Rövid hírek
• Répceszentgyörgy
Hulladék halmok
Répceszentgyörgy határában
Az illegális módon lerakott hulladék szenynyezi a környezetet és közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Rovarok és rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe az
egyes fertõzõ betegségek terjesztésében közismert. A hulladékokban lévõ baktériumok, bomlástermékek a helytelen hulladék elhelyezés
esetén, a csapadékvízzel beszivárogva a talajvízbe juthatnak, szennyezve azt. A közelmúltban
három helyen nagy mennyiségû, fõként autóbontásból származó szeméthalmazzal találkozhattak a természetbe járók Répceszentgyörgy

„Mindig van a világon egy ember, aki a párjára vár, akár a sivatag, akár egy nagyváros közepén. Amikor pedig ezek az emberek találkoznak, és tekintetük egymásra talál, minden múlt
és jövõ teljesen elveszíti a jelentõségét, s csak az
a pillanat és a hihetetlen bizonyosság létezik,
hogy ugyanaz a Kéz írt meg mindent a nap
alatt. A Kéz, amely fölébreszti a Szerelmet, s
amely mindenki számára, aki ebben a világban
dolgozik, pihen és kincsét keresi, alkotott egy
vele rokon lelket is.” írta Paulo Coelho brazil író,
s az õ gondolatait folytathatjuk Hemingway soraival , aki azt vallja: „Talán semmi sincs szebb a
világon, mint találni egy embert, akinek lelkébe
nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben
megbízunk, akinek kedves az arca, elûzi lelkünk
bánatát, akinek egyszerû jelenléte elég, hogy
vidámak és nagyon boldogok legyünk.”
60 évvel ezelõtt két tömördi fiatal is úgy gondolta ÕK EGYMÁSNAK TEREMTETTEK! Németh József
és Magyar Ilona 1959. március 30-án kötöttek házasságot Tömördön, s az idei évben
gyámántlakodalmukat ülhették fiaikkal és azok
családjával településünkön. A gyémántlakodalom számában és elnevezésében is kiemelkedõ.
Nem véletlen, hogy egy drágakõhöz hasonlítjuk
az évforduló elnevezését, hiszen a legkeményebb
ásvány, törhetetlen, fénye tökéletes, kevés van
belõle, értéke viszont annál nagyobb. A Németh
házaspár ünnepe is ilyen különleges alkalom, s
példa nemcsak fiaik számára! Ilus néni és Jóska
bácsi elmondták, 6 évvel házasságuk elõtt figyeltek fel egymásra. Gyermekkorukban mindketten
Tömördön éltek, s ifjú fiatalként figyeltek fel a másikra, keresték egymás társaságát, s törekedtek arra, hogy még mélyebben megismerjék másikuk
pozitív és negatív tulajdonságait.
Szerintük egy házasságban fontos, hogy
„elõször is ismerjük ki egymást, egy kis elnézés is
kell a másik iránt, nem szabad önzõnek lenni.” A
60 év alatt nagyon sok öröm érte õket, a teljesség igénye nélkül szerintük a legfontosabbak: „A
legnagyobb örömök, hogy szeretjük egymást,
utána saját otthon, gyermekek születése és uno-

kák születése, érkezése”. Nemcsak az örömök,
de a nehézségek, megpróbáltatások is érik a
házasokat, ünnepeltjeink sem voltak kivételek,
„A nehézségekkel csak nehézségek árán lehet
megküzdeni és megoldani. Együtt megbeszélni
és a lehetõség szerint dönteni.” - volt a válaszuk.

Napjainkban házasulandóknak is van jótanácsa
Jóska bácsiéknak: „A fiataloknak azt tudnánk javasolni, hogy mindig együtt jól átgondolva cselekedjenek és döntsenek, de a szeretet mindig
jelen legyen.!”
Köszönjük, hogy megosztották gondolataikat
a Répcevidék olvasóival!
Pater Pio házaspároknak szóló áldásával kívánunk Jóska bácsinak és Ilus néninek további
hosszú, békés, boldog életet!
„Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye
könnyûvé számotokra a család igáját! Legyetek
mindig jók! Ne feledjétek, hogy a házassággal
olyan nehéz kötelességek járnak, melyeken csak
az isteni kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet! És az Úr õrizzen meg titeket a
harmadik és a negyedik nemzedékig!
KSzÁ

Következõ lapszámunk 2019. 06. 04-én jelenik meg!
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közigazgatási területén belül. A hulladék elhelyezésével kapcsolatban feljelentést tettünk az
illetékes Rendõrhatóságon. Ezzel egyidõben
megtörtént a szemét összegyûjtése és konténerben történõ elszállítása is. A településen közszolgáltatás keretében - a kommunális és
szelektíven gyûjtött hulladékok begyûjtése, szállítása és végleges elhelyezése megoldott. Évente egy alkalommal a lomtalanítást is megszervezi az Önkormányzat. Répceszentgyörgy közigazgatási területén a szemét lerakása tilos!
Mindenkinek fel kell ismernie, hogy nem csak
jelenünket, de gyermekeink, unokáink jövõjét is
veszélybe sodorja az, aki nem engedélyezett
helyen hulladékot helyez el.
Kovácsné Kelemen Gertrúd
Polgármester

Gyémántlakodalom Tömördön
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Jótékonysági délután
Civil kezdeményezésre és szervezésben indult el az az akció, melynek
keretében a szívtranszplantáción átesett Farkas Zoltán részére indult gyûjtés. Megmozdult a falu és szívvel-lélekkel állt oda e szép és nemes ügy
mögé. Az összefogás példaértékû
volt! A falu kultúrházában egy áprilisi
szombat délután gyûltek össze a segíteni kívánó emberek. Zoli szülõfalu-

ségen, mivel számára a steril környezet biztosítása még alapvetõ fontosságú. Ám élõ videón követhette az
eseményeket. Egy celldömölki zenész, Schwarcz István is felajánlást
tett, õ Zoli kedvenc dalait játszotta el.
A család részérõl felesége, fia és sógora volt jelen, aki a család nevében
köszönte meg mindenkinek a jószívûségét, megnyilvánuló szeretetét és az

ja Chernelházadamonya is szép
számban képviseltette magát, polgármesterük vezetésével. Galavics
Adrienn az egyik szervezõ meghatódottan köszöntötte a jótékonysági
délután szép számú, e nemes ügy
iránt elkötelezett közönségét, majd
Varga-Németh Márta egy alkalomhoz illõ verset szavalt el. Zoli természetesen nem vehetett részt a kis ünnep-

adományaikat. Röviden vázolta Zoli
betegségtörténetét, a nehéz, küzdelmes utat, mely a sikeres mûtéthez vezetett. Beszélt még jelenlegi egészségügyi állapotáról és a további kezelések fontosságáról is. Respektálva
a szervezõk dicséretes munkáját és
az összes támogató önzetlenségét,
mindannyiuk nevében kívánunk: Jó
egészséget Zoli!
Haller E.
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Május hónapot joggal nevezhetjük az év legszebb, legcsodálatosabb hónapjának. Ébredezik
a természet, mindent gyönyörû, színes és illatos virágok és fák borítanak. Hosszabbak a nappalok, s
már a hõmérséklet is kellemesebb. A hónapban viszont nem csak gyönyörködni lehet! Nem szabad elfeledkeznünk a rengeteg jeles napról,
melyet ez a hónap tartogat számunkra. Már az elsõ napján ünnepelünk, nem mást, mint magát a munkát. A nemzetközi munkásmozgalmaknak köszönhetõen, 1890 óta hivatalosan is megtarthatjuk ezt a
nemzetközi ünnepnapot. Hazánkban majálisok keretei között szokás
ünnepelni ezt a napot. Hagyományos vásári forgatagok, gazdag színpadi programok, és a vidámparkok szórakoztató eszközei jellemzik ezeket a rendezvényeket. Míg a városokban a majálisokon szórakoznak az
emberek, a falvakban májusfák állításával töltik az idõt a fér fiak. Igaz
ez a hagyomány már nem örvend akkora népszerûségnek, mint évekkel ezelõtt, de azért elvétve néhány ház udvarán láthatjuk a színes szalagokkal díszített fákat. Ezután következik a hónap elsõ vasárnapja, mikor az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat ünnepeljük. Magyarországon elõször 1925-ben tartott Anyák napját, a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt. Azóta minden évben virágokkal és versekkel kedveskednek a gyerekek, melyekkel hálájukat és szeretetüket fejezik ki az édesanyáknak. Május második felében több figyelmet kap a mozgás. Minden évben, május utolsó szerdája a Kihívás napja. Idén 29. alkalommal
kerül megrendezésre Magyarországon. A program lényege, hogy egy
egész napos verseny keretében döntik el a városok, falvak, iskolák,
óvodák, hogy melyikük az ország legsportosabbja. Az egész program
célja, csupán annyi, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz és az egészséges életmódhoz. Hazánkban eddig összesen 1596 település vett részt
ezen a vetélkedõn. A hónap elsõ vasárnapja az édesanyákról, míg
utolsó vasárnapja a gyerekekrõl szól. 1931 óta ünnepeljük Magyarországon a gyerekeket. Eleinte gyerekhétnek indult, de 1950 óta már
csak egy napig tart. Ilyenkor mindenhol különféle szórakoztató programokkal várják a családokat. Legyen szó kézmûves foglalkozásokról, játszóházról, különbözõ elõadásokról, mi szem – szájnak ingere, hiszen
május elsõ vasárnapja csakis a gyerekeké. Néhány fiatal kevésbé várja úgy a májust, mint a többi nebuló, hisz ez a hónap nem csak a gyereknapról, a játékról és a sportolásról szól. Már a hónap elején elkezdõdnek a ballagások, mely nem jelent mást, mint hogy itt az érettségi
idõszak. Az érettségi során a diákok vizsgát tesznek, ezzel lezárják középiskolai éveiket, s belépnek a nagybetûs élet kapuján. Gyönyörködjön hát mindenki ebben a csodálatos hónapban! Majálisozzunk! Köszöntsük fel édesanyáinkat! Sportoljunk! Ünnepeljük a gyerekeket! S
szorítsunk az idén érettségizõknek!
Kovács Vivien
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Kiszsidány, a „beavatós” falu
Csepregtõl 6, Kõszegtõl 10 kilométerre,
erdõs dombok között fekszik forrásáról,
rhododendron kertjérõl és hagyományairól
nevezetes Kiszsidány. Bánó Zoltánnal, a község polgármesterével beszélgettem.

használva a Magyar Falu Program adta lehetõségeket, - mert szeretnénk egy vendégházat kialakítani. Elõkészítés alatt van a Faluház bõvítése és a
fûtési rendszer korszerûsítése, továbbá a belterületi
utak és a temetõ kerítésének felújítása is. A külterületi útfelújítás pályázatunk szintén nyert, de nem
valósulhatott meg. Négy település adott be közös
pályázatot olyan gépekre, amelyekkel a külterületi
utak karbantartását tudtuk volna elvégezni. Nyert
is a pályázat 20 millió Forintot, de a papírok beadása és az eredményhirdetés között olyan mér-

tékben felmentek az eszközárak, hogy a települések nem tudták vállalni az ezzel egyenes arányban megnövekedett önerõ részt, így kénytelenek
voltunk visszalépni. A falu lakossága jelenleg 93 fõ.
Sajnos eddig csökkent a létszámunk, viszont a falusi CSOK-nak köszönhetõen némi fellendülést tapasztalunk. Sok ingatlan üresen áll, több külföldi tulajdonban van. Sajnos lassan elöregszik a falu lakossága, így át kellett dolgoznunk a szociális támogatási rendszerünket, mert egyre több az
egyedül élõ, támogatásra, segítségre szoruló idõs
ember. Rendezvényeinket illetõen elmondhatjuk,
hogy kialakult egy éves „programsorozat”, amit a
Német Nemzetiségi Önkormányzattal együtt szervezünk. Ez kezdõdik év elején a közösségi disznóvágással, amit mindig a farsang idõszakának végére idõzítünk. A farsangi idõszak utolsó napján,
húshagyó kedden tartjuk a „beborotválást” azaz
férfiavatást. Ez az elõzõ évben házasságot kötött
férfiemberek beavató szertartása. Ezt egybekötjük
egy disznótoros vacsorával, ahol hurka, kolbász,
abált szalonna, töpörtyû, disznósajt, pecsenye kerül közösen elfogyasztásra. Utána következõ ünnepünk a legényavatás, ami mindig pünkösd szombatján van. Az ehhez kötõdõ népszokás a „forrásrámolás”. Ilyenkor a forrásunkból kiszivattyúzzuk a
vizet, és a legbátrabbak leereszkedhetnek a 6
méter mély kútba, hogy néhány vödör homokot
felküldjenek. Ennek egyik fontos járuléka, hogy az
év közben bemosódott homoktól megtisztítjuk a
kutat. Ekkor tartjuk a Falunapot. Lassan hagyománynak nevezhetõ a Tavaszi Túra, ami a
csepregi szõlõhegyrõl indul. A Csepregi Borbarát
Hölgyek Egyesületével és a csepregi boros gazdákkal közös rendezvény. Az év második felében
sem unatkozunk, tartunk Kocsonya napot, többször
közös szalonnasütéseket, év vége felé jön az Öregek Napja és a Falukarácsony.„
Zsoldosné H.Kati
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„Még 2016-ban három projektbe vágtunk bele, az egyik a csapadékvíz elvezetés, a másik az
evangélikus egyházközösséggel együttmûködve
egy közösségi tér- imaház létrehozása, valamint a
külterületi utak felújítása volt. Ezek közül a belterületi csapadékvízrendszer fejlesztésére beadott pályázat sajnos nem valósult meg, mert beépítettek
egy olyan feltételt, hogy a pályázónak kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminõség-védelmi területnek kell lennie, mi viszont nem tartozunk ebbe a
csoportba. A falu határában lévõ méltán híres forrásunk nem képezi részét a település ivóvíz-ellátási
rendszerének, de mivel kiváló gyógyvíz, sokan látogatják. Egyre több turista és gyógyulni vágyó érdeklõdõ keresi fel. Enyhén lúgos (7,1 ph) vize
refluxra és egyéb gyomorbántalmakra kiváló
gyógyír, de az elsavasodott szervezet ph értékének visszaállításában is sokat segíthet. Magáról a
csapadékvíz elvezetésének gondolatáról nem tettünk le, de ez akkora beruházás, amit önerõbõl
nem tudunk megvalósítani. Viszont a forrásunkat,
mint felszín alatti vizet, meg kellett védenünk az estleges szennyezésektõl, így az terméskõborítást kapott, a felszíni vizek elvezetését is megoldottuk,
mert gondot jelentett, hogy egy nagyobb esõzés
alatt/után bekerülõ szennyezett víz ronthatta a forrás vízminõségét. A forrás karbantartása fontos feladata az önkormányzatnak. Hamarosan meg lesz
oldva az elektromos hálózatra való rácsatlakozás
is, továbbá egy rendezvénypajta kialakítását tervezzük, így nagyobb összejövetelek, programok
helyszínéül is szolgálhat. Kiszsidány Község Önkormányzata és az Evangélikus Egyházközösség sze-

rencsésen nyert 35 millió Forintot, ennek a pályázatnak az eredménye az Evangélikus Imaház és
Közösségi Tér. Az építkezés és felújítás háromnegyedénél tartunk. Ez egy közös használatú épület,
ami olyan rendezvényeknek is otthont ad, ahol
például melegétel készítését kell megvalósítani,
rendelkezik ebédlõ és konyharészleggel. Most tervezzünk ennek a projektnek a folytatását –ki-
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Teltház volt

Bükfürdõn a húsvéti hétvégén
HARMADÁVAL NÕTT A FORGALOM

A húsvéti hosszú hétvégén gyönyörû idõ fogadta a Bükfürdõre érkezõ vendégeket. Az ünnepi hétvégre több kültéri strand- és gyógymedence is kinyitott már, a szauna szerelmeseit különleges húsvéti szauna felöntésekkel, a gyerekeket pedig animációs programokkal várták a

nagyobb mértékben, 32,4% -kal haladták meg az
egy évvel ezelõtti számokat. Sokan vették igénybe
a szolgáltatásokat is, így a wellnessmasszázsokat
és a gyógykezeléseket egyaránt. Nem csak a Bükfürdõ Thermal & Spa volt kedvelt célpont a hétvégén, a hozzá tartozó Thermal Kempingben és a
Bükfürdõ Mobilházakban is teltház volt.
A hétvégén a fürdõzõk már a nemrégiben megújult Szent Kelemen medencében is
megmártózhattak a

gyógyászat egyediségét a megszokott fürdõgyógyászati kezelések megtartása mellett a
specializáció jellemzi majd: Magyarország legnagyobb osteoporosis-ra (csontritkulás) szakosodott
centruma 2019 õszén nyitja meg kapuit. A Bükfürdõ Osteoporosis Centrumhoz szükséges minden
feltétel adott lesz, hiszen Bükön kiválóan alkalmas
erre a gyógyvíz, magas szintû szaktudással rendelkeznek az orvosok és a szakszemélyzet, a gyógyászati részleg felújításával pedig az esztétikus

Bükfürdõ Thermal & Spa-ban. Nagy érdeklõdés
fogadta a legkisebbeknek szánt tojáskeresést,
nyuszi bugit és a csúszdaversenyt, a 6 éven aluli
gyermekek pedig a húsvéti hétvégén is 100 Ftos regisztrációs jeggyel látogathatták a fürdõkomplexumot.
A speciálisan erre az alkalomra összeállított
szaunaprogramokra már nyitás után elkeltek a jegyek, a fürdõbe érkezõ vendégek száma ugyancsak közelítette a rekordokat, 10 százalékkal nõtt a
tavalyi évhez képest. Az ünnepi bevételek ennél is

magas ásványianyag
tartalmú, elsõsorban
mozgásszervi megbetegedésekre ajánlott
gyógyvízben. A gyógyvízben való tartózkodást érdemes gyógykezelésekkel kiegészíteni,
melyre kiváló helyszín a fürdõgyógyászat. A minõségi szolgáltatások érdekében jelenleg is zajlik a
korábbi gyógyászati részleg rekonstrukciója egy
nettó 570 millió forintos beruházás keretében. A

környezet és a modern tárgyi eszközök is rendelkezésre állnak majd. A gyógyászat a januárban
megkezdõdött felújítási munkálatok alatt is zavartalanul üzemel ideiglenes helyén, a fedett fürdõ területén.

2019. május IX. évfolyam 5. szám • www.repcevidek.hu

5

Rövid hírek
• Bük-Csepreg
BÜKÖN ÉS CSEPREGEN
IS ÁLL A MÁJUSFA

Húsvéti

rendezvény Nagygeresden
get adott a gyerekeknek, hogy a gitárjátékát, a
többi hangszerrel ütemesen kísérjék. A lurkók figyelmét folyamatosan lekötve, egyre több közös játékba vonta be õket. A végén már az öszszes gyerek önfeledten játszotta az ügyességi
feladatokat, a 3 évestõl a tizenkét évesig. Befejezésül ismét szerepet kapott a gitár, felnõtt és
gyerek együtt énekelte és játszotta, többek között a fenti idézetben szereplõ nyuszis dalt. Erre a

játékos foglalkozás a gyerekeknek. Wágner Dávid gyermek könyvtáros érkezett a segítségünkre, aki verses, dalos, hangszeres elõadást tartott
az érdeklõdõknek. A kölcsönös ismerkedés után
elõkerültek olyan mesekönyvek, amelyek szereplõit a televízióból, vagy az internetrõl is ismerhetik a gyerekek. A felmutatott könyveket látva
izgatottan kiabálták a gyerkõcök a felismert
kedvencek nevét, mint Bogyó és Babóca vagy
Thomas a gõzmozdony. A továbbiakban versek
felolvasása következett, ami után a szövegben
elhangzott állatok hangját és mozgását kellett
utánozniuk. Késõbb felbukkantak a hangszerek:
csörgõdob, rumbatök és a gitár. Dávid lehetõsé-

délutánra interaktív játszóházzá alakult a faluházunk a jelenlévõk nagy örömére. A foglalkozást
követõen egyre többször merült fel a kérdés,
hogy vajon megjött-e már a nyuszi? Többször kitekintgettek a gyerekek az ablakon, hiszen tudták, hogy az elõzõ két évben is a faluház udvarán rejtette el a tapsifüles a csomagokat. Természetesen most sem kellett csalódniuk, hiszen az
önkormányzat jóvoltából, minden részt vevõ
gyermek megtalálta a neki szánt ajándékot.
Olyan közvetlenre és hangulatosra sikeredett a
délután, hogy a szülõkben felmerült az igény,
hasonló rendszeres programokra.
Németh Lajosné
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„Nyuszi Gyuszi fekszik árokban, bojtos, hosszú
füle van, kicsi piros szeme van, idenéz, odanéz,
szétpislant.”
A tavaszi szünet beköszöntével, vidám,
nyusziváró délutánra invitálta önkormányzatunk
a gyerekeket és szüleiket. A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jóvoltából, ismét
lehetõségünk nyílt egy olvasást népszerûsítõ
program megszervezésére, amely egyben egy
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Csepreg várossá

Rövid hírek

válásának „követasszonya” volt

• Bük
32. alkalommal sakkverseny Bükön
Bük Város bajnokságát rendezték meg
szombaton a Mátyás sörözõben. 22 sakk kedvelõ részvételével 7 fordulós rendszerben zajlott az esemény.

MEGEMLÉKEZÉS SIMÁNDI BÉLÁNÉ UJFALUSSY MÁRIÁRÓL,
SZÜLETÉSE 100. ÉVFORDULÓJÁN
A rendszerváltásnak nevezett történelmi korszak, pezsgést, az eltûnt rendszer folyamatos változtatásának, javításának az igényét teremtette
meg hazánkban, a Magyar Köztársaságban is. Jól
követethetõek a próbálkozások a települések életében, köztük Csepreg nagyközség alakuló történelmében is. 1995. év az elveszített egykori városi
rang visszaszerzésének éve lett. Megelõzte dr. Csapó Tamás Vas Megyei Regionális Kutatócsoportjának tényszerû elemzése is a Belügyminisztérium
számára. A kérelem elfogadása után került aláírás
céljából a köztársasági elnök úrhoz, aki az adott
idõszakban Göncz Árpád író és mûfordító volt. A
válasz határidejét 1995. április 30-ára tûzték ki.

napjaiban, hogy megszülje második gyermekét. A
falusi jegyzõ a proletárdiktatúrának akart-e megfelelni, vagy csak magában gondolta, hogy nem
fog egy parasztgyereknek nemesi nevet adni,
Ujfalussinak anyakönyvezte. Ezt az utódok felnõtt-

Gyermek
I. helyezett Gángó Máté 4p
II. helyezett Józsa Péter 2,5p
III. helyezett Szõnye Máté 2p
Európa Könyvkiadó

1946 - esküvõ Simándi Bélával

yde
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Felnõtt
I. helyezett Néveri Tibor 5,5p
II. helyezett Tompa Ádám 5p
III. helyezett Mesterházy Ernõ 5p
IV. helyezett Farkas István 5p
V. helyezett Juszkó István 4,5p
VI. helyezett Dömötör Ferenc 4,5p

Közben a Csepregbõl elszármazottak lobbyzásba fogtak. Közülük a csepregi születésû
Simándi Béláné Ujfalussy Mária próbálkozását tudjuk nyomon követni fennmaradt levelei nyomán.
Ki is volt Ujfalussy Mária? Életérõl lánya, Simándi
Klára küldött ismertetést. Ebbõl tallóztam: „Nagyanyám, 1919. március 19-én, Budapestrõl, éppen
haza tudott menni falujába, Csepregre, a Tanácsköztársaság zûrzavaros, élelemhiánnyal küzdõ

ként korrigálták. Az újszülöttet az ápolónõ anyja
nem vitte vissza az éhezõ fõvárosba. Öt évbe telt,
míg magához tudta venni.”
Mária, azonban hamar visszakerült melegszívû
özvegy nagyanyjához. Példásan nevelte a szegénységben is. Õ varrta ruháit. Egyszer a tanító felállította Máriát az asztalra, hogy ilyen szépen kell a
kislányoknak iskolába járni. Mária példás tanuló
volt. Mesélte egyszer, hogy a kõszegi apácáknál a
versmondásért egy kiló bonbont kapott jutalmul.
Amikor hatvan év után iskolavárosába utazott, az
utcán egy volt iskolatársával felismerték egymást.
Ekkor következett nyugdíjas életébe a Kõszegre látogatás idõszaka, de Csepreget soha nem hagyta ki. Hosszan tartó levelezésünk akkoriban kezdõdött, és élete végéig tartott.
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Mária arra vágyott, hogy tanítónõ lehessen, de hogy az idõs korban a korábban meglévõ tulajcsak a soproni polgáriig jutott el. Az Orsolya- rend donságok felerõsödnek. Ezért tudott még elmenõszerzeteseit hálával és tisztelettel bemutató levelét ben is egyre szeretetteljesebbé válni.”
ma is õrzöm. Itt alapozta meg azt az emberi tartáLevelek Csepregért:
sát, hogy fiatal lányként nevelõ lehetett Törtelen a
„Kedves Elnök Úr!
Jelsovitzky családnál. Felnõtt életét segítette azzal
Szerettem volna személyesen, néhány szóval
is, hogy a gyors- és gépírást elsajátította. 1939-ben felhívni szíves figyelmét szülõfalum, Csepreg (Vas
a Kultusz- minisztériumhoz került, ahol Simándi Béla megye) várossá nyilvánítási kérelmére, amelyet a
író felesége, Nagy Klára lett a fõnöke. Az asszony közelmúltban nyújtott be a Belügyminisztériumba, s
azonban1943-ban koraszülött gyermekével együtt
meghalt.
1945 augusztusában
Debrecenbe rendelték
Máriát, mint gyors- és gépírót az országos írótalálkozóra. Simándival ekkor kötött ismeretségüket, 1946ban házasság követte. Elsõ kislányukat Klárának nevezték el. Férjét közben
politikailag megbízhatatlannak nyilvánították. Mária az OTP-nél kapott állást,
késõbb Simándi is a cég
sajtóosztályra kerülhetett,
riportokra járhatott.
Mária évekkel késõbb
az Európa Kiadó gép - és
Városavató után - kosztümben S-né Mária
gyorsírója lett. Mellékkeresetként a kiadó munkatárainak írásait, recenzióit amelynek elbírálásában végsõ fokon Ön dönt.
gépelte, köztük Göncz Árpádét is, akinek köztársa- Nem volt alkalmam a személyes beszélgetésre, így
sági elnökségét, szülõhelye elõbbre jutására igye- ezúton kérem, engedje meg, hogy röviden indokezett kamatoztatni. Gépíróként hatalmas olvasott- koljam szülõfalum kérését:
ságra tett szert a hazai és az európai irodalomban.
Csepreg nagyközség az osztrák határ közeléLányai az egyetemi tanulmányaik során édesany- ben van, ezért az elmúlt évtizedek során elvették
juk szellemi táplálékából is sokat merítettek. Klára vasútvonalát, s más fontos intézményeit, megszünírta róla: „Kiegyensúlyozott derûje soha nem hagy- tették, mint járási székhelyet stb., ezzel meggátolva
ta el, mindenkihez volt egy jó szava. Azt mondják, fejlõdését. Hála a falu vezetõinek, akiket most újra

választottak, jelentõs fejlõdés indult. A beadványt
kísérõ részletes tanulmány mindezt szemléletesen
bemutatja. Itt csak annyit említenék meg, hogy
szülõfalum az 1300-as években már városi rangú
település volt. Vonzáskörzetébe 10 kisebb település tartozik, amelyek Csepreget centrumnak tekintették, s kezdik újra annak tartani, ahol elintézhetik
kisebb bajos dolgaikat anélkül, hogy a megyeszékhelyre, Szombathelyre kellene menniük.
Kérem szülõfalum és a magam nevében Elnök
Úr kedvezõ döntését. Elnézését kérem, hogy országos gondjai mellett ilyen személyes, - de ezreket
érintõ üggyel terhelem. Tisztelõ és szeretõ köszöntéssel: Simándi Béláné.”
Mária következõ levele már a köszöneté: „Mélyen tisztelt Elnök Úr! Itt Tihanyban értesültem róla,
hogy szülõfalum városi rangot kapott. Köszönöm,
hogy figyelembe vette ajánlásomat. … Kedves Árpád! Adjon az Isten Magának jó egészséget, erõt
az eljövendõ nehéz feladataihoz. Tisztelõ, szeretõ
barátsággal köszönti: Simándi Béláné.”
Csepregbõl is ment levél: „Kedves Mária! Köszönjük Önnek minden szavát, minden Jó szándékú igyekezetét. Köszönjük, hogy azok közé tartozik,
akik szülõföldjük felé mindig adakozó lélekkel fordulnak. Jöjjön néha haza, ha ideje engedi. Szeretettel várjuk. Tisztelettel és megbecsüléssel köszönti
Önt a Csepregi Promenád szerkesztõsége nevében: Sudár Lászlóné.
Válasz: Kedves Sudár Lászlóné! Elõre kell bocsátanom, hogy a várossá nyilvánításban nekem
mindössze annyi részem volt, amennyi a levelekbõl
látható. A nagyszerû tanulmány döntötte el az
eredményt. … Mégis büszke vagyok arra, hogy
én, egy szegény, csepregi, kisparaszti családból
származó idõs asszony, szeretett szülõfalum várossá
válásához, ha kis mértékben is, de hozzájárulhattam. Szíves üdvözlettel: Simándi Béláné (Mária)
A múltból visszapergette: Sudár Lászlóné
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• Tömörd
Nyuszi váró a tömördi buszmegállóban
Egy szombat délután izgatottan gyülekeztek
a falubeliek a tömördi buszmegállóban, ugyanis 14 órától feldíszítettük a buszváró elõtti zöldterületet. A gyerekek szorgosan aggatták a színes
tojásokat a fákra. Ültettünk virágokat a virágládákba és a kocsikba, amiket a vidám nyuszik

húztak. A tarka árvácskák között vidáman kukucskáltak a tojások. Volt, aki kiegészítette saját
díszeivel a készletünket, amit az önkormányzat
támogatásával vásároltunk meg. Vidám hangulatban telt el a délután. A nap végén süteménynyel és üdítõvel ünnepeltük meg a szorgos munka eredményét. Szeretnénk megköszönni mindazoknak a munkáját, akik segítségükkel támogatták a buszforduló megszépülését. Reméljük
jövõre is lesznek vállalkozó kedvû gyerekek, akik
segítenek nekünk. Mi várunk mindenkit!
Kurucz Enikõ

• Csepreg
50 év egy könyvben

bemutatóját április 25-én tartották a mûvelõdési házban. Az esemény egyben Babos András
záróvizsgakoncertje is volt. A könyvrõl bõvebben
a júniusi számunkban olvashatnak.
yde

A Bükfürdõ Thermal & Spa-ban tartották 2019.
április 24-én a II. Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton
sajtótájékoztatóját, ahol a sajtó képviselõi mellett
jelent volt Boros László Attila, a Büki Gyógyfürdõ Zrt.
vezérigazgatója, Baranyai Róbert, Bük város alpolgármestere, Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere és Tóth Tamás, a helyi mûvelõdési központ intézményvezetõje.
Elsõként Boros László Attila köszöntötte a megjelenteket és elmondta, a Bükfürdõ-Csepreg
Félmaraton a tavalyi évben hagyományteremtõ
szándékkal jött létre és azzal a céllal, hogy a nevezési díjakból befolyt összegbõl támogathassanak
rászoruló családokat, intézményeket. A 2018-as

menetfelszerelésben futó tûzoltót.
Boros László Attila tájékoztatta a jelenlévõket arról, hogy minden elõnevezõnek és az elsõ száz
helyszíni nevezõnek biztosítanak technikai trikót,
befutóérmet és aznapra érvényes fürdõbelépõt a
Bükfürdõ Thermal & Spa-ba. Az elõnevezés április
30-ig tart, errõl az érdeklõdõk minden információt
megtalálnak a www.bukfurdo.hu honlapon. Ezután
már csak a helyszínen lesz lehetõség a nevezésre,
a rendezvény napján.
Baranyai Róbert alpolgármester örömét fejezte
ki, hogy a fürdõ elindította ezt a kezdeményezést
és hogy mind Csepreg, mind Bük város a karitatív
cél mellé állt. A futóverseny útvonala érinti a város-

évben összesen 240 induló állt rajthoz, így az
Együtt Ábel Egészségéért Alapítvány és a Csepregi
Óvodásokért Alapítvány között összesen 1,4 millió
forintot tudtak szétosztani a szervezõk. Az idei évben két SMA-izomsorvadásban szenvedõ kisgyermeket, Dicsa Noémit és Katona Olivért támogatják
alapítványaikon keresztül.
A vezérigazgató kiemelte, hogy a tavaly sikeres gyerekfutás mellett útjára indítják ismét a kerékpártúrát, mely programokon a részvétel ingyenes. Az elsõ rendezvény tapasztalatai alapján néhány változásra számíthatnak a versenyzõk, ezek
közül is talán a legfontosabb a verseny új útvonala és a kezdési idõpont, ugyanis idén 10.30-kor
rajtol el a mezõny.
A vállalkozószellemûek három kategória közül
választhatnak: egyéni 21 km, 21 km váltóban (7-410 km-es szakaszok) és egyéni 7 km. Mindhárom
távon díjazzák az elsõ három helyezettet, elkülönítve nõi és férfi kategóriát, valamint az egyéni 21
km-es számon különdíjakat is osztanak. Díjazzák a
legfiatalabb és a legidõsebb versenyzõt, a leggyorsabb kerekesszékes indulót és a leggyorsabb

házánál lévõ parkot is, melynek építési munkálatai
jelenleg még zajlanak, de várhatóan május végére befejezõdnek.
A Csepregi Óvodásokért Alapítvány részére
felajánlott összeget egészítette ki Csepreg Város
Önkormányzata, így tudott megújulni az óvoda
udvarán található játszótér – mondta el Vlasich
Krisztián polgármester. A Félmaratonnak köszönhetõen a két település között még szorosabb lett
a kapcsolat, melyrõl mindkét város képviselõi pozitívan vélekednek.
A Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezetõje, Tóth Tamás szerint a futóverseny
most már a Kultúr Wellness egyik tartópillérévé vált.
Idén a Büki Gyermeknap teljes költségét pályázati
pénzbõl finanszírozzák.
A Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton kísérõprogramjaként rendezik meg mindkét városban a gyermeknapot, ahol a kirakodó vásár, ugrálóvár, játszóház és különbözõ gyermekcsoportok bemutatója mellett népszerû fellépõk is színesítik a programot, mint Péter Sramek, az Animal Cannibals vagy
a Hooligans.
yde
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A csepregi zeneiskola 50 éves évfordulója
alkalmából könyvet jelentettek meg, melynek

II. Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton

10

Átadták a megújult
csepregi szennyvíztisztítót
Évtizedes problémát helyeztek
nyugvópontra közös erõvel Csepregen.
A környezõ települések összefogásával,
mintegy 540 millió forint pályázati forrásból újult meg a városi szennyvíztisztí-

tó-telep. Fejlett technológia, megnövelt
kapacitás és szakszerû tisztítás jellemzi a
Répce-folyó mentén fekvõ létesítményt,
melyet április 10-én adtak át ünnepélyes kertek közt. Csepreg Város Önkormányzata mellett Horvátzsidány,
Kiszsidány és Ólmod települések tulajdona a telep, ahol az új berendezések
révén nõtt a szennyvíztisztítás hatásfoka.
A kezelõépület és a belsõ úthálózat is
megújult, új szennyvíz-gerincvezetéket
helyeztek el a Hunyadi János utca Deák utca és Vasút utca közti szakaszán, s
nem utolsó sorban önkormányzati szerepvállalással az utca útburkolatát is

teljesen felújították. Vlasich Krisztián polgármester a projektzáró rendezvényen
kiemelte, a most megvalósult fejlesztés
jelentõs, legalább három ciklussal ezelõtti problémakört számolt fel. A modernizálással és kapacitásbõvítéssel a
lakosság és az ipari
létesítmények által jelentõsen megnövekedett szennyvízmennyiséget is tudják kezelni. A fejlesztés a Magyar Kormány támogatásával jöhetett létre, de sokak együttmûködésére volt szükség a teljeskörû, sikeres megvalósulásához. A városvezetõ megköszönte a
Vasivíz Zrt. szakmai útmutatását, a megyei Kormányhivatal segítségét, a kivitelezõ munkáját és Ágh Péter országgyûlési képviselõ közbenjárását is. A térség országgyûlési képviselõje úgy fogalmazott, Csepregen olyan munka
zajlik, ami a föld alatt és a föld felett lévõ létesítményekre egyaránt koncentrál, hiszen városszerte fejlõdések tapasztalhatók. Feladatok azonban még
vannak, de haladnak tovább, folytatják a megkezdett közös városépítõ
munkát a képviselõ-testülettel szövetségben!
km

Végre megmozdul
az állóvíz Csepregen?
A csepregi Bene-hegyi tó
és környéke a település kiemelt turisztikai célpontja és
látványossága lehetne, sajnos
azonban az osztrák tulajdonos
hozzáállása és a tó egyre romló állapota megakadályozza
ezt. A tó üzemeltetése során
hozott ésszerûtlen szabályozások, az irreális árképzés, valamint a jogszabályok sokszori figyelmen kívül hagyása
eredményezte azt, hogy
a víztározó nem rendelkezik a korábbiakhoz hasonló turisztikai vonzerõvel. A
csepregi testületi ülések
témájává Varga Dániel
önkormányzati képviselõ
tette a tó ügyét, aki lapunk kérdésére elmondta: „Immár három éve,
hogy rendszeresen felszólalok
a csepregi szõlõhegy, valamint
a Bene-hegyi víztározóval kapcsolatban. Folyamatosan sürgetem a város jegyzõjét és a
polgármestert, hogy minden
rendelkezésre álló eszközzel
gyakoroljunk nyomást az ingatlan tulajdonosára, hiszen a
környékbeliek érdeke is, hogy
a tó hatékonyan mûködjön. A
víztározót körülhatároló gátak

egyre romló állapotának megállítása sem várathat magára,
hiszen több helyen is balesetveszélyessé vált a tó körül futó
út. Többszöri kérésem után a
város mûszaki szakemberi
megvizsgálták a veszélyes szakaszokat és megállapították,
hogy valóban a tó tulajdonosát terheli a felelõsség. Más érdemi lépés nem igazán történt

három év alatt a Hivatal részérõl, néha úgy érzem direkt húzzák az idõt. A legjobb az lenne, ha a „kedves sógor” végre
érdemben foglalkozna a tó és
környezete állagmegóvásával
és az érintett szakaszokat feltöltené, valamint ott funkcióját tekintve, megfelelõ kövezést alakítani ki, ami megállítja a további omlást.” - hangsúlyozta
a képviselõ.
yde
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Rövid hírek
• Csepreg
Napelemekkel fejlesztették
a tornatermet
Hajrá Csepreg - közös felkiáltással zárult az
április 3-án megtartott átadóünnepség, diákok,
tanárok, vezetõk örültek együtt az újabb fejlesztési mérföldkõnek. Sokak elkötelezett munkájával, jó együttmûködésével az általános iskola
tornaterem energetikai korszerûsítésének második ütemét zárták le a vasi kisvárosban. Ha
Csepreg, akkor összefogás. Idézte a város mottóját Rozmán László, a Sárvári Tankerület igazgatója. Úgy fogalmazott, az elmúlt négy és fél

XXXVI. CSEPREGI BORVERSENY
2019. április 6-án rendezte meg Csepreg
Város Önkormányzata, a Csepregi Hegyközség
és a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete a
XXXVl. borversenyt. A verseny helyszíne: a Petõfi
Sándor Mûvelõdési-Sportház és Könyvtár volt,
ahol nevezni lehetett fehér, rozé és vörösbor kategóriában, újborral, illetve külön kategóriában
óborral is, amelynek termõhelye Csepreg és környéke. A vendégeket Horváth Edina a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke, Horváth Gábor, valamint Molnár Sándor hegyközségi választmányi tagok fogadták. A
versenyt Hárominé Orbán
Erika alpolgármester aszszony nyitotta meg. A borok bírálatát rangos szakmai és társadalmi zsûri végezte, 100 pontos rendszerben. A gazdák 32 vörös, 24 fehér és 10 rozé
bort vittek a megmérettetésre. A fehér boros zsûri elnöke Zsolnai Balázs, a
vörös boros zsûri elnöke Böröcz Tamás volt.
Fillinger Gyöngyvér és Sulyok Dorisz segítette az
adatok zökkenõmentes feldolgozását számítógépen. Az eredményhirdetésre délután került
sor, ahol az okleveleket Vlasich Krisztián Csepreg
város polgármestere adta át. Arany minõsítést
kapott 2018-as évjárat vörösbor kategóriában:
Néber-Tóth Pince Kékfrankosa, Néber-Tóth Pince
Kékfrankos-Cabernet Franc Cuvee bora, Tóth
Béla Kékfrankosa. Arany minõsítést kapott a
2017-es évjárat vörösbor kategóriában: NéberTóth Pince Kékfrankos-Cabernet Franc Cuveeje,
Répcementi Borpince Kékfrankosa, Néber–Tóth
Pince Cabernet Franc bora, Néber-Tóth Pince
Kékfrankosa, Vinora Borház Kékfrankos bora. Fe-

hér borok kategóriájában arany minõsítést kapott: Répcementi Borpince Sauvignon Blanc bora, Répcementi Borpince Szürkebarát bora,
Néber-Tóth Pince Furmintja, Vinora Borház
Zöldveltelini bora és a Répcementi Borpince Traminija. Rozé borok kategóriájában arany minõsítést kapott: Néber-Tóth Pince Kékfrankos rozéja,
Néber-Tóth Pince Zweigelt-Blauburger rozéja,

Vinóra Borház Kékfrankos-Shiraz rozéja, Desits
András Turán –Blauburger rozéja, Vinóra Borház
Kékfrankos rozéja. A Borhölgyek Horváth Gábor
Sauvignon Blanc borát választották a „Csepregi
Borhölgyek Borának”. Az év borásza címet Tóth
Marcell kapta. Gratulálunk a fiatal gazdának!
Az aranyérmes borok mellett természetesen sok
ezüstérmes bor is lett. A zsûri véleménye, hogy
kimagaslóan jó minõségû borokat bírálhattak,
amelyek bárhol megállják a helyüket. Gratulálunk a gazdáknak!
Mindenkinek köszönet, aki hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához!
„Végül is ketten maradnak, Isten és a bor.”
/Hamvas Béla/
Horváthné Pados Teréz
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év pedig Vlasich Krisztián polgármesterrel és a
testülettel sikertörténet. A stabil kormányzati támogatás pedig azt mutatja, hogy lehet számítani a város országgyûlési képviselõjére, Ágh
Péterre. A tudatos döntéshozatal, és az elkötelezett városépítõ munka pedig meghozza gyümölcsét. Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere elmondta, a projekt keretében
napelemekkel látták el az épület tetejét, s a
gázkazánokat hõszivattyúval modernizálták a
környezettudatosság és a fentartható fejlõdés
jegyében. Háromi Jenõ iskolaigazgató örömét
fejezte ki a városvezetés felé, hogy egy újabb
sikeres beruházás valósulhatott meg az intézmény falai közt, kiemelve a fenntartó és a tulajdonos városi önkormányzat jó kapcsolatát.
Csepreg olyan hely legyen, ahol jó élni, ahol jó
gyermeket vállalni – fogalmazta meg a közös
célt ünnepi köszöntõjében Ágh Péter országgyûlési képviselõ.
km

Ismét megmérettek a borok
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Barangolás a Felvidéken
Határtalanul barangolni, határainkon kívül a
Himnuszt méltósággal elszavalni, nemzeti színû szalagot kötni egy igaz ember méltó sírhelyén, a
Csitári hegyek alatt énekelni, s koszorút hagyni Kodály emlékére…lélekemelõ pillanatok, melyek
mély nyomot hagyva formálják az embert. Terveztünk, pályáztunk, megnyertük; kutattunk, elutaztunk, s HATÁRTALAN élményekkel hazatértünk. A
Sopronhorpácsi Általános Iskola és az
egyházasfalui Simonyi Károly Általános Iskola 7.
osztályos diákjai Kukkóniában, azaz a Felvidéken,
Csallóközben tölthettek 4 napot. Kényelmes autóbusz, vidám hangulat, napsütés, fantasztikus szállás, finom vacsora minden nap végén. Idegenvezetõnk, Vörös Attila bácsi igazi élménnyé tette az
utazást, minden lényeges és lényegtelen információt megosztott velünk, s mi nagyon élveztük. A 4
nap 16 helyszínérõl íme néhány pillanat. A monostori erõd sokaknak tetszett, ám a katakombák igazi bátorságpróbát jelentettek. A sötétben alig lehetett látni, így egymásba kapaszkodva, ösztöneinkre, tapintásunkra és persze vezetõnkre hagyatkozva jutottunk ki a felszínre. Révkomáromban a pontos idõzítésnek köszönhetõen lefotózhattuk a városháza toronyablakában megjelenõ huszárt, miközben felcsendült az Egressy Béni által 1849-ben, Komáromban komponált Klapka induló. Azt is megtudtuk, hogy a Zichy palota mellé ültetett fák
Sopronhorpácsról származnak. (Milyen kicsi a világ!) A bõsi erõmû lenyûgözött minket, a felduzzasztott folyó nyugodt, csillogó tükre, a hatalmas
zsilipek õrizte mélység látványa félelmetesen borzongató volt. Deáki bencés apátsági templomában olyan kedves fogadtatásban volt részünk,
hogy mindenkinek egy kicsit belerezdült a lelke.
Hajdú Irén néni vezetésével bejártuk a templomot

a 11. századi István kápolnától egészen a padlásig. 1770-ben Pray György itt lelt rá a Halotti beszéd és Könyörgésre, mely ma a Nemzeti Múzeum
tulajdona. Kezdõ sorait mindenki megjegyezte
„Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk…” Meghívást kaptunk a féli magyar tanítási nyelvû alapis-

kola 7.osztályosaitól. Miután bemutatták a települést és iskolájukat, magyar nyelven együtt szavaltuk
el a Szózatot. Sokaknak a legnagyobb élményt
Dévény vára jelentette. A Duna és Morva folyó öszszefolyásánál 80 méter magas mészkõszirten álló
vár messzirõl tiszteletet parancsol. Apácatornyához
kapcsolódó mondát már mindannyian ismerjük,
de a vár fokán felidéztük Búvár Kund legendáját is.
Az udvarán álló kútba vizet öntöttünk, majd füleltünk, s csak 6-7 másodperc elteltével hallottuk a
vízcseppek csobbanását a mélyben. Az erõs szél
sem szegte kedvét senkinek, hogy felmásszon a
vár legfelsõ teraszára a pazar kilátásért. Valaki közülünk a környék tündöklõ gyöngyszemének nevezte Pozsonyt. A város fölé magasodó vár, az óváros, a Mihály kapu, az aprócska cukorka üzlet, a

késõ õszi hangulat valóban elvarázsolt mindenkit,
a Szent Márton dómról pedig már tudjuk, hogy a
történelem során 19 uralkodót koronáztak itt magyar királlyá, köztük Mária Teréziát. Harmadik nap
rövid séta Galántán, az Esterházyak egykori birtokán, aztán a Honismereti Múzeumban; majd irány
Bajmóc. A Pálffy kastély Mátyás király
idején országgyûlés helyszíne is volt.
„..a mi kedvenc bajmóci hársfánk
alatt..” diktálta Mátyás anno leveleit a
várból, nagy becsben tartva a helyet. Kriptatermében utolsó nemesi
származású tulajdonosa gróf Pálffy
János nyugszik. Vasárnap már a búcsú keserédes ízével hagytuk el szállásunkat. Alsócsitáron megkoszorúztuk
Kodály Zoltán emléktábláját, s együtt
énekeltünk a csitári hegyek alatt.
Alsóbodokon Eszterházy Jánosra emlékeztünk, nemzeti színû szalagot kötve sírjára. Igaz emberként 1942-ben a szlovák parlamentben egyedüliként szavazott a zsidók deportálása ellen. Utolsó állomásunk Gúta vízimalma volt
a Kis-Duna egyik holtágán, amelyhez 86 méter
hosszú, fából ácsolt, cölöpökön álló, fedett fahídon jutottunk át. Határtalan élmények, rengeteg
emlékezetes pillanat, melyek által többek lettünk,
hiszen az utazás nyomokat hagy az ember emlékezetében, szívében. Bourdain szerint az utazás során mindig valamit magaddal viszel, de egyúttal
valami jót hagysz is magad mögött. Megváltoztat
téged, mert meg kell, hogy változtasson. Így jártunk mi is!
A Sopronhorpácsi Általános Iskola
7. osztályos tanulói - Sodicsné Horváth
Gyöngyi osztályfõnök
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Rövid hírek
• Csepreg
A város szépkorúit köszöntötték
Kilencvenéves városi polgároknál járt a
csepregi polgármester, a jubileum alkalmával
otthonukban látogatta meg, s köszöntötte fel
õket. A városvezetés kiemelt hangsúlyt fektet
az idõsek társadalmi megbecsülésre, fontosnak tartja az általuk végzett értékek megõrzését, továbbvitelét. Az immáron hagyományossá vált õszi idõsek napi rendezvény mellett, a
kiemelkedõ kort betöltõ szépkorú polgár részére külön köszöntést szerveznek Csepregen.
Az elmúlt hetekben a 90 éves jubileumi szüle-

Élhetõ és fejlõdõképes perspektívát kínál
Csepreg városa, nem csak azok részére, akik
helyben élnek, hanem azoknak is, akik oda költöznek. Az önkormányzati rendelet értelmében
anyagilag segítik elsõ lakáshoz jutni a friss házasokat, pénzügyi ösztönzõ pályázati lehetõséget
nyújtanak és lakhatási támogatást kínálnak, de kedves gesztusként jut idõ
az újszülött városi polgárok köszöntésére is a vasi kisvárosban. A város
képviselõ-testülete márciusi, majd
áprilisi ülésén is egyhangú határozatban három fiatal csepregi házaspár
elsõ lakáshoz jutó támogatásának
szavazott egyenként 200 ezer forintos
támogatást, de újabb kérelmek is
beérkeztek már a városvezetéshez.
Az idei esztendõ elsõ két hónapjában
már kilenc kisgyermek született a városban, s a helyi hagyományának
megfelelõen immáron negyedik éve
köszönti õket a polgármester otthonukban. A látogatások alkalmával az újszülötteket pelenkator tával ajándékozza meg Vlasich Krisztián,
Csepreg város polgármestere. Januárban Hoós
Kornél, Erdélyi Roland, Dömötör Anna, Eredics
Benedek, Lakatos Donatella és Kovács Benett
látta meg a napvilágot, februárban Bokor Erik,
Béres Dóra és Lakatos Liliána születésének örülhettek a hozzátartozók. A város népességmegtartó képességéhez nagyban hozzájárul az is,
hogy az itt született fiatalok helyben tudjanak
lakhatást, s az otthonteremtéshez pénzügyi támogatást kapni. Számukra az Esély otthon pályázat kínál széleskörû lehetõségeket. A városvezetés által elnyert kormányzati támogatás célja,

hogy a helyben dolgozó fiatalok aktív részesei
legyenek a város közösségi életének, tudatos
polgárai legyenek Csepregnek, s a mindennapjaikhoz biztos támaszt jelentsen a település.
A pénzügyi ösztönzõ program résztvevõi hat hónapon keresztül kaphatnak havi bruttó 110 ezer

forintos támogatást, mely keretében vállalják,
hogy az ösztöndíj egy részét elõtakarékossági
célból félreteszik. A lakhatási pályázat három
újonnan kialakított ötvennégyzetméteres, teljesen felszerelt lakást jelent a városközpontban,
ezek esetében a pályázót csupán a rezsiköltségek megfizetése terheli, lakbér nincsen. A polgármester kiemelte: a kedvezõ kormányzati családpolitikai intézkedések mellett, fontos az is,
hogy helyben is ösztönzõ lehetõségeket kínáljanak a magyar családoknak, s a vonzó juttatásokon túl modern intézmények, jó közlekedési infrastruktúra, valamint élettel teli közösségi terek
fogadják õket a biztos jövõ reményében.
km

Ákom-bákom bábcsoport járt Tömördön
Egy kellemes napon a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával falunkban köszönthettük az Ákom-bákom bábcsoportot, akik elõadásában A kiskondás címû mesét tekinthettük meg.
Nagy örömmel töltött el minket, hogy újra átélhettük a
kondáslegény izgalmas próbatételeit. Mind a gyerekek, mind a felnõttek nagyon jól érezték magukat. Köszönjük minden érdeklõdõnek, hogy jelenlétükkel
megtisztelték az elõadást.
Kurucz Enikõ

OLVASS MINKET

ONLINE IS!

www.repcevidek.hu

Margit néni tizenhárom évet dolgozott az általános iskolában, majd a tûzoltóság kötelékében tevékenykedett szintén ennyi esztendõt.
Öt unokája és öt dédunokája született. Fontosnak tartja a helyi hagyományok megõrzését és a civil közösségi életet, így hosszú idõk
óta tagja a Farkas Sándor Egyletnek is. Mindkét ünnepeltnek jó egészséget és szeretetteljes éveket kívánt a polgármester.
km

és lehetõségek Csepregen
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tésnapját ünneplõ Marothi Lászlót köszöntötte
a városvezetõ. Laci bácsi 1929-ben született,
vépi származású. Életében meghatározó szerepet töltött be a munka, mely révén került
Csepreg városába is, a szövetkezeti boltok
üzemágvezetõje volt. Házasságából két gyermekük született, három dédunokájuk van. Feleségével ezévben még egy évfordulót ünnepelhetnek majd, a szépkorúaknak 65 éves
házasságukat ünneplik júniusban. A 90 éves
Pájer Lajosné Margit néni Ady utcai otthonában fogadta a polgármestert. Vlasich Krisztián
egy csokor virággal és csokoládéválogatással viszonozta a kedves fogadtatást, de átadásra került a város, valamint Orbán Viktor
miniszterelnök személyhez szóló emléklapja is.

Családbarát döntések
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Húsvétvárás Sajtoskálon
Április 13-án, szombaton megtelt a
sajtoskáli könyvtár gyerekekkel, akik a húsvéti
nyuszi érkezésére készültek. A kézmûves foglalkozás keretein belül a gyerekek megismerkedhettek a hagyományõrzõ szokásokkal,

azaz a tojásfestéssel és a hímzéssel is. Színesebbnél színesebb tojások készültek ezen a
napon, a hagyományos piros tojástól kezdve, a tarka tojásokon keresztül a narancssárgáig. Mindenki kiélhette fantáziáját és kreativitását. A tarka tojásokon kívül húsvéti ablakdíszeket is készítettek üvegfestékekbõl. Nyuszik és tojások kerültek az ablakokba, ezzel is
ünnepi hangulatot varázsolva az otthonokba. Ezeken a dekorációkon kívül aranyos
hímzett képkeretek is készültek, melyekbe a
nyuszinak rajzolt, festett alkotások kerültek. A
program nagyon jó hangulatban telt, s a
gyerekek biztos elegendõ dekorációt készítettek, hogy az otthonokat Húsvéti hangulat
járja át.
Kovács Vivien

Közösségépítõ kirándulás
SÜMEG ÉS NAGYVÁZSONY VOLT AZ ÚTI CÉL
Sokan csatlakoztak a hagyományos városi
buszos kiránduláshoz, melyet Vlasich Krisztián
Csepreg város polgármestere kezdeményezése
és szervezõmunkája hívott életre. Korábban jártak már Budapesten, Bécsben és Pozsonyban,
de Tihany és Visegrád nevezetességeinél is, s az
országházat is meglátogatták már. A közösség-

építõ megmozdulásra ezúttal április 13-án szombaton került sor, közel ötven fõ részvételével indultak el a kirándulás elsõ állomására, Sümegre. A Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom a város szívében fekszik, 1654-ben szentelték fel, s máig közkedvelt búcsújáróhely a barokk stílusú templom. Rövid belvárosi sétát követõen a helyi rétesházban tízóraiztak a megéhezett utazók, majd Nagyvázsonyba vették útjuk. A
Kinizsi-vár a középkori magyar történelem egyik
nevezetes erõdítménye, a 25 méter magas la-

kótornya máig meghatározó látképet nyújt.
Megmaradt még az utókornak a patkó alakú
barbakán és a vár falainak jórésze is, de egymilliárd forintos támogatásból a jövõben teljesen
megszépül az épület, s újra elnyeri régi méltó
pompáját. Ezt már Fenyvesi Zoltán országgyûlési képviselõ, a csepregi kirándulók újdonsült idegenvezetõje mondta,
aki néhány órára szintén
csatlakozott a városi közösséghez. A találkozás
jóízû beszélgetéssel és
közös ebéddel bontakozott ki a helyi étteremben. Egy régi mesterség
titkaira is fény derült
ezen a szombati napon,
Tarsoly László kovácsmester mûhely-múzeumában megismerhették
azt is, hogyan, milyen
eszközökkel dolgoztak és
mit is csináltak a kovácsok száz, vagy akár kétszáz évvel ezelõtt. A hazaút során Devecsert ejtették útba a csepregiek,
a vörösiszap-katasztrófa sújtotta település új lakónegyedét tekintették meg, ahol egy
Makovecz-kápolnát és 87 teljesen új lakóházát
épített a kormány a károsultak megsegítésére a
2010-es esztendõt követõen. Vlasich Krisztián
fontosnak tartja az ilyen közösségépítõ programokat, melyekre nagy szükség van, hiszen a fejlesztések mellett fontos a városi közösség megerõsítése és folyamatos építése is.
km
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Rövid hírek
• Nagygeresd
"Szaladnak az évek, születésünk óta.
Peregnek a percek, mint a homokóra.
Évek száma csak szalad.
Szívébe az ember fiatal marad."
Születésnapi köszöntés
Nagygeresden
Önkormányzatunknak természetes, hogy falunk múltját és jelenét is figyelemmel kíséri. Alig
telt el kilenc hónap, amióta a tavalyi falunapon
megünnepeltük településünk egyesítésének kilencvenedik évfordulóját, most ismét az említett
szám került elõtérbe. Községünk legidõsebb lakója, Horváth Jánosné Jolán néni, április 4-én
töltötte be 90. életévét. Minden születésnap
nagy esemény az ember életében, de mindig
különlegesebb az ünnep, ha egy kerek évszámhoz érünk. A képviselõ testület tagjai, polgármester úrral az élen, felköszöntötték és megajándékozták az ünnepeltet e jeles születésnap
alkalmából. Jolán néni életútja átívelt a XX. századon és az ezredfordulót túlhaladva reméljük,
még sokáig folytatódik a maga szépségével és
nehézségével együtt! További jó egészséget kívánunk Jolán néninek!
Németh Lajosné

• Csepreg
Megyei döntõt rendeztek
a Malomkertben

közremûködésével kerékpáros ügyességi versenyre is sor került, de a vízügyi igazgatóság
vízkárelhárítási feladatokat is állított az ifjúság
elé. A szoros és küzdelmes verseny jó hangulatban telt, melyet egy közös ebéddel ünnepeltek
meg a rendezvény zárásaként. Általános iskolás
kategóriában a sorkifaludi Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjai végezték el a feladatokat a
legpontosabban, a középiskolások közt a szombathelyi Gépipari és Informatikai Mûszaki Szakgimnázium remekelt elsõként, így az országos
döntõbe is õk juthattak tovább.
km

Világversenyen részt venni csodálatos érzés, hát még ha ez a verseny Abu-Dzabiban,
az Egyesült Arab Emírség fõvárosában van.
Ennek az élménynek lehetett részese a zsirai
Marton Gergõ is, aki a Speciális Olimpiára
érkezett a magyar csapat színeiben, mint
labdarúgó szakág vezetõ. A két gyermekes
édesapa családjával Zsirán él és a helyi Fogyatékos Otthon dolgozója. Arról kérdeztük,
hogyan is került kapcsolatba a speciális olimpiai mozgalommal.
– Végzettségemet tekintve földrajz-matematika szakos tanár vagyok,
valamint
labdarúgó
edzõi képesítésem is van.
Itt pedig mindjárt el is érkeztünk a sporttal való
kapcsolatomhoz, hiszen az elsõdleges sport az
életemben a labdarúgás. A zsirai fogyatékos otthonban 15 éve kezdtem el dolgozni az értelmi fogyatékos emberek sport és szabadidõs tevékenységét koordinálom, házi versenyeket szervezek,
versenyekre készítem fel Õket. Az otthon állt kapcsolatban a Speciális Olimpiai Szövetséggel és általuk ismertem meg a mozgalmat magam is.
– Mi is az a Speciális Olimpia?
– A Special Olympics International az értelmi
fogyatékossággal élõ emberek nemzetközi szervezete 1968-ban jött létre Washington-ban. A
Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1988-ban ismerte
el a Speciális Olimpia Mozgalmat, mint a világ
egyetlen sportszervezetét, amely a nevében viselheti az olimpia kifejezést. Küldetése, hogy a 8
éves és annál idõsebb értelmi fogyatékossággal élõ emberek számára egész éven át tartó
edzési és versenyzési lehetõséget nyújtson kü-

lönbözõ olimpiai sportágakban. 2014-ben a
labdarúgó szakág-vezetõi pozíció megüresedett a szövetségben és ezt sikeres pályázat útján
elnyertem. A feladatom: az ország csapatainak
20-25 kisebb regionális tornán való részvétel biztosítása, 3-4 országos torna, táborok és edzõképzések szervezése, projektek lebonyolítása
(UEFA, FIFA), válogatott csapat kijelölése. Az
olimpiát kisebb-nagyobb nemzetközi tornák, európai játékok elõzik meg. A Speciális Olimpia
négy évente kerül megrendezésre. Az idei világjátékoknak Abu-Dzabi az Egyesült Arab Emírségek fõvárosa adott otthont. Több mint 7000
sportoló, 20000 önkéntes és közel 3000 edzõ
vett részt a versenyen. 2019-ben ez volt a legnagyobb sportrendezvény. A kijutást 4 éves ciklus
elõzi meg, ahol feltétel a rendszeres verseny-

részvétel. Tavaly áprilisban válogató versenyt
rendeztünk és az itt elért eredmények alapján
állítottuk össze az egyesített labdarúgó csapatot. Magyarország 14 sportággal utazott ki az
olimpiára. A labdarúgó csapaton belül ép és
értelmileg sérült sportolók is vannak egyszerre a
pályán, ezzel is segítve az integrációt. A 11 fõs
csapatban 5 ép és 6 sérült sportoló utazott és
egyszerre 6+1 fõ van a pályán, 3 ép és 4 fogyatékos. Ez az integráció jellemzi a versenyen való
részvételt, valamint a szabadidõt is. Vegyes szobákban helyezik el a sportolókat, a szabadidõt
együtt töltik el, közös edzéseken vesznek részt.
Minden verseny úgy kezdõdik, hogy felmérik a
csapatok képességét és e szerint sorolják be

õket csoportokba. A magyar csapat Ghána,
Szenegál, Thaiföld és Németország csapatával
került egy csoportba és a versenyt veretlenül
nyerte meg.
– A verseny ideje alatt 17 napot töltöttek
el ebben a csodálatos városban. Milyen
volt a fogadtatás, milyen élményekkel gazdagodtak?
– Az elsõ 4 napon a delegációt vendégül látták, ismerkedtünk a várossal, az emberekkel. Fantasztikus volt, csodálatos épületek, tiszta tenger és nem akármilyen elfogadás. Barátságosak és nagyon segítõkészek voltak a helyi emberek. A szállásunk az 5 csillagos Jumeirah at
Etihad Towers Hotel-ben volt,
mindenbõl a legjobbat kaptuk.
A 4 napos kikapcsolódás után
következett a verseny a felmérésekkel, majd a megnyitó, a
tétmérkõzések, a záróesemény
és a hazautazás. Nagyon szorosan összefoglalva fantasztikus élmény volt ez a
nagyszabású rendezvény.
– További tervek?
– A következõ olimpia 2023-ban Berlinben lesz,
de közben még itthon is várnak feladatok. Zsirán
a Bozsik program keretében U7-es és U9-es korosztályú gyerekekkel foglalkozok és várom további
gyerekek jelentkezését is. A munkahelyemen is
várnak a feladatok, mindig van kihívás. Záró gondolatként: Kivételes helyzetben vagyok, mert az a
hivatásom, amit szeretek csinálni és ez a sport, a
labdarúgás. A másik pozitívum, hogy a családom
ebben maximálisan támogat. Úgy gondolom,
szerencsés ember vagyok.
– Munkájához a továbbiakban is sok sikert kívánunk!
N.P.K.
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A Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Vas
megyei területi döntõjén tizennégy csapat mérte össze tudását április 17-én a csepregi Malomkertben. A szervezõ Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság különféle feladatok elé állította a fiatalokat, volt rádióforgalmazási vetélkedõ, puttonyfecskendõ célba lövés, szakfelszerelési felismerés és tömlõszerelés is. A rendõrség

Zsiráról Abu-Dzabiba
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Évfordulók a Répcevidéken III.
• 200 évvel ezelõtt, - 1819. április 2-án
hunyt el Keszthelyen gróf Festetics György a
Georgikon alapítója. A Sopron megyei Ságon
(ma: Simaság, Vas megye) született, 1755. december 31-én. Ifjúkorától 18 éven át katonatiszt volt. 1790-ben azok közé a tisztek közé tar tozott, akik a magyar ezredek itthon tar tását
kér ték az országgyûléstõl. Ezért az uralkodó a
veszélyes személyek közé sorolta. 1791-ben lemondott alezredesi rangjáról és Keszthelyre vonult vissza. 1792-ben Csurgón gimnáziumot
alapított. 1797-ben Nagyváthy János tanácsára Európa egyik elsõ mezõgazdasági fõiskoláját hozta létre Georgikon néven. 1817-tõl évente ismétlõdõ Helikon elnevezésû irodalmi ünnepségeket rendezett Keszthelyen.
1819. április 17-én született Csepregen
felsõpulyai Kozma Rudolf. A soproni ezred nevelõintézetben, majd a keszthelyi mezõgazdasági akadémián végzett, s uradalmi gazdatiszt
lett. Az 1948-1949-es forradalom és szabadságharc idején kezdetben fõhadnagy a Zala
megyei nemzetõrségnél, akikkel részt vett a
hor vátok elleni harcokban. 1848 decemberében had nagy az 56. hon véd zász ló alj ban,
majd fõhadnagy, végül százados lett. A komáromi vár õrségével tette le a fegyvert. A kiegyezés idején a Sopron megyei Honvédegylet tagja volt, és magánmérnökként tevékenykedett.
• 100 évvel ezelõtt, 1919. március 23-án a
Tanácsköztársaság nevében öttagú direktórium vette át Sopron város és a megye vezetését. Ezt követõen a megye többi településén is
megalakultak a helyi direktóriumok, majd a
községi és a járási tanácsok. A Magyar Tanács-

köztársaság közös, állami tulajdonba vette a
lakóházakat, a szállodákat, az üzleteket, a külkereskedelmet, az iskolákat, a színházakat, a
mûkincseket, a pénzintézeteket, illetve a 20
munkásnál többet foglalkoztató ipari, bányaés közlekedési üzemeket és a 100 holdnál nagyobb földbir tokokat. A földet viszont nem osztották ki az erre régóta váró nincstelenek és
szegény parasztok között, hanem szövetkezeti
formában próbálták megmûveltetni. A szer vezkedõ ellenforradalommal szemben bevezették
a forradalmi terrort. Ennek vidékünkön elsõ áldozata az 1919. április 9-én a soproni 48-as
laktanya udvarán kivégzett Szemelliker Antal
fülesi (ma Nikitsch Burgenlandban) plébános
volt, akit a Tanácsköztársaság soproni vezetõi
ellenforradalmi tevékenységgel vádoltak. Június elején, a Szombathelyrõl induló vasutas
sztrájkhoz csatlakoztak a soproni munkások is.
Ennek hatására több településünkrõl is bekapcsolódott a lakosság egy része a „nagycenki
ellenforradalom”-ba. Néhány településen lefegyverezték a vörösõrségeket és Fülesrõl is
szereztek fegyvereket. Szekereken megindult a
két-háromezerre becsült „tömeg” Sopron ellen.
Kópházánál a vörösök géppuskákkal és egy
ágyúval felszerelkezve vár ták õket. A gépfegyverek zajára a szekeresek egy része visszafordult, majd a többiek is visszavonultak a közeli
erdõbe, s lassan hazaszállingóztak. A soproni
vörösök ellenállás nélkül megszállták Cenket,
és elfogták a lázadás két ottani vezetõjét. A
„rendcsinálásra” érkezett Szamuely Tibor vezette bíróság mindkettõjüket halálra ítélte, és kivégezték õket. A felkelésbe bekapcsolódó Kapu-

váron és Csornán nagyobb volt a bosszúállás.
A részt vevõ településekre jelentõs sarcot vetettek ki, melyet a Lenin fiúk hajtottak be.
• 75 évvel ezelõtt - 1944. április 5-én településeinken is kötelezõvé tették a sárga csillag
viselését a zsidók számára. Egyéb korlátozó intézkedések után május közepén a Csepregi járás zsidóságát Csepregen, a Jókai utcában felállított gettóba szállították. Innen június közepén a soproni gyûjtõ helyre költöztették õket. A
július 5-i bevagonírozás után az Auschwitzbirkenaui haláltáborba kerültek, ahonnan csak
kevesen tér tek vissza. A munkaszolgálaton levõ
fér fiak között nagyobb volt a hazatérõk aránya. A csepregi járásbeli zsidók vesztesége:
210 fõ körül volt. Az életben maradottak száma
40–45 fõre tehetõ.
1944. szeptember 16-án a Csepregi járás
munkaképes, 1892-1926 között született cigány fér fiainak nagy részét gyûjtötték össze
munkaszolgálatra. Csepregre, a mai Arany
János és Vasút utca között levõ Pajtáskertben
kialakított gyûjtõ helyre kísér ték õket a csendõrök. Szeptember végén a századot Nagykanizsára szállították a József laktanyába. Onnan Iharosra [ma Iharosberény] kerültek, s lövészárkokat ástak, tankcsapdákat és drótakadályokat készítettek. Többen nem tér tek haza
közülük (egyeseket a „felszabadító” szovjetek
málenykij robotra hurcoltak), mások betegséget kaptak. A büki Sztojka Ferencet szökés miatt kivégezték.
A cikk folytatása
a repcevidek.hu weboldalon!
Sági Ferenc
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Rövid hírek
• Bükfürdõ
Ötödször nyitott ki
a bükfürdõi termelõi piac
Ismét ünnepélyes keretek között nyitott ki a
méltán népszerû bükfürdõi termelõi piac. A
nyitóbeszédek sorát Dr. Kondora Bálint a Vas

résztvevõ vásárlókat és árusokat a Dr. Pesovár
Ernõ Alapfokú Mûvészeti Iskola Mákvirág csoportja, valamint a Boglya Népzenei együttes
szórakoztatta.
yde

a Tanácsköztársaság évében
Az üzemek államosítása után az rt. két gyára
vezetõinek (Bükön ifj. Riedinger Károly) munkáját
3-3 tagú munkástanács (Bükön: Bors József, Németh Pál és Vasvári József) ellenõrizte. Csak az
volt érvényes a vezetõk döntései közül, melyet a
tanács tagjai ellenjegyeztek. 1919 nyarán a
Nagycenki Cukorgyárak Rt-hez ideiglenes termelési biztosul Patzenhofer Rudolfot, az rt. egyik
fõ részvényesét és akkori ügyvezetõ igazgatóját
nevezte ki a Népgazdasági Tanács elnöke.
Az 1919. dec. 30-i, egyébként 50 éves jubileumi közgyûlésen (az rt. 1869 decemberében
alakult meg) az alábbiak is elhangzottak a
Patzenhofer Rudolf által beterjesztett igazgatósági beszámolóban: A kedvezõtlen idõjárás miatt 1918-ban késett az õszi gabonák vetése, de
1919-ben a tavasziakkal és a répával is gondok

sokkal kisebb mennyiségû termény került eladásra, és a gabonanemûek áremelkedése
sem volt képes kellõ kiegyenlítést elõidézni. A répáért járó bevételi összeg a csekély mennyiség
következtében, dacára az áremelkedésnek,
sem lesz kielégítõ. Mindezen okok következménye az lesz, hogy az 1919-es mezõgazdasági év
tetemes veszteséggel zárul… A kommunizmus
által elõidézett munkafegyelem lazulása, a
munkaidõ megrövidítése [8 órára], elégtelen
munkaerõ és túl magas munkabérek a gyári
üzemekben is súlyos károkat okoztak, és csak
annak a körülménynek, hogy a proletáruralom
alatt a munkáslétszám csökkent [többen bevonultak a Vörös Hadseregbe az ország határait
megvédeni], tudható be, hogy a veszteségek
nem váltak mérhetetlenné.

voltak. A gabonatermés silány lett. „A nyert répa
az összes gazdaságokban nagyon rossz minõségû volt, ami a kései bevetés, a nem idejében
való mûvelés és a száraz idõjárás folytán keletkezett. Március havában kezdõdött a proletárdiktatúra, mely elõször a gyári üzemet, aztán a
[mezõ]gazdasági
üzemeket
[a
bükit,
meggyespusztait, keresztényit, kislédecit, stb.] is
szocializálta. A cselédek és munkások béreit
meghatározta [10-80 %-kal megemelték], ami a
kiadások óriási emelkedését vonta maga után,
úgy, hogy a kb. négy hónapi proletár uralom
alatt csupán a gazdasági üzemekben 5 millió
koronával többet fizettünk ki, mint az 1918. év
ugyanoly idõszakában. [Idõközben a korona is
sokat veszített értékébõl!] Nagy kárt okoztak
még a proletárdiktatúra által elrendelt
marharequirálások, különösen a vas megyei [a
söptei és táplánszentkereszti] gazdaságokból
elrequirált állatok értéke nem készpénzben lett
kiegyenlítve, hanem jóvá íratott.
Kérdéses,
hogy a még kint levõ kötelezettségeket behajtani sikerülend-e. A mezõgazdaságokban szükségelendõ üzemanyagok óriási módon megdrágultak. Mindezen 1919 évi veszteségekkel és túlkiadásokkal szemben kellõ bevétel nem áll rendelkezésünkre, különösen azért, mert a munkásoknak kiadott nagy mennyiségû természetbeni
szolgáltatások és a silány gabonatermés miatt

A gyári üzemekhez szükséges üzemanyagok,
különösen a kõszén beszerzése a múlt évi kiadások kétszeresét követelte, és a répafeldolgozás
költségei a békeévekhez viszonyítva a hétszeresére rúgtak [ebben is jelentõs szerepe volt a korona inflációjának]. Ezzel szemben… nem lehetett a bevételi összegek megfelelõ emelését elérni és túlkiadásainkat a fogyasztókra hárítani. A
cukor ára a kormány által lett megszabva, s az
engedélyezett áremelés egy része fogyasztási
adó címén tõlünk behajtatott.”
A kommün bukása után mindent visszakaptak a régi tulajdonosok, s módosítottak a munkásoknak kedvezõ intézkedéseken. A Nagycenki Cukorgyárak Rt. említett közgyûlésén az is kiderült, hogy az 1918. július 1-tõl 1919. június 30ig tartó üzleti évet jelentõs nyereséggel zárták.
„Ez csak annak a körülménynek köszönhetõ,
hogy még a múlt üzemévadból származó nagyobb cukormennyiséget sikerült magasabb
áron értékesíteni, és hogy a múlt évi cukoreladás utáni végösszeg az idei év mérlegének javára írandó.” A részvényekre 350-350 korona
osztalékot fizettek, az igazgató tanács (a legnagyobb részvényesek) hat tagja kapott összesen
több mint 69.000 koronát és 10.000-rõl 30.000re emelt mûködési díjat. A felügyelõ bizottság
tagjai (3 fõ – szintén a nagyobb részvényesek
közül) évi személyenkénti jutalomdíját 2.400-ról
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Megyei Közgyûlés alelnöke kezdte, Õt a város
alpolgármestere Baranyai Róbert követte,
majd Spilenberg Andrea a Bük, Bükfürdõ Közhasznú Egyesület elnöke zárta. A megnyitón

A Nagycenki Cukorgyárak Rt.
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4.000-re emelték „a pénz általános értéktelenedése miatt.” A kötelezõ tartalékképzés mellett a
nyugdíjalapot 100.000 koronával emelték fel, és
500.000 koronás „Jubiláris segélyalapot” létesítettek a „szûkölködõ tisztviselõk, alkalmazottak
és munkások, valamint ezek özvegyei és árvái
segélyezése céljából”. A segélyeket a fenti alap
kamataiból fizették az igazgatóság döntése
után. Egyébként a Nagycenki Cukorgyárak Rt
mindkét üzeme alkalmazott orvost. (Bükön elõször dr. Wallenstein József, majd dr. Takáts József
személyében.) Az orvosi vizsgálatért és a felírt
gyógyszerekért a dolgozóknak és családtagjaiknak nem kellett fizetni. 1893-ban pedig megalakították betegsegélyezõ pénztárukat, mely
nyugdíjpénztárként is mûködött. A büki betegsegélyzõ pénztárba a munkások keresetük minden 1 forintjából 1,25 krajcárt, a munkáltató pedig a fizetések után 1 forintonként 0,66 krajcárt
tartozott befizetni.
Az rt. 1919/20. évi mérlege még az elõzõ évinél is nyereségesebb lett, igaz, a korona értéke
is tovább csökkent.
S.F.

A répceszentgyörgyi
barokk Mária Oszlop
Településünk központi részén helyezkedik el
az Országos Mûemlékvédelem alatt álló
Immaculata –Mária oszlop. A szobor erõsen leromlott állapota, a kompozícióból hiányzó dara-

Köszöntõ
Fellegek szállnak a kék égen
De nem takarják a Napot,
Anyák napja van ma,
Õk is ismerik ezt a napot.
Kedves jó Anyák!
Kik ér tünk sokat áldoztok,
Fogadjátok hálám jeléül,
Hogy most köszönetet mondok.
Kovács Anikó

bok és a feltételezés, mely szerint a rozsdásodó
fémcsapok feszítõ ereje hosszában fogja a mûemléket szétrepeszteni, Répceszentgyörgy Község Képviselõtestülete a restaurálás mellett döntött. Módy Péter okleveles kõszobrász–restaurátort
kértük fel a munkára, mely 2018 áprilisában kezdetét vette. A szobor állapotának alapos feltárása során megállapítható volt az is, hogy egyko-

ron az oszloptörzs teljesen bearanyozva az oszlopfõ és a Mária alakja is pigmentálva tündökölt
a falu központjában. Szent György napján került
sor az építmény elbontására. A restaurátor veresegyházi mûhelyébe
szállítva, szakszerû és
alapos konzer válást
hajtott végre. Rozsdamentes acél csapokkal erõsítette meg a
szobrot, teljes felületén
restauráló habarccsal
egészítette ki a hiányzó
részeket, így a Kisded
fejét, a Mária figura hiányait is. A festés után
hidrofóbizáló kezelés
következett, biztosítva
az idõjárási szélsõségeknek kitett mûemlék
védelmét. Az eredeti
helyén
megtartva,
2018 szeptemberében
új, szigetelt alapra helyezve került felállításra. A Mária Oszlop környezetének megújítására
szintén nagy szükség lenne, méltó környezetet
biztosítva a gyönyörû szobornak, az itt lakóknak
és ide látogatóknak. A parképítési tervek is rendelkezésre állnak, de forráshiány miatt a kivitelezés még nem valósulhat meg.
Kovácsné Kelemen Gertrúd
Polgármester
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Rövid hírek
• Csepreg
Forrástól – forrásig sétáltak
a csepregi erdõben
Szombaton tartották a Forrástól – forrásig
sétaút rendezvényt. A lelkes túrázókat Kiszsidányban kaptuk lencsevégre.
yde

A Madárvárta lakói... (5.)
Ha Tömörd neve elhangzik egy-egy társaságban, sokaknak egy gyerekkori élmény, egy kirándulás, a Kéktúra állomása vagy a Madárvárt jut
eszébe. Folytatjuk a lakók bemutatását! Az egyik
közösségi oldalon érdekes és izgalmas beszámolókat olvashatunk dr. Gyurácz Józsefnek, a
Chernel István Madártani és Természetvédelmi
Egyesület elnökének tollából. Tõle idézzük az írásokat, melyek a 20 éves megfigyelések eredményeit rögzítik. A különleges látogatókról a
Répvevidék olvasói is ismerkedjenek meg!
Zöldike (Carduelis chloris)
A zöldike domináns énekesmadár a vizsgált
területen. Összesen 4475 példányt gyûrûztünk
az õszi vonulási idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet (834 példány) 2005-ben, a
legkevesebbet (18 példány) 1998-ban gyûrûztük. Az éves fogások nem mutattak sem növekvõ, sem csökkenõ tendenciát 2001 és 2017 között. A zöldike õszi vonulása augusztus elején
kezdõdött és november elejéig tartott a 20012017-es idõszakban. A napi fogás gyakori ingadozása volt jellemzõ, de ennek alapján határo-

Sárgafejû királyka (Regulus regulus)
A sárgafejû királyka domináns énekesmadár
a vizsgált területen. Összesen 3867 példányt
gyûrûztünk az õszi vonulási idõszakokban 1998
és 2017 között. A legtöbbet (521 példány) 2000ben, a legkevesebbet (42 példány) 2002-ben
gyûrûztük. Az éves fogások nem mutattak sem
növekvõ, sem csökkenõ tendenciát 2001 és
2017 között. A sárgafejû királyka õszi vonulása
szeptember végén kezdõdött és még november
elsõ felében is tartott a 2001-2017-es idõszakban. A vonulási csúcs október (október 27 – 31)
végére esett. Az utolsó madár befogásának dátuma november 18. (1998 és 1999) volt. A gyûrûzött hímek és a tojók aránya 1,61:1 volt 20002001-ben, a tojók többsége pár nappal korábban vonult, mint a hímek. A visszafogott madarak aránya 5-8 % volt a 2000-2006 években. A

példányok. Egy Tömördön gyûrûzött példány
Olaszországban került meg. Kettõ Oroszországban (Balti-tenger és Ladoga-tó partvidéke) gyûrûzött sárgafejû királykát fogtunk vissza
Tömördön. A gyûrûzött sárgafejû királykák 6485%-át a sûrû bokrosban fogtuk be.
Fenyvescinege (Parus ater)
A fenyvescinege ún. járulékos (közepesen
gyakori) és irrupciós (csak egyes években vonul
át és fogjuk be kiugróan magas számban a vizsgálati területen) énekesmadár a vizsgált területen. Összesen 967 példányt gyûrûztünk az õszi vonulási idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet (379 példány) 2012-ben, de nem fogtunk
egyet sem 1998-ban, 2003-ban, 2011-ben,
2013-ban és 2015-ben. Az éves fogások nem
mutattak sem növekvõ, sem csökkenõ tendenciát 2001 és 2017 között. A fenyvescinege õszi vonulása szeptember elején kezdõdött, amit egy
nagyobb vonulási hullám követett szeptember 3

és 12 között, valamint egy kisebb szeptember 23
és október 5 között a 2001-2017-es idõszakban.
Az elsõ madár befogásának dátuma augusztus 9
(2012), az utolsó fogásé november 9 (2000) volt.
A gyûrûzött madarak közül egyet sem fogtunk
vissza Tömördön, ami arra utal, hogy a
fenyvescinege csapatai nagy valószínûséggel
még a gyûrûzés napján tovább vonultak. Egy
Szlovéniában fiókaként gyûrûzött madarat fogtunk vissza Tömördön 2005-ben. A Tömördön gyûrûzött fenyvescinegék több mint 80 %-át a cserjés gyepnövényzetben fogtuk be.
KSzÁ
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zott vonulási csúcs nem volt elkülöníthetõ. A viszszafogott madarak aránya 2 % volt 2005-ben. A
július, augusztusban gyûrûzött helyi fészkelõ állomány madarai október közepéig elhagyták a
vizsgálati területet. A leghosszabb minimum tartózkodási idõ 60 nap volt. Az utolsó madár befogásának dátuma november 19 (2000) volt.
Egy-egy Tömördön gyûrûzött példány Csehországban, Horvátországban, Olaszországban és
Szlovéniában került meg. A Tömördön gyûrûzött
zöldikék 68 %-át a cserjés gyepnövényzetben
fogtuk be.

visszafogott madarak legrövidebb minimum tartózkodási ideje 2 nap, a leghosszabb 26 nap
volt 2004-ben. Az õszi vonulás csúcs idõszakában befogott madarak lényegesen több zsírt
raktároztak, mint az elõtte vagy utána gyûrûzött
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Meszlenben

Nyusziköszöntõ
Tömördön

elkezdõdtek a munkálatok

A település rég várt álma valósul meg! Eddig
csak hallottuk az újságban, médiában, közmeghallgatáson, hogy lesz szennyvízcsatorna a településen. Sokat vártunk rá, sok volt az ígéret, de a
munkálatok csak nem
kezdõdtek. Nagy öröm
számunkra, hogy ebben a hónapban viszont elkezdõdtek a
munkálatok, hogy településünk teljes belterületi része szennyvíz csatornával legyen ellátva.
Nagyon jó volt olvasni,
hallani, hogy a kiemelt
Európai Uniós pályázat
keretében a 4 település: Vasszilvágy, Vát,
Acsád és Meszlen sikeres és pozitív visszajelzést kapott, miszerint
megvalósul a szennyvízelvezetés problémája. Az elnyert pályázat
teljes költségét fedezi a
kivitelezési munkáknak,
így a lakosságot költség
nem terheli. A csatorná-

zásnak fontos hatása van a környezetre és az
egészségre is, segít megvédeni az ívóvízkészletet
a szennyezõdéstõl, és megkönnyíti az itt lakók
mindennapi életét. A pályázat nagy lehetõség
volt számunkra, hiszen a szennyvíz hálózat kialakítása nagyon nagy költségekkel jár. Rengeteg
elõkészítéssel, tervezéssel, földmunkával. Erre az Önkormányzatnak a költségvetésébõl nem
jutott volna. Polgármesterünk Õri Zoltán
április 11-i lakossági
fórumán tájékoztatott mindenkit a folyamatokról -most
már csak egy kis türelmet kér az itt lakóktól, amíg a munkálatok befejezõdnek! Mi pedig köszönjük áldozatos
munkáját!
Balázs Anikó

Nagy napra ébredtek a gyerekek nagyszombaton, Tömördön. Izgalmas programokkal vártuk
õket délután. A Vas Megyei Könyvtárellátási Szol-

gáltató Rendszer támogatásával kézmûves foglalkoztatást szerveztünk, ahol szebbnél szebb díszeket
készítettünk. Többek között ajtódíszeket, és csodás
tojásokat, amelyekkel a húsvéti asztalt varázsolhatták szebbé a gyerkõcök. Amíg mi szorgalmasan
barkácsoltunk, megérkezett a nyuszi is a Faluházhoz. A fák és a bokrok tövében tojások és nyuszik
várták, hogy kis kosarakba összegyûjtsék õket. Az
izgalmas kaland után pihenésképpen sütiztünk.
Köszönjük szépen Tömörd Község Önkormányzatának a támogatását, hogy megvalósíthattuk ezt a
csodás délutánt a gyerekek számára. Szeretnénk,
ha ez a rendezvény hagyománnyá válna és jövõre is együtt várhatnánk a nyuszit. Kurucz Enikõ

O LV A S S M I N K E T O N L I N E I S !
w w w. r e p c e v i d e k . h u
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P R O G R A M A J Á N L Ó

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

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

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

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

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

Május 19-én, vasárnap, 17
ó. Sopronhorpácson: Sopronhorpács-Mészáros SE–TerciaFertõendréd, 17.30 ó. Bõben:
Répcevölgye-Bõ–Kemenesmagasi, Acsádon: Acsád-Meszlen–Nemeskolta megyei III. o.
bajnoki labdarúgó mérkõzés.
Május 24-én, pénteken
08.30 órától Bükön: Bükathlon
Sportnap.
Május 24-én, pénteken 15
órától Csepregen: XII. Városi
Gyermeknap.
Május 25-én, szombaton

Bükön és Csepregen: BükfürdõCsepreg Félmaraton és Büki
Gyermeknap.
Május. 25-én, szombaton
13 órától Csepregen, az Orbán
szobornál és a szõlõhegyeken:
Orbán-napi gyepûtiprás.
Május. 25-én, szombaton
17 ó. Zsirán: Zsira–Sopronhorpács-Mészáros SE megyei III. o.
bajnoki labdarúgó mérkõzés.
Május 26-án, vasárnap,
14.30 ó. Simaságon: SimaságOstffyasszonyfa, 17 ó. Egyházasfaluban: Egyházasfalu–Nagylózs
megyei III. o., 17.30 ó. Csepregen, a sporttelepen: CsepregKõszeg megyei I. o. bajnoki labdarúgó mérkõzés.
Május. 29-én, szerdán Bükfürdõn, Csepregen és más településeken: A KIHÍVÁS NAPJA.
Június 1-2. Csepregen a
PSMSK-ban: Vas Megyei Nyugdíjas Énekkarok Találkozója.
Június 1-én, szombaton 19
ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki
TK–Pecöl megyei II. o. bajnoki
labdarúgó mérkõzés.
Június 2-án, vasárnap, 12
ó. Sopronhorpácson: Sopron-

horpács-Mészáros SE–Harka,
14.30 ó. Acsádon: AcsádMeszlen–Torony, 17 ó. Répcevisen: Répcevis–Tercia-Fertõendréd megyei II. o. bajnoki labdarúgó mérkõzés.
Június 2-án, vasárnap 17
ó. Csepregen, a Trianoni emlékhelyen (Kovács u. 7.): Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napján.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve
a www.visitbuk.hu • www.csepreg.hu
és a www.naturpark.hu honlapokon.
A rendezõ szervek
a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

Bük tavaszi-nyári-õszi nagyrendezvényeit magába foglaló – „KultúrWellness a Büki Kultúr kúra” sajtótájékoztatóján jártunk.
Tóth Tamás intézményvezetõ, fesztiváligazgató, Horváth Livia, Dr. Bognár Balázs tü.
Ezredes, Boros László Attila, a Büki Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója és Dr. Németh Sán-

dor polgármester tájékoztatta a jelenlévõket
a Szent Györgytõl – Szent Mihályig tartó
programsorozatról. A legrészletesebb programot a www.repcevidek.hu oldalon található programfüzetbõl tudják megnézni.
yde

Felhívás!
Kérjük a térségben lakó, illetve ide kötõdõ adófizetõ állampolgárokat, hogy
személyi jövedelemadójuk 1 %-át ajánlják fel az itt mûködõ kulturális alapítványok, ifjúsági és mûvészeti egyesületek
számára. Segítsék ezzel is tevékenységüket. Az alábbiakban közöljük az érintettek
adószámait:
• Répcevidék Kultúrájáért Alapítvány
(Csepreg, Széchenyi tér 31.): 188871031-18.
• Farkas Sándor Egylet (Csepreg,
Nádasdy F. u. 15.): 18882122-1-18.
• Büki Faluvédõ és Szépítõ Egyesület
(Bük, Eötvös u. 11.): 19244064-1-18.
• Büki Nõi Kar Egyesület (Bük, Eötvös u. 13.): 18886724-1-18.
• Csepreg Város Fúvószenekara (Csepreg, Széchenyi tér 31.): 18892987-1-18.
• Csepregi Vegyeskar Egyesület (Csepreg, Deák F. u. 20.): 18880278-1-18.
• Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
(Csepreg, Széchenyi tér 11.): 188946421-18.
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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.)

Május 10-én, 17-én, 24én, 31-én pénteken 15 órától
Bükfürdõn, a Turinfo téren (a régi buszpályaudvar mellett): Termelõi piac.
Május 11-12. 08 órától Bükön, a BMSK-ban: Szivárvány
Gyermek Néptánc Fesztivál.
Május 11-én, szombat, 17
óra: Egyházasfalu–TITA-Agyagosszergény megyei III. 19 ó. Bükön,
a Sporttelepen: Büki TK–Mersevát
megyei II. o. bajnoki labdarúgó
mérkõzés.
Május 12-én, vasárnap 12
ó. Simaságon: Simaság–Mesteri
megyei III. o., 17 ó. Csepregen,
a sporttelepen: Csepreg–Körmend megyei I. o., Répcevisen:
Répcevis–Sopronhorpács-Mészáros SE és Zsirán: Zsira–Fertõrákos megyei III. o. bajnoki labdarúgó mérkõzés.
Május 12-én, vasárnap 16
ó. Csepregen a PSMSK-ban:
Zeneiskolai jubileumi évzáró
koncert és kiállítás.
Május 14-én, kedden 19
ó. Sopronban, a Liszt F. Konf. és
Kult. Központban: Így volt
szép… Koncz Zsuzsa mûsora.
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