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• Csepreg
Virággal köszöntötték
a Csepregi Borhölgyeket
A Csepregi Hegyközség borosgazdái március 6-án nõnapi köszöntõre hívták a Csepregi
Borhölgyeket. Sokéves hagyomány ez már a városban. Ennek az összejövetelnek a Petõfi Sándor Mûvelõdési, Sportház és Könyvtár adott helyet. Megint egy jó alkalom arra, hogy a mindennapokból egy kicsit kizökkenjünk, találkozzunk, beszéljünk az elkövetkezendõ feladatokról. A mûsorban a gazdák szép gondolatokat,
idézeteket olvastak fel a Hölgyekrõl, ezzel köszönve meg munkájukat. Igaz itt is a mondás:

„Minden sikeres férfi mögött egy nõ áll.” Majd
átadták a virágokat. A finom falatok fogyasztása és a borok kóstolgatása közben a beszélgetésé volt a fõszerep. A hangulatot a jó zene csak
tovább fokozta. Voltak, akik táncra is perdültek.
Köszönjük a „boros fiúknak” ezt a szép estét.
„A nõ szépségét a szemében találod, mert
a szem bejárat a szívhez, ahol a szeretet lakozik.” /Audrey Hepburn/
Horváthné Pados Teréz

Helyi értékleltár
Nagygeresden
Nagygeresd Község Önkormányzata az idei
közmeghallgatás keretén belül szervezte a Leader
Helyi Értékleltár projekt elsõ fórumát. A hallgatóság elsõ kézbõl, az Ökoszféra Kft. ügyvezetõjétõl,
Bozzay Balázs úrtól értesülhetett a munkatervvel
kapcsolatos feladatokról. A tervezet célja a helyi
értékek védelme és a késõbbi Leader-pályázatok
kritériumrendszerének megalapozása.

mester úr beszámolt a tavalyi év tevékenységeirõl, és ismertette az idei év terveit. Az érdeklõdõk
beszámolót hallhattak a Magyar Falu program
nyertes pályázatairól és a továbbiakban benyújtandó pályamunkákról. Felvázolásra került a
rendezvénynaptár, amit sajnos a jelen körülmények között (a járvány miatt) nem tudunk maradéktalanul megvalósítani. A hivatalos részt köve-

Fontos, hogy a település valamennyi értéke
leltárba kerüljön, ezért a fórumon kiosztott kérdõívek kitöltésével a lakosság is hozzájárulhatott az
összeállításhoz. A kérdõíven javaslatot tehettünk
a településen található, számunkra értékes épületekre, természeti értékekre. A kulturális, néprajzi vagy közösségi értéket középpontba helyezõ
programjainkat, ünnepeinket, sportrendezvényeinket is ajánlhattuk. A faluban élõ mesteremberek, gazdálkodók, vállalkozók által elõállított
értékes termékekre, valamint a gasztronómiai
specialitásokra is kitért a kérdõív. A válaszok és
az ötletek összegzése után kerül sor a leltár végsõ összeállítására, amely a késõbbiekben falunk
fejlõdését szolgálja. A fórumot követõen polgár-

tõen a településen élõ hölgyek köszöntése következett. Polgármester úr ünnepi beszédében
megjelentek gyermekkori emlékei, amikor még
az osztálytársaknak és a tanító néniknek pici, illatos hóvirágcsokrokat nyújtottak át a nõnap alkalmából. A hóvirág az évek során sok helyen kipusztult, szedése tiltólistára került, de a hölgyekrõl való megemlékezés nem merült feledésbe.
Az idei évben is egy cserepes virággal, tortával,
pezsgõvel ajándékozták meg a képviselõ-testület fér fi tagjai a jelen lévõ lányokat, asszonyokat.
A rendezvény végén a Jákfai Színjátszók vidám
jelenetekkel, közös nótázással szórakoztatták az
ünnepelteket.
Németh Lajosné

híres szülöttét, Kozina Sándor festõmûvészt
Kozina Sándor községünkben,
Ságon született 1808. március 13án. Édesapja a Festetics család intézõje volt.
Kozina Sándor miniatûr- és arcképfestõ bölcsészettudományi tanulmányok után Pesten, Bécsben, Párizsban és Itáliában tanul festeni többek között Pesky Józseftõl, Krafft Pétertõl. 1829-ben Itáliába megy, az
1830-as évek közepén Pesten arcképfestõ. 1837-ben megismerkedik
Szemere Bertalannal (akirõl tudjuk,
hogy a Batthyány-kormány belügyminisztere volt), s kivel barátságot köt, és családjának festõje lesz.
1841-ben Oroszországban, késõbb
Párizsban, Londonban és Budán
mûködik. 1849 után a Sopron megyei Pulya állandó tartózkodási helye, de onnan is két nagyobb utazást tesz Franciaországba, valamint
hazánkat képviseli az 1851-es londoni világkiállításon.
Számos finom kidolgozású miniatûr arcképet festett felsõ-magyarországi polgári és nemesi megren-

delõk, többek között Szemere Bertalan részére. 1873. szeptember 6án halt meg Felsõpulyán. Arcképei
szerepelnek a Magyar Nemzeti Galériában és a Magyar Nemzeti Múzeum történeti képcsarnokában.

Gondoljunk rá tisztelettel, valamint ha éppen Budapesten járunk,
és tudunk rá idõt szakítani, nézzük
meg a képeit az említett helyeken,
és érezzük egy kicsit magunkénak
is azokat a képeket.
Galavics Adrienn
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Közmeghallgatással
egybekötött nõnapi köszöntõ Sajtoskálon
Sajtoskál 2020-ban sem szakított azzal a hagyománnyal, hogy a
közmeghallgatással egyidejûleg
köszönti a község nõi lakóit. Március 6-án pénteken Haller Imre köszöntõjével vette kezdetét a rendezvény.
A képviselõ-testület minden tagja jelen volt, így a gyûlés határozatképesnek minõsült. Miután a polgármester úr köszöntött mindenkit,
felsorolta a 4 napirendi pontot,
mely közül az elsõben Sajtoskál
Községi Önkormányzat 2019. évi
munkáját foglalta össze. Az Önkormányzat idén is maradéktalanul
teljesítette feladatait. A polgármester úr megemlítette az elõzõ év rendezvényeit is: farsangot, anyák
napját, nyugdíjasnapot, játszóházat, falunapot, horgászversenyeket,
falukirándulást, Mikulás-ünnepséget és az adventi mûsorokat.
Második napirendi pontban ismertette az idei év költségvetését.
Itt szóba kerültek az elõzõ évi bevételek és kiadások, állami támogatások, a helyi adókból befolyt összegek, a számlák után járó kamatbevételek és a mezõgazdasági földbérletekbõl származó bevételek. Ezután szóba kerültek az idei év terve-

zett kiadásai is. A pénzügyi beszámolót a harmadik napirendi pont
követte, azaz a község környezetvédelmi helyzete. Itt a hulladék elszállításról, a közutak tisztán tartásáról,
valamint a tûzgyújtás szabályairól
tájékozódhattunk. A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos problémák
megoldása még folyamatban van,
annak ellenére, hogy a képviselõtestület folyamatosan próbálja
megoldani pályázatok igénybevételével. Ezt követte a polgármester
köszönetnyilvánítása a képviselõtestület, az önkormányzati dolgozók, a gyerekek, a kórustagok, valamint a társadalmi munkában részt
vevõk felé.
A közmeghallgatás zárásaként
a jelenlévõk megnézték a 2019. év
eseményeirõl készült videót. A nosztalgiázás után következett az esemény negyedik napirendi pontja, a
nõnapi köszöntõ. Haller Imre polgármester úr kedves szavakkal köszöntötte a lakosság nõi tagjait.
Horváth Erik pedig egy verssel kedveskedett a hölgyeknek. Ezután a
képviselõ-testület fér fi tagjai egyegy süteménnyel és virággal ajándékozták meg a hölgyeket.
Kovács Vivien

Tervezett következõ megjelenés:
2020. május 6.

Most kell...
Amikor felkértek a beköszöntõ megírására, egy
pillanatig sem kellett gondolkodnom azon, hogy milyen témát is válasszak. Az élet írja a forgatókönyvet. Óhatatlanul bekúszott
mindennapjainkba, a gondolatainkba a koronavírus. Mondhatnánk, hogy
már a vízcsapból is ez folyik. Nem gyõzzük szelektálni a reánk zúdított információk hadát. Értetlenkedve, hitetlenkedve, tanácstalanul állunk a médiában elhangzott információk hallatán, a helyzet minden órás változásaitól
terhelve, s érezve azt, hogy ezt valóban nem lehet félvállról venni. Többnyire szabálykövetõ magatartást tanúsítunk, de persze ott van a másik véglet
is, akik nem akarják elhinni, hogy veszélyben vannak. Ha az egészséges fiatalt el is kerüli a vírus, a vele érintkezõ idõsebbekre már komoly veszélyt
jelenthet. Ne feledkezzünk meg idõs hozzátartozóinkról! Védjük õket a saját, felelõsségteljes hozzáállásunkkal, hiszen szükségünk van rájuk! És természetesen szükséges lenne az is, hogy õk is megértsék a helyzet komolyságát, és valóban ne mozduljanak ki otthonról, csak és kizárólag indokolt
esetben. A gyerekek otthoni tanulásra lettek „ítélve”. Persze örülnek a hirtelen jött szabadságnak, de ha jól meggondoljuk, ez nem az. Az iskolák viszonylag gyorsan reagáltak a kialakult helyzetre, és elkezdõdött az online
oktatás. A szülõk egy része szintén otthonról dolgozik, vagy kényszerpihenõt
tart. Hirtelen – ha nem is kellemes okból – többet lehet együtt a család.
Öröm az ürömben. Fontos, hogy ezt az „ajándékba” kapott idõt hasznosan
töltsük el. Akár hiánypótló is lehet, hiszen sok mindent halogatunk, mondván, hogy majd… hát most tessék nekilátni! Elvégezni az otthoni, elmaradt
munkákat, vagy elolvasni egy könyvet, közösen megnézni egy filmet –
amit már régóta terveztünk –, kerüljenek elõ a társasjátékok, legyen együtt
a család! Az ilyen helyzetekben erõsödhetnek a kapcsolatok, és nem csak
családon belül. Most mutatkozik meg igazán, hogy kire számíthatunk, elõtérbe kerül az egymásra utaltság kapcsán az önzetlenség, az empátia.
Fontos optimistának maradni a nehéz idõszakokban is, de természetesen
nem elbagatellizálva azokat. Figyeljünk egymásra, nyújtsunk segítséget a
rászorulóknak! És ha mindezt a megszerzett tapasztalatot – mely a helyzet
pozitív hozadéka – jól tudjuk kamatoztatni a járvány elmúltával is, akkor talán oka volt ennek az egésznek. Bízom benne, hogy magunkba nézve –
ha nem is mindenkiben – megszólalt egy csengõ, amely tudatosságra,
mértékletességre szólít bennünket. Vigyázzunk magunkra és egymásra!
NPK

2020. április X. évfolyam 4. szám • www.repcevidek.hu

Kedves Olvasóink! A járványügyi helyzetre való tekintettel újságunk e hónapban csak 8 oldalon jelenik meg, a megszokott 16 oldal
helyett. Nehéz döntést kellett meghoznunk, amely minden olvasónkat érinti. Úgy gondoljuk, a jelenlegi helyzetben a májusi számunkat már nem
fogjuk tudni nyomtatott formában elérhetõvé tenni. Az online platformokon azonban elérhetõek leszünk, és ebben az eseményekben szegény
idõszakban is próbálunk értéket közvetíteni mindazok számára, akik erre igényt tartank. Kérjük Önöket ezúton is, maradjanak otthon,
olvassanak Répcevidéket! Vigyázzanak Önmagukra és egymásra! Répcevidék
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• Szakony
Év eleji rendezvények
Minden település életében fontos szerepet
játszanak az egyesületek, civil közösségek.
Szakonyban évtizedek óta csak a tûzoltók mûködnek folyamatosan, aktívan. Õk versenyeken képviselik Szakonyt.

Az idei évben elindult egy új kezdeményezés, mely megszólította a helyieket. Alakulóban egy csapat, akik nagy lelkesedéssel szeretnének tevékenykedni a faluért. Már az elõzõ év adventi idõszakában is sokan és sokat
tettek azért, hogy gyertyák gyúlhassanak az
adventi koszorúkon.
Az év elsõ közös programja a februári családi farsang volt, melyre kicsiket és nagyokat
egyaránt várták a szervezõk. Az InciFinci Gyermekfoglalkoztató elhozta a cirkusz varázslatos

mécsesgyújtást az iskola névadója szüleinek sírjánál
A csepregi iskolában igen tiszteletre méltó módon már régóta minden évben megünneplik a névadó, a helység jeles szülötte születésnapját. Az iskolában sok résztvevõvel
rendezett megemlékezést immár negyedik
alkalommal egy szûkebb körû mécsesgyújtás
zárta a helyi temetõben. Errõl az eseményrõl
kérdezem a Budapestrõl idelátogató néprajzkutatót, Balogh Jánosné dr. Horváth Teréziát, dr. Csepregi Horváth Jánosnak azt az

unokáját, aki nagyapja emlékének ápolása
mellett évtizedek óta rendszeresen más kulturális szolgálatokat is tesz Csepregnek.
– Mi a jelentõsége ennek a sírnak, amelyen mécsest gyújtottunk?
Jelentõsége kettõs.
Egyrészt az, hogy itt nyugszik a Csepregben
a Csói elõnévvel megkülönböztetett Horváth János és felesége, Ragasits Rozália, akik derék
embert neveltek János fiúkból, aki késõbb jogi
doktorátust, nemességet és hivatalosan
Csepregi elõnevet nyert.
Másrészt azért is kegyeleti hely ez a sír, mert
a névadó apja, Csói Horváth János 1848-as
honvéd volt. Sírkövén márványtábla is hirdeti
már ezt.

– Kiket hívnak meg erre a szûk körû
megemlékezésre?
Az iskolából a vezetõségen kívül a diák önkormányzat képviselõi is hivatalosak. Meghívják
a város és a környezõ települések vezetõit, a
horvát nemzetiségi önkormányzat elnökét, néhány helyi intézmény, szervezet, mint a Területi
Gondozási Központ vagy a hagyományápoló
Farkas Sándor Egylet képviselõit. Számítanak természetesen az itt nyugvó házaspár csepregi és
budapesti leszármazottjaira is. Budapestrõl idén elõször jött el a
névadó egyik dédunokája is,
Csepregi Horváth Kristóf számítógépes szoftvermérnök.
– Miért nem a névadó sírján
gyújtanak mécsest évente?
Azért, mert az õ sírja messze
van, Budapesten a Nemzeti Sírkertben (régebbi nevén Kerepesi
úti temetõben). Védett sír. De volt
rá eset, hogy budapesti kirándulás
során
meglátogatták
csepregiek azt a sírt is. Bizonyíték
ez a koszorúra való fehér szalag,
amit egyszer ott találtam a sírról
lenyírt borostyán között. Arany betûkkel ez áll a
szalag egyik felén: Tisztelettel emlékezünk, és ez
a másikon: Dr. Csepregi Horváth János Általános
Iskola. Most a csepregi sírnál jelentkezett az a tanárnõ, aki két osztályt is elvitt Dr. Csepregi Horváth János budapesti sírjához.
Köszönöm a csepregieknek, hogy kegyelettel õrzik nagyapám emlékét!
Az én csepregi családom is egyenesági leszármazottja Horváth Jánosnak és Ragasits Rozáliának, oldalági rokona az iskola névadójának,
ezért a magam nevében is köszönetet mondok a
Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola vezetõségének, amiért
évente megünnepli névadója születésnapját.
Horváthné Pados Teréz
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világát. A zenét, a meghívott produkciót a fiatalok egyesülete, a SZIK-lak biztosította. Az apróságok mellett a bátrabb szülõk is jelmezbe
bújtak. A terített asztalokra az otthonról hozott finomságok kerületek. Igazi önfeledt délutánt
tölthettek együtt a megjelentek.
Február 26-án tájékoztató alakuló ülésre
hívták a lelkes szakonyiakat. Horváth Edina
jegyzõnõ informálta a megjelenteket az
egyesület alakulásának jogi hátterérõl, a
pénzforrások lehetõségeirõl Az összegyûltek
megegyeztek abban, hogy az egyesület fõ
tevékenységi körét a faluszépítés, hagyományõrzés teszi ki. A hivatalos megalakulás,
az egyesület bejegyzése folyamatban van.
Márciusban újabb munkálatokra gyûltek
össze a szorgos kezek. Húsvéti dekorációk készültek, melyek több helyen is díszíti a települést.
Sajnos az eltelt hetek alatt nagyot változott
a világ. Mindenki számára legfontosabb szeretteik egészsége, biztonsága. Ugyanakkor
felértékelõdnek a baráti, közösségi kapcsolatok is. Újból bebizonyosodhat mindenki számára, hogy jó közösséghez tartozni, jó együtt
lenni, s majd a személyes találkozáskor önfeledten örülni egymásnak.
Ada

Csepregen idén is rendeztek

4

Közösen gondolkodni
Falufórum Szakonyban
lekedési morálról. Azokról a gyorshajtókról, akik naponta semmibe veszik a közlekedési szabályokat.
Az autóbuszjáratokkal kapcsolatosan is hangzottak
el kritikák. A kerékpárút felfestése kérésként merült
fel. A lomtalanítás megszervezése közös igény,
akár közösségi összefogással is jó lenne megvalósítani. Többen jelezték, hogy sok a megszökött kutya, akik kóborolnak a faluban. Panasz érkezett a
hétvégi tûzgyújtások miatt. A jelen levõk közül többen is felajánlották segítségüket, támogatásukat
az alakulóban lévõ egyesület munkájához.
Az elhangzottakra Csenár Mátyás és Horváth
Edina jegyzõnõ reagált. Elmondták, hogy a képviselõ-testület falubejáráson méri fel a teendõket. A
kutyatartásról szóló rendelet módosítása már folya-

si rendelõ felújítása, berendezések, mûszerek beszerzése is megtörténik október végig.
A polgármesteri tájékoztató kitért a közösségi
élet fellendítésére, bõvítésére. Támogatja azt a tervet, mely egyesület megalakulásáról szól. Kövesi
Gábor képviselõ kezdeményezésére az idei évben
trianoni emlékoszlop kerül felállításra. A hagyományos augusztus 20-i búcsú visszaállítása is a tervek
között szerepel. A hozzászólásokban szó volt a köz-

matban van. A tûzgyújtás vasárnap kivételével
mindennap lehetséges, figyelembe véve a mindenkori idõjárási viszonyokat. Azokban az ügyekben, melyekben nem az önkormányzat intézkedik,
felveszik a kapcsolatot az illetékesekkel.
Csenár Mátyás megköszönte a tartalmas
együttgondolkodást, s ígéretet tett arra, hogy hamarosan újabb fórumon beszélhetik meg a falu
dolgait.
Ada

Farsangi
mulatság Sajtoskálon
2020-ban is közösen ûzte el a telet Sajtoskál
község lakossága. Február 22-én megtelt a helyi
mûvelõdési ház idõsekkel és fiatalokkal. Páran
még éltek a hagyományokkal, s volt, aki egyszarvúnak, Elzának, bohócnak vagy boszorkánynak
öltözött. A jelenlévõk hangulatáról a Gyõri Nemzeti
Színház két színésznõje gondoskodott. A két hölgy
gyönyörû hangjával fokozta a jókedvet. Sor került
közös éneklésre és táncolásra is. A remek produkciót követte a közös vacsora. Idén is vendégül látott mindenkit Sajtoskál község képviselõ-testülete
finom pörkölttel és süteményekkel. Miután minden
résztvevõ kellõen jól lakott a finomságokkal, megkezdõdött a farsangi bál. Ebben az évben is
Zugonits Arnold biztosította a talpalávalót. Hajnalig
tartott a mulatság a mûvelõdési házban. Gyermekek, felnõttek és az idõsebb lakosok közösen köszöntek el a téltõl.
Kovács Vivien

Jókedv, tánc, tombola
A Répcevölgye Vadásztársaság 2020.
február 15-én tartotta farsangi bálját a népszerû büki Fürdõ Étteremben.

Az étterem bejáratánál a vadásztársaság vezetõi köszöntötték az érkezõket. A Vadászhimnusz elhangzása után a bált Király
Lajos, a Vadásztársaság elnöke nyitotta
meg. Megköszönte a munkát, és hangsúlyozta, hogy eredményes évet zártak, és aggodalmát fejezte ki a közelgõ járványveszély miatt. Megemlékeztek az elhunyt vadásztársakról is. Gagyi István, a Vas Megyei
Vadászkamara elnöke és felesége is megtisztelte a rendezvényt.
Király Lajos elnök urat pezsgõs koccintással
és egy festménnyel köszöntötték 70. születésnapja alkalmából. További jó erõt, egészséget
kívántak Neki. Dumovits István plébános úr asztali áldást mondott a vacsora elõtt. Több száz
embernek terítettek. A finomabbnál finomabb
ételkülönlegességekrõl Pereznyák Zoltán és
szakácsai, pincérei gondoskodtak. A gyors és
udvarias kiszolgálásból most sem volt hiány. A
jó zenét a Percsák zenekar szolgáltatta. Apa és
fiai már régóta zenélnek a vadászbálon. A bálon a tombola sem maradhatott el. A szerencsések értékes tárgyakat vihettek haza. A nyeremények között természetesen volt vadászati
lehetõség is.
A jágerek között ilyenkor is a vadászat a téma. Ki mit látott, mikor volt kint az erdõn? Volt,
aki már látott idei kis vadmalacot. A nyulak
már keresik lassan a vacokhelyet a barázdában kicsinyeiknek. A vadászok már várják a tavaszt, a szalonkák érkezését. Nyugodtan bálozhatott mindenki, mert az enyhe tél kedvezett
a vadaknak.
Horváthné Pados Teréz
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A 2019-ben lezajlott helyhatósági választás
után Szakony élére új vezetõség került. Csenár Mátyás polgármester (a második fordulóban kapott
többségi szavazatot) és a képviselõ-testület fõ feladatának tekinti a településen élõk megfelelõ tájékoztatását, a helyiek kérésének, építõ jellegû kritikájának megismerését. Ennek érdekében 2020.
február 9-én falufórumra hívták a szakonyiakat.
A nagy létszámban megjelenteket Csenár Mátyás köszöntötte. Tájékoztatót adott a már folyamatban lévõ munkákról, pályázatokról. Elmondta,
hogy május végéig a Felsõgyár utca–Répce híd
aszfaltozására, felújítására kerül sor. A Magyar Falu
program keretén belül a hivatal külsõ része kerül
felújításra. A közösségi házat is átalakítják. Az orvo-
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Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048
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Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00–7.00-ig
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•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
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Már a nyomdában van, s várhatóan
április végén, május elején megjelenik és
bemutatásra kerülhet az Akik tollat fogtak:
A Répce-vidék költõi c. antológia második, javított, bõvített kiadása.
Az elsõ kiadásban elõforduló néhány
pontatlanságot javítottuk a megújult
könyvben. Poétáinknak lehetõvé tettük
egy-két vers lecserélését újabbra, a többség élt is e lehetõséggel. Az elmúlt években olyan költõkre is bukkantunk, akik ide
is kötõdnek, de az elsõ kiadásban nem
szerepelnek. A tizenegy újonnan bekerült

Stayer Martina

PARLOUR GAME

poéta közül négyen már nem élnek, de
emléküket verseik közreadásával megõrizzük. A még most is alkotó három – jelentõs munkásságot felmutató – fér fi mellett négy hölgy, köztük két fiatal költeményei, és egyikük rajzai is bekerültek a bõvített kiadásba. Így a közel 400 oldalas
mû közel fele teljesen új lesz.
A könyv bemutatását a magyar költészet napja utáni hétre terveztük, de a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt reálisan május végén vagy június elején, az
ünnepi könyvhéten várható.
sf

Szépkorúak klubja Egyházasfaluban
2020 januárjától minden hónap elsõ hétfõ délutánján jó kedélyû társaság üli körbe az asztalokat a helyi
Freedom Cafe különtermében. Szépkorúaknak vallják
magukat, melyen az idegen szemlélõ nagyon elcsodálkozna, hiszen az egybegyûltek valamennyien fiatalos,
tetterõs emberek, akik örömmel tervezgetik közös programjaikat.
Kis falunkban már közel két évtizede mûködik egy
nyugdíjasklub, melynek tevékenységérõl már több ízben is a legnagyobb elismerés hangján szóltunk a
Répcevidék hasábjain. A jó példán fellelkesedve alakították meg jelenlegi 60-asaink is az életkoruknak és
elképzeléseiknek megfelelõ közösségüket, a Szépkorúak klubját. Az alig három hónapja alakult szervezet
már jelentõs, örömteli eseményeket mondhat magáé-

nak. Hangulatos farsangi bált, bensõséges nõnapi estet, és egy nagysikerû orvosi elõadást, dr. Fürtös András háziorvosnak köszönhetõen. A további tervek között
is elsõsorban kulturális, ismeretterjesztõ és sportprogramok szerepelnek, mint például a húsvéti locsolóbál,
különféle kirándulások és kerékpártúrák. Emellett heti
két alkalommal egészségvédõ, zenés testedzés is szerepel terveikben. A klubnapok keretében látogatást
tesznek a helyi méhészeknél, és bejelentkeznek más
környékbeli szervezeteknél is.
Szeretettel köszöntjük kis falunk frissen alakult, lelkesedéssel teli közösségét, ahová örömmel várják az
újabb jelentkezõket, hogy egyre szélesebb körben teljenek el szép és színes tartalommal a nyugdíjas évek.
Major Izabella

Farsangbúcsúztató programok Zsirán
Mostani állás szerint nemcsak a
farsangot búcsúztattuk február végén, de beláthatatlan ideig mindenféle programot nélkülöznünk kell. A
hagyományos disznóölések felelevenítését tûzte ki célul a Tömegsport
Klub, amikor néhány éve úgy döntött, hogy ezzel az eseménnyel színesíti a programkínálatot. Már az elsõ
alkalommal is nagy sikere volt a rendezvénynek, hiszen sajnos faluhelyen sem gyakori, pedig valamikor ez
hozzátartozott a magyar tradíciókhoz. Nagyszüleink idejében a disznóvágással biztosította a család az
egész éves hús-, és zsiradékkészletét füstölt húsok, kolbászok, tepertõ,
illetve zsír formájában. Egy fantasztikusan szép februári szombaton került
sor Zsirán a disznóölésre. A sportkör
tagjai serénykedtek kora reggeltõl, s
a teendõk forgatókönyvszerûen követték egymást, mindenki kivette részét a munkából. Aztán a délelõtt fo-

lyamán feldolgozásra kerültek a húsok, készültek a hurkák, kolbászok,
sült a zsír, fõtt a káposzta, hogy az érdeklõdõk meg is kóstolhassák az elkészült étkeket. Jöttek is ebédre a falubeliek, és a kultúrház udvarán felállított asztaloknál ülve élvezték az íze-

ket és a kellemes idõt. Szerencsére
minden elfogyott, s így reméljük,
hogy jövõre is lesz folytatás!
Aztán kicsit késõbb, a délután folyamán a Zsirai Énekkar farsangi mûsorával folytatódott a nap program-

ja. Színpadra lépett az ABBA, a Boney
M, láthattuk és hallhattuk a Santa
Maria partra érését, részesei lehettünk a Régi csibészek újratalálkozásának és a Pa-dö-dõ is beavatott
bennünket a Szabó Jánoshoz fûzõdõ
kapcsolatába. Jelmezbe öltözve, saját készítésû díszlettel varázsolták a mûsort még
feledhetetlenebbé. Ez a
maroknyi, de annál lelkesebb kis csapat – mely
azonban a farsangi mûsorra mindig egy kicsit kiegészül a vállalkozó kedvû fiatalokkal – évente
megrendezi farsangi mûsorát, mellyel megörvendezteti a falu lakóit, s ez a farsangi
idõszak kiemelkedõ programja is. A
mûsor után a vendégeket büfével és
tombolasorsolással marasztalták. Köszönjük, hogy idén is részesei lehettünk az énekkar mûsorának!
NPK

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
...
repcevidek.hu

Úgy vannak a barátok,
Mint út és a zarándok,
Mint borhegynek a szõlõ,
Mint embernek a szülõ,
Mint földnek a termés,
Mint dobnak a pergés,
Mint tinta a tollnak,
Mint Föld a Holdnak,
Mint levél a fának,
Mint éjszakának árnyak...
Egymás nélkül nem állnak
Az örökké társak.
Ha egymásra várnak,
Akkor sem fáznak.

Véradás Nagygeresden
Településünkön február 25-én lezajlott az idei
évben elsõ alkalommal szervezett véradás. Az esemény során 24 donor nyújtott segítõ kezet a rászorulóknak. Köszönet illeti õket az önzetlenségükért!
Németh Lajosné
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Így élnek a peresznyeiek… I. rész
Peresznye egy, a kõszeg–lövõi út mellett
erdõvel borított dombok közötti völgyben
fekvõ, közel 640 lakosú kis település. A lakosság túlnyomórészt magyar, de horvát
nemzetiségûek is élnek még a faluban.
Sajnos a horvátok száma egyre kisebb, és
sajnálatos módon a gyermekek között sincsenek sokan, akik a horvát nyelvet tanulják. Orbán Gyulával, a község jelenlegi
polgármesterével beszélgettem a falu életérõl, helyzetérõl.

is látható. A templomot ma szobrokkal díszített
park és a régi templom körüli temetõbõl fennmaradt sírkövek veszik körül.
– Milyen hagyományõrzõ csoportok,
egyesületek mûködnek?
– Szerencsére akadnak még olyanok, akik
õrzik a horvát hagyományokat. Ilyen egyesület
a Zviranjak (magyarul Forrás) Horvát Hagyományõrzõ és Faluszépítõ Egyesület, melyet az
1990-es évek közepén hoztak létre, akkor még
kimondottan kulturális egyesület céljából, illetve
csoportok koordinálására, képviseletére. A névadó a peresznyei származású, horvátzsidányi tanító, népmûvelõ, Brigovich Lajos, aki felismerve
az iskola visszatelepítésébõl adódó lehetõségeket, megalapította az egyesületet. A Zviranjak
sok tagnak örvendhet, ami nagy szó egy ekkora településen. Ez a csoport ösztönzi a falu lakosságát, a községet érintõ társadalmi, gazdasági,
valamint kulturális feladatokban való aktív részvételre, a horvát identitástudat erõsítésére.
Mûködik nálunk egy Önkéntes Tûzoltó Egyesület (melynek parancsnoka én vagyok). Immáron megfelelõ autóval, felszereléssel kiválóan
be tudunk avatkozni minden helyzetben. Mi, tûzoltók nemcsak az tûzoltásban, életmentésben,
hanem a hagyományok õrzésében, a község
életében is nagy szerepet játszunk. Legyen szó

Március 15-e Sajtoskálon
2020. március 15-én, vasárnap kettõ órakor Sajtoskál község lakossága közösen ünnepelte az 1848-as forradalom és szabadságharc
172. évfordulóját.
A község utcái nemzeti színekbe borultak, hiszen minden házra kikerült
a magyar zászló. A hõsi emlékmûnél az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét. Ezután Balogné Simon Erika, a Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola igazgatóhelyettesének ünnepi beszéde következett, mely-

bármilyen segítségnyújtásról, mi ott vagyunk. Ez
az egyesület is próbál minél több rendezvényt
szervezni, és minél több helyen helyt állni.
Két énekkarunk van, az egyik a Zviranjak Kulturális Egyesület keretein belül mûködik, a másik
pedig a Szent Egyed kórus az Egyházközségen
belül. Sajnos kevés utánpótlás kerül be a kórusokba – mely tény betudható annak, hogy egyre kevesebben beszélnek horvátul –, de igyekeznek így is a lehetõ legtovább fennmaradni, a
lehetõ legtöbb alkalommal megmutatni magukat, és megõrizni ezt a fajta hagyományt.
– Milyen helyi szokásaik, hagyományaik
vannak Peresznyének?
– A Zviranjak minden évben megszervezi a
családi napot, illetve a tavaly már negyedik alkalommal megrendezésre kerülõ
Lepély és „Renovica” fesztivált. Ez
az esemény a sós és édes lepényekrõl, valamint a fõtt marhahússal tálalt zsömlemár tásról szól,
amely a térség horvát és német
nemzetiségû lakóinak ínycsiklandó
kulturális öröksége. A rendezvényen a környezõ települések horvát kisebbségû lakosai is részt vesznek, és egyre nagyobb látogatószámot eredményez, így mondhatjuk, hogy látszik a hagyományõrzés hatása.
Népi hagyományként említhetõ a községben a sáskajárás. Onnan ered a hagyomány,
hogy valamikor régen a sáskák ellepték a környéket, és pillanatokon belül elpusztítottak minden termést. Ennek tiszteletére minden nap délután három órakor megkondul a harang a
templomban.
Említésre méltó még a húsvéti kereplés. Mikor nagycsütörtök este, a szertartáson „a harangok Rómába mennek”, a gyerekek kereplõikkel
végigvonulnak a falun, és horvátul kiabálják,
hogy éppen hány óra van. A harangok csak
nagyszombaton szólalnak meg ismét, a szertartásra hívogatás ezekben a napokban
kerepléssel történik, és a gyerekek ezzel hívják
fel a lakosok figyelmét, hogy beszedik a járandóságot.
Jelen van Peresznyén még a farsangi és szüreti felvonulás, melyet a tûzoltók szerveznek. Ez a
hagyomány újra visszatért, és nagy örömünkre
egyre nagyobb számban vesznek részt a lakosok. A felvonulás után a résztvevõk megvendégelése történik.
A cikk folytatása
a következõ lapszámban
Igler Patrícia

ben a forradalom nõi szereplõinek fontosságára hívta fel a figyelmet negyedmagával. Szendrey Júlia, Kossuth Zsuzsanna, Lebstück Mária neve is
elhangzott a beszéd során, hogy milyen tetteket vittek végbe, és hogy próbálták segíteni férjeiket, gyermekeiket a szabadságharc során. Balogné Simon Erika az alábbi Kossuth Zsuzsanna idézettel idézettel zárta beszédét:
„Egy legyen bennünk az akarat, felismerni a szenvedést és csillapítani azt.”
Ezt a sajtoskáli ifjak követték, 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 az emlékmû elõtt.
Az ünnepség a Szózat közös eléneklésével zárult.
Kovács Vivien
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– Hányadik ciklusa a jelenlegi polgármesterként?
– Immáron a második ciklusomat kezdtem
polgármesterként, de az elsõ ciklusom két periódussal ezelõtt volt, a köztes idõszakban alpolgármesterként tevékenykedtem, nagy egyetértésben és összhangban az akkori polgármesterrel.
– Milyen látnivalókat érdemes itt Önöknél megtekinteni?
– Peresznyén található egy Széchenyi-kastély, melyrõl több kutató és író is kijelenti, hogy
valójában sosem állt a Széchenyi család tulajdonában. Többen Esterházy–Trauttmannsdorf–Berchtold-kastélynak is nevezik. A különbözõ szakirodalmakban található írások az elnevezésével és történetével kapcsolatban ellentmondanak egymásnak, így nincs egy megbízható forrás sem, amely teljes mértékben reális
információt nyújtana nekünk; így mi csak kastélynak hívjuk. A kastélyhoz tartozik egy park is,
mely az önkormányzat tulajdonában van és helyileg védett terület. A kastélyparkot ma a Hunyadi János utca két részre osztja. A kastély felé
esõ parkrész volt korábban a díszkert, az utca
túloldalán az angolpark található, amelyhez
egy mesterséges tó is tartozik, a benne lévõ kis
félszigettel, ahol a nyugati platán egy példánya
áll, mely körülbelül 250-300 éves lehet. 2014ben a park területén került átadásra egy új
sportkomplexum, játszótérrel, sportpályával, új
fitnesz eszközökkel.
Van egy állandó kiállításunk is, mely a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyûjteménye
nevet viseli. A gyûjteményben fellelhetõek értékes fafaragások, õsi fakeresztek, aranyozott feszületek, rózsafüzérek, régi fotógráfiák, muzeális
értékû ikonok, illetve horvát, magyar, latin és német nyelvû XVI., XVII., XVIII. századi írásos dokumentumok, könyvek, imakönyvek. Ezek a tárgyi
emlékek az emberek mindennapi életéhez kapcsolódnak, és üzennek arról, hogy az itt élõ horvátoknak sikerült megõrizniük nemzeti identitásukat, kulturális értékeiket. A gyûjteményt Dumovits

István gradistyei horvát plébános adományozta
az Országos Horvát Önkormányzatnak, amely a
plébános korábbi családi házában kapott helyet községünkben. Plébános úr évtizedek óta
végzi Horvátzsidány, Ólmod, Peresznye és Und
községek lelkészi szolgálatait. A gyûjtemény reményeink szerint idõvel majd idegenforgalmi jelentõségre is szert fog tenni.
Érdemes még megtekinteni a település templomát, a Szent Egyed-templomot, mely középkori
eredetû, mûemlék épület. Elsõ említése 1612-bõl
való, ebben az évszázadban erõdítettként írták
le. 1727-ben gróf Esterházy Dániel építtette át barokk stílusban, 1832-ben gróf Esterházy Ferenc
egészítette ki kápolnával. A templomdomb oldalában, 1886-ban készített Szentháromság-szobor
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