Fejlesztések, felújítások Csáfordjánosfán!
Csendesen telnek a hétköznapok a településen, rendezvényeket sajnos nem tarthatunk, de
az élet nem áll meg. A tavalyi évben a Magyar
Falu programban elnyert pályázatok munkála-

tén pályázati támogatásból vásárolt tûzoltóautó
felavatásával.
Temetõnkben egy 20 férõhelyes urnafal építése is zajlik. Idén is minden olyan pályázati le-

tai elkezdõdhettek januárban. Komplett új tetõszerkezetet kaphatott központi épületünk, amelyben önkormányzati hivatal, orvosi rendelõ, falugazdász iroda és a közösségi rendezvényterem és gyógyszertár üzemel.
Fedett közösségi terünk építése is
nagy léptekben halad. Ez az épület
lesz az, ahol minden szabadtéri rendezvényünket megtarthatjuk a színpad- és sátorbérlés költségei nélkül.
Reméljük, az átadó ünnepséget minél elõbb meg tudjuk tartani, amelyet
szeretnénk összekötni az ÖTE által szin-

amelyek önerõbõl nem
jöhettek volna létre. Köszönjük a támogatást
Magyarország Kormányának és Gyopáros
Alpár Kormánybiztos Úrnak, aki térségünk képviselõje is egy személyben, hogy támogatta
elképzeléseinket, terveinket. Hajrá, Magyar Falu program! Hajrá,
Csáfordjánosfa!
N.A.

a faluban a magyar kultúra napja alkalmából
A járványügyi helyzetre való tekintettel
rendhagyó módon emlékeztek meg
Meszlenben e jeles napról. A falu közösségi oldalán különbözõ játékokkal készültek az érdeklõdõk számára.
A feladványok kinyomtatott formában is elérhetõek a helybéliek számára, amelyeket a
Közösségi Ház ajtaján helyeztek el, és bármikor elvihetõek!
Mindenkinek kellemes idõtöltést kívánva:
Balázs Anikó
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Rendhagyó ünneplés
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg ezen a napon, azaz január 22-én
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk sok évre visszanyúló hagyományainkra, szokásainkra, és nemzeti tudatunk
erõsítéséhez felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékeinket.

hetõséget meg szeretnénk ragadni, amely szolgálja falunk fejlõdését. A Magyar Falu programmal egy új idõszámítás indult a kistelepüléseknek, olyan fejlesztéseket tudtunk megvalósítani,
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A magyar kultúra
napja Nemesládonyban
1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt „A magyar nép
zivataros századaiból” alcímen. A
Himnusz megzenésítésére 1844ben írtak ki pályázatot, amelyet Erkel Ferenc, a pesti Nemzeti Színház
karmestere nyert meg. Hivatalos

Következõ megjelenés:
2020. április 7.

Itt a tavasz, tudod-e?
leheletét érzed-e?
Virágszájjal rád nevet
virágszagú kikelet.
Rád füttyent egy bokorból,
füttyös madár torokból.
Rügyes ággal meglegyint
s érzed, tavasz van megint.
Igen, Gazdag Erzsi Március címû költeményében a megújulás
évszakát hirdeti nekünk.
Valóban alig hagytuk hátunk mögött a karácsonyt, a farsangot,
már itt van a tavasz elsõ hónapja. Nevét Marsról, a háború római istenérõl kapta.
Az ókori Rómában szerencsét hozónak tartották, ha a
háborút ez idõ tájt indítják a
hadvezérek. A mi korunkban a
mai Európa és az egész világ
a COVID vírussal hadakozik. Ez
az ádáz küzdelem tavaly tavasszal kezdõdött, de még
nem tudjuk, hol a vége, meddig tart. Szerencsét olyan formában hozhat számunkra,
hogy a nehézségek ellenére is
a régi életmódunk reménycsíráját megõrizzük magunkban.
Ne engedjük, hogy egy korán
jövõ tavasz utáni fagy hirtelen
tönkretegyen mindent. Bízzunk
és reménykedjünk!
Ez az õrzés egy hosszabb
nagyböjtöt vár el tõlünk, s egy
késõbbi húsvét ígéretével kecsegtet. Az általunk átélt „téli-tavaszi
hadjárat” így hozhat számunkra dicsõséget, szerencsét. Ehhez kívánok mindnyájuknak hitet, erõt, kitartást Gazdag Erzsi soraival:
„Jöjj el, Tavasz! Hozz meleget!
Hozz el minden szeretetet!
Hozz napsütést, enyhe szellõt,
Virágokat, bárányfelhõt!
Hozzál vidám madár füttyöt,
Csemegének sok gyümölcs!”
Kissné Szabó Ágota
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állami ünnepségen elõször 1844.
08. 20-án csendült fel. A magyar
kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb Farsang Árpád zongoramûvész vetette fel
1985-ben. Szavai szerint: „ez nap
annak tudatosítására is alkalmas,
hogy az ezeréves örökségbõl meríthetünk, és van mire büszkék lennünk, hiszen ez a Nemzet sokat
adott Európa, a világ kultúrájának.
Ez az örökség tartást ad ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a
mai gondok megoldásában is.” Az
ünnep alkalmából a magyarság

idehaza, a határokon túl és szerte
a világon megemlékezik a magyar
kulturális értékekrõl. Kiállításokat és
koncer teket, könyvbemutatókat,
irodalmi esteket és színházi elõadásokat tartanak. Idén sajnos a
járvány megnehezítette a helyzetet, de így sem feledkeztünk meg e
jeles napról, a települések különbözõ módszereket alkalmaztak a
jár vány hely zet ben.
Vannak, akik online
versmondással, magyar kultúra napi játékkal, versek kifüggesztésével emlékeztek meg a településeken.
Nemesládonyban
úgy kedveskedtünk
az itt lakóknak, hogy
képeslap köszöntõt
készítettünk. A képeslap egyik oldalán a
falu látványosságai, nevezetességei láthatók:
• Katolikus templom
• Evangélikus imaház
• Hõsi emlékpark
A másik oldalán pedig egy számomra kedves idézet található,
mely megemlékezik a magyar kultúra napjáról és egyben a Himnusz
születésnapjáról is. Valamint felnyitja szemünket arról, hogy mennyire
fontos az értékeink és a hagyományaink õr zése, táplálása és továbbadása az új nemzetségnek.
Ohr Brigitta

„Itt a tavasz”
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• Simaság
Simaságon is ruhákat
gyûjtöttek a horvátországi
földrengéskárosultak javára
Amikor olvastam a harkai Karitász felhívását, egyszerre azt éreztem, hogy nekünk
is segítenünk kell azokon az embereken,
akik egy szempillantás alatt elvesztették otthonaikat. Meghirdettem a faluban, és az
emberek egyszerre megmozdultak. Keresték az otthoni ruháik, takaróik, cipõik,
kabátjaik közül, mit tudnak odaadni azoknak az embereknek, akik most lakókocsikban élik mindennapjaikat. Nagyon sok üzenetet kaptam, éreztem az emberi összefogást, az emberséget.
Az Ambulance Transport & Medical
Safety Kft. Sopron Betegszállítás jött el a simaságiak adományaiért. Nagyon szépen
köszönöm minden kedves adakozónak,
hogy adományaikkal segítették a horvátországi földrengéskárosultakat!
Adrienn

FÖLDRÉSZEKEN ÁT KERESZTÜL-KASUL
Már több évtized óta ismerem Icát. Kertszomszédok vagyunk. Kerti munkák közepette
gyakran találkoztam vele, ha éppen nem külföldön volt hivatalos szakmai kiküldetésben. Mindig érdeklõdtem tõle, merre járt a nagyvilágban? Õ pedig szívesen elmesélte, melyik országból érkezett épp haza. Ámulva hallgattam érdekes beszámolóját. Csodáltam rátermettségét,
gazdag nyelvtudását, szerénységét. Szívesen
válaszolt a kérdéseimre, most több ideje van, hiszen az elmúlt napokban lett nyugdíjas.
– Mesélj magadról!
– Török Ilona az asszonynevem. Lánykori nevem Nagy Ilona. Kolozsváron születtem 1962.
március 1-én. Iskoláimat is itt végeztem. Az érettségi vizsgát is a szülõvárosomban tettem le. Porcelánkészítõ a szakmám. 1989 augusztusáig a
Kolozsvári Iris Porcelángyárban dolgoztam.

tettel gondoztunk sok éven át, most pedig már
itt is élünk Csepregen. Szeretjük ezt kis várost.
– Mikor kerültél a kõszegi Kábelgyárba?
[Kromberg–Schubert Kft.] Mi volt itt a feladatod?
– 1993-tól vagyok a Kábelgyár dolgozója. A
kábelek elektromos ellenõrzését végeztem.
– Hallottam, hogy sok országba kellett
utaznod, hogy az újonnan alakult gyárak
dolgozóit megtanítsd a kábelek szerelésére. Hogyan indult ez az egész?
– 2001 augusztusában, Temesváron kezdtem
a segítségadást. A németek felfigyeltek erre a
munkámra, és fölajánlották, hogy legyek egy
nemzetközi betanító, problémamegoldó csapat
tagja két másik kõszegi kollégámmal együtt.
Attól kezdõdõen jártam a világot. Sok újonnan nyitott gyárban segédkeztem a dolgozók

1989-ben hagytam el Kolozsvárt, és Magyarországra jöttem családegyesítés miatt. 1990
februárjában költöztünk Kõszegre, 1991. január
18-án megszületett a fiunk. 1993. február 5-én
tettük le az állampolgársági esküt. Apósom
Csepregen vett egy házat, amelyet a férjem
örökölt. Itt van a kiskertünk, amelyet nagy szere-

betanításában, pl. a Dél-afrikai Köztársaságban, Tunéziában, Kínában, Brazíliában, Marokkóban, Botswanában, Mexikóban, Ukrajnában,
Szerbiában, Szlovákiában stb.
Általában angolul vagy németül beszéltünk
a helyiekkel. De franciául vagy más nyelven is
kommunikáltam.
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Egy simasági elszármazott és a harkai
Karitász tagja írta: „A déli szomszédunkat a
járvány és a hideg mellett borzasztó földrengés sorozat sújtotta, százak otthona vált
lakhatatlanná, személyes holmijaik hozzáférhetetlenné. Életük segítéséhez, hála Istennek, sokan fogtunk hozzá, segélyszervezetek, magánszemélyek Magyarországról
is. Falunkból is számosan mozdultak meg a
felhívásra, hogy meleg ruhanemûvel, téli
lábbelivel támogassák az otthon, fedél nélkül maradt lakosságot. Nagy köszönettel
adózom minden segítõnek az együttmûködésért, hogy Simaságról is egy jelentõs szállítmánnyal vehettünk részt a horvátországi
mentésben.”
Cserpesné Németh Melinda

Világjáró csepregiek
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Vonattal, autóval, nagyon sokszor repülõvel
utaztunk a helyszínre. 18 évig csináltam ezt a
munkát. Jó volt látni, hogy más országokban hogyan élnek az emberek. Más kultúrákkal is megismerkedhettem.
– A családtól távol voltál sokszor több
hétig. Nem volt egyszerû. Hogyan tudtad
megoldani?
– Ez úgy volt lehetséges, hogy a férjem mindenben támogatott, partner volt. Valóban nehéz volt távol a családtól.

Hálás vagyok a kollégáknak is, mert sok szép
és jó élményben volt részünk. A nehézségeken
mindig átsegítettük egymást.
Most, hogy nyugdíjas lettem, meg kell szoknom, hogy nincs több szolgálati út. Eljött az ideje, hogy kényeztethetem a családom.
– Köszönöm az interjút. Remélem, hogy
sokszor tudunk még itt a kertben beszélgetni Csepregen. Erõt, egészséget, szép
nyugdíjas éveket kívánok.
Horváthné Pados Teréz

Tavaszi gondolatok
Nagygeresdrõl
Március elsején, a naptári tavasz beköszöntével búcsút intettünk a téli évszaknak. Szükségünk
volt erre a néhány hónapig tartó lassításra, hogy
jobban szembetûnjenek olyan dolgok, amik
felett sokszor elsiklik a figyelmünk. A hosszú téli estéken volt idõ gondolkodni és arra a megállapításra jutni, hogy a világ jelenlegi eseményei nem
szeghetik kedvünket, bizakodva kell egy egészségesebb jövõ felé fordulnunk. Segítségünkre van
ebben az egyik legszebb évszakunk, a megújulást szimbolizáló tavasz. A hideg téli napok után
igazi gyógyír az emberek lelkének az éledezõ természet, az egyre magasabbról és melegebben
sütõ napsugár.
A kertekben nyiladoznak a tavasz elsõ hírnökei, és egyre több kismadár éneke hallatszik a fák
ágai közül. A téli etetést lassan abba lehet hagyni,
hiszen a jó idõ beköszöntével átállnak madaraink
a természetben megtalálható rovartáplálékra. A
kiskertekben, a mezõkön kezdetét veszi a munka,
ami egész évre elfoglaltságot ad a kertészkedõknek, gazdáknak.
A tavasz elsõ hónapja több világi és egyházi
ünnepnapot is tartogat számunkra. Az elmúlt 14 év
során minden március nyolcadikán megtartottuk a
nõnapi ünnepséggel egybekötött falugyûlést. Sajnos az idei évben a hölgyek személyes köszöntése
elmarad, de az alkalmat megragadva Németh
Lajos polgármester úr és a képviselõ-testület
férfi tagjai a Répcevidék hasábjain keresztül
szívbõl köszöntik Nagygeresd község lányait, asszonyait, valamint az online felület és az
újság összes hölgyolvasóját a nemzetközi nõnap alkalmából! Március 15-én az 1848–49-es

forradalom és szabadságharc hõseire emlékezünk. A krónikák szerint falunk egyik szülöttje,
Doktorits Károly századparancsnokként teljesített
szolgálatot a harcok során. Késõbbi sorsáról nincsenek adatok, de a Doktorits család õsi sírja a
kisgeresdi temetõben található.
Márciusban van a húsvétot megelõzõ böjti idõszak, amikor testileg, lelkileg felkészülhetünk az ünnepre, ahogy az adventi hetekben készültünk a
karácsonyra. A hosszú kényszerszünet után remélhetõleg elõbb-utóbb megérkezik a szigorítások feloldása, ezáltal településünk közösségi élete új erõre kaphat, mi addig is tele vagyunk várakozással,
tettrekészséggel.
Az önkormányzati feladatok ellátása a világjárvány idején is sok munkával járó folyamat. A
gépezetnek mûködnie kell, ezért összehangolt,
minden lehetõséget kihasználó tevékenységre
van szükség. A pályázatokon való részvétel az
egyik legjobb lehetõség a településfejlesztésre. A
Magyar Falu program keretében kiírt köztemetõ
fejlesztési pályázaton 1 millió 430 ezer forintot
nyert településünk, amelyet a 28 éves kegyeleti
hûtõ cseréjére fordított az önkormányzat. A zöldterületi gazdálkodás támogatására fordítandó öszszegbõl MTD fûnyírótraktort vásároltak a zöldövezetek könnyebb karbantartása érdekében.
A rendezvényekre készülve 12 db új sörpadgarnitúra beszerzésérõl gondoskodott a faluvezetés. Bízva a megszokott életritmus visszaállításában,
kívánom, hogy mielõbb elérkezzen a sörpadok
használatbavételének ideje! Addig is jó egészséget kívánok mindenkinek!
Németh Lajosné
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Megújult települési honlapok
Lócson, Tormásligeten és Tömördön
hullámának beköszönte elõtt döntött a képviselõtestület új honlap fejlesztésérõl, amelynek eredménye csupán néhány hete látható. A tömördihez
hasonló látvánnyal és szerkezetben készült a
www.tormasliget.hu oldal, ahol szintén minden fontos információt megtalálnak a lakosok, újdonságként a helyi rendezvényekrõl képgalériák kerültek
fel. Mindhárom honlapon elérhetõ az Önkormányzati e-ügyintézés linkje, melyre kattintva átirányítja
az olvasót a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal online ügyintézési
felületére.
Egy merõben új
helyzetet teremtett a vírus a közmeghallgatások, állami és egyéb
jeles ünnepek megtar-

településrõl készült új fotókkal gazdagítottuk a
megjelenést. Tömördön már a tavaszi vírushelyzetre elkészült a modern, látványos, jól átlátható felépítésû új honlap, amelyen tájékozódhatnak az olvasók az aktuális hírekrõl, az elnyert pályázatokról,
a képviselõ-testületek ülésein készült jegyzõkönyvekrõl, határozatokról, rendeletekrõl, építési telkekrõl, egyéb hasznos információkról, innét tölthették
le a felsõoktatási intézményben tanuló diákok a
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz benyújtandó nyomtatványokat, illetve egyéb dokumentumok, képgalériák is elérhetõk. A Kéktúra útvonal
felkeresése céljából Tömördre sok túrázó érkezik,
így számukra is sok hasznos információval szolgál a
www.tomord.hu weboldal, szálláshelyekrõl, látnivalókról tájékozódhatnak. Tormásligeten a vírus õszi

tása terén is. Idén januártól a legkisebb településeken is kötelezõ
közmûvelõdési referenseket alkalmazni, így a kreatív kollégák elsõ megmozdulása volt az online
események létrehívása, amelyeket a községi honlapon és a község közösségi oldalán hirdettek
meg. Mindhárom településen így került megrendezésre a Magyar Kultúra Napja január 22-én,
Lócson a letölthetõ megzenésített Himnuszt hallgathatták meg a honlapról, Tormásligeten Mester
Árpád polgármester élõ videóban mondta el Tömörkény István Így volt rendelve címû megható
novelláját, amely az új honlapon és a polgármester saját, illetve a község közösségi oldalán is hallható, Tömördön a könyvtár közösségi oldalán em-

lékeztek meg a jeles napról. Jelenleg mindhárom
településen az online farsangi jelmezverseny zajlik.
A közmeghallgatás is online zajlott, Lócson emailben és a postaládákba terjesztett kitölthetõ ûrlapon várta a polgármester a kérdéseket, javaslatokat, a 2020-as évrõl szóló értékelõ beszédét papírra vetette és minden háztartásba eljuttatta. Tormásligeten az évértékelõ beszédét szintén videó
formájában tette közzé Mester Árpád polgármester, online várta a kérdéseket. Tömördön a rendez-

vénytilalom feloldását követõen kerül pótlásra a
közmeghallgatás a megszokott formában, nyilvános ülésen.
Mindhárom honlap fejlesztése a KARMAInteractive Kft. webfejlesztõ cég munkáját dicséri.
A sok-sok információanyag feltöltésében köszönet
Horváth Júliának, Szûcs Péternek és Vlasich Andrásnak. Reméljük, hogy elnyeri a lakosság tetszését
is. Ha bárki kedvet érez hozzá, szívesen várjuk
emailben a telepulesireferens@gmail.com címre
a településekrõl, rendezvényekrõl készült lakossági
fotókat, amelyeket hozzájárulásukkal megosztanánk az online felületeken.
RN
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A településvezetõk számára a pandémia mutatott rá, hogy az alig 100-200 lelkes kistelepüléseken is szükség van a modern világ elvárásainak
megfelelõ online megjelenések kialakítására. A vírus miatt kevés a találkozási pont, kevésbé áramlanak az információk a személyes kapcsolati csatornákon, ezért szükség van a weboldalon és közösségi oldalakon való tájékoztatásra, hiszen az
internethálózat ma már mindenhol megfelelõen kiépített.
Lócs 2016-ban hozott létre új honlapot, viszont
Tormásliget és Tömörd községek nagyon régi struktúrájú weboldalakkal rendelkeztek. Így a
www.locs.hu honlap ezúttal kisebb megújításon
ment keresztül, fõként az elavult információk frissítése vált szükségessé az egyházi és más intézményi
elérhetõségekrõl, ügyfélfogadási idõkrõl, illetve a
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1848-ra emlékezünk

NEMZETÕR- ÉS HONVÉDSÍROK A CSEPREGI TEMETÕBEN
Anna házasságából 10 leány- és 1 fiúgyermek
született. Öt lány és a fiú nem érte meg a felnõttkort. Akkoriban egy-egy családban a születetteknek kb. fele elhunyt gyermek- vagy serdülõkorában. Szabó Anna az utolsó szülése után 4
hónapra meghalt. Varga István 19 évig élt özvegységben mint „kesergõ férj”, ahogyan ez a
házaspár sírján áll.

Fotók: Horváthné Pados Teréz

Az önálló Magyar Honvédség története az
1848–49-es szabadságharccal kezdõdött. Az
1848. márciusi 12 pont egyike „nemzeti õrsereget” követelt. Az ennek nyomán felállított nemzetõrség félkatonai szabályrendszerrel mûködött. Júniustól már honvédséget toboroztak,
amely a sorkatonasághoz közelebb állt, mint a
nemzetõrséghez. Majd néhány hónap alatt valódi reguláris magyar hadsereg állt fel.
A csepregi helytörténészek és hagyományápolók a magyar polgári forradalom kitörésének 150. évfordulója (1998) alkalmából összegyûjtötték a 1848–49-es helyi emlékeket. Az
1848. április 21-i rendeletre a mezõváros 215
nemzetõrt állított, közülük 89 volt önkéntes. (Késõbb a lista még bõvült.) A helyi temetõben
1998-ban fellelhetõ volt az alábbi 5 nemzetõr és
3 honvéd sírja, akik a dualizmus éveiben hunytak el: Cserpán János 1802–1878; Haizler János
pék, 1821–1907; Horváth János (csói) „magánpolgár”, 1822–1891; Pintér Ferenc „magánpolgár”, 1810–1877; Pruckner József 1822–1909,
Reseterics István ½ telkes jobbágy fia, kb.
1823–(?); Sárvári József ½ telkes jobbágy fia,
1822–1903; és Varga István ½ telkes jobbágy
fia, 1827–1894. Az ilyen sírokat az egész magyar
nyelvterületen (határokon belül és határokon kívül is) gondozzák, védik, és bizonyos alkalmakkor, például a március 15-i ünnepségek során
felkeresik a kegyelet apró jeleivel.
Két említett 48-asról a saját kutatásaim bõvebb ismereteket feltártak:
Varga István a 89 önkéntes között a 65. sorszámot kapta. Feleségének, Szabó Annának
(1929–1875) is jobbágy volt az apja. István és

István legidõsebb testvére, az 1818-ban született Mihály 17 éves korában, 1835-ben lófuttatás során pünkösdi királyságot nyert
Horváth János (csói) az önkéntesek névsorában a 49. helyre került. Csizmadia elõdei
Csepreg szélén, Tapsony városnegyedben (ma
Taksony utca) telepedtek meg. Onnan Mihály

nevû fiuk késõbb a központibb fekvésû Csói
vagy Csó utcába költözött (ma Szombathelyi utca). Elsõ feleségétõl, Olasz Juliannától 9 gyermeke született, hetedikként a tárgyalt János.
Akárcsak nagyapja és apja, nem volt teljesen
tanulatlan ember, hanem „vizsgázott csizmadia”, de õ már „mesterségét nem folytatta.” Felesége, Ragasits Rozália (1829–1919) zsirai jobbágyrangú, elmagyarosodott hor vát
gazdacsaládból való. Csepregen kötöttek házasságot 1848. február 27-én. A
férj pár hónap múlva már be is vonult.
Felesége elsõ gyermeküket várta, amikor Jánost õsszel besorozták honvédnek
Komárom várába, Klapka György seregébe. A harcok után visszatért Csepregre, ahol nemsokára mintegy 30 holdon gazdálkodott. Fennmaradt tõle
1865-bõl egy kézírásos võfélyversgyûjtemény. Csói Horváthék összesen 14 gyermekébõl a felnõttkort csupán 7 érte el.
Hasonló az arány, mint Vargáéknál.
Har ma dik
gyer me kük,
Já nos
(1853–1945) ügyvédnek tanult. Budapestre költözött. Jelentõs pályát futott
be 1900 körül az országos szövetkezeti
mozgalomban, ezért nemességet és
Csepregi elõnevet nyert. Õróla nevezték el Csepregen az új iskolát, ahol évente
megemlékeznek a névadóról. Mivel Dr. Csepregi Hor váth Jánost (anyai nagyapám) Budapesten temették el, ezért a csepregiek a névadó születésnapja, március 1. táján a szülei helyi sírjánál szokták leróni kegyeletüket.
Balogh Jánosné Horváth Terézia
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A Napközi Otthonos
Óvoda hírei Répcevisrõl
2020 elején tele voltunk vágyakkal, tervekkel. Sajnos a COVID–19, mondhatni, mindent átírt. Pár hónappal megrövidült a tanévünk, s a
maradék hónapokra is leszûkültek – az elmúlt
évek gazdagságával ellentétben – élményszerzési lehetõségeink.
Megnyugtató azonban, hogy ennyi megpróbáltatás ellenére is büszkélkedhetünk örömteli percekkel, órákkal.
Februárban még együtt farsangolhatott 12
ovis gyermek a községben élõk minden korosztályával. Azt hiszem, bátran állíthatom, hogy évrõl évre izgatottan várják mókás mûsorunkat, s
az azt követõ, személyes beszélgetéseinket egyegy falat étel, sütemény, üdítõ mellett.

bó Viktóriát és Szalay Rékát. Az ünnepség után
a hagyományokhoz híven családi délutánt tartottunk az óvoda udvarán, sütögetéssel, játszással, beszélgetéssel és egy kis gyermeknapi
meglepetéssel: légvárral, arcfestéssel.
Eljutottunk a szigligeti várba, majd hajóval
továbbutaztunk Badacsonyba, ahol az ebéd
után dzsippel utazva gyönyörködhettünk az
alattunk elterülõ Balaton szépségeiben.

A Generali Biztosító által A biztonságos közlekedés nevelésére kiírt pályázaton óvodánk
150.000 Ft értékben nyert egy élménydús, a helyes közlekedést gyakorló délelõttöt és eszközöket.

Kirándultunk a Kõszeg határában elterülõ
Abért-tóhoz, majd beiktattunk egy kis városi barangolást, finom ebéddel egybekötve.

Júliusban ünnepélyesen birtokba vehettük a
gyermekek mozgás iránti vágyát és fejlõdését is
kielégítõ, felújított udvarunk játékait, fedett homokozóját. Köszönet és hála az önkormányzat-
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A bevételünket a gyermekek élményszerzõ
programjaira használtuk fel. Meg is ragadom az
alkalmat, hogy itt köszönjem meg a sok-sok támogatást, amit kaptunk azoktól az emberektõl,
akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel.
Láthattunk bábszínházi elõadásokat, jártunk
a soproni Petõfi Sándor Színházban, a fertõrákosi Barlangszínházban.
Sajnos a húsvéti nyuszi már csak a házakhoz
tudta elvinni az ajándékokat gyermekeinknek.
Sok-sok év után az édesanyákat sem tudtuk közösen köszönteni a kultúrotthonban.
A gyermekekkel, szülõkkel napi kapcsolatot
tartottunk fenn, az internetnek köszönhetõen.
Visszatérésünk után szûk keretek között elbúcsúztattuk 2, iskolába készülõ kislányunkat: Sza-

Ahogy minden évben, ezen a nyáron is
meghívást kaptunk ovistársunkhoz Undra közös
ebédre, pancsolásra.
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nak az 5 millió forintos pályázat megírásához, lebonyolításához és a kivitelezésének megszervezéséhez.
Õszi visszatérésünk után is próbáltuk a szûk lehetõségeket is maximálisan kihasználni – immár 13
kis ovissal. Szüreteltünk, kukoricát törtünk, céklabetakarításban segédkeztünk, a falu határában vidám, élményekben gazdag túrákat tettünk.

Az ovisok hetente részt vesznek a „Játék a hangokkal” címû anyanyelvi játékos fejlesztésen.
A falu nyugdíjasainak köszöntésében is minden
évben örömmel részt vettünk, kivétel az idei év.
Sajnos a Mikulás bácsival sem találkozhattunk az óvoda falain belül, de örömmel állíthatom, hogy csomag nélkül senki sem maradt – az
önkormányzat jóvoltából.
A falukarácsony meghittségében sem részesülhetünk az idén, de óvodai keretek között örülhetnek a gyermekek a karácsonyfának, az alatta lévõ ajándékoknak, melynek megvásárlásához szintén a fenntartónak tartozunk köszönettel.
Meggyõzõdésem, hogy nem a kimaradt
dolgokon sopánkodva, hanem az elmúlt év sikereit értékelve kell zárnunk a lassan mögöttünk
lévõ évet, és a régi kerékvágásba visszatérés reményében várjuk az elkövetkezõ esztendõt.
Takácsné Kóbor Gyöngyi
tagóvodavezetõ

2021 – évfordulók Csepregen
és a Répcevidéken I. rész
425 éve, 1596. október 26-án a mezõkeresztesi
csatában halt meg Nikolaus Gabelmann pedagógus, hadtörténetíró. Mecklenburgból származott,
jogi tanulmányokat végzett. 1585–1587 közt késmárki rektor volt. Nádasdy Ferenc udvarába került,
és ennek csepregi kollégiumát (alap-, közép- és
felsõfokot magába foglaló iskoláját) vezette
1587–1588 között. 1589-tõl Páduában folytatta tanulmányait, 1591-tõl a gráci fõiskola tanára lett.
1593-tól Rudolf magyar király Nádasdy ajánlatára
hadi történetíróvá nevezte ki.
400 évvel ezelõtt, 1621. jan. 9–12. között támadták meg és dúlták fel a császári zsoldosok a
törökkel szövetséges Bethlen Gábor hívei által
kézben tartott Csepreget. A legalább 1223 áldozat, közel 220 elpusztított épület, az összes termény (bor, gabona, marha) elprédálása jelezte
a vér fürdõ és bosszúállás nagyságát. A meggyilkoltak között volt a csepregi evangélikus kollégium közel 300 deákja és Zvonarics Imre (szül. Sárvár, 1575 körül) csepregi prédikátor, író-fordító.
(Sármelléki Nagy Benedek kõszegi iskolamesterrel Pázmány „Kalauzát” támadta Pázmány Péter
pironságai c. mûvében. Az úr vaczoraia
dolgaban kvloenoezoe tvdomanyokrvl... c.
könyve (RMNy. 1326) 1625-ben Farkas Imre
csepregi nyomdájában került kinyomtatatásra.)
375 éve, 1646-ban hunyt el Galgócon
Brunszvik Tóbiás (szül: Galgóc, 1590). 1605–1620
között a Csepregi Kollégium rektora volt. „1620tól Thurzó Szaniszló nádornak semptei prédikátora. 1620. május 11-én a szeredi szinódusban Felsõ-Duna melléki püspökké választották. 1622re Semptére szinódust hívott össze. és az egyházi kormányzásról 20 cikkelyt alkotott… 1630. ja-

nuár 22-étõl szeredi lelkész volt, amikor a római
katolikus vallásra tért; áttérésérõl a következõ
munkát adta ki: Lelki gyötrelmeirõl való vallástétele. Szered, 1630.” (Wikipédia)
275 éve, 1746. január 27-én Téten hunyt el
Tóth-Sipkovits János református püspök. (Felsõszakonyban született 1673-ban.) „Sopronban és
Besztercebányán, majd 1702 körül Lipcsében és
Halléban tanult. 1702 és 1707 között nevelõsködött. 1707-ben hazatérve rektor és diakónus
Gyõrben, 1709-tõl 1714-ig lelkész Pápán. Esterházy Ferenc zsoldosai a családjával együtt elûzték a városból. 1746-ig Téten lelkész, 1742 után
az újjászervezett Gyõri Ref. Egyházmegye püspöke. Telekesi Török Ignác kuruc kapitány és felesége fölött elmondott gyászbeszéde jelent
meg nyomtatásban, 1723-ban és 1733-ban.”
(www.ekmk.hu)
260 éve, 1761-ben Csepregen született
Haiszler György orvos. „Az elemi iskoláit Sopronban végezte, teológiai tanulmányokat Gyõrben
folytatott. 1789-ben, Bécsben szerzett orvosi oklevelet. Elõbb Sopron vármegye tisztiorvosa,
majd Szombathelyen Szily János püspök udvari
orvosa. 1800-ban költözött Veszprémbe, és ott
élt haláláig. 1800. június 30-án nevezték ki megyei fõorvosnak (fizikusnak). Két vaskos kötetben
a korabeli gyógyítás teljes ismeretanyagát feldolgozta és kiadta. Elsõ orvosi munkája Pozsonyban jelent meg, a többit már Veszprémben adta ki, az utolsót 1831-ben, a nagy kolerajárvány
idején.” Veszprémben hunyt el 1841. augusztus
2-án. A fia volt Haiszler Károly, késõbbi megyei
fõorvos. (www.ekmk.hu/)
Sági F.
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Répcevisi ÖTE
Engedjék meg, hogy pár mondatban, röviden bemutassam Egyesületünk 2020. évét.
A jövõre 125 éves Répcevis Község Önkéntes
Tûzoltó Egyesülete élete a nem szokványos
2020. év ellenére sem telt feladatok és események nélkül. Folytattuk a megkezdett munkánkat, tevékenységünket, melyet az Egyesület tagsága januárban, a 2019. évi évzáróval egybekötött közgyûlésen jóvá is hagyott. Kitûztük az ez
évi feladatokat, melyeket az elõzõ évekhez hasonlóan határoztunk meg. Legfontosabb szá-

munkra, hogy továbbra is ellássuk Répcevisre,
ill. a környezõ településekre vállalt tûzvédelmi
feladatainkat, emellett fejlõdjünk, megtartsuk
hagyományainkat és részt vegyünk helyi és környékbeli rendezvényeken.
Vonulások, riasztások tekintetében mozgalmasnak mondható az idei év, hisz decemberig
12 esetben kaptunk a riasztást, amelyen felül a

településen is több feladatot véghezvitt az
Egyesület tagsága.
Emellett fontos, hogy mûködésünket fenntartsuk és fejlõdjünk, növeljük és képezzük tagságunkat. A tagság kapcsán nagy öröm, hogy
újabb 3 taggal bõvült csapatunk, és õk el is
kezdték a Csepregen szervezett 40 órás alaptanfolyam elvégzését. A 2020. évben támogatások, pályázatok, illetve önerõ útján tudtunk
fejlõdni. A Katasztrófavédelem és a Magyar Tûzoltó Szövetség által kiírt pályázaton Egyesüle-

tünk komplett védõ- és gyakorlóruházatot nyert.
Anyagi forrást nyertünk a garázs melletti öltözõhelyiség kialakítására, befejezésére és a riasztórendszer telepítésére is. Az öltözõhelyiség kivitelezéséhez több egyesületi és falubeli segítõ kéz
is hozzájárult, mely példaértékû, és nagy köszönet jár érte. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki
bármilyen formában hozzájárult fejlõdésünkhöz!

A Vas Megyei Szt. Flórián Tûzoltó Szövetség
pályázata útján újabb védõruházattal és védõsisakkal gazdagodtunk. Sikeres pályázati forrást

nyertünk a Magyar Falu program keretein belül
a Tûzoltó Egyesület fennállásának 125 éves
megünneplésére, melyet 2021. június 5-én, a
területi tûzoltóversennyel együtt rendezünk
meg. Ezen felül változatos programokkal tervezzük színesíteni a napot. Az eseményre várjuk a
falu lakosságát, hogy közösen, együtt ünnepelhessük a 125 éves fennállást.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, az
SZJA 1%- és a fémhulladék-felajánlásokért.
Utóbbit kora tavasszal folytatni tervezzük, hiszen
nem sikerült mindenkihez eljutnunk, köszönjük türelmüket.
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Sajnos az idei évben kialakult járványügyi
korlátozások miatt több rendezvényt is le kellett
mondani, de lehetõségeinkhez mérten megtartottuk õket, ill. részt vettünk eseményeken. Március 7-én már régi hagyománynak mondható
vacsorával köszöntöttük a hölgyeket a nõnap
alkalmából, mely idén rendhagyóra sikeredett,

hisz az ezalatt érkezett riasztásunknak (is) eleget
kellett tenni.
Május 4-én, bár csak szûk egyesületi keretek
között, de megtartottuk a Szt. Flórián-szobornál a
litániánkat, elhelyeztük a koszorúnkat.
A július 25-re szervezett Szt. László-litániát, sajnos az idõjárás miatt csak a templomban tudtuk

megtartani, de nagy örömünkre szolgált, hogy
egy új kezdeményezést, a Civil Napot, a többi
helyi szervezettel karöltve, jó hangulatban megszervezhettük. A rendezvény kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó hangulatban telt.

Szeretném megragadni az alkalmat arra,
hogy jelezzem, az Egyesületünk nyitott, kortól
függetlenül mindenki számára. Aki késztetést
érez, akinek tetszik, amit csinálunk, és szívesen
részt vállalna e dologban, azt várjuk az Egyesü-

Bízunk benne, hogy a jövõ évben is hasonló
lendülettel tudjuk megszervezni e napot.
Augusztus 22-én Egyesületünk segítséget
nyújtott a gyalókai templom felszentelésével
kapcsolatos helyszín berendezésében is.
Sajnos több tûzoltó rendezvényt és versenyt
nem szerveztek meg idén, de 2020. szeptember
12-én megtartották Sorkifaludon a Nyugat-Dunántúli Ifjúsági Tûzoltó Versenyt, melyre egyesületünk meghívást kapott, és sikerrel, az 1. helyen
zárta azt. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendõ év, évek újra a régi kerékvágásba terelõdnek ezen a téren is. A jövõre nézve: szeretnénk a
megkezdett utat folytatni, fejlõdni eszközök, ill.
létszám tekintetében. Szeretnénk fiatalokat bevonni az Egyesület életébe, elõször is ifjúsági
foglalkozások keretében.

letünkben! Úgy érezzük, egy település életében
mindenképpen fontos ez, mind közösségi, mind
védelmi szempontból.
Kovács András
elnök
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• SZJA 1%
Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy
személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját.
Néhány cím és adószám:
– Répce-vidék Kultúrájáért
Alapítvány
9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.
adósz.: 18887103-1-18
– Farkas Sándor Egylet
9735 Csepreg, Széchenyi tér 29.
adósz.: 18882122-1-18
– Csepreg Város
Fúvószenekara Egyesület
9735 Csepreg, Rákóczi u. 1.
adósz.: 18892963-1-18
– Csepregi Vegyeskar Egyesület
9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
adósz.: 18880278-1-18

Rendhagyó beszámoló
Tormásligetrõl a Répcevidéken keresztül

Farsang újragondolva Nemesládonyban
„De érdekes volna,
ha kutyabál volna,
s farsangnak napján
minden kutya
bálba gyalogolna,
nagy kutya is,
kis kutya is,
kit csíp még a bolha.
Komondor kényelmes,
lassú táncot ropna,
Puli Pali csárdást,
ahogy meg van ír va;
sötét szõre, bozontja
a szemébe lógna.
Csau csacsacsázna,
a foxi bokázna,
a többi vén kutya meg
leülne a hóba.”

Csoóri Sándor

A 2021. évi farsang újra tervezés elé állította a rendezvényszervezõket. A megszokott
módon nem ünnepelhettük a tél búcsúztatását. Más módot kellett erre is kitalálni. A ko-

rábbi években a gyerekek összegyûltek a
Faluházban egy vidám zenés-táncos mulatságra. Játszottak, ettek-ittak, mulattak. Tombolasorsolást is szerveztünk, ahol mindenki
kapott egy kis ajándékot. A farsangi fánk is
terítékre került. Ezek a programok idén sajnos
elmaradtak.
Azonban Covid ide vagy oda, a telet akkor is el kell ûzni! Ezen felbuzdulva, online farsangi jelmezes bemutatóra hívtuk a gyerekeket. A képeket farsang végéig, vagyis húshagyókeddig lehetett feltölteni egy internetes
csoportba. Aki feltöltött egy maskarás képet,
kapott egy kis meglepetést. Tisztában vagyunk vele, hogy nem hozza vissza ez a pár
feltöltött kép az igazi farsang hangulatát, de
legalább nem feledkezünk meg errõl a vidám népszokásról.
Bízunk benne, hogy jövõre már a megszokott módon, együtt ünnepelhetünk a Faluházban. Addig is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Pietrowskiné Végh Andrea
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Mivel a jelenlegi veszélyhelyzetben a telepü- fa-támogatás, 24 m3 fa vásárlásához kapott Torlési önkormányzat képviselõ-testületének fel- másliget 457.200 Ft-ot, amelyhez 30.480 Ft önadat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, erõt tett hozzá. A fák február elején kiosztásra
Mester Árpád, Tormásliget polgármestere jelen kerültek.
A 2019-ben elnyert pályázatok megvalósulújságcikk keretén belül kíván beszámolni Tormásliget 2020-as évérõl. A 2020 decemberére tak: a Magyar Falu program keretében az orvosi eszközök beszerzése
ter vezett közmeghall2020 júniusára lezárult,
gatás nem valósulhatott
az eszközök beszerzésre
meg, így a lakosok egy
kerültek
(támogatás
kijelölt e-mail címre
összege: 1.430.927 Ft).
küldhetik el kérdéseiket.
A Leader programban
December 10-ig a
helyi értékleltár megvamegítélt települési tálósítására és népszerûsímogatások az erre a
célra elõirányzott szocitésére, rendezvényszerális keretösszegeket kivezésre nyertek 926.965
merítették. TormásligeFt-ot, valamint a közösten ez a keretösszeg
ségi színtérben audioviMester Árpád polgármester
2.166.501 Ft volt, mely
zuális eszközök beszerkiosztásra került. A közmûvelõdésre elõirányzott zésére 325.000 Ft-ot (laptop, hangfal, projektor
keretet is felhasználta a település, mely és vetítõvászon), melyhez 197.000 Ft önerõt az
1.800.000 Ft volt. 2020-ban az alábbi rendezvé- önkormányzat biztosított.
nyek valósultak meg: augusztusban nagy faluUgyan a veszélyhelyzetre való tekintettel a
nap, közlekedésbiztonsági program, helyi érté- polgármester gyakorolja a képviselõ-testület felkek ünnepe. Ebbõl a keretbõl került beszerzésre adat- és hatáskörét, Mester Árpád minden fonegy rendezvénysátor is, illetve ebbõl valósult tos kérdésben egyeztet a testületi tagokkal, minmeg egy új honlap létrehozása.
denben kikéri véleményüket. 2021-re vonatkozó
A Magyar Falu programra benyújtott négy terveik között szerepel többek között a közvilágípályázatukból egy nyert, három pedig tartalék- tás korszerûsítése, falugondnoki szolgálat indítálistás lett. A nyertes pályázat a belterületi közte- sa, melyhez késõbb kisbusz vásárlást is szeretne
rületek karbantartására szolgáló eszközbeszer- megvalósítani az önkormányzat. Amennyiben a
zés volt, melyre 1.495.290 Ft vissza nem téríten- járványhelyzet megengedi, rendezvényeket is
dõ támogatást nyert a település. Tartaléklistás szeretnének tartani. A tavalyi tartaléklistás pápályázat lett a temetõfejlesztés (urnafal építése), lyázatokat szeretnék újra beadni, illetve ha lesza közösségi tér felújítása (kastély elõtere, belsõ nek új lehetõségek, szeretnének minél többre
részek felújítása), valamint az önkormányzati tu- pályázni, a stabil anyagi helyzetüket idén is
lajdonú utak felújítása (öt utca mart aszfaltozá- megõrizni.
sa). Egyéb nyertes pályázat a szociális célú tûziIgler Patrícia
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Elismerés az éveken át tartó
közösségi munkáért
Sopronhorpács Község Önkormányzata elindított egy kezdeményezést, mellyel hagyományt szeretnénk teremteni: kiválaszt minden
évben olyan segítõ kezû sopronhorpácsi lakoso-

Krisztián alpolgármester és Igler Patrícia képviselõ, hogy elismerõ oklevéllel és ajándékcsomaggal köszönje meg eddigi aktivitásukat. Ezzel az
elismeréssel nem búcsúzni szeretnének a felkö-

elismerni azokat, akik példát jelenthetnek a fiatalabb korosztálynak. Jó egészséget kívánunk,
továbbra is visszavárják mindannyiukat a tevékeny csoport tagjai közé!

Major Istvánné

Farkas Jenõné

Balogh Lajosné

Simon István

Nagy Miklós

Simon Tibor

kat, akiknek megköszönik a hosszú éveken át
tartó lelkes munkát. Azt, amellyel hozzájárultak a
település fejlõdéséhez. 2020-ban hét lakost választott a képviselõ-testület, kikhez februárban
látogatott el Talabér Jenõ polgármester, Farkas

szöntöttektõl, ez az elismerés csak a köszönetnek
és a hálának a jelképe. Ugyan nem lehet ajándékkal viszonozni azt a sok feláldozott idõt és
energiát, amivel õk támogatják a közösségi életet, de az önkormányzat kötelességének tartja

Ajándékozottak: Nagy Miklós, Balogh Lajosné, Simon István, Farkas Jenõné, Simon Tibor,
Major Istvánné, Bertha László (késõbb kapja
meg az elismerést).
Igler Patrícia
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1951-ben létrehozták a magyar „sportolók legmaga- talitenisz-, atlétika-, labdarúgó- és sakk-szakosztályuk mûsabb szervét: az Országos Testnevelési és Sportbizottsá- ködött, és szervezés alatt volt a kézilabda-szakosztály. A
got… [Ennek tevékenysége] óriási lendületet adott a ma- sportkör az utolsó színdarabot 1960-ban adta elõ, és adgyar sportéletnek”, a kisebb településeken is. „Bevezették dig, s késõbb is tartottak táncmulatságokat. Az 1970-es
a Falusi Dolgozók Szpartakiádjának rendszerét,” melynek évek nagy részében õk rendezték a mûvelõdési házban
keretén belül sportáganként versenyeket szerveztek a fia- a búcsúi bálokat. Ezek bevételeit a mûködésre fordítottaloknak. Ezeken természetesen a sportkörök szakosztá- ták. Minderre nagy szükség volt, hiszen az egyesület a talyainak tagjai is részt vettek. (A büki sportkörök összessé- nácsi idõszakban kisebb-nagyobb anyagi gondokkal is
gében nyolc-tíz szakosztályt is mûködtettek: a már emlí- küzdött.
tetteken kívül volt atlétika-, néhány évig pedig sí-, teke- és
Az 1963-ban és 1964-ben a TSZ Sportkör elnöke, Tóth
tornaszakosztály is.) Egyes sportágakban rendszeresen já- József számolt be a tanácsülésen. Ekkor már nem volt kérási és több esetben megyei versenyeket nyertek a falusi zilabda-, viszont birkózószakosztály is alakult. Az MNL Vas
szpartakiádokon, s eljutottak az országos döntõre, és ott Megyei Levéltárában található vb- és tanácsülési jegyzõjól helyt álltak. 1958-ban Szolnokon a 400 m-es nõi síkfu- könyvek szerint 1965-ben ismét Büki KSK-ra változott a netásban Horváth Mária országos harmadik lett.
ve. Ezt az 1990-es évek második felében a kezdeti Büki
A tömegsport mellett a nagyobb érdeklõdés persze Testedzõk Körére (Büki TK) cserélték.
továbbra is a versenysportra, azon belül is a labdarúgásAz 1960-as évektõl az egyesület mûködését némileg
ra irányult. (Erre az idõszakra estek a magyar „Aranycsa- a tanács is segítette a költségvetésbõl. A Büki Lenin MTSZ
pat” sikerei!) 1952 õszén az elõzõen feloszlott Traktor SE évekig teherautót biztosított a labdarúgók szállításához.
futball szakosztálya helyett új labdarúgó csapat alakult a Sok társadalmi munkával és a Büki Vegyesipari Szövetkefaluban, s Büki Lokomotív néven részt vett a bajnokság- zet segítségével a sportpályán új öltözõket építettek
ban. Ekkoriban jött létre a Büki Vörös Meteor, melynek a 1968-ban, melyeket 1977-ben bõvítettek. A sportkör éleVasmegye (a mai Vas Népének az elõdje) híradásai sze- tének egyik nagy eseménye az ötvenedik évforduló
rint 1953–1956 között labdarúmegünneplése volt
gócsapata részt vett a bajnok1970-ben. Gyurácz
ságban, 1954–1955-ben peJózsef, az akkori elnök
dig lövészszakosztálya is sikereösszegezte az eltelt
sen mûködött. Maradt fenn foidõszak munkáját. A
tó az 1950-es évek elsõ felébõl
jelen levõ alapító taa Büki Törekvés futballcsapatágok elismerésben réról, s 1954–1955-ben említetszesültek. A sportkörték a Községi Tanács vb-ülésén
nek ekkor már csak
is. A Vasmegye 1955-ben II. foasztalitenisz és labdacicsapatáról is többször írt.
rúgó szakosztálya volt.
1954 õszére a Traktor SE labPár év múlva az elõbdarúgó-szakosztálya is újrabiben a fér fi, majd a
szervezõdött, s egy év múlva a
nõi csapat is megLokomotív beolvad a Traktorszûnt, s a büki pingba. Az egyesületnek ekkor aszpong élet 1976-tól
talitenisz-, atlétikai, kerékpátöbb mint másfél évtiA Büki Törekvés labdarúgócsapata
ros, lövész- és úszószakosztálya
zedig „lényegileg a töis volt, mert elõzõleg a Büki Szövetkezeti Sportegyesület is megsport szintjén folytatódott”. A vezetõk szemlélete is
fuzionált a Traktorral. A Vasmegye 1956-ban a Traktor II-t „labdarúgás-centrikus lett.” A Büki KSK-nak 1976. decemés a sportkör ifi csapatát is említette, az utóbbiban úttö- ber 3-án súlyemelõ szakosztálya alakult, s mûködött egy
rõk futballoztak.
évtizedig. Munkájukat a Szombathelyi Haladás Tóth Géza
Az 1956-os forradalom alatt és az azt követõ hóna- vezetésével mûködõ szakosztálya segítette, ahol a legpokban a büki sportéletet is szünetelt. Ekkor a községet jobbak folytatták tevékenységüket.
elárasztó menekülõkkel együtt a büki sportolók egy része
Az 1970-es és az 1980-as években ismét fellendült a töis külföldre távozott: a két tehetséges asztaliteniszezõ mel- megsport Bükön. Az egyre szaporodó munkahelyek szaklett több labdarúgó is.
szervezeteit összefogó Büki Szakmaközi Bizottság, majd a
Az 1950-es évek második felében a Traktor SK mellett nagyközségivé vált tanács mûvelõdési fõelõadója,
MEDOSZ SK is mûködött Bükön. Az 1959. december 16-iki Szélessy József irányításával egyre több verseny került levb-ülésen Palik József elnök számolt be a sportkör mûkö- bonyolításra. A sportkör keretében ismét megszervezõdött
désérõl. Elmondta, hogy a két sportkör 1959. február 21- és Major Gyula vezetésével eredményesen mûködött a fuén Büki Községi Sportkör (KSK) néven egyesült. Ekkor asz- tóiskola. A jó alapok lerakása után több büki lány (Csonka
Ildikó, Csóka Tímea, Bolfán Renáta) jutott el országos versenyekre, s folytatta sporttevékenységét a Szombathelyi Haladásban és más egyesületben. Csonka Ildikó 1977-ben a
100 m-es síkfutásban országos ifjúsági bajnok lett, s bekerült az ifjúsági, majd pedig a felnõtt válogatottba is.
1987-ben a Bükön letelepedett, hétszeres magyar
bajnok és olimpiai IV. helyezett birkózó, Szabó Lajos irányításával birkózóklub jött létre, és mûködött néhány évig. A
város környéki és megyei spartakiádokat Vas megyében
lassan felváltották a kis települések versenyei, melyeken
ismét egyre több büki csapat vett részt eredményesen.
Sági

2021. március XI. évfolyam 3. szám • www.repcevidek.hu

Nyomda:
Ipress Center Central Europe Zrt.

A büki sport száz éve

14

