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• Nemesládony
Nehéz idõkben jó szolgálatot
tesz a falugondnok
A COVID–19-járvány miatti korlátozások
bevezetésével még hangsúlyosabb szerepet
kaptak az idõseket segítõ személyek. Szerencsés helyzetben van Nemesládony község,
mert 2020. évben bevezetésre került a falugondnoki szolgálat. A falugondnok személyérõl a falu lakói dönthettek, így került Kancsérné Balogh Adrienn erre a pozícióra. Adrienn,
a 3 gyermekes édesanya közel 20 éve él a településen, mindenki ismeri és szereti, hamar
az idõsek támasza lett. Minden nap felkeresi
az egyedülállókat, pár jó szóval biztatja õket.
Érdeklõdik, van-e valamire szükségük, tud-e
bármiben segíteni. Ha kell gyógyszert írat, kiváltja a patikában, bevásárol, vizsgálatra viszi
azt, aki kéri, igényli. Munkájában nagy segítséget jelent a Magyar Falu program keretében megnyert 9 személyes kisbusz is, melyet
ezúton is hálásan köszönünk.
Ez az új szolgáltatás hamar népszerû lett
mindenki körében. Öröm látni, hogy ezzel is
segíthetjük a falu lakóinak életét.
A népszerû kezdeményezés, a hálataps
mozgalom jutott az eszembe, melyet a karantén alá vont olaszok és spanyolok indítottak,
és Magyarországon is sokan csatlakoztak a kihíváshoz. Arra kérek mindenkit, hogy ma este
8 órakor a taps a falugondnokoknak szóljon,
hiszen õk sem maradhatnak otthon! Köszönjük
áldozatos munkájukat!
Pietrowskiné Végh Andrea

Farsangoló lócsiak
Február 22-én farsangi jelmezes délutánra
hívta az Önkormányzat a lócsiakat a Kultúrházba,
melyet megtisztelt jelenlétével a Pókember és Hófehérke is. A vidám hangulatról a csepregi Farkas
Sándor Egylet tagjai gondoskodtak a Bora néni
megjavul címû színdarabbal. Majd a jelenlévõk
Tatár Attila harmonikaszójára fogyasztották el a
szebbnél szebb és finomabbnál finomabb fánkokat, teát, forralt bort. Jókedvû beszélgetéssel, vidám hangulatban telt az ünnepi nap.
Reichardt Nikolett
települési referens

2020 tavaszán helyi szinten komoly változások indultak a kis, Répce
menti településen. A képviselõ-testület elhatározása alapján több új, a
települést érintõ terv megvalósítása
mellett döntött a falu vezetése.
A népességszám megtartásának, növelésének érdekében egy,
a településre költözõ, fiatal családokat támogató – kritériumokhoz
kötött – juttatáscsomag bevezetését fogadták el, mely kisgyermekes
családok esetén több százezer forinttal támogatja a Chernelházadamonyán új életet kezdõket.
Az idei évben a régóta valós
funkció nélkül álló egykori postaépület átalakításával egy Ifjúsági
Ház kerül kialakításra a település fiataljai számára, mely a tervek szerint találkozási, kikapcsolódási lehetõségeket lesz hivatott nyújtani
kicsiknek nagyoknak egyaránt.

Az utóbbi években egyre nagyobb gondot és költséget jelent
az önkormányzat számára a település külterületén található földutak mellett, bokros ligetekben felhalmozódó, jelentõs mennyiségû
hulladék. A probléma megoldásának, a szemetelõk megfékezésének érdekében napelemes kamerarendszert telepített a falu, az önkormányzati dolgozók, a testület
tagjai, valamint egy büki vállalkozás hathatós segítségével. Nagy
reményeket fûznek hozzá, mivel
már a próbaüzem alatt sikerült „tetten érni” szemetelõket. Amint a
rendszer teljesen mûködésbe lép,
már lesz értelme megszüntetni a
helytelen magatar tásra csábító
hulladékkupacokat, bízva abban,
hogy azok a továbbiakban nem
termelõdnek újra.
yde
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Chernelházadamonya
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Élet a

Beharangozó

koronavírus idején...
Igen. Hegyfaluban is megváltozott az életünk az utóbbi hosszú hetek során.
Sajnos elmaradt a hagyományos locsolóbálunk, pedig nagyon
készültünk rá. Helyette „berendezkedtünk” a korlátozásokra, tudomásul vettük a szigorításokat, mindannyiunk védelmében.
A helyi varrónõk és lelkes amatõrök összefogásával az önkormányzat által vásárolt kellékekbõl tetszetõs maszkok készültek, amelyek min-

tozott útjainkat is védik. „Takaréklángon” égve éli a falu a mindennapokat, mi is várjuk, hogy minél elõbb
visszarendezõdjön a régi, megszokott, „akkor fel sem tûnt, hogy milyen
jó nekünk” élet. Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Magyarné Kiss Éva

kiderült számukra egy kis idõ után, hogy hiányzik az iskola. Sokkal könynyebb úgy tanulni, hogy az oktatás az osztálytermekben történik. Fõleg
az érettségire készülõ diákokat viseli meg, hogy nem lesz módjuk elbúcsúzni az iskolától, egymástól. A vizsgák is másként zajlanak, mint amire készültek.
Május egyik legfontosabb ünnepe az anyák napja. Ez az ünnep is
most más jelentõséget kap, hiszen nem mindenkinek lesz lehetõsége
személyes felköszönteni az édesanyját. A technika számtalan módja
segíthet ebben, és majd a járvány után személyesen megölelhetjük az
anyukákat, nagymamákat. Ebben a hónapban ünnepeljük a tûzoltókat és az ápolónõket, akikre ebben a nehéz idõben sok munka hárul.
Nem hiába köszöntik õket országszerte nap, mint nap tapssal. Bár úgy
gondolom ez a taps, nemcsak a védekezésben résztvevõ összes hivatásnak szól, hanem minden embernek, akik nem a megszokott kerékvágásban élik a mindennapjaikat. A hónap végén pedig a gyerekek
napja lesz, amit talán már a megszokott vidámsággal ünnepelhetünk.
Addig is, ameddig a korlátozások tar tanak, mi is kérünk mindenkit, hogy tartsák be az óvintézkedéseket, és vigyázzanak magukra és
egymásra!
Sulics Bogi

Tervezett következõ megjelenés: 2020. június 3.
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den háztartásba el is jutottak rövid
idõn belül. KÖSZÖNET mindenkinek,
aki ebben közremûködött!
HÁLA Haller László atya hétköznapi, hétvégi és húsvéti szentmiséiért, amelyek mindig felkerültek általa a világhálóra, így alkalmanként több mint ezer megtekintése is

volt, határon innen és túl. Emberséges és szívet-lelket melengetõ, biztató szavaival igyekszik tartani a lelket nemcsak a hozzátartozó plébániák híveiben, hanem sokkal szélesebb körben is.
Községünkben elkészült a Magyar Falu program keretében támogatott temetõ és ravatalozó térkövezése. A mellékutcákban elhelyezésre kerültek a súlykorlátozó KRESZ-táblák, melyek nemcsak a lakosság biztonságát, hanem az újonnan aszfal-

Május talán az év legszebb hónapja. Életre kell
a természet, virágzó fák, nyíló virágok vesznek körül bennünket. De ez a május más, mint az eddigi. Március 16-a óta teljesen megváltozott az életünk. Lelassult a világ. Boltok zártak be, megindult az online tanítás. A családok többsége együtt tölti a napok nagy
részét. Vegyes érzelmek lettek úrrá az embereken. Félelem, bizonytalanság, aggódás, várakozás. Rendezvények, esküvõk maradnak el,
vendéglátóhelyek, szállodák sokasága zárt be. Az üzletek nyitva tartását korlátozták. Talán a diákok örültek a váratlan szünetnek, azonban
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• Völcsej
#maradjotthon Völcsejen!
Március közepe óta alapvetõen változott
meg az emberek élete Magyarországon a
ko ro na ví rus kö vet kez té ben. Szõ ke At ti la,
Völcsej község polgármestere beszélt a helyi helyzetrõl.
„Szerencsére a völcseji lakosok megértették a vírus komolyságát: fegyelmezetten betartják a kormány által hozott korlátozó intézkedéseket. Az önkormányzat is igyekszik mindent megtenni a vírus megfékezése érdekében. Anyagot vásároltunk maszkok készítéséhez, melyeket a falu varrni tudó önkéntesei
készítették el. Megragadnám az alkalmat,
hogy itt is megköszönjem az önzetlen munkát
Barnácz Zoltánnénak, Galavicsné Szõke Rebekának, Horváth Ilonának, Horváthné Kéry
Ritának, Kéry Katalinnak, Nemes Istvánnak,
Szõkéné Horváth Kittinek és Szõke Tibornénak!
A falu minden lakója kapott az elkészült maszkokból, sõt még maradt 120 darab tartalékban is, melyeket a következõ körben az idõsek, illetve a krónikus betegek között osztunk
szét. A Völcsej ÖTE tagjai minden héten egyszer végigjárják a falut, és fertõtlenítik többek
között a buszmegállókat, játszóteret, temetõt
és a tónál lévõ kerékpáros-pihenõt. A fertõtle-

a termelõi piac Bükön
Új helyszínen, Bükön a Széchenyi u. 42. alatt
(a Koczán-házban és az elõtte lévõ rendezvénytéren) nyitotta meg kapuit a termelõi piac. Minden pénteken 11.00–16.00 óra között látogatható. Felsõbb jogszabályokhoz igazodva:
11.00–12.00 óráig csak a 65 év felettiek;
12.00–16.00 óráig pedig a 65 év alatti vásárlók

látogathatják. Kérjük a tisztelt vásárlókat, hogy
csak a vásárláshoz minimálisan szükséges idõt
töltsék a piacon. Tartsák be egymástól az elõírt
2 m távolságot, szájukat és orrukat maszkkal, ruhakendõvel takarják el, és lehetõség szerint viseljenek kesztyût.
yde
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nítéshez használt szereket szintén az önkormányzat biztosítja. Kiemelném még a helyi
boltosok, a postások és házi orvosunk munkáját, akik nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak, hanem minden nap ellátják a falu
lakosait.
Az élet azért nem áll meg a faluban a vírus idején sem, hiszen a Fejlõdõ Falvak program keretében tovább folyik a már megkezdett járdaépítés. Sõt, elõkészületben van további járdaszakaszok megújítása is. Közel 8
millió forint értékben készül járda a faluban.
Sajnos a hagyományos júniusi gyereknapi
rendezvényünkrõl biztosan le kell mondanunk, reméljük, szeptemberben már tudjuk
pótolni. Falunap kétévente van nálunk, az
idei augusztus végén lenne esedékes. Bizakodóak vagyunk, hogy az már megrendezésre
kerülhet az eredeti idõpontban.
Balics Katalin

Újra megnyitott
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Trianoni emlékmû Szakonyban
Minden település, közösség életében
meghatározó szerepet kapnak az ünnepek, hagyományok, múltra történõ emlékezések. Így van ez Szakonyban is, ahol az
idei évben trianoni emlékmû állítását tervezi a település vezetõsége. Az ünnepi átadására a tervek szerint 2020. június 4-én
kerül sor.
Az elképzeléstõl a megvalósításig vezetõ útról, a közösség, jelképek erejérõl kérdeztem az
ötletgazdát, Kövesi Gábor alpolgármestert.

el. Ez az én személyes vállalásom. A fogadó talapzat és park kialakítása az önkormányzat és a
közösség közös munkálja lesz.
Amikor felkér tek, hogy legyek újból a
szakonyi képviselõ-testület tagja, az én feltételem és vállalásom a faluközösség újjáépítése
volt. Ebben nagy segítség a már meglévõ Katolikus Ifjúsági Klub és az újonnan alakuló Együtt
Szakonyért Egyesület. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a meginduló közösségi életben a falu mindkét felekezete (evangélikus és katolikus) örömmel részt vállal. Az alpolgármesteri tiszteletdíjamból a falu közösségét és
más jótékony szervezetteket támogattam, és fogom támogatni. Ezek lehetnek pénzbeli juttatások vagy apróságok, mint a kis matrica húsvétkor, amelyet akár az autónkra kiragasztva jelezhetjük, hogy egy közösséghez tartozunk.
ADA
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Az emlékmû gondolata nem a történet eleje.
Gyermekkoromban Szakonyban, nagypapa
padlásán kutakodva sok érdekes dolog közt találtam egy emlékérmet: „A Magyar Felvidék felszabadításának emlékére, 1938” – 7-8 évesen
rácsodálkoztam, hogy körülöttünk is Magyarország van.
Késõbb a történelmet mint tantárgyat Dénes
József általános iskolai osztályfõnökömnek és történelemtanáromnak köszönhetõen szerettem

meg. Mellette Király Mária a magyar irodalom és
nyelv szeretetét plántálta belém, akitõl József Attiláról mint nem kommunista költõrõl tanulhattam. A
versek szeretetének köszönhetem, hogy a Psalmus
Hungaricus címû költeményt nem Nagy Feró elõadásában ismertem meg, hanem elõbb, mint
Dsida Jenõ költõ versét. Az olvasás adta azokat az
élményeket, ismereteket, amik elindítottak az
úton. Korán olvashattam többek közt Nyírõ József,
Wass Albert, Tamási Áron mûveit.
A rendszerváltás után egyre több elhallgatott
ismeret birtokába juthattunk. A kitáruló világban
pedig sok új barátom lett. Köztük írok,
költõk, mûvészek,
politikusok, régi nemesi családok tagjai. Az elcsatolt országrészek
MAGYARJAI a nemzeti
együvé tar tozást
erõsítették
meg
bennem. Megmutatták, hogy kisebbségben élve a magyar nyelv, közösségi összetartás, hagyományok megélése példamutató
lehet számunkra is.
Soha nem kell
lemondanunk semmirõl, ami haza,
nemzet, család.
Ezért igenis fontosnak tartom, tartjuk, hogy az
idei 100 éves szomorú évfordulón emlékmûvet
állítsunk. Jelet! Ezzel is felhívva figyelmünket,
hogy „Voltunk, vagyunk, leszünk!” (Koós Kálmán).
Az elképzelés sok támogatóra talált, mind
lelki, mind anyagi oldalról. A falu majd’ teljes lakossága biztosított minket.
Az emlékmû egy tölgyfából faragott kopjafa,
amit egy csíkjenõfalvai székely fafaragó készít
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• Sopronhorpács
Madárodúk a sopronhorpácsi
óvodában
Március közepén kiürült az óvoda, csend
költözött az udvarra, az óvodai dolgozók kicsinosították az épület környezetét. Szülõi és
nagyszülõi felajánlással kaptunk 4 db madárodút a régiek helyett, melyeket nemrégiben ki
is helyeztünk az óvoda udvarán lévõ fákra.
Minden évben a gyermekek az óvó nénik segítségével figyelhették meg, milyen fajok költöznek be az odúba, mibõl építik a fészküket,

mikor raknak tojásokat, hány tojást raknak, és
hogy mikor kelnek ki a kismadarak. Sajnos
most ezt nem tudják megfigyelni, de az élet
kör forgása enélkül is zajlik tovább. Nagyon rövid idõn belül meg is érkeztek az elsõ széncin-

Annak kapcsán tettem föl kérdéseket
Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia nyugalmazott, néprajz szakos muzeológusnak,
hogy nemrég temették a közel 98 éves, városunkból elszármazott Eperjesy Dóra keramikust, akivel Csepreg érdekében
együttmûködtek.
– Mit jelent számodra Dóra elhunyta?
– Eperjesy Dórában nemcsak jó munkatársat, hanem jó barátnõt is vesztettem, akiben
egy igen tiszteletre méltó, igaz embert gyászolunk mindnyájan, akik ismertük.
Dórával több mint 10 éve ketten
együtt dolgoztunk azon, hogy
Dóra a polgári családi hagyatékából, amelyben Daruvári
Jankovics családi emlékeket is
õrzött, Csepregen elhelyezhessen egy múzeumi egységet,
amelynek felállításához én vállaltam a szakmai, muzeológiai
közremûködést. Kettõnk ajándékának szántuk a megvalósítást.
Azt reméltük, ketten fogjuk kivitelezni. Dóra megmondta, hogy
ha õ meghal, akkor nekem kell
megoldanom az egész szervezést. Halálával nagy teher szakadt rám így, közel 79 évesen.
– Hogyan kapcsolódsz Te
Csepreghez?
– Részben származásilag,
részben szakmailag: a néprajz
és mûvelõdéstörténet kapcsán.
Anyai nagyapám itt született,
és itt töltötte gyermekkorát.
Ugyanis apáról is, anyáról is Horváth a nevem! Anyai nagyapám
az itteni iskola névadója, Dr.
Csepregi Hor váth János, aki
1900 táján az egész Nagy-Magyarország területén személyesen jeleskedett az iparosok fogyasztási és értékesítési szövetkezeteinek szervezésében. Az Országos Központi Hitelszövetkezet
megalakításában jelentõs szerepet vállalt, azért
kapta nemességét és elõnevét. Noha õ már Budapesten alapított családot, a gyermekei és
unokái mind ott születtek, de mindig akadtak
köztünk olyanok, akik a csepregi rokonokkal
kapcsolatot tartottak. De a legtöbbet az én szûkebb családom, s végül én. Mert itt érzem a
gyökereimet. Ezt az érzést erõsítette az is, hogy
szakmailag „jó terepnek” bizonyult számomra ez
a kisváros. Egyetemi professzorom irányított,
hogy vizsgáljam meg Csepreg és környéke hajdani népviseletének emlékeit. Késõbb más, feltárásra méltó helyi kulturális emlékekre is bukkantam.
– Tudom, hogy már 25 éve minden évben nyújtasz valami kulturális eredményt,
élményt városunknak. Milyen tevékenységeid voltak már?
– Több esetben egyedül vagy társrendezõkkel néprajzi és mûvelõdéstörténeti kiállítást szerveztem a Mûvelõdési Házban és az új iskolában,

egyszer a helyi múzeumban is. Elõadásokat tartottam a Mûvelõdési Házban és egyszer a régi
iskolában is.
A helyi újságban sokszor publikáltam cikkeket, részben társszerzõvel. Nagyobb tanulmányokat a Vasi Szemlében adtam közre. Kisebbnagyobb önálló munkáim is megjelentek.
Több esetben közremûködõként vagy tanácsadóként bekapcsolódtam az itteni értelmiség hagyományõrzõ tevékenységébe.
– A Csepreggel kapcsolatos munkásságodat mely témakörökben fejtetted ki?

– Ezzel kapcsolatban is azt mondhatom,
hogy ezek egy része „származási”, más része
„szakmai”. De feldolgoztam már olyan témát is,
amely egyszerre mindkettõbe tartozik.
„Származási” témám elsõsorban nagyapám,
Dr. Csepregi Horváth János, továbbá a szülei:
Csói Horváth János és Ragasits Rozália. Utóbbiak sírja Csepregen áll, ott róhatjuk le kegyeletünket minden évben a fiúk születésnapján,
amelyet az iskola meg szokott ünnepelni.
„Szakmai” témám volt elõször a helyi népviselet, amelyrõl több kisebb cikkem után összefoglalót publikáltam a Vasi Szemlében 2008-ban. Más
helységre vonatkozó viseletkutatás során akadtam rá a lófuttatással nyerhetõ pünkösdi királyság
csepregi nyomaira. Számos elõtanulmányom
után megírt önálló könyvemet a csepregi kulturális egylet adta ki 2005-ben „A pünkösdi király
Csepregen és Jókainál” címmel. A könyvbemutató után nagy meglepetés ért: egy kékfestõ, nyakra való kendõvel tiszteletbeli Borbarát Hölggyé
avattak. A pünkösdi királyság intézményének a
kutatása során találkoztam azzal a ténnyel, hogy
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kék, kik lázas munkába kezdtek, és birtokba
vették az odúkat. Két odúban már tojások is
vannak, melyeket a képeken lehet látni. Sajnos a gyermekek most csak a monitoron keresztül tudják megtekinteni õket, de reméljük,
még láthatják a kismadarak felcseperedését
és kirepülését.
Igler Patrícia

Csepregi gyökerek
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#maradjotthon
külföldön, vagy az iménti köhögése száraz volt-e?
A ring másik oldalán a maszk és kesztyû nélkül vidáman vásárlók, akik kaján mosollyal nyugtáznak
minden összerezzenést, amelyet sokadik köhögésük vált ki. Természetesen a maszk és a kesztyû viselése csupán egy a számos ütközési pont közül,
melyek közé tartozik a #maradjotthon kampány is.
A Gyõrfi Pál személyétõl már elválaszthatatlanná vált felhívás mögé hiába állt be számos más

egészségügyi dolgozó, elõadómûvészek, hírességek, megképzõdött az ellenpólus. A jogfosztást kiáltók alkotmánybíróságot megszégyenítõ érveléssel vezetik le, miért fontosabb a szabad helyváltoztatáshoz való jog, mint az emberi élethez való
alapjog. Az értelmezési gondokkal küzdõk kenyérre vágynak, amihez nehezebb hozzájutni, ha a
pék is otthon marad. A hobbivirulógusok értik a fertõzés természetét, és tudnak jobb megoldást.
Ugyanakkor a #maradjotthon elsõsorban szemléletmódot és hozzáállást jelent, nem az ajtók bedeszkázását. A járvány jelentette kockázatokra tekintettel olyan kompromisszumokról szól, melyek általánosan arányosnak mondhatóak. Akkor is fáradság 1,5 méter távolságot tartani, maszkot, kesztyût viselni, csoportosulásokat elkerülni, ha ezzel
adott esetben valakinek az életét menthetjük
meg? Tényleg megmenekülünk egy gazdasági
válságtól, ha az elhagyatottabb természet helyett
valamelyik népszerû tömegcélpontra indulunk kirándulni, sportolni?
Dr. Tarsoly Ádám
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Mint az a Tisztelt Olvasó elõtt is bizonyára ismeretes, 2020. március 4. napján – az elsõ magyarországi megbetegedés regisztrálásával – hivatalosan is elérte hazánkat a Covid–19-járvány. A távoli
nép távoli problémája kínos gyorsasággal vált valósággá, amellyel egyidejûleg szárnyait kezdte
bontogatni az a társadalmi megosztottság, melynek sikerült újabb lövészárkot szántania közösségeink verbális hadszínterén. Azok, akik fokozottabb figyelemmel kísérték a külföldi, olaszországi történéseket, különösebb hipochondria nélkül is fogékonyabbá váltak a vérszemet
kapott média rémhíreire.
Sokak számára ismerõs lehet az így kialakuló szorongás, melyhez társulhatott a
kirekesztettség, kívülállóság
érzete is, hiszen a társadalom másik fele nem osztozott ebben az élményben.
Õk azok, akik – nem alaptalan – szkepticizmusukkal felismerni vélték az újra
farkast kiáltó kisfiút. Azt, hogy ez a farkas most valóban eljött-e, vagy csak egy jóval kisebb veszélytõl magunk kreáljuk õt, azt közel kettõ hónap elteltét követõen se tudjuk az ebédlõasztalnál eldönteni. A legelsõ zsigeri kérdést, miszerint „Milyen veszélyt jelent maga a vírus?”, számtalan másik követte, gondolhatunk itt egészségügyi, igazgatási,
kapacitási vagy világgazdasági vonatkozásokra.
Annyi ugyanakkor bizonyos, hogy a mindennapjaink részévé vált az olcsó benzin, a kesztyûs, szájmaszkos járókelõk látványa, a fenti két kaszt pedig
mobilisabbá vált.
Aki nem tudta elképzelni, hogy ideér a járvány,
már tudja. Mégis az a sajnálatos tendencia, hogy
a szélsõségek ismét leuralni igyekeznek a hétköznapjaink tapasztalatait. Az egyik sarokban a kisboltban sutyorgók, akik már nem „Kis János” politikai nézeteirõl, templomba járási szokásairól, új autójának fedezetérõl tanácskoznak egymásra licitálva, hanem hogy az érintett mikor volt utoljára

Fotó: Dr. Tarsoly Ádám

a reformkorban az akkori csepregi horvát–magyar földesúr, Jankovics Izidor pártolta ezt a népszokást. Felkérések nyomán kidolgoztam elõbb
az õ életpályáját, majd egész családjuk történetét. Több elõtanulmány után elõször a horvát olvasók számára készült változatot adta ki a
csepregi horvát önkormányzat könyv formájában
„Tri domovine Jankoviæ vlastela – Hrvatska,
Ugarska, Austrija” (címfordítás: A Jankovics földesurak három hazája – Horvátország, Magyarország, Ausztria) címmel 2019-ben. Folyamatban
van a magyar változat írása.
Egyszerre mindkét témakörömbe sorolható a
„Csepregi võfélyversek” c. háromrészes közleményem a Vasi Szemle 2003-as évfolyamában,
amely egyrészt dédapámnak, a már említett
Csói Horváth Jánosnak állít emléket, másrészt a
XIX. század második felében gyakorolt csepregi
népszokásnak az elemzése.
– Visszatérve a kiinduló kérdéshez: hogyan kerültél kapcsolatba Eperjesy Dórával?
– A Daruvári Jankovicsok ereklyéinek keresése során küldtek hozzá. Dóra készséggel járult a
tárgyak lefényképezéséhez, és szóbeli adalékokkal is ellátott. Késõbb megkért, hogy kutassam az õ családjának a történetét, hogy megtudja, hogyan kerülhetett hozzájuk Jankovics Izidor néhány tárgya. Ennek során alakítottuk ki a
csepregi múzeumi egység tervét, kezdtünk jegyzéket készíteni. A bútordarabokat sikerült már
Csepregbe szállíttatni, de a sok kis tárgy még az
elhunyt lakásában várja a jövõjét. Remélem,
hogy a mostani járvány elmúltával sikerül megvalósítani Eperjesy Dóra nagy álmát, elvégeznem a tõle kapott feladatot.
– Mivel zárnád le beszélgetésünket?
– Azzal, hogy hálás köszönetet mondok
mindazoknak, akik Csepregen és környékén segítették tevékenységemet, az adatgyûjtést, feldolgozást, és a publikálást. Kezdve az adatközlõkön, folytatva az itteni helytörténészek, hagyományõrzõ személyek és intézmények szellemi és
anyagi támogatásával és végül, de egyáltalán
nem utolsósorban azoknak, akik szállással, ellátással biztosították számomra a megfelelõ munkakörülményeket olyankor, amikor Csepregen
idõztem.
Horváthné Pados Teréz
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• Vas megye
Húsvéti visszatekintés

Mint minden településen, Csáfordjánosfán is
az április a koronavírus elleni védekezésrõl szólt.
Március 8-án a Nõnap a tõzikésben címû rendezvényen mind a falubeliek, mind a környékbeli vendégek nagyon jól érezték magukat, azóta kicsit megállt az idõ. Azon dolgozunk, hogy
lakosaink megkapjanak minden támogatást,
segítséget, és együtt átvészeljük ezt a nehéz,
szokatlan helyzetet. Falugondnokunk és házi segítségnyújtónk hetente többször felkeresi a faluban élõ 65 év feletti lakosokat, és próbálunk
minden segítséget megadni számukra, mint például a gyógyszerkiváltás, bevásárlás stb. A képviselõ-testület tagjaival közösen minden háztartásba eljuttattunk 2 db mosható védõmaszkot és
fertõtlenítõt, ezzel segítve a védekezést. Önkéntes tûzoltóink is kiveszik részüket a védekezésbõl,
minden héten általában vasárnap, szabadidejükben vegyi fertõtlenítést végeznek a falu forgalmasabb helyein: idõsek otthona, közösségi
ház, buszmegállók, orvosi rendelõ környéke. Köszönjük önzetlen munkájukat! Lakosaink fegyelmezetten betartják a kijárási korlátozásra vonatkozó elõírásokat, reméljük, hamarosan véget ér,
mindenkitõl türelmet és kitartást kérünk, együtt
sikerülni fog. Nagy tisztelet illeti a diákokat és a
szülõket, akik alkalmazkodni tudtak ehhez az új
tanulási rendszerhez, minden szülõ, aki munka

gyar Falu program keretein belül. Köszönjük Magyarország Kormányának és Gyopáros Alpár
kormánybiztos úrnak a támogatást! Bízunk ab-

ban, hogy ez a járvány minél elõbb véget ér, és
óvodásaink minél elõbb utazhatnak az új falugondnoki buszunkkal. Amire még büszkék lehetünk, hogy közel 20 év után újra új családi házak épülnek Csáfordjánosfán, és ezzel növekszik
falunk lakóinak száma. Örülünk, hogy egyre
több fiatal tervezi jövõjét itt, az önkormányzat
minden tõle telhetõ támogatást megad a lete-

után még tanul a gyermekekkel, csillagos ötöst
érdemel. Falunk életében történtek pozitív dolgok is. Április végén átvehettük új, VW típusú falubuszunkat, és a hónap végén, május elején elkezdõdhet a temetõ kerítésének felújítása a Ma-

lepedõ pároknak. A további védekezéshez minden falubelinek és minden magyar állampolgárnak sok erõt és kitartást kívánunk, és amíg
tart a kijárási korlátozás, MARADJUNK OTTHON!
Németh Albert Viktor

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
döntése nyomán a nyilvános liturgiák március
22-étõl elmaradnak. Most a koronavírus-járvány miatt a saját testi egészségünk védelme
miatt így kellett történnie. Ugyanakkor nagyon
fontos a lelki egészség is. A koronavírus-járványra való tekintettel hazánkban is veszélyhelyzet
lépett érvénybe. Ha rövid pillantást vetünk az
elmúlt évszázadok történelmére, könnyen megértjük, hogy nem elõször fordul elõ olyan drámai pillanat, mint amilyent most élünk. Azonban
emberemlékezet óta nem volt olyan húsvét,
amikor a hívek (világszerte) ne mehettek volna
templomba és a feltámadási körmenetre. A
2020-as koronavírus-járvány következtében
több ezren meghaltak, sokan most is küzdenek
a betegséggel. A biztonsági intézkedések pedig keresztény közösségi életünk rendes gyakorlását is erõsen korlátozzák, nem mehetünk
templomba, és nem vehetünk részt a szertartásokon. A katolikus egyház egyre különfélébb
módokon próbálja meg a híveit a koronavírus
idején is kiszolgálni. A templomokban a papok
maguk miséznek, a hívek otthonról kapcsolódhatnak be a szertartásokba. Így volt ez a
nagyheti és húsvéti szertartásokkal is. Az atyák
különbözõ módon azonban próbálták személyesebbé tenni az ünnepet úgy, hogy akár a
Kereszthódolatot vagy a Húsvéti Eucharisztikus
hódolatot megtartották a településeken. Természetesen a korlátozások szigorú betartásával. A
templomok nyitva maradnak. Az egyházi temetéseket továbbra is megtartják, de egyszerûbb
formában és rövidebben. A püspöki kar arra
bátorítja a híveket, hogy otthonról, tévén, rádión, interneten keresztül kapcsolódjanak be a
szentmisébe. Az egyház azt ajánlja, hogy ha így
nem tudnak részt venni a szentáldozásban, a
hívek többet imádkozzanak, és a plébániákat is
arra kérik, hogy szervezzék meg a folyamatos
imát a járvány érintettjeiért. A betegellátásban,
gyóntatásban is azt kérik, hogy mindenben kövessék az állami járványügyi elõírásokat. Ez az
idõszak a bérmálások ideje, de ezek is egyelõre elmaradnak. Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával,
valamint a katolikus világesemény szervezõivel
egyeztetve – tekintettel az egészségügyi krízisre
és annak következményeire – úgy döntött,
hogy egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK).
S. Heni

Együtt, egymásért!
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Orvosi rendelõk korszerûsítése
Lócson, Tormásligeten, Tömördön
Lócs Községi Önkormányzat
2.571.466 forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült a Magyar Falu program 2019-es pályá-

Tormásliget Község Önkormányzata 1.430.927 forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült a
Magyar Falu program 2019-es pályázati kiírásán az Orvosi eszközök
alprogramban. Az igényelt eszközlis-

Tömörd Község Önkormányzata
13.009.434 forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült a Magyar Falu program 2019-es pályázati kiírásán az Orvosi rendelõ felújítása alprogramban, amely két pillérbõl tevõdik össze: egyrészt
10.202.885 forint támogatásból és
5.493.862 forint saját forrásból valósul meg az épület fûtéskorszerûsítése, homlokzati és padlásfödém hõszigetelése, valamint 2.806.549 forint támogatásból új orvosi eszközök, bútorok kerültek beszerzésre. Az
igényelt eszközlistát Dr. Müller András háziorvos állította össze, és a napokban vehették birtokba a páciensek az új vizsgálóágyat, mûtõs-

tát Dr. Sudár Zsuzsanna házi- és gyermekorvos állította össze. A projekt
keretében hiányzó eszközök beszerzése, illetve elavult eszközök cseréje

zsámolyt, mûszerasztalt, mûszer- és
gyógyszerszekrényt, látásvizsgáló
táblát és könyvet, boka-kar-index
mérõt, fonendoszkópot, otoszkópot,

farkasfecskendõt, vérnyomásmérõt,
szûrõaudiométert, digitális mérleget, csecsemõmérleget, csecsemõ
hosszmérõt, valamint egy notebookot és egy receptnyomtatót, orvosi íróasztalt, forgószéket, a váróte-

remben pedig pelenkázóágyat. Az
orvosi rendelõ fûtés-korszerûsítése,
hõszigetelése jelenleg is tart, ennek
ellenére a rendelés zökkenõmentesen zajlik.
Az eszközöket mindhárom rendelõbe a Rextra Kereskedelmi Kft.
Szombathelyi Irodája szállította, és a
napokban vették használatba a háziorvosok. A települési rendelõk iga-

zán komfortossá, jól felszereltté váltak, a modern eszközök hozzájárulnak a magasabb színvonalú ellátás
biztosításához helyben. Jelentõsen
megkönnyítik a doktorok munkáját,
hiszen nem kell az eszközöket vagy
a notebookot a központi
rendelõbõl magukkal
vinni minden egyes kihelyezett rendelésre. Reméljük, hogy a fejlesztésnek köszönhetõen magasabb arányú lesz a
helyi ellátás igénybevétele és a lakosság elégedettsége is. Az új orvosi
eszközök átadó ünnepségét május 1-jére tervezték az önkormányzatok, de jelen vírushelyzet okán elhalasztottuk
egy késõbbi idõpontra.
Köszönettel tartozunk a Magyar
Falu programért felelõs kormánybiztos úrnak, Gyopáros Alpárnak, amiért támogatásra érdemesnek ítélte
pályázatainkat, illetve Ágh Péter országgyûlési képviselõ úrnak a közbenjárásért, és a Rextra Kft. részérõl
Melegné Szabó Enikõ üzletvezetõnek, aki ebben a kritikus helyzetben
is fáradhatatlanul szervezte az eszközök beszerzését.
yde
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zati kiírásán az Or vosi eszközök
alprogramban, melynek keretében
Dr. Bencsik István háziorvos javaslatára a lócsi orvosi rendelõt az alapellátást szolgáló, modern eszközökkel szerelhettük fel. Többek között
mûszerasztal, mûszer- és gyógyszerszekrény, látásvizsgáló tábla és
könyv, fonendoszkóp, otoszkóp,
farkafecskendõ, EKG, boka-kar index mérõ, vérnyomásmérõ, vércukormérõ, személyi mérleg, laringeális maszk és tubus, különbözõ
kisebb eszközök, anatómiai poszterek, valamint egy notebook és egy
nyomtató, a váróterembe pedig
padok kerültek beszerzésre.

valósult meg a napokban a tormásligeti orvosi rendelõben. Új vizsgálóágy, mûtõszsámoly, mûszerasztal,
mûszer- és gyógyszerszekrény, látásvizsgáló tábla és
könyv, fonendoszkóp, otoszkóp, farkasfecskendõ, vérnyomásmérõ, szûrõaudiométer, digitális mérleg, valamint egy notebook
és egy receptnyomtató, orvosi
íróasztal, forgószék, a váróterembe pelenkázóágy
és padok kerültek
beszerzésre. Az orvosi rendelõt nemcsak korszerû eszközökkel szerelte fel
az önkormányzat, saját forrásból felújították. Új borítást kapott a padló,
járólapozták, és egészségügyi festést végeztek.
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Így élnek a peresznyeiek… II. rész
Igaz, nem helyi szokásokhoz kapcsolódik, de
megemlíthetõ egy eseményünk a közelmúltból.
Egy 10 éve itt élõ, Romániából ideköltözött magyar hölgy és kislánya március 14-én szerezték
meg nálunk honosítással az állampolgárságot,
egy kis ünnepség keretein belül. Viszont meg
szeretném jegyezni, amit az ünnepségen is kiemeltem, hogy ha úgy vesszük, õket tulajdonképpen nem honosítottuk – hiszen Románia is
magyar lakta terület volt, kis híján már 100 éve

történt, hogy a trianoni béke következményeként levágták Magyarország területérõl –, õk
csupán otthonról hazajöttek…
– Mik azok a dolgok, amiken lehetne
változtatni?
– Iskolánk több mint 20 éve nincs, a gyermekek zöme Zsirára és Kõszegre jár, valamint néhá-

nyan Horvátzsidányba. Örülnénk, ha újra lehetne iskolánk, de így sem panaszkodunk, a jelenlegi helyzet is megfelelõen mûködik, illetve az
óvodánk is mûködõképes.
Sport terén jelenleg sajnos nem állunk jól, a
focicsapatunk megszûnt, viszont a pályánk nagyon jó állapotban van, így reméljük, a késõbbiekben változni fog ez a helyzet, és újra szurkolhatunk focistáinknak. Viszont mûködik községünkben egy karatecsapat, kiket egy lelkes fia-

talember oktat társadalmi munka keretében,
hetente két alkalommal, illetve hetente egyszer
tartunk nõknek, asszonyoknak gyógytornát is.
Amiben szeretnénk még fejlõdést látni, az a
közösségi élet. Lehetõségeink szerint igyekszünk minél több programot biztosítani a jövõben a lakosságnak, amely által még nagyobb

összetar tás alakulhat ki községünkben a jelenlegihez képest.
A régi házaink szinte egytõl egyig elkeltek,
vannak, akik visszaköltöztek, és vannak, akik
máshonnan költöztek ide. Jelenleg még nem
gondolkodunk utca nyitásában, viszont ha a késõbbiekben mutatkozna rá igény, szeretnénk ki-

alakítani legalább egyet. Ehhez azonban forrásra van szükségünk. Az önkormányzat jelenlegi helyzetében és a közeljövõben nem tud ekkora tartalékot félretenni, így a legmegfelelõbb
megoldás az lenne, ha lenne olyan vállalkozó,
akinek lennének tervei, és szívesen befektetne
ebbe. Õket készséggel fogadnánk.
Sajnos a kialakult helyzet minket is érzékenyen érintett, és még inkább helyt kell állnunk,
készséggel segítünk mindenkinek, akinek szüksége van rá, mely plusz kiadásokat jelent községünknek. Amellett sajnálattal értesültünk róla,
hogy a gépjármûadót át kell csoportosítanunk a
járvány elleni védekezési alapba, mely a tarta-
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lékainknak csaknem a felét kitette. Próbálunk
ezután a maradék tartalékunkkal gazdálkodni,
de nekünk is véges a költségvetésünk.
– Milyen pályázati lehetõségeik voltak a
közelmúltban, és milyenekkel kívánnak élni a jövõben?
– Sajnos egy ilyen kis község pályázat nélkül
nehezen tud véghezvinni fejlesztéseket, nem tud
lényegesebb dolgokban elõrelépni. Bármilyen
beruházást tervezünk, azt csak pályázati forrásból tudjuk fedezni, a költségvetésünkbõl nem telik jelentõsebb költekezésre. Három pályázatunk
van, melyek a megvalósulás szakaszában állnak. Az óvoda felújítására tavaly nyertünk pályázatot, jelenleg a kerítésének a felújítása zajlik. A következõ beruházás, ami ránk vár, az a
tûzoltószertár tetõszerkezetének teljes felújítása,
illetve a külsõ szigetelés, térkövezés. A harmadik, folyamatban lévõ megvalósítás a külterületi
utak rendbetétele. Ez a felújítás lehetõvé teszi
majd a Csepreg felõl érkezõ személyautóknak
(tehergépjármûveknek nem lesz lehetõségük erre), hogy a hegy felõl közelítsék meg településünket, ezáltal nem kell Horvátzsidány felé körbejönniük.
A jövõben szeretnénk pályázni közterület rendezõ gépre, falugondnoki buszra és szolgálatra,
a halastó környezetének rendbetételére. Továbbá tulajdonunkban áll egy épület – mely korábban iskolaként, a késõbbiekben postaként üzemelt –, ezt szeretnénk közösségi térré alakítani,
ezáltal helyet adni egyesületeinknek a tevékenykedésre. Reméljük, az idei évben lesz lehetõségünk valamelyik elnyerésére, majd megvalósítására. Az eddigi nyertes pályázatokból keletkezett támogatásokat pedig köszönjük Ágh
Péter országgyûlési képviselõnek és a Magyar
Államnak!
Igler Patrícia

Hely Értékleltár
és civil egyesület alakul Lócson
Az elmúlt idõszakban két falufórumot is összehívott Lócs Község Önkormányzata. Az elsõ alkalommal a Leader Helyi Értékleltár létrehozására irányuló projekt keretében Bozzay Balázs, a BFH Európa
Kft. projektmenedzsere tartott elõadást az értékleltárral kapcsolatos tudnivalókról, feladatokról. A fó-

rum lényege az volt, hogy feltérképezzük, milyen
természeti értékeket, épített örökségeket, helyi hagyományokat, jellegzetes programokat, szokásokat, gasztronómiai specialitásokat és helyi kézmûves termékeket tartanak a lócsiak egyedinek,
megõrzésre, továbbörökítésre érdemesnek, amelyeket felveszünk Lócs Helyi Értékleltárába. Az elõadó a munkát segítõ kérdõíveket osztott ki a jelenlévõk körében, ezáltal a lakosság is tevékenyen kiveheti a részét a gyûjtõmunkából. A kitöltött kérdõívek összegyûjtését követõen kerül véglegesítésre
az értékleltár, majd a felvett helyi értékeket népszerûsítõ rendezvénnyel zárul a projekt. Az eredeti projektterv szerint majálissal egybekötött program ke-

retében valósult volna ez meg, a járványhelyzet
azonban közbeszólt, így a rendezvény késõbbi
idõpontban kerül megrendezésre. A második fórum a helyi civil egyesület létrehívására és a
virágosítási, faluszépítési elképzelések ismertetésére irányult. Horváth Ildikó polgármester és
Reichardt Nikolett települési referens népes
hallgatóság elõtt számolt be a tervekrõl, színes ötletekrõl, melyek pozitív fogadtatásban részesültek a lakók részérõl. Elsõként az
alapítvány, egyesület, civil társaság jogi
meghatározását, különbségeit, mûködési
feltételeit, létrehozásának lépéseit vázolták,
majd a második részben a Virágos Magyarországért Versenyrõl szólt a tájékoztatás. Az idei évet a versenyben való megmérettetésre történõ felkészülésnek szentelik, és ha minden pozitívan alakul, jövõre
beneveznek az országos környezetszépítõ
versenyre. Ugyan alakuló ülését még nem tarthatta meg a formálódó egyesület a kialakult járványhelyzet miatt, de már ezen a fórumon is elhangzottak konkrét névötletek, megfogalmazódtak a tevékenységi körre, alapszabályra vonatkozó egyes
pontok. Örömteli, hogy mintegy 15 fõ azonnal jelezte tagsági szándékát. A kulturális és faluszépítõ
tevékenység mellett fontos célnak tûzték ki a civil
szervezetek számára elérhetõ pályázati lehetõségek kiaknázását. Bízunk benne, hogy mielõbb
megalakulhat az egyesület, és kezdõdhet a tényleges munka, és még szebbé, Vas megye ékszerdobozává válhat e kicsi település.
Reichardt Nikolett települési referens
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Évfordulók 2020
325 évvel ezelõtt, 1695. február 18-án hunyt
el Pozsonyban Széchényi György esztergomi érsek, a család gazdasági és politikai hatalmának
megalapozója. A nagycenki és környékéhez
tartozó volt Nádasdy-vagyonhoz zálogbirtokként
1678-ban jutott, véglegesen csak 1711-ben került leszármazottai birtokába. Szécsényben született 1603 körül.
200 éve, 1820. 02. 26-án született Pakrácon
daruvári Jankovics Gyula gr. csepregi, büki, bõi,

cember 6-án királyi fõkamarásmester, december
23-án helyettes országbíró lett. 1802. november
25-i dátummal 11 884 nyomtatványból, 15 000
kötet könyvbõl és 1152 kéziratból álló [horpácsi]
gyûjteményét a magyar nemzetnek adományozta, amit késõbb cenki gyûjteményének 6000 rézmetszetével és 9206 kötet könyvével egészített
ki… Ezt a dátumot tekintjük az Országos Széchényi Könyvtár és Magyar Nemzeti Múzeum megalapítási” idejének. (Wikipédia)
190 éve, 1810. március 9-én halt meg Pozsonyban Horváth Mihály, SJ egyetemi tanár
(Horvátzsidányban született 1728. 09. 29-én.)
1766-ban Gyõrben gimnáziumi tanár volt, majd
Nagyszombatban, késõbb Pozsonyban az
egyetemen tanított. Hat latin nyelvû könyve és
egy könyvfordítása jelent meg.
160 évvel ezelõtt, 1860. február 18-án született
Karcsay Lajos festõmûvész a Vas megyei
Kiskölkeden. Az egyházasrádóczi és erdõkarcsai
Karcsay családnak Nagygeresden volt a kúriája
és birtoka. A mûvészi pályához érzett kedvet, és az
érettségi után Münchenbe utazott, s három évig a

stb. földbirtokos, horvát–magyar politikus. (†
Achenkirchen [Tirol] 1904).

jas lovag, Széchenyi István édesapja. II József
uralkodása alatt különbözõ fontos tisztségeket töltött be. „1798. április 6-án Somogy vármegye fõispánja lett, és mint királyi biztosra, reá bízták
a Dráva és Mura folyók szabályozását. 1799. október 1-jén a Hétszemélyes Tábla elnöke, de-

Karcsay Lajos: Almaszüret c. festménye

mûvészeti akadémián tanult. A következõ években Münchenben, Berlinben és egy ideig Párizsban tartózkodott. 1886-ban az „Almaszüret” címû
nagyméretû festményéért Ráth-díjjal tüntették ki.
1887-ben Budapesten, az õszi tárlaton négy képét is kiállították. A „Boszorkánykonyha” címû festményét felajánlotta a Nemzeti Múzeumnak ajándékba. Az intézmény már akkor is helyhiánnyal
küzdött, ezért nem fogadták el. Müncheni tanulótársa, Lyka Károly szerint Karcsayt más csalódás is
érte, és szakított a festészettel. 1890-ben hazatért
Nagygeresdre. Ott özvegy édesanyját segítette,
gazdálkodott, filozófiai könyveket olvasgatott.
Nagygeresden hunyt el 1932. február 11-én.
(szivk.hu alapján)
150 éve, 1870. 02. 08-án született Csepregen
Frank István († 1917. 11. 29.) piarista tanár, a nyitrai
fõgimnázium igazgatója és a rendház fõnöke.
(Részletes életrajzát 2017-ben ismertettük.)
150 évvel ezelõtt, 1870. február 22-én született Nagycenken ifj. Riedinger Károly gazdasági
mérnök, Bük és Nagycenk díszpolgára. 1894-tõl
dolgozott a (felsõ)büki cukorgyárban, melynek
utolsó igazgatója lett. 1931 és 1936 között a
Nagycenki Cukorgyár igazgatója volt. Sopron
vármegye törvényhatósági bizottságának közel
negyven évig, majd évekig a Vas megyei törvényhatóságnak is virilisként tagja lett. 1943-

igazgatója. A hangjáték mûfajának magyar elnevezõje és magyarországi meghonosítója. Történelmi regényei, versei ma is nagyon népszerûek.
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200 éve, 1820. 10. 26-án Nyéken született
Szente György († Alsó-Bükön 1885. 09. 24.) ev.
kántortanító, költõ, közéleti ember. 45 évig dolgozott Alsó-Bükön. 1870-ben kezdeményezésére alakult meg a Hárombüki Casinó Egylet, a késõbbi Olvasó Egylet. Részletes életrajza olvasható Szabó József: A Büki Evangélikus egyházközség története c. mûben.
200 évvel ez elõtt, 1820. 12. 13-án, Bécsben
elhunyt Széchényi Ferenc gr. (sz.: 1754. 04. 28-án,
Széplakon) földbirtokos, államférfi, aranygyap-

ban pedig megválasztották a Vas vármegyei
munkabér-megállapító bizottság elnökének.
1949. szeptember 3-án hunyt el Szombathelyen.
150 éve, 1870. 09. 15-én született Csepregen
és 80 éve, 1940. 09. 16-án ugyanott hunyt el Zauf
János elemi iskolai tanító, igazgató. „Középiskoláit Kõszegen végezte, a tanítói oklevelét 1891ben Sopronban szerezte meg. Ezután elõbb
Csepregen, az adóhivatalban dolgozott, majd a
katolikus elemi fiúiskola tanítója lett. 1927-tõl
ugyanitt igazgató tanítóvá nevezték ki. Jelentõs
közéleti tevékenységet folytatott: a csepregi községi képviselõtestület tagja, a Sopron megyei törvényhozás tagja, a csepregi önkéntes tûzoltó testület jegyzõje, a csepregi járási ipartestület jegyzõje, a csepregi iparoskör titkára, a hadiözvegyek és
árvák segélyezõ bizottságának elnöke, a csepregi
gazdakör titkára, a csepregi katolikus esperesi kerület néptanítói egylet könyvtárosa… A Katolikus Ifjúsági Legényegylet már 1903-ban megalakult
Csepregen, ennek elsõ titkára Zauf János
volt. 1904-ben népkönyvtárat, 1906-ban székházat hoztak létre a településen. A legényegylet tagjai gyakran (többnyire évente) mutattak be itt színdarabokat Zauf János vezetésével.” (Wikipédia) A
Csepregi Rk. Fiúiskolában 1903 õszén indult meg
az iparostanoncok képzése, melyben Zauf János
is részt vett esténként. Õ kezdeményezte és segítette Csepregen és a járás három másik településén
az iparos körök megalakítását.
125 éve, 1895. 05. 07-én hunyt el Közép-Bükön Hetyésy Pál földbirtokos (szül. Közép-Bükön
1823. 01. 04.) 1848/49-ben honvéd hadnagy és
élelmezõ tiszt volt a 103. honvédzászlóaljnál a
Tiszai hadseregben a hátszegi fegyverletételig
(1849. aug. 21.) Késõbb szülõhelyén gazdálkodott, a kiegyezés után egy ideig ülnök volt Sopron megye árvaszéknél.
125 éve, 1895. 04. 21-én született Fülesen (ma
Nikitsch Ausztriában) Somogyvári (Freissberger)
Gyula (†1953. 02. 12.) író, újságíró, országgyûlési
képviselõ. 1920-ban a Magyar Távirati Iroda (MTI)
vidéki osztályának osztályvezetõje lett, 1928-tól a
Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. irodalmi
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120 évvel ezelõtt, 1900 áprilisában volt az
évszázad egyik legnagyobb árvize. A kiáradt
Répce is sok települést elöntött. A nagy árvíz során a Felsõbüki Cukorgyár területén is 85 cm volt
a víz magassága.
110 évvel ezelõtt, 1910. április 18-án hunyt
el Budapesten Munczy Lajos cigányprímás,
majd világhírû hegedûmûvész. Sajtoskálon született, 1846-ban. „Egy csepregi zenésztársasággal” és ekkor Alsószoporon (késõbb: Alszopor, ma Újkér falurésze) élõ családtagjaival került Sopronba 1861-ben. Újabb személyekkel
kibõvülve a „városnak hamarosan megbecsült
tagjai lettek.” Munczy Lajos feleségül vette
Tschürtz Elvinát, az egykori városi ár vagondnok
lányát. Az ifjú tanítónõ – Esterházy Pál herceggel együtt – támogatta férje tanulmányait a
bécsi konzer vatóriumban. Az iskola elvégzése
„után két évig a bécsi operaház zenekarában
játszott.” Ott és „az Esterházyak udvari zenekarának elsõ hegedûse volt Kismar tonban.” Az
1880-as években „inkább a kalandosabb és
jövedelmezõbb világjárást választotta [a monarchia-béli és német fürdõhelyeken, s városokban, Nor végiában, Por tugáliában és Amerikában turnézott, részben] családtagjaiból álló
zenekarával. Koncertjeikkel, szórakoztató muzsikájukkal hazánknak hírnevet, maguknak vagyont szereztek. Ez utóbbiból Munczy Lajos Budapesten házat vásárolt, és Sopronban is építtetett egy ötszobás otthont a Deák tér 30. szám
alatt.” Fõvárosunkban a Royal Or feummal kötött szer zõdést, és szerepelt zenekarával együtt.
(Forrás: D. Szakács Anita és dr. Baranyai Lenke
tanulmánya.)
100 éve, 1920-ban alakult meg a Büki Testedzõ Kör (BTK). A 75 éves jubileumon, 25 éve,
1995. szeptember 12-én került átadásra/felavatásra a Büki Sportcsarnok.

100 évvel ezelõtt kezdte mûködését a nagyobbik csepregi téglagyár. 1920-ban Kadnár Antal létesítette, majd fia, Ferenc mûködtette az államosításig. 1978-ban állították le a termelését.
100 éve, 1920. 06. 04-én írták alá a Versailles melletti Trianon-palotában a hazánk számára megalázó „békeszerzõdést”. A nagymérvû
terület- és népességvesztést hozó okmány a
Csepregi járásból csak Ólmod községet ítélte
Ausztriának, de csere folytán 1922-ben visszakerült Magyarországhoz. A szomszédos és közeli
községek jelentõs része közvetlenül a két ország
új határa mellé került.
100 éve, 1920 szeptemberében kezdte meg
mûködését a jelentõs térségi szerepet betöltõ
Csepregi Polgári Iskola. Tanárainak egy része a
Trianoni határon túli magyar településekrõl került
a járási székhelyre.
90 éve, 1930-ban egyesült Simaság néven
Felsõság és Simaháza.
90 évvel ezelõtt hozták létre a Csepregi Levente (fúvós)zenekart, 40 éve alakult újra a felnõtt Csepregi Fúvószenekar.
85 évvel ezelõtt, 1935. március 2-án született
Alszoporon (ma Újkér falurésze) Szopori Nagy Lajos irodalomtörténész, az ELTE professzora. A finn
irodalom kutatója, kiváló fordítója és fáradhatatlan propagátora volt, aki méltán nyerte el a
legmagasabb finn irodalmi kitüntetéseket. Budapesten hunyt el, 2005-ben.
80 éve, 1940-ben született Horvátzsidányban
dr. Horváth Iván († 2002. Acsádon) plébános, író,
helytörténeti kutató. Hatalmas néprajzi anyagot
gyûjtött össze a Répce-vidék horvát községeiben.
80 éve, 1940. április 15-én Sopronnémetiben
hunyt el Nagy Lajos (sz. Nemesládony, 1867. 02.
14.) evangélikus lelkész, író-költõ.

75 éve, 1945. 10. 20-án hunyt el Budapesten
dr. csepregi Horváth János (szül. Csepregen,
1853. 03. 01.) politikus, ügyvéd, szövetkezeti vezetõ. Havilapunkban és elõdlapunkban is már
részletesen ismertettük életrajzát, munkásságát.
70 éve, 1950. 02. 01-vel, Sopron megye és a
Csepregi járás megszüntetésével egy idõben a
járás 16 települését Vas megye három járásához, nyolcat a Soproni, négyet a Kapuvári járáshoz csatoltak.
70 évvel ezelõtt, 1950-ben egyesült Egyházasfaluval Keresztény.
70 éve, 1950. 05. 01-én hunyt el Keszthelyen
Horváth Anzelm István, OSB (szül.: Csepreg,
1901. dec. 24.) magyar–latin szakos gimnáziumi
tanár. 1920-ban lépett be a bencés rendbe. Kõszegen, Budapesten, Esztergomban tanított.
1934-ben a São Paulóban a brazíliai magyarok
lelkésze lett. Számukra könyvet szerkesztett Szt.
Istvánról és imakönyvet állított össze társaival.
1942-ben hazatért, s Komáromban, majd ismét
Kõszegen volt gimnáziumi tanár, 1940–1950-ig
pedig Zalaapátiban házgondnok.
50 éve, 1970. 10. 16-án Bükön, az egykori
Takáts-villában nyílott meg az Öregek Napközi
Otthona Pócza Jenõné irányításával.
30 éve, 1990-ben alakult meg a Csepregi
Vegyeskar.
30 évvel ezelõtt, 1990 õszén alakultak meg
újra a települési önkormányzatok. A testületek,
kihasználva az akkori kormány minden önkormányzatot hathatósan támogató politikáját és a
kisebb-nagyobb helyi adóbevételt, magasabb
szintre emelték a korábbinál jóval önállóbbá váló településük fejlõdését.
25 éve, 1995-ben kapott ismét városi rangot
Csepreg.
Sági
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[ GYÓGYSZERTÁR ]
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

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

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00–7.00-ig
• Pénteken 13.00–7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00–7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)
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RENDEZVÉNYEK,
ESEMÉNYEK
Május 8-án, 15-én, 22-én, 29-én
és június 5-én Bükön, a Koczán-háznál
(Széchenyi u. 42.): TERMELÕI PIAC.
Május 23-án, szombaton délután a
csepregi szõlõhegyekben: Orbán-napi
GYEPÛTIPRÁS.
Május 26-án, pénteken du. Csepregen, a Malomkertben: Városi gyermeknap.
Május 30-án, szombaton délután a
csepregi szõlõhegyekben: NYITOTT PINCÉK.
Május 31-én, vasárnap több településen, közte 10.30 ó. Csepregen, a
Promenádon: HÕSÖK NAPJA.
Június 4-én, csütörtökön több településen, közte Csepregen, a Kovács utcai
Trianon Emlékhelynél: A NEMZETI ÖSSZEFOGÁS NAPJA.
Június 6-án, szombaton Kiszsidányban: Falunap és forrásrámolás.
A hónap végén, június elején (esetleg zárt kapus) labdarúgó-mérkõzések a
módosított sorsolásnak megfelelõen.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a
http://www.visitbuk.hu/, a http://www.csepreg.hu/ és a
http://www.naturpark.hu/ honlapokon.
A rendezõ szervek az idõpont- és a mûsorváltoztatás jogát – a veszélyhelyzet rendelkezéseit is figyelembe véve – fenntartják.

nek/készültek maszkok, hanem
itt helyben is, melyeket a polgármester, Mészárosné Nagy
Mária saját kezûleg varrt meg,
és Róka Lajos falugondnok osztott szét. Emellett segítik az idõsek mindennapjait, napi bevá-

után, amely segítheti a település mindennapjait. Céljaik között szerepel a falu további szépítése, értékeinek megõrzése.
Amennyiben a járványhelyzet

sárlással, receptek kiváltásával,
ebéd házhoz szállításával, ami
nem mindig a legegyszerûbb.
Köszönjük a faluért tett munkátokat!
Húsvétra is megszépült a falu. A hagyományos tojásfa
mellet új díszek kerültek ki a köztérre,
melyek Róka Lajos
falugondnok keze
munkáját dicsérik. A
díszítésben a polgár mes ter as szony
mellett
Mészáros
Péterné alpolgármester is segédkezett. Sajnos a
hagyományos majálisra az óvintézkedés miatt idén nem kerül
sor, de azért a májusfaállítás
nem marad el.
Sok türelmet és kitartást ebben a nem mindennapi idõszakban!
S.Heni

Und község a tavalyi évben pályázati forrást nyert az Új utca aszfaltozásá-

megengedi, a szervezet segíteni szeretné a július közepén tartandó, Berényiek Találkozója címû országos rendezvényt.
A jár vány terjedésének
megelõzésben is részt vesz az
önkormányzat. Nem csak a nagyobb településeken készül-

Terjesztés:
6200 példányban
postaládás terjesztéssel

Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget
nem vállalunk!

A járványhelyzetben is sok
fontos dolog történt a kis településen. Március 13-án 13 fõvel
megalakult az Iklanberényért
Egyesület. Olyan civil szervezet
kezdheti meg mûködését a hivatalos bejegyzés megküldése

Új utca
aszfaltozása

Tördelés:
Insideapp Kft.

Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,
Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,
Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,
Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Tompaládony, Tormásliget, Und,
Vasegerszeg, Völcsej, Zsira.

Iklanberényi hírek

ra, aminek a megvalósítása a tervezetthez képest kicsit késõbb, 2020 áprilisának közepén tudott megvalósulni.
Köszönjük a Magyar Kormánynak a
támogatást!
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