Etno-folk

„Múlnak a gyermekévek,
nincs visszaút…”
50 éves Általános Iskolai osztálytalákozóra gyûltünk össze a Sopronhorpácsi iskolában. Varga Hajnalka iskolánk igazgatója nagy szeretettel fogadott bennünket, a volt

lékeztünk osztályfõnökünkre –
Hanusz Évára – valamint hat osztálytársunkra, akik már nem lehetnek
velünk. Következõ utunk a helyi vendéglõbe vezetett, ahol finom vacso-

Köszöntõ
A meteorológusok Nyárhó-ként tartják számon,
a régi Székely-Magyar naptár szerint Áldás havának nevezik, eleink (az Avisura szerint) a Tehéntor
(Aratás) hava elnevezést használták júliusra, a hónap régi magyar (katolikus) neve pedig Szent Jakab hava. Julius Caesarról elnevezett 31 napos idõszakban már a nappalok fogynak; s a
Nap 23-a tájában az Oroszlán jegyébe lép. Mit jelent nekünk, a mindennapi életet élõknek? A diákoknak a VAKÁCIÓ idejét, hiszen a tankönyvek, tollak szabadságra mennek. A szülõk készülnek a családdal
tör ténõ pihenésre, a nyaralásra, az együtt töltött idõ meghatványozására. A fiatal felnõttek a nyári szabadság kalandjaira, utazásaira
vágynak. A nagyszülõk várják a pihenni vágyó közeli- távoli unokáikat, készülnek a boldog találkozások minél elõbbi megérkezésére. A
közösségek számára ott lesznek a Falunapok, a különbözõ fesztiválok,
a szórakozási lehetõségek széles tárháza. A gazdálkodóknál folytatódik az aratás.
Kövecses Anna:
Július címû versében így ír a hónap gazdagságáról:

iskolánkban, ahol még az osztálynapló is elõkerült, így ebben a sorrendben meséltünk a velünk történt
eseményekrõl. Végig sétálva kis falunkon a helyi templomban Kovács
Pál atya köszöntötte imával az öreg
diákokat, ahol gyertyát gyújtva em-

rával, valamint a társunk felajánlott
borocskájával diákcsínyek, családunk történeteivel múlattuk az idõt.
Jó volt újra „diáknak lenni” jövõre ismét találkozunk.
Major Istvánné
Barasits Erzsébet
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Július csillog leanderszirmon,
Nyáridillbe nyílik a hársvirág.
Napfény tentikézik a pázsiton,
És elszunnyad rajta az illatár.
Muskátliszínbe ébred az este,
Katica pihen mályvának ölén,
Alkonnyá pilled a nappal teste,
És jázminzamatot sodor a szél.
A pihenés mellett ne feledkezzünk meg szeretteink születés- és névnapjáról sem, néhány keresztnév a teljesség igénye nélkül: Annamária,
Ottó, Illés, Dániel, Magdolna, Kristóf, Anna, Judit stb. Köszöntünk és várunk Téged bõkezû Július!
Kissné Szabó Ágota

KÖVETKEZÕ LAPSZÁMUNK
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Lenge szellõ simítja a ker tet,
Cinegepár dalol galagonyán,
Az akáclevél bájosan rezzen,
Mikor reá ragyog a napsugár.
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Rövid hírek
• Meszlen
SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK
MESZLENBEN

Mindhalálig mazsorett!
Sárvár város 11. alkalommal rendezte meg
országos mazsorett fesztiválját június 1-jén. A színpadra lépõ csoportok között Csepreg Város
Mazsorett Csoportja is megjelent két korcsoportban versenyzõ lányokkal: a Kisvirág és a Rózsaszi-

csoport tamburmajorja, Kóbor Izabell elnyerte
korcsoportja tamburmajor különdíját. Ez után a
csepregieket nagy meglepetés érte. A Mazsorett
Alapítvány különdíját õk vihették haza, mivel a
szakmai zsûri úgy látta, hogy rengeteget fejlõdtek

rom csoporttal. A lányok Reseterits-Boros Evelin
mûvészeti vezetõ segítségével készültek fel a
megmérettetésre, s mindkét csapat új koreográfiákkal lépett a színpadra. A
Kisvirágok elsõ korcsoportban bottal és pom-ponnal
táncoltak, igyekeztek megmutatni mit tanultak. Az ovis
és kisiskolás lányok kissé bátortalanul táncoltak, ahogy
minden korukbeli lányka, de
minden táncos így kezdi. A
második korcsoportban a
Rózsaszirmok szerepeltek. Ez
évben ismertebb számok fúvószenei feldolgozásait választották, mint például a
Y.M.C.A., vagy akár a
Queentõl a Don’t Stop Me Now. Két kategóriában
léptek fel a felsõ tagozatos, és középiskolás lányok. Show kategóriában bottal és show zászlóval
kellett teljesíteni a kötelezõ elemeket és elkápráztatni a zsûrit. Pom-pon kategóriában pedig ezüst
csillogó pom-ponjukkal táncoltak. Az eredményhirdetésre mindenki lázasan várt. A Rózsaszirom

a lányok. Az eredményhirdetés után a Kisvirágok
ezüst oklevéllel, a Rózsaszirmok pedig mindkét
kategóriában arany oklevéllel indulhattak haza.

A napokban a 90 éves Németh Józsefnét
köszöntötte Õri Zoltán Meszlen község polgármestere. Magdus néni 4. gyermekként 1929
június 18-án látta meg a napvilágot a falu
egyik kis parasztházában. Kisgyermekkorától
kezdve Meszlen volt az otthona férjével, Németh Józseffel 1950-ben házasodtak össze és
szerelmükbõl 2 leánygyermek született: Katalin és Ilonka. Magdus néni férjével együtt az
akkori TSZ -ben dolgozott, illetve a családi
háznál a szülõket gondozta. A 80-as években

A fesztiválokon nincsenek helyezések, nincs legjobb és legrosszabb. Bronz oklevéltõl kiemelt aranyig értékelik a táncosok teljesítményét. Így mindenki motivált lesz, hogy egyre szebben teljesítsen. A tánc nem lóverseny, hanem mûvészet és
érték, amit meg kell õrizni!
Kóbor Izabell
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hivatalsegédként helyezkedett el, leveleket
kézbesített és a falu Kultúrházában, valamint
a Könyvtárában is tevékenykedett, 1991-ben
innen ment nyugdíjba. Férje sajnos 1999 -ben
hagyta magára, azóta lányával és unokájával él, jelenleg 2 unokával és 6 dédunokával
büszkélkedhet. Születésnapján a rokonok, barátok és a polgármester is tisztelettét tette, Magyarország Kormánya nevében pedig emléklapot is kapott a Miniszterelnök Úrtól. Az egész
falu és jómagam nevében is kívánunk neki
még egészségben teli, hosszú szép életet! Isten éltesse Magdus néni!
Balázs Anikó
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Idén is vár mindenkit a büki nyár
az augusztus 20.-i rendezvényrõl beszélt. Idén 60
éves büki mûvelõdési ház, melynek akkori megnyitóján a János vitéz darab volt az elsõ elõadás.
Idén a Sok-Szín-Pad újra gondolta H. Nagy Katalin

Bár, Irigy Hónalj Mirigy, Karthago, A Kutya Vacsorája, Hot Jazz Band, Takáts Tamás Blues Band,
Petruska, Takáts Eszter és az Ezüst Nyár - LGT Tribute.
A legkisebbeket többek között a Kakaó zenekar,

rendezésében a mûvet, és János a vitéz címmel
adja elõ a mûvelõdési ház ünnepén. Röviden,
idõrendben a nyári programokról: elsõként július
5-én Etno-Folk Forgatag várja az érdeklõdõket,

Rosta Géza, a HAHÓ zenekar, az Inci-Finci Gyermekszórakoztató, a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia és a Langaléta Garabonciások
szórakoztatják. A programok augusztus hónapban

Történelmi Udvar résztvevõi a Rákóczi Emlékév alkalmából - a kuruc kor gasztronómiáját, szokásait
mutatják be, és fõzik meg egy-egy jellegzetes ételét. Tóth Tamástól megtudhattuk, hogy idén immár
8. alkalommal ETNO-Folk Forgatag várja a népzene és a jó zene barátait. Lengyel, cseh és szlovák
zenekarok lépnek fel a magyar együttesek mellett. Nika Róbert, a Sok-Szín-Pad Társulat vezetõje

majd másnap június 6-án kerül sor a 29. Aratóünnepre, aminek fõ látványossága az aratóbandák
kézi kaszás bemutatója. A napot Peter Sramek
koncertje és aratóbál zárja. Július 17-21. között XIV.
Gyógy-Bor Napok és Büki Gasztrofesztivállal várják
zene és a gasztronómia szerelmeseit. Néhány név
a fellépõk közül: Kiscsillag, Intim Torna Illegál, Irie
Maffia, Firkin, Margaret Island, TNT és Budapest

a Büki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szokásos
horvát napjával kezdõdik, majd 10-én a nagy sikerre való tekintettel újabb elõadása lesz a „Túl
minden határon“ estjének Tvrtkóval. Az államalapítás ünnepén ötnapos rendezvény fogja várni a
közönséget. A büki rendezvények majd a Szent
Mihály-napi Civil Forgataggal zárulnak.
SHeni
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Június 21-én sajtótájékoztató keretében ismertették a nyári programokat a Gyógy-Bor-Napok új
helyszínén. Tóth Tamás intézményvezetõ, fesztiváligazgató köszöntõje után Újvári Timi és Holdosi Attila szórakoztatta a sajtó képviselõit. Dr. Németh
Sándor polgármester beszédében kiemelte, hogy
Bükön olyan programsorozat alakult ki, amely lefedi az egész nyarat. Nemcsak szórakoztatnak,
hanem értékeket is ápolnak, hiszen Pálffy Tamás,
a BBKTE turisztikai managere elmondta, hogy idén
10 éves a helyi TDM. Fontos szerepük van a bükfürdõi imázs erõsítésében. Kiemelte, hogy évrõlévre nõ a Bükön töltött vendégéjszakák száma,
melyhez a színes programok is hozzájárulnak. Az
idei évben is Horváth Lívia, a BBKTE marketing
managere lesz a Gasztroszínpad háziasszonya. Az
idei fesztiválon is híres séfek étkeit kóstolhatják
meg a kilátogatók, mint például Rácz Jenõ Michelin csillagos séf, Gáspár Bea, Tasnádi Ákos, a
Cupákos és a Macesz Bistro séfje, Nádasdi Janó
és Gálos Ádám (ITI), valamint Nika Róbert és Szép
Bence fog fõzni. Az alapanyagokat a helyi termelõi piacról igyekeznek a szervezõk beszerezni. A
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Rövid hírek
• Csepreg
SAKKVERSENY
KÁNIKULÁBAN
Negyedik alkalommal rendezték meg a
csepregi sakkversenyt az Ottó kempingben. A
12 résztvevõ 7 fordulós rendszerben játszotta
a mérkõzéseket.
1. helyezett Néveri Tibor
2. helyezett Farkas István
3. helyezett Farkas Attila

Dunántúli fürdõtúra
tosítsák, közösen is tudják népszerûsíteni a termálrégiót.
Az eseményen egyaránt örömét fejezte ki dr.
Németh Sándor, Bük város polgármestere, Kondora István, Sárvár város polgármestere, valamint
Novák Ferenc, Zalakaros város polgármestere,
hogy a Dunántúl három legnagyobb fürdõje ezzel az együttmûködéssel a desztinációkat is erõsíti. 2017-ben a magyarországi vendégéjszakák
71%-át olyan településen töltötték a vendégek,

program lényege, hogy ha a „túrázók” mindhárom fürdõben megvásárolják a teljes árú, fürdõt
és szaunát is tartalmazó napijegyet, cserébe
egy-egy pecsétet kapnak. Ha a gyûjtõfüzetben
mindhárom fürdõ pecsétje szerepel, tulajdonosa 50% kedvezményre jogosult a következõ jegy
vásárlásakor az általa választott fürdõben.
A Sárvár és Zalakaros között már korábban
életbe lépett együttmûködési megállapodáshoz
csatlakozott most Bükfürdõ is, egyúttal a közös
munka most kibõvült a „Dunántúli fürdõtúrával”.
Ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, a három fürdõvezetõ a mindennapokban is jó kapcsolatot ápol egymással és fontosnak tartják,
hogy ezzel az összefogással mindenkiben tuda-

ahol turisztikai jelentõségû fürdõ található, az említett 3 település pedig évente összesen 2 millió
vendégéjszakát tudhat magáénak.
Ágh Péter országgyûlési képviselõ a Dunántúl
legvonzóbb régiójának a Balaton után a NyugatDunántúlt tartja, ami Bükfürdõnek, Sárvárnak és
Zalakarosnak is köszönhetõ. Azt reméli, hogy ez
az összefogás egyfajta kilincs lesz majd a Vas és
Zala megyébe érkezõ vendégeknek.
A „Dunántúli fürdõtúra” pecsétgyûjtése 2019.
június 1-tõl augusztus 31-ig tart, a beváltás 2019.
szeptember 1. és december 23. között lehetséges. A gyûjtõfüzetek mindhárom fürdõ pénztáraiban megtalálhatók és elérhetõek.
yde
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A Bükfürdõ Thermal & Spa pihenõterében
tartotta közös sajtótájékoztatóját 2019. május
29-én a Büki Gyógyfürdõ Zrt., a Sárvári Gyógyfürdõ Kft. és a Zalakarosi Fürdõ Zrt. A sajtóeseményen jelentette be Boros László Attila, a Bükfürdõ Thermal & Spa vezérigazgatója, Vojtkó Tibor, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdõ ügyvezetõje, valamint Cziráki László, a Zalakarosi Fürdõ
vezérigazgatója a három fürdõ közti együttmûködést. A „Dunántúli fürdõtúra” névre keresztelt
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A Büki Cukorgyár sorsa
óriási területeket veszített a Párizs környéki békediktátumok hozadékaként. Ausztria a nagy veszteségekért kárpótlásul megkapta Nyugat-Magyarország egy részét, melyen a német anyanyelvû polgárok voltak többségben. A trianoni
békeparancs értelmében Ausztriába került a
Hartig- és a Rothermann-család tulajdonában
levõ hirmi (félszerfalvi) és a Patzenhofer-család
tulajdonát képezõ siegendorfi (cinfalvai) cukorgyár. (E tulajdonos családok kezében volt a
Nagycenki Cukorgyárak Rt. részvényeinek több-

dött, az új tartomány székhelye lett volna. Ezért
Bük jelentõsége felértékelõdött, s a Nagyczenki
Cukorgyárak Rt. 1920. december 20-i közgyûlésén úgy határozott, hogy az Rt. székhelyét Bükre
helyezi át. Az 1920-as években nagyon sok – elsõsorban a birtokok és bérlemények ügyeivel
kapcsolatos – cukorgyári iraton látható a
Nagyczenki Cukorgyárak Rt. Nyilvántartó Hivatala, Bük bélyegzõ. Tehát az Rt. gazdaságaival
kapcsolatos adminisztráció jelentõs része – 12
fõs személyzettel – Bükön történt 1930-ig.
Az 1921. évi Nyugat-magyarországi felkelés, majd az azt követõ soproni és környéki népszavazás rést ütött a békediktátumon:
Sopron és Nagycenk is Magyarország része maradt. Az Rt. székhelyét az 1926. december 20-i
közgyûlésen Nagycenkre helyezték. Az alapszabályt úgy módosították: „13. §. 3. bek.: A rendes
közgyûlés évenként a mérleg lezárása után, és pedig legkésõbb
május végén, és pedig SopronA büki cukorgyár területén mûködõ szeszgyár és a
ban vagy Bükön vagy Nagycencsepregi községi szeszfõzde termelése hektoliterfokban:
ken tartatik meg.” A jegyzõkönyvek szerint a részvénytársulat közÉV
BÜKI SZESZGYÁR CSEPREGI SZESZFÕZDE
gyûléseit továbbra is Sopronban,
1924/1925.
93.287
a társaság üléstermében tartot1925/1926.
84.158
ták. Végül az 1930. évi közgyûlés1926/1927.
92.663
4.472
re, illetve elõtte a felügyelõ bizott1927/1928.
110.212
721
ság ülésére Bükön került sor, a tár1928/1929.
89.211
1.501
sulat üléstermében.
1929/1930.
108.505
1.380
A büki cukorgyár területén
1924-õszétõl szeszgyárat mûködsége!) Oda ítélték Nagycenket is cukorgyárával, tettek. Itt a vezetõ mellett legalább négy muns annak helyi gazdaságával és bérleményével kás dolgozott. A szeszt általában burgonyából
együtt, illetve e gyár egyéb uradalmai közül a állították elõ. A termelés mennyisége a megye
deutschkreutzi (németkereszturi), a nikitsi (elõzõ- két másik, az öntéspusztai és a földszigetpusztai
leg fülesi) és a lackenbachi (korábban uradalomban mûködõ üzeméhez hasonló
lakompaki) gazdaságok is Ausztriához lettek nagyságú volt, s jóval több, mint a szeszfõzdéké,
csatolva. Az osztrákok terve alapján a nekik ítélt melyek gyümölcspálinkákat készítettek.
Sopron, ahol a Nagyczenki Cukorgyárak RészSági Ferenc
vénytársulata adminisztrációs központja mûkö(Folytatás a következõ számban.)
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Környékünkön sokan tudják, hogy 1917. március 12-én leégett a Nagycenki Cukorgyárak Rt. Büki Cukorgyára, pontosabban a gyártással foglalkozó épületrész. Az üzemi területen levõ raktárak,
javítómûhelyek, irodák, lakások, a gazdasághoz
tartozó istállók és magtárak épen maradtak. A tragédiát követõen vége lett a cukorgyártásnak és finomításnak Bükön. Viszont mindez még nem jelentette a gyár teljes megszûnését. Az Rt. Bükhöz
tartozó gazdaságai, a javító mûhelyek, a fûrészüzem, az irodák, az iparvágányok és a kisvasút tovább mûködtek 1929-1930-ig. A részvénytársulat
nagycenki üzeme átvette a használható berendezéseket és alkatrészeket, tovább foglalkoztatta a
büki állandó dolgozók egy részét, s feldolgozta a
gazdaságok répatermését.
A gyár leégése viszont sok napszámos õszi-téli
munkalehetõségét szüntette meg. Kezdetben
még az újjáépítésében reménykedtek. A Soproni
Napló 1918 novemberében a következõket írta:
”A háborús viszonyok meggátolták a nagycenki
czukorgyárak részvénytársaságát abban, hogy a
büki gyárat újból felépítse. Ez a nagy munka a béke idejére maradt... Az a terve a részvénytársaságnak, hogy az új gyárat a modern technika minden
vívmányával ellátja... Az új épület és berendezés
mint egy tíz millió koronába fog kerülni.” Az Rt.
1924-i közgyûlésén 300.000 koronás tartalékalapot hoztak létre a büki üzem felépítésére. Erre nem
került sor, hanem – jelentõs kölcsönt felvéve – a
nagycenkit korszerûsítették. Addig viszont történtek
más események is.
Az Osztrák-Magyar Monarchia már 1918. október végén szétesett, a két meghatározó államból önálló köztársaság lett, a magyar koronához társult Horvátország pedig kivált az addigi államszövetségbõl. A következõ hónapokban
tovább romlott hazánk állapota. Az Rt-vel kapcsolatos 1919. évi, részben a Magyar Tanácsköztársasághoz kötõdõ történéseket elõzõ számunkban ismertettük.
A büki gyár újjáépítésérõl a „békeszerzõdés”
miatt sem tettek le a menedzsment és a részvényesek. Magyarország mellett az osztrák állam is
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Rövid hírek
• Nemesládony
SZÜLETÉSNAPJÁN
KÖSZÖNTÖTTÉK A 90 ÉVES
ÓDOR ERNÕNÉT

„Az öregség vidám is lehet,
csak erõs maradjon az ember.”
- John Hoyer Updike

Mindent legyõzõ
szeretet Martinért
Szent Iván szombatján két falu együttes fohásza ostromolta az eget a régi, népszerû sláger
refrénjének ellentmondó kéréssel, miszerint: - Ne
add Uram, az esõt! Ugyanis Egyházasfalu Önkormányzata immár kilencedik alkalommal szervezte meg a hagyományos, szolidáris falufutást
daganatos betegségben szenvedõ embertár-

dás áldozatvállalás egyúttal a segítõ szeretet
ünnepe volt, hiszen a résztvevõk pénzadománnyal is hozzájárultak Martin további gyógykezeléséhez. Köszönet érte! A szolidáris falufutás lelkes aktivistái voltak a helyi futballcsapat tagjai
is, akiknek a bajnokságban nyújtott sikeres telje-

Ódor Ernõnét 2019. június 1-én köszöntötték 90. születésnapja alkalmából. A képviselõ-testület nevében Németh László polgármester úr ajándékcsomaggal kedveskedett
és Orbán Viktor Miniszterelnök Úr személyre
szóló emléklapját is átadta, melyben meg-

sítményükért, az elõkelõ 2. helyezésért ezúton is
szívbõl gratulálunk. A rendezvény késõ esti órái
már esõmentesek voltak, így a hangulatos zeneszó táncra késztette a kitartó résztvevõket. Martin velünk futott éveken át, amíg és ahogy
egészsége engedte. Most mi futottunk érte a
mindent legyõzõ, segítõ szeretet hitével és erejével. Továbbra is veled vagyunk Martin, tarts ki
bátran gyógyulásod útján!
Major Izabella
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becsülését és háláját fejezte ki idõs polgárjaink iránt. A katolikus egyházközség részérõl
pedig Sári Vince lepte meg virágcsokorral a
szépkorú asszonyt. Margit néni élete nem volt
egyszerû, férjét korán elveszítette, így fiát
egyedül nevelte. Maga küzdött a mindennapi megélhetésért, a TSZ-ben is dolgozott. Idõs
korára fia lett a támasza és ezt a szép ünnepséget is Gábor szer vezte édesanyja részére. A község nevében Isten áldásával kívánunk jó egészséget!
Pietrowskiné Végh Andrea

sainkért. Ezúttal a nemes cél Újkér Önkormányzatával karöltve Németh Martin megsegítésére
irányult, aki gyerekkora óta komoly, egyre fokozódó mozgásszervi betegségben szenved. Este
18 órára a Keresztényi Pékségnél, mintegy 250
fõs csapat gyûlt öszsze a fiú megsegítésére és
nézett farkasszemet a fenyegetõ esõfelhõkkel,
készen állva a több mint 6 km-es táv megtételére kerékpárral, vagy a futást vállalva. A szemerkélõ esõben induló résztvevõk kisvártatva már
szakadó záporban küzdötték végig útjukat a segítõ szeretet mindent legyõzõ erejével. A vizes
áldozatot is hõsiesen teljesítõ csapatot visszaérkezésekor fenséges gulyás, illetve halászlé várta
Hollósi János vendéglõsnek köszönhetõen. A
mostoha idõjárással dacolva Sándor József polgármester köszönõ szavai mellett vidám zeneszó
is köszöntötte a csuromvizes résztvevõket. A pél-
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„Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.”
PÜNKÖSD ÜNNEPE NAGYGERESDEN

Igazán tartalmasra sikerült településünkön
az idei ünneprõl való megemlékezés. Vasárnap
délután, a néphagyományhoz híven útnak indultak falunk kislányai, hogy házról-házra járva
köszöntsék a lakókat. Szinte mindenhol szívesen
fogadták az éneket és táncot, amely a királynéjárás meghatározó eleme. A nagy melegben
üdítõvel és süteménnyel kínálták a háziak, a
maroknyi lánycsapatot. Pünkösd másnapján,
Pécsinger Éva lelkésznõ és Szabó Miklós plébá-

nos úr kezdeményezésére, ökumenikus találkozót tartottunk az evangélikus templomban. A
rendezvény egész naposra sikeredett, hiszen
délelõtt és délután is találtak az érdeklõdõk
programot. Az istentiszteletek mellett mûsort
adott a Hegyfaluról érkezõ asszonykórus, a Bük
városából érkezõ Répcementi Fér fikar és versek

gyarok Világhimnusza. A találkozó szeretetvendégséggel, agapéval folytatódott. A plébánia
udvarán felállított sátor, hívogatóan várta a
résztvevõket egy kis falatozásra. Felajánlásból
készült az étel, szintén adományból érkezett az
üdítõ, a sör és a bor. A szorgos asszonyok, rengeteg finom süteménnyel gazdagították a kíná-

szóltak a nagygeresdi gyerekek ajkából. Az ünneprõl szóló költemények és a gitár kísérettel
elõadott egyházi dalok, emelték az összejövetel
színvonalát. A záró részben felekezettõl függetlenül, közösen szólt a Nemzeti Himnusz és a Ma-

latot. Jó ízû falatok után, jó ízû beszélgetés vette
kezdetét a délután hátralévõ részében. Ilyenformán telt az ünnep Nagygeresden, az ökumené
jegyében.
Németh Lajosné
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Rövid hírek
• Nagygeresd
PALACSINTA
ÉS MÁS FINOMSÁGOK
Június elsõ szombatján gyerekzsivajjal, jókedvvel telt meg a nagygeresdi faluház udvara. Az idei évben is megrendezésre került a
gyermeknap, amelyre szeretettel vártunk kicsiket és nagyokat. Sorban érkeztek szüleikkel
a falubeli csemeték, sõt a vidékrõl érkezett
vendéggyerekeket is szívesen fogadtuk. A

köszöntöttek Sopronhorpácson
Hatvan év önmagában is nagy idõ, fõleg,
ha még házasságban is tölti az ember. Éppen
ezért Sopronhorpácson már évek óta hagyomány, hogy köszöntik a házassági évfordulójukat ünneplõket. A
község két jeles polgára, Gintli
Zol tán és fe le sé ge, Gintli
Zoltánné (Erna néni) ünnepelték
tavasszal 60. házassági évfordulójukat. Erna nénit és Zoli bácsit a
település polgármestere Talabér
Je nõ és jegy zõnk Czipetis
Györgyné meleg szavakkal üdvözölték, kiemelve példaér tékû
elkötelezettségüket egymás és a
község iránt, valamint azt az eltökélt szeretet, amellyel a nehezebb idõszakokat is együtt vészelték át. A férj
és a feleség hat évtized után is kedvességgel
és derûsen fordul egymáshoz. A családnak

egyébként is nagy és pirosbetûs ünnepe ez, de
az évforduló emlékezetességét tovább emeli
az önkormányzat figyelmessége, a párok közös
ünneplése. A hatvan év alatt több unokával és
dédunokával gyarapodott családjuk, kikkel közösen ünnepelték e jeles alkalmat. Gintli Zoltán
és felesége 60 éve mondta ki a boldogító
igent, 1977-ben költöztek Sopronhorpácsra,
akkor már két gyermekükkel. Mindketten taní-

tottak az iskolában, Zoli bácsi hosszú ideig iskolaigazgató volt. Erna néni éneket tanított, és
gyakorlati órákat tar tott, valamint alapított egy

iskolai énekkart is, kikkel számos arany minõsítést szereztek mûködésük során. Zoli bácsi fizikát, kémiát és rövid ideig matematikát oktatott.
Kiváló munkájukról számos falubeli mesél és idéz fel szép emlékeket. Erna néni több évig községi tanácstag is volt és sok erõfeszítést tett, hogy fejlõdjön a település. 1977-ben, mikor a településre költöztek az egykori énekesek egy csoportja Stefánka László segítségével felkér te Erna nénit, hogy vállalja el egy felnõtt
vegyeskar megalakítását és veze té sét. 1978. ja nu ár 24-én
megalakult a kórus, amely községünk szülötte, Szentirmay Elemér
dalköltõ nevét vette fel. A vegyeskar évrõl évre
sorozatosan hozta el a járástól a vándorkupát.
Erna néni 1998-ig vezette nagy odaadással és
szak ér te lem mel a kó rust, tõ le a ve ze tést
Horváthné Kemény Tünde vette át. Nyugdíjba
vonulásuk óta a házaspár békés nyugdíjas
éveit tölti Sopronhorpácson. Kívánunk nekik
még sok szép együtt töltött évet!
Igler Patrícia
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délutáni program ügyességi feladatokkal, játékos vetélkedõvel vette kezdetét. A kicsik, az
aktuális mesék szereplõirõl készült grafikákat
színezték, aszfaltkrétával rajzoltak, illetve az
egyik édesanyának köszönhetõen csillám
tetkókat készítettek. Mindeközben sült a számtalan palacsinta, ami tuti desszert az édesszájú kicsik számára. Lekváros, kakaós és nutellás
töltelék került a finomságokba, a tejérzékeny
gyerekekre gondolva, külön tejmentes változat is készült. A hagyományokhoz híven, fagyi
is került a pocakokba. Az édességeket ellensúlyozandó, gyümölcsöt is kaptak a gyerekek.
Az önkormányzat jóvoltából minden más mellett banánt, almát és szõlõt fogyaszthattak a
játékok között. A délután további részében a
Harisnyás Pipik elnevezésû formáció látogatott községünkbe, hogy zenés mûsorukkal szórakoztassák a lurkókat. Nagyszerû interaktív játékot láthattunk, ami tele volt hangulatos dalokkal. A zene szárnyán különbözõ földrészekre kalauzolták a gyerkõcöket, miközben közösen, vidám táncot lejtettek. A mûsorszám
után, az elengedhetetlen kidobós játék következett. Szálltak a labdák egyik tér félbõl a másikba, a játékosok fáradhatatlanul újabb és
újabb játszmába kezdtek. A küzdelmet egy
felhõszakadás szakította félbe, amely szerencsére nem tartott sokáig, így a nap szárító sugarai alatt, rövid idõn belül folytatódhatott a
versengés. Az utolsó órában már mi felnõttek
is beálltunk kidobózni, hol vegyes csapatokat
alakítottunk, hol a gyerekek ellen játszottunk.
Jókedvûen, kellõen elfáradva (csak a felnõttek) fejeztük be a vidám délutánt. A nagygeresdi gyerekek napján, csupa jó és finom
dologban volt része a résztvevõknek.
Németh Lajosné

Jubiláló házaspárt
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A zene útján 50 éve
aki a zenei pályát választotta hivatásként. 201819-es jubileumi tanévet hangversenysorozattal,
jubileumi évkönyv kiadásával, fotókiállítással, és
egy ünnepi gálával ünnepeltük. A hangversenysorozat tanári hangversennyel kezdõdött februárban, majd márciusban Sárváry László mûvei-

mutatják, tanszakaikat, kiemelkedõbb növendékeiket, szülõk vallanak a zeneiskola értékeirõl, illetve Csepreg Város Fúvószenekarával való
kapcsolatukról. Áprilistól kapható az általános iskola gazdasági irodájában, illetve a zeneiskolában. Május 12-én, a gálán a köszöntõk után,

bõl álló koncerttel folytatódott az ünneplés. Áprilisban a jubileumi évkönyv bemutatása Babos
András önálló koncertjének keretében történt. Az 50 év 50 emlékét, zeneiskola történetét, min-

volt és jelenlegi tanítványok mûsorát hallhatta
az ünneplõ közönség, valamint a mûvelõdési
ház aulájában fotókiállítást tekinthettek meg. A
koncertek állandó közremûködõje volt Csepreg

ményünk. 2007-ig viselte ezt a nevet, majd az
intézmények átszervezésével, az általános iskolával és az óvodával összevonták a zeneiskolát,
és így a mai napig intézményegységként mûködik, a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI részeként. Az 50 év alatt közel negyven
olyan diák végzett a csepregi zeneiskolában,

dennapjait, ünnepeit, képekkel illusztrálva mutatja be kiadvány. Emellett növendékek vallanak emlékeikrõl, akik az elmúlt ötven év alatt zenei pályán folytatták karrierjüket. Bemutatjuk
egy fényképes összeállítással az elmúlt 10 év
történéseit, hogyan kapcsolódunk újításainkkal
régi hagyományainkhoz. A mostani tanárok be-

Város Fúvószenekara, akiknek 46 tagjából 40 a
csepregi zeneiskola növendéke volt, vagy ma is
az iskola tanulója. A jubileumi tanév júniusában
még egy három napos salzburgi kirándulás is
várt a csepregi és büki tagiskola növendékeire,
szüleikre, tanáraira.
Krizmanich Edina

Fotók: Koszorú Mihály

1968-ban indult el Csepregen szervezett formában a zeneoktatás, amelyet a zenetanulás
utáni vágy hívott életre. Száz évvel korábbra
nyúlik vissza a zeneoktatás története, hiszen településünkön régóta mûködött fúvószenekar, dalárda. Sokan tanultak zenét magánúton, Szombathelyre vagy Kõszegre jártak. 1968-ra született meg a döntés az akkori nagyközségi tanács
beleegyezésével, a csepregi állami zeneoktatás elindításáról. 1968-ban még nem önálló zeneiskolaként mûködött, hanem a kõszegi zeneiskola kihelyezett tagozataként, majd fiókiskolává nõtte ki magát. 30 évvel ezelõtt, 1989-ben a
bükiek is csatlakoztak a zeneoktatáshoz, majd
Bõben, Szakonyban és Simaságon is mûködött
tagiskolánk 2005-ig. 1977-ben kapott az iskola
önálló épületet a Széchenyi közben, addig a
mûvelõdési házban folyt a hangszeres oktatás,
szolfézsóráknak az általános iskola adott helyet.
Elõször még csak hegedût, zongorát lehetett tanulni. Késõbb, a hetvenes években a fa- és rézfúvós oktatás is elindult. 1991-ben a kõszegi zeneiskolától leválva, önálló intézménnyé vált a
Csepregi Zeneiskola, majd 1993-ban a
csepregi születésû tenorénekes, karigazgató,
zeneszerzõ Bognár Ignác nevét vette fel intéz-
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Rövid hírek
• Csepreg
TIZENNEGYEDIK ALKALOMMAL
RENDEZTEK KUPANAPOT
Június 22-én, szombaton töretlen lelkesedéssel immáron tizennegyedik alkalommal
népesült be a Malomkerti Sportlétesítmény,
ahol már a délelõtti kezdésre minden készen
állt a lelkes sportbarátok nagy örömére, hogy
egy remek napot tölthessenek el barátaikkal
és ismerõseikkel. Idén hat kistérségi csapat
mérhette össze tudását a csepregi gyepen,
ahol két pályán folyamatosan zajlottak a mérkõzések, melyeket a Vas Megyei Labdarúgó
Szövetség játékvezetõi Egyed Tibor és Varga

Tanulmány út a Vas-hegyre

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
...
repcevidek.hu

szítenek, de számos más bort is kóstolhattunk.
Különlegességként kipróbálhattuk a kékfrankosból készült gyöngyözõ rozét is. A borkóstoló után
megtekinthettük a szõlõfeldolgozó épületet is,
ahol korszerû eszközöket láttunk. A másik pincészet ahová mentünk, Felsõcsatáron a Szent Márton pincészet volt, amely szintén családi pincészet. Ügyvezetõje Dr. Árva Pál, akitõl megtudtuk,
hogy mintegy 50 hektárnyi szõlõterületen gazdálkodnak és elsõsorban a vörösbor szõlõfajtákat termesztik. Lehetõségünk volt többféle bort
kóstolni: Kékfrankos, Pinot Noir, Merlot,
Dornfelder. Mivel gyümölcs ültetvényekkel is fog-

nyosság mindegyik borra jellemzõ. Négy település igazgatási területén helyezkedik el a Vashegy: Vaskeresztes, Felsõcsatár, Pinkaóvár,
Csejke. Kiruccanásunk során két pincészetet látogattunk meg. Elõször a Vaskeresztesen található Mittl családi pincészetbe látogattunk. A borkóstoló ház csodálatos természeti környezetben
helyezkedik el. Itt Mittlné Ódor Anita fogadott
bennünket, aki elmondta több, mint 10 hektáron gazdálkodnak. Elsõsorban vörös borokat ké-

lalkoznak, 100%-os gyümölcsleveket is készítenek. Itt hallottunk a Dornfelder szõlõfajtáról,
amely a legsikeresebb német nemesítésû fajta,
mélysötét, telt bor készül belõle és kiváló házasítási alap. Mindkét helyen finom borokat kóstolhattunk, láttuk a kitartást, munkát. Tapasztalatokkal gazdagodva tértünk haza.
„Gondolj arra egy pillanatra, mennyi verejtékes munka van egy pohárnyi magyar borban„
Horváthné Pados Teréz
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Zsolt vezettek. A kupanapon Tompaládony,
Szombathely Bt., Tormásliget, Ne-Pál, ESD FC,
BT csapatai küzdöttek egymással. Az esemény
során gólokból sem volt hiány, így sokszor szólt
a taps a lelátóról is, de kiélezett párharcokat
és bravúros védéseket is tartogatott magában a nap. A Holnapért Kupát az idei esztendõben Tompaládony csapata vihette haza,
õket követte Szombathely Bt. csapata, míg a
dobogó harmadik fokára Tormásliget csapata állhatott fel. A negyedik helyen a BT, utánuk
az ESD FC majd a Ne-Pál csapata végzett. A
Holnapért Kistérségi Kupa gólkirálya 13 találattal Dezomits Dominik lett a Szombathely Bt.
csapatából, míg a legjobb kapusnak járó díjat Török Patrik vehette át Tormásliget csapatából. Az elsõ három helyezettnek járó kupát,
oklevelet és az elsõ helyezettnek járó ajándékcsomagot a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület elnöke, Vlasich Krisztián adta át, s
minden résztvevõ csapat elismerõ oklevélben
is részesült. A sportrendezvény elérte célját, hiszen a sport és a labdarúgás iránti szeretet, a
mozgás öröme, a baráti és a települések közötti kapcsolatok ápolása még mindig fontos
szerepet tölt be a kisvárosok életében.
km

2019. május 18-án a Csepregi Hegyközség
„Nyitott pincés” boros gazdái és a Csepregi Borbarát Hölgyek a Vas-hegyre kirándultak. A Vashegy Magyarország és Ausztria területén, Vas
megye nyugati szélén elhelyezkedõ alacsony
magasságú hegység. A hegyet a Pinka folyó
szurdoka vágja ketté. Legmagasabb pontja
415m. A terület klímája szubalpin-szubatlanti hatás alatt áll. Napjainkban a szõlõtermesztésrõl és
a boráról lett ismeretes. A magyarországi rész a
Soproni borvidékhez tartozik. A Vas-hegy talaja
ásványi anyagokban gazdag, vastartalma magas és beleoldódik a szõlõfürtökbe is. Az ásvá-
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Csepregi iskolai ballagás
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Elkezdõdtek a felújítási munkálatok
a Zsira és Locsmánd közötti összekötõ szakaszon
Idén nyáron elkezdõdött és várhatóan õszre
elkészül Zsira település és az osztrák oldali
Locsmánd összeköttetését biztosító út felújítása. A
projekt indulásáról Barcza Attila, a térség országgyûlési képviselõje, Nagy Ferdinánd, Zsira polgármestere és Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivõje
tartott sajtótájékoztatót. Tavaly júniusban történt
meg osztrák oldalon annak a 2 km-es útszakasznak az átadása, mely a Lutzmannsburg-i fürdõt kerüli el, és csatlakozik a Zsirai Önkormányzat által a 20072013 Európai Területi Együttmûködés (ETE)
forrásból megépített úthoz. Az osztrák oldali projektrész átadásának jelentõsége,
hogy egy az országos közúthálózathoz
csatlakozó új közúti kapcsolat jött létre
Magyarország északnyugati határán.
Ezzel azonban szükségessé vált a falun átmenõ 8626. jelû út felújítása is, hiszen hosszú évek óta nagyon rossz állapotok uralkodtak a településen, jelentõs felújítás
nem történt. Ez a közút elsõsorban a személyközlekedést és a 3,5 tonna alatti teherszállítás forgalmát bonyolítja. A projekt a 87. sz. fõút Kõszeg (HU)
– Rattersdorf (Rõtfalva AT) országhatár közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése beruházással közös Interreg V-A pályázat keretében került
benyújtásra, és nyert támogatást. A beruházás
során felújítják az út melletti csapadékvíz elvezetõ rendszert is. A közlekedõk biztonságának fokozása érdekében egy új gyalogos átkelõhelyet létesítenek az óvodánál (Rákóczi Ferenc utca és Fõ
utca csatlakozása). Az osztrák oldali projektrész
csatlakozása miatt az államhatár térségben szük-

ség van a korábban megépült Zsira elkerülõ út
utolsó 40 m-es szakaszának a korrekciójára is.
Barcza Attila, a térség országgyûlési képviselõje
azt mondta: a Magyar Kormány támogatásával
Zsira az elmúlt évtizedek legnagyobb fejlesztése
elõtt áll, 165 millió forintból a teljes fõutca megújul és a vízelvezetés is elkészül. Zsira a térségünk

infrastrukturális különbséget a települések útjai
közt, köszönet érte minden érintettnek. Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivõje a projekt aktuális munkálataival kapcsolatban elmondta: a kivitelezõ
jelenleg a vízelvezetõ rendszer tisztítását, rendezését végzi, megkezdõdött a burkolt árok javítása, valamint az útszegélyek bontása és újraépíté-

fejlõdõ turisztikai települése, amely így a helyiek
mellett az ide érkezõ turistáknak is 21. századi
színvonalon tudja majd biztosítani a településen
belüli biztonságos közlekedést. Nagy Ferdinánd,
Zsira polgármestere kiemelte: a település, egy
már régóta dédelgetett álma válik valóra a közút felújításával. Az ország egyik nyugati kapujában nem mindegy, hogy mi fogadja az ide érkezõt, milyen utazási élményeket tapasztalnak az
erre közlekedõk, de természetesen legfontosabb,
hogy a helyi lakosság életminõsége javul. A beruházás megvalósulását követõen méltán lehetünk büszkék arra, hogy az erre közlekedõk a határt átlépve már nem tehetnek, tapasztalhatnak

se is. Megtörténtek a geodéziai mérések, valamint a felújításhoz szükséges elõzetes vizsgálatok
és burkolatfeltárások is.
A burkolatfelújítást megelõzõen Zsira Község
Önkormányzata és a Soproni Vízmû Zrt. elvégzi a
vízbekötõ vezetékek csatlakozószerelvényeinek a
cseréjét. A fejlesztés az Innovációs és Technológiai
Minisztérium megbízásából a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházásában az Orinoco
’2002 Kft. kivitelezésében európai uniós forrásból
az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttmûködési Program 2014-2020 keretében valósul meg. A
kivitelezés nettó értéke: 165.977.104 Ft
NPK
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Lassan, de

biztosan fejlõdik
Répceszentgyörgy

meg. Jelenleg két pályázati lehetõségünk van
arra, hogy különbözõ dolgokat valósítsunk meg
a településen, az egyik a már említett Magyar
Falu Program, ami lehetõséget adhat a temetõnk újbóli felújítására, illetve gépbeszerzésen
gondolkodunk. A csepregi székhelyû LEADER közösség tagja vagyunk, itt elfogadás alatt van
egy pályázatunk, ami a helyi értéktár-leltár
megteremtéséhez, ad nagy segítséget. Ez egy
több, mint 1 millió forintos pályázat, ami elõre

volt, hogy azonnali megoldást kellett találnunk.
Mivel pályázati forrás nem állt rendelkezésünkre,
ezért az önkormányzat végmegoldásként, saját
finanszírozásban 1.5 millió Forint ráfordítással
újíttatta fel. Módy Péter okleveles kõszobrász keze munkáját dicséri és jelenleg is tart a felújítás,
mert a szobor környezetét, a parkot is szeretnénk
rendbe tenni, melynek a telekkönyvi rendezése
már megtörtént. Sokáig úgy tûnt, hogy a Magyar Falu Program elsõ pályázati kiírásába beleilleszkedik a projekt, de egy módosítás következtében, ebben a formában nem valósulhatott

láthatólag realizálódik ebben az évben. Szeretnénk megoldani a községben a csatornahálózat kiépítését, ennek érdekében 12 település
szennyvízelvezetési agglomerációt, azaz településtömörülést hozott létre. Nagy kiugrási lehetõséget jelentene a falunak, fõleg most, hogy a
falusi CSOK szempontjából kedvezményezett település vagyunk. Répceszentgyörgy csatlakozását a büki szennyvíztisztító telep bõvítésével oldanák meg. Jelenleg 12 eladó telek van a Kiss
Ernõ utcában és a Muzsaj utcában, ezek 630 és
1200 m2 közöttiek, de 2 nagyobb területû is ki-

mérésre került annak idején. Az önkormányzat
elvégeztette a telkek ingatlanforgalmi értékbecslését, a telkek fajlagos ára 955 Ft/m2. Jelenleg 13%-os lakosságszám emelkedést értünk
el 2017-hez képest, nagyon várjuk az ide települni szándékozó fiatalokat! Az önkormányzati
tulajdonban levõ tetõtéri lakást is szeretnénk kiadni albérletbe. Ez a régi jegyzõi lakás évekig
üresen állt, nemrég megtörtént a felújítása, így
állandó lakcím létesítéséhez kötve szeretnénk
lakót találni bele. Terveink között szerepelt a
magtár mögötti raktárépület értékesítése, ami
többszöri alkalommal sem sikerült, viszont a jelenlegi állapota már indokolja a lebontását. Az
épület az önkormányzat tulajdona, így az elbontás költsége is minket terhel. Szociális támogatás keretében tanévkezdéskor az óvodás és
iskolás gyermekek is részesülnek támogatásban,
aminek 20-25 ezer Ft az összege, gyerekszületési támogatást 80.000 Ft-ot tudunk adni. Minden
évben pályázunk szociális tûzifára, a lakosok általában élnek ezzel a lehetõséggel. A Digitális
Jólét Programban a nyertes pályázók között voltunk, aminek jelenleg is tart a fenntartási idõszaka. Több, mint fél éve telepítették a gépeket,
kaptunk 3 laptopot, 2 táblagépet, egy
multifunkciós nyomtatót, 2 okostelefont és egy
projektort, melyek összértéke közel 3 millió Forint.
A vetítõvásznat az önkormányzat vásárolta meg
a projektorhoz, illetve vállalta az internet szolgáltatónál egy magasabb elõfizetés megvásárlását. Ezek a digitális eszközök a könyvtár nyitvatartási idejében bárki számára elérhetõek. Negyedévente egy számítógépes tanfolyamot tartunk, ahol a digitális írástudás fejlesztésére és a
géphasználat alapjainak elsajátítására nyújtunk
lehetõséget. A könyvtárosunk szervezett egy
helytörténeti kiállítást, ami jelenleg is megtekint-
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Apró falu, de rendezett, tiszta, virágos. Egy
20 éves álmot szeretnének megvalósítani, hogy
összközmûves telkeikkel, ingatlanaikkal nagyobb eséllyel indulhassanak a kormány új családtámogatási rendszerében. A tervekrõl beszélt
Kovácsné Kelemen Gertrúd, Répceszentgyörgy
polgármestere. „Az önkormányzat legutóbbi
projektjei közé tartozik a Mária oszlop felújítása.
Maga a szobor Országos Mûemlékvédelem
alatt áll, de sajnos annyira leromlott állapotban
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hetõ a kultúrházban. Összeszedte az itt lakók
emlékeit, emléktárgyait, fotóit, amiket jó szívvel
bíztak rá. Volt több kisebb rendezvényünk is, hiszen a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár nagymértékben támogatja a településünket. A kulturális programokról még annyit, hogy megrende-

zésre került az Idõsek délutánja és volt Gyermeknapunk is. A tavalyi évhez hasonlóan idén is
megrendezzük a Falunapunkat, ami augusztus
17-én lesz. Nagy szeretettel várjuk a helyi gyerekeket, óvodásokat, iskolásokat, a már elköltözött, de hazalátogató családtagokat, unokákat,
dédunokákat! A gyerekek szórakoztatásáról
ugrálóvár és élõcsocsó gondoskodik. Vendégünk lesz Berentei Péter táncdalénekes, a Fergeteg Néptáncegyüttes, a Bogyoszlói Fér fi Dalkör, valamint egy jó hangulatú bállal zárjuk a
programot. A Falunapra látogató vendégek
Tóth Pisti szakács remek fõztjével ismerkedhetnek. Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!”
Zsoldosné H. Kati

Elkezdõdött a VAKÁCIÓ
„Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
õszig legyen ott lakása.”
Csukás István
Már-már hagyománynak számít, hogy a vakáció elsõ napján a képviselõ-testület kirándulásra hívja a nemesládonyi gyermekeket és szüleiket, gyermeknap alkalmából. Az idõpont

ta a helyszínre, némi kitérõvel, ugyanis fagylaltozással kezdtük a napot. Kedvünkre választhattunk a finomabbnál-finomabb kézmûves fagylaltokból, így mindenki talált az ízlésének megfelelõt. A játszóházba érve a gyerekek birtokba
vették a játékokat és önfeledten csúszdáztak,
ugráltak, építettek, bicajoztak és csónakáztak.
Míg a gyermekek játszottak, a szülõk a kényelmes ülõgarnitúrákról figyelhették csemetéiket és
társaloghattak egymással. A nap végére min-

azért is találó, hiszen a gyermekek és a szülõk is
megkönnyebbülést éreznek, hogy végre vége
az iskolának, itt a szünet, nem kell korán kelni, lehet végre lustálkodni. Az idei kirándulás célpontja a büki játszóház volt. A lurkókat dottó szállítot-

den gyermek elfáradt, de szép élményekkel
gazdagodott. Reméljük a képviselõ-testület
még sok ilyen programmal kedveskedik gyermekeinknek.
Pietrowskiné Végh Andrea
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Rövid hírek
• Sajtoskál
NYUGDÍJAS
NAP SAJTOSKÁLON
Minden év júniusában Sajtoskál község a
nyugdíjasokat ünnepli. Idén 2019. június 15-re
esett a rendezvény. Egy órakor megtelt a mûvelõdési ház terme szép korúakkal. Miután
mindenki elfoglalta a helyét, Haller Imre polgármester Úr szép szavakkal köszöntötte a jelenlévõket, majd elkezdték felszolgálni az
ebédet. Idén is többféle étel közül tudtak választani a jelenlévõk. Az ebéd elfogyasztása
után közösen kávéztak, s falatoztak a különbözõ sütemények és sós harapnivalók közül.
Fél háromkor pedig kezdõdött a mûsor. Idén a

A gyereknapot világszerte több országban
ünneplik. Magyarországon már a 20. század elsõ
évtizedében is rendeztek gyereknapot, viszont
csak a húszas években vált rendszeressé. 1931tõl pedig, egy egész hetet szenteltek a gyermekek ünneplésének. Sajtoskál község sem szakított
a hagyományokkal. Hivatalosan a gyereknap
május utolsó vasárnapjára esett, amely idén má-

festés és csillámtetoválás is várta a gyerekeket.
Mindenkire került minimum egy csillogó minta,
vagy éppen egy kis arcfesték. Négy órakor megérkezett a Kék Holló Színtársulat, akik produkciójukkal mosolyt csaltak a gyermekek és szüleik arcára. A társulat több darabot mutatott be, melyek verses, párbeszédes összeállításokból álltak.
Voltak köztük népmesei, irodalmi feldolgozások,

jus 26-a volt, viszont erre a napra esett az Európai
Parlamenti választás is. A választás zavartalan lebonyolítása érdekében a gyerekeket egy héttel
késõbb június 1-én, szombaton ünnepelték
Sajtoskálon. Idén is megtelt a Mûvelõdési ház udvara gyerekekkel. A program délután kezdõdött
kézmûves foglalkozásokkal. A fiúk különleges papírrepülõket készítettek, mint például vadászgépek, ûrsiklók és hasonló más gépek. Természetesen a hajtogatás után összemérték kinek gyorsabb a repülõje, vagy éppen kié megy meszszebbre. A lányok inkább színes karkötõket fontak
vagy éppen fûztek, továbbá színeztek, rajzoltak
és festettek. Ezen programokon kívül pedig arc-

illetve humoros színdarabok is, mint például a
„Hogyan neveljünk gyereket” címû elõadás. Ezen
kívül mesékkel szórakoztatták a gyerekeket, melyeket a lurkók hatalmas tapssal díjaztak. A mûsor
végezetével a szereplõk közös játékra invitálták a
gyerekeket, ahol hagyományõrzõ játékokkal ismerkedhettek meg, s különbözõ fogócskákat
próbálhattak ki. A játékot uzsonna követte, ahol
mindenki feltöltõdött egy kis energiával, majd
folytatódhatott tovább a játék. 2019-ben is remek hangulatban telt a gyereknap, s a lurkók
már alig várják a következõ programot, ahol újra
együtt játszhatnak majd.
Kovács Vivien
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Tompaládonyi Fiatalok Társulata zenés-táncos
programmal szórakoztatta a jelenlévõket. A
társulat nyolc hölgy tagja elsõként táncos mûsort mutatott be, majd ezt követte az énekes
produkció, ahol csodálatos duetteket hallhattak a rendezvényre látogatók. A mûsort mulatozás követte, idén is Zugonits Arnold szolgáltatta a remek muzsikát. A nagy melegnek köszönhetõen a jelenlévõk jobban preferálták a
dalolászást, mintsem a táncolást, de természetesen így is remek hangulatban telt el az
idei nyugdíjas nap is.
Kovács Vivien

Gyereknap Sajtoskálon
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Faluszépítõ közösség
alakult Sopronhorpácson
hogy a legnagyobb szorgalommal szebbé varázsolták a kiválasztott területeket. A kis csapat
szinte minden héten találkozik egy-egy napra,
amikor átbeszélik elvégzendõ feladataikat, jövõbeli terveiket. Ezek a találkozók rendkívül jó
hangulatban telnek, mindenki bátran elõáll ja-

vaslatával. A felmerülõ kérdéseket megbeszélik,
utána pedig mindig szép számban jelen is vannak a tényleges munkánál. A faluszépítõk csapata túl azon, hogy a község rendbetételét vállalták, olyan terveket is dédelgetnek, hogy magát a falu közösségét is jobban összekovácsolják a jövõben. Aktívan részt kívánnak venni a

várható programok szervezésében, lebonyolításában, amely események reményeik szerint a
jövõ évtõl kiszélesítik a lakosok szórakozási, kikapcsolódási lehetõségeinek tárházát. Ez a kis
csoport nem tartana itt, ha nem kapnák azt a
rengeteg segítséget és támogatást, amelyet
mûködésük óta az
alábbi személyek, szervezetek nyújtanak számukra: Sopronhorpács
Község Önkormányzata, Sopronhorpácsért
Közhasznú Egyesület,
Sopronhorpácsi Virágüzlet, Stuja Bt. és mindazok, akik eddig is, és
a továbbiakban is bármilyen formában hozzájárulnak a szépítõ
munkálatokhoz. A közösség a jövõben is keresi annak lehetõségét, hogy milyen formában tudja segíteni
az Önkormányzat munkáját, ezáltal biztosítva
községünk szépülését, fejlõdését. Várják további
tagok jelentkezését, valamint a Sopronhorpácson élõk újabb ötleteit is. Akik nem tagként,
hanem egy-egy alkalommal jönnének csak segíteni, ne fogják vissza magukat, mindenkit szívesen látnak!
Igler Patrícia
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Összefogás, kreativitás, közös munka mentén
határozták meg céljaikat a sopronhorpácsi faluszépítõk tagjai. Közel harminc helybeli gyûlt öszsze, hogy megalakítsák civil kezdeményezésre
ezt a csoportot. Elsõdleges feladataikként határozták meg a közterek csinosítását, a faluközpont rendbetételét. Tagjai közös akarattal fogalmazták meg szándékaikat: megkeresni azokat a
lehetõségeket, feladatokat, amelyet saját erõbõl, közös munkával meg tudnak oldani, szebbé, élhetõbbé, tisztábbá tudják varázsolni a települést. A faluszépítõk közössége 2019. március elején alakult. Fontosnak tartják, hogy az Önkormányzattal szorosan együttmûködve segítsék
a község fejlõdését. A tagjai között egyaránt
megtalálható a fiatalabb korosztály, de az idõsebb szorgoskodó kezekbõl sincs hiány. Már az
elmúlt években is felmerült az igény, hogy összefogással szebbé tegyék a települést, de a korábbi próbálkozások abbamaradtak érdemi
munka nélkül. Sopronhorpácson számos szép,
de karbantartást igénylõ hely van, így a faluszépítõknek bõven akad munkájuk, melyet nagy
lelkesedéssel és odaadással végeznek. A községben több olyan személy is van, akiknek egyegy adott terület a szívügye, és ahol akár már
több évtizede is szorgoskodik. Azok, akik idõsebbek, átadták a stafétát a fiatalabb generációnak, most a faluszépítõknek, hogy ezt a nem kis
munkát jelentõ területgondozást õk vigyék tovább. Ezúton is köszönjük eddigi munkájukat,
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BÚCSÚ A SZAKONYI
GYÜLEKEZETTÕL
Simon Réka lelkésznõ a június 23-án
tartott istentiszteleten köszönt el a szakonyi
evangélikus gyülekezettõl. A tagok nevében Hajas Dezsõ felügyelõ köszönte meg
a tizenhárom év munkáját. Kiemelte, hogy
a lelkészi feladatok mellett nagyon sok alkalmat teremtett a közösséget formáló,
erõsítõ összejövetelekre, melyek szép emlékek maradnak a hívõk és a gyülekezet
életében. Bakay Péter lelkész, azzal az
igével búcsúzott a lelkésznõtõl, melyet Si-

mon Réka 2006-ban elsõ prédikációján
olvasott fel Szakonyban. A szakonyi gyülekezet lelkészi feladatait a közeljövõben
helyettesítéssel oldják meg.
ada

Megyei énekkari
találkozó Csepregen
A Csepregi Nyugdíjas Énekkar fogadta a megye kiváló dalnokait június 15-én szombaton a
csepregi mûvelõdési ház színháztermében. A kórus

egymást dallal, tapssal is. A város polgármestere
Vlasich Krisztián köszöntötte a jelenlévõket, majd a
zsûri javaslatára díjakat adott át Hárominé Orbán

vezetõje, Hárominé Orbán Erika alpolgármester
örömmel vállalta a találkozó megszervezését, szívesen fogadták az énekkari csoportokat szerte a
megyébõl. A felhívásra tizenkét különféle társulat
jelentkezett, érkeztek énekes torkú szépkorúak Bükrõl, Vassurányból, Szentgotthárdról, Szombathelyrõl, Oszkóból, Vasvárról, Répcelakról és Sárvárról is,
de Táplánszentkereszt dalos köre is színpadra lépett. A dalos délután vendégei jó hangulatban
hallgatták egymás produkciót, s vígan segítették

Erika alpolgármesterrel közösen a részvevõ kórusoknak, s egyben megköszönte: Fördõsné Horváth
Judit, Pintér Anikó és Hujber Ferenc szakmai zsûriben végzett munkáját. A nap fénypontjaként az
egész színházterem dalra zendült, együtt énekelték
el a szépkorúak himnuszát. A mintegy 160 fõs vendégsereg Csepreg Város Önkormányzata jóvoltából bõséges vacsorával és jó hangulatú, kötetlen
beszélgetéssel zárták.
km
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Meszleni gulyás fõzõverseny
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„Zeng a harang hívó szóval...”
36. VADÁSZMISE A TÖRTÉNELMI ZARÁNDOKHELYEN
A horvátzsidányi Egyházközség, valamint a
vadásztársaságok és erdészeti társaságok szervezésében idén is a Peruska Mária kápolnánál
várták vadászmisére a zarándokokat. A kegyhely
Csepreg, valamint horvátlakta települések
Tömörd, Horvátzsidány, Kiszsidány, Peresznye ha-

mise keretében. Kontó Sándornak a Répcevölgye Vadásztársaság vezetõségi tagjának, áldozatos szervezési munkájáért Dumovits István
plébános úr köszönetét fejezte ki, majd a celebráló plébános urak megáldották a résztvevõk
gépjármûveit is. A Peruska Mária Énekkar éneke

tárában fekszik. A kápolnát Európában is egyedülálló szoborpark veszi körül. A Peruska Mária
kápolnát Szent Hubertusz és Szûz Mária tiszteletére építették, a Mária útnak is része. A vadászmisét
június elsõ vasárnapján tartották meg 3 nyelven
(magyar, horvát, német) melyet a celebránsok,
Dumovits István plébános úr, Dr. Anton Kolicés és
Dr. Schmatovich János tartottak. Megszentelésre
került a Peruska Mária Menedékhely, valamint a
Répcevölgye Vadásztársaság zászlója is a szent-

és a vadászkürtök hangja pedig még felemelõbbé tették ezt a napot. A Himnuszok elhangzása
után az Emlékhelynél koszorúzással tisztelegtek az
elhunyt vadászok és erdészek elõtt. A Vadászhimnusz elhangzása után agapéra várták a vadászok a zarándokokat, majd 14 órakor a kápolna
harangja ismét megszólalt és litániára hívta a
résztvevõket. A nap végén mindenki lélekben feltöltõdve térhetett haza.
Horváthné Pados Teréz
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Rövid hírek
• Simaság
HÕSÖK NAPI
MEGEMLÉKEZÉS
A magyar hõsök emlékünnepének története IV. Károlynak, az utolsó magyar királynak
a kezdeményezéséig nyúlik vissza. Az uralkodó arra kötelezett minden magyar települést,
hogy katonahõseinek méltó emléket állítson.
1925-ben az akkori honvédelmi miniszter,
Csáky Károly nyilvánította a magyar hõsök
emlékünnepévé május utolsó vasárnapját. Településünkön az I. világháborús emlékmûvet

az általános iskolában
Többszöri halasztás után június 12-én végre
sikerült megtartani hagyományos természetvédelmi napunkat. Az idei túra a csepregi szõlõhegyre vezetett, ahol az egyes évfolyamokat 4
helyi borosgazda fogadta. Az ötödiket Horváth
Gábor, a hatodikat Molnár Sándor, a hetediket
Horváth József, a nyolcadikat Tóth Marcell. A
rendkívüli hõségre való tekintettel rövidebb
programot bonyolítottunk le a tervezettnél, hogy
a visszaúton senki ne kapjon hõgutát. A gazdák

részletesen beszéltek a szõlõmûvelésrõl, borkészítésrõl, a csepregi szõlõhegyrõl. Sajnos manapság egyre kevesebben mozdulnak ki a természetbe, egyre kevesebb család számára jelent programot egy biciklitúra, egy kirándulás.
Köszönjük vendéglátóink támogató segítségét
és együttmûködését a program lebonyolításában, a színvonalas elõadások megtartását.
Farkas István
tanár
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1934-ben állíttatta a Levente Egyesület. Ezen
29 név szerepelt, õk valamennyien az olasz és
orosz frontokon vesztették életüket. A II. világháború után újabb 21 név került az emlékmûre. Ezen, a harctereken elesett katonák nevei
mellé, felkerültek a holocaust poklában elpusztított zsidó honfitársaink nevei is. 1945-tõl
elmaradtak a hivatalos megemlékezések, a
kommunista érában nemhogy emlékezni, de
még beszélni sem volt ildomos a háborúkról,
a hõsökrõl. A rendszerváltozás után lehetett újra nyilvánosan emlékezni rájuk. A 2001-ben
elfogadott LXIII. törvény kibõvítette a kört a
háborús hõsök mellett a civil áldozatokra is.
Idén két helyszínen, a templomtéri emlékmûnél és a temetõi emlékhelyen, vitéz Horváth
Sándor emléktáblájánál is emlékeztünk. Az
ünnepi beszédeket Molnár László polgármester és Simon Dániel tanár mondta. Két tehetséges helyi fiatal, Koloszár Vivi és Reichardt
Kitti pedig szívszorító háborús verseket szavalt.
A megemlékezés koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével zárult.
H.E.

Természetvédelmi nap
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Méltó módon

újul meg a hõsi emlékmû

Pályázati támogatás segítségével rendezik a csepregi Promenád
központi helyén álló I. világháborús
emlékmû rekonstrukcióját, az 1928-

lését, történelmi emlékeinek méltó
megõrzését, ezért is született döntés a fejlesztésrõl. A különbözõ
munkafázisokat a homokkõ felüle-

ban emelt szobor és környezete is
megszépül. Megkezdõdtek a fejlesztési munkálatok az I. világháborús emlékmû körül, a korábbi elhanyagolt állapotot nemcsak felszámolják, hanem bõvítik is a hõsi emlékmûvet. A városvezetés sikeresen
szerepelt az Elsõ Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság felhívásán, támogatásai forrásból rendezik a környezetet. A felújításról Vlasich Krisztián, polgármester elmondta: fontosnak tartják a magyar nemzet hõseinek megbecsü-

tet csiszolásával és tisztításával
kezdték meg, majd impregnáló kezeléssel látták el. A szobor talapzata körül új térkõ burkolatot építettek
ki a tér mintájával megegyezõen,
de nem maradhat el az írások felújítása, újbóli festése sem, hiszen
ez is megújul. Az épített örökségek
méltó megõrzése, szakszerû karbantartása nemcsak a városi polgárok jogos igénye, hanem a képviselõ-testületi szövetség városépítõ
elvének is egy alappillére.
km

Teljes felújítás
- ÚJ ASZFALTBURKOLAT AZ ÁRPÁD UTCÁBAN
A padkanyesést, és az árkok kipucolását követõen június 11-én
kezdõdött meg az útpálya rekonstrukciója, mely során terra-mixes
technológiával a régi burkolatot feldarálva, kötõanyaggal megerõsítve
építettek új útalapot. Vlasich Krisztián
polgármester a fejlesztéssel kapcso-

de a Magyar Kormány 15 millió forintos támogatása mellett jelentõs
önkormányzati önerõt is, közel 7 millió forintot is társítottak a beruházáshoz. Az Árpád utca a jelenlegi városvezetés által meghirdetett út- és járda-felújítási program tízedik felújított
utcája volt. A polgármester hozzátet-

latban elmondta, az Árpád utcában
lakók most hosszú évtizedek tehetetlensége után fellélegezhetnek, hiszen az utca teljes egésze - 260 méter – kapott új burkolatot. A forrás
elõteremtésében segítségükre volt
Ágh Péter országgyûlési képviselõ is,

te: számukra Csepreg városa fejlõdése az elsõ, a képviselõ-testület a
Kormánnyal szövetségben azért dolgozik nap, mint nap, hogy szebbé
és jobbá tegyék szeretett kisvárosuk,
s az itt élõk mindennapjait.
km
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Pünkösdi bortúra Csepregen
SZÉLESRE NYITOTTÁK A GAZDÁK A PINCÉK AJTAJÁT, ÚGY VÁRTÁK A VENDÉGEKET
A Csepregi Hegyközség „nyitott pincés” boros gazdái és a Csepregi Borbarát Hölgyek Pünkösd szombatján, 2019. június 8-án várták a viszszatérõ és az új vendégeket a csepregi „hegybe”. Nemcsak a túrázók, borkedvelõk hanem a
természet szerelmesei is egyaránt részt vettek az
eseményen, hiszen a hegy most a nyári arcát
mutatta. Üde zöld színben pompáztak a fák, a
bokrok, s nyíltak a mezei virágok a szõlõ pedig
már kilevelesedett. A csepregi szõlõ közepében
megérett a ropogós cseresznye, tehát aki akarta meg is kóstolhatta ezt az ízletes gyümölcsöt.
Az idõ is kedvezett a túrázóknak ugyanis hétágra sütött a nap. Minden adva volt, hogy jól érezzék magukat a vendégek. Összesen 13 pince
nyitott ki, ahol a gazdák finom borokkal, ízletes

2019. július IX. évfolyam 7. szám • www.repcevidek.hu

borkorcsolyákkal várták a vendégeket. Szép
számmal érkeztek a környezõ településekrõl, de
az évek során a helyiek körében is egyre népszerûbbé vált a rendezvény. Térkép is segítette a
tájékozódást a hegyhátak között azoknak, akik
most voltak elõször, de sokan már rutinosan eligazodtak. Családok, baráti társaságok verõdtek össze és vágtak neki borútnak. A
kiskunmajsaiak most is itt voltak, már több éve
jönnek, õk is visszatérõk. Azt mondják, hogy
Csepregre „haza jönnek” szeretnek itt lenni, mert
barátságosak az emberek és tetszik nekik a szép
környezet is. Az „újperinti fiúk„ csapata visszatérõnek számított, hozták magukkal a jó hangulatot, no meg a tangóharmonikát. A Piros Pünkösd
napján címû nóta most sem maradhatott ki,
amit közösen énekeltek el a pincéknél. A nap
végén pedig Szabó László zártkertjében jó zenére szórakozhatott tovább, akiben még maradt
energia. Reméljük, hogy jövõre is találkozunk!
„A bor õsi, mint
az emberiség bölcsessége.”
Horváthné Pados Teréz
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Nyugdíjas délután
Június 8-án tartottuk meg a már
hagyományos nyugdíjas délutánt
Tormásligeten. A polgármesteri beszámoló után megvendégeltük a
megjelenteket, majd a sokak által
várt tombola következett, amikor is,

mindenki nyert valamit. Ezúton is
szeretném megköszönni mindazoknak, akik bármely módon hozzájárultak ezen esemény sikeres lebonyolításához!
M.Á.F.

Köztéri kamerák

õrzik a város közbiztonságát

A teljes városra kiterjedõ, komplex térfigyelõ kamera hálózatot kiépítését kezdte meg Csepreg Város Önkormányzata. A fejlesztés bûnmegelõzési preventív intézkedések mellett
az esetleges elkövetõk felderítésében is nagy segítséget jelent majd.
Az újabb fejlesztési mér földkõvel

chenyi tér sarkán álló épületet, mely
a fõtérre ad betekintés, de kamerák
kerülnek temetõ, az általános iskola
környezetébe is. A játszótér közbiztonságának fokozása érdekében is telepítenek eszközöket, de a Malomkert
rendezvénytér is bekapcsolódik a
kamerahálózatba. A Sportegyesület

kapcsolatban Szarka Anikó, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnöke kiemelte, saját erõs beruházással indították el a kamerák telepítését, a szakmai szervezetekkel és
hatóságokkal közremûködve. A kamerák telepítési helyét a városvezetéshez érkezett visszajelzések, megkeresések kapcsán határozták meg,
az elsõ ütemben hat helyszínen végzik el a térfigyelõk telepítését a szakmai kivitelezõ segítségével. Kamerával látják el a Hunyadi utca és Szé-

külön észrevételét meghallgatva, a
Malomkerti Sportlétesítmény is kamerákkal bõvül, megelõzve az esetleges rongálásokat. A fejlesztés újabb
ütemeként a szombathelyi, kõszegi,
büki és acsádi városkapuk kamerarendszerrel történõ ellátását is tervezik, az eredményes bûnfelderítési tevékenység támogatása érdekében,
de nem utolsó sorban a helyi polgárok biztonságérzete is növekszik a fejlesztés által.
km
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Rövid hírek
• Csepreg
ÚJABB EREDMÉNYES
ÚTFELÚJÍTÁS CSEPREGEN
Az önkormányzat út-és járda felújítási
programjának folytatásaként kapott új útburkolatot a Bognár Ignác utca, mintegy 235
méter hosszan. Vlasich Krisztián polgármester
és csapata ezzel együtt tizenegy útfelújítást
tud maga mögött, hiszen a Csokonai, a
Szombathelyi, a Fehér, az Alkotmány, a Zrínyi,
a Taksony és a Taksony köz utcák mellett, a
Hunyadi, a Petõfi és nemrégiben az Árpád utcát is felújították. Mindezek azonban a választópolgárok érdemei, akik 2016-ban 1132
fõ sokaságával járultak az urnákhoz, s biztosították a városépítõ képviselõ-testületi szövetséget támogatásukkal. Az utca felújítását
Horváth Gábor képviselõvel tekintette meg,
ahol Magyar Kormány támogatását is ki-

OLVASS
MINKET ONLINE IS!
...
repcevidek.hu

2019. június 22-én került megrendezésre
Völcsejen a hagyományos Családi Nap. Színes
program várta az odalátogatókat: kézmûves
foglalkoztató, ugráló vár, homokkép készítés, helyi termelõ termékeinek kóstolása, lovaglási lehetõség és tombolasorsolás. A Sopronhorpácsi
Mazsorett Csoport fellépését nézhettük meg 18
órától, majd Molnár András szolgáltatta a remek
zenét a táncolni vágyóknak. A Családi Nap
védnöke Barcza Attila országgyûlési képviselõ
volt. A rendezvényen tûzoltó bemutatót tartottak

az ÖTE Völcsej gyermek csapatai. Külön öröm,
hogy láthattuk õket, hiszen - ahogy Szõke Attila
polgármester elmondta - hosszú évek óta az idei
évben sikerült újra gyermek csapatokat is indítani a Sopron területi I. fokozatú tûzoltóversenyen.
A június elején, Hegykõn megrendezett versenyen az ÖTE Völcsej mind a négy csapata
(gyermek lány és fiú, felnõtt nõi és fér fi kategóriában) az elsõ helyet szerezte meg, ezzel továbbjutva a szeptemberi megyei döntõre.
Balics Katalin
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emelték, hiszen az utca csapadékvíz-elvezetõ hálózatát nyertes pályázati forrásból újították fel korábban. Akkor az árkok rekonstrukciója mellett új átereszeket és betonlapokat
fektettek le, mely megalapozta az utca jó vízelvezetési képességeit. A jelenlegi fejlesztés
az utca mintegy egyharmadát érintette, itt
terra-mixes technológiával erõsítették meg
az útalapot, s építettek ki új aszfaltburkolatot,
valamint zúzott kavicsos útpadkát is kialakítottak, közel 15 millió Forint értékben. Lépésrõllépésre dolgoznak tovább Csepreg város fejlõdése érdekében, az utak felújítása mellett
számos téren valósulnak meg egyéb beruházások is. Az Esély Otthon kialakítását követõen
megkezdõdik a Rumi-ház turisztikai célú fejlesztése, de az intézmények energetikai korszerûsítésének is hozzáfognak nyertes kormányzati támogatásból.
km

Családi Nap Völcsejen
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Évfordulók a Répcevidéken 2019. IV.
225 éve, 1794. szeptember 9-én Veszprémben született Haubner Máté evangélikus lelkész,
püspök, egyházi író. Alsóbb iskoláit szülõvárosában és Gyõrben, a középiskolát a soproni líceumban, egyetemi tanulmányait Jénában végezte.
Néhány év nevelõtanári mûködés után a dunántúli egyházkerület szalónaki gyülekezetének lelkésze lett. 1829-ben Gyõrött lelkész, majd egyházkerületi egyházi fõjegyzõ, illetve 1846-ban, Kis János utódaként, szuperintendens. Az 1848-1849-es
események során egyházkerülete lelkészeihez és
tanítóihoz intézett pásztori levelében hazafias
meggyõzõdésének adott hangot. A szabadságharc leverése után várfogságra ítélték. Szabadulása után hivatalába nem helyezték vissza, Sopronba került, ahol visszavonultan élt. 1856-ban a
nagygeresdi gyülekezet lelkésze lett. 1860 és
1865 között újra püspökként mûködött Gyõrött.
Miután visszavonult, Rezsõ fiánál élt Sopronban, itt
halt meg 1880. szeptember 12-én.
125 évvel ezelõtt, 1894. május 4-én hunyt el
Sopronhorpácson Schilhán Péter, a Széchenyiuradalom fõkertésze. 1873-ban a Bécsben rendezett kertészeti kiállításon bemutatott alakfái a
bécsi Naturhistorisches Museumba kerültek. A
csehországi Taborban született 1840-ben.
75 éve, 1944. június 15-én a gyõri egyházmegye fõpásztora, Apor Vilmos (1892-1945) püspök tiltakozott Serédi Jusztinián (1884-1945) hercegprímásnál a zsidók gettóba zárása és deportálása ellen.
45 éve, 1974. május 25-én közlekedett az
utolsó motorvonat a Sárvár – Répcevis (korábban: Zalabér-Batyk – Sárvár – Locsmánd – Kõszeg, más néven Dunántúli HÉV) vasútvonalon. Az
akkori közlekedési koncepció alapján a Szom-

bathely – Rum vicinálissal együtt megszüntették,
majd a 41 km-es vonalon a síneket is felszedték.
Hiába tiltakozott ellene a lehetséges fórumokon
Csepreg vezetése és lakossága. A többi településen – fõleg az állomásoktól kicsit távolabb fekvõkön – örömmel fogadták a vicinális helyett a településközpontba is bejövõ buszokat. Hiába javasolták egyes büki vasutasok, hogy legalább a
Bük – Bükfürdõi, egyes szombathelyi és soproni
vasúti tisztek, s a vasúttörténészek, hogy a Bük-fürdõ – Répcevis közti szakaszt ne szedjék fel! Nem
hallgattak rájuk az illetékesek.
35 éve, 1984. június 13-án Budapesten
hunyt el Skriba Zoltán kohómérnök. Mesterházán (Sopron megye) született 1905. július 22-én.
Vaskohómérnöki oklevelét 1929-ben szerezte
meg Sopronban, a Bánya- és Erdõmérnöki Fõiskolán. Ugyanitt 1935-ig tanársegéd. 1935-tõl a
csepeli Weiss Manfred Acél- és Fémmûvek alumíniumkohójának üzemmérnöke 1945-ig, a háború után ugyanott üzemvezetõ, 1947-tõl gyárrészlegvezetõ. 1952 és 1957 között a Magyar
Rézhengermûvek fõmérnöke. 1967-ben vonult
nyugállományba. Közben 1949-tõl az Állami
Mûszaki Fõiskolán és a budapesti mûegyetemen a forgácsnélküli alakítás tantárgyat tanította. 1951-tõl oktatott a Mûszaki és Gazdasági
Akadémián, 1967-tõl a Bánki Donát Gépipari
Mûszaki Fõiskolán. Hosszú idõn át vezette a Gépipari Tudományos Egyesület Központi Képlékenyalakítási Szakosztályát, és tagja volt a
Gépgyártástechnológia címû szakfolyóirat szerkesztõbizottságának.
A szócikkek zöme a gyõri Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér Megyei
évfordulónaptár-ából került átvételre.

DR. PÁPAI LAJOS
NYUGALMAZOTT GYÕRI MEGYÉS
PÜSPÖK A 25. SAJTOSKÁLI
FALUNAPPAL EGYBEKÖTÖTT
15. SAJTFESZTIVÁL- ÉS VÁSÁRON
Idén harmadik alkalommal tiszteli meg
jelenlétével Dr. Pápai Lajos nyugalmazott
megyés püspök Sajtoskál községét. Augusztus elsõ vasárnapján (augusztus 4-én) Szabó Miklós plébános úr mellett a püspök úr is
részt vesz az ünnepi szentmisén, mely során
megáldják az új kenyeret, valamint püspöki áldásban részesíti a községet a püspök úr.
Ezen kezdeményezés rendkívül megtisztelõ
a község számára, hiszen Dr. Pápai Lajos
nevéhez rengeteg dolog kötõdik. Ilyen többek között, hogy iskolákat alapított, valamint folyamatosan pártfogolta az egészségügyet. Öregek otthonát létesített, s folyamatosan anyagilag támogatja ezen intézményeket. A támogatás mellett, pedig
felszenteli az intézményeket is. 1991 óta
püspök, s több díjat is kapott az évek során;
2013-ban Gyõr díszpolgára lett, majd
2015-ben megkapta a Magyar Érdemrend
nagykeresztjét is. Különösképpen megtisztelõ, hogy a püspök úr Sajtoskálra látogat, hiszen Sajtoskál nem tartozik a legnagyobb
plébániák közé, viszont egy központi plébánia, melyhez 6 egyházközség tartozik. Ilyen
például Simaság, Nemesládony, Nagygeresd, Tompaládony és Mesterháza. Remélhetõleg ezen település lakói szintén részt
vesznek majd az augusztusi szentmisén.
Kovács Vivien
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PROGRAMAJÁNLÓ
A hónap minden napján Bükön,
a BMSK ATRIUM Rendezvényterén
megtekinthetõ a:

10 ÉVES A BBKTE
- jubileumi fotókiállítás.

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

Csepregi
Városi
Könyvtár
július 12-ig hétfõn, szerdán, csütörtökön és pénteken, július 15-tõl
augusztus 16-ig heti egy alkalommal, részleges nyitva tartással
szerdánként, július 17-én, 24-én,
31-én; augusztus 7-én és 14-én
várja az olvasókat: 10.00 – 18.00
óra között.

(a mentõállomás mellett)

Palacsintával

ünnepeli a nyarat Csepreg

Immáron harmadik alkalommal
rendezi meg a vasi kisváros a megye
egyik legmeghatározóbb gasztronómia és kulturális csemegéjét, azaz július 13-án szombaton ismét Csepregi
Palacsinta Fesztivál!
Egész napos kikapcsolódás és
szórakozás valamint gasztronómiai
élvezetek várják a rendezvényre kilátogatókat, mely tematikáját a méltán népszerû tésztakészítmény, vagyis a palacsinta adja. A délelõtt
kezdõdõ színpadi elõadások mellett
térségi és külföldi vendégcsapatok
részvételével palacsintasütõ versenyt
is hirdetnek. Csepreg város zöld szívében, a Malomkertben egy tucatnyi lelkes csapat készíti a palacsintákat, amiket szakmai zsûri bevonásával díjaznak a nap fénypontjaként.

A különféle ízvilágú palacsinták
kóstolásából biztosan nem lesz hiány,
hiszen minden kínáló csapat részére
ezer darab palacsinta lesütésére
elegendõ alapanyagot biztosít a
rendezõ Csepreg Város Önkormányzata és a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület.
A 2017-es esztendõben hagyományteremtõ szándékkal útjára indított Csepregi Palacsinta Fesztivál idei
sztárvendége az Irigy Hónaljmirigy
mellett Szikora Róbert és az R-GO,
akik 21 órakor csapnak hatalmas
hangulatot a rendezvénysátorban. A
koncerteket követõen éjjelig tartó
bulizás veszi kezdetét, de a hagyományos fesztiválhangulathoz a kitelepülõ árusok is hozzájárulnak.
Ha július, akkor Csepreg!
km

Technikai információ:
Jegyváltására a helyszínen van lehetõség, a belépõjegy tartalmazza
a rendezvényen való kóstolás lehetõségét. A fõbejárat megközelítésére a Nádasdy utca – Csokonai utca felõl van lehetõség.
Bõvebb információ: https://www.facebook.com/palacsintacsepreg/
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

Július 5-én, pénteken 13 órától
Bükfürdõn, a Thermal & Spa parkolójában: VIII. Etno-Folk Forgatag.
Július 5-én, 12-én, 19-én, 26-án és
augusztus 2-án, pénteken 16 órától Bükfürdõn, a Turinfo téren (a régi buszpályaudvar mellett): Termelõi piac.
Július 6-án, szombaton 15 órától
Bükön: XXIX. Aratóünnep.
Július 12-én, 26-án és aug. 2-án,
pénteken 9 órától Bükön, a Piroska Hoteltõl: Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal.
Július 13-án, szombaton Csepregen, a Malomkertben: III. Palacsintafesztivál – sztár fellépõkkel.
Július 17-21. között Bükfürdõn: XIV.
Gyógy-Bor Napok – sztár fellépõkkel.
Július
29-aug.
2.
között
Csepregen, a PSMSK-ban: Szövõ tábor.
Augusztus 2-4. között Kõszegen:
Félhold és Telihold – Kõszegi Ostromnapok.
Augusztus 5-9. között Csepregen,
a PSMSK-ban: Olvasó tábor.
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