Olvasói levél
TISZTELT RÉPCEVIDÉK
SZERKESZTÕSÉGE!
A hagyományoknak megfelelõen a
Nagygeresdi Önkormányzat idén is megtartotta a falugyûléssel egybekötött Nõnapot. A
megjelent hölgyek a beszámolók után virágot, tortát és pezsgõt kaptak. Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet, minden
nagygeresdi hölgy nevében! Rohanó világunkban jólesõ érzés, hogy ünnepelni is tudnak, ami más községekben és városokban is
szokás. Nemrég kaptuk meg a tavaly téli rezsicsökkentés után járó tûzifát, ami sok családnak, embernek nagy segítség, köztük nekünk
is. Ezért is köszönet jár minden közremûködõnek, többek között a Kormányprogramnak is.
Ha nehezen is, de élhetõ kis község a miénk.
Reméljük, ezek a szokások nem mennek ki a
divatból.
Varga István Tiborné
Nagygeresd

Túl minden határon
- MEG TUDOD CSINÁLNI!
VUJITY TVRTKO BÜKÖN
Az elõbbi az elõadás címe, az utóbbi a fõ
mondanivalója volt a neves író, újságíró, riporter és
kitûnõ elõadó teltházas büki rendezvényének.
Megelevenedtek a nem mindennapi kalandok, félelmetes diktatúrák és (részben nevetséges)
diktátorok (Észak-Korea, Türkmenisztán), háborús
helyszínek (Jugoszlávia, Szomália), érdekes emberek (az utolsó magyar hadifogoly: Toma András, a
félig magyar Németh Szamira, a végtagok nélküli
Vujicsics, a „fekete hógolyó” és az amerikai tornászlány). Hazaszeretet, humor és az akaraterõ diadala mind-mind része volt a lebilincselõen izgalmas elõadásnak. A két óra során a pesszimizmustól eljutottunk az optimizmusig, az álmoktól a kitartáson keresztül a csodáig. Egy felejthetetlen estével lettünk gazdagabbak.
igás

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
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Folyamatos felújítások
az önkormányzati lakásokon
Lépésrõl-lépésre
dolgoznak
Csepregen, újabb szakaszába ért
az önkormányzati szociális bérlakásfelújítási program. A nyílászárók cseréjével, majd a tetõszerkezet felújításával kezdik az idei évet. A Deák utca 8. szám alatti és a Hunyadi utca
12. szám alatti épületek egy közös
udvaron helyezkednek el, így komplex felújításról döntött a városvezetés. Vlasich Krisztián, Csepreg város
polgármestere a sajtóbejáráson elmondta: a kettõ, egyenként négynégy lakásos társasház felújítására a
város saját költségvetésébõl különítettek el forrást. A korábbi ciklusok
alatt az épületek állaga leromlott,
karbantartásuk évrõl-évre elmaradt,
ezért átfogó és teljeskörû megújítás
vált szükségessé. A következetes
döntéshozatalnak, és a tudatos gazdálkodásnak köszönhetõen a képviselõ-testületi szövetség a beruházás
pénzügyi fedezetét is elõ tudta teremteni. Március közepén új, hõszigetelt ablakok és ajtók beszerelésével kezdõdött meg a felújítás, mely
a Hunyadi utcáról számozott ház
esetében a négybõl egy lakást csak

részben érintett: abban ugyanis a
tavalyi esztendõben teljeskörû külsõbelsõ felújítást végezett el az önkormányzat. Szintén a tavalyi év, és
emellett a tudatos városépítés érdeme az is, hogy a kémények újjáépítése is megtörtént az önkormányzat
megrendelésére. Lakásonként három darab nagyméretû, kétszárnyú
ablak, két kisebb bukó-nyíló ablak
és egy bejárati ajtó került beszerelésre, leváltva az elöregedett, kevésbé szigetelõ nyílászárókat. Erre a
részfeladatra hárommillió forintot
költött a városvezetés saját forrás felhasználásával. A tervek közt szerepel a szélfogók és a pincehelységek
ajtóinak cseréje is. A Hunyadi és Deák utcai önkormányzati ingatlanok
tetõszerkezetének felújításához március második felében fog hozzá a
megbízott kivitelezõ, az egyenként
265 négyzetméteres tetõ cserepeslemez fedést kap mûanyag bevonatú horganyzott acéllemezbõl. Az
ingatlanok fedését érintõ fejlesztés
mintegy tíz millió forint, saját költségvetési forrást tesz majd ki.
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Lapunk olvasótábora két településsel bõvült: e
hónaptól Meszlen és Völcsej község lakói is forgathatják a Répcevidéket. Köszöntjük új olvasóinkat.
Mindkét kisközség gazdag múlttal rendelkezik. Évszázadokkal ezelõtt Meszlenben többször is megyegyûlést tartottak. Az is
elõfordult, hogy Vas megye nemesei a Sopron megyeiekkel közösen tanácskoztak itt. A kis település gyermekei ma fõleg a csepregi oktatási intézményekben tanulnak, a vízellátás terén pedig a Soproni Vízmûvek büki alközpontjához tartoznak.
Völcsej „nemes” népi elõneve onnan származik, hogy a falu lakosságának számához viszonyítva itt élt az országban a legtöbb kisnemes. A község 1872-ig a Soproni alsó, majd ekkortól a (felsõ) Sághi, majd 1876-tól a
Csepregi járáshoz tartozott. 1925-ben több közeli településsel együtt a
Soproni járáshoz csatolták.

Április a tavasz legszeszélyesebb hónapja, fontos ünnepekkel. A Magyar Költészet Napjára mi is közlünk néhány verset. A tavaszi napforduló és
a holdtölte idén majdnem egybe esett. Emiatt késõi Húsvét és Pünkösd lesz.
A keresztény vallások legnagyobb ünnepére, Krisztus szenvedése, halála
és feltámadása évfordulójára megújul a természet. A hívõk belsõ megtisztulása mellett, közeli és tágabb környezetünk is megszépül. Már a márciusi TeSzedd! akciók is erre irányultak településeinken. Jó lenne, ha az ekkor
megtisztított árokpartok, erdõszélek… nem csak a Föld Napjáig maradnának ilyenek, hanem éven át is. Ehhez sokak gondolkodásának meg kellene újulnia.
Csepreg meghatározó épületei, a volt Kanizsai-Nádasdy-JankovicsSchöller és az egykori Markovics-Rothermann kastély az elmúlt hónapokban új tulajdonosok kezébe kerültek. Ráadásul az elõbbinek a hozzátartozó Szedenik és Eperjesy villával együtt kínai gazdái vannak. Bízunk abban,
hogy ezek az épületek is végre felújításra és hasznosításra kerülnek.
Sági Ferenc

Következõ lapszámunk 2019. 05. 08-án jelenik meg!
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Rövid hírek
• Nemesládony
NÕNAPI DÉLUTÁN
A falu hölgy lakóit hívta a képviselõ-testület egy kellemes Nõnapi délutánra, március
10-én vasárnap. A jelenlévõket Németh László polgármester úr kedves szavakkal és egy
cserép virággal köszöntötte. A kis és nagy fiúk
versben fejezték ki tiszteletüket a nõi nem
iránt. Fontosnak tartom, hogy már gyermek
korban, a nõk iránti tiszteletre és megbecsülésre neveljük õket.
„Tisztelet jár az asszonyoknak, mindazért
mit egész lényükben hordoznak,
Mert nélkülük sokkal szegényebb a világ,
adassék hát nekik mindig egy szál virág.„

köszöntöttek Nõnapon
A Csepregi Hegyközség borosgazdái a hagyományokhoz híven ebben az évben is köszöntötték a
Csepregi Borhölgyeket március 8-án Nõnap alkalmából a Petõfi Sándor Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárban. A borosgazdák nevében Horváth Gábor mondott ünnepi gondolatokat. Megköszönte a Borhölgyek munkáját, hogy egész évben segítenek a különbözõ rendezvényeken. „Nõnap alkalmából tisztelettel köszöntjük most õket abban a reményben, hogy nemcsak ma, hanem az év minden percében érzik
szeretetünket és megbecsülésünket.” Ezzel a mondattal és idézettel zárta a beszédét.
„Olyanok vagytok Ti nekünk, mint sötét éjjelen ragyogó, kicsi lámpások,
Nélkületek sötétség volna e világon, és semmit sem látnánk ott.
Olyanok vagytok, mint a lágy, tavaszi szellõ, mi simogatja arcunk,
Szemünk felcsillan, mosolyra görbül szánk, ha titeket megpillantunk.
Csengõ hanggal fülünkbe madár füttyöt loptok,
Az is öröm, ha halljuk, hogy egymással locsogtok.
Lépteitek lassan, mint a suta, ha erdõben baktat,
Nyugalmat hoz lelkünkbe, enyhülést a napnak.
Érintésetek bársony, mint a rózsának szirma,
Hiányotok e Földön nincsen, aki bírja.
Bûbájos varázs piros arcotokon a mosoly,
Felvidít mindent körötte, hogy ne legyen az komor.
Köszönjük, hogy segítetek nekünk, csak azzal, hogy vagytok,
Hogy ily sok ajándékot napról napra adtok.
Tisztelet és szeretet jár ezért viszonzásul Nektek,
A lányoknak, mamáknak s az anyának, kik értünk reszkettek.
Ti, szikrázó napsugarak, kik felolvasztják lelkünkben a fagyot,
Kívánunk most Nektek boldog nõnapot!”

A virágok átadása után a Borbarát Hölgyek és a gazdák köszöntötték Horváth Antalt a Csepregi
Hegyközség legidõsebb tagját 95. születésnapja alkalmából. Közös koccintással további erõt,
egészséget kívántak neki.
Horváthné Pados Teréz
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Meglepetés vendégként, a Ber zsenyi Dániel Könyvtár szer vezésében Erõs György
ízrestaurátor érkezett és a csokoládéról, valamint annak készítésérõl tar tott egy érdekes
elõadást, amely kóstolóval zárult. Én magam is részese lehettem e mennyei csodának. Bátran ajánlom mindenkinek, ha útja
az Õrségbe vezet, látogasson el György
ispánki bir tokára, és ízlelje meg eme fenséges alkotásokat. Az elõadás végeztével lehetõség nyílt arra is, hogy kézmûves csokoládét vásároljunk. A délután vendéglátással
zárult. Köszönjük a képviselõ-testületnek,
hogy ismét egy emlékezetes délutánnal
gazdagodhattunk.
Pietrowskiné Végh Andrea

Borhölgyeket
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Kimagasló szépkorúakat
köszöntött a polgármester
A köztiszteletben álló 95 éves Horváth Antalt
és a város legidõsebb hölgyét, Kolnhofer
Jánosné, Kati nénit látogatta meg a város elsõ
embere. Horváth Antal, Tóni bácsi Hunyadi utcai

Felsõszinevér menti területrõl tért haza mikor feleségét málenkij robotra hurcolták. Sokadik generációs csepregi család sarja, jóízûen és szívesen mesél az egykori járási székhelyû város történetérõl, az alsó- és
felsõvárosi legények
ellentétérõl, a Szuszka
és a Rontja elnevezésekrõl, mint rájuk ra-

ban is aktív asszonynak. Kati néni 10 éves kora
óta dolgozott, többek közt állattar tással
Horvátzsidányban, de egészen 92 éves koráig
kaszálással is töltötte idejét. Négy és fél évet dolgozott Németország több városában is. Egy
bátyja és egy húga született. A köszöntések kapcsán a polgármester hangsúlyozta, különös
megbecsülésnek, kiemelt figyelemnek örvendenek a szépkorú polgártársaink, akik megalapoz-

otthonában fogadta Vlasich Krisztiánt, Csepreg
város polgármesterét, aki nem érkezett üres kézzel a jubileumi születésnapra: a város borával és
csokoládé kíséretében üdvözölte az idõs
csepregi polgárt, aki január 27-én töltötte be
ünnepi évfordulóját. Tóni bácsi jó ideig volt a
helyi honismereti kör aktív tagja, fõállásban erdészként tevékenykedett. A Kárpátok közül, a

gadt családnevekrõl.
A 98 esztendõs Kolnhofer Jánosnét a
Szent Katalin Idõsek
Otthonának lakói és
intézményvezetõje Zétényi Irén jelenlétében köszöntötte a városvezetõ, virágcsokorral és csokoládéval kedveskedve gratulált az idõs korá-

ták jelenkorunk mindennapjait, éppen ezért is jó
érzéssel tölti el az, hogy milyen fizikai és szellemi
egészségnek örvendenek.
km
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• Csepreg

Immár 18. alkalommal rendezte meg a borkorcsolyák versenyét 2019. március 23-án a Kõszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete a Jurisics-vár
Mûvelõdési Központ lovagtermében. Bárki nevezhetett, akinek „sütnivalójára” jól csúszik a kõ-

szegi bor, így 42 nevezés érkezett. A Csepregi
Borhölgyek is a hagyományokhoz híven képviseltették magukat. Közülük hárman sütöttek erre

az alkalomra ízletes borkorcsolyát: Horváth Edina, Horváthné Pados Teréz és Németh Istvánné.
A borkorcsolyák mellé a Kõszeg-hegyaljai boros

gazdák borait kínálták. Természetesen a borkorcsolyákat mindenki megkóstolhatta és tapasztalatokat, ötleteket tudtak egymással cserélni a
résztvevõk.
Horváthné Pados Teréz
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BÕKEZÛ TÁMOGATÁSOKKAL
ADNAK ESÉLYT A FIATALOKNAK
Már javában zajlanak a kivitelezési munkák
a csepregi fõtéren álló önkormányzati ingatlanban. A városvezetés az Esély Otthon programban lakhatási és pénzügyi ösztönzõ támogatással is segíti a pályakezdõ fiatalokat. Fejlesztési
helyszíni bejáráson ismertette a nyilvánosság
számára Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív
Program nyertes pályázatát. A 102 millió forintos
kormányzati támogatásból megvalósuló fejlesztés a város fiataljainak is nagy lehetõséget jelent
– hangsúlyozta. A fõtér sarkán álló Czigli-házban
három teljesen új lakást alakítanak ki, s a belsõ
felújítás során a szükséges berendezések és háztartási eszközök mellett számítástechnikai gépekkel és internet hozzáféréssel segítik az ide
beköltözõket. A lakáshasználatra a város pályázatot ír ki, 18-35 év közötti pályakezdõk jelentkezését várják, olyanokét, akik a város közösségi
életének aktív részesei lesznek, s vállalják a mentorprogramban való részvételt is. Elkötelezõdésüket kedvezményes lakhatási feltételekkel honorálják, csupán a rezsidíjakat kell fizetni a két
évre kötött megállapodás alatt. A polgármester
kiemelte: a támogatások sora természetesen itt
nem fogy ki, havi rendszerességû pénzügyi ösztöndíj pályázásra is kínálnak lehetõséget. A
programban részt vevõ fiataloknak a támogatás egy részét elõtakarékossági célból letétbe
kell helyezniük, hogy a késõbbiekben azt
egyösszegben tudják majd az önálló életvitelhez felhasználni. A pályázati részletekrõl Szarka
Anikó, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnöke elmondta, április hónapban a lakhatási
támogatásra várják a beérkezõ adatlapokat,
melyek a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a város honlapján érhetõk el. Érdemes pályázni, hiszen nagy segítség ez a lehetõség a fiataloknak, mellyel érdemes élni annak,
aki komolyan gondolkodik a jövõjérõl.

Borkorcsolya sütése
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Büki télûzés képekben
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MÉCSESEK A CSEPREGI TEMETÕBEN,
OTT IS MEGEMLÉKEZTEK
AZ ISKOLA NÉVADÓJÁRÓL

Kerékpáros
fejlesztést adtak át Csepregen
Március 20-án szerdán átadták a csepregi Rákóczi utcában kiépített kerékpárforgalmi létesítményeket, ez alkalomból együtt biciklizték be az új

utat a képviselõk és a város apraja-nagyja. Összesen 870 méteren alakítottak ki gyalog- és kerékpárutat, kerékpáros sávot és nyomot a város forgalmi ütõerének számító Rákóczi Ferenc utcában.

ségen a Répcementi Citerabarátok dallamos aláfestésével köszöntötték a megjelenteket. Vlasich
Krisztián Csepreg város polgármestere a fejlesztés
részleteirõl elmondta, a Vas Megyei Önkormányzattal közös konzorciumban nyertek el fejlesztési
forrást a város belterületét érintõ kerékpárút kialakítására és mintegy 153 millió forintból valósult
meg ez a beruházás, köszönhetõen a jó együttmûködésnek. Ágh Péter a térség országgyûlési
képviselõje elismerõen szólt a jelenlegi városvezetõ elõtt, akinek jelenlegi, s egyben elsõ ciklusa során tizenegy utca került teljes felújítására, mely történelmi léptékû, hiszen a rendszerváltozás óta öszszesen ennyi utcát nem újítottak fel Csepregen. Az
ünnepi szalagátvágást megelõzõen dr. Kondora
Bálint, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke kiemelte,
a csepregi kerékpárút, nem csak egy a sok közül,
hanem egy útvonal része is: a Bük – Sárvár – Cell-

A munkálatok még a tavalyi esztendõben befejezõdtek, s mivel a tavasz beköszöntével sokan újból
elõveszik a kerékpárjukat, sokan érkeztek biciklivel,
de még rollerrel is az ünnepi rendezvényre. A hajdani malom épülete elõtt rendezett átadóünnep-

dömölk Termál kerékpáros túraútvonal ráhordó
szakasza. Az átadó ünnepséget követõen, ahogyan érkeztek a résztvevõk, úgy is távoztak, stílszerûen kerékpárral, kihasználva a jó idõt és a kerékpárút adta biztonságos közlekedést.
km

fotók: Horváthné Pados Teréz

Csepregen a 2007-ben megnyílt új iskolát a
helység jeles szülöttérõl, dr. Csepregi Horváth Jánosról (1853–1945) nevezték el, akinek jelentõs
szerepe volt 1900 körül a hazai kisiparosok fogyasztási és értékesítési szövetkezetekbe tömörí-

tésében; munkásságáért nemességet is nyert.
Az iskola 2008 óta minden évben ünnepséget
rendez az aulában a névadó születésnapján,
március elsején. 2017 óta ehhez csatlakozik egy
szûkkörû temetõi mécsesgyújtás a névadó szüle-
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inek egy dédunoka által idõközben felújított sírjánál. Dr. Csepregi Horváth János Budapesten
halt meg, ott temették el. Oda most nem mehettünk, de itt leróhattuk kegyeletünket. Tavaly a sírnál a névadó apjáról, a csepregi polgár és 48as honvéd Horváth Jánosról hangzott el egy kis
beszéd, idén pedig anyjáról, Ragasits Rozáliáról
(1829–1919), aki idén 100 éve halt meg. Elmagyarosodott zsirai horvát családból származott.
Tipikus korabeli asszony volt, 28 év alatt 14 gyermeket szült, tehát átlag kétévente adott életet
újabb gyermeknek. Közülük heten érték meg a
felnõttkort. Utóbbiak közül hatan Csepregen
alapítottak családot, csupán János, a névadó
került Pestre. Néhányan megemlékeztünk a
Markovics és Jankovics földesúri családról is, annál a három sírkõnél, amelyeket 2016-ban
Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata hozatott rendbe.
Balogh Jánosné Horváth Terézia
Budapest
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Templomfelújítás, zöldítés Gyalókán
Gyalóka, Gyõr-Moson-Sopron megye legkisebb települései közé tar tozik, legalábbis ami
a 2012-es népsûrûségi adatokat illeti. Ennek ellenére igyekszik fejlõdni, haladni a korral, miközben tisztelettel tekint az 1300-as évekig viszszanyúló tör ténelmére. Mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2 éve könyvet adtak ki a falu
helytör ténetérõl Gyalókai Krónika címmel. Kincse Attila polgármesterrel beszélgettem a jelenrõl és a jövõbeni ter veirõl. „A 2016-ban
megkezdett útfelújítást tavaly fejeztük be, ez
egyrészt az adósságkonszolidációból, másrészt
önerõbõl, harmadrészt pedig pályázati pénzbõl valósulhatott meg. Legnagyobb része az
önerõ volt, viszont így a község teljes belsõ úthálózata felújításra került.
Idén, hogy ne csak autóval lehessen új utakon közlekedni, és a gyalogosokra is gondoljunk, szeretnénk járdafelújításra pályázni. Elmondhatjuk, hogy lassan egy emberöltõ óta
nem nyúlt senki a járdákhoz, a nyugdíjasaink
között van olyan, aki gyermekkorában ugyanezen a kövezeten ment az iskolába. Ez sajnos a
jelenlegi állapotukon meg is látszik. A régi iskolaépületben található az orvosi rendelõ és a
közösségi tér. Az orvosi rendelõnél gondot okoz
a megközelíthetõség, mert nincs akadálymentesítve. Erre sajnálatos módon nem tudunk
megoldást találni, mert az épület és a járda között olyan szintkülönbség van, amit lehetetlen
áthidalni, ezzel az akadálymentesítést megvalósítani. Pályázati úton szeretnénk az épületet
korszerûsíteni. A ravatalozót szándékozunk kívülrõl felújítani, illetve nyílászárócserében is gondolkodunk. A jelenlegi önkormányzati épület
több funkciót is betölt, mert üzemel hivatalként

és könyvtárként is. Önkormányzati alkalmazott
jelenleg nincs, egy közfoglalkoztatottunk van.
Szociális támogatást minden évben adunk a lakóknak, ebben a tanévben 10.000 Ft beiskolázási támogatást tudtunk kijuttatni, ill. karácsonykor is támogatjuk a nyugdíjasokat és a gyerekeket. Alig több, mint 70 fõ jelenleg a község lélekszáma.

A közelmúltban több fiatal család települt a
faluba. Vannak eladó házak a településen,
több is osztrák tulajdonban van. A demográfiai
mutatókat nézve a lakosság közel 20%-a 18 év
alatti, ami azt jelenti, hogy tõlünk nem mennek
el annyira nagy számban a fiatalok. A községben arculatkép kialakításba kezdtünk, ez azt jelenti, hogy igyekszünk egységessé tenni a falut,

zöldítünk, fásítunk. A közterületeken a fûnyírást is
„egységesítettük”, így nem a telektulajdonosok
gondja a megnõtt gyep karbantartása. Szerencsés helyzetben van a falu, mert 5 perc alatt elérhetõ Zsirán az óvoda, az iskola, ahova jó idõben akár bicikliúton is el lehet jutni. Nagy a mobilizáció, szinte mindenhol van autó, így nem jelent gondot a közeli nagyobb falvakba vagy
városokba elutazni. Egy felmérés szerint napi
szinten 2500 autó megy át a zsirai keresztezõdésen, ennek körülbelül a fele a SopronhorpácsRépcevis szakaszon, a másik fele viszont
Gyalókán halad át, így a falu fõ útszakasza
nagy forgalmúnak mondható. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. tulajdonában van, mi nem nyúlhatunk hozzá, így viszont hiába javíttatjuk a saját
útjainkat, ha a Fõ út rossz állapotú marad.
Jelen pillanatban a római katolikus, Keresztelõ Szent Jánosról elnevezett templomunk áll
felújítás alatt. Ez egy homlokzati tornyos, egyhajós, barokk épület, ami 1761-ben épült, így mûemlék besorolású. Az Egyházközség tulajdonában lévõ területen helyezkedik el, így a környezetét nem nagyon van lehetõségünk változtatni,
például nem térkövezhetünk, csupán egy kis
járda készülhet a bejárat könnyebb megközelíthetõsége érdekében. A templom melletti öreg
gesztenyefákat sajnos ki kellett vágnunk, mert a
koruknál fogva már betegek voltak, félõ volt,
hogy egy erõs vihar vagy szél kidönti õket, ezzel
balesetveszélyt idézve elõ. Az elõzetes tervek
szerint a felújítást július 30-ig befejezik. Ha a
templom elkészül, szeretnénk egy átadó ünnepséget tartani, amire az elszármazottakat is meghívnánk.”
Zsoldosné H. Kati
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Azt írta az újság...
A RÉPCE-VIDÉK AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTOLSÓ ÉVEIBEN
csipett el, ezek a büki cukorgyárból szöktek meg, berektompaházi ifjúság júniusi mûkedvelõ elõadáés a közeli erdõben éldegéltek.“
sán és a csepregi július 28-i tombolán és táncmuA hátország lakosságának életkörülményei fo- latságon már „a háborúban elesett hõsök emlékékozatosan romlottak. Oldalakon keresztül lehetne nek megörökítésére“ is gyûjtöttek.
sorolni a megyei napilapokból a helyzet súlyosbo1918 második negyedévétõl, a breszt-litovszki
dására utaló írások címeit. Ehelyett inkább idézem békét követõen térhettek haza az orosz, majd a
Simon Géza, akkori csepregi járási fõszolgabíró, Romániával kötött békeszerzõdés után a román
damonyai gazda, nyugdíjas korában „a Sop- foglyok is. Cserében a magyar hadifoglyok is lasronmegyei Gazdasági Egyesület ügyv. alelnöke” san visszajöhettek Oroszországból és Romániából.
tanulmányából a hátországi nehézségek össze- A Soproni Napló augusztus 24-i számában a követfoglalását.
kezõ írás olvasható: „Szaporodnak a válóperek.
„A terményárak kezdtek emelkedni, de ezzel Mióta hadifoglyaink Oroszországból tömegesebszemben megindultak a rekvirálások [maximált ben jönnek haza, egyre szaporodik a törvényszéki
áron történõ hatósági behajtások] haválókeresetek száma. Az itthon magádicélokra. A katonáknak kenyér,
ra maradt asszonynép nem minhús, a lovaknak abrak
dig viselkedett tisztességekellett… A kívánt mennyisen. Pedig falun mindent
ségek egyre nõttek, és
tudnak, és nagyon ternemsokára már nem
mészetes, hogy a hacsekély
gondot
difogságból hazajöadott” kielégítésük…
võ férjnek is elmond„A gabonák értékét
ják, hogyan viselte
más termények árámagát hitvese a tához képest mestersévollét hosszú ideje
gesen lenyomták… az
alatt... Ilyenkép az apélelmezési fejadag”-ot
ró falusi házakbban
Horváth Sándor
„rendkívül alacsonyan államostanában sok tragédia
büki huszár
pították meg… a gabona fejátszódik le... Az még a jobbik
leslegeket igénybe vették… Faluheeset, mikor a férj nem a fegyverét
lyen is jelentkeztek a lisztben ellátatlanok… A
használja, hanem a törvényszékhez fordul...“
malmok teljes ellenõrzés alá kerültek… A kenyér1918 nyarán a már kiképzett, de a frontra még
gabona feleslegeket a központba irányították, on- ki nem szállított katonákból állítottak össze katonanan küldtük vissza a lisztet a falukban ellátatlanok- osztagokat az aratási munkák segítésére. A
nak. A szállítások késedelmesen történtek, sok kop- csepregi járás három hetes idõtartamra három
lalás, ínség származott ebbõl.”
ilyen aratószázadot kapott július 10-én, akiket aráNem feledkeztek meg a sebesültek, rokkantak, nyosan a járás gazdáinak a rendelkezésére bos a hadiárvák családjának segítésérõl. A Vöröske- csátottak. Segítõ munkájukat a szeszélyes idõjárás
reszt többször hírdetett gyûjtést, melyben a helyi rendkívüli módon hátráltatta. Ugyanis az 1918. év
szervezetek tagjai oroszlánrészt vállaltak. A még idõjárása nem csak a frontokon harcolókat, hamûködõ egyesületek továbbra is szerveztek jóté- nem a hátország mezõgazdaságában dolgozókat
kony célú mûsorokat, bálokat, melyeken mindig is nehézségek elé állította. A Medárd-idõszak haszép számmal akadtak „felülfizetõk“, akiknek a me- talmas esõket és hûvös idõt hozott. Az aratás jelengyei lapok tudósításaiban is köszönetet mondtak. tõs része augusztusra tolódott, de az esõ akkor és
Ilyen rendezvény volt 1917. október 25-én a késõbb is gyakori vendég volt. A Soproni Napló
horvátzsidányi ifjúság Katalin napi, a büki fiatalság szeptember 11-i számában olvasható: „Még sok
szilveszteri, 1918-ban az alsószakonyiak és a olyan községe van a vármegyének, ahol a gabolócsiak farsangi, a felsõszakonyiak május végi nát nem tudták betakarítani. A kedvezõtlen idõjátáncmulatsága, a nemesládonyi evangélikus fia- rás következtében azután a kepékben csirázni
talok július közepi mûsora és az azt követõ bál. A kezd a gabona. Az olyan nagy esõk, mint a tegna-
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Már háromszor lehulltak a falevelek, de a katonák még mindig nem térhettek haza, s a harcok
1917-ben is folytatódtak. Nem volt család az országban, melyet ne érintett volna a háború. A közel négy és fél év alatt “hoszabb vagy rövidebb
ideig a 18-53 év közötti férfi lakosság túlnyomó
többsége teljesített katonai szolgálatot.” Kezdetben azt tervezték, amikor a front helyzete lehetõvé
teszi, a katonáskodó gazdák egy részét néhány
hétre hazaengedik a sürgõs munkák elvégzésére,
de ez nagyon esetleges volt. A mezõgazdasági
munkák jelentõs részét a nõk, az idõsek, a fiatalok
és a gyerekek végezték a Répce-vidéken is.
A kormány lehetõvé tette, hogy a munkára jelentkezõ szerb és orosz hadifoglyok is segítsenek a
falusiaknak. /Vas megyében Ostfyasszonyfán,
Lékán (ma Lockenhaus Burgenlandban), Sopron
megyében Sopronnyéken (ma Neekensdorf Burgenlandban), Moson megyében Boldogasszonyban (ma Frauenkirchen Burgenlandban) voltak a
nagyobb hadifogolytáborok./ Az igénylõ kisgazdaságokban egyénileg, az uradalmakban pedig
csoportosan vállalhattak munkát a hadifoglyok. A
munkára kihelyezett katonákkal való emberséges
bánásmódra, az esetleges szökések megakadályozására a földmûvelési miniszter rendeletet adott
ki, s ez alapján a vármegyei alispánok által készíttetett plakátok, hírdetmények irányították rá a lakosság figyelmét. A Büki Cukorgyár helyi gazdaságában 1917-ben harminc fõs, orosz hadifogoly
csoport segített a munkák végzésében.
A korabeli napilapokból tudjuk, hogy a munkára kihelyezett hadifoglyok egy része elszökött a
munkahelyérõl. 1917. „augusztus 22-én a csendõrség járõre egy veszedelmes orosz rablóbandát fedezett fel a német(ma kis)zsidányi erdõnek a Kõszeggel határos részében.“ A foglyok három kalyibát tákoltak össze fából. „Az egyikben fel volt halmozva az összelopkodott sertések húsa, csirkék,
kukorica, krumpli, stb. A másik hely az állatok leölésére szolgált, a harmadik helyen pedig laktak.“ A
csendõrök csak kettõt tudtak elfogni a szökevények közül, a többiek pedig megugrottak. A bûnjeleket viszont lefoglalták. Október végén, a szökevények „a rossz idõ beálltával otthagyják erdei
magányukat, és munkát kérve beszállingóznak a
közeli falvakba.“ Ekkor újabb razziát tartottak, és
„Németzsidányban négy hatalmas termetû oroszt
fogtak el a csendõrök... A répcelaki õrs hármat
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pi is volt, napokig megakasztják a gazda
munkáját.“ Szeptember 15-én arról panaszkodnak, hogy ...“még a módos cukorgyárak termésének 30 %-a is kint nyugszik a tarlókon.“ A másik
nagy probléma: „a cséplést a benzin és szénhiány
hátráltatja.“ Természetesen a szállítást is. Október
elején viszont „az eddigi enyhe napokat valósággal télies idõ váltotta fel... majdnem a fagypontra
szállott le a hõmérséklet... a lakások már nagyon
kihültek. Attól is lehet tartani, hogy ez a szokatlan
idõjárás még jobban megnöveli a spanyol betegségben levõk számát, mert sokan fognak
meghülni. Egy kissé bizony korán szakadt reánk ez
a télies idõ, mikor igazi nyarunk sem volt, és fûtõ
anyaggal sem vagyunk ellátva.“
Október 20-án már arról cikkez a Soproni
Napló, hogy „a cukorrépa kiszedését... nagyban
hátráltatja, hogy az idõjárás nem akar teljesen
szárazra fordulni. Ha nem is esik mindennap az
esõ, de azért elég nedvesség került a földbe, és
a sár hátráltatja a répaszedõk munkáját,“ s a
lábbelihiány és a hideg is. Pár verõfényes, szép
nap után október 27-én újra „ólomszürke az égboltozat, és hol sûrûbben, hol halkabban, de
egyre esik az esõ“... A szállítást végzõ fogatoknak
is meg kell küzdeni a sárral.
A személy forgalomat 1918 õszétõl két vonatpárra korlátozták a Déli vasúton, a SárvárRépcevis-Kõszeg vicinálison pedig egyre. „Jönnek-mennek a túlzsufolt vonaton a lépcsõkön
lógva az utasok, akik közül minduntalan áldozatul esik valaki a lehetetlen közlekedési
viszonyoknak“ írta a Soproni Napló 1918. szeptember 11-én. A következõ hetekben a haza-

teszi, hogy a gyári gazdaságokban január közepéig ki tudják szedni a cukorrépát. Másutt még 20
%-a a földben van, s a szállítás és feldolgozás továbbra is akadozik, de az már egy másik történet.
Ekkorra már - Simon Géza fõszolgabíró idézetét
folytatva - „az általános helyzet igen komolyra
fordult… a készletek, úgy a
A fotókat Balogh Lajos bocsátotta rendelkezésünkre!
mezõgazdasági termények,
mint az ipari cikkek, a kimerüléshez közel voltak… A
megszorító intézkedések oly
tömegesek, és annyira lehetetlen állapotra vezettek,
hogy a rendeletek átlépése
és nem betartása volt a
szabály… 1918. október…
teljes felfordulás; az arcvonalak felbomlottak… tódul
haza a fegyelmezetlen tömeg, fegyveresen, zendülésre, foglalásra készen… a
józanság teljes hiánya, az
Horváth Sándor büki huszár bajtársaival
elégtételvételnek valami ki
tésére az egyre nehezebb helyzetbe kerülõ or- nem alakult módon való kívánsága, rendetlenkeszágban nincs lehetõség.) A növények (burgonya, dés, zendülés. A földmunkákat elhanyagolják; a
kukorica és répa) betakarítása már nem csak a répa tavaszig a földben marad, a községek beltemostoha idõjárás miatt késik. Az élelem-, tüzelõ- és rületén puskáznak - [decemberben a csepregi fõlábbelihiányos helyzetben, amikor a pénz egyre szolgabíró ablakán is belõttek!] -, a vadorzás hiheértéktelenebb lesz, az árak pedig tovább nõnek, a tetlen méreteket ölt… irtják az erdõket”…
dolgozók szervezkedni kezdenek - december 8-án
A Károlyi kormány, hogy elkerülje az oroszorszáBükön is megalakul a Szociáldemokrata Párt helyi gihoz hasonló robbanást és polgárháborút, kénycsoportja - és magasabb bért követelnek. Mire telen leszerelni a hazatérõ katonákat. De az már
ebben megegyeznek, megérkeznek a fagyok. egy újabb történet.
Majd a december végi-januári enyhülés lehetõvé
Sági Ferenc

özönlõ katonaság miatt a vasúti személy- és polgári teherforgalmat tovább korlátozzák.
A kõszén- és munkáshiány, továbbá a kevés répa miatt a Nagycenki Cukorgyár 1918-ban csak
november 18-án kezdi el a répafeldolgozást. (A
büki gyár már 1917 márciusában leégett, újjáépí-

Sopronhorpácson megkezdõdött a NEK-re való felkészülés
resszusra való felkészülésének ünnepélyes megnyitására. A szentmisén koncelebrált Kovács Pál
atya. A szentmise kezdetén Németh László atya elindította a templom szökõkútját, amelyet a 2020as NEK jelmondata, a „Minden forrásom belõled
fakad” ihletett. A logó felsõ részén látható ostya és
az alatta levõ kehely az Oltáriszentséget jelképezi.
Az ostya közepén a kereszt a Golgotát, Krisztus áldozatát ábrázolja, piros színe Jézus szeretetét és
az emberekért vállalt kereszthalálát fejezi ki. Az Oltáriszentségbõl fakadó forrás a Kongresszus mottójául választott mondatot érzékelteti. A négy vonalban aláhulló víz a négy evangélista által szétterjedõ Örömhírt mutatja. A kép alsó részén hullámzó
folyó az Egyház örömhírvivõ tevékenységét fejezi
ki és egyben a Kongresszus helyszínén, Budapesten keresztülfolyó Dunára is utal. A logó három szí-

ne (piros, arany és égszínkék) az ikonfestés hagyományainak megfelelõen jelképezi a Szentháromságot (Atya, Fiú és Szentlélek), ugyanakkor megegyezik Budapest zászlajának színeivel is. A logó
alsó részén olvasható felirat színe Magyarország
nemzeti színeinek felel meg. A sopronhorpácsi hívek mellett a testvérplébániák, Egyházasfalu, Keresztény, Und és Zsira képviselõi is részt vettek az
eseményen. A szentmisét követõen a jelenlévõk
körmenetben vonultak Sopronhorpács határába,
ahol a kijelölt földparcella megáldása után ünnepélyes keretek között elvetették a plébánia búzáját. Kovács Pál atya ötlete nyomán az itt termett
búzából fogják sütni majd a plébánia ostyáját. Az
ünnepi esemény méltó lezárásaként a sopronhorpácsi mûvelõdési házban Németh László atya
katekézist tartott .
SHeni
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Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust
(rövidítve NEK, IEC2020) 2020. szeptember 13–20.
között tartják Budapesten. Az 1881 óta rendszeresen az utóbbi idõben négyévente megszervezett
egyhetes nemzetközi rendezvényen a katolikus
egyház tanítása szerint az oltáriszentségben jelen
lévõ Jézus Krisztust hirdetik és ünneplik. Magyarországon 1938 májusában tartották a 34. Eucharisztikus Világkongresszust, így a 2020-as esemény a
második ilyen alkalom lesz. A felkészülés országszerte megkezdõdött, melyhez Sopronhorpács is
csatlakozott. Március 3-án Németh László atya, a
Gyõri Egyházmegye általános püspöki helynöke
mutatott be ünnepi szentmisét a Szent Péter és
Pál-templomban, amelynek keretében sor került
az öt testvérplébánia, az „5-NEK” – Egyházasfalu,
Keresztény, Und, Zsira és Sopronhorpács a kong-
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Sárváry László:

Hegyalja

(Tavasz)

A fák ágán
madársereg
csicsereg.
A fagyos felhõ
messze száll,
messze már.
A patakon
fény csillan,
perc suhan
sebesen.

Képekben a csepregi
megemlékezés

Orbán György:

Engemet is
gondolat bánt…

Csak a lelkemen át
vívhatok csatát,
száguldhatok fényes diadalra
az ellen, ki becsületem falja.
Magyar szélbe szórt eszméket
dalol újra a költészet.
Elérkezik a nagy
feltámadási nap,
amikor a bátran élõk hõsök lesznek,
Isten színe elõtt elégtételt vesznek.
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Engemet is gondolat bánt, egy:
magyarságom ma gyáván élni meg!
Megbújni, mint tolvaj,
pedig semmit sem lopott,
miközben féregfoggal rágnak
az igazi tolvajok.
Hallgatni sunyin rágalmazásokat,
pokolra engedni igazságomat.
Elárult hazában hazátlanul élni,
elárvult földön nyugovóra térni.
Ne ily sorsot adj, Istenem,
ne ez legyen a végzetem!
Legyek nyelv, mely tanúsít engemet,
hangomon át hallják nemzetemet.
Legyek szív, mely hõseinkért dobog,
síkra lépve miattuk alkotok.
Õértük dobom le Európa láncát,
parlamentarizmus hamis szabadságát.
Keletre és délre harsog a gyalázat,
magyar történettel mossam le e mázat.
Megtarthassam én,
ami az enyém!
Ahol kell, ott folyjon, fecsegjen a Duna,
szénarúddal mutassam: nem oda Buda!
Végszavam egy örömteli ország
nemzeti vásznába sokszorozzák.
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Egy csepregi bringás lány sikerei
KITARTÁS, SZORGALOM, TELJESÍTMÉNY
– A jó idõ beköszöntével többször láttalak kerékpározni a városban és a
”csepregi hegyen„ is. Hallottam a szép
eredményeidrõl. Beszélnél- e ezekrõl? Magadról mesélj egy kicsit!
– Horváth Adél vagyok, jelenleg Csepregen
élek itt jártam általános iskolába, középiskolai
éveimet pedig a Jurisich Miklós Gimnázium di-

ákjaként töltöttem. Jelenleg Budapesten a Testnevelési Egyetem hallgatója vagyok, ahol kerékpár edzõnek tanulok.
– Mikor kezdted el ezt a sportot? Mikor
szeretted meg?
– Versenyszerûen májusban lesz pontosan 3
éve, hogy ezt a sportágat ûzöm, de ennél jóval

elõbb talán olyan 5-6 éve már, hogy a kerékpározás „szerelmese” lettem. Superior MTB Teamben versenyzem.
– Hogyan tudsz a versenyekre felkészülni? Hol milyen terepen edzel?
– A versenyszezon márciusban kezdõdik és
október közepén ér véget, ilyenkor október végétõl november elejéig egy lazább pihenõsebb
idõszak van, majd ezt
követõen már kezdõdik is az alapozás,
amely tulajdonképpen a következõ versenyszezon megalapozásának a kulcsa.
Télen ezért is kell
mennyiségileg sok
edzésmunkát elvégezni kiegészítve akár
futással is, de itt említeném meg, hogy kiváló alkalmat jelentenek ebben az idõszakban a cyclocross
versenyek. Aztán ahogyan megyünk a tavasz felé jönnek az egyre keményebb edzések.
Én ezeket a tréningeket általában Ausztriában
abszolválom mivel jó az utak minõsége, illetve
lehet bõven szintkülönbséget gyûjteni, ami nagyon fontos szempont. Az országúti edzések
mellett szoktam erdõben terepen is edzeni, mivel mountain bike versenyeken is indulok.

– Milyen eredményeid vannak?
– 2017. országúti amatõr magyar bajnok Top
Maraton sorozat 1. hely, 2018. országúti hegyi
OB 3. hely, XCM OB 3.hely, CX OB 2. hely, wu23-

Horváth Adél a dobogó harmadik fokán

ban Top Maraton sorozat 1.hely. Ezek a nagyobb értékkel bíró eredmények, de ezek mellett még rengeteg dobogós helyezéssel gazdagodtam.
– Milyen terveid, céljaid vannak?
– Rövid távon gondolkodva minél elõbb bekerülni a nemzeti válogatottba. Hosszútávon természetesen egy profi külföldi csapatba való kerülés, illetve egy MTB maraton VB top 10 vagy
egy országúti EB top 10.
– Kívánom, hogy ezek a céljaid megvalósuljanak! Gratulálok az eredményeidhez és
további sikereket kívánok! A kitartás elnyeri
jutalmát. Büszkék vagyunk Rád, hiszen
Csepreg jó hírnevét viszed amerre jársz.
Horváthné Pados Teréz
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Rövid hírek
• Csepreg
ESZKÖZÖKKEL
FEJLESZTIK A CSEPREGI TELEPÜLÉSI
MENTÕCSOPORTOT

Farsang Tömördön
Az elmúlt évektõl egy kicsit eltérõ volt az idei
farsang idõszaka községünkben. Mindenki számára ismerõs, hogy január 6-án kezdõdik a mulatozás
idõszaka, nálunk a buszmegálló „álarcai” már je-

lakókat, gyûjtötték a tojást, az ajándékokat, s búcsúztatták a telet. 2019. március 02-án 18 órától
BATYÚS BÁL vette kezdetét a Faluházban. Volt jelmezes felvonulás, derülhettünk a farsangi jeleneteken,

lezték, hogy idén hosszú lesz ez a vidámsággal bõvelkedõ idõ. Nemcsak arra hívták fel a figyelmünket, milyen jó mulatozni, hanem arra is, hogy készüljünk arra! Húshagyó kedd elõtti szombat délelõttjén a csepergõs idõben járták a Csicsókások
a falut, ûzték a rossz szellemeket, táncba vitték a

amit kicsik és nagyok jelenítettek meg. Jól szórakozott a nagyérdemû. A zenés estét a tombolatárgyak sorsolása szakította meg. Köszönjük a felajánlásokat, gratulálunk a nyerteseknek! Köszönjük a
szervezést, az elõkészületeket, s a hagyományaink
megõrzését!
KSzÁ

Kár felszámolás során bevethetõ új eszközöket kapott a 2016-ban alakult Csepregi Önkéntes Települési Mentõcsoport március 19-én,
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósá-

Büki Attila:

HANGOK HAIKURA
A szegény ember
otthona a természet
hol boldog s dalol

a gazdag ember
fél a szegény dalától
s kincse mulandó.
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gon. A Katasztrófavédelem nyertes pályázati
forrásból, országszerte kétszáz önkéntes mentõcsoport részére ad át újonnan beszerzett
eszközöket, stratégiai partnerei részére képzési
lehetõséget is biztosít az eszközök szakszerû
használatához. A megyeszékhelyen megrendezett ünnepi átadó eseményen egy áramfejlesztõt és egy zagyszivattyút vehetett át Vlasich
Krisztián polgármester, a Csepregi Önkéntes
Települési Mentõcsoport vezetõje és Dr. Balogh
László jegyzõ, Dr. Bognár Balázs tûzoltó ezredestõl, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától. A nagyteljesítményû,
modern Heron típusú gépek hatékonyabban
segítik az esetleges káresemények felszámolását. Nagy segítség a mentõcsoport munkájának az áramtermelõ, mely segítségével éjszaka is fennakadás nélkül lehet majd dolgozni. A
katasztrófavédõk és az önkéntes mentõcsoport tagjainak együttmûködésének eredményeként megvalósult fejlesztések a településen élõk védelmét fogják szolgálni.
km
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Jótékonysági gálamûsor az óvodásokért

Fotók: Koszorú Mihály

Hatalmas érdeklõdés mellett zajlott a IV. Jótékonysági Gálamûsor. A színházterem csordultig

megtelt, akiknek már nem jutott hely, azok az aulában pótszékeken, nagyképernyõs tévén néz-

hették végig a fergeteges mûsort. A gyermekek
és a vendégszereplõk mûsora minden elképzelést felülmúlt, szereplésüket vastaps kísérte. A jótékonysági gálaesten befolyt összeggel az intézmény a “A Csepregi Óvodásokért Alapítvány” -t
kívánta támogatni, s így több, mint 300.000 Ft került felajánlásra. Az alapítvány kuratóriumi elnökével egyeztetve a közös célunk az, hogy minden évben az iskolába készülõ gyermekeket elvigyük kirándulni, aminek a teljes költségeit fedezné az alapítvány. Ezen kívül fejlesztõ játékok, eszközök beszerzése szerepel a prioritások között.
Köszönjük mindenkinek a támogatást!
Külön köszönet a Csepregi Óvoda és Bölcsõde KIKI minden dolgozójának!
Maximovics Veronika
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Rövid hírek
• Tompaládony
„Cseppen a tóba a reggeli zápor,
Füttyög a fecske a ház tetején,
Csillan a harmat a bodzavirágon,
Orgonaillatot ringat a szél.”

Ha Tömörd neve elhangzik egy-egy társaságban, sokaknak egy gyerekkori élmény, egy
kirándulás, a Kéktúra állomása vagy a Madárvárt jut eszébe. Folytatjuk a lakók bemutatását!
Az egyik közösségi oldalon érdekes és izgalmas beszámolókat olvashatunk dr. Gyurácz
Józsefnek, a Chernel István Madár tani és Természetvédelmi Egyesület elnökének tollából.
Tõle idézzük az írásokat, melyek a 20 éves
megfigyelések eredményeit rögzítik. A különleges látogatókról a Répvevidék olvasói is ismerkedjenek meg!

(23 példány) 2014-ben gyûrûztük. Az éves fogások erõteljes csökkenõ tendenciát mutattak
2001 és 2017 között. A mezei verebek többsé-

A kormos légykapó (Ficedula hypoleuca)
szubdomináns énekesmadár a vizsgált területen. Összesen 1811 példányt gyûrûztünk az õszi
vonulási idõszakokban 1998 és 2017 között. A
legtöbbet (189 példány) 2017-ben, a legkeve-

gét az augusztusi diszper ziós idõszakban gyûrûztük, több, mint felét a cserjés gyepnövényzetben fogtuk be.
Az õszapó (Aegithalos caudatus) szubdomináns énekesmadár a vizsgált területen. Összesen 1541 példányt gyûrûztünk az õszi vonulási
idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet
(153 példány) 2010-ben, a legkevesebbet (27
példány) 1998-ban gyûrûztük. Az éves fogások
nem mutattak sem növekvõ, sem csökkenõ tendenciát 2001 és 2017 között. Az õszapó õszi vonulása szeptember elején kezdõdött, amit több
kisebb vonulási hullám követett a 2001-2017-es
idõszakban. A vonulási csúcs október végére

sebbet (22 példány) 2005-ben gyûrûztük. Az
éves fogások nem mutattak sem növekvõ, sem
csökkenõ tendenciát 2001 és 2017 között. A kormos légykapó õszi vonulása augusztus elején
kezdõdött a 2001-2017-es idõszakban. A vonulási csúcs augusztus második felére (augusztus
17 – 28) esett, de egy kisebb vonulási csúcs
szeptember elsõ felében (szeptember 1 – 14) is
megfigyelhetõ volt. A vonulás október elején
befejezõdött. Az utolsó madarat október 7-én
(2007) fogtuk. A visszafogott madarak aránya
7% volt 2006-2007-ben. A visszafogott madarak
leghosszabb minimum tartózkodási ideje 23
nap volt. Egy Tömördön 2009 õszén gyûrûzött fiatal hím kormos légykapó még ugyanazon õsszel került meg Olaszországban. A Tömördön
gyûrûzött kormos légykapók több mint 50 %-át a
cseres-tölgyes szegélyében fogtuk be.
A mezei veréb (Passer montanus) domináns énekesmadár a vizsgált területen. Összesen 4386 példányt gyûrûztünk a költés után
idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet (784 példány) 2003-ban, a legkevesebbet

(október 22 – 27) esett. A vonulás november közepére valószínûleg befejezõdött és néhány
példány át is telelhetett a vizsgálati területen. Az
utolsó madár befogásának dátuma november
7 (2000) volt. A visszafogott madarak aránya
23% és 24% volt 2006-2007-ben. A visszafogott
madarak leghosszabb minimum tartózkodási
ideje 23 nap volt. A Tömördön gyûrûzött õszapók több mint 50%-át a cserjés gyepnövényzetben fogtuk be.
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A tavalyi évhez hasonlóan a márciusi hoszszú hétvégén került megrendezésre a várvavárt tavaszköszöntõ rendezvény, ahol egyben
megemlékeztünk az 1948-as forradalomról,
nemzetünk újkori virágzásának legszebb idõszakáról is.
A délután folyamán településünk talpraesett gyermekei egyéni, ötletes jelmezekbe,
valamint klasszikus szerepekbe, csoportos, tanulságos produkciókba egyaránt megmutatták magukat. A felnõtt korosztály elrepített
minket a mindennapi, szociális problémáktól
az oktatás nehézségein át egészen a jó hangulatú, minden gondot feledtetõ, felhõtlen
operett világáig.
A sokszínû elõadás után az est jó hangulatáról és a talpalávaló zenérõl a Ballantines Zenekar gondoskodott, közben természetesen a
tombolajegyek is elkeltek, s pihenésképpen a
tombolatárgyak is megtalálták új gazdájukat.
Az idei év különleges mér földkõ volt a társulat életében, mivel fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte a Tompaládonyi Fiatalok
Társulata. Nincs születésnap torta nélkül, a
polgármester gyertyával, tûzijátékkal díszített
tortával köszöntötte a lelkes, agilis társulati tagokat. Örömmel mondható, hogy a több éve
teltházas rendezvényen, az elmúlt 15 év alatt
bizony sokan nemcsak nézõként vettek részt,
hanem megmutatták tehetségüket, rátermettségüket a színpadon is.
A közönséget szórakoztató sok-sok mûsorszám és azok koreográfiái mind az ötletességrõl, a kreativitásról, a fantáziadús alkotásról
árulkodtak. Köszönet érte a gyermekeknek, a
szüleiknek és mindenkinek, akik kitartóan és
szorgalmasan együttmûködtek egymással a
közös célok érdekében. Az évrõl-évre összeállított mûsor erõt, bátorságot és jókedvet ad
mindenkinek.
„Ragyogj, élvezd ki a létet, legyél vidám, s
tégy azzá másokat. Gyújtogass gyertyát a
szeretet tüzével, s csak tápláld a lángját.”
H.H.R.

A Madárvárta lakói… (4.)
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A nádi sármány (Emberiza schoeniclus)
szubdomináns énekesmadár a vizsgált területen.
Összesen 1814 példányt gyûrûztünk az õszi vonulási idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet (209 példány) 2012-ben, a legkevesebbet (26
példány) 2002-ben gyûrûztük. Az éves fogások
nem mutattak sem növekvõ, sem csökkenõ tendenciát 2001 és 2017 között. A nádi sármány õszi

vonulása szeptember végén kezdõdött a 20012017-es idõszakban. A vonulási csúcs október
második felére (október 21 – 25) esett, a vonulás
még november elsõ felében tartott. Az utolsó madár befogásának dátuma november 18 (2000)
volt. Kettõ Tömördön gyûrûzött nádi sármány került meg Olaszországban és kettõ Csehországban
gyûrû-zött példányt fogtunk vissza Tömördön. A
Tömördön gyûrûzött nádi sármányok 50%-át a
mocsárban (tó) fogtuk meg.
KSzÁ
Nagygeresd Község Önkormányzata az
idei tavaszon is színházlátogatásra invitálta
az érdeklõdõket. A Bob herceg címû két felvonásos operett elõadást tekintjük meg a
Gyõri Nemzeti Színházban.
Csoportunk, 45 fõvel indul a kulturális
programra. A jelentkezõknek nagyon jó szórakozást kívánok!
Németh Lajosné

Éves beszámoló

a közmeghallgatáson

Nagygeresd Község Önkormányzata a hagyományokhoz híven, március 8-ra hívta össze a
falu lakóit, hogy tájékoztatást adjon a 2018-as
év tevékenységeirõl és ismertesse az idei évre
vonatkozó terveket.
Az érdeklõdõk részletes beszámolót hallhattak a megvalósult beruházásokról, programokról. Szó esett az önkormányzat által nyújtott különféle támogatásokról. Polgármester úr kiemel-

te a szülõknek nyújtott nem csekély anyagi segítséget, valamint a karácsonyi vásárlási utalványt, amelybõl minden háztartás részesült.
Felvázolta az elmúlt évtized legnagyobb beruházását, amelynek a kivitelezésére tavasszal
kerül sor.
A pályázat útján elnyert pénz és az önerõ,
mintegy 15 millió forintos befektetést jelent településünk életében. Az elnyert összeg járdafelújításra lesz fordítva, amely során a régi, közel
30 éves aszfaltréteget eltávolítják, és helyette
egy új burkolatot kap a felület. A falumegújítási
program keretében, újabb pályázatok benyúj-

tását tervezi a képviselõ-testület. Községünk is
bekerült a falusi családi otthonteremtési támogatás (CSOK) kedvezményezettjei közé, emellett az önkormányzat továbbra is támogatja a
házastársi kapcsolatban élõk elsõ lakáshoz jutását. Polgármester úr beszámolt a rezsicsökkentés keretében kiutalt tûzifa és egyéb tüzelõanyag kiosztásáról. A hallgatóság elé terjesztette a 2019. évi rendezvénynaptárt, amelyben
számos kisebb rendezvény mellett most is szerepel a július 27-én tartandó falunap és az augusztus 19-én megrendezésre kerülõ fogathajtó
verseny. A felszólalásokra és kérdésekre adott
válaszokat követõen, lezárult a falugyûlés hivatalos része. A továbbiakban a hölgyek méltatása, megajándékozása és megvendégelése következett. A méltató szavak kifejezték a nõi nem
dicséretét, köszönetet és hálát tolmácsoltak. A
megindító gondolatok után a jelenlévõ hölgyek egy cserepes cikláment kaptak ajándékba. A felszolgált tortaszeletek elfogyasztását követõen, a Szó-és Kép Színpad elõadásában,
Móricz Zsigmond fergeteges humorral átszõtt
darabját láthatta a közönség. A dinnyék címû
komédia paraszti környezetben játszódik, a fur fangot, a ravaszságot és a kapzsiságot helyezve elõtérbe, ezért nagy sikert aratott a nézõk
körében. Polgármester úr szavait idézve: „Olyan
módon szeretnénk emlékezetessé tenni ezt a
napot a hölgyek számára, hogy mintegy érzelmi akkumulátor, a lehetõ leghosszabb ideig kitartson!” Reméljük így lesz!
Németh Lajosné
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Közmeghallgatással

Rövid hírek
• Sajtoskál
HÕSÖKRE EMLÉKEZETT SAJTOSKÁL
Az 1848-as forradalom és szabadságharc
171. évfordulója alkalmából Sajtoskál község
megemlékezett nemzetünk hõseirõl. Sajtoskál
utcái nemzeti színekbe borultak, hiszen minden házra kikerült a magyar zászló. A megemlékezésre délután kettõ órakor került sor a
Hõsi emlékmûnél. Az ünnepség a Himnusz kö-

Ahogy az már évek óta hagyomány Sajtoskálon, idén is a közmeghallgatással egyidejûleg tartották meg a nõnapi köszöntõt. A rendezvény Haller Imre polgármester köszöntõjével
vette kezdetét, mely során köszöntötte a jelenlevõket, a képviselõ-testület tagjait, a hivatal és
az önkormányzat dolgozóit, valamint Csajbi Lívia aljegyzõ asszonyt. A képviselõ-testület öt
tagjából négy jelen volt, így a gyûlés határozatképesnek minõsült. A köszöntõt követõen a polgármester felsorolta a 4 napirendi pontot, mely
közül az elsõ egy beszámoló volt az Önkormányzat 2018. évi munkájáról. Sajtoskál képviselõ-testülete maradéktalanul teljesítette az elõzõ év feladatait, mint például a hivatali ügyeket,
egészségügygyel, oktatással és a
közterület rendezéssel
kapcsolatos munkálatokat. Említésre kerültek az elõzõ év rendezvényei is, a farsang, anyák napja,
nyugdíjas nap, játszóház, falunap és sajtfesztivál, falukirándulás,
horgászversenyek, mikulás ünnepség és az adventi mûsorok. A tavalyi évben
is nagy népszerûségnek örvendett a 24.
Sajtoskáli Falunappal egybekötött 14. Sajtfesztivál és Vásár. Idén is az ország különbözõ részeirõl érkeztek sajtkészítõk, hogy bemutathassák
és árusíthassák termékeiket. Ebben az évben is
rengetegen látogattak el a rendezvényre. A
2018-as év áttekintését a második napirendi
pont követte, amely a 2019. évi költségvetést ismertette a jelenlévõkkel. Itt többek között megemlítésre kerültek az elõzõ évi bevételek, mint
például az állami és bértámogatások, a helyi
adókból, gépjármûadókból befolyt összegek, a
számlák után járó kamatbevételek, mezõgazdasági földbérletekbõl származó bevételek.
Polgármester Úr továbbá köszönetet nyilvánított
a Sajtoskálért Közalapítványának történt felajánlások végett. Ezen kívül szó esett az év beruházásairól is, melyek közül a legnagyobbnak
a Vidékfejlesztési Programban kiírt Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erõ-és munkagépek beszerzése címû
pályázaton nyert Antonio Carraro traktor és a
hozzá tartozó munkagépek minõsültek. Ezen
adatok alapján kijelenthetõ, hogy Sajtoskál
község takarékosan gazdálkodott az elõzõ évben is. A pénzügyi beszámolót a harmadik pont

követte, azaz a község környezetvédelmi helyzetérõl esett szó. Itt a hulladék elszállításról, a
közutak tisztántartásáról, valamint a tûzgyújtás
szabályairól tájékozódhattunk. A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos problémák megoldása
még folyamatban van, annak ellenére, hogy a
képviselõ-testület folyamatosan próbálja megoldani pályázatok igénybevételével. A harmadik pont végén a jelenlévõk kérdései következtek, melyek fõként a pályázatokra, illetve a Vidékfejlesztési Programra irányultak. A képviselõtestület hatáskörének megfelelõen választ
adott a felmerült kérdésekre. Ezután a polgármester köszönetet nyilvánított a képviselõ-testületnek, az önkormányzat és a hivatal dolgozói-

nak, a kultúros és egyben könyvtárosnak, a
gyerekeknek, a kórus tagoknak, a társadalmi
munkában résztvevõknek, és mindenkinek, aki
valamilyen formában támogatta az önkormányzat munkáját. Majd közösen megnézték a
2018-as évrõl készült videót, amely összefoglalta a falu elõzõ évi programjait. Ezt követte a
négyes számú pont, vagyis a nõnapi köszöntõ.
Haller Imre polgármester úr az alábbi idézettel
köszöntötte a község nõ tagjait: „Az igazi Nõt a
fér fi engedi élni. Mert a Nõ ugyanúgy ember. És
Társ. A fér fi társa. Mindenben. Mindent megtehet érte: moshat, fõzhet, takaríthat - de nem
azért, mert ez a dolga. Hanem szeretetbõl. Szeretetbõl, amit a fér fi észrevesz, és viszonoz. Talán mos, fõz, takarít - vele együtt. Vagy csak
egyszerûen nem vár el mindent tõle. Nem teszi
szóvá, ha nincs kész idõre az ebéd, vagy kicsit
gyûrött az ing. Mert nem ez legfontosabb számára. Nem az ebéd, nem a tárgyak, nem a külsõség. Hanem a Társ. A Nõ. Az igazi.” Ezt a helyi
fiatalok köszöntõje követte, mely során egy-egy
verssel kedveskedtek a hölgyeknek, majd közösen átadták a gyönyörû virágokat, s mindenkit
ízletes süteményekkel kínáltak meg.
Kovács Vivien
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zös eléneklésével vette kezdetét. Ezután következett Simon Dániel középiskolai tanár ünnepi beszéde, melyben felelevenítette a forradalom elõzményeit, kiemelkedõ eseményeit és idézte gróf Széchenyi István naplójából
azokat a sorokat, melyeket a forradalom kirobbanásakor vetett papírra. Beszéde fõ mondandójaként nemzeti ünnepünk fontosságát
így fogalmazta meg: „Március 15-e jelentõsége abban áll, hogy lélekben képes egyesíteni a nemzetet. Egy olyan pillanat mementója
ugyanis, amikor Széchenyi és Kossuth példáját
magyarok milliói követték. Ellentétjeiket, rendbéli, rangbéli különbségeiket figyelmen kívül
hagyva együtt tettek a nagy, közös ügyért, a
szabadságért. Történelmünkben alig akad
ilyen esemény, becsüljük meg, legyünk rá
büszkék!” Szónoklatát Petõfi Sándor gondolataival zárta. „Oh szabadságunk, édes kedves
újszülött, légy hosszú életû e földön, élj addig,
míg csak él egy magyar, ha nemzetünk utolsó fia meghal, borulj rá szemfedõ gyanánt ...
s ha elõbb jön rád a halál, rántsd magaddal
sírodba az egész nemzetet, mert tovább élnie
nélküled gyalázat lesz, veled halnia pedig dicsõség!” Az ünnepi beszéd után a sajtoskáli ifjak következtek, akik versekkel tisztelegtek a
haza hõsei elõtt. A megemlékezés végén
Sajtoskál összes polgára nevében a képviselõ-testület tagjai, valamint a helyi fiatalok koszorút helyeztek el a magyar hõsök emlékmûve elõtt. Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével zárult.
Kovács Vivien

egybekötött nõnapi
köszöntõ Sajtoskálon

O LV A S S M I N K E T O N L I N E I S !
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„TÚRÁZÓ SZAKOSZTÁLY”
SZAKONYBAN
Az eddig öt fõt számláló lelkes csapat
a környéket járva lett figyelmes arra, hogy
újból mennyi szemét gyûlt fel az utak mentén. Bár most volt a Te szedd! országos
mozgalom, a megtisztított útszakaszon ismét sokan szemeteltek.

Ólmodi vigasságok
Az idei évben is megrendezésre került a már
jól megszokott disznóölés, melyet február 29-én
tartottak meg. A vállalkozó kedvû fér fiak és nõk

közös erõvel dolgozták fel a 180 kg-os disznót.
Délután természetesen megvendégelték a falu
apraját-nagyját a jobbnál-jobb sültekkel és disznótoros káposztával. Az ólmodi hölgyek sem tétlenkedtek, süteményt hoztak és meglepetés mû-

sort adtak elõ, a „Buszvárónál „ címmel, majd
tánccal fejezték be produkciójukat. A napközben elkészült finomságokból másnap jutott
azoknak is akik nem tudtak eljönni a disznó vágásra, mert a képviselõk minden házba elvittek
egy-egy kóstolót.
Emellett nemrég a „Dede-Babe” szokásos
farsangfarkát is megtartották, amikor is harmonika szó kíséretében végig vonult a menet a falun.
A kultúrházban zene mellet fogyasztották el az
útközben kapott borokat-söröket. Régebben csak tojást gyûjtöttek, de manapság már az
említett nedûknek nagyobb sikerük van. DedeBabe a lúd tojást tojik, farsang farka vége fele
jár, a böjt közeledik, aki velünk mulat nem kell azt
félteni hurrá-hurrá énekelte a csapat egész Ólmodon kicsit elázott „hamis“ harmonika kísérettel. Az útközben gyûjtött borravalót pedig a
„Koprive“ koncerten költötték el ezzel is szolgálva
a horvát identitást a még meglévõ Horvátság
akaratának megfelelõen.
Hergovich Vince

A tréfásan elnevezett „túrázó szakosztály“
komoly feladatot tûzött ki. Mivel elszomorítja
õket az emberi felelõtlenség, nemtörõdömség, más munkájának a figyelmen kívül hagyása, ezért rendszeressé teszik a szemétgyûjtést azokon az útvonalakon, melyen túráznak. A tagok közül volt, aki egyedül látott
neki a Béke utca felsõ temetõ felé vezetõ
bokros rész, illetve a középsõ temetõ felé vezetõ út megtisztításának.
Nagyszerû kezdeményezés! Bárki csatlakozhat a csapathoz, aki szereti a természetet, s tenni is szeretne megóvásáért.
ada
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Rövid hírek
• Szakony
AZ EMLÉKEZÉS
KOSZORÚI SZAKONYBAN
Március idusa a tiszteletadás idõszaka. Felidézzük a március ifjak lelkesedését, 1848/49-es
szabadságharc eseményeit. Megemlékezünk
mindazokról, akik elõsegítették egy jobb ország
építését. Szakonyban március 14-én került sor a
megemlékezésre. Az ünneplõk a könyvtárban
gyülekeztek, ahol a gyerekek kézmûves foglalkozás keretében készíthettek huszárokat, szélforgót, zászlót, kokárdát. Ezt követõen elõször az
evangélikus templom falán elhelyezett emléktáblánál Németh Dorina és Németh Laura szavalta el ünnepi versét. Farkas Gyula polgármester a település lakóinak nevében helyezte el az
emlékezés koszorúját.
A kicsi, de lelkes csoport Kossuth-nóták éneklése mellett, vonult a megemlékezés másik helyszínére, az emlékszoborhoz. Ott Tóth Ildikó szavalat már a tavaszt idézte. A koszorút polgármester
úr helyezte el a szobor talapzatán.
Az ünneplés zárásaként a megjelenteket a
könyvtár várta közös beszélgetésre, játékra.
ada

Új játszóudvar
épült szívvel, lélekkel
Március 6-án adták át az újabb közös eredményt a vasi kisvárosban: a Csepregi Óvodásokért Alapítvány és Csepreg Város Önkormányzata fogott össze a további fejlesztés reményében.
Dallal, tánccal ünnepelték az új játszóudvart, s
vele együtt a teljesen új és felújított játszóeszközöket a csepregi ovisok. A bõvített intézményi udvar
átadóünnepségén Maximovics Veronika óvodavezetõ köszöntõjében hangsúlyozta, harminc év

tettek, de felújították a laphintákat is, valamint az
udvar ékköveként egy két tornyos vár került elhelyezésre, amin mászókák és csúszdák is megtalálhatóak. A bölcsõdei rész sem maradt érintetlen,
egy komplex mini vár került felállításra. Az év végén Horváth Gábor városi képviselõ önzetlen
munkájának köszönhetõen két napvitorlával is
bõvült az óvoda udvara. Vlasich Krisztián polgármester az átadó alkalmával kiemelte, a bõvítést

után most elõször jelenthetõ ki, hogy mind a kor
színvonalának, mind az elõírt feltételrendszereknek megfelel az udvari játszótér. Nyáriné Bencsik
Piroska kuratóriumi elnök által vezetett alapítvány
számos támogatói felajánlásból, többek közt az I.
Bükfürdõ – Csepreg Félmaraton nevezési díjából
befolyt összegbõl segítette a beruházást, valamint a város saját költségvetésének terhére mintegy egymillió forinttal járult hozzá a sikeres fejlesztéshez. Új fészekhintát, csúszdát, libikókákat épí-

tovább folytatják, újabb eszközfejlesztéseket és
az épület belsõ felújítását tervezi a városvezetés.
Nyertes pályázati forrásból az intézmény energetikai korszerûsítése, villamos és fûtési hálózatának
napelemes rendszerrel történõ ellátása válik lehetõvé. Finta József plébános szentelte fel az új
játszóudvart, melyet követõen örömmel vették
birtokba a játékokat a gyermekek, akik régóta
várták már ezt a nagy napot.
km

T. M. Zs.:

Evoé!
Serken a fû lovam lába alatt.
Herseg a fû zöldje, ahogy beleharap.
Zsugorodik fényre a víztócsa széle,
Felszippantja cseppjét a reggeli nap.

Hát itt vagy! Megjöttél!
Evoé, Tavasz!
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Ragyog örökzöld bokrom levele,
Rebbennek ágai a madárka alatt.
Kedvem is mozdul a fény erejével
Arcomon langyos szelek játszanak.
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Évfordulók 2019.
II. rész.
• 80 éve, 1939 szeptemberében foglalták el a német és szovjet csapatok Lengyelországot, s kezdõdött a II. világháború. Lengyelek százezrei hagyták el hazájukat. Közel
százezren a Sárváron, Bükön, Nagycenken és
más magyar településeken létesített katonai
és polgári menekülttáborokban nyertek elhelyezést. A háború alatt csak hazánkban mûködhetett lengyel középiskola.
• 70 éve, 1949. 05. 22-én avatták fel a
csepregi izraelita temetõben a Csepregi járás zsidóinak holokauszt emlékmûvét. A létesítés és avatás fõ szervezõje: a háború alatt
munkaszolgálatot teljesítõ Fischer Jenõ bádogos volt.
• 70 éves a Büki Testedzõk Köre Asztalitenisz Szakosztálya.
• 60 éve, 1959. augusztus 23-án avatták
fel a Büki Mûvelõdési Otthont.
• 50 éves a csepregi, 30 éves a büki zeneiskolai oktatás.
• 40 éve alakult meg Csepregen a
Répce-menti Horgász Egyesület.
• 30 éve, 1989 õszén újították fel és tartották meg az Önkéntes Tûzoltó Egyesület szervezésében Csepregen a SZÜRETI FELVONULÁST, mely rendezvény az 1940-es évek végén abbamaradt. Megújítását az 1960-as
években Zátonyi János és Zátonyi Sándor vezetésével megkísérelték, de akkor csak egy
alkalommal vonultak fel a gyerekek és néhány szervezet. 1989-tõl viszont, elõször két
évenként, majd évenként megrendezésre

került, s ma is a kisváros egyik legnagyobb
szabású megmozdulása.
• 30 éve, 1989-ben, Budapesten hunyt el
gr. Szapáry Paula büki és csepregi földbirtokos, agrármérnök. (Szül. Pusztataskonyban,
1904.) Részletes életrajza olvasható Bük város
monográfiájában.
• 25 éve, 1994. 04. 13-án hunyt el dr. Fülöp József geológus, egyetemi tanár, az MTA
alelnöke, Bük város posztumusz díszpolgára.
A részletes életrajza olvasható Bük város monográfiájában.
• 25 éve, 1994. 12. 16-án hunyt el
Sedlmayr János Ybl-díjas építészmérnök, a
magyar mûemlékvédelem világviszonylatban is elismert személyisége. Sopronhorpácson született 1932. április 10-én. A visegrádi Salamon-torony, a nagyvázsonyi, az
ozorai és a kõszegi vár, Sopron belvárosában
a középkori zsinagóga és a Tábornok-ház,
Gyõrben a Héderváry-kápolna, Vértesszentkereszten a kolostorrom helyreállítása mind
Sedlmayr János tehetségét hirdeti, sok más
alkotásával együtt. Méltán nyerte el addigi
munkásságáért 1964-ben az Ybl Miklós-díjat.
• 25 éve adták át a nagyközönségnek a
Locsmándi Termálfürdõt.
• 25 éve alakult meg az elsõ mazsorett
csoport Csepregen.
• 20 éve Bük nagyközség ezüstminõsítést
kapott az Európai városok és falvak virágosítás versenyében (Entente Florale Europe).
S.F.

„Roncs

és ragyogás”

Dr. Reisinger János, irodalomtörténész tartott elõadást
Csepregen Ady Endre 100. évfordulója alkalmából. 2019.
március 11-én a mûvelõdési házban. A közönség rendkívül sokrétû volt, idõsek, fiatalok is nagy érdeklõdést mutattak az esemény iránt. A rendezvényen megismertük Ady
két arcát, a „roncsot” és a „ragyogó” elméjû költõt egyaránt. Az elõadás során elhangoztak Ady legszebb és legsokatmondóbb versei, többek között a Krisztus-Kereszt az
erdõn és az Egy kevésnyi jóságért. Az elõadás végén Dr.

Reisinger János, megajándékozta a közönséget egy gyönyörû Goethe verssel, aminek mondanivalóját mindenki
magával vihette. Bár sokan sokféleképpen emlékezünk
Ady Endrére és az Õ költészetére, mindenki másképpen
tudja értelmezni, megélni verseit és a költõ pont ezért
emelkedik ki nem csak a magyar, hanem világ szinten a
költõk sokaságából.
afrid
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P R O G R A M A J Á N L Ó
A Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtár 2019. áprilisi programjai

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

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

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve
a www.visitbuk.hu • www.csepreg.hu és a
www.naturpark.hu honlapokon.

A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás
jogát fenntartják.

www.repcevidek.hu
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Á P R I L I S

(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

Április 12. 18.00 Ünnepi mûsor a Költészet Napja alkalmából. Rózsabors Mûhely: Színpadra! - Megzenésített
versek Tóthárpád Ferenc kõszegi költõ tollából. A részvétel
díjtalan! Helyszín: Büki MSK - Színházterem
Április 13. 19.00 „Aki nem jön táncolni, menjen haza
aludni…” Koncert és táncház – A Kalász Banda lemezbemutató koncertje. Táncház vezetõ: Gerlecz László. Belépõ:
800.- Ft. Helyszín: Büki MSK – Színházterem.
Április 18. 15.00 Húsvétváró kézmûves játszóház. A
részvétel díjtalan! Helyszín: Büki MSK - Klubterem
Április 29. 15.30 Mesebérlet. Mesebolt Bábszínház –
Holle anyó. A Grimm testvérek meséje nyomán írta és rendezte: Veres András. A Grimm testvérek meséje különös világba röpít el bennünket. Itt beszél az almafa, a kemence, megsértõdik a fazék és énekelnek a hópihék. Holle
anyóhoz bárki betévedhet egy szép napon és csak a látogatón múlik, hogy mit hoz el magával ebbõl a titokzatos
kunyhóból. Az árva lány története a kitartásról, bizalomról,
a segítõ szándékról szól. A boldogság elérhetõ, de nem
elég csak kinyújtani a kezünket, tenni kell érte, és ez nem
mindig egyszerû feladat... Az ismert mese hagyományos
bábszínházi technika segítségével elevenedik meg a színpadon. Belépõ bérleten kívül: 800.- Ft. Helyszín: Büki MSK Színházterem.
Április 30. 18.00 Májusfa állítás a büki civil szervezetekkel. Helyszín: Büki MSK – Eötvös utca.
Április 30. Péterfy Bori & Love Band és Pál Utcai Fiúk
koncert. A koncertek után: Hege Buli - Alterock slágerek a
80-as évektõl napjainkig! Belépõ elõvételben: 2.000.- Ft,
a koncert napján: 3.000.- Ft. Jegyelõvétel: Büki MSK (Bük,
Eötvös u. 11., hétfõ-péntek 08.00-17.30) online:
https://tixa.hu/bori_puf_buk_20190430. Kapunyitás: 19.30
Május 1. 12.00 Büki Majális. A programok ideje alatt
kirakodóvásár, büfé, légvár, kézmûves foglalkozás, fajátékok, arcfestés és még sok minden más várja az érdeklõdõket! Civil ízek tára – fõzés a büki a civil szervezetekkel!
12.30 – 13.30 Jó ebédhez szól a nóta - Horváth Béla és zenekara. 16.00 A Tündér, a Hercegnõ és a Kobold - 2.rész.
Szórakoztató mesedarab díszlettel és ismert operett-musical betétdalokkal. Marica hercegkisasszony és Csabahuszár boldogsága nem tartott sokáig, sajnos ismét visszaváltozik Csabahuszár Kobolddá…. Vajon sikerül-e kideríteni, hogy ki állhat a varázslat mögött és vajon sikerül-e a
gyerekkel és Melódia tündérrel közösen megtörni ezt a
gonosz varázst?
Mindezt megtudhatjátok, ha szereplõként részt vesztek
az elsõ rész folytatásában, az Orfeum Vándorszínpad elõadásán! (helyszín: Büki MSK - Színházterem) 17.00, Ritchie
King bûvész show (helyszín: Büki MSK - Színházterem), 17.30
Mosoly Tánccsoport 18.30, Meggie’s Crew – Táncdalfesztivál. Ingyenes! Helyszín: Büki MSK - Atrium.

Április 6-án, szombaton 9 órától Csepregen a
PSMSK-ban: Városi BORVERSENY.
Április 6-án, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Büki TK–Körmendi DMTE NB II-es nõi bajnoki kézilabda mérkõzés.
Április 6-án, szombaton 19 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki TK–Gérce-Vásárosmiske KSE megyei II. o. bajnoki labdarúgó mérk.
Április 7-én, vasárnap 12 óra: Egyházasfaluban, a
sportpályán: Egyházasfalu–Harka, 13 ó. Acsádon:
Acsád-Meszlen SE–Sorkifalud-Gy. SK és Simaságon: Simaság SE-Alsóújlaki SC megyei III. o., 16 ó. Csepregen:
Csepregi SE–Schott Lukácsháza SE megyei I. o. bajnoki
labdarúgó mérkõzés.
Április 8-án, hétfõn 14.30 ó. Csepregen, a Területi
gondozási Központban: Költészet napi megemlékezés.
Április 10-én, szerdán 9 órától Csepregen a Városi Könyvtárban: Író- és költõfeleségek költészete –
elõadó: dr. Fûzfa Balázs irodalomtör ténész, egyetemi
docens.
Április 13-án, szombaton Kõszegen, a Jurisics vár
lovagtermében: IV. Kõszegi Bor-korzó.
Április 14-én, vasárnap 12 ó. Zsirán, a Sportpályán: Zsira–Újkér, 16 ó. Bõben: Répcevölgye SK
Bõ–Jákfa SE, 17 ó. Répcevis–Pereszteg és Sopronhorpács-Mészáros SE– Fer tõrákos megyei III. o. bajnoki
labdarúgó mérkõzés.
Április 19-én, pénteken 16.30 ó. Simaságon, a
sportpályán: Simaság SE-Szergény SE megyei III. o. bajnoki labdarúgó mérkõzés.
Április 20-án, szombaton 19 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki TK–Söpte SE megyei II. o. bajnoki labdarúgó
mérkõzés.
Április 21-én, vasárnap 16.30 ó. Csepregen, a
sportpályán: Csepregi SE–Király SZE megyei I. o.,
Acsádon: Acsád-Meszlen SE–
Perenye SK megyei III.
o. bajnoki labdarúgó mérkõzés.
Április 22-én, hétfõn 8.30 órától Bükön, a BMSK színháztermében: Büki Húsvéti Vigadalom - népszokások bemutatása, kézmûves foglalkozások, népi fajátékok.
Április 26-án és május 3-án, pénteken 15 órától
Bükfürdõn, a Turinfo téren (a régi buszpályaudvar mellett): Termelõi piac.
Április 27-én, szombaton Csepregen, a Benekúttól Kiszsidányig és vissza: Tavaszi (bor)TÚRA. Regisztráció: 12.30-tól, indulás: 13 ó.
Április 28-án, vasárnap, 12 ó. Zsirán, a sportpályán: Zsira–Pereszteg., 13.30 ó. Simaság SE-Rábasömjéni TC EG, 17 óra: Egyházasfalu–Csapod és
Répcevölgye SK Bõ–Hegyhát SE Sótony megyei III. o.
bajnoki labdarúgó mérkõzés.
Május 1-én, szerdán a reggeli órákban Csepreg utcáin: Csepreg Város Fúvószenekara ZENÉS ÉBRESZTÕJE.
14 órától Bükön, a BMSK Atriumánál: Büki MAJÁLIS, 14 ó.
Acsádon: Acsád-Meszlen SE–Bucsu KSK megyei III. o., 17
ó. Csepregen, a Sportpályán: Csepregi SE–CVSE-Vulkán
Fürdõ megyei I. o., Bükön, a Sporttelepen: Büki TK–Zanati
KSE megyei II. o. bajnoki labdarúgó mérkõzés.
Május 4-én, szombaton 9.50 órától, a Kiszsidányi
buszmegállótól: Rododendron túra. Útvonal: Kiszsidány
– Horvátzsidány – Olmód – Kõszeg. 14 ó. Simaságon, a
sportpályán: Simaság SE-Izsákfa FC megyei III. o. bajnoki labdarúgó mérkõzés.
Május 5-én, vasárnap, 14 ó. Bõben, a sportpályán: Répcevölgye SK Bõ–Boba SE és Acsádon: AcsádMeszlen SE–Oszkó-Gyõrvár Térsége SE, 17 óra:
Sopronhorpács-Mészáros SE–SVSE megyei III. o. bajnoki
labdarúgó mérkõzés.

22

