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Nemesládony falucskában
Farsangoltunk februárban.
Délután mind összegyûltünk,
Kora estig ünnepeltünk.
Hol is kezdjem beszámolóm?
Hány jelmez volt? Megszámolom!

Elsõként egy Kártyát láttunk,
A jelmezén csak ámultunk.
Világítós álarcában
Csubakka is járt a bálban.
Bankrablótól nem rettegtünk,
Rendõr leány volt mellettünk.

A hüllõkkel bátran csatáz:
Õ az Aligátorvadász.

Itt jön három Hercegnõ,
Szépségük lehengerlõ.
Az egyik ezüst ruhában,
A másik fehér szoknyában,
Jázmin hercegnõ a bálban
Táncolt a kék ruhájában.

Zöld-fehérben a Focista,
A labdáját otthon hagyta.
Kis Méhecske-jelmezbe
Öltözött két legényke.
Ninja lányka kivont karddal
Bátran szembenéz a bajjal.

Két kis Tündér röpködött:
Csingilignek öltözött.

Térkép, távcsõ, szemüveg:
Õ csak Turista lehet.
Amit kell, megszerel Õ,
Ládájával a kis Szerelõ.
A Csontváz egy maszkot húzott,
Katonával barátkozott.

Együtt sokat játszottunk,
Vetélkedtünk, táncoltunk.
Következett a tombola,
Mindenki ajándékkal tért haza.
Elfáradtunk, hazamentünk,
Jó volt, hogy így beöltöztünk.
Jövõre újra így teszünk:
Vígan mulatunk, együtt leszünk!

Fábián-Bencsik Gabriella

Farsang
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A kikelet hava

Következõ megjelenés:  
2022. április 6-án 

„Köszöntlek, ked ves, szép
már  ci us! Ibo lya sza gú, lan gyos
le he le te det ér zem már a le ve gõ ben. Zöld szõ nye -
ge i det lá tom már ki te rít ve a hal mo kon. Itt-ott fe -
hér le nek az ár nyé kos mé lye dé sek ben a to va vo -
nult tél ki rály nak el ha gyott ron gyai, de a na pot
már te eme led az ég re, s a föl dön már a te lá bad
jár. És a te lá bad nyo mán ki zöl dül a fû, és elõ kék -
lik az ibo lya.”

Gár do nyi Gé za gon do la tai a ta vasz ról a mai
em ber szá má ra is ugyan azt je len tik, ez mit sem vál -
to zott 100 év el tel té vel. A nap tár sze rint már ci us el -
se je, csil la gá sza ti szem pont ból pe dig már ci us 20-a
vagy 21-e a ta vasz kez de te. A ter mé szet éled,
meg újul. Mind an  nyi an sza ba dul nánk már a hi deg
év szak tól, pe dig ez az idei nem is volt an  nyi ra hi -
deg. Hos  szab bod nak a nap pa lok, haj nal ban a
ma da rak a kert ben már han go san kö szön tik a na -
pot. Most már vég ér vé nye sen itt a ta vasz! 

Rög tön már ci us ele jén vé get ér a far sang,
kez dõ dik a böj ti idõ szak, ami a tes tet il le ti. A lé lek
azon ban szár nyal hat. Már ci us 8. – a nõk nap ja.
A ta vasz el sõ ked ves ün ne pe. S bár men  nyi re
meg ko pott már a nõ nap ere de ti üze ne te, a
szeb bik ne met min dig ér de mes volt és ér de mes
lesz ün ne pel ni

Már ci us idu sán az tán ko kár dát tû zünk, hogy
így tisz te leg jünk azok elõtt a hõ sök elõtt, akik részt
vet tek az 1948-49-es sza bad ság harc küz del me i -
ben. Kis is ko lás ko ra óta nem ze dé kek so ra ta nul -
ta, hogy a ma gyar ság eb ben a küz de lem ben a
sza bad ság ol da lán állt. Fel mé ré sek iga zol ják,
hogy a nem ze ti ün ne pe ink so rá ban a ma gyar
em be rek nél ez az ün nep fog lal ja el az el sõ he -
lyet. Ta lán azért, mert az ün nep leg fõbb esz mé je
a sza bad ság! 

Min den ked ves ol va só nak kí vá nok tél ûzõ, éle -
dõ, meg úju ló, szí vet me len ge tõ, ta vasz il la tot hor -
do zó, vi rá gos, ko kár dás már ci ust!                  bvr

80 éven túl is…
aktív a Csepregrõl
elszármazott hagyományõrzõ
Csepregen so kan is me rik a Bu da pes ten

élõ Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zi át, a nép -
rajz ku ta tót. Ezer szál lal kö tõ dik eh hez a kis
vá ros hoz. Év ti ze dek óta részt vesz Csepreg
kul tu rá lis éle té ben, ír a Répcevidék új ság -
nak. Hi szen csepregi gyö ke rei van nak! 

Anyai nagy ap ja ugyan is itt szü le tett,
gyer mek ko rát itt töl töt te, ne me si elõ ne vét in -
nen nyer te. Ró la, Dr. Csepregi Hor váth Já -
nos ról ne vez ték el az új is ko lát. A név adó szü -
le té se nap ját, már ci us el se jét min den év ben
meg ün nep li az ok ta tá si in téz mény.

Az uno ka, Te ré zia né ni nem rég múlt 80
éves, en nek kap csán ér dek lõ -
döm szak mai mun ká ja iránt.

– Mi lyen te rü le ten dol go zol
még most is?

– Ter mé sze te sen adó dik, hogy
mi vel egész ak tív idõ sza kom ban
a bu da pes ti Nép raj zi Mú ze um
tex til- és vi se let gyûj te mé nyé ben
dol goz tam mu ze o ló gus ként, to -
vább ra is a tes ti ru ha és la kás tex -
til té mák fog lal koz tat nak. A
népviseletkutatás for dí tot ta fi -
gyel me met Csepreg fe lé is. Mi u -
tán Ka pu vár, a Rá ba köz köz pont ja pa raszt vi -
se le tét egye te mi szak dol go zat nak, majd
dok to ri ér te ke zés nek föl dol goz tam, pro fes -
 szo rom hív ta föl a fi gyel me met, hogy ér de -
mes len ne a Répce mellék köz pont já nak,
Csepregnek a pol gá ro sul tabb vi se le tét is föl -
tár ni. Ezért kezd tem el 1969-ben vissza jár ni
õse im föld jé re, ahol is ro ko na im nagy se gít -
sé get je len tet tek a mun ká ban. Ös  sze fog la ló
írá so mat („Csepreg és kör nyé ke ma gyar
nép vi se le tei”) 2008-ban ad tam köz re a Va si
Szem lé ben. 

Je len leg azon ban a ma gyar nyelv te rü let
egy tá vo li vi dé ké nek, Ka lo ta szeg nek a gaz -
dag öl töz kö dés kul tú rá ját van al kal mam kö -

ze lebb rõl meg is mer ni, ugyan is évek óta részt
ve szek egy fi a ta labb kol lé ga nõm köny vé nek
ké szí té sé ben mint lek tor, ta nács adó, szer -
kesz tõ.

Ugyan en nek a kol lé ga nõm nek egy má -
sik mun ká já hoz, a ka lo ta sze gi „tisz ta szo bát”
dí szí tõ hím zé se ket, szõt te se ket be mu ta tó ki ál -
lí tá si ka ta ló gu sá nak írá sá hoz kap cso ló dik az
ép pen idõ sze rû fel ada tom, mert a ma gyar
szö ve gét lek to rá lom, sõt én for dí tom né met -
re, ami erõ sen igény be vesz.

– Tu dom, spe ci á lis té mád a né pi ék -
sze rek. Hogy állsz ve le?

– Hos  szú idõn át újabb és újabb té mák
csá bí tot tak el et tõl. Az utób bi há rom év ben
vi szont más ol dal ról for du lok az ék sze rek hez,
mint ko ráb ban. Egy ru ha ka pocs- és gomb -
gyûj te mény fel dol go zá sá hoz tár sul tam. En -
nek kö szön he tõ en fel tá rul elõt tem a Kár pát-
me den cé ben elõ ke rült ré gé sze ti tár gyak vi -
lá ga, a leg újabb ko ri ma gyar né pi ék sze rek
iz gal mas elõ tör té ne te. Tá jé ko zó dá sunk nyo -
mán spe ci á lis ma gyar for má nak tûn nek a
késõgótikus és a re ne szánsz pá ros kap csok.

– Kö szö nöm az in ter jút. Gra tu lá lok a
fo lya mat ban lé võ mun ká id hoz! To váb bi
erõt, egész sé get, jó ku ta tást kí vá nok.

Horváthné Pa dos Te réz

A fo tót ké szí tet te: Ba logh Ka ta lin
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Egyházasfalu
95. szü le tés na pot 
ün ne pelt Egyházasfalu
Leg ked ve sebb ün ne pe ink egyi ke a szü le -

tés nap, fi a ta lon és idõ sebb kor ban egy aránt,
ami kor öröm mel fo gad juk sze ret te ink és is me -
rõ se ink jó kí ván sá ga it. Ugyan ak kor éven te
meg is mét lõ dõ szám adás is egy ben, ahogy
múl tat és je lent ös  sze vet ve, s a jö võ ter ve it la -
tol gat va mé lyen el gon dol ko dunk.

2022 ja nu ár já ban töl töt te be és ün ne pel -
te fa lunk szép ko rú la kó ja, Hor váth Ferencné,
mind an  nyi unk ked ves Sá ri né ni je a 95. szü le -
tés nap ját. Sze re tõ csa lád tag ja i val együtt
nagy-nagy öröm mel kö szön töt te va la men  nyi -
ünk ne vé ben Sán dor Jó zsef pol gár mes ter és
Szakálné Sza bó Zi ta al jegy zõ as  szony is.

A min dig mo soly gó, ked ves sza vú Sá ri né -
ni elér zé ke nyül ve hall gat ta a jó kí ván sá go kat,
majd szí ve sen be szélt min den nap ja i ról. A
hosszú élet tit kát el sõ sor ban a de rûs élet szem -
lé let ben s az imád sá gos lel kü let ben lát ja.
Emel lett na gyon fon tos szá má ra egész sé ge
meg õr zé sé hez a mi nél hos  szabb ide jû sza bad
le ve gõn va ló tar tóz ko dás. En nek ér de ké ben
szí ve sen sé tál a dé li nap sü tés ben és es te fe lé
egy aránt. A leg na gyobb él te tõ erõ nek azon -
ban sze re tõ en gon dos ko dó csa lád ját tart ja, s
a fa lu be li ek kel ápolt jó kap cso la tát. Hi szen sé -
tái so rán min dig ta lál ko zik ked ve sen ér dek lõ -
dõ, jó egész sé get kí vá nó is me rõ sök kel, akik
szin te csa lád tag ként te kin te nek rá. 

Ked ves Sá ri né ni nek az ed dig el hang zott
kö szön té sek mel lé ez úton is sze ret nénk jó
egész ség ben el töl tött, sok-sok örö met tar to -
ga tó éve ket kí ván ni, hogy ha son ló mó don
gra tu lál has sunk majd 100. szü le tés nap ján is.

Ma jor Iza bel la

O LV A S S  M I N K E T  O N L I N E  I S !   
www.repcevidek.hu

Több szö rö sen is a tu riz must szol gál ja a mint -
egy 330 mil lió fo rin tos bük für dõi be ru há zás: ki ke -
rült a für dõ te rü le té rõl a vá ros rész szenny víz át -
eme lõ je és több mint 2,5 ki lo mé ter szenny víz ve -
ze té ket cse rél tek ki. 

A be ru há zás hoz a Kis fa ludy 2030 Tu risz ti kai
Fej lesz tõ Nonprofit Zrt. 314.985.400 Ft vis  sza nem
té rí ten dõ tá mo ga tást biz to sí tott Bük Vá ros Ön kor -
mány za tá nak a „Bük für dõ 2021” cí mû ET-2019-

02-15 szá mú pá lyá zat ke re té ben. „Ke vés bé lát -
vá nyos, de an nál hasz no sabb” – mond ta dr. Né -
meth Sán dor, Bük pol gár mes te re a Bük für dõ
2021 pro jekt ön kor mány za ti ele mé rõl. Az 1970-
es évek ben ké szült Bük für dõ szenny víz el ve ze té -
se, az év ti ze dek alatt tör tént rá kö té sek nyo mán
nö vek võ ter he lést ne he zen bír ta a csa tor na há -
ló zat. A vis  sza áram ló szenny víz a für dõn, a szál -
lás adók nál és a ven dég lá tó he lye ken is oko zott
gon dot, ezért is szük sé ges volt a há ló zat ja ví tá -
sa. A ré gi szenny víz át eme lõ az el he lyez ke dé se

mi att is cse ré re szo rult: a Bernáth La jos sé tány
mel lett út ban lett vol na egy eset le ges bõ ví tés -
nél. Az új lé te sít ményt a me zõ gaz da sá gi te rü let
és a für dõ par ko ló ja kö zöt ti te rü let re he lyez ték
el. 2021 áp ri li sá ban vet te bir tok ba a mun ka te rü -
le tet a ki vi te le zõ, a vál lalt ha tár idõ re be fe jez ték
az épít ke zést, 1,6 ki lo mé ter nyo mó ve ze ték és 1
ki lo mé ter gra vi tá ci ós ve ze ték ké szült, és be kö töt -
tek a szenny víz el ve ze tõ há ló zat ba még egy ét -

ter met és egy szál lo dát. A be ru há zást a Bük für -
dõ 2021 pro jekt ben Bük Vá ros Ön kor mány za ta
va ló sí tot ta meg, ké sõb bi tu risz ti kai fej lesz té se ket
ala poz tak meg a biz ton sá gos szenny víz el ve ze -
tés sel. A „Bük für dõ 2021” pro jekt ben egy ma -
gán cég át épí ti a sza bad idõ köz pon tot, él mény -
köz pont ké szül, a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. a kem -
ping fej lesz té sen és kony ha épí té sen dol go zik:
ez zel a most el ké szült köz mû be ru há zás csak az
el sõ a 2022-es tu risz ti kai fej lesz té sek so rá ban.

yde

Biztonságosabb 
szennyvízelvezetés Bükfürdõn



5

2022. m
árcius XII. évfolyam

 3. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Hi he tet len re ne szán sza van a
há zi ke nyér ké szí té sé nek, en nek a
te vé keny ség nek so rol ni sem tu -
dom, men  nyi po zi tív ho za dé ka
van. Vis  sza me gyünk a gyö ke re ink -

hez, tu dást, idõt és alá za tot igény -
lõ te vé keny ség. Tud tam, mert meg
kell ér te ni, ki eb ben a tész tá ban a
ko vász, és mit csi nál. Idõt, mert at -
tól lesz a ke nyér ki vá ló, ha sok tö rõ -

dést kap a ké szí tõ jé tõl, haj to ga tás,
for má zás. Alá za tot, hi szen sok tü re -
lem kell ah hoz, hogy egyé nen ként
el jus sunk a sa ját tö ké le tes ke nye -
rünk höz.

Be mu ta tom a fo -
lya ma tot az ele jén:
hú, de bo nyo lult ez a
ko vá szo lás. Utá na
nem sok kal jön az „Úr -
is ten, de gyö nyö rû ke -
nye re ket sü tök ve le.”

Kö szön jük a nagy
ér dek lõ dést, re mél he -
tõ leg min den ki jól
érez te ma gát, kö szön -

jük Sop ro ni At ti la szak mai ko or di ná -
lá sát, va la mint a Cell dö möl ki Ma -
lom és a Gyermelyi Zrt. tá mo ga tá -
sát, ta lál ko zunk a leg kö ze leb bi
workshopon.                            TTM

El sõ Ke nyér ké szí tõ 
Workshop Csepregen
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Új au tó a pol gár õrök nek

A Csepreg Köz biz ton sá gá ért Pol gár õr és
Baj tár si Egye sü let A Ma gyar Fa lu prog ram ke re -
té ben 2021-ben el nyert az FCA/5046/2021 ik -
ta tó szá mon a mû kö dé si fel té te lek ja ví tá sa cél -
já ra 5 000 000 Ft-ot gép jár mû vá sár lá sá ra. 

Az Egye sü let egy Da cia Duster tí pu sú új
gép jár mû vet vá sá rolt, mely nek be szer zé sé hez
és szol gá lat ba ál lí tá sá hoz ed dig ön erõ bõl
még 500 000 Ft-ot ru há zott be. A gép jár mû vel
a szol gá la tok el lá tá sát 2022. feb ru ár hó nap -
ban kezd ték meg.

Az új gép jár mû vet és az egye sü let meg lé -
võ au tó ját Finta Jó zsef plé bá nos úr 2022. 02.
13-án meg ál dot ta.

A gép jár mû hasz ná la tá hoz sok si kert és bal -
eset men tes szol gá la tot kí vá nunk a ta gok nak.

Hor váth Zsolt

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
Ré gi ál ma vált va ló ra a te le pü lé sen – és

fõ leg az eb ben az ut ca rész ben – élõk nek az -
zal, hogy a Rá kó czi ut ca utol só sza ka sza is
meg újul ha tott. Igaz, hogy eb ben az ut carész -
ben csak né hány ház – ös  sze sen 5 – áll, de az

itt élõk nek a köz le ke dé sét meg ne he zí tet te a
már-már jár ha tat lan út. 

Év ti ze dek óta na gyon rossz ál la pot ban
volt, és hi á ba ke rült az utób bi évek ben rend -
sze re sen be adás ra az út fel újí tást cél zó pá lyá -
zat, so ká ig nem járt si ker rel az ön kor mány zat.
A ta va lyi év ben azon ban jött a jó hír: vég re
nyer tes lett a pá lyá zat.  A Bel ügy mi nisz té ri um

ál tal ki írt „Bel te rü le ti út fel újí tás ra” ös  sze sen
12.991.306 Ft-ot nyert a te le pü lés. 

A pro jekt össz költ ség ve té se kö zel 20 mil lió
fo rint volt, így a hi ány zó össze get az ön kor -
mány zat pó tol ta ki.

Az el ké szült út át adá sá ra ja nu ár 19-én ke -
rült sor. Az áta dó ün nep sé gen be szé det mon -
dott Barcza At ti la or szág gyû lé si kép vi se lõ,
Nagy Fer di nánd pol gár mes ter, majd Ko vács
Pál atya meg ál dot ta az el ké szült utat. Az ün -
nep sé gen meg je len te ket me leg ital lal vár ták,
az ut ca la kói pe dig fi nom sü te mé nyek kel kí -
nál ták a ven dé ge ket.                                NPK

Új úton Zsirán
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A ta va lyi év a pandémia el le né re sem hát -
rál ta tott ben nün ket ab ban, hogy újon nan ala -
ku ló kö zös sé get ge ne rál junk Répce szent györ -
gyön. A ta va szi fel ol dá so kat kö ve tõ en erõ sö -
dött a kö zös ség ben a ki moz du lás, moz gás le -
he tõ sé ge. Eb bõl adó dó an ki tû nõ alkalom nyílt

ar ra, hogy lét re jöj jön egy zumbaközösség. Így
nyár ele jén el in dult a szer ve zõ dés.

He lyi és kör nyék be li fi a ta lok, anyu kák, höl -
gyek és oly kor urak is csat la koz tak hoz zánk.
Nagy lel ke se dés sel ke res tük fel min den hé ten
a kö zös sé gi szín te ret, mely nek ud va ra és ját -

szó te re ki tû nõ he lyet biz to sí tott a mo zog ni vá -
gyók nak. Míg az édes anyák tán col tak, ad dig
gyer me ke ik hol a csa pat hoz sze gõd tek és pró -
bál ták fel ven ni a rit must, hol pe dig, él vez ve
egy más tár sa sá gát, be lak ták a ját szó te ret.
Össze tar tó kis kö zös ség ala kult ki, és min den

al kalom mal kel le mes, de rûs han gu lat ban telt
a fog lal ko zás. Így nem volt kér dés, hogy az
au gusz tu si fa lu na punk al kal má val öröm mel
áll tunk a kö zön ség elég, és bát ran mond ha -
tom, hogy pro duk ci ónk osz tat lan si kert ara tott.
Ezek után ter mé sze tes nek vet tük, hogy a szep -

tem be ri meg ren de zé sû 1. csa lá di na punk al -
kal má val is tar tot tunk rög tön zött zumbaórát,
mely hez bár ki csat la koz ha tott, aki nek csak
ked ve tá madt. Idén újult erõ vel kezd tük ne ki a
fog lal ko zás nak. Bí zom ben ne, hogy hét rõl hét -
re tö ret len lel ke se dés sel vá gunk be le az új év -

be. A ta va szi, nyá ri idõ szak al kal má val ta lán
még bõ vü lõ lét szám mal vi szünk majd színt to -
vább ra is a kö zös sé gi szín tér éle té be.

Kö szö net a csa pat nak és az ok ta tónk nak:
Edi ná nak!

tSz

Õri Zol tán pol gár mes te rünk és dr. Kiss Pat rik a
Nemesbõdi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal jegy zõ je
a na pok ban kö szön töt te Hegedüs Jós ka bá csit,
aki 90. szü le tés nap ját ün ne pel te. Jó kí ván sá ga ik
mel lett át ad ták a ne ki szánt em lék la pot is. 

Én is meg lá to gat tam az ün ne pel tet, és fe le -
sé gé vel együtt sok szép em lé ket osz tot tak meg
ve lem. Iga zi öröm volt lát ni és hall gat ni An ci né -
nit és Jós ka bá csit, ami lyen sze re tet tel je sen be -
szél tek a rég múlt dol ga i ról, a meszleni szo ká -
sok ról, a csa lád juk ról. Jós ka bá csi 1932. 02. 05-
én lát ta meg a nap vi lá got Meszlenben. Az ál ta -
lá nos is ko lát is itt, a fa lu ban jár ta ki. Szü lei bir to -
kán, majd a szom bat he lyi Villamosipari Szö vet -

ke zet nél és a Vizügynél is dol go zott. 1950-ben
so roz ták be ka to ná nak és 1952-ben sze relt le.

Nem so ká ra rá ta lált a sze re lem Tö rök An na, An -
ci né ni sze mé lyé ben. Egész éle tük ben ak tí van

részt vet tek a fa lu éle té ben, több szín da rab ban
is ját szot tak. 1960-ban há za sod tak ös  sze és eb -
ben az év ben kezd ték el épí te ni ál ma ik ott ho -
nát. Gyer me ke ik: And rás 62-ben, Re ná ta pe dig
67-ben szü le tett. Nagy sze re tett ben ne vel ték
õket. Je len leg 4 uno ká tól 3 déd uno ká val büsz -
kél ked het nek, a leg ki sebb mind ös  sze 3 hó na -
pos. Ott lé tem so rán a nagy becs ben lé võ fo tók
is elõ ke rül tek. 

Az egész fa lu ne vé ben kí vá nunk ne kik még
sok bol dog együtt töl tött éve ket, erõt és
egész sé get! 

Ba lázs Ani kó
köz mû ve lõ dé si re fe rens

Zumbaközösség Répceszentgyörgyön

Szépkorút köszöntöttek Meszlenben



8

2022. m
árcius XII. évfolyam

 3. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Ta valy év vé gén rajz pá lyá za tot hir det tek
Sop ron ban „A FÖLD LEG BOL DO GABB NAP JA –
Mit te he tünk a zöl debb jö võ ért?” né ven óvo dá -
sok, ál ta lá nos is ko lá sok és kö zép is ko lás ok szá -
má ra. A me zõny rend kí vül szo ros volt, na gyon
sok kre a tív és ér té kes al ko tás ér ke zett be a gyer -
me kek tõl, fi a ta lok tól. A be ér ke zett egyé ni pá -
lya mun ká kat szak mai zsû ri bí rál ta el, de ki hir det -
tek egy-egy kö zön ség dí jast is min den ka te gó ri -
á ban; a leg több internetes sza va za tot gyûj tõ
pá lya mun ka al ko tói is kap tak dí jat.

A meg va ló sí tás öt le tes sé ge, egye di sé ge, kre -
a ti vi tá sa alap ján szü le tett meg a dön tés. Nem
volt egy sze rû a zsû ri fel ada ta, hogy ilyen sok re -
mek al ko tás kö zül ki vá las  sza a leg job ba kat. A
nyer te sek nek a dí ja kat 2022. feb ru ár 8-án Dr. Far -
kas Cip ri án, Sop ron Vá ros pol gár mes te re ad ta át
a Liszt Fe renc Kul tu rá lis Köz pont ban. Az óvo dás
dí ja zot tak kö zött má so dik he lye zést ért el Rá kó czi
Zsó fia a sopronhorpácsi óvo dá ból. Szív bõl gra tu -
lá lunk ne ki!                      Balogh-Igler Pat rí cia

Akik át uta zó ban jár tak ná lunk az el múlt he -
tek ben, el cso dál koz hat tak, hogy a busz meg ál -
ló ab la kán sok-sok szí nes ál arc kö szön töt te a
be kö tõ úton ér ke zõ ket, majd a vá ró te rem ben
Florenza Pietra Ferrara Pri ma don na mo soly gott
s in te ge tett az át uta zók nak, s kö szön töt te a ha -
za ér ke zõ vagy vi dék re in du ló hely be li e ket. A
hölgy Ve len cé bõl, a vi zek, la gú nák, a kar ne vál
fõ vá ro sá ból ér ke zett, s a mos ta ni jár vány ide -
jén se gí tet te ezen idõ szak han gu la tát meg -
idéz ni szá munk ra. 

A far sang a ta vasz vá rás ün ne pe, év szá -
zad ok óta az evés, ivás, la ko dal mak, disz nó -
tor ok, jel me zes fel vo nu lá sok idõ sza ka, ami ja -
nu ár 6-tól, víz ke reszt tõl a hús vé tot meg elõ zõ
negy ven na pos nagy böjt kez de té ig, ham va -
zó szer dá ig tart. A ko ro na ví rus jár vány mi att,

im már 2. al ka lom mal, csak vis  sza em lé kez he -
tünk az el múlt évek ese mé nye i re. 

A Tömördi Ön kor mány zat Kép vi se lõ tes tü le te
úgy dön tött, hogy online far san gi jel mez ver -
senyt hir det ki csik nek és na gyok nak. Így a gyer -

me kek és a szü lõk idén is át tud ták él ni a far san -
gi ké szü lõ dés él mé nyét, a vi dám sá got, s ki lép -
het tek az el szi ge telt ség bõl.

A ver seny részt ve või az ál ta luk el ké szí tett, vi -
selt öt le tes és egye di jel me ze ik kel meg lá to gat -
ták a Pri ma don nát. A ve le ké szült szelfiket, cso -
port ké pe ket rö vid be szá mo lók kal el küld ték
Borbás Ani kó te le pü lés köz mû ve lõ dé si re fe rens -
nek, aki fel tet te azo kat köz sé günk kö zös sé gi ol -
da lá ra: facebook.com/tomord.hu. Oda el lá to -
gat va meg cso dál hat juk a mes te ri al ko tá so kat. 

Az ered mény hir de tés re 2022.02. 26-án
16.00 óra kor ke rült sor a Fa lu ház ban. A nyer te -
sek rõl kö vet ke zõ szá munk ban írunk majd! Kö -
szön jük min den ki nek az együtt mû kö dést, a ké -
szü lõ dést, s a be mu tat ko zást! 

KSZÁ

Rajzpályázat-dobogós 
a Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvodában

Online farsangi jelmezverseny Tömördön



9

2022. m
árcius XII. évfolyam

 3. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Feb ru ár 19-én a ki csit bo rús idõ
el le né re is szép szám mal jöt tek el a
tompaládonyiak a far san gi fel vo nu -
lás ra. A fa lu ház elõtt volt a gyü le ke -
zõ, és a né pes kis csa pat dél után
há rom óra kor in dult. Ze ne szó kí sé re -
té ben vo nul tak vé gig a részt ve võk

elõ ször az If jú ság, majd a Hu nya di
ut cán. Öt le tes, kre a tív jel me ze ket öl -
töt tek ki csik és na gyok. Töb bek kö -
zött volt pil lan gó, mé hecs ke, va -
dász, bo hóc, ör dög, an gyal, ki rály,
far kas, kis Pi ros ka, uni kor nis, vi rág,
rend õr, ka lóz, orosz lán. Egy ka lap,
ma ma kö tény, szí nes pa ró ka vagy
egy mé re tes nap szem üveg ugyan -
úgy fel is mer he tet len né tet te a vi se -
lõ jét. Bár ki csat la koz ha tott a me net -
hez, a jel mez nem volt kö te le zõ. 

Né hány he lyen meg áll va rög -
tön zött bo lond es kü võ nek le het tünk
ré sze sei pár he lyi fi a tal köz re mû kö -
dé sé vel. A jó ked vû tár sa sá got több
he lyen az ut cán vár ták a he lyi ek, és
szív me le gí tõ vel kí nál ták a fel nõtt ko -
rú a kat. A pol gár mes ter as  szony, aki

ugyan csak jel mezt öl tött, a ko sa rá -
ból po gá csá val és fánk kal kí nál ta a
„bá mész ko dó kat”. A fel vo nu lás vé -
gén a részt ve võ ket a fa lu ház nál for -
ralt bor, me leg tea, po gá csa és az
ilyen kor el en ged he tet len far san gi
fánk vár ta az ön kor mány zat jó vol tá -
ból. Be öl töz ni, ál ar cot húz ni min dig
iz gal mas és re mek szó ra ko zás, er re
a sok csil lo gó sze mû, mo soly gós
gyer mek és fel nõtt volt a bi zo nyí ték!

bvr

Farsangi felvonulás
A Sopronhorpácsi Nap kö zi Ott -

ho nos Óvo dá ban egész ség he tet
tar tot tak az zal a cél lal, hogy já té -

ko san egész ség ne ve lõ prog ra mot
nyújt sa nak az óvo dá sok ré szé re. Az
egész ség hét so rán ar ra tö re ked tek
az óvó nõk, hogy a gye re kek já té -

kos mó don sa já tít has sák el, ho -
gyan kell ügyel ni ük az egész sé -
gük re, mi ért szük sé ges a tes tük
ápo lá sa, a he lyes táp lál ko zás és a
meg fe le lõ moz gás. Eh hez kü lön -

bö zõ moz gá sos fel ada to kat vé -
gez tek, gyü mölcs sa lá tát, egész sé -

ges éte le ket kós tol tak
és mon dó ká kat ta nul -
tak az egész ség rõl,
moz gás ról, he lyes tisz -
tál ko dás ról. 

A gye re kek nek iz gal -
mas volt ez a hó nap, hi -
szen a kö vet ke zõ hé ten
só lyom be mu ta tót te kint -
het tek meg. A be mu ta -
tó val a soly mász fel hív ta
az óvo dá sok fi gyel mét a

ter mé szet- és ál lat vé de lem re és nem
utol só sor ban meg ér tet te ve lük a fe -
le lõs ál lat tar tás fon tos sá gát. 

Balogh-Igler Pat rí cia

Egészséghét és sólyombemutató
a Sopronhorpácsi óvodában
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Az 1914. au gusz tus 2-án meg je lent lap
így szá mol be a tör tén tek rõl:

„Gyil kos ság, ön gyil kos ság.
Bor zal ma san meg döb ben tõ eset tör tént

hét fõn vá ro sunk ban, a vá ros al só er de jé ben.
Hárs Ist ván er dõ mes ter, Jagits Im re szám ve võ,
Auguszt Im re vá ro si kép vi se lõ, er dei bi zott sá gi
tag meg je len tek ott a nemescsói er dei vá gás

idei fa ter mé ké nek át vé te le vé gett. Kéry Jó zsef
er dõ õr el kés ve ér ke zett oda s mi kor az er dõ -
mes ter kér dé sé re azt fe lel te, hogy az éj jel mu -
la tott, azért ké sett el s azt is lát ta, hogy nem
egé szen jó zan állapotu, töb bet nem is be szélt
ve le, ha nem foly tat ta az át vé te li mun kát. A bi -
zott sá gi ta gok egy más mel lett ál lot tak, mi kor
hir te len lö vés dör dült el. Meg ré mül ve lát ták,
hogy Auguszt Im re né hány jaj ki ál tás sal el te rül s
amint a lö vés irá nyá ba néz tek, azt lát ták, hogy
Kéry er dõ õr mint egy 15 lé pés tá vol ság ban
újra fe lé jük cé loz. E pil la nat ban föld höz vág ta
ma gát Hárs er dõ mes ter és en nek lát tá ra Kéry
gyors iram ban el si e tett a vá ros irá nyá ban.
Hoz zá juk si e tett Treiber An tal há mo ri fa ke res ke -
dõ és meg bor zad va lát ták, hogy Auguszt Im re,
a pol gár mes ter öc  cse élet te le nül fek szik a
ned ves ta la jon. Azon nal ko csi ra száll tak és
Nemescsó köz ség be haj tat tak, hon nét Zsig -
mond Er nõ kör jegy zõ út ján értesítették a rend -
õr ka pi tányt és a ha za u ta zás hoz kar ha tal mat
kér tek. Idõ köz ben ugyan csak a rend õr ség nél
je lez ték, hogy a vá ro si tég la gyár elõt ti pus ka -
por to rony kö ze lé ben Kéry Jó zsef er dõ õr fek szik

hol tan. A rend õr ha tó ság azon nal ki kül döt te a
helyszínére So mo gyi Ist ván rend õr biz tost, dr.
Ko vács Ist ván v. t. fõ or vost és két rend õrt és mi -
re ki ér tek meg kap ták az utá nuk kül dött ke rék -
pá ros rend õr azon je len té sét, hogy Auguszt Im -
re meg ke re sé sé re is in dul ja nak. Nemescsóra
kül dönc vit te az er dei bi zott ság nak a hírt, hogy
ha za jö het nek kar ha ta lom nél kül is. Az el járt

ha tó sá gi ki kül döt tek meg állapították, hogy
Kéry Jó zsef er dõ õr va dász fegy ve ré vel szíven
lõt te ma gát és azon nal meg halt. Az al só er dõ -
ben meg ta lál ták Auguszt Im re már meg der -
medt hul lá ját. Utób bit la ká sá ra szállították,
elõb bit a te me tõ ha lot tas ka ma rá já ba. Az
eset rõl értesített kir. ügyész ség a te me té si en -
ge délyt meg ad ta. A me zõn és er dõ ben
Kéryvel ta lál ko zott né hány mun kás be szél te,
hogy Kéry iz ga tot tan el mond ta, mi sze rint két
em bert le lõtt, de még egy har ma dik is sor ra
ke rül. Eb bõl azt kö vet kez te tik, hogy a pol gár -
mes tert is ki-ki sze mel te ál do za tá nak s azért is,
mert a dél utá ni órák ban ren de sen a tég la -
gyár kö rül szo kott jár ni s mint Kéry fe let tes ha -
tó sá ga gyak ran in téz te en nek fe gyel mi ügye it s e
mi att úgy fõ nö ké re, mint az er dei bi zott ság ra vo -
nat ko zó lag gyak ran tett fe nye ge tõ ki je len té se ket.
Kéry örö kö sen elé ge det len, felebbvalóival szem -
be he lyez ke dõ volt és er dõ õr tár sa i val is rossz aka -
ratu. Ez még fo ko zó dott, mi kor ugyan ezen ok ból a
fel sõ er dõ bõl az al só er dõ be he lyez te tett át. Kü lö -
nö sen Auguszt Im re és Szova Fe renc bi zott sá gi ta -
gok ban kép zel te el len sé ge it. Múlt év ben még ar -

ra is el ra gad tat ta ma gát, hogy egyik he lyi lap ban
felebbvalói és az er dei bi zott ság el len nyílttéri köz -
le ményt tett köz zé a „Günser Anzeiger“-ben, mely -
ben er dõ õr tár sa it is meggyanúsította, ak ko ri ban
ál ta lá nos meg bot rán ko zást szült e köz le mény
meg je le né se s igen elitélõleg nyi lat koz tak e lap ról,
mely nek ki adó ja úgylátszik nem volt tisz tá ban az -
zal, hogy egy al kal ma zott ra néz ve súlyos kö vet kez -
mé nyek kel jár az ilyen köz le mény meg je len te té se.
Kéry el len meg in dult a fe gyel mi el já rás és az al is -
pán 60 ko ro na pénzbírságra és er dõ õr tár sa i tól va -
ló bo csá nat ké rés re ítélte. Ez utób bit nem volt haj -
lan dó meg ten ni. Nem hasz nált az er dõ mes ter min -
den rá be szé lé se és az eb be li el já rás for mai
megkönnyebbítése. Min dig ma kacs ter mé sze te
úgy látszik már ek kor meg ál la po dott e szörnyû el -
ha tá ro zás vég re haj tá sá ban. A vá ros kö zön sé ge
kö ré ben ál ta lá nos rész vé tet kel tett Auguszt Im re e
szo mo rú kimúlása. Vol tak, akik le be szél ték a bi zott -
ság ban va ló közremûködéstõl, de hasz ta lan. Any -
 nyi ra szívvel-lélekkel tel je sí tett min den közérdekû
szol gá la tot, hogy a fe nye ge té sek sem tar tot ták
vissza vál lalt kötelesség  teljesítésétõl. Min dig és
min de nütt nagy buz gó sá got, saj nos sok szor fé ke -
vesz tett túl buz góságot és kiméletlenséget fej tett ki
mun kál ko dá sá ban s örö kös gyanúskodás volt az õ
sze ren csét len ter mé sze te. Szívós, kö te les ség tu dó,
önérzetlen pol gár volt, akit min den köz ügy for rón
hevített. Szer dán vég be ment te me té sén a zu ho gó
esõ da cá ra e vá ros pol gá rai im po záns nagy
szám ban kísér ték utol só út já ra s me leg rész vé tet
tanúsított hát ra ma radt ne je és 4 gyer me ke va la -
mint gyá szo ló pol gár mes ter báty ja iránt. El han to lá -
sa után ön gyil kos sá lett gyil ko sát te met ték el, ki fe -
le sé gét s há rom gyer me ket ha gyott hát ra nagy
sze gény ség ben, mert az utol só évek ben igen
könnyelmû éle tet foly ta tott.”

Az 1925. jú li us 26-i lap szám ban az
aláb bi a kat ol vas hat juk:

„Auguszt Im re emlékmûvének le lep le zé se
tár gyá ban a helyszínen tar tan dó ün ne pi köz -
gyû lésre a pol gár mes ter kibocsájtotta a

Auguszt Im re tra gé di á ja
a Kõ szeg és vi dé ke c. he ti lap ban meg je lent tu dó sí tás alap ján
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meghívókat. A közgyülés dél után 4 óra kor ve szi
kez de tét és azok, akik ko csi kon men nek az ün -
ne pély he lyé re fél 4 óra kor gyü le kez nek a vá ros -
há za elõtt. Az ün nep ség iránt a nagy kö zön ség
kö ré ben is élénk ér dek lõ dés nyil vá nul meg és

azért jó idõ ese tén igen so kan vesz nek részt az
ün nep sé gen. Ked ve zõt len idõ já rás ese tén a le -
lep le zõ ün nep ség jö võ va sár nap ra ma rad.”

Az 1925. au gusz tus 2-i lap ban fog lal ták
ös  sze az em lék mû ava tá sát:

„Auguszt Im re em lék kö vé nek le lep le zé se.
Iga zán kel le mes idõ ked ve zett azon szép ün -

nep ség nek, mely az Al só er dõ ben ját szó dott le
múlt va sár nap dél után. Auguszt Im re em lék kö -
vét lep lez te le Kõ szeg vá ros kép vi se lõ tes tü le te
és ez al ka lom ból a pol gár mes ter a helyszínére
rendkívüli közgyûlést hívott ös  sze, me lyen nem -
csak a kép vi se lõ tes tü let tag jai je len tek meg
elég szép szám ban, ha nem a vá ros kö zön sé gé -
bõl is so kan ke res ték fel az ün nep ség színhelyét,
mely az Al só er dõ egyik leg szebb rész le tén te rül
el, hol egy nagy rét te rü le ten áll a ha tal mas em -
lék osz lop, kö rül ül tet ve ap ró feny ve sek kel és ez
alkalomból szé pen feldíszítve iga zán ün ne pé -
lyes ké pet mu ta tott.

Ma gá ról a közgyûlésrõl le kö zöl jük a fel vett
jegy zõ köny vet, mi ma gá ban vé ve is ér de kes,
de meg azért is, mert hi szen az Is ten sza bad ege
alatt nem igen szok tak vá ro si közgyûléseket tar -
ta ni. Te hát a rendkívüli ese mé nyek, rendkívüli

hely ze tet is te rem te nek. Lás suk szószerint a jegy -
zõ köny vet:

Jegyzõkönyv. Fel vé te tett Kõ szeg szab. kir. r. t.
vá ros kép vi se lõ tes tü le té nek 1925. évi július hó 26-
án tar tott rendkívüli közgyûlésérõl. Je len van nak:

Jambrits La jos pol gár -
mes ter, dr. Nagy-Ebeling
Mik lós gazd. ta nács nok,
Jagits Im re fõ jegy zõ,
Mé szá ros An tal er dõ -
mes ter, Csapodi Kál mán
pénz tár nok, to váb bá
Su lyok Fe renc, Tangl

Adolf, Wurst Ka mill, Szova Fe renc, Flamisch Gusz -
táv, Jesztl Jó zsef, ifj. Róth Sán dor, id. Róth Sán dor,
Róth Je nõ, Stipkovits Ist ván, Müller Fe renc, Eitner
Im re, Wiedemann Bé la, Auguszt Já nos és Wurst
Jó zsef kép vi se lõ tes tü le ti ta gok. Kép vi se lõ tes tü le ti
ta gok a vá ros há za elõtt gyü le kez tek dél után 4
óra kor, ahon nan a pol gár mes ter ve ze té se alatt a
vá ros Al só er de jé ben, a helyszínére vo nul tak
hosszu ko csi sor ban, az ülés egyet len tár gyá nak

helyszínén va ló le tár gya lá sá ra. Ott a helyszínen a
ki szállt kép vi se lõ tes tü le tet nagyszámu ér dek lõ dõ
kö zön ség, a kõ sze gi Concordia da lár da és
Auguszt Im re ro kon sá ga és csa lád ja vár ta. A pol -
gár mes ter a rendkívüli köz gyû lést, amely
rendkívüli tár gyá nál fog va rendkívüli he lyen, a
felállított em lék mû elõtt tartatik meg, a Hi szek -
eggyel meg nyit ja — mit meg elõ zõ leg a da lár da
éne kelt igen szé pen —, a jegy zõ könyv ve ze té sé -

re Jagits Im re fõ jegy zõt, a jegy zõ könyv
hitelesítésére pe dig Auguszt Já nos, Szova Fe renc,
Müller Fe renc, Róth Je nõ és Tangl Adolf kép vi se -
lõ tes tü le ti ta go kat hívja fel. Utá na Jambrits La jos
pol gár mes ter ün ne pi be szé det mon dott: be je len -
tet te, hogy a vá ros kép vi se lõ tes tü le té nek 1924.
évi ok tó ber 14-én tar tott rendkívüli
közgyûlésében ho zott vég ha tá ro zat nak meg fe lel,
mert az em lék kö vet, hi va tá sá nak ál do za tul esett
Auguszt Im re vértanui ha lá lá nak he lyén
felállíttatta a kö vet ke zõ fel irat tal: »E he lyen lett hi -
va tá sá nak ál do za ta Auguszt Im re Kõ szeg vá ro si
kép vi se lõ és er dei bi zott sá gi tag 1914. julius hó
27-én.« A pol gár mes ter ün ne pi be szé dé ben mél -
tat ta Auguszt Im re ön zet len mun kál ko dá sát és azt
mint kö ve ten dõ pol gá ri erényt állította be. Majd
át vet te a pol gár mes ter az em lék mû vet a vá ros
gon do zá sá ba és a vá ros kö zön sé ge ne vé ben
ha tal mas virágkoszorút he lye zett az em lék mû re,
amely a jö võ ben is hir det ni fog ja a pol gá ri kö te -
lesség teljesítés min ta kép ét. A ke gye le tes ér zü let -
nek meg ha tó meg nyil vá nu lá sá ért Auguszt Já nos

mon dott kö szö ne tet. Vé -
ge ze tül el éne kel te még
a da lár da a ma gyar
Him nuszt, mi re a pol gár -
mes ter az ün nep sé get, il -
let ve a rendkívüli köz gyû -
lést bezárta.

Igy szól a jegy zõ -
könyv, ami min dent el mond a lel kes kis ün nep -
ség rõl és min ket csak ar ra kért fel a pol gár mes -
ter, hogy e hely rõl mond junk kö szö ne tet mind -
azok nak, kik fo gat juk ren del ke zés re bo csá tá sá -
val hoz zá já rul tak az ün ne pély tel jes sé gé hez és a
kõ sze gi da lár dá nak, ki min dig szívesen áll ren -
del ke zés re, ha az ün ne pély fé nyét emel ni kell.”

Lenkey Lász ló
Horvátzsidány
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300 éve, 1722. 12. 07-én szü le tett Sá gon tol -
nai Fes te tics Pál gróf „egy va gyo nos köz ne me si
csa lád ban, Fes te tics Kris tóf (1696–1768) so mo -
gyi al is pán, ki rá lyi ta ná csos, szep tem vir és
mezõszegedi Szegedy Ju dit (1705–?) gyer me ke -
ként. Tanulmányaiton, Bécs ben, 1742–1743-ban
pe dig Lip csé ben vé gez te, ahol Johann
Christoph Gottsched ta nít vá nya volt. Ha za tér ve
a kõ sze gi ke rü le ti táb lá nál egy ide ig jog gya kor -
nok, majd 1748-tól Sop ron vár me gye he lyet tes
al is pán ja. 1749 no vem be ré tõl 1756 má ju sá ig a
vár me gye meg vá lasz tott al is pán ja, 1751-ben
or szág gyû lé si kö ve te.

1756-ban rö vid ide ig a kõ sze gi ke rü le ti táb la
ül nö ke volt, de még ugyan eb ben az év ben
a bé csi köz pon ti ha tó sá gok hoz ren del ték. 1758-
ban ud va ri, 1759-ben kan cel lá ri ai ta ná csos lett,
majd 1762-ben rang já nak meg tar tá sá val
az Ud va ri Ka ma rá hoz ke rült. Ez ál lá sá ban Má ria
Te ré zia bi zal ma sá vá lett, aki nek fel ké ré sé re ja -
vas la to kat ké szí tett az 1764-i or szág gyû lés elé
ter jesz ten dõ ki rá lyi elõ ter jesz té sek hez, töb bek
kö zött az adó fel eme lé se, a ne me si fel ke lés re -
form ja, az or szág gyû lést kö ve tõ en pe dig az úr -
bér ren de zés tár gyá ban.

Fes te tics Pál, a Ma gyar Ka ma ra al el nö ke
ma gyar gró fi cí met nyert Má ria Te ré zia ma gyar
ki rály nõ tõl 1772. feb ru ár 24-én. Má ria Te ré zia ki -
rály nõ ki ne vez te tit kos ta ná csos sá és a ma gyar
ka ma ra al el nök évé. 1777-ben Ba ra nya vár me -
gye fõ is pán já vá ne vez ték ki.

1772-ben há rom osz tá lyos gim ná zi u mot ala pí -
tott, ami nek fenn tar tó ja is volt egy ben. Az õ ne vé -
hez fû zõ dik még Keszt he lyen a Szent há rom ság-
szo bor, a temp lom fõ ol tá ra, a he ti vá sár tar tá sá -
nak jo ga, Keszt hely el sõ tûz ol tó ko csi já nak a vá sár -
lá sa.” 1782. 04. 07-én hunyt el Po zsony ban.

275 év vel ez elõtt, 1747. 03. 04-én szü le tett
Csepregen dr. Sza bó Im re ka no nok. Szü lei: a ne -
me si szár ma zá sú Sza bó Mi hály és He ge dûs An -
na. A te o ló gi át Nagy szom ba ton, majd Ró má -
ban vé gez te. Ró má ban avat ták a te o ló gia dok -
to rá vá 1771. már ci us 26-án és szen tel ték pap -
pá. Ha za tér ve a gyõ ri püs pö ki szent szék es küdt
jegy zõ je lett, ahol öt évet és egy hó na pot töl tött.
Ez után el nyer te a nyú li plé bá ni át. 1789. ok tó ber
5-tõl 1795. feb ru ár 10-ig Kör mend plé bá no sa
volt. Sza bó Im re Sigray Ja kab bal va ló ba rát sá -
ga ré vén be ke rült a Mar ti no vics-fé le ös  sze es kü -
vés be. Ró la azt ál lí tot ta Sigray a val lo má sá ban,
hogy fel vet te a Re for má to rok Tár sa sá gá ba. En -

nek alap ján le is tar tóz tat ták. 1794. de cem ber
24-én szem be sí tet ték a kõ sze gi gróf fal. Mint -
hogy a plé bá nos ki tar tó an ta gad ta a gróf ál lí tá -
sa it, Sigray vé gül is za var ba jött, és azt mond ta:
„le het, hogy a plé bá nos nem is fi gyelt ar ra, amit
mon dott.” Sza ba du lá sa után a kör men di plé bá -
nos to váb bi élet út ja si ke res nek mond ha tó. Fe -
renc ki rály 1795. ja nu ár 5-én szom bat he lyi ka -
no nok ká ne vez te ki. Ké sõbb c. al má di apát lett.
A ko ra be li írá sok úgy em lé kez nek meg ró la, mint
a szom bat he lyi egy ház me gye egyik leg jó té ko -
nyabb pap já ról. Ki sebb ado má nyok mel lett je -
len tõs ös  sze get jut ta tott a szom bat he lyi pol gá ri
gyámoldának és az 1824-ben ala kult Em ber sze -
re tõ Egye sü let ál tal épí ten dõ kór ház nak. 1826.
szep tem ber 15-én halt meg Szom bat he lyen, és
a szé kes egy ház krip tá já ban te met ték el.

175 éve, 1847. 04. 01-én Kõ sze gen hunyt el
gróf tol nai Fes te tics Im re fõ úr, ka ma rás, tu -
dós. Sá gon szü le tett 1764. de cem ber 2-án.
„Szü lei gróf Fes te tics Pál (1722–1782) és Bossányi
Ju li an na (1734–1805) csil lag ke resz tes hölgy. Há -
zi ta ní tó ja Nagy Je ro mos pi a ris ta szer ze tes ta nár
né met és la tin nyelv re, va la mint tör té nel mi is me -
re tek re ok tat ta. 1782-ben ka to nai pá lyá ra lé -
pett. A tö rök el le ni há bo rú ban a Dél vi dé ken szol -
gált ka pi tá nyi rang ban a Levencher kön  nyû lo -
vas ez red ben. Meg se be sült, a rang ját kény te len
volt le ten ni, ezért ki lé pett a had se reg bõl (1790).
Az or szág gyû lés 1807-es ha tár szé li or szá gos vá -
laszt má nyá nak tag ja, va la mint csá szá ri és ki rá lyi
ka ma rás volt, de ak tí van nem vett részt a po li ti -
ká ban. A keszt he lyi csa lá di könyv tár gaz dag
volt ál lat te nyész té si té má jú köny vek ben, és a
Fes te tics-bir to ko kon lo vak ról és ju hok ról már
1807-tõl törzs köny ve ket ve zet tek, me lyek ben
örök lés ta ni meg fi gye lé se ket is le je gyez tek. A
gyap júkonjuktúra mi att fi gyel me a leg több
gyap jút adó juh faj ták te nyész té se fe lé for dult. A
Schedius La jos kö rül 1802-ben ala kult ter mé szet -
tu do má nyos kör höz tar to zott. F. Im re több ször
pub li kált az Oekonomische Neuigkeiten cí mû
lap ban. Egyik cik ké ben (1819) ál lat te nyész té si
ta pasz ta la tai alap ján négy pont ban fo gal maz -
ta meg az ál ta lá nos ge ne ti kai tör vény sze rû sé -
ge ket. Fel is mer te a mód sze res ku ta tás fon tos sá -
gát. Mind ezt négy év vel R. Knight an gol ku ta tó
és 46 év vel G. Mendel elõtt.”

1847. 05. 30-án Felsõszakonyban szü le -
tett Hor váth Ró bert Ist ván per jel, ta nár. „1867.
szep tem ber 8-án lé pett a rend be, Pan non hal -

mán te o ló gus, a bu da pes ti tu do mány egye te -
men föld rajz–tör té ne lem sza kos ta ná ri ok le ve let
szer zett. 1874. jú ni us 30-án pap pá szen tel ték.
Gim ná zi u mi ta nár 1874-tõl Kõ sze gen, 1877-tõl
Pá pán, 1883-tól Esz ter gom ban. 1886-tól Sop ron -
ban ta ní tott ma gyar, la tin nyel vet és tör té nel -
met. 1896-tól hit szó nok és temp lo mi gond nok,
1898-tól Ko má rom ban gim ná zi u mi ta nár, 1901-
tõl Kajáron lel kész, 1907-tõl Zalaapátin nyug dí -
jas, 1912-tõl alperjel. Bu da pes ten hunyt el 1915.
áp ri lis 11-én.”

1847. 08. 14-én Szakonyban szü le -
tett Czingraber La jos ka no nok, mosoni fõesperes.
„Kö zép is ko lai ta nul má nya it Szom bat he lyen, Kõ -
sze gen és Gyõr ben vé gez te, 1869-ben érett sé gi -
zett. Te o ló gi ai ta nul má nya it a gyõ ri sze mi ná ri um -
ban fe jez te be. Ál do zó pap pá is Gyõ rött szen tel -
ték 1872. no vem ber 5-én. Fe ke te vá ros ban egy
évig káp lán. 1873-tól 1881-ig Ma gyar ó vá ron se -
géd lel kész, köz ben 1879-ben Köpcsényben ad -
mi niszt rá tor, 1881-tõl 1907-ig Miklóshalmán plé -
bá nos. Itt új já é pí tet te a köz ség ró mai ka to li kus
temp lo mát, zár dát, le ány is ko lát és óvo dát lé te sí -
tett. 1904-ben ma gyar ó vá ri ke rü le ti alesperes,
1905-ben pá pai ka ma rás, 1907-tõl 1918-ig
Moson köz ség plé bá no sa. A mosoni temp lom tor -
nyát ki épít tet te, a temp lo mot ki fest tet te és az ösz -
 szes ká pol nát res ta u rál tat ta. 1910-tõl Szent
György rõl ne ve zett cím ze tes pré post, 1918-tól
gyõ ri ka no nok. 1919-ben a szent szé ki fe gyel mi
bí ró ság el nö ke, 1920. ok tó ber 21-tõl 1924. szep -
tem ber 10-ig Gyõr bel vá ro si temp lo má nak plé -
bá no sa és alesperese. 1926-tól mosoni
fõesperes. A há bo rús évek alatt Moson köz élet -
ének és kü lö nö sen pe dig köz élel me zé si ügye i nek
irá nyí tá sá val is fog lal ko zott. E té ren szer zett ki vá ló
ér de me i ért 1917. ok tó ber 22-én a II. osz tá lyú pol -
gá ri ha di ér dem ke reszt tel tün tet ték ki. Gyõr ben
hunyt el 1939. már ci us 23-án.”

150 éve, 1872-ben szü le tett Fü le sen (ma
Nikitsch Auszt ri á ban) Dr. Takáts Jó zsef, elõ ször
Szakony, majd Bük el sõ kör or vo sa. (+ 1937. 12.
13. Bu da pes ten.) Rész le tes élet raj za ol vas ha tó
Sza bó Jó zsef: A Bü ki Evan gé li kus egy ház köz ség
tör té ne te c. könyv ben.

125 év vel ez elõtt, 1897. 12. 26-án szü le tett
Felsõbükön Szar ka Gé za író, pe da gó gus. Élet raj -
za ol vas ha tó Gyurácz Fe renc: Bük c. kis mo nog -
rá fi á já ban. 

SF

Évfordulók a Répce-vidéken 2022                1. rész
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10% KEDVEZMÉNY 
A REJT VÉNY BEN

A rejt vény meg fej té se egy a ter jesz té si te rü le tün kön lé võ cég. Ezen vál lal ko zás
már ci us 31-ig a rejt vény fel mu ta tó já nak 10% ked vez ményt biz to sít. 
Rész le tek rõl ér dek lõd jön a meg fej tés ben sze rep lõ cég nél.

Rejtvényt Rák Béla készítette



14

2022. m
árcius XII. évfolyam

 3. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés után
a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell hív ni te -
le fo non, s a be je lent ke zést kö ve tõ en 25
per cen be lül je lent kez ni fog.)

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)

Alapító: Horváth Erzsébet ev. 
Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: 
Edy Marketing Bt. 

9735 Csepreg, Taksony köz 17.
e-mail: info@repcevidek.hu

mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség: 

9735 Csepreg, Taksony köz 17.

Szerkesztõbizottság: 
Baloghné Simon Erika, Baloghné Varga
Rita, Barasics Edina, Fallerné Torda

Edina, Galavics Adrienn, Haller Erzsébet,
Horváthné Pados Terézia, Igler Patrícia,

Kissné Szabó Ágota, Mittl Attila, 
Major Izabella, Nagyné Polgár Katalin,
Németh Lajosné, Reichardt Nikoletta,

Sági Ferenc, Sulics Boglárka, 
Zsoldosné H. Kati

Nyomda: 
EDS Zrínyi Zrt. 

2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelõs vezetõ: 

Vágó Attila vezérigazgató
ISSN: 2062-5138

Hirdetés: 
Edy Marketing Bt.

20/911-3596
edy@edymarketing.hu 

Tördelés: Mittl Attila

Terjesztés:
6400 példányban

postaládás terjesztéssel

Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,

Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,

Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,

Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,

Tompaládony, Tormásliget, Und,
Vasegerszeg, Völcsej, Zsira.

Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget

nem vállalunk! 

I m p r e s s z u m

[ ]GYÓGYSZERTÁR

OLVASS
MINKET 

ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Ren dez vé nyek, ese mé nyek

Ál lan dó ki ál lí tás Csepregen, a Vá ro si Könyv tár ban: Szalkayné
Sárváry Haj nal ka ki ál lí tá sa.

Már ci us 13. va sár nap 18 ó. Kõ sze gen, a Bar ba kán Caféban
(Vá ros ház u. 1.) BOR KÓS TO LÓT TART A CSEPREGI NÉBER–TÓTH PIN CE.

Már ci us 14-15-én te le pü lé se in ken: Meg em lé ke zé sek az
1848. már ci us 15-i for ra da lom ról és a sza bad ság harc ról.

Már ci us 17-én, csü tör tö kön 18.30 ó. Csepregen a PSMSK-
ban: Mind örök ké Jú lia – a For rás Szín ház elõ adá sa a Dé ry né -prog -
ram ke re té ben.

Már ci us 17-én, szom ba ton 18 ó. a Bü kön, a BMSK szín ház ter -
mé ben: Zagy va Ban da kon cert és tánc ház.

Áp ri lis 2-án, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban (Eöt -
vös u. 9.): Bü ki TK–Gyõri ETO KC U22 – NB II-es nõi baj no ki ké zi lab -
da-mér kõ zés.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a visitbuk.hu, 
a csepreg.hu és a naturpark.hu/ hon la po kon.

Dr. Galiotti Csa ba:

Év for du ló
Itt be lül va la mi fur csán nyo maszt, 
mert ér zem azt, mit 174 éve tán
érez tek õk egy ta va szon, s az õs apám
biz ton nem néz te, mit nyer, hol ha szon
ha áll. Csak meg halt jel te len, mert
jött az õsz, a szer te len sza bad ság te me tõ,
el si rat ta dús esõ a kort s a kart, mely 
le hullt. Szív se dob ban töb bé sok száz ezer,
de a mély bõl, ér zem, szól nak õk, mint,
tom pa, las sú bõr do bok a pusz tán, a föld 
fel re ped, s az or szág mint óri á si tál
ro pog, re cseg, hív ja sok el ve szett fi át,
a fel szí nen már iz zik-ég a le foj tott
pa rázs és áll, áll a nép a bû nös, a né ma, 
so ká ig hall ga tó, nem ér dek li már, ho va
sújt, ho va vág a ba kó, egy rec  cse nés,
rop pant ezer bi tó és rács, ezer éves álom
vá lik valóra… ütött az óra.
Hát rál, me ne kül már az el nyo mó. Most 
tíz mil lió egy szer re fúj ja ég fe lé a dalt,
ott ál lunk, hol Pe tõ fi so ha sem sza valt, 
de ím, lát ja még is száz ezer re mény ke dõ;
ki vív ta vég re a di a dalt, le súj tott
egy ret ten tõ erõ, az igaz ság vég re
ki mond va, a szá zad ír ta hö rög ve, kön  nyel
és vér rel a por ba, ám még is fel ra gyog
a szó: Sza bad ság! Te hût len, úgy vár tunk,
szállj le, ma radj itt ná lunk,

most… és mind örök re.
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A csepregi üzem a töb bi cu kor gyár hoz ha son -
ló an kor sze rû gaz da sá go kat mû köd te tett, ahol a
cu kor ré pa mel lett ga bo nát és ta kar mány nö vé -
nye ket ter mesz tet tek, és je len tõs ál lat tar tás is folyt.
A gyár ala pí tá sa után az em lí tett bir to ko -
kon kí vül újabb, ki sebb-na gyobb föld te rü -
le te ket is vá sá rol tak és bé rel tek, s a
csepregi ke rü let 1.902 kat. hol dat tett ki.
Kez det tõl bé rel het ték a csepregi
Markovics ura da lom hoz tar to zó Szent ki -
rályt és Meggyes pusztát, Jankovics Gyu la
csepregi bir to ká ból pe dig a Paj tás ker tet,
az An na- és a Vö rös-ma jort, va la mint a
hoz zá juk tar to zó föl de ket. A Jankovics-
birtokokat Schoellerék 1884-ben az egy -
ko ri Nádasdy-kastéllyal és a hoz zá tar to zó (fel sõ)
ma jor ral együtt meg is vá sá rol ták. 

A Schoeller Co. ál tal meg vett dasztifalui Kont
ma jo ri (ma Egyházasfalu ré sze), va la mint a Ke -
resz tény-új ma jo ri (ma Egyházasfalu ré sze) ura -
dal mak ré pa ter mé sét is a csepregi gyár dol goz -
ta fel. Egyéb kö ze li te le pü lé se ken (Gyalóka,
Salamonfa, Gyülevíz, Kislédec, Völcsej) is vá sá -
rol hat tak vagy bé rel het tek bir to ko kat, me lyek az
üzem le ál lí tá sa után a Nagy cen ki Cu kor gyá rak
Rész vény tár su la tá hoz, fõ leg an nak felsõbüki
gyá rá hoz ke rül tek. Sok te le pü lé sen a föld bir to -
kos ok kal és a gaz dák kal szer zõd tek cu kor ré pa
ter mesz tés re. Eh hez a ve tõ ma got a gyár biz to sí -
tot ta, s a ter mény fel dol go zás után a ré pa sze let
egy ré szét vis  sza ad ták a szer zõ dõ fél nek. Az
1885. évi Or szá gos Ki ál lí tás is mer te tõ je az aláb -
bi a kat ír ta: „A csepregi cu kor gyár (Carstanjen
G. és tár sa) egyi ke a leg na gyobb be ren de zé sû

ma gyar gyá rak nak. Sa ját intensiv gaz da sá ga in
800 ka taszt rá lis hold ré pát ül tet, me lye ken az
utol só évek át la gá ban holdankint 180 má zsát
ter mel. Azon kí vül 1400 ka taszt rá lis hol don ül tet -

nek szá má ra vi dé ki ter me lõk ré pát, mely nek
má zsá ja 1 fo rint tal vál ta tik be.”

A ke rü le tek ben – a szék he lyen és a ma jo rok -
ban – a tiszt vi se lõk nek és a dol go zók nak, be le -
ért ve a cse lé de ket is, kor sze rû, tég lá ból ké szült
és cse rép te tõs épü le te ket vá sá rol tak, il let ve épí -
tet tek. A la ká sok nagy sá ga vi szont mu tat ta a
bent la kók tár sa dal mi hely ze tét. A cse lé dek nél
ál ta lá ban 2 csa lád la kott a kö zös kony hás, 1-1
szo bás la ká sú hos  szú há zak ban. Az ipa ro sok és
egyéb al kal ma zot tak na gyobb te rü le tû és bel -
ma gas sá gú, önál ló kony hás, 2 szo bás, sor há -
zak ban él tek. A tiszt vi se lõk nek ki sebb-na gyobb
kú ri á kat, vil lá kat vá sá rol tak vagy épí tet tek. A gé -
pe ket szí nek ben tá rol ták, és ja ví tó mû he lye ket is
mû köd tet tek a szük sé ges szak mun kás ok kal. Az
ál lat ál lo mányt is meg fe le lõ épü le tek ben he lyez -
ték el. A ter mé nyek tá ro lá sá ra szé rûk, paj ták és
mag tá rak áll tak ren del ke zés re.

A cu kor gyár ke rü le te i ben a föl dek meg mun -
ká lá sát bér mun kás ok vé gez ték a gyár mun ka -
esz kö ze i vel. Az ura dal mak ban dol go zó cse lé -
dek az egész év re meg ál la pí tott jut ta tá so kért, az
ún. „kon ven ci ó ért” (ter mé szet be ni jut ta tás, bi zo -
nyos ál lat tar tás, né mi pénz) vál lal tak mun kát. A
he lyi és a kö ze li gaz da sá gok cse lé dei és gyer -
me ke ik kö zül szer ve zõ dött a kam pány alatt a
gyár ban idény mun kát vég zõk je len tõs ré sze.

A Szakonyba me nõ or szág út tal pár hu za mo -
san és a Fe ke te út tól bal ra, há tul lát ha tók az ipa -
ro sok és más ál lan dó dol go zók, il let ve a cse lé -
dek egy ré szé nek la ká sai. A Fe ke te út tól bal ra,
elöl van a má zsa ház, a má sik ol da lon a gyár
mö gött, az Öreg Répce kö ze lé ben pe dig a
tisztiház. Az ak ko ri alsószakonyi ha tár út tal pár hu -
za mos, leg hos  szabb épü let ben vol tak a kü lön -
bö zõ mû he lyek.                                     Sá gi F.

A csepregi cu kor gyár
és a Sop ron vár me gyei cu kor ipar kap cso la ta                                      V. rész

A né mi leg át ala kí tott sor há zak a Fe ke te út tól bal ra, há tul

A csepregi cu kor gyá ri te rü let az 1881-es térképen
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