Rövid hírek
• Bõ
Megszépült a bõi
Szent Imre templom
Isten jósága iránt érzett õszinte hálával,
valamint templomunk és egyházközségünk jótevõinek mondott köszönettel nagy örömmel
értesítem, hogy a felújított és megszépült bõi
“Szent Imre” Templom belsejének megáldása
2013. november 17-én vasárnap, a du. 3 óra-

kor kezdõdõ szentmise keretében lesz. Az ünnepi szentmisét Fõtisztelendõ DR. PÁPAI LAJOS
megyéspüspök Úr celebrálja.
R.K. Egyházközség
Jász László plébános
Németh Antal világi elnök

Szüreti mulatság
Szakonyban és Gyalókán
Az „Itthon vagy! – Magyarország szeretlek!” országos program keretein belül megrendezésre
került a szüreti felvonulás Szakonyban és
Gyalókán. Emellett egyéb programok közül is vá-

urak meg persze bort szolgáltattak a népnek. A
felvonulók traktorokon, szekereken, és egyéb mezõgazdasági jármûveken érkeztek meg
Gyalókára, ahol szintén megtartották a felvonu-

logathattak kicsik és nagyok egyaránt. Szeptember 28-án, szombaton a rendezvény megnyitója
után inkább a gyerekeknek való programok kerültek elõtérbe, majd este 7 órától zenés szüreti
mulatság vette kezdetét. Vasárnap pedig délután 2 órakor gyûlt össze a színes társaság Szakony végében, és az esõs idõ ellenére jó hangulatban megindult a díszes menet. Egész úton a
falusi asszonyok kínálták a résztvevõket finom süteményekkel, pogácsákkal, és gyümölcsökkel, az

lást az esõs idõ ellenére is. A felvonulás befejeztével pedig a Csepregi fúvósok szórakoztatták a
nagyérdemût. Majd onnan visszatérve Szakonyban folytatódott az ünnepi mûsor a Mûvelõdési Házban. A cikk elején említett programsorozat zárása minden falunak és városnak egységes
volt, aki csatlakozott a rendezvényhez. Méghozzá
fél 10-kor a Szent Mihály napi õrtûz meggyújtása
volt ennek a két napnak a befejezése.
Kincse Anda
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Avartaposó õszi

túra Csepregen

Az idén hosszú volt a tél és a változatos idõjárást hozó nyár is, de rövid a tavasz. Ha a népi idõjóslásoknak igazuk lesz, hosszú õsz elé nézünk. Ugyanis Orsolya napján dõltek a melegrekordok – a hajdúsági
pásztorok szerint: ha e napon szép idõ van, „akkor karácsonyig meg is
marad”. Szent Mihály napkor viszont nem láttuk az eget – ez alapján
enyhe tél várható. Reméljük, hogy a várható ködös reggelek és hûvösebb napok mellett nálunk is sokáig eltart a vénasszonyok nyara, s kevesebb tüzelõ fogy majd, mint az év elsõ felében.
Azt tudjuk már, hogy a nem várt károk ellenére is, nagyon jó az idei
termés a földeken. Mikor október végén e sorokat írom, látható, hogy
lassan végeznek a napraforgó betakarításával, de a kukorica nagyobb része – legalább is környékünkön – csak novemberben ér a raktárakba. Viszont a legtöbb helyen már idõben földbe kerültek az õszi
vetésû magvak, megalapozva ezzel a jövõ évi aratást. Az almát leszámítva gazdag volt az idei gyümölcstermés is. Gazdáink nem csak a

A most már hagyományosnak mondható õszi túra október 12-én volt. Az ismerõs arcok mellett mindig vannak újak is,
akik részt vesznek a 12 km-es túrán. Volt
egy 18 fõs kiskunmajsai baráti társaság is,
közülük többen már tavaly is itt voltak. Õk
a helyi Turista szállóban szálltak meg. A túrázóknak igen szép õszi idõben lehetett részük, az õszi erdõ látványa elkápráztatott
mindenkit gyönyörû színeivel. Valóban lehetett hallani a „lehulló levelek lágy
neszét”. A parkerdei „Esõbeállóban” a barangolók közösen fel is olvasták az erdõ fohászát- mely így hangzik.
Vándor ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!
Én vagyok a tûzhelyed melege hideg téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod barátságos fedele,
Melynek árnyékába menekülsz a tûzõ nap elõl,
És gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja,
én vagyok asztalod lapja,
Én vagyok az ágy amelyben fekszel,
A deszka, amelybõl csónakod építed.
Én vagyok házad ajtaja
Bölcsõd fája…
…Koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem,
Hallgasd meg kérésem:
Ne bánts!
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bõséges szõlõ mennyiségnek örülnek, elégedettek a mustfokkal is.
A jó termés mellett a szellemi élet területén is gazdagodtunk az idei
õszön. A vállalkozók megyénkben már a kilencedik alkalommal tüntették ki az értelmiség legjobbnak ítélt kiválasztottjait a Príma díjjal. Nagy
öröm számunkra, hogy két, településünkhöz kapcsolódó személy is volt
a jelöltek között. Oktatás és közmûvelõdés kategóriában Horváth
Gyuláné, a Csepregi Óvoda egykori vezetõje, ma a Farkas Sándor
Egylet fáradhatatlan és ötletgazdag elnöke is bekerült a jelöltek közé,
ezzel is elismerték munkáját. Sport kategóriában a kisvárosból induló,
az országos bajnokságok után nemzetközi és olimpiai versenyeken is
helytálló Antalovits Ferenc súlyemelõ és edzõ szerepelt a jelöltek között.
A Príma díjat õ sem kapta meg, de a Vas Népe által indított szavazást
megnyerte, s átvehette a közönség díjat. Mindkettõjüknek gratulálunk,
s további sikereket kívánunk.
A korábbi Príma Primissima díjas Petró János karmester, akinek élete Répceszemerétõl Csepregen és Szombathelyen át Torontóig ívelt, a
Csepregi Nyugdíjasok Klubja vendége volt októberben. Nemcsak zenei pályáját vázolta fel a sok régen látott ismerõsnek, hanem gyermek
és ifjúkori élményeit is felelevenítette a hangulatos összejövetelen.
Sági Ferenc
Következõ lapszámunk december 6-án jelenik meg!
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A túra közben a résztvevõk fogyaszthattak finom csepregi borokat, mustot, almát,
aszalt almát, szõlõt. A kemencében sült langalló sem maradt el. Akik eljöttek szép élményekkel térhettek haza.
Horváthné Pados Teréz

Alapító: Horváth Erzsébet ev.

Hosszú, gazdag õsz
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Rövid hírek
• Simaság

„Az ötvenes

évek szûk levegõje”

60. házassági évforduló
Hatvan éve, 1953-ban kötött házasságot
Kovács István és Tóth Magdolna. Ez a szép évforduló adta az alkalmat, hogy Polgármester Úr és a képviselõ-testület tagjai otthonukban keresség fel az idõs házaspárt és egy
kis ajándékkal köszöntsék õket. Hatvan év...
Egymás mellett kitartva, jóban-rosszban! Az
élet szép, de olykor rögös országútján egymást segítve, egymás kezét soha el nem engedve haladtak. Küzdelmes volt az életük, de
a szép dolgokra emlékeznek, azokról beszél-

napra diákok és tanárok közösen az iskola épületét. Plakátokkal, a forradalom jelképével, lyukas zászlóval díszítették a falakat, az iskola galériában pedig kiállításon mutatták be az ötvenes
évek mindennapi használati tárgyait, díszeit, az
emberek életmódját, az úttörõk jelképeit, az akkor élt gyerekek szokásait.
Az október 23-iki eseményekrõl készült megrázó
képek és a „kihallgató
szoba” tárgyai – lámpa,
írógép, korabeli jegyzõkönyv - által szinte megelevenedtek az emlékek.
Egy tárló a szombathelyi
eseményeket mutatta be
képeken.
Az ötvenes évek sportját az Aranycsapat diadala fényjelezte leginkább. Példaképül jelentek meg a fotók a híres
labdarúgókról. A kiállítás utolsó állomása a berendezett nappali volt. Csipketerítõk díszítették a
kanapét, a bútorokat, korabeli rádió állt az asz-

talon, melyen hallgatták annak idején a Szabad
Európa Rádió adásait, a híreket a nap eseményeirõl. Elmaradhatatlan volt a ballonkabát a
fogason, a korabeli olvasókönyv az asztalon és
persze a bõrönd, amelybe akkor oly
gyorsan kellett azt a kevéske holmit
belepakolni, hogy hamar indulhassanak a „nagy útra”. A nyolcadik osztályosok a délelõtt során minden osztályt
végigvezettek a kiállításon. Színvonalas, érdekes tárlatvezetésük által fény
derült a kiállított tárgyak, képek jelentõségére. A diákok érdeklõdve figyelték társaik szavait és kíváncsian fogták
kezükbe a kiállított tárgyakat. Kérdéseikre részletes választ kaptak a történelmet tanító tanárnõktõl is. A nap zárásaként az iskola közössége kivonult az emlékparkba, hogy ott az emlékmûnél is emlékezzenek az ’56-os hõsökre. Az alsósok elhelyezték különbözõ kézmûves technikákkal készített lyukas
zászlóikat, majd a megtanult magyarságot kifejezõ vers közös elmondásával és a Himnusz kö-

zös eléneklésével fejezték ki tiszteletüket. Ez a
nap a maga ünnepélyességével, méltóságával
magával ragadott kicsit és nagyot, s nyomot
hagyott az iskola minden dolgozója, tanulója
szívében-lelkében.
bse
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nek szívesebben. Pista bácsi és Magdus néni ma is vidám, derûs emberek. Házasságukból három leányuk született. Mára négy unokával és egy dédunokával bõvült a család.
Ünnepeken, mikor mindenki jelen van népes család foglal helyet az asztalnál.
Még sok együtt töltött évet kívánunk Pista bácsinak és Magdus néninek egészségben, szeretetben!
Haller Erzsébet

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola diákjai október 22-én rendhagyó módon
– emléknap keretében - emlékeztek az 1956-os
eseményekre. Ünneplõbe öltöztették erre a
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A legfontosabb a jelenlét
– MUNKÁBAN CSEPREG POLGÁRÕREI

Horváth Zsolt

Re n d e z v é n y e ke n
vannak jelen, tagokat
toboroznak, minket szolgálnak, védenek. Õk a
polgárõrök. A Csepregi
Közbiztonságért Polgárõr Bajtársi Egyesület alelnökével, Horváth Zsolttal beszélgettünk.

– Elsõként nézzük a kezdeteket, mikor
alakultak?
– Egyesületünk a Csepreg Közbiztonságáért
Polgárõr és Bajtársi Egyesület 2009-ben alakult,
a hivatalos bejegyzés 2010-ben történt meg.
Tagja vagyunk az Országos Polgárõr Szövetségnek, a Vas Megyei Polgárõr Szervezetek szövetségének és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének.
– Hány fõbõl áll most az Egyesület?
– Az egyesületünknek jelenleg 21 tagja van,
ebbõl 19 polgárõr. Jelenleg 10 új tag felvétele
(igazolvány készítése) van folyamatban, illetve
további 3 fõ vár felvételre.
– Mi kell ahhoz, hogy valaki polgárõr lehessen?
– Ahhoz hogy valaki az egyesület tagja, pártoló tagja legyen, elõször el kell fogadja az
egyesület alapszabályában foglaltakat. Polgárõr az lehet, aki egy rövid képzés után eredményes vizsgát tesz.
– Hol lehet találkozni Önökkel?

– A közelmúltban október 12-13-án részt vettünk Bécsben egy nemzetközi lõversenyen a
BEOSZ keretében, illetve mindenszentekkor a temetõnél fogunk felügyelni a rendre.
Több alkalommal vettünk részt a Zsarukár
programban, lopott autók felderítése és
egyéb körözött autó felderítésében . Jelentõs
feladat volt év elején a „hókáosz” során a hóból mentés, forgalom irányítás és utak zárásabiztosítása a rendõrséggel együttmûköd-

”

Jelenleg egy irodahelyiség
kialakításán dolgozunk,

illetve egy gépkocsi beszerzése
van folyamatban, hiszen eddig
saját magánautóinkat
használtuk.

”

ve. Részt vettünk Zsidányban a Péruska Máriánál zarándoklaton júliusban. Egyesületünk tagja a Burgenlandi bajtársi szövetség elnökségi
tagja, így sûrûn veszünk részt a Bundesheer és
az ÖKBB (Osztrák Bajtársi Szövetség Burgenland) rendezvényein.
– Mik a legfontosabb feladataik?
– A munkánk nagy részét Csepreg területén
történõ járõrözés és rendezvények biztosítása te-

szi ki. Például egyházi rendezvények és minden
olyan esemény, aminek biztosítására felkérést
kapunk. Nagyon fontos terület a jelenléti szolgálat, vagyis az, ha az utcán járõrözünk, jobban
betartják az autósok a sebességhatárokat illetve
az egyéb bûn-elkövetõkre a jelenlét visszatartó
hatással bír.
Fontos lenne még az iskolába menet és a
hazafelé menõ gyerekekre a felügyelet.
– Milyen infrastrukturális feltétekkel
dolgoznak?
– Jelenleg egy irodahelyiség kialakításán
dolgozunk, illetve egy gépkocsi beszerzése van
folyamatban, hiszen eddig saját magánautóinkat használtuk. Beszereztünk számítógépet, lapolvasót és nyomtatót.
– Mik a közeljövõ tervei?
– Célunk új tagok toborzása, a meglévõ eszközein fejlesztése, mint például új rádiók beszerzése, polgárõr ruhák beszerzése, láthatósági felszerelések bõvítése, az autóhoz polgárõr tetõlámpa, illetve feliratozás beszerzése. Az új tagokkal kibõvülve szeretnénk a jelenlétünket Csepreg
városában növelni (járõrórák számát növelni),
több közös járõrt végrehajtani a rendõrséggel
közösen. Szeretnénk továbbra is részt venni abban, hogy az emberek megismerjék a fegyveres
testületek munkáját (rendõrség, honvédség) és
reméljük ezen munkánk során lesz még olyan tagunk aki ezen testületek valamelyikét választja
élethivatásul, hisz egy tagunk már hivatásos
rendõr lett.
Horváth Nóra
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Színes õsz

a Zsirai Fogyatékosok Otthonában

A Zsirai fogyatékosok Otthona az idén is megrendezte hagyományos Zsirai Õszi Napok rendezvénysorozatát. Szeptember 4-én került sor a XXI.
Homokszobrász Fesztiválra, ahol a téma a
Hungarikumok megformálása volt. Szeptember 5-

én ugyancsak a hagyományoké volt a szerep, hiszen az intézmény rekreációs napjának is nevezhetõ Sport- és egészségnapon vettek részt a dolgozók és lakók egyaránt. Szeptember 6-án a szín-

házi est keretében – elsõsorban az Otthon nyugdíjasainak, de minden más érdeklõdõnek – mutatta
be az Otthon színháza a Legyetek jók, ha tudtok címû színdarabját. Szombaton a Soproni Történelmi
és Hadijátszók Baráti Köre valódi fegyverekkel, korhû jelmezekkel II. Világháborús csatajelenetet mutatott be. Szeptember 8-án került sor a Magyar Dal
Napja megrendezésére, ahol a tehetséges zenekarok mellett Gerendás Péter is fellépett az Otthonban. Az Õszi Napok záróakkordjaként – a Hit éve
alkalmából – szentmisét tartottak a helyi katolikus

templomban Dr. Székely János Budapest- Esztergom fõegyházmegye püspökének vezetésével,
aki a szentmise után elõadást tartott az intézmény
dolgozóinak, lakóinak és minden érdeklõdõ hívõ

részére. A mozgalmas õszhöz az Otthon színházának, a KOMISZ®-nak és a soproni dESZKa Társulatnak erdélyi utazása is hozzájárult. Közel egy hetet
töltöttek külhonban, ahol az Ioan Slavic aradi
nagyszínházban, valamint Déván a mûvelõdési
házban, elsõsorban Böjte Csaba testvér árváinak
adták elõ a Legyetek jók, ha tudtok címû produk-

ciót. Az utazás során kapcsolatfelvétel és közös
együttmûködési megállapodások is kötettek az
aradi szociális szféra szakembereivel közös céljaik
megvalósítására. Az intézményt Hollósi Péter igazgató úr képviselte.
Az Otthon sportolói sem tétlenkedtek az õszi
szezonban. Most a focié volt a fõszerep, hiszen a
szlovákiai Ekecsen és Csákánydoroszlón is megmérkõztek a sportolók. Októberben nemcsak az
Otthonban élõ idõs emberekrõl emlékeztek az Idõsek Világnapja alkalmából, de a Zene Világnapján is szólt a dal, hogy színesebbé, szebbé tegye
az ott élõk életét.
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Fellobbant az õrtûz
Nagygeresd is részt vett szeptember utolsó
hétvégéjén az Itthon vagy – Magyarország
szeretlek! címû rendezvénysorozaton. Községünkben a program szeptember 28-án, szombaton délután kezdõdött. Himnuszunk hangjai
után, Németh Lajos polgármester úr méltatta
községünk polgárõreinek munkáját. Megköszönte mindazok munkáját, segítségét, akik tevékenyen részt vállalnak közösségünk rendezvényeinek elõkészítésében, lebonyolításában. Külön kiemelte a szenior aratóbanda
tagjainak
hozzáállását, munkásságát, kik magas koruk ellenére évrõl-évre
részt vesznek a Bükfürdõn
megrendezett
arató-bemutatókon.
Segítségükkel, útmutatásukkal alakult meg
Nagygeresd
junior
aratócsapata, akik tovább viszik majd ezt a
szép hagyományt. Polgármesterünk õket is dicsérõ szavakkal illette.
Ezt követõen Nagy Norbert vette át a szót.
Köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt a
polgárõrség éves munkájáról, a végrehajtott feladatokról. A „hivatalos” ünnepség végeztével
hideg büfé várta a vendégeket, akik jóízûen falatoztak a feltálalt ételekbõl. Idõközben megérkezett az est fõszereplõje, a Spontán zenekar is.

A buli 20 órakor kezdõdött, és hajnalig szórakozhatott a közönség.
Szeptember 29-én, este kilenckor kezdõdött
a rendezvénysorozat második napjának programja. Községünk két ifjú lakója, Németh Evelin
és Németh Nikolett, a Szózat soraival köszöntötte az összegyûlt lakosokat. Ezután Németh Lajos
mondott pohárköszöntõt, melyben megköszön-

te az egybegyûlteknek, hogy a késõi idõpont és
a nem éppen kedvezõ idõjárás ellenére is megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.
Fél tízkor gyulladt meg Faluházunk udvarán
a Szent Mihály-napi õrtûz, mely fényével bevilágította az esõs, hûvös éjszakát, s talán megmelegítette a jelenlévõk szívét, még jobban összekovácsolva kis közösségünk tagjait.
Béres Péter
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Rövid hírek
• Simaság
Tablóképek kiállítása
Iskolai tablóképekbõl nyílt kiállítás a Mûvelõdési Házban. Az eseményt az tette aktuálissá, hogy jövõre lenne negyven éves, az im-

Polgármester úr Ica nénivel

Kiállítás a Mûvelõdési Házban

már 8 éve, 2005-ben megszûnt simasági iskola. A kiállításon sok egykoron Simaságon tanuló diák megjelent, nosztalgiával idézve fel a
múltbéli szép emlékeket.
Haller Erzsébet

ÉVFORDULÓK A RÉPCE-SÍKON I.

100 éve indult a vicinális
Szeptemberi számunkban már jelent meg
egy rövid írás a forgalomnak 100 éve átadott
Zalabér-Sárvár-Hegyfalu-Bük-Felsõlászló [ma
Oberloisdorf Burgenlandban]-Kõszeg HÉV-rõl
(Helyi Érdekû Vasút-ról.) Most dr. Kövér István: A
Kõszeg környéki vasutak története 1883-1983. c.
tanulmánya alapján áttekintjük az elõzményeket, s a teljes szakasz ünnepélyes átadásával és
a késõbbi fejleményekkel is
foglalkozunk.
A XIX. század végére egyre
több vasútvonal épült ki hazánkban, s itt a Nyugat-Dunántúlon is. A sárvári és a büki
cukorgyár kérése alapján felvetõdött, s már 1898-ban Vas
és Sopron vármegye is megszavazta egy újabb, térségünket érintõ vonal létesítésének
támogatását. Akkor ez különbözõ okok miatt nem valósulhatott meg. 1909-ben ismét
elõkerült – több féle vonalvezetéssel – a Sopron-Vas-Zala
HÉV terve. Végül 1911. április
27-én a kereskedelemügyi minisztériumban született meg a
döntés, hogy Zalabérrõl kiindulva, Sárváron,
Hegyfalun és Bükön át, Felsõlászló állomáson a
Sopron-Kõszeg HÉV-hez csatlakozva, Kõszeg
végállomással fogják kiépíteni az új vonalat.
Ezt megelõzõn már folyt a törzsrészvények
jegyzése. A vasútépítés lebonyolítását és finanszírozását a Münchner Localbahn A.G. vállalta, mely

a többi dunántúli HÉV építésében is fontos szerepet játszott. Az elõmunkálatok 1912 júniusában indultak. A földmunkák végzésére alföldi kubikusokat szerzõdtetett az építésvezetõség. Õk november végéig, majd 1913 tavaszától dolgoztak az
épülõ vonalon. A magas építményeket olasz kõmûvesek készítették, mellettük helyi culágerek dolgoztak. Júliusban már anyagvonatok közlekedtek

az elkészült részeken. A „répcemelléki” szakaszon
a Locsmánd [ma Lutzmannsburg Burgenlandban]
határában a 40 méteres Répce-híd építése volt a
legnagyobb feladat.
A répakampány miatt a Sárvár–Bük közti szakaszt 1913. szeptember 13-án átadták a forgalomnak.
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A vonal mûtanrendõri bejárását 1913.
november 5-6 között végezték el, ezt követõen a
bizottság engedélyezte a vasútvonal használatba vételét. Az ünnepélyes megnyitó 1913. november 8-án történt meg. Errõl on-line számunkban olvasható a Soproni Napló tudósítása. A
közforgalmat másnaptól bonyolította le a MÁV –
egy ideig – 376, ritkábban 375 sorozatú mozdonyok által húzott, kéttengelyes személykocsikkal,
majd motorvonatokkal. Naponta az egyik vonattal közlekedett a mozgóposta kocsija is. Je-

lentõs volt a teherforgalom, és még vezõ Bizottság gazdaságtalannak nyilvánította a
az 1970-es évek elején is találkozhat- Sárvár-Répcevis vasútvonalat, s a forgalom köztunk vegyes (teher- és személyszállí- útra terelése és a vonal megszüntetése mellett
tást egyaránt végzõ) vonatokkal.
döntött.
A trianoni békediktátum követAz utolsó szerelvény 1974. május 26-án közlekeztében a vonal egy része Ausztri- kedett. Egy évvel késõbb a vágányokat is felszedához került. A két
ország közti megegyezés alapján
Az 1974. május 26-án indított utolsó
szerelvény a csepregi állomáson
1922. február 3tól naponta ismét megindult a
vonatforgalom
Kõszeg és Sárvár között 1933ig, majd 1937-tõl Ausztria német megszállásáig.
A magyar szakaszon a forgalom a büki úgynevezett kerekes híd és a faluhíd 1945.
március 29-i felrobbantásával
néhány hónapra megszakadt.
Az ideiglenesen helyreállított pályán évekig ték, a bazaltköveket elhordták, még a Bükfürdõ –
csak lassan haladhattak a vonatok, majd az Répcevis szakaszról is. Pedig azt többen, elõre
1950-es évek közepén elkészültek a beton tek- gondolkodva szerették volna meghagyatni.
nõhidak. 1972-ben a Vas Megyei ForgalomszerSF

56-os emlékezés
Simaságon
A képviselõtestület hívó szavára szép számú ünneplõ gyûlt össze a temetõben, a település helyi mártírjainak emlékmûvénél. Eljöttek, hogy megemlékezzenek az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenhetedik évfordulójáról és a helyi hõsökrõl. A Himnusz éneklésével vette kezdetét

a kis ünnepség, majd a Polgármester Úr adott átfogó történelmi áttekintést a korról, és vázolta az
okokat, melyek odáig vezettek, hogy egy kis nép
felemelte a fejét és fellázadt az akkori világ legha-

talmasabb birodalma ellen. Beszédébõl kiviláglott
az a gondolat, hogy amelyik nép nem ismeri a történelmét, nem érdemli a jövõjét sem. A megemlékezés koszorúzással és a Szózat eléneklésével ért véget.
Haller Erzsébet
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Rövid hírek
• Simaság
Koloszár Elek emléktorna
A névadó halálának huszadik évfordulóján
került megrendezésre a labdarúgó emléktorna.
Az Önkormányzat és a Sportkör hathatós támogatása mellett, a fõ szervezõmunkát Galavics
Adrienn végezte, aki az Interneten toborozta a
résztvevõ csapatokat. Az ünnepélyes megnyitón
a családtagok (felesége, Ica néni és gyermekei, Ági és Attila, valamint unokái) mellett ott vol-

Október 16-án ismét elindult a Baba-mama
klub Bükön. A védõnõ és a családgondozó színes programokkal várja az érdeklõdõ anyukákat és csemetéjüket. Kéthetente szerdán 10 órától kerül sor ezekre a foglalkozásokra, mivel ez az idõpont a legalkalmasabb a
gyerekek napirendjéhez
igazodva. A rossz idõ, illetve
a tél közeledtével elsõsorban benti programokat
szerveznek. Ennek keretében az évszaknak ünnepeknek megfelelõ foglalkozások alkalmával különbözõ õszi ajtódíszt, majd karácsonyi díszeket készítenek.
Amíg az anyukák alkotnak,
addig a kicsiket játszószõnyeg várja, és felügyelet
mellett játszhatnak. A foglalkozások alatt lehetõség van kötetlen formában az eszmecserére, és
az anyukák meg tudják osztani gondjaikat és
egymástól különbözõ tanácsokat is kaphatnak.

Elképzelések szerint november közepétõl babamasszással is színesednek ezek a programok. A
következõ idõpontokról és témákról a szervezõknél lehet érdeklõdni, valamint a mûvelõdési ház

elérhetõségein is megtalálhatók lesznek. A szervezõk szeretnék, ha minél többen részt vennének ezen az ingyenes programon.
SulicsBogi
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tak barátok, egykori tanítványok és sporttársak.
Aki tehette eljött, kifejezve ezzel tiszteletét és szeretetét. Polgármester Úr a megnyitó beszédében
méltatta az emléktorna névadóját, Koloszár Elek
Tanár Urat, aki elsõsorban szeretõ férj és családapa volt, mellette történelem-testnevelõ szakos
tanár, játékos, majd edzõ a helyi futballcsapatban. A foci, a sport meghatározó szerepet játszott az életében. De közéleti munkássága sem
volt elhanyagolható!
A megnyitó után a futball vette át a fõszerepet. A négy U-15-ös csapat (Simaság, Bõ, Bük,
Lövõ) mellett, öt felnõtt csapat is játszott a
tornán.(Simaság I. és Simaság II, Sajtoskál,
Iklanberény, Nagygeresd) Délutánig zajlottak a
nemes küzdelmek. A torna végeztével a csapatok mindegyike emlékplakettet kapott. A felnõtt
csapatok versenyében az elsõ helyezést
Nagygeresd szerezte meg, de a második és
harmadik helyezettek is serleget vehettek át. A
torna végeztével Koloszár Attila, a névadó fia köszönte meg mindenkinek a segítségét, aki részt
vett az emléktorna szervezésében és lebonyolításában és azoknak is köszönetet mondott, akik
részvételükkel tisztelték meg az eseményt.
H.E.

Baba-mama klub Bükön
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Veterán autók

Nagygeresden

2013. október 11-én, Nagygeresden
járt a Mister Classic™ mezõnye, az Oldtimer Szuperkupa™ negyedik, egyben
utolsó futamának keretében. A verseny
kétnapos, amelyen összesen 500 km-nyi
távot tettek meg az autók Nyugat-Dunán-

az út mentén, hogy megcsodálja a régi
autókat.
Béres Péter

HELYESBÍTÉS
Elõzõ számunkban a férfi fõszervezõtõl
kapott információk alapján írtunk a
csepregi 60 éves jubileumi iskolai találkozóról. Azóta megtudtuk, hogy a lány osztályt
nem Mernyei Erzsébet tanította elsõben,
hanem Ernella és Hilga nõvér. A tévedésért
elnézést kérünk.

a csepregi uradalomból

9.

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból
„Méltóságos
Gróffné
Kegyes
Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
„Méltóságos
Gróffné Kegyes
Asszonyom”
megszólítással
a felváltva
több
Daruvári
Jankovich
Jánosné
gróf Tolnai
Festetics
Alojzia
birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765
–
1813)
számára
írta
a
sorozatunkban
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen levebemutatott,
leveleket
a csepregi
leket a csepregi eddig
tiszttartója,ismeretlen
„alázatos szolgája,
Pegony György.”
– A grófnõ
(nem grófné) a „alázatos
férje halálától, 1799
végétõl kezdve
a nevelt
fia, Izidor nagykotiszttartója,
szolgája,
Pegony
György.”
– A
rúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
grófnõ
(nem
grófné)
férje
halálától, 1799 végétõl
az Országos
Levéltár
õrzi: MOL a
P 234,
56. cs.)
kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig,
április
24.
A nyeregjártó
az Urfinak(Aaleveleket
kotsiját ell
18131808.
elejéig
kezelte
a -csepregi
uradalmat.
készétette, a kotsi igen szép, a Conto szerént az ára 631. fr. melyet 600. fr. ki is fizettettem azon 200. fr. egyûtt, melyet Méltósága elõre fizetett volt, a Nyeregjártó inend ell hordozóskodott,
hanem helyette jött másik, akit Méltóságának alázatossan jelentettem, az Urfi kotsiján segétett is dolgozni, és ditséri a munkáját az elõbbi Nyeregjártó, de mint hogy néki mostanában
semmi olyas munkája nintsen, ha méltósztatnek Méltóságos
Gróffné kegyessen meg engedni...
Balogh Jánosné Horváth Terézia muzeológus, Budapest
a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon
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túl és Burgenland útjain. A mezõnnyel
együtt haladt a Ferrari Owner’s Club Hungary néhány tagja is.
A túra résztvevõi Bükfürdõrõl indulva,
Tompaládonyon át érkeztek Nagygeresdre. Itt, a MesterházyKastély kapuja elõtt indították az ún. pontossági szakaszt, melynek
lényege, hogy egy bizonyos távot meghatározott idõ alatt – a
KRESZ szabályainak szigorú betartásával –,
századmásodperces
pontossággal
kell
megtennie a versenyzõknek. Minden századnyi eltérés a megadott idõtõl, hibapontot hoz a csapatnak.
A versenyt az nyeri, aki a legkevesebb
büntetõpontot szedi össze a mért szaka-

szokon. A csapatok csak itinert, illetve
stoppert használhatnak a verseny folyamán, GPS-t nem, és az autókkal sem szabad megállniuk.
A mezõny Csáfordjánosfán fordult
meg, így visszafelé ismét Nagygeresden
haladtak át, majd Nemesládony felé folytatták
útjukat. Sajnos, az idõközben megeredõ esõ
bekergette otthonába az
amúgy is csekély számú
nézõt, így a mezõny második fele már az üres utcákon húzott végig. Úgy
tûnik, a veterán túrák
szervezõi, résztvevõi – a
nagyon rossz minõségû
utak ellenére – kedvelik
ezt a környéket, ugyanis
Nagygeresd már évek óta, minden õsszel
bekerül az ebben a régióban rendezett
versenyek, felvonulások útvonalába. Remélhetõleg jövõre sem hagynak ki bennünket, és talán egyre több nézõ áll majd

Kétszáz éves levelek
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P R O G R A M A J Á N L Ó
December 1-én és 8-án, 18 ó. a Civil Parkban: Adventi gyertyagyújtás.
December 8-án, vasárnap 17 ó (junior 15
ó.) a Büki Sportcsarnokban: Dr. LUPO Büki TKTapolca VSE bajnoki kézilabda mérkõzés. A
részletek olvashatók a plakátokon, továbbá a
www.bukmsk.hu, www.vizitbuk.hu és a
www.bukfurdo.hu honlapon.

November 23-án, szombaton 18 ó (junior 16
ó.) a Büki Sportcsarnokban: Dr. LUPO Büki TKVeszprém Barabás II. bajnoki kézilabda mérkõzés.
November 28-án, csütörtökön 19.45 ó. a Büki Sportcsarnokban: Büki TK- BC Olad bajnoki kosárlabda mérkõzés.
November 30 – december 1. a Büki Mûvelõdési Központban: Galambkiállítás 2013.

December 6-án, pénteken 19 óra
a Büki Gyógy- és Élményfürdõben:
Éjszakai fürdõzés és Mikulás party.

CSEPREGI PROGRAMOK
November - december 22. a Petõfi Sándor
Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: Vas megyei természettudósok arcképcsarnoka – kiállítás

November 9-én, szombaton 14 órakor a temetõ melletti vasúti emlékhelynél: Emlékezés a
100 éve átadott Zalabér-Sárvár-Hegyfalu-BükFelsõlászló-Kõszeg vasútvonalra. Az emléktáblát
leleplezi: Ágh Péter országgyûlési képviselõ. Közremûködik: a Farkas Sándor Egylet.
November 9-én, szombaton 18 órakor a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: Csepreg Város Fúvószenekara minõsítõ
õszi hangversenye. Közremûködnek a mazsorett
csoportok.

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

BÜKI RENDEZVÉNYEK
November 7-én, csütörtökön 19.45 ó. a Büki
Sportcsarnokban: Büki TK-CVSE Celldömölk bajnoki kosárlabda mérkõzés.
November 9-én, szombaton 18 ó (junior 16
ó.) a Büki Sportcsarnokban: Dr. LUPO Büki TKHaladás VSE II. bajnoki kézilabda mérkõzés.

November 16-án szombaton 18 ó. a Petõfi
Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban:
A jubiláló házaspárok köszöntése.
November 23-án, szombaton 18 ó. a Petõfi
Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban:
Török Rezsõ: Nem éri meg a reggelt – vígjáték a
Farkas Sándor Egylet elõadásában. Vendégszerepel a nagyalásonyi Crystal Country Club.
Majd: Erzsébet napi borbemutató.
December 1-én és 8-án, 16 ó. a Promenádon:
Adventi gyertyagyújtás. A részletek olvashatók a
plakátokon, továbbá a www.csepregikultura.hu
honlapon.

2013. november III. évfolyam 11. szám • www.repcevidek.hu

12

Elcsendesedett a csepregi szõlõhegy
GONDOLATOK A 2013-AS SZÕLÉSZETI ÉS BORÁSZATI ESEMÉNYEKRÕL
A 2013-as év bõvelkedett szélsõséges idõjárási elemekkel. A kései hóolvadás késleltette a
tavaszi munkákat és ez kései rügyfakadást eredményezett. A hirtelen beköszöntött meleg nem
bizonyult tartósnak és a korai virágzású fajtáknál
„madárkásodás”, virágelrúgás jelentkezett a hûvös csapadékos idõ miatt. A nyári hõségrekorddal büszkélkedõ idõszak kedvezett a csepregi
szõlõknek. Augusztus közepén megindult a szõlõ
zsendülése és mindenki korai szüretet tervezett.
A hûvösebb szeptember beállította az évszaknak megfelelõ fenológiai állapotot, így a szüretek szeptember végén, október elején egy jó
közepes évjáratnak megfelelõ mennyiséggel és
cukorfokkal zártak.
Az évjárat tapasztalata az, hogy a több fajtával rendelkezõ ültetvények kiegyenlített hozamot tudhattak magukénak ebben az évben is.
Újból bebizonyosodott, hogy a nagy világfajták
amiket az emberiség sok évszázadon keresztül
termesztett nem ok nélkül maradtak fenn és terjedtek el. A Szürkebarát, Chardonnay, Veltelini,
Olaszrizling a vörösbort adó fajták közül a Kékfrankos Pinot Noir jó, esetenként kimagaslóan
szép termést is produkált.
Növényvédelmi szempontból nem volt kritikus az elmúlt vegetációs idõszak. Valójában
csak a lisztharmat veszély érte el a kritikus pontot, de az is csak ott ahol elõzõévekben is volt
komoly fertõzõdés, és sok szaporító képlet maradt az ültetvényben.
Megszívlelendõ tanács, hogy az utolsó permetezésnél mindig használjunk réz tartalmú per-

metezõ szert. Ez jót tesz a vesszõérésnek és segít
megakadályozni a bor kénhidrogénesedését.
A csepregi szõlõhegy az Alpok utolsó nyúlványain terül el és erdõtalajon díszlik. Az erdõ talajról annyit kell tudni, hogy a viszonylag sekély termõréteg és felhalmozási szint alatt agyag van.
Az agyag pedig jó vízmegtartó képességgel

hogy a klímaváltozás hatásai felértékelik a „Soproni borvidéket” és vele együtt a csepregi szõlõterületeket is a többi borvidékkel szembe.
A szüret gyakorlatilag október közepéig befejezõdött. A hûvösebb idõjárás következtében
a borok lassabban, csendesebben forrtak nem
melegedtek túl, ami borászati szempontból na-

rendelkezik. Ez az egyik magyarázata, hogy
szemben a kõzettalajon termesztett szõlõkkel az
erdõtalajokon lévõ ültetvényeket kevésbé viseli
meg az aszály és a szélsõséges meleg idõszak.
Az Alpok magas hegyei egyébként is kiegyenlítettebb klímát biztosítanak a térségnek. Lehet,

gyon fontos. A korábban szüretelt fajtákat lassan
fejteni lehet. A boros gazdáknak ilyenkor van a
legtöbb dolguk a pincében. Készülnek a Márton
napi újbor bemutatóra, reményeink szerint egy
jó évjárat kiváló boraival.
Horváth József
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Dinnyés József
rendhagyó irodalom órája

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

07. Üdvözítõ
08. Üdvözítõ
09. Sanitas
10. Üdvözítõ
11. Sz. Péter
12. Sz. Péter
13. Sz. Péter
14. Sz. Péter
15. Sz. Péter
16. Sanitas
17. Sz. Péter
18. Sanitas
19. Sanitas
20. Sanitas
21. Sanitas
22. Sanitas
23. Sanitas
24. Sanitas
25. Üdvözítõ
26. Üdvözítõ
27. Üdvözítõ
28. Üdvözítõ
29. Üdvözítõ
30. Sanitas

17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA

Központi orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)
November 4. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 5. Kedd Dr. Szirmai
László • 6. Szerda Dr. Szilasi Imre • 7. Csütörtök Dr. Varró Gyula • 8. Péntek Dr. Földi Sándor • 9. Szombat Dr. Nagy Gábor
• 10. Vasárnap Dr. Földi Sándor • 11. Hétfõ Dr. Szilasi Imre •
12. Kedd Dr. Nagy Mária • 13. Szerda Dr. Szilasi Imre 23 óra
• 14. Csütörtök Dr. Müller András • 15. Péntek Dr. Varró Gyula • 16. Szombat Dr. Bencsik István • 17.Vasárnap Dr. Földi
Sándor • 18. Hétfõ Dr. Gyarmati Lenke • 19. Kedd Dr. Nagy
Mária • 20. Szerda Dr. Gyarmati Lenke • 21. Csütörtök Dr.
Gyarmati Lenke • 22. Péntek Dr. Müller András • 23. Szombat Dr. Petro Andor • 24.Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 25. Hétfõ
Dr. Müller András • 26. Kedd Dr. Gyarmati Lenke • 27. Szerda Dr. Szirmai László • 28. Csütörtök Dr. Gyarmati Lenke • 29.
Péntek Dr. Nagy Gábor • 30. Szombat Dr. Petro Andor

asztalra. - nyilatkozta Dinnyés József. A mélyen vallásos
mûvész az elmúlt idõszakban több mint 30 börtönben
járt. Fontosnak tartja a lélekápolást, nemcsak a hétköznapi embereknél, hanem az elítélteknél is.
- Az elesett emberért le kell hajolni. A megrepedt nádat
nem töri el az Úristen, a füstölgõ gyertyát pedig nem oltja
ki, hanem azt igen is meg kell gyújtani, táplálni kell a tûzet
és segíteni a megtört nádnak, hogy a szél el ne sodorja
õt. Az emberi sorsokkal törõdni kell. Mit követtek el, azzal sem törõdöm. A fontos,
hogy hova kerültek. „Honnét jössz
öcsém és hova mész?”- ahogy Illyés
Gyula felteszi a kérdést. És ez az elsõdleges és ezért kell törõdni az elesettekkel, mert nem csak az utcán
kell felszedni az elesettet. A lélek az
elbukhat a cselekedetek során is.
Mondok egy példát: megkérdeztem az
egyik fogvatartottól, mennyi idõ alatt követte el azt a bûnt, ami miatt itt van. Gondolkodik
egy kicsit s azt mondja: 6 perc. És mennyit kaptál
érte?- 6 évet. El tudjuk képzelni mit tett ezalatt a 6 perc
alatt. És azt el tudjuk képzelni, hogy mit tudott volna helyette csinálni? Egy újságot nem lehet kiolvasni ennyi idõ alatt.
-zárta gondolatait a mûvész.
A rendezõk örültek volna, hogyha többen meghallgatják Dinnyés József mûsorát. Igazán tényleg arról szólt,
ami a cím: a Szeretet és a küzdelem dalai. Egy olyan
adatbázist mutatott be, amiben több mint 300 költõnk
1000 versét gyûjtötte össze, és amely kiválóan alkalmazható az irodalom tanításában, de a könyvtárosoknál is a
tájékoztatásban.
SulicsBogi
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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.)

Minden évben országszerte egy hetet a könyvtáraknak szentelnek. Idén október második hetében tartották
a könyvtári napokat. Bükön is az elõzõ évekhez hasonlóan különbözõ programokkal várták az olvasókat. Az idei
évben az országos könyvtári napok az emberi kapcsolatokról szóltak. Az egyik meghívott vendég Dinnyés József
daltulajdonos volt, aki megjelenõ DVD-jét népszerûsítve
egy rendhagyó irodalomórát tartott az érdeklõdõknek.
- A könyvhéten megjelentettem
egy 1400 dalos könyvet, amelyet
oktatási intézményekben, könyvtárakban ragyogóan lehet használni,
versbarátoknak kutatni. Ez tulajdonképpen nem egy lexikon, hanem
ahogy én a verseket olvastam,
hosszú évtizedek során megzenésítettem õket, stúdió-felvételt készítettem belõlük és ebbõl állt össze a
DVD-m. Meg lehet hallgatni mindegyik dalt és
el is lehet olvasni mindegyiket. Januárban az elsõ negyedévben egy második kiadás is készül ebbõl, hiszen
már 500 db elfogyott, és most szeretném, hogy ha kiegészíteném, néhány új verset is fel akarok tenni erre a lemezre. Májusig szeretném ezt így ápolgatni, és azután jön
a következõ munka, 12 dalt hangszerelve adok ki egy
könyvben, ahol egy esszé fogja össze a 12 dalt, és mind
a 12 dal kottája is benne lesz egy füzetben a lemezzel
együtt. Kotta, esszé és ehhez szociofotók készülnek. A
szociofotó tulajdonsága az, hogy az élet árnyékos oldalát is megmutatja. Nemcsak a mosolyt, nemcsak a napfényt, nemcsak az érett gyümölcsöt, hanem hogy az érett
gyümölcs milyen nehéz, fáradságos munka után kerül az
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