Rövid hírek
• Tompaládony
„Érik a szõlõ, hajlik a vesszõ…”
2015. szeptember 26-án rendezték Bõben
a felvonulással egybekötött szüreti mulatságot. Délután az éneklõ felvonulók végigjárták
a falut, feldíszített traktorokkal, lovas-kocsikkal.
A felvonulást követõen kulturális mûsorok szórakoztatták az egybegyûlteket. A helyi óvodá-

sok, a szelestei Rocky csapat, Hámori Balázs
néptáncegyüttese, a Bõi Nõi Kórus, a Vocal
Spirit és a tompaládonyiak is szereplõi voltak
ennek a rendezvénynek. A Tompaládonyi Fiatalok Társulata egy vidám, táncos produkcióval vett részt a szüreti vigadalomban.

„Aki magyar, velünk tart ma...”
Október 22-én, a városi ünnepségsorozat záró rendezvényeként iskolánk ünnepi emlékmûsorát láthatták a sportcsarnokban a városban ünneplõ vezetõk, vendégek és érdeklõdõ szülõk.
Hárominé Orbán
Erika igazgatóhelyettes
köszöntõ szavai után a
diákok méltóságteljes
bevonulásával kezdõdött az ünnepség. Háromszázötven ünneplõbe öltözött diák és pedagógus állt a sportcsarnok közepén, hogy egy szívvel, egy lélekkel
emlékezzen 1956 hõseire. Tóth Eszter
kisunokaként, mint pajkos kisgyerek gondolta át
az 59 évvel ezelõtt történteket, Csóka Viktória
pedig Csics Gyula naplórészletével emlékezett
az eseményekre. Vetítõvásznon tekintették meg
a diákok azokat a képsorokat, amelyek jellemezték a pesti utcát abban az idõben, és
mondták ki hangosan, erõteljesen azt az évszámot, amit Ákos a dalában csak halkan tett meg.
Együtt mondták ki a diákok 1956-ot, és ezzel
egy idõben emelték fejük fölé a piros-fehér-zöld
lapokat, melyek segítségével 1956 jelképét, a
lyukas zászlót formálták meg élõképpel. A kis elsõstõl a 11. évfolyamos szakiskolásokig közösen

énekelték el a zászló megalkotói Koncz Zsuzsa
örök érvényû dalát, Neuliszt Anikó tanárnõ zongora kíséretével. Ha én rózsa volnék, nem csak
egyszer nyílnék, ... hangzott 350 ajakról egyszer-

re a gyönyörû dal, mely könnyeket csalt a nézõtéren helyet foglaló emlékezõk szemébe, és
énekeltek a felnõttek is a gyerekekkel együtt.
Novák László versével azokra a fiatalokra emlékezett, akiknek meg kellett halniuk a harcokban
a szabadságért, és ma már, mint hõsökre emlékezünk rájuk:
„Örökké él a hõsök népe, örökké él már
nemzeted!”
Együtt szólt a dal, együtt emelkedtek a lapocskák, együtt dobbant a gyerekek szíve,
hogy a lyukas zászló megformálása alatt, a közösség erejével is még inkább is kifejezzék, méltóságteljesen, méltóan együtt ünnepeltek,
együtt tisztelegtek 56 hõsei elõtt.
Bse
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1956-os megemlékezés
Az ünnepi megemlékezésre a
diktatúra áldozatainak a temetõben kialakított emlékmûvénél került
sor. Az ünnepség elsõ részében felidéztünk egy eseménysorozatot,
mely az 59 évvel ezelõtti budapesti
történéseket mutatta be. Illés Ingrid
sorolta fel mindazt, amit 56-ban a
magyarság
kívánt,
amire vágyott, amit
magának
követelt.
Közben településünk
kórusa az East együttes
56-ot idézõ dalával,
Major Adrienn Tamási
Lajos: Piros a vér a pesti utcán, Hor váth
Dominik Márai Sándor:
Mennybõl az angyal
címû versével színesítette az emlékmûsort.
Ezután Molnár László polgármester
ünnepi beszéde következett, melyet egy Konfucius idézettel kezdett:
„Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belõle a jövõt!“ Mondandójának lényegét a múlt-jelen-jövõ
egységében, valamint az egyetértés, szabadság és szeretet kulcssza-

vakban juttatta kifejezésre. Az 56-os
„pesti srácok“ bátorsága megmutatta, hogy összefogással születhettek nagy dolgok, így történhetett a
szabadság kivívása is. Magáról az
ünneprõl is szólt, az ünneprõl, mely
jelkép és tanítás is egyben. Jelképe
a hõsiességnek és tanítás arról a

nemzeti egységrõl, amely a felkelés alatt egyéni és közösségi áldozatok tûzében fogant.
Végül a diktatúra simasági áldozataira emlékezve, az õ emlékmûvük megkoszorúzása következett, ezzel zárult a megemlékezés.
Haller Erzsébet
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Szent András és az enyészet hava
Vannak az évnek olyan hónapjai, amikor egy kicsit visszarendezõdünk, többet vagyunk otthon, kevesebbet mozdulunk ki, szerintem ilyen idõszak küszöbére érkeztünk október múltával. Sokaknak
az év legszomorúbb hónapja a november. Az õszutó idején a természet lassan elhagyja az októberi színpompát, a kellemes, simogató õszi napfényt fagyos hajnalok, ködös reggelek váltják.
A hónap elsõ napja Mindenszentek ünnepe, másodika a Halottak napja. Valójában kelta eredetû ünnepekrõl van szó – a kelták
naptárában november 1. volt az évkezdet, amikor is halotti áldozatokkal emlékeztek az elhunytakra. A keltáknál már a VIII. században
általánosan megült ünnepet csak a IX., X.
században vette át az
egyház. Amikor saját
hagyományaink feladásáról, az „amerikanizálódó” kultúráról szóló
eszmecserékben
példaként említik a
Halloween-szokások
hazai terjedését, érdemes megemlíteni: a
Halloween ugyanabból a kelta gyökérbõl
ered, mint a mi Halottak napi emlékezésünk.
Novembernek is megvannak a szokásos idõjós napjai. Ha elsején hull a hó, az márciusig el se olvad, tartja a népi megfigyelés,
ami szerint „Szent Erzsébet napja (19.) a tél erejét szabja”. És azt is
jól tudjuk: „Ha Katalin (25.) kopog, karácsony locsog”. De vannak
más, figyelmet érdemlõ napok is. Ha másodikán sok esõ esik, az azt
jelenti, hogy a következõ évben sok fér fi hal meg. Aki viszont Márton napját (11-én) libát nem eszik, az jövõre egész évben éhezik.
Az egyházi év az adventi idõszakkal, Krisztus eljövetelére való
várakozással kezdõdik. Az idõszak advent elsõ vasárnapjával indul,
ami karácsonytól visszaszámolva éppen a negyedik. Mozgó ünneprõl lévén szó, évrõl évre változik a dátum, idén Advent elsõ vasárnapja november 29-ére esik.
Kincse Anda

Következõ lapszámunk december 10-én jelenik meg!
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Rövid hírek
• Csepreg
Mindig egy lépéssel elõre
– járdaszakasz épült
A Szentkúti kápolna kertjének megújulása, a
templom melletti 12 gépkocsinak helyet biztosító parkoló és a Czigli ház lábazatának bepucolása után egy újabb lakosság által megfogalmazott igény kivitelezése valósulhatott meg. A
régóta felvetett problémát az új városvezetés
szerette volna a közelgõ mindenszentekre megnyugtatóan rendezni és a kivitelezést befejezni,
így az Ady utca temetõ felé vezetõ járdaszaka
újulhatott meg most. Elsõ lépésként a forgalom
biztonságos elterelését kellett megoldani, melynek szakszerû kivitelezésére egy külsõ szolgáltatót bízott meg az önkormányzat. Így a kivitelezés
egész ideje alatt is zavartalan és biztonságos
volt a gyalogos forgalom közlekedése.

az együttgondolkodás jegyében

Csepreg Város Önkormányzata lakossági fórumra invitálta a Csokonai utcában élõket, hiszen egy nagy ívû fejlesztési folyamat elõtt áll a
település egyik legkritikusabb állapotban lévõ
utcája.
A 2015. október 12-én hétfõn megtartott fórum jó példa volt arra, hogy a városvezetést komolyan érdekli a lakók problémája, hiszen így
egy új szemszögbõl is megvilágításba került az
utca csapadékelvetõ rendszer hiányosságaiból
adódó problémája.
Évek óta fennálló probléma a településen az utcák
rossz állapota, melyek közül a
legtöbbet emlegetett a Csokonai utca volt, ezért a felállított prioritási sorrendben,
mely az utak felújításáról szól,
ez került az elsõ helyre.
A probléma és annak
megoldása azonban nagyon
összetett, nem elegendõ
ugyanis csakis az út rendbetétele, azt meg kell elõznie
több folyamatnak.
Ennek elsõ szakasza zajlik jelenleg. Miután az
utcában felmérésre került a szennyvíz és ivóvíz
hálózatának állapota, az önkormányzat megrendelte annak rekonstrukcióját 6 586 474 Ft értékben, melyet a VASIVÍZ ZRt munkatársai végeznek el. A terület mûszaki átadása október 13-án
kedden megtörtént, a kivitelezés pedig elõreláthatóan november elejéig befejezõdik, amenynyiben az idõjárási viszonyok ezt lehetõvé teszik.
A munkálatokról szóló szakmai ismer tetést
Hompasz Gyula fejlesztési fõmérnök ismertette,
melynek értelmében összesen 39 vízbekötés, 5
tûzcsapbekötés, valamint 13 szennyvízbekötés
cseréje valósul meg az idei esztendõben.
Ezután következhet a csapadékvíz elvezetõ
rendszer kiépítése, mely tervek kidolgozására az
Önkormányzat Szemes Tamás ter vezõt bízta
meg, aki részletesen ismertette az eddig elkészült terveket. Az már látható, hogy az utcában

egy vegyes, bizonyos szakaszokon nyitott, máshol zárt rendszer kiépítése kell, hogy megvalósuljon. A fórumon részt vett lakók aktívan bekapcsolódtak az egyeztetésekbe, melyet Vlasich
Krisztián Csepreg Város Polgármestere külön üdvözölt, hiszen mint elmondta a tájékoztatáson kívül, ez volt a cél!
Az már biztosan tudható, hogy november hónapban egy újabb fórumra fogják várni az utcában lakókat, amikor is az egyeztetéseknek köszönhetõ javaslatok megjelennek a tervekben.

A munkálatok már jövõ tavasszal elkezdõdhetnek, melynek forrás igényét már korábban
jelezte a városvezetés a megyei tervezetekben.
És csak ezt követõen kerülhet sor az utca új
burkolatának kialakítására. Mivel jelenleg nincs
elérhetõ pályázati forrás erre a területre, ezért
ebben az esetben 100%-os önerõre lesz szüksége az önkormányzatnak, melyre a szoros, de
tartható gazdálkodásával már a 2015 évi költségvetés összeállításakor tudatosan készült.
A város vezetõjének kitûzött célja, hogy a jelenleg rendelkezésre álló jelentõs forrást a jövõ
évi, 2016-os költségvetésben erre a célra nevesítve elkülönítse, melyben számít a képviselõ-testület támogató döntésére.
Természetesen a város vezetése nem feledkezett meg a többi utcáról sem, hiszen az Alkotmány, Zrínyi, Taksony, Taksony köz utcák csapadékvíz elvezetésével és felújításával kapcsolatos
tervezés már megindult.
O.T.
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Az idõjárás viszontagságai és a járda mellett található fák gyökerei a hosszú évek során
több helyen feltörték a betont, göröngyössé
és sok helyen balesetveszélyessé téve azt. A
munkálatok során a régi felület feltörésre került, majd újrabetonozása is megtörtént, így
most egy igényesen kialakított szakaszt használhatnak az arra járók.
Vlasich Krisztián Csepreg Város Polgármestere sok pozitív visszajelzést kapott már a munkálatok befejezése óta. Elmondta, hogy a városban
több szakaszon felújításra szorulnak a járdák,
ezért a városgazdálkodás megkezdte a felmérését és a költségszámítását a legkritikusabb szakaszok tekintetében. A tervek szerint a 2016-os
költségvetésben, amennyiben a testület is támogatja a városvezetõ elképzelését, jelentõs öszszeg állhat majd rendelkezésre a tavaszra tervezett munkálatok megkezdéséhez. Hasonlóan a
jelenlegi beruházáshoz a jövõbeni kivitelezéseket is a városgazdálkodás munkatársai végzik
majd, hisz a saját eszközökkel történõ kivitelezés
jelentõsen költségkímélõbb.
yde

Lakossági fórum
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Avartaposó õszi

túra Csepregen

A most már hagyományosnak mondható õszi Avartaposó túra október 24-én
volt. Az ismerõs arcok mellett mindig vannak újak is, akik részt vesznek a 12 km-es
túrán. Fiatalok, kisgyermekes családok,
baráti társaságok, többek között, egy
kiskunmajsai baráti társaság is részt vett a
programon. A majsaiak immár hatodik al-

mát, szõlõt. A tömördi Faluháznál a kemencében sült langalló és a sült gesztenye sem maradt el. A túra zárása a NéberTóth Pincészetben volt. Akik eljöttek szép
élményekkel térhettek haza.
Horváthné Pados Teréz

Az októberi számban megjelenõ „ /60 éve jóban
rosszban / címû írásra szeretnék reagálni! A cikkben szereplõ egyik mondat szerintem a képviselõ-testület szándékos lejáratására került leírásra. Ez az írás egy magán
megrendelésre került az újságba, csak az a gond, hogy
amirõl nem tudunk, azt milyen alapon kéri bárki számon. Sem az egyház, sem a család részérõl nem kaptunk értesítést errõl az eseményrõl. Csak megjegyzem,
hogy a 90 évet betöltötteket is csak a családdal való
elõzetes egyeztetés után szoktuk köszönteni! Hívás nélkül nem illik semmilyen családi ünnepségre beállítani. A
cikk szerzõje /aki nem azonos a cikket aláíróval/ azért
elõtte talán érdeklõdhetett volna nálunk is, mielõtt egy
ránk nézve egy lejárató mondatot leír!
Még egyszer határozottan állítom, hogy mi errõl értesítést nem kaptunk, az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésre senkinek a házassági anyakönyvi kivonata.
Összegezve, a Tormásliget Község képviselõ-testületének ebben az ügyben bármilyen módon történõ lejáratását határozottan visszautasítom!
Egyébként sok boldogságot kívánok a testület nevében az ünneplõknek, de úgy érzem, hogy ebben a dologban nem terhel minket semmilyen felelõsség.
Tisztelettel: Mester Árpád
Tormásliget község polgármestere
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kalommal voltak a csepregi túrán, s hoztak magukkal erdélyi / gyergyószentmiklósi, budapesti barátokat, rokonokat is. Õk
a helyi Turista szállóban szálltak meg.
A túrázóknak hamísítatlan szép õszi
idõben lehetett részük, az õszi erdõ látványa elkápráztatott mindenkit gyönyörû színeivel. Valóban lehetett hallani a „lehulló
levelek lágy neszét”. A parkerdei „ Esõbe-

állóban” a barangolók közösen elmondták Petõfi Sándor: Itt van az õsz itt van újra címû versét, de egy önként vállalkozó
túrázó felolvasta az Erdõ fohászát is.
Amely 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!
A túra közben a résztvevõk fogyaszthattak finom csepregi borokat, mustot, al-

Testület nem tudta
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Támogatják a tudás megszerzését –
Bursa Hungarica pályázat Csepregen

ünnep Bükön

Elsõ írásos említésének 750. évfordulóját ünneplõ Bükön az 1956-os forradalom és szabadságharcra történõ emlékezés is összekapcsolódott a település jubileumával. A városháza melletti új parkban felavatták Nagy Csaba Munkácsy-díjas képzõmûvész Idõsíkok címû kompozícióját.
Az avatóünnepség a Büki Nõi Kar gyönyörû
dalcsokrával indult. Majd dr. Németh Sándor
polgármester köszöntötte az ünneplõket. Utalt
rá, hogy a legalább 750 éves település mindig
nyitott, s fõleg a XIX. század második felétõl be-

fogadó is volt. Ezt a nyitottságot és az évszázadok közti átjárást jól szimbolizálja a jubileumra készült mûalkotás, melynek fele alumínium lemezekbõl áll, másik felét levegõ tölti ki.
A kompozíciót dr. Bordács Andrea esztéta, a
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Mûvészeti Intézetének igazgatója
méltatta. Bevezetõjét az ismert LGT dal soraival
kezdte: „Miénk itt a tér.” A köztérre gyakran közalkotások is kerülnek. Elmondta, hogy a mûvész
ismét egy izgalmas, nem szokványos térplasztikát készített. Az áttört minták és az emberalak az
idõtlenséget, a generációk egymásutániságát

fejezi ki. A nagy büki jubileumra alkotott mû öszszekapcsolja a település komoly múltját az élhetõ jelennel és az ígéretes jövõvel. Szép háttere
pedig a természet és az ember kapcsolatára is
utal. Az emlékmûvet Jász László római katolikus
plébános és Simon Réka evangélikus lelkész áldotta meg. Mihály Péter, a zalaegerszegi Hevesi Sándor színház rendezõje és színmûvésze Ady
Endre: Dalok a labdatérrõl c. versét adta elõ
nagy átéléssel.
A rendezvény a hõsi emlékmûnél az 1956-os
megemlékezéssel folytatódott. Udvardi Zita gitáros-énekes dala ebbe az idõsíkba repítette az ünneplõket.
Koltay Gábor, Magyar Örökségés Balázs Béla-díjas rendezõ a
forradalommal
kapcsolatos
gyermekkori élményeit elevenítette fel. Majd beszélt az események hivatalos eltorzításáról, ellenforradalommá minõsítésérõl.
A rendszerváltáskor minden politikai erõ 56-hoz ment vissza, kiderült az igazság. Azóta szellemileg zûrzavaros 25 év telt el
hazánkban. Olyan súlyos problémák jelentkeznek, melyeket
csak közösen, összefogva tudunk megoldani. Ehhez szükséges történelmünk jobb megismerése is. A különbözõ politikai erõknek pedig úgy egyet kellene
érteni a legalapvetõbb kérdésekben, mint az
1956-ban történt.
Az önkormányzat, az intézmények és a civil
szervezetek vezetõi megkoszorúzták az emlékmûvet. Majd a sportcsarnokban a Felsõbüki
Nagy Pál Általános és Szakiskola diákjainak mûsorával folytatódott a megemlékezés. A hangulatos és látványos mûsorban az iskola szinte valamennyi tanulója részt vett. Nem csak a mûsor,
de a diákok fegyelmezett viselkedése is méltán
vívta ki a részt vevõk elismerését.
Sági

Tudósítókat keresünk!
Legyél a Répcevidék újságírója! Tudósítsd a térségi lapot településed eseményeirõl,
önkormányzati híreirõl! Várjuk jelentkezésed az info@repcevidek.hu címen.
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Csepreg Város Önkormányzata a korábbi
évekhez hasonlóan is lehetõséget biztosít a
felsõoktatásban részt vevõ hallgatók támogatására az idei esztendõben is. A város vezetésének kiemelten fontos a felsõoktatásban tanuló helyi fiatalok támogatása, bízva abban,
hogy az ott megszerzett tudást saját és városunk javára kamatoztatják majd.
Csepreg Város Önkormányzata az Emberi
Erõforrások Minisztériummal együttmûködve a
2016. évre ismételten kiírja a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsõoktatási hallgatók számára a
2015/2016. tanév második és a 2016/2017.
tanév elsõ félévére vonatkozóan.
Csepreg Város Önkormányzata a korábbi
bizottsági javaslatot figyelembe véve és az
elõzõ évek tendenciáját követve idén is
50 000 Ft-al emelte az ösztöndíj anyagi fedezetére szánt összeget, így a korábbi 250 000
Ft-os alap erre az esztendõre már 700 000 Ftra emelkedett, így még több támogatás biztosítható a pályázók számára. Az önkormányzat által biztosított forrást a Magyar Állam
ugyanekkora összeggel kiegészíti, így a megítélt összeg kétszerese kerül a diákokhoz a tanulmányaik támogatására.
A pályázati felhívás már olvasható
Csepreg Város hivatalos oldalán a
www.csepreg.hu honlapon.
A program keretében olyan szociálisan
hátrányos helyzetû felsõoktatásban résztvevõ
hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a
települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. november 9. Hiánypótlás határideje:
2015. november 20. A pályázatok elbírálásának
határideje: 2015. december 7.
A Képviselõ-testület a Humánpolitikai Bizottság javaslatát követõen meghozza döntését, melyrõl legkésõbb 2015. december 17.ig értesíti a pályázó fiatalokat.

Nemzeti és városi
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Találkoztak, el is vesztek…,
avagy Szalai Veron története táncszínházi elõadásban
Az idei, immár IV. Szent Mihály Napi Forgatag programjában került bemutatásra a halálra táncoltatott lány
balladájának büki változata alapján írt és nagyszerûen
színpadra állított új elõadás. (Ezt azért hangsúlyozom,
mert Fábri Mihályné, majd Szabó József és Kocsis Krisztina
pedagógusok rendezésében 1954. óta többször is bemutatásra került a ballada.)

Bük említésének 750 éves jubileuma alkalmából Tóth
Tamás, a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár vezetõje mert nagyot álmodni: egy helyi hagyományokon
alapuló táncszínházi elõadás létrehozását tûzte ki célul. A
megvalósításra felkérte H. Nagy Katalint, a Mesebolt Bábszínház nyugalmazott igazgatóját. A rendezõnõ kitûnõ segítõket talált ismerõsei és családja körében. A szövegkönyvet Kocsis Rozi, a Vaskakas Bábszínház vezetõje írta.
A táncjáték koreográfiáit Csollányné H. Krisztina, Csollány
Csaba és Horváth Gyõzõ, az Ungaresca Táncegyüttes és
utánpótlás-csapatai (a Dr. Pesovár Ernõ AMI Tücsök, Mákvirág, Zsendice és Lókötõ gyermekcsoportjai) vezetõi alkották meg és tanították be együtteseiknek. Földesi
Jánosné és Földesi János zenetanárok a térségben gyûj-

tött népzenei anyagot illesztették az elõadáshoz, s kísérték végig a táncjátékot Boglya Népzenei Együttesükkel.
A Tavaszi szél citerazenekar is részt vállalt a zenei kíséretbõl. A büki csoportok közül bekapcsolódtak az elõadásba a felnõtt néptáncosok, a Sok-szín-pad Társulat és szinte végig énekelt a mûsorban a Keltike Népdalkör Pintér
Anikó vezetésével. A lenyûgözõ elõadás látványtervét és
díszletét Meláth Szilvia és Csollány Csaba álmodta meg,
a fény-és hangtechnikáért Simon Ottót illeti dicséret.
Az újra írt teljes mû a ballada két fõszereplõjének, a
gazdag Szalai Veronnak és a szegény Barna Jóskának
elképzelt életét, szerelmét és tragikus végét mutatta be
kisgyermek koruktól a halálukig, a falu korcsoportjaiba
ágyazva. A kicsi és nagy gyermekek játékai, a fiatalok
közösségi összejövetelei, a halott siratása néprajzilag hitelesen kerültek a színpadra. A fõszereplõket 3-3 különbözõ korú táncos jelenítette meg. Az együtt felnövekvõ fiatalok szerelme nem teljesedhetett be. A „föld a földhöz
házasodik” elv alapján Veront módos fiú – a történetben
szintén három táncossal képviselt, s végig a lány körül legyeskedõ – Udvardi János jegyezhette el. Mielõtt azonban a kényszerházasságra sor kerülhetett volna, Barna
Jóska és társai a bálban halálra táncoltatták a lányt: „Ha
enyém nem lettél, másé se lehessél!” – indokolta tettét az
eredeti balladában a bosszúálló legény. Bár a balladához fûzött megjegyzés szerint Barna Jóskából betyár lett,
egy másik változatban börtönbe került, az új történet szerint az õ élete is gyorsan véget ért. Mindezt, mint egy keretbe foglalva az elõadást, a végig színpadon levõ párkák – akik „ismerik a múlt, a jelen és jövõ titkait…, fonják,
kimérik és elvágják az ember életfonalát” – jelenítették
meg a lenyügözõ elõadásban.
A darab õsbemutatója fergeteges sikert aratott a
zsúfolásig telt sportcsarnokban. Várjuk a szombathelyi
folytatást.
Sági Ferenc

FALUGONDNOKOT

KERESÜNK!
Szakony Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot
hirdet falugondnok munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû. Foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidõ, heti 40 órás.
A munkavégzés helye: GYMS megye, 9474 Szakony, Fõ utca 164. Pályázati feltételek: 8 Általános, B kategóriás
jogosítvány, büntetlen elõélet. A pályázat
részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány • érvényes B kategóriás gépjármû vezetõi engedély másolata • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata • nyilatkozat,
arról hogy vállalja-e a jogszabályban
meghatározott falugondnoki képzést •
nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással
kapcsolatban hozzájárul
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2016. január 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Edina
aljegyzõ nyújt, a 99 / 543-007 - es telefonszámon. A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázatnak
Szakony Község Önkormányzata címére
történõ megküldésével (9474 Szakony,
Fõ utca 164.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a
Sz/198/2015. azonosító számot, valamint
a munkakör megnevezését: falugondnok. A pályázat elbírálásának határideje:
2015. november 30.
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Rövid hírek
• Csepreg - Szombathely
A duális gépészmérnökképzés
biztos jövõ a fiataloknak
Új korszak nyílt a Nyugat-magyarországi
Egyetem életében: elindult a szombathelyi
gépészmérnökképzés. A tanévnyitó után rendezett aláírási ceremónián a partnercégek
képviselõi aláírták az együttmûködési szerzõdést a hallgatókkal. A felvett 80 hallgatóból
25 a hagyományos BSc, 55 a duális képzésben vesz részt.

2015. szeptemberében induló duális gépészmérnökképzés az egyetem és az iparvállalatok hatékony együttmûködését teremti meg. A
korszerû, piaci igényekhez igazodó képzésnek
nem volt elõzménye Szombathelyen. Elindítása
igazodik ahhoz az országos törekvéshez, amely
a mûszaki képzéseknek elsõséget ad. Idén õszszel 21 felsõoktatási intézmény indít duális képzést, több mint 350 vállalattal kötöttek szerzõdést
az egyetemek, fõiskolák.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
Merklin Tímea

Már elkezdõdtek a nyílt napok az általános
iskolákban, és ezzel megjelent a kérdés az óvodából továbblépõ gyermekek szülõiben is. Melyik iskolát válasszuk? Hol lesz jó helye a gyermekemnek? E kérdésekre sokféle módon igyekeznek választ találni a szülõk, különbözõ mérlegelési szempontok szerint.
Hol hagynak idõt arra, hogy fokozatosan
válhasson óvodásból iskolássá a gyermekem?
Ha eddig a játék volt a fõ lételeme, ne kelljen
egyik napról a másikra napi öt 45 perces órát
fegyelmezetten végig ülnie. Fokozatosan szoktassák hozzá, a figyelmét, érdeklõdését fenntartva, és ne poroszos fegyelmezési eszközöket alkalmazva.
Hol élvezheti a tanulást? Ahol idõt hagynak
neki, hogy átélje, megélje a tanultakat. Ahol
nem kell két hónap alatt az összes betût megismernie, hanem örömét leli a betûvetés tudományában, hogy ne legyen majd gondja a betûk
összeolvasásával, és a szöveg megértésével.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
Az Apáczai Waldorf Iskola nyílt napja
november 5-én lesz Szombathelyen a 11es huszár 40. szám alatt. További programjaikról a www. apaczaiwaldorf.hu
vagy www.facebook.com/ apaczaiwaldorf
oldalakon tájékozódhat.

Legutóbbi számunkban olvashatták a
Csepregi Vegyeskar Egyesület Vezetõsége által
közzétett jubileumi beharangozót, betekintést
nyerhettek a város és a térség kulturális tevékenységében kiemelkedõ szerepet játszó munkáról, eredményekrõl, sikerekrõl, hazai és nemzetközi megmérettetésekrõl. Közben lezajlott a
nagyszerûen elõkészített,
magas színvonalon bemutatott, igényesen szórakoztató, elgondolkodtató és
emlékezõ jubileumi gálamûsor. A zene, a dal barátainak, a kórus immáron rajongóinak, ki tudja, hányadszor volt alkalmuk kinyilvánítaniuk tetszésüket,
szeretetüket.
A negyedszázaddal ezelõtt kezdõdõ történet elsõ
lépéseinek, több csepregivel együtt magam is szemtanúja voltam, hisz nyolcéves távollét után ekkor tértem vissza szülõföldemre. Azon az augusztusi ünnepélyen lépett a pódiumra elõször a 15 fõbõl álló énekkar, karnagyuk,
Ibolya vezetésével. A nézõtéren egymást kérdezték az emberek, tudni akarták, hogy ki ez a lány.
Vajon az elõször fellépõ énekkari tagokban felsejlett-e, hogy az elõttük álló ambiciózus fiatal teremtmény lesz a csepregi dalkultúra folyamatosságának és állandó megújulásának záloga. Gondoltak-e arra, hogy õk lesznek azok, akikkel ez az immár több évtizedes sikertörténet elkezdõdik?
A jubileumi koncert szünetében az abban az
idõben Csepregen praktizáló Sztrinkai László doktorral elevenítettük fel az indulás körülményeit. Köztudott, hogy õ volt a kórus létrehozásának szorgalmazója, s agitálta a karvezetõnõt a feladat vállalására. Õ maga, valamint a vegyeskarban egykor
aktívan közremûködõ felesége is nagyon örültek a
meghívásnak és a nagyszerû sikereknek, a felejthetetlen jubileumnak.

Két családról van szó. A Kancsó családról és
a csepregi dalosok állandóan gyarapodó népes családjáról, ahol minden új tag megjelenése ünnep, ahová minden dalszeretõ tehetséges
fiatalt örömmel várnak és befogadnak. Ez a nyitottság mutatkozik meg a Csepregi Vegyeskar
mellett megjelenõ, fiatalabb generációkra

épülõ gyerekkórus és a sajátos koreográfiájú,
zenét, dalt és táncot egyesítõ Vocal Spirit
Showkórus megalakulásában is. S mindez
nagyszerû kezekben van a töretlen kisugárzású,
kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezõ, igényes
Kancsó Zoltánné irányítása alatt. Tisztán csengõ
õszinte hangja, hiteles egyénisége, dicsérõ optimizmusa minden korosztályt magával ragad, s
visz a sok munkával, de örömteli sikerekkel is kikövezett úton.
Egyik korábbi cikkemben Csepreg daloló
ék szer do bo zá nak ne vez tem a vegyeskart.
Igen, mert benne a legszebbet, a legér tékesebbet, féltett kincsünket, kultúránkat lelhetjük
meg. Vigyázzunk rá, õrizzük meg, adjuk tovább, mint ahogy azt az egyesület teszi. Szóljon sokáig a szívbõl jövõ ének, daloljatok a
magatok és a közönség örömére! Isten éltessen Benneteket!
Sárváry Zoltán

Jó bornak is kell a cégér
A Berzsenyi Dániel Könyvtár és Tömörd Község Könyvtára közös szervezésében tartott ingyenes elõadást Vízvári Sándor október 10-én a
tömördi Faluházban.
A talán már sokak által ismert borász az elõadás elsõ részében megismertette velünk a bor
roppant érdekes történetét, majd felhívta figyelmünket a magyar bor jelentõségére. Ezek után
rátértünk a legfontosabb alapanyagra, amibõl
a bor születik, magára a szõlõre. Érdekes elõadást hallhattunk a mai fajták kialakulásáról, a
keresztezésükrõl, oltványokról.
Természetesen nem feledkezhettünk meg a
betegségekrõl sem, tájékoztatást kaptunk a legjelentõsebbekrõl, mint például a lisztharmat, a
peronoszpóra és a szürkepenész. Emellett említést tettünk a rovarok elleni védekezésrõl is.
Ezek után elérkeztünk a legérdekesebb részhez, a bor készítéséhez. A nagy érdeklõdésnek
köszönhetõen az elõadásból beszélgetés alakult ki Vízvári úr és a hallgatók között, megvitat-

ták a borkészítés tudományát. A sok kérdés között helyet kapott a higiénia fontossága, az edények tisztítása, a kénezés mûvelete. Részletes
tájékoztatást kaptunk a hordó fajtáiról, minõsé-

gének és tisztán tartásának jelentõségérõl. Természetesen megemlítettük a pince hõmérsékletét és páratartalmának fontosságát is. A beszélgetés végén levontuk a következtetést, miszerint
rossz edény, egyenlõ rossz bor. Tömördi gazdáink bõséges tájékoztatást kaptak a szõlõ születésétõl egészen a bor elfogyasztásáig. Köszönjük
az elõadást!
Kurucz Enikõ
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Kiállítás Simaságon
Október 4-e nagy nap volt Simaság életében! A Helyi Értéktár Bizottság által létrehozott falutörténeti kiállítást nyitották meg.
A tárlatot Molnár László polgármester és Simon Dániel
az Értéktár Bizottság elnöke nyitotta meg, átadva ezzel a
terepet a szemlélõdõ érdeklõdõknek. A tárlókra idõrendi
sorrendben kerültek fel az anyagok, kezdve az 1265-ös el-

AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

Tepertõs, magos kifli
Egészséges, olcsó és gyors az elkészítése.
Az alapanyagokat teás bögrével kell mérni.

Nyugdíjas találkozó Nagygeresden
Falunk legidõsebb embere Reichardt János
is megnézte a kiállítást

sõ írásos oklevéltõl (mely elõször említi Ságh települést)
napjainkig. Bemutatásra kerültek a híres Festetics család
Sághon született tagjai, a szintén településünk szülötte biedermeier festõ Kozina Sándor. Az érdeklõdõk nyomon követhették falunk iskolatörténetét, bemutatásra került hajdani iparunk (akkor még volt!), sajt és téglagyártásunk.
Meséltek a kiállított anyagok a világháborús évekrõl, a
diktatúra, majd a szocializmus éveirõl és a rendszerváltozás utáni évekrõl is. Látható volt falunk legidõsebb férfijának és legidõsebb házaspárjának portréja is. Bemutatásra kerültek régi mezõgazdasági és konyhai eszközök,
használati tárgyak is.
A megnyitó estjét hangulatossá varázsolták a meggyújtott (szintén kiállítási tárgyként funkcionáló) petróleumlámpák fényei.
A kiállítás az ünnepségsorozat mindhárom napján
megtekinthetõ volt.
Haller Erzsébet

Idén október 23-án rendezte meg községünk önkormányzata a hagyományos
nyugdíjas találkozót, melyre szép számmal
jöttek el a szépkorú lakók.
A program délelõtt 11 órakor kezdõdött,
Németh Lajos polgármester úr ünnepi beszédével. A beszéd után, ez alkalommal is a
gyermekeké és fiataloké volt a fõszerep.
Szép versekkel, vidám jelenetekkel szórakoztatták a nyugdíjasokat. A Németh
Lajosné által összeállított és rendezett elõadás nagy sikert aratott a nézõk körében.
Az ünnepi mûsor után felszolgálták az ebédet, majd a Gyõrújbarátról érkezett dalnokok vették birtokukba a színpadot. Jól ismert operett slágereket adtak elõ mûsorukban, a közönség nagy örömére. Hosszú,
szûnni nem akaró tapsot kaptak minden
egyes darab után. A délután további részében Zsugonics Arnold szórakoztatta zenéjé-

vel a vendégeket, akik közül többen táncra
is perdültek. Remélhetõleg mindenki jól
érezte magát, és jövõre ismét találkozunk.

Polgármesterünk ez úton is köszönetét
fejezi mindazoknak – kicsiknek, nagyoknak
egyaránt –, akik bármily módon hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.
(Béres Péter)

További képek a www.repcevidek.hu weboldalon!

További képek a www.repcevidek.hu weboldalon!

Hozzávalók: 5 csésze teljes kiõrlésû liszt, fél
csésze olaj, 3 evõkanál méz, 1 teáskanál só,
ízlés szerinti mennyiségû / ez esetben negyed
kiló/ tepertõkrém, illetve darált tepertõ, 3 csésze meleg víz, 5 dkg élesztõ, magok /szezámmag, köles, lenmag, napraforgó/.
Az élesztõt mézes vízben felfuttatjuk. A lisztet az olajjal elkeverjük, majd hozzáadjuk a

felfuttatott élesztõt, és körülbelül egy csészényi
magot. A tésztát kelni hagyjuk, majd lisztezett
deszkára tesszük és ujjnyi vastagságura kinyújtjuk. Pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk,
és a darabokból sodrófával nagyobb körlapokat nyújtunk. Egyenként bekenjük õket tepertõkrémmel, és kifli formájúra formázzuk. A
kiflik tetejét bekenjük tojással és magokat szórunk rá. Elõmelegített sütõben 20-25 perc
alatt magas lángon sütjük.
Horváthné Pados Teréz
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Rövid hírek
• Tompaládony
„Erõs vár a mi Istenünk,
Jó fegyverünk és pajzsunk.”
2015. szeptember 27-én rendezték meg
Nemescsón az Artikuláris Nap címet viselõ egyháztörténeti emléktúrát, amelyre a tompaládonyi evangélikusok is ellátogattak. A magyarországi protestantizmus üldözését felelevenítve
gyûltek össze az osztrák, a szlovén és a magyar
hívek. Felidézték azokat az idõket, amikor még
nagy távolságokat tettek meg azért, hogy istentiszteleten vehessenek részt, azokon a he-

lyeken, amelyeket az állam erre kijelölt. A Dunántúl területén az egyik ilyen település
Nemescsó volt. A hitükért szenvedõ, sok nehézséget vállaló testvérekre emlékeztek, akik a
környezõ településekrõl indulva sokan gyalogszerrel, lovon, vagy éppen kerékpáron tették
meg a templomig az utat. Legalább másfélezer lutheránus látogatott el ezen a verõfényes
vasárnapon az egykori artikuláris faluba. Közel
90 településrõl érkeztek a hívek. Minden helységet megjelöltek egy térképen, ezzel is igazolva azt, amit Szemerei püspök igehirdetésében
megemlített: az utak ugyan változnak, de a távolságok nem.
H.H.R.

Alföldi võfély a Kisalföldön
– Mióta létezik a võfély mint hivatás?
– A võfélyek megjelenésérõl bizonyítékokat a
XVII. századtól kezdõdõen találhatunk. A lakodalmak ekkor még egy hétig is eltartottak. A võfély feladata a hagyományok szerint a lakodalomra való felkészüléssel kezdõdött. A meghívást
személyesen végezték a võfélyek. Az esküvõ
napja a kikérõkkel kezdõdött a fiús majd a lányos háznál is ahol sok tréfa és kacagás vette
körül a násznépet.
– Hogyan jutottál az elhatározásra hogy
Võfély leszel?
– A néptánc 9 évesen érintett meg és 30 éves
koromig aktív tagja voltam a Csongrádi Alföld
néptáncegyüttesnek. Egyik koreográfiánkban
alakítottam võfélyt minek után kaptam több felkérést is néptáncos mennyegezõk levezetésére.
9 évvel ezelõtt költöztem a kisalföldre és 5
éve élek Bükön. Szeretnék tenni a Magyar hagyományok megõrzéséért, így a néptánc oktatás mellett a võfélykedést is folytatni kívánom
Vas és a környezõ megyékben.
Lakodalmaimat az Alföldön megszokott virtus
a versek, vagy éppen a stand –up stílusban elengedett poénok, kacagás, táncos jókedv jellemzi.
Igény esetén a visszafogottabb Ceremónia
Mesteri,- kevesebb rigmussal tarkított –esküvõi
szertartás és vacsora levezetését is vállalom.
– Mi a menetrend egy esküvõ és lakodalom elõkészítésekor?
– A legfontosabb számomra az egyeztetés a
házasulandó párokkal. Életük legfontosabb napjának minden momentumát meg kell tervezni a
siker érdekében. Így nálam a „Nagy Nap” elõtt
legalább három héttel személyes találkozó keretein belül részletes forgatókönyvezésre kerül sor.

– Võfély vagy Ceremóniamester?
– A Magyar esküvõ és lakodalom bár kevesen tudják de Hungarikum. Manapság gyakrabban kérnek fel visszafogottabb, kevesebb
verssel és öltönyben megjelenõ Ceremóniamesternek amit én inkább „városi võfélynek” hí-

vok lévén hogy a hagyományos elemeket mint
például a kikérõk, búcsúztatók vagy éppen a
menyasszony tánc nagyon sok helyen igénylik
és kérik még ma is
– Hogyan találhatnak rád a házasulni
vágyó fiatalok?
– Eddig ismeretség útján történtek a felkérések de a hirdetések és a saját weboldalam is
nagy segítségemre van. A házasulni készülõ pároknak a weboldalamon található e-mail-es
vagy telefonszámon való megkeresést javaslom. www.zsoltiavofely.hu
(x)
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Zajlik az élet Góron

Mesterházán Ünnepi
mûsor az aradi vértanúk tiszteletére

KERÍTÉST KAP A SÍRKERT ÉS FEL KELLENE ÚJÍTANI A SZOCIÁLIS LAKÁSOKAT
Hét lakossal gyarapodott már idén Gór.
A lakosság arányát tekintve az ország egyik
legfiatalabb településén a legfontosabb az
önkormányzatnak az anyagi stabilitás megõrzése és a fiatalok közmûvelõdési, kulturális kiszolgálása – számolt be Gángliné
Schreiner Tünde Éva, Gór polgármestere.
Már húsz éve annak, hogy nagy fellendülés kezdõdött Góron. 1998-ban nyitották
a két új utcát, akkor nagyon sok fiatal költözött be és sok nyugdíjas külföldi vett ingatlant a faluban. – Most 305-en lakunk itt, 67
gyerek van, idén hét gyermek született – sorolta a polgármester. Ezzel a lakosságaránynyal az ország egyik legfiatalabb települése Gór. Az akkor itt házat, nyaralót vásárolt
külföldiek mostanra kiöregszenek, meghalnak, a családjaik pedig nem akarják fenn-

2015. október 6-án 18:00 órakor Mesterházán Ünnepi
megemlékezést tartottak a Faluházban, utána pedig a községi temetõben megkoszorúzták Mesterházy István honvéd
ezredes sírját a megemlékezõk. Az Ünnepségen Gerbert Judit színmûvésznõ az alkalomhoz illõ verseket szavalt.

„A föld alól, a magyar föld alól
A vértanúk szent lelke földalol:
E nagy napon, hol emlék s béke leng,
A bús bitókra hittel nézzetek!
Hittel, reménnyel, mert most kél a nap,
Minden napoknál szebb és szabadabb! „
Juhász Gyula: Vértanúink

dzs

Õszbúcsúztató

Mesterházán

Mesterháza Község Önkormányzata 2015. október
22-én a Nemzeti Mûvelõdési Intézet támogatásával a
Kapunyitogató program keretén belül õszbúcsúztató rendezvényt szervezett a Faluházban.

2015. november V. évfolyam 11. szám • www.repcevidek.hu

A Programok között szerepelt kézmûves foglalkozás:
peddignád fonással készült termékek, kerámiatárgyak
készítése Horváth Attila keramikus segítségével.
A jó hangulatról a Capito gitárklub tagjai gondoskodtak, akik régi slágereket adtak elõ akusztikus gitár kísérettel.
A szép számmal megjelent helybeliek nagy érdeklõdéssel
fogadták a vendég elõadókat. A rendezvény végén mindenki maradandó élményekkel térhetett haza.
dzs

További képek a www.repcevidek.hu weboldalon!

tartani a góri ingatlanokat – magyarázta a
polgármester, hogy miért van sok eladó ház
a településen.
Ami az önkormányzat mûködését és finanszírozását illeti, megragadnak minden
lehetõséget. Nagyobb beruházások tavaly
realizálódhattak, akkor kapott az államtól
6,5 millió forintot a falu, az adósságkonszolidáció keretében. – Aszfaltburkolatot kapott
a temetõhöz vezetõ út, az orvosi rendelõn
nyílászárókat cseréltünk, megújulhatott a faluház teteje és kifestettük az épületet – sorolta az elvégzett munkákat Gángliné
Schreiner Tünde Éva.
– Hogy mi lenne most a legfontosabb? A
szociális bérlakás felújítása, óriási beruházás, teljes tetõcserére van szükség – mutatta a háromlakásos épületet. Most csak egy
lakásban élnek, a másik kettõt nem lehet kiadni, olyan rossz állapotúak. – Ezt saját for-

rásból nem tudjuk megvalósítani, pályázati
lehetõségre várunk – mondta a feladatról a
polgármester. Jövõre kaphat kerítést a góri
temetõ: szükség van a védelemre, ugyanis
a vadak már rendre bejárnak a zöldövezeti
sírkertbe és lelegelik a virágokat, növényeket. Több elképzelés is volt a terület bekerítésére, a legújabb terv szerint csak a sírok
köré épül kerítés, fent a dombon marad nyitott a terület. Ez tehát 2016-ban valósul
majd meg. Addig kipucolják a terület környékét: a dombra felkúszott a bodza, elburjánzott a növényzet, rendbe kell tenni az erdõövezetet – mutatta a fás területet a polgármester.
Az infrastrukturális szükségleteken túl és
felül, a legfontosabb persze a közösség –
szögezte le a falubejárás alkalmával Gángliné Schreiner Tünde Éva. –
Kicsi a település, falunapot
is csak kétévente tartunk.
Az sem olyan már, mint volt
korábban. Annak idején a
búcsúkat helyettesítette,
ma már nem úgy mozgatja
meg a helyieket, mint egykor – értékelt Gór elsõ embere. A sok gyermek miatt
kiemelt szerepet kapnak a
gyerekfoglalkozások. – A
könyvtáras napokon, péntekenként rendszeresek a gyerekfoglalkozások és kihasznált a
baba-mama szoba is – mutatta büszkén a
faluházban a polgármester. A könyvtár tényleg egy meghitt kuckó: barátságos olvasósarkokkal és bõséges könyv-, film- és zeneválasztékkal. A kicsik mellett az idõsekre is rendszeresen gondolnak: nyugdíjas teadélutánt
tartottak a faluházban, aminek a külsõ terei
is igazi közösségkovácsoló helyszínek. Spontán baráti, családi összejövetelek voltak idén
nyáron is a szalonnasütõ hely körül, kihasználják a játszóteret is a helyiek. Mindezt biztonságban tehetik – hiszen mára kiépült a
teljes kamerarendszer a faluban, minden bejövõ utat figyelnek.
Egyre nehezebb a közösség összetartása és megtartása, de ezen dolgozunk – értékelt 2015 õszén Gór polgármestere.
yde
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Rövid hírek
• Simaság
A falu elsõ írásos említésének 750. évfordulója alkalmából megrendezett szép ünnep
másnapján konferenciára hívta Simaság önkormányzata a történelem iránt érdeklõdõket,
vidékieket és helybélieket egyaránt. A rendezvényre a gróf Festetics Györgyrõl elnevezett
mûvelõdési házban került sor.
Molnár László polgármester köszöntõje
után rövid falutörténeti ismertetõt tartott, majd
bemutatta a konferencia elõadóit.
Az elsõ elõadó Dr. Dénes József „Simaság
kérdései” címmel tartott elõadást községünk
történetérõl. Az elsõ 1265-ös írásos oklevélen
túl megtudhattuk, hogy térképi ábrázoláson
elõször 1556-ban tûnt fel a település neve. A
továbbiakban évszázadokon és korokon át
vezette végig falunk fejlõdéstörténetének folyamatát. Valóban kérdéseket vetett fel, ösztönözve a hallgatóságot a további kutatásokra. (pl. lehetett-e településünknek Árpád-kori
vára vagy a középkori eredetû templomot körülvevõ temetõ un. erõdített temetõ volt-e? )
A második elõadó prof. Dr. Szakály Sándor,
a Veritas Történetkutató Intézet Fõigazgatója
volt. Õ falunk szülöttérõl, vitéz Horváth Sándorról tartotta elõadását. Felvázolta élettörténetét
és hõsies cselekedeteit a II. világháborúban.

Nemzeti ünnepünk Csepregen
A kisvárosban a hagyományoknak megfelelõen a Csepregi összeesküvés emléktáblájánál
gyülekeztek össze a megemlékezõk október 23án. Csepreg Város Fúvószenekara fogadózenéjét és a Himnuszt követõen Kovács Márton nagy

átéléssel adta elõ Tollas Tibor: Bebádogoztak
minden ablakot címû versét.
Az ünnepségen elõször Orbán Erika alpolgármester emlékezett meg az 1956-os hõsök áldozatáról. Eljátszott a gondolattal, mi lett volna,
ha nincs a forradalom? Érdekesen alakult volna
hazánk és Európa sorsa. Bár a szovjet tankok véget vetettek szabadságküzdelmünknek, a diktatúra lazított a nadrágszíjon. Néhány évtizeddel
késõbb, a rendszerváltozás után pedig teljesülhettek a forradalmárok követelései.
Ágh Péter országgyûlési képviselõ hazánk elmúlt 500 évének történetérõl megállapította,
hogy tele volt a szabadságért folytatott harccal.
A magyar nép felvette a keresztet, az azzal járó

szenvedésekkel együtt. Míg Európa szerencsésebb részén nem kellett harcolni a szabadságért, nálunk minden nemzedéknek kijutott a küzdelembõl. Viszont a sok szenvedés közepette is
megvolt elõdeinkben az életösztön. Nekünk is
meg kell felelnünk az 56-osok emlékének, ez a mai csepregiek küldetése. A képviselõ kitért a 25 éves
önkormányzatiságról is. Majd bejelentette, hogy hamarosan újabb
harminc millió forintnyi támogatás
érkezik a csepregi önkormányzathoz, hogy mûködõképes tudjon
maradni. Beszédét azzal zár ta,
hogy jövõre forradalmunk 60. évfordulóját ünnepeljük. Erre az alkalomra Csepregen is létesíthetõ lesz
emlékhely a hõsöknek.
Az önkormányzat, a FIDESZ, a
civilszervezetek és az intézmény vezetõi megkoszorúzták a Csepregi összeesküvés emléktábláját. Majd a hozzátartozók helyezték el a megemlékezés koszorúit, virágait és mécseseit.
Az ünnepség a színházteremben folytatódott. A Sic Transit Folk Mûhely zenekar a Térkép
Kulturális Egyesület meghívására hangulatos
mûsorral lepte meg a közönséget. A kezdetben
szokatlanul, de kitûnõen hangzó, rockosított
népdalok összekötõ szövege mellett versek
hangzottak el, a háttérben az 56-os történéseket bemutató képek és filmrészletek voltak láthatók. A lelkes közönség hatalmas tapssal jutalmazta a nagy élményt nyújtó produkciót.
sf

Vitéz Horváth Sándor gyalogos fõhadnagyként
szolgált az orosz hadszíntéren és bátor cselekedeteivel örökre beírta nevét a magyar hadikrónikákba. Hõsiességéért, bátorságáért a Magyar Tiszti Arany Vitézségi érmet kapta meg,
mely kitüntetéssel az egész országban mindössze tizenheten részesültek. Vitéz Horváth Sándort 1992-ben az akkori honvédelmi miniszter
posztumusz õrnaggyá léptette elõ.
Prof. Dr. Seregi János elõadásában a Festeticsek gazdasági, oktatási, kutatási tevékenységeit sorolta fel és szólt arról is, hogy az utókor
miként állított méltó emléket e nevezetes családnak szerte az országban. Festetics emlékhelyeket és a Festeticsekhez kapcsolódó eseményeket mutatott be. A létrehozott emlékhelyek
a teljesség igénye nélkül: Festetics állatpark
(Keszthely-Gyenesdiás), Festetics emlékpark
(Kõszegpaty), Festetics fürdõház (Hévíz), Festetics kilátó (Keszthely-Gyenesdiás). Festetics vendégház (Gyenesdiás) stb. Évente megrendezésre kerülõ esemény a Festetics vágta.
A záróbeszédet Simon Dániel tartotta, aki
a jubileumi év alkalmából jelentette meg kiadványát a „Festeticsek õsi fészke Ságh”
címmel.
Haller Erzsébet

Csepreg Város képviselõ-testülete a 2015.
szeptember 24-i ülésen döntést hozott arról,
hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásra irányuló pályázatra beadja
igényét. A belügyminisztériumi döntés értelmében a sikeres pályázatnak köszönhetõen
853.440 Ft értékû, 48 erdei köbméter tûzifa-támogatásban részesült Városunk. Az tûzifaigényléshez szükséges nyomtatvány 2015. október
30-tól elérhetõ a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalban, ahol Szávicza Dalma segítséget
nyújt annak kitöltésében.

A kérelmeket november 13-ig lehet benyújtani, melyek elbírálását a Humánpolitika Bizottság
végzi a polgármester és az alpolgármester javaslatának figyelembevételével.
Bizottság a támogatásról legkésõbb november 25-ig dönt majd, s ezt követõen a Városgazdálkodás munkatársai a tûzifát a döntés során kiválasztott rászorulóknak házhoz is szállítja. A Város
vezetése igyekszik felelõsségteljes döntést hozni
bízva abban, hogy ha kismértékben is, de enyhíti
majd a téli tüzelõanyag okozta hiányt, ezzel segítve az arra valóban rászorulókat.
O.T.
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Szent Márton
évére készülve Ólmodon

millió euróból elkészültek az elõzetes tanulmányok, a jövõ tavasszal
nyújtja be közös pályázatait Ausztria és Magyarország. A két ország
között kilenc közúti és két vasúti
kapcsolatot újítanak fel, a tervek
szerint – bõvülhet ólmodi útépítéssel is a cél. Burgenland 356 kilométer hosszú határszakaszán végeztek az osztrákok vizsgálatot –
Vas megyei, Kõszeg környéki tanulmányokat is tartalmaz a dokumentum. A közös osztrák-magyar
cél, hogy az átkelõk a turisztikai, a
kulturális és a gazdasági fejlõdés
lehetõségeit hordozzák magukban – ebbõl részesülhet Ólmod,
ha úgy alakul. Egyelõre Brüsszel
elé viszik a közös terveket.
Mi van még hátra Ólmodon?
Tavaszra tervezik a temetõ fásítását, azt még nem döntötték
el, hogy mit, milyen fajtát ültetnek, valószínûleg tujával teszik
körbe a sírkertet.
Az utakon kívül még feladat a
ravatalozó tetejének megújítása,
és szeretnénk az épület elõtt egy
teret kialakítani – sorolta az ólmodi
teendõket a polgármester.
yde

Idén elsõ alkalommal hirdette
meg október 17-re az Önkormányzat
Képviselõ Testülete a Tökfaragó és
Töklámpás, valamint a Tökéletes Tökételek sütõ-fõzõ versenyét családi és
egyéni nevezõk, valamint szívesen kísérletezõ háziasszonyok számára.
A tökfaragványokat 16-án estére
kellett kihelyezni mécsesekkel a családi házak elé,
hogy a 3 tagú zsûri bejár va
a köz sé get, rang so rol ja
azokat. Rendkívül érdekes
alkotások születtek a 12 nevezõ részérõl, valamint egy
kü lön dí jat
meg ér dem lõ
kompozíció.
Október 17-én délután
aztán kezdetét vette a mulatság, melyre lufikkal,
transzparenssel dekorált kisteherautón- a községet bejárva- a Csepreg Város Fúvószenekara invitálta a „Nagyérdemût“. Ezután
a Fõtéren még 1 órás koncertet adtak, melyet a nemrégiben alakult helyi mazsorett-csoport produkciója követett. A két korcsoport elõadása
alaposan feldobta a hangulatot, fergeteges tapsvihart aratva.
Csirmaz András bûvész mûsora is
elvarázsolt kicsit-nagyot egyaránt,
majd a tangóharmónika dallamai
csaltak a megjelentek ajkára
magyarnótákat.
4 órától kóstolhatta a publikum az
otthon elkészített tökös finomságokat.
A zsûrivel egyidejûleg közönség-voksolás is zajlott. Volt két féle tökleves,
tökpörkölt, tejszines tökös-gombás ra-

gu és különféle tökös sütemények.
Közben a helyi vegyeskar fellépése
színesítette a programot.
A zsûri pontszámai és a közönségszavazatok összefésülése után-nem
meglepõ módon- a rétesek készítõje
/tökös-túrós-almás és mákos/ vitte el
az elsõ díjat.

A különbözõ fellépõk mellett a kicsiket ugrálóvár vár ta, valamint
lufihajtogatás és kézmûves foglalkozás, mely utóbbit az Általános Iskola
igazgatónõje és férje tartott.
A rendezvényre kilátogatók kézmûvesek termékeiben is gyönyörködhettek és kedvük szerint vásárolhattak is.
Mindent összevetve kellemes kikapcsolódásban, szórakozásban lehetett része az érdeklõdõknek, amihez nagyban hozzájárult a szép idõjárás is, valamint az eredményhirdetést követõ „Retro Utcabál“.
Bízunk benne, hogy a rendezvény
„hagyományteremtõ“ lett, viszlát jövõre, ugyanitt !
Ági
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csepregi esperesi kerületben a
horvátzsidányi Keresztelõ Szent
János plébánia fíliája Ólmod. A
templom különlegessége, hogy
horvát nyelvû feliratok díszítik a
római katolikus templomot,
amely a Mária út mellett fekszik
és része a Szent Márton túraútvonalnak, Kõszeg és Peresznye között. – Saját forrás is van az 1772ben épült templom renoválására, körülbelül 8-10 millió forint, a
hiányzó összeget adományokból
szeretnénk elõteremteni. A legsürgõsebb a tetõszerkezet megújítása – ez kezdõdhetett meg
most az õsszel. Tavasszal folytatnák a második szakasszal a rekonstrukciót: az alsó szigeteléssel.
– Jövõre, pünkösdre szeretnénk,
ha elkészülne a templom –
mondta a polgármester.
– Azt azért hadd mondjam el,
hogy tavaly a községháza újult
meg és egy új jármûvet vásárolt
a falu – emelte ki Hergovich Vince. Az utakon kívül gyakorlatilag
minden falurészt megújítottak – a
közlekedési vonalak viszont nagyon rossz állapotúak, a közutak
és a kerékpárút is.

– Az Ólmod – Kõszeg
bicikliutat tábla jelzi ugyan, de
nehezen járható – mondta a polgármester. Ausztria felé is reménykednek az út megújításában, hiszen most zöldhatár visz a
szomszédba.
– Hallani, hogy vannak tervek
Vas megyében, az osztrák határátkelõk megújítására, ebben reménykedünk. Az átkelõ nem csak
Ólmodot, hanem Peresznyét,
Horvátzsidányt is kiszolgálná – mutatott rá a terv jelentõségére
Hergovich Vince. A reménykedés
nem alaptalan: a legfrissebb tervek szerint a következõ hét évben
mintegy 100 millió eurót, vagyis
30 milliárd forintot fordít Magyarország és Ausztria a határ menti
közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Az elmúlt két évben másfél

Sopronhorpácson

További képek a www.repcevidek.hu weboldalon!

A templom szépül, az utak
még váratnak magukra – pályázati lehetõségeket és forrásokat
remél Ólmod, de önerõbõl is fejlesztik, amit tudnak.
Megkezdõdött a templomtorony színezése és a tetõcsere is
megvalósul még idén – számolt
be az ólmodi Szent Márton templom felújításáról Hergovich Vince
polgármester. A temetõ mellett
áll a középkori eredetû kis Szent
Már ton-templom, oltárképe és
mennyezeti festménye egyaránt
a védõszentet ábrázolja. Hergovich Vince polgármester megmutatta, hogy statikai problémák
miatt ráférne a szerkezeti felújítás
az épületre. A tervet a Gyõri Egyházmegye is támogatja, anyagilag is hozzájárultak a felújításhoz.
Hergovich Vince emlékeztetett: a

Tökös nap volt
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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

03. Sanitas 17–20.00 készenlét
04. Sanitas 17–20.00 készenlét
05. Sanitas 17–20.00 készenlét
06. Sanitas 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 9–13.00 NYITVA
08. Sanitas 9–14.00 ügyelet
09. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
12. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
13. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 9–13.00 NYITVA
15. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
16. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
17. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
18. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
19. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
20. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 9–13.00 NYITVA
22. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
23. Sanitas 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 17–20.00 készenlét
25. Sanitas 17–20.00 készenlét
26. Sanitas 17–20.00 készenlét
27. Sanitas 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 9–13.00 NYITVA
29. Sanitas 9–14.00 ügyelet
30. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

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

November 1. Vasárnap Dr. Nagy
Gábor • 2. Hétfõ Dr. Bencsik István • 3.
Kedd Dr. Nagy Mária • 4. Szerda Dr.
Bencsik István • 5. Csütörtök Dr. Müller
András • 6. Péntek Dr. Szilasi Imre • 7.
Szombat Dr. Szilasi Imre • 8. Vasárnap Dr.
Szilasi Imre • 9. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 10.
Kedd Dr. Nagy Mária • 11. Szerda Dr.
Szilasi Imre • 12. Csütörtök Dr. Bence
Zsolt • 13. Péntek Dr. Földi Sándor • 14.
Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna • 15. Vasárnap Dr. Nagy Gábor • 16. Hétfõ Dr.
Kator Miklós • 17. Kedd Dr. Nagy Mária •
18. Szerda Dr. Müller András • 19. Csütörtök Dr. Kator Miklós • 20. Péntek Dr.
Földi Sándor • 21. Szombat Dr. Bencsik
István • 22. Vasárna Dr. Kator Miklós •
23. Hétfõ Dr. Müller András • 24. Kedd Dr.
Földi Sándor • 25. Szerda Dr. Bence Zsolt
• 26. Csütörtök Dr. Kator Miklós • 27.
Péntek Dr. Szilasi Imre • 28. Szombat Dr.
Szilasi Imre • 29. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 30. Hétfõ Dr. Szilasi Imre

Sportházban) és november 14-én,
szombaton 15 és 19 ó.: a Soproni Petõfi Színházban: HABANA SOCIAL CLUB
ORQUESTA MUSICA – „Az igazi Kuba” –
elõször Magyarországon! – zenés
mûsor kubai táncosokkal.
:: November 14-én, szombaton
10 ó.: Csepregen a Széchenyi tértõl:
Kutyagolás – Túra csak kutyákkal! Táv:
18 km. Idõtartam: 5 ó. Túravezetõ:
Bogáti András.
:: November 14-én, szombaton
18 ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Dr.
Lupó-Büki TK–Sárvári Kinizsi SE NB II. bajnoki nõi kézilabda mérkõzés
:: November 14-én, szombaton
18.30 ó.: Csepregen a Petõfi Sándor
Mûvelõdési – Sportház és Könyvtárban:
Csepreg Város Fúvószenekarának õszi
koncertje – közremûködnek a város
mazsorett csoportjai.
:: November 14-én, szombaton
Ólmodon: Búcsúi bál.
:: November 15-29. Sopronban,
a Festõteremben (Petõfi tér 8.): XIX.
Soproni Õszi Tárlat. Nyitva: 10-18 ó.
(Hétfõ szünnap.)
:: November 17-én, kedden,
15.30 ó. a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtárban: A manók ajándéka – mesejáték a Chip-Színház elõadásában.
:: November 20-án, pénteken 10
ó. Kõszegen, a Virágudvarban (Táblaház u. 11.) Advent a natúrparkban – kiállítás és vásár a helyi kézmûvesek és
termelõk termékeibõl.

Központban: Angyal mellettem - Presser Gábor, Rúzsa Magdi duett koncert.
:: November 27-én, pénteken
18 ó. Csepregen a Petõfi Sándor
Mûvelõdési – Sportház és Könyvtár-

ban: Wellner Lõrinc: Répcementi
bokréta c. könyvének bemutatása –
közremûködnek a Csepregi Olvasókör tagjai.
:: November 28-án, szombaton
13 ó. Szombathelyen, az AGORA Kultu-

rális Központban: 50. Savaria Nemzetközi Táncverseny.
:: November 28-án, szombaton
Horvátzsidányban: Horvát est.
:: November 28-29. Rohoncon:
Adventi vásár a Taschek és a Reicher
malomnál.
:: November 29-én és december 6-án, vasárnap 13.30 órakor a
Büki Fürdõben, 16 ó. Csepregen, a
Promenádon, 18 ó. a Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtár Atriumában: Adventi gyertyagyújtás.
:: November 29-én, vasárnap 17
ó. Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és Könyvtárban: A gyõri
Advent kórus hangversenye.
:: December 5-6. Kõszegen, a
Jurisics téren: Kõszegi advent - Az Írottkõ
Natúrpark kézmûveseinek kirakodóvására és kulturális mûsorok.
:: December 5-én, szombaton
Csepregen, a Promenádon: Mikulás a
fõtéren – a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület és a TGK Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálata programja.
:: December 8-án, kedden, 15.30
ó. a Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban: Lizi karácsonya - mesejáték a Pódium Színház elõadásában.
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NOVEMBER

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

:: November 21-én, szombaton
9.15 ó. Zsirán, a Kastély buszmegállótól: Szent Márton túra: Zsira – Répcevis
– Peresznye – Kiszsidány – Horvátzsidány – Ólmod – Kõszeg útvonalon.
Túravezetõ: Orbán Róbert.
:: November 21-én, szombaton
17 ó. Peresznyén: A Maruli Cantores
Klapa (Split, Horváto.) hangversenye.
:: November 21-én, szombaton
18 ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Dr.
Lupó-Büki TK–Student Comfort KUK NB
II. bajnoki nõi kézilabda mérkõzés (junior 16 ó.)
:: November 21-én, szombaton
18 ó.: Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és Könyvtárban: Erzsébet napi programok: Testamentom
– parasztkomédia a Farkas Sándor
Egylet bemutatásában. Bordalok – a
kõszegszerdahelyi kórus elõadásában.
Az új bor bemutatása és kóstolása – a
borbarát hölgyek és a boros gazdák
közremûködésével.
:: November 22-én, szombaton
Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és Könyvtárban: A jubiláló
házaspárok köszöntése.
:: November 24-én, kedden 19
ó. Szombathelyen, az AGORA Kulturális

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukmsk.hu/, http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu honlapokon. A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

Gyógyszertár

:: November 6 – december 5:
Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és Könyvtárban: A mosonmagyaróvári Tallós Prohászka István
Mûvészeti Egyesület kiállítása. Megtekinthetõ az intézmény nyitvatartási idejében.
:: November 7-15. Szombathelyen: Szent Márton Heti programok.
:: November 7-én, szombaton:
Márton napi zarándoklat Horvátzsidányból Ólmodra lampionnal.
:: November 12-én, csütörtökön
19 ó. Sopronban a Liszt F. Konferencia
és Kulturális Központban: A Budapest
Bár és szólisták koncertje.
November 13-án, pénteken 19
ó. Szombathelyen, az AGORA Kulturális Központban (a volt Mûvelõdési- és
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Simaság 750 éves

Interjú a 750 éves Simaságon

dr. Kövér Lászlóval,
az országgyûlés elnökével

nöke ünnepi beszédében kiemelte a simaházai
és a sági emberek szerepét, áldozatvállalását
abban, hogy a XX. században egyesült két kis
település az évszázadok során fenn tudott maradni. Elismerõen szólt arról is, hogy Simaság lakói ma is kiveszik a részüket a munkából, õrzik értékeiket, s élhetõ világot kínálnak a jövõ nemzedékének. Az elmúlt éveket felidézve elmondta,
hogy a kormányváltás elõtt országunk a
mûködõképtelenség határához került, és mély
erkölcsi válságba süllyedt. Mára sikerült a negatív folyamatokat megfordítani, s nem jutottunk

Görögország sorsára. A házelnök foglalkozott a
hazánkat és Európát is veszélyeztetetõ, mai népvándorlással is. Hangsúlyozta, hogy Magyarország kész a bajba jutottakon segíteni, de a
migránsoktól is elvárjuk, hogy tartsák be hazánk
törvényeit és a nemzetközi szabályokat.
Simon Dániel, a Helyi Értéktár Bizottság elnöke bemutatta a „Festeticsek õsi fészke Ságh” címû kiadványt. Majd dr. Kövér László felavatta a
Festetics Györgyöt ábrázoló mûalkotást a grófról
elnevezett mûvelõdési ház falán. A mû Veres
Gábor, Hlavács Viktor és Tordai Mária közös alkotása. Az évfordulós emléktáblát Ágh Péter országgyûlési képviselõ és Majthényi László, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke leplezte le.
A ragyogó idõben a rendezvény faültetéssel
fejezõdött be. A vörös tölgyet a simasági gyerekekkel közösen dr. Kövér László ültette el az épület udvarán, a játszótér szomszédságában.
Másnap helytörténeti konferenciával zárult a
rendezvénysorozat. Szép számú érdeklõdõ elõtt
a helyiek mellett olyan neves tudósok beszéltek
a település múltjáról és a hozzákapcsolódó személyekrõl, mind prof. dr. Szakály Sándor, prof. dr.
Seregi János és dr. Dénes József.
SF

– Tegnap a déli országrészen járt, Szeged
közelében, ma pedig itt a nyugati végeken.
Van valamilyen kötõdése ehhez a vidékhez?
– Tegnap Ópusztaszeren voltam, ahol a vereckei emlékmûvet állították újra, azt, amit az
ukrán vezetõk adtak ajándékba, hiszen az õ tulajdonukban került ez dirib-darab formában.
Most az ópusztaszeri emlékparkban újra hírdeti a
magyar egységet, és ezen a gesztuson keresztül
az ukrán-magyar barátságot és együttmûködést
is. Ugyan úgy vetõdtem oda, mint ide: kaptam

egy megtisztelõ kedves meghívást, és ennek általában eleget szoktam tenni. Az is egy nagyon
felemelõ ünnepség volt, az egész magyarságról
szólt, a kárpátmedencei és a világ magyarságról. Ez pedig egy kis faluközösségnek a 750 esztendõs múltjáról, illetve a mai jelenérõl, meg
ezek összefüggésében a jövõjérõl. A nagy
egészbõl eljutva a helyi közösségekig. Ez így teljes, ez egy szép hétvége volt számomra.
– Hogy tetszik ez a település és vidék?
– Nem teljesen ismeretlen ez a vidék számomra, hiszen pápai születésû vagyok, s elég gyakran
jártam és járok is erre felé. Igaz, hogy Simaságon
nem álltam még meg soha, sem hivatalos, sem
magán emberi minõségemben. Szembeötlõ ennek a vidéknek a rendezettsége, látszik rajta,
hogy az itt élõ közösség, az itt élõ emberek fontosnak tartják, azt, hogy milyen képet sugároznak
magukról kifelé. Rendet tartanak a saját szûkebb
és tágabb portájukon, és e mögött megvan az a
szorgalom, ami végül is több évszázada jellemzi
az itt élõket.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
SF
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Pontosabban ennél is több, de írásban elõször 1265-ben említették a település egyik elõdjét, Sághot. A nagy évforduló jegyében több
rendezvényt is tartottak az év során. Július elején
lélekemelõ összejövetelen találkoztak a községbõl elszármazottakkal. Már erre az alkalomra is
készült egy kiállítás, melyet az október eleji ünnepségre tovább bõvítettek, és a mûvelõdési
ház szomszédságában, új elrendezésben a
megfelelõ helyére került.
Október elsõ hétvégéjén a 750 éves Ság c.
kiállítás megnyitásával kezdõdött az ünnepi rendezvénysorozat. Molnár László polgármester és Simon Dániel, a
Helyi Értéktár Bizottság
elnöke nyitotta meg a
falu történetét bemutató tárlatot.
Másnap délelõtt
ünnepi szentmisére
gyûltek össze a helybeliek, de ideérkezett
dr. Kövér László, a Magyar Országgyûlés elnöke, Ágh Péter országgyûlési képviselõ, Harangozó Bertalan, Vas
megye kormánymegbízottja, Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyûlés elnöke, képzõmûvészek
és a környezõ települések polgármesterei is. Az
ünnepi szertartást a község díszpolgára, dr. Pápai Lajos, a Gyõri Egyházmegye püspöke celebrálta.
A szentmisét követõen a vendégek megtekintették a jubileumi kiállítást. Majd a közösségi
téren Molnár László polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket. Beszélt a település múltjáról,
névváltozásairól. Kiemelte az 1600-as évektõl itt
élõ Festetics család helyi és országos jelentõségét. Az 1950-es évek eleje sok szenvedést hozott
a település életébe: a rendszer ellen szervezkedõk közül, részben koholt vádak alapján, négy
személyt kivégeztek, hetet pedig börtönbüntetésre ítéltek. A központi szerepkört és építkezéseket is nyújtó évtizedekben nõtt a település lakóinak száma. Az utóbbi években kedvezõtlen változások is történtek: intézmények szûntek meg,
hatszáz körülire csökkent a falu lélekszáma. A lakosság azonban ismét összefogott, sorra újítják
meg és bõvítik a település értékeit.
Dr. Kövér László, a Magyar Országgyûlés el-
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