meg a
hagyományos felvonulás, melyet a házuk elé kiálló falubeliek tucatja is megtekintett, mikor arra

egy kimondottan gyermekeknek hordóból készített dottóban is utazhattak. Újdonság volt, hogy
a traktorok mellett több motor is szerepet kapott.
Két helybéli cross motoros bemutatót tartott a
közönség nagy örömére, illetve a vállalkozó
kedvûek egy quad-ra is felülhettek. A napot
édességárus, lufis, popcornos, lángosos és pa-

szintén ezen a napon volt, ahol minden kategóriában értékes ajándékokat nyerhettek a gyerekek. Ezúton is köszönik a szervezõk minden versenyzõnek, nézõnek és segítõnek a részvételt, a
támogatást, hogy Sopronhorpácson ez a hagyományos esemény ismét sikeresen megvalósulhatott. Találkozunk jövõre!
Igler Patrícia
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Szeptember 7-én borús idõre ébredtek a
Sopronhorpácsiak, azonban a kedvezõtlen idõjárás nem szegte kedvüket, hiszen nagy esemény volt készülõben aznap. Immáron negyedik éve rendezték meg a Traktoros Napjukat,
mely idén is nagy népszerûségnek örvendett.
Elõzõ este esett az esõ, sõt a regisztráció alatt is
csepegett, de a felvonulók, a versenyzõk, és a
kilátogató családok is szépen gyülekeztek. Gu-
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Tömörd
emlékmûve
Tömörd Község Önkormányzata
2 millió forint vissza nem térítendõ
támogatásban részesült a Középés Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
KKETTKK-CP-02 kódszámú „Az elsõ
világháború történelmi emlékeit õrzõ emlékmûvek rendbetételére, renoválására, helyreállítására és új
emlékmûvek felállítása” címû pályázati kiírásán. Az emlékmû teljes
magassága a talapzattal együtt
460 cm, a Római Katolikus templom kertjében kapott helyet. A munkálatokat Veres Gábor szobrászmûvész végezte nagy gondossággal,
odafigyeléssel, szakértelemmel. A
hõsi halottak emlékmûvének felújításával kívánja kifejezni tiszteletét
az önkormányzat, valamint ezáltal
hozzájárulni a közös értékek, épített
örökség, történelmi múlt emlékének
megõrzéséhez és tovább örökítéséhez, melyért köszönet jár az Elsõ Világháborús Centenáriumi Emlékbizottságnak, valamint Ágh Péter
képviselõnek a közbenjárásáért, és
azért, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeuma további 1 millió forint támogatást biztosított.
yde

Csepreg jövõjét a családok jelentik
Szeptember 4-én adták át Családbarát Önkormányzat díjakat a Parlamentben, Csepreg város kitüntetõ szakmai és erkölcsi elismerését
Vlasich Krisztián polgármester vette át. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete azokat az önkormányzatokat tiszteli meg az elismeréssel, akik saját határaikon túlmutató, erejükön felüli elképzeléseket valósítanak meg, mellyel a településen élõ családokat a mindennapjaikban
támogatják. Csepreg Város
Önkormányzata a kiérdemelt
díj tekintetében számos cél
tekintetében
segíti
a
csepregi polgárokat ezen az
úton. A város polgármestere
személyes látogatással, ajándékcsomaggal köszönti a
város újszülött polgárát. Évrõlévre szeptember elsõ szombatján, a Családi Napon egy
közös fa ültetésével gondolnak a város ifjú lakóira, de
számos más ingyenes közösségi rendezvény várja az érdeklõdõket. Színes programokkal tartanak Gyermeknapot, téli mikulásváró
rendezvényt, de Idõsek Napjára is várják a szépkorúakat. A csepregi Család és Karrierpont a helyi
védõnõkkel együttmûködve folyamatos babamama klub, ringató eseményeket szervez. A város
intézményein és együttmûködõ partnerein keresztül számos nyári tábort szervez, hogy a kisgyermekes szülõk helyzetén is könnyítsen, de az iskolán kívüli foglalkozások száma is magas, zene, tánc,
ének, színjátszás és sport szabadidõs lehetõségek

is elérhetõek. A szociális tüzelõanyag támogatást
a város üzemeltetése során keletkezett száraz faanyaggal kiegészítve, saját erõbõl visz házhoz
minden rászoruló családnak. Egyszeri pénzbeli támogatással segítik lakáshoz jutni a fiatal házasokat, de Bursa Hungarica ösztöndíjprogrammal segítik a felsõoktatásban tanuló csepregi polgáro-

kat is. Az esély otthon program keretén három lakással segítik a fiatal pályakezdõket, s pénzügyi
támogatással ösztönöznek az önálló élet megteremtésben hat további fiatalt is. Csepreg város
infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése, a fejlõdését kínáló városépítõ politika, a kiterjed intézményhálózata, valamint mindezen családbarát
intézkedés összessége egy élhetõ kisváros lehetõségét nyújtja minden ott élõnek, s oda költözõnek.
km
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A Büki Cukorgyár
közeli uradalmai az 1920-as években
Lédecen (ma Sopronhorpács falurésze) kibérelte a Csornai Premontrei Rend 268 katasztrális
holdnyi birtokát, melynek bérlésérõl az rt. 1930ban lemondott. E területen folytatta a gazdálkodást és a növénynemesítést munkatársaival. Új,
a mi éghajlati viszonyainknak megfelelõ cukorés takarmányrépa-fajtákat kísérleteztek ki, késõbb pedig takarmánynövényeket is nemesítettek. Munkásságáért két alkalommal is Kossuthdíjjal tüntették ki.

NE PAZAROLJUNK MUNKÁT
ÉS MÛTRÁGYÁT
FEL NEM ÚJÍTOTT, ELFAJZOTT
VETÕMAGRA.
Országszerte bevált, eredeti,
nemesített, Ackermann-féle

DANUBIA
SÖRÁRPAVETÕMAGRÓL
prospektust azonnal küld a Büki
Növénynemesítõ Üzem,
Bük, Sopron m.
Vetõmagszállítmányaink ellen soha
még kifogás nem merült fel!

Danubia sörárpa reklám a Köztelek
1929. 02. 24-i számából.
A gazdaságokban a 20. században fejlõdött
a szarvasmarha tenyésztés is. A meggyespusztai
tehenészet számára 1911-ben és 1912-ben 4040 montafoni tehenet importáltak, s ezzel tiszta
borzderes állományt alakítottak ki. Az országos
tejelési és tenyésztési versenyen „Magyarország
legjobb átlagfejésû borzderes tehenészete az
1927/28. évben” II. helyezettje volt „a Nagycenki Cukorgyárak R.-T. büki [meggyesi] borzderes

tehenészete 4191 kg tehenenkinti évi átlagos
tejhozammal”.
Az 1920-as években a Nagycenki Cukorgyárak Rt. 15 gazdaságában foglalkoztak szarvasmarha-tenyésztéssel. A kb. 500 db. állat zöme
„szimmentál-bonyhádi, illetõleg eme fajtáknak
vöröstarka tájfajtával tör tént keresztezésébõl
származó” egyedekbõl állt. A „tisztavérû
szimmentáli bikáknak beszerzése… a világháború óta, mind nehezebbé vált.” A vállalat gazdasági tanácsadója, ifj. Sedlmayr Ernõ „udvari
tanácsos, a wieni „Hochschule für Bodenkultur“
tanára [és a Nagycenki Cukorgyárak Rt. szakmai tanácsadója,]… vetette fel, hogy a bikák
elõállítására egy telivér tenyészetet állítsunk fel,
és egyúttal megfelelõ tervezetet is dolgozott ki.”
Ezt az igazgatóság támogatta, s 1924 októberében „a telivértenyészet részére 1 darab bikát és
15 darab hasas tehenet, illetõleg üszõt vásárolt
Szimmentálban. A szállítási és a vele járó egyéb
költségek jobb kihasználása végett egyúttal 7
darab kb. 1 éves tenyészbikát is” vettek, melyeket késõbb a különbözõ gazdaságokba helyeztek ki.
Az állományt a büki Fekete út mellett, a
csepregi határban levõ Korpamajorban helyezték el. Itt a major körül 52 kh. mûrétet és legelõt
is létesítettek, s ezzel megfelelõ tenyésztési feltételeket is biztosítottak – olvasható Pichler Richárd
jószágigazgatónak a Köztelek, 1925. 05. 32-i
számában közölt tanulmányában. Nem csak
Meggyesen és Korpamajorban, hanem az rt.
összes gazdaságában odafigyeltek a szarvasmarha állományok gümõkór mentesítésére is. A
keszthelyi mezõgazdasági akadémia végzõs diákjai tanáraik vezetésével tanulmányi útjukon az
1920-as évek második felében mindig felkeresték a büki cukorgyári központot és gazdaságot,
s megtekintették a meggyesi növénynemesítõ
üzemet, a borzderes állományt és a korpamajori
szarvasmarha telepet is.
Sági Ferenc

VAKÁCIÓ BÚCSÚZTATÓ
A VÖLCSEJI HORGÁSZTÓNÁL
Augusztus utolsó szombatján vidám vakáció búcsúztatóra gyülekeztek a völcsejiek a Horgásztónál.
„Gördülékeny járda” elnevezéssel
invitálta a gyerekeket a helyi önkormányzat a nemrég elkészült járda
felavatására. Aki kerékpárral, rollerrel, gyerek kismotorral vagy akár
babakocsival „gördült” a rendezvény helyszínére, csokit kapott.
Trambulin és élõcsocsó várta a gyerekeket. Utóbbit a felnõttek is nagy

lelkesedéssel próbálták ki, sötétedésig megállás nélkül folytak a mecscsek, minden korosztály részvételével. A tábortûznél is nagy volt a
nyüzsgés: sült a szalonna, krumpli,
virsli; ki-ki amit a „batyujában” hozott, de olyan is volt, aki a sütögetés
helyett a bográcsozást választotta.
Szerencsére az idõjárás is kegyes
volt a résztvevõkhöz, éjfélig folyt a
mulatság a Molnár András által elõadott remek zenékre.
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1929-1930-ig tovább mûködtek a Büki Cukorgyár gazdaságai. A büki uradalomban és a
Keresztényi kerülethez tartozó Meggyespusztán
1924-ben növénynemesítõ üzemet hoztak létre.
A telep vezetõje 1925-1930 között Dworák
(1942-tõl: Udvaros) Károly mezõgazdász, növénynemesítõ, aki 1921-ben a magyaróvári
Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet. 1921tõl Aszalódpusztán segédtiszt, 1923-tól a Vetõmag-nemesítõ és Értékesítõ Rt. kompolti telepén
Fleischmann Rudolf asszisztense volt. Dworák
Károly a kor mezõgazdasági szaklapjában, a
Köztelekben publikált rendszeresen a bükimeggyesi évei alatt az itteni kísérletekrõl, eredményekrõl. Az õ beosztottja lett 1926-tól
Sedlmayr Kurt növénynemesítõ, aki külföldi tanulmányútjait követõen ekkor került ide. Az rt.
különbözõ uradalmaiban szakszerû fajtakísérleteket végeztek. Elsõsorban búza, sörárpa és zab
nemesítésével foglalkoztak. „A jó termõ fajták
nemesítése mellett az is céljuk volt, hogy az uradalmaiknak az említett gabonaféleségekbõl állandóan a legkiválóbb vetõmag álljon rendelkezésére, illetve a nemesített vetõmagok eladásával növeljék jövedelmezõségüket. A nemesítõ
munkálatokhoz létesült egy 8 kat. holdas állandó tenyészkert, továbbá évjáratonként váltakozó számú és nagyságú vándortenyészkertek.
Rendelkezésre állottak a szükséges irodai, laboratóriumi és magtári helyiségek, továbbá a legmodernebb felszerelés, amelybõl külön kiemelendõ a villamos erõvel rendelkezõ magtisztító
mû.” Ez utóbbi, egy Schule-féle magtisztító berendezés, a büki gyári területen levõ ötemeletes
magtárépületben mûködött. A büki gyár uradalmaiban végzett búzakísérletek alapján, a búza
termelését befolyásoló tényezõkrõl írta meg
Sedlmayr Kurt a doktori disszertációját. Mivel a
cukorrépa nemesítésével a meggyesi gazdaságban behatóan nem foglalkozhatott, ezért
Sedlmayr innen tovább állt. Kállósemjén, Berekböszörmény és Csén után végül 1930-ban

O LV A S S M I N K E T O N L I N E I S !
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Plébániai családi nappal
egybekötött falunapot tartottak Sopronhorpácson
vezetõsége kiemelkedõ jelentõségû, több évtizedes, a településért lelkiismeretes, áldozatos
munkájával teljesített szolgálatáért. A díszpolgári cím átadása után a Völcsej felõli faluhatárban
nyitott új utca nevének felfedése történt meg,
mely a Dr. Varga János nevet kapta, fejet hajtva
ezzel Dr. Varga János állatorvos községben végzett odaadó munkája elõtt. Az ünnepségre

tály megtalálta a magának való elõadást. Az
elõadások után kerekasztal beszélgetéseken lehetett részt venni a jelenlévõknek, melyek szintén a Nõvérek vezényletével kerültek megrendezésre. Rendkívül nagy számban érkeztek érdeklõdõk, kiknek zöme helyi volt, azonban
akadtak környékrõl valók is, kiknek ezúton köszönjük a részvételt. A délelõttöt a vendégek
egy közös ebéddel és ostyasütéssel zárták. Délre pedig már érkeztek a faluközpontba az elsõ
fõzõcsapatok, hogy felkészüljenek az egy órától
kezdõdõ fõzõversenyre. Nyolc csapat mérte össze tudását különbözõ ételek elkészítésével, kik
közül este a vacsora elõtt a zsûri csak nagy nehezen tudta kiválasztani a legjobb ízt. A gyermekeknek is kedveztek ezen a napon; voltak légvárak, népi fajátékok, fakörhinta, aszfaltrajzolás,
csillámtetoválás, és érkeztek pedálos gokartok
is, melyeket a felnõttek is nagy örömmel próbáltak ki. A szórakozás mellett az ünneplés is nagy
szerepet kapott, Talabér Jenõ polgármester úr
köszöntötte a megjelenteket, majd minden, a
községbe öt éven belül költözött családot név
szerint szólítottak, akiket rövid bemutatkozást követõen polgármester úr ajándékkal és nagy szeretettel köszöntött a településen. A képviselõ-testület döntése alapján Gintli Zoltánné, Erna néni
részére díszpolgári címet adományozott a falu

meghívást kapott Sopronban élõ családja is, kik
közül Varga Zoltán, Dr. Varga János fia beszédében megköszönte, hogy ezzel a gesztussal a falu hozzájárulhatott édesapja halhatatlanságához. Az utcatáblát Kovács Pál atya szentelte fel.
A nap további részében szentmise volt a templomban, ahol vendégünk Bodó Zoltán óvári plébános volt. A mise után a pályázati forrásból felújított I. világháborús szobor és a II. világháborús
emléktábla megáldása történt meg. A plébániai családi napot egy zenei kíséretes, fáklyás körmenet, a falunapot pedig egy utcabál zárta.
Reméljük, hogy a rendezvényeinkre látogató
vendégek jól érezték magukat, és jövõre újra
találkozunk, és hasonlóan jól szórakozunk, mint
az idei évben.
Igler Patrícia
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Ugyan vége lett a nyárnak, beköszöntött az
õsz és ezzel megérkezett az enyhe õszi idõjárás
is, de Sopronhorpácson nem lett vége az ünneplésnek. Szeptember 21-én plébániai családi
napot és falunapot tartottak. Délelõtt csoportos
foglalkozások zajlottak a kultúrházban, ahol
vendégeink voltak a budapesti Jézus Szíve Nõvérek. Az Õ közremûködésükkel minden korosz-
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Rövid hírek

Zarándoklat az Édesapákért
1 UTON ZARÁNDOKNAP

• Völcsej
Vizesgyakorlat a fatelepen
Hat település önkéntes tûzoltóinak részvételével került sor szeptember 20-án Völcsejen, az
önkéntesek szakmai felkészültségét felmérõ taktikai vizesgyakorlatra. A gyülekezõ a tûzoltószertárnál volt, ahol az eligazítás után kezdetét vette
a gyakorlat. A Temetõ közben található HORKOR Fateleprõl kaptak riasztást az egységek,
ahol, többek között, sérültet kellett kimenteni az
épületbõl és a szakszerû (víz)táplálásról kellett
gondoskodniuk. Minden csapat (Lövõ ÖTE,

hozzájuk. A Peruska Mária kápolna a Mária-út része, ismert zarándokhely, Európában egyedül álló Emlékparkkal. Közös imádkozás, éneklés után
folytatták útjukat a zarándokok. A csepregi hegy
védõszentjének, Szent Orbán püspök szobra mellett elhaladva a csepregi Szentkúti kápolna felé
haladtak, hiszen ott már várták a menetet a
Kiszsidány, Zsira, Gyalóka, Répcevis felõl érkezõk.
A kápolna megtekintése és egy kis megvendégelés után indult tovább a menet Boldogasszony
kápolnához. Innen már babakocsival is végig le-

környékbeliek hagyományos zarándokhelye volt
már az elmúlt évszázadokban is. Célja a helyi és
a környékbeli lakosság összefogása. A Mária-út
Egyesület minden évben a Nagyboldogasszony
napját követõen ezt a hagyományt eleveníti fel.
Ezt a zarándoknapot az Édesapákért ajánlották
fel. A zarándokok Kõszegrõl indultak reggel az úti
áldás után és útközben találkoztak a másfelõl érkezõkkel, mint például Ólmod, Horvátzsidány,
Peresznye. A Peruska Mária kápolnánál már a
Csepreg és Tömörd felõl érkezõk is kapcsolódtak

hetett menni. A Boldogasszony Kápolnánál találkoztak zarándokok a másik irányból Csénye,
Pósfa, Gór, Ölbõ, Bük felõl érkezõkkel. A Szentmisén fõcelebráns Kovács Richárd Kõszegi iskolalelkész volt. A zarándoklat végén agapéra várták a
résztvevõket. Aki részt vett a zarándokúton olyan
élmény birtokába jutott, amely megerõsítette vallásosságát.
„Aki menekül, önmaga elõl fut, aki zarándokol, önmaga felé tart.”
Horváthné Pados Teréz

Ifjúsági klub alakult Szakonyban
Szakony katolikus fiataljainak ötlete vált valóra július 27-én. Hosszú elõkészületek után a SZIKlak (Szakonyi Ifjúsági Klub) megnyitójára invitálták a falubelieket a helyi plébánia udvarára. Az
ünnepélyes alkalmon Finta József plébános úr
megszentelte az új közösségi helyet, a vendégek vetítést láthattak a munkálatokról, majd terített asztal mellett folytathatták a beszélgetést.
A tervek megvalósításáról Kluk Eszter klubtag
mesélt.
„Már tavasszal felmerült bennünk az ötlet,
hogy jó lenne a plébánia udvarán álló régi
épületbõl közösségi teret kialakítani, hiszen eddig nem nagyon találtunk helyet és alkalmat kisebb összejövetelekre, találkozókra. Lelkes kis
csapatunk megkereste Csenár Mátyást, aki
örömmel segített a továbbiakban. Munkálataink a nyári szünet elsõ napjaival el is kezdõdtek.
Volt mit tenni, rengeteg holmit pakoltunk ki,
melynek legnagyobb része papír volt. Ehhez
még gyûjtöttünk a faluban, így 610 kg papírt
adtunk le a telepen. Majd következett az igazán nehéz munka: drótkefével lesikáltuk a meszet a falakon lévõ falécekrõl. Bár az alapos ta-

karítás munkálatai napokig tartottak, de igazán
jó hangulatban szorgoskodtunk. A falu mester-

emberei is besegítettek. Major Attila a kõmûvesmunkálatokat végezte, segített az új ablakok

beszerelésében. Alasz László egy új falat húzott
fel nekünk, s az asztalosmunkákat végezte. Kövér Imre egy vasajtót készített. Kóbor Ádám a
festést vállalta. Csenár Mátyás szervezésével
áram és villany is bevezetésre került. Bútorokat
raklapokból készítettünk, amiket szintén Csenár
Mátyás szerzett nekünk. A kényelmes sarokülõre
paplanokat és párnákat tettünk. Ezek után kidekoráltuk a helyet: képeket, posztereket ragasztottunk a falra, készítettünk - szintén raklapokból
- bárpultot, égõsorokat ragasztottunk fel ideoda. A Szakonyi Tûzoltóság ajándékozott nekünk egy ping pong asztalt. Lelkes csapatunk
tagjai: Takács Bence, Takács Dávid, Major Adrienn, Németh Laura, Kluk László, Galavics Gergõ, Bõsze Mercédesz, s én.
Nagyon szépen köszönjük a falu lakosainak
a segítséget és támogatást, különösen Csenár
Mátyásnak, aki szívét-lelkét beletette a munkálatokba és összetartotta a csapatot. Örülünk,
hogy sokan megtisztelték jelenlétükkel a megnyitónkat, hiszen ez a közösségi hely minden fiatal számára nyitva van, aki szeretne velünk közösen gondolkodni, tenni.”
ADA
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Egyházasfalu ÖTE, Und ÖTE, Nagylózs ÖTE,
Sopronhorpács ÖTE és Völcsej ÖTE) sikeresen
hajtotta végre a feladatát. A sikeres vizes gyakorlat lebonyolítása mellett, elõzõ héten az idei
versenyszezon is véget ért a völcseji önkéntesek
számára. Szeptember 14-én vettek részt négy
kategóriában a Gyõr-Sáráspusztán megrendezett megyei döntõn, ahol Gyõr-Moson-Sopron
megye legjobbjaival mérték össze tudásukat. A
sikeres szereplésen túl az igazán nagy büszkeség az, az egyesület számára, hogy mindkét
gyermek csapat csak idén tavasszal szerepelt
elõször területi versenyen, ahol kategóriájukban
az elsõ helyet megszerezve, rögtön a megyei
döntõbe jutottak.
Tóth Judit

A zarándoklat vagy zarándokút a zarándokok
által tett vallási utazás egy szentnek tartott bizonyos helyre. Testet, lelket egyaránt erõsít. A zarándoklat egy társas esemény is, hiszen az út során
találkoznak és tapasztalatokat cserélnek a hívõk,
sokszor olyanok, akikkel még sohasem találkoztak. Az úton közösen imádkoznak, és Mária énekeket énekelnek. 2019. augusztus 24-én zarándoknap volt a Nemzetközi Mária-út összes útszakaszán, 1 napi járásra található Mária kegyhelyekre. A Csepregi Boldogasszony kápolna is a
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Készüljünk már most a télre
A vantól nem kell félni – tartja a mondás és
ha belegondolunk ez az élet számos területére
igaz. Említhetjük akár a szezonális zöldség-gyümölcs beszerzést, befõzést vagy akár a téli tüzelõ beszerzését is. Ez utóbbi többek között akkor

fontos, ha vegyes tüzelésû kazánnal biztosítjuk
otthonunk melegét. A vegyes tüzelésû kazán
nagy elõnye, hogy válogathatunk a fûtõanyagok között, hiszen a háztartásban összegyûlõ pa-

pírtól a fán át a szénig, szalmabáláig, pelletig,
brikettig meglepõen sok mindent elégetünk
benne. A fát vagy a szenet viszont jó elõre be
kell spájzolni hozzá! A legtöbb családban bevett
szokás, hogy havonta félretesznek egy összeget,
hogy tavasszal vagy nyáron megvehessék az évi
tüzelõt. Ennek az ára persze nagyban függ a fa típusától, no meg attól is,
hogy keverjük-e szénnel,
ugyanis a fekete vagy
barna szén nagy fûtõértékû, és lassabban ég, így
ritkábban kell rakni belõle
a kazánba. A fa megvétele meglehetõsen sarkalatos pontja a vegyes tüzelésû kazán használatának.
Sok helyrõl sokféle fát rendelhetünk, ám ha nem vigyázunk, és nem értünk
hozzá, könnyen átverhetnek minket. A legfontosabb, hogy a lehetõ legszárazabb fát rakjuk a
kazánba, hiszen annak magas a fûtõértéke. Ehhez késõ õszi, téli, vagy kora tavaszi vágású fára lesz szükségünk, mert ebben az idõszakban
van a fák vegetációs idõszaka, ekkor van bennük a legkevesebb víz. Emiatt érdemes egész
évben félretenni a tüzelõre, és egy összegben
tavaszszal megvásárolni, majd felhasogatva
egész nyáron a szabadban szárítani. Egy
jótanács: az ár megállapításánál ragaszkodjunk

a köbméteres számításhoz, így azt is leellenõrizhetjük, nem hoztak-e kevesebb fát - ez a kontroll
mázsára véve egyszerûen kivitelezhetetlen. Be-

legondolva a vegyes tüzelésû kazán még mindig költséghatékony és közkedvelt megoldás.

Még több információ a
www.futsokosankampany.hu
yde
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Csepregi szüret képekben
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P R O G R A M A J Á N L Ó

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

01. Sanitas 17–20.00 készenlét
02. Sanitas 17–20.00 készenlét
03. Sanitas 17–20.00 készenlét
04. Sanitas 17–20.00 készenlét
05. Sanitas 9–14.00 készenlét
06. Sanitas 9–14.00 ügyelet
07. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
08. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
09. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
12. Sanitas 9–14.00 készenlét
13. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
14. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
15. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
16. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
17. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
18. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
19. Sanitas 9–14.00 készenlét
20. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
21. Sanitas 17–20.00 készenlét
22. Sanitas 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 9–14.00 ügyelet
24. Sanitas 17–20.00 készenlét
25. Sanitas 17–20.00 készenlét
26. Sanitas 9–14.00 készenlét
27. Sanitas 9–14.00 ügyelet
28. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
29. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
30. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
31. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

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)

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.visitbuk.hu,
a www.csepreg.hu, gyor.mlsz.hu, vas.mlsz.hu és a www.naturpark.hu honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
...
repcevidek.hu

A csepregi

római katolikus
egyházközség
2019. október havi eseményei
Október hónapban hétfõtõl péntekig 17:30tól a szentmisék elõtt a Szent Miklós templomban
rózsafüzért imádkozunk. Szombati napokon a
Szent Katalin kápolnában a 18 órás szentmise
elõtt kezdõdik a rózsafüzér elimádkozása.
Október 4. - péntek. Elsõpéntek – a betegek gyóntatása.
Október 7. – hétfõ. Rózsafûzér Királynõje
ünnepe. A szentmise 18 órakor kezdõdik a Szent
Miklós templomban.
Október 13. – vasárnap. 16 órakor a temetõ melletti elsõ stációtól indulunk a Boldogaszszony kápolnához a hagyományos fatimai imatalálkozó helyszínére. Közben a rózsafüzért
imádkozva közösen elmélkedünk, imádkozunk,
énekelünk. 17 órakor kezdõdik a koncelebrált
szentmise. A szentmisét Mészáros Domonkos domonkos rendi szerzetes mutatja be. Mostoha
idõjárás esetén a rózsafüzér elimádkozása és a
szentmise a Szent Miklós templomban lesz.
Október 20. – missziós vasárnap, a világmisszió ünnepe. Ezen a napokon emlékezik meg
a világegyház a missziókról. A persely adományok missziós célra kerülnek továbbításra.
Október 26. – szombat. „Aki többre
vágyik…” A bérmálkozásra készülõ fiatalok közösségi összejövetelei. Az október havi találkozás
9:30-kor kezdõdik a plébánián.

A Büki MSK
2019. októberi programjai
Október 7. 17.00 Könyvbemutató.
Feiszt György és Jagadics Péter Kõbe vésett emlékezet – A nagy háború emlékhelyei Vas megyében címû könyv bemutatója. Köszöntõt mondanak: Majthényi László,
a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, Dr. Németh Sándor, Bük Város polgármestere. A
könyvet bemutatja Jagadics Péter a
könyv társszerzõje és Benkõ Sándor, a Sárvári Fotóklub Egyesület elnöke, Moderátor
Farkas Csaba, közremûködik a Keltike
Népdalcsoport. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
Október 16. 17.00 Olvasószemüveg.
Álom, alvás, alvászavar – Mit rejtenek az
álmaink? Dr. Bogáth Margit pszichológus
elõadása. A belépés díjtalan!
Október 23. 10.00 Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából. Részletes
program: www.buk.hu, www.bukmsk.hu.
Helyszín: Városháza és parkja (9737 Bük,
Széchenyi u. 44.)
Október 26. „Hagyományos régiók,
régiók hagyománya” XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny elõdöntõ. Helyszín: Büki MSK
– Színházterem. A belépés díjtalan!
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

Állandó kiállítások Csepregen, a PSMSK-ban: Az elõcsarnokban: Magyarország nemzeti parkjai. A Városi Könyvtárban:
Sárváry Hajnalka kiállítása. A kiállító teremben október végéig megtekinthetõ: A Szigeti család életmû kiállítása és az: Idõutazás: Az
újabbkori csepregi szüretek - fotókiállítás.
Október 1-6. Bükön, Csepregen és más településeken: Országos
Könyvtári Napok – rendezvénysorozat, benne:
Október 03-án, csütörtökön 18.30 ó. Csepregen, a PSMSK-ban:
Író-olvasó találkozó Horváth Nikolettával.
Október 4-én, 11-én és 18-án, pénteken 15 órától Bükfürdõn, a
Turinfo téren (a régi buszpályaudvar mellett): Termelõi piac.
Október 4-én, pénteken 18 ó. Csepregen a Nádasdy utcai kopjafánál: Emlékezés gr. Batthyány Lajosra és az aradi vértanúkra.
Október 5-én, 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban (Eötvös u. 13.):
Büki TK–Gyõri Audi ETO U-22 – nõi NB-II-es bajnoki kézilabda mérkõzés.
Október 6-án, vasárnap, 10 ó.: Zsira–Agyagosszergény, 11 ó.:
Répcevis–Lövõ, Sopronhorpács–Fertõszéplak, 12 ó.: Simaság–Izsákfa,
Acsád-Meszlen–Telekes, 16 ó.: Egyházasfalu–Nagylózs megyei III. o.
labdarúgó mérkõzések.
Október 8-án, kedden 18 ó. Csepregen, a Városi Könyvtárban:
Pukler Zoltán: Szemelvények Csepreg vallástörténete c. mû könyvbemutatója.
Október 11-13.: Bükön, a Sportcsarnokban (Eötvös u. 13.): BÜKFÜRDÕ KUPA - I. osztályú utánpótlás asztalitenisz ranglistaverseny.
Október 12-én, szombaton 15 ó. Bükön, a sporttelepen: Büki
TK–Répcelak megyei I. o. labdarúgó mérkõzés
Október 13-án, vasárnap, 10 óra: Sopronhorpács–Újkér,
Zsira–Lövõ, 12 ó. Répcevölgye-Bõ–Szergény megyei III. o., 15 ó.
Csepregen, a Sportpályán: Csepreg– Körmend megyei I. o. labdarúgó mérkõzés.
Október 19-én, szombaton 9-12 ó. Csepregen, a PSMSK elõcsarnokában: Papagáj kiállítás.
Október 19-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban (Eötvös u. 13.): Büki TK–KK Ajka – nõi NB-II-es bajnoki kézilabda mérkõzés.
Október 19-20. Kõszegen: A natúrpark ízei – gasztronómiai fesztivál és Orsolya napi vásár.
Október 20-án, vasárnap, 14.30 ó. Csepregen, a Sportpályán:
Csepreg-Vép megyei I. o., Simaságon: Simaság–Répcevölgye-Bõ, 15
óra: Egyházasfalu–Ágfalva, megyei III. o. labdarúgó mérkõzések.
Október 20-án, vasárnap 17 ó. Csepregen, a Városi Könyvtárban: Bibliatörténeti kiállítás megnyitása.
Október 23-án, szerdán településeinken: Ünnepi megemlékezés
az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából.
Október 26-án, szombaton 14.30 ó. Bükön, a sporttelepen: Büki
TK–Csepreg megyei I. o. labdarúgó mérkõzés
Október 27-én, vasárnap, 10 óra: Répcevis–Sopronhorpács,
Zsira–Újkér, 11.30 ó. Répcevölgye-Bõ–Kemenesmagasi, 14.30 ó.
Acsád-Meszlen–Cák megyei III. o. labdarúgó mérkõzések.
November 2-án, szombaton 13.30 ó. Bükön, a sporttelepen:
Büki TK–Vép, Csepregen, a Sportpályán: Csepreg–Kõszeg megyei I. o.
labdarúgó mérkõzés.
November 3-án, vasárnap, 10 óra: Répcevis–Zsira, Sopronhorpács–Agyagosszergény, 13.30 ó. Simaság–Szergény, 14.30 óra:
Egyházasfalu–Pereszteg megyei III. o. labdarúgó mérkõzések.
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