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Összefogtak az Alpokalján
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS Az a fontos, hogy mindenki legyen büszke a falujára

Sopronkövesd (tk) – „Ne
a turisták kiszolgálására
rendezkedjenek be a fal-
vak, hanem éljék a saját
életüket, és ebbe szagol-
janak bele a hozzánk lá-
togatók.” Ezt a nem min-
dennapi szemléletet kö-
veti az a néhány határkö-
zeli falu, amelyek öt évvel
ezelőtt Napnyugat Turisz-
tikai Egyesület néven tö-
mörültek.

Az egyesület a fertőszent-
miklósi központú Alpokalja-
Fertőtáj Vidékfejlesztési
Egyesület bábáskodásával
jött létre, Zsira központtal. A
kilenc alapító – Gyalóka, Lö-
vő, Répcevis, Röjtökmuzsaj,
Sopronhorpács, Sopronkö-

vesd, Szakony, Völcsej, Zsira
– és a két utólag csatlakozott
– Nagycenk és Nemeskér –
önkormányzat vezetőit első-
sorban az előnyösebb pályá-
zati feltételek ösztönözték a
szervezet létrehozására. (Raj-
tuk kívül néhány vállalkozó
és civil szervezet is tagja az
egyesületnek.) Kimondva-ki-
mondatlanul pedig az is ott
volt a szándék mögött: az Al-
pokalja térség települései
csendesebbek, kevesebb fi-
gyelmet kapnak az egyazon
kistérségben levő, szomszé-
dos Fertőtájhoz képest.

Az első években máris két
sikeres pályázatot tudhat ma-
ga mögött a szerveződés,

melyek mind a helyi közös-
ségi élet, művelődés, termé-
szetjárás feltételeit jobbítot-
ták. Az első pályázat jóvoltá-
ból végigfotózták a települé-
sek látványosságait, közös

honlap és háromnyelvű is-
mertető kiadvány készült, a
honlap kezeléséhez is megte-
remtődött a technikai háttér.
A következő elnyert forrás-
ból a túraútvonalak mentén

információs táblákat és mo-
bil vécéket helyeztek ki, fe-
dett kerékpáros-pihenőket
építettek. Az összegből jutott
rendezvényszervezésre is,
melynek során az egyes köz-

ségek már bejáratott prog-
ramjait tették igényesebbé és
kötötték csokorba. Ekkor, há-
rom éve született meg a „Ká-
polnák útján” elnevezésű ke-
rékpártúra, amely azóta ha-
gyománnyá vált. Az apropó
az volt: nem is ismerjük egy-
más értékeit! A kerekezők
Répcevisről indulnak, s
szebbnél szebb kápolnákat
útjukba ejtve, dalolások, ven-
déglátások, beszélgetések so-
ra után érnek végül Sopron-
kövesdre, majd vissza a kiin-
dulási ponthoz. Vannak, akik
végigtekerik az egész utat,
míg mások csak egy-egy sza-
kaszához csatlakoznak. A
programot az idén június 4-
én ismét megszervezik.

S hogy hogyan tovább?
Az Alpokalja minirégióval
párhuzamosan tele vannak
tervekkel, már csak az új pá-
lyázati kiírást várják. Több
helyen van már szálláshely,
szükség lenne újabb ágyakra,
bútorokra. Elkelnek további
technikai berendezések. Terv,
hogy a térség minden polgár-
mestere kapjon biciklit, hogy
az emberek közt, sokat látva
közlekedjen. Több település
szeretne kultúrpajtát a ren-
dezvényekhez, jól jönne egy
közös mobil színpad, szín-
padtechnika, rendezvénysá-
tor... Nem elérhetetlen vá-
gyak. Fülöp Zoltán, az egye-
sület elnöke szerint a fő cél
nem a turistáknak való meg-
felelés. Legalábbis nem nagy
attrakciókkal. Szeretnének
minél több embert bevonni,
hogy az itt élők büszkék le-
gyenek a falujukra, értékeik-
re. Hogy a rendezvényeken
lássák egymás örömét, épül-
jön a közösség. Aztán a többi
meg majd jön magától.

A felvételek a tavalyi Kápolnák
útján készültek. Ilyenkor nyolc-
tíz helyszínt látogatnak végig a
környékből érkező kerékpáro-
sok, de akad az érdeklődők kö-
zött külföldi is. Fent: a biciklis
csapat a sopronhorpácsi, lédeci
kápolnánál. Lent: Völcsejen éne-
kes, gitáros műsorral fogadták
a túrázókat a vendéglátók

Fotó: Keszei Andrea

A fejlesztések
egyik fő iránya a
biciklis turizmus

Sütit is
levendulából

Répcevis (tk) – A levendu-
la világában hirdetett ka-
landozást a közelmúltban
Tamás Anikó táplálkozási
tanácsadó.

Anikó répcevisi otthonában és
a helyi művelődési házban is már
többször tartott főzési bemutatót
azoknak, akik az egészséges,
húsmentes, magvakon, növénye-
ken alapuló étrend iránt érdek-
lődnek. Legutóbbi összejövetelé-
nek középpontjába a levendulát
helyezte, hiszen ez az egyik leg-
fontosabb gyógynövényünk, na-
gyon sokaknak a kertjében jelen
van, ám a felhasználási lehetősé-
geiről nem tudunk eleget.

– A levendula az egyik leg-
fontosabb immunrendszer-erősí-
tő, biostimulátor – magyarázta
Tamás Anikó. – A modern ember
gyógynövénye, mert segít a min-
dennapos stressz leküzdésében.
Már látványa és illóolajának be-
lélegzett illata is jótékony hatás-
sal van ránk. Káros mellékhatása
nincs, előnyeit azonban már
2500 éve élvezi az emberiség.

Kevesen tudják, hogy a leven-
dula nemcsak illatpárnában, teá-
ban kerülhet a háztartásunkba,
hanem a gasztronómiában is fon-
tos szerepet játszhat. A beszélge-
tés mellé Anikó levendulatortá-
val, teljes kiőrlésű liszttel készült
levendulás aprósüteményekkel
kínálta vendégeit.

Ha előbb nem, a gyógynö-
vény szüretelésének idején Anikó
újból kóstolót tart. De tervezi
egyéb, idényhez kötődő temati-
kus napok, így például cseresz-
nyenap tartását is az egészség és
a gasztronómia témája iránt ér-
deklődőknek.

Tamás Anikó levendulatortát, ap-
rósüteményt, teát, fagyit kínált
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Itt nyugszanak Gárdonyi ősei
Nemeskér (esz) – Az ottho-
nos falucska egyebek mel-
lett arra is rendkívül büsz-
ke, hogy ott éltek Gárdo-
nyi Géza apai nagyszülei,
akiket a község evangéli-
kus temetőjében helyez-
tek végső nyugalomra.

A sírok azonban áldozatául
estek a rengeteg eltelt eszten-
dőnek, és emlékük lassan a
homályba vész – a falu ön-
kormányzata és a Nemeské-
rért alapítvány elkötelezett
abban, hogy megakadályozza
ezt.

– A település önkormány-
zata és a Nemeskérért alapít-
vány kuratóriuma március 11-
én ellátogatott Szőlősgyörök-
re, ahol Gárdonyi Géza édes-
apjának tiszteletére
készített emlékművet
avattak fel. Mindig
tudtuk, különleges do-
log az, hogy ennyire
kötődünk a Gárdonyi
családhoz, de a ren-
dezvény különösen
meghatott és inspirált
minket – mondta Joóné Nagy
Csilla, a falu polgármestere. –
Szőlősgyörökhöz csatlakozva

mi is szeretnénk megóvni a
család kultuszát. Célunk,
hogy ápoljuk a nagyszülők,
név szerint Ziegler Kristóf és
Witthold Rozina emlékét,

ezért a közeljövőben szeret-
nénk elhelyezni egy emlék-
művet az evangélikus temető-

ben, hogy mindenki leróhassa
ott a kegyeletét és tiszteletét –
tette hozzá.

– Úgy gondoljuk, hogy ez
az emlékmű kiváló lenne arra

a célra is, hogy ideláto-
gassanak a környékbeli
iskolák diákjai, és egy
rendhagyó történelmi
óra keretében megte-
kintsék azt. Így olyan
helyszínen tanulhatnak
Gárdonyi Gézáról,
amely szorosan kötő-

dik hozzá – hallottuk a pol-
gármestertől.

Nemeskér önkormányzata
azért, hogy igazán méltó em-
léket állítson a Gárdonyiknak,
a családhoz kapcsolódó pro-
gramokat is kíván szervezni a
későbbiekben.

Gárdonyi Géza édesapja,
Ziegler Sándor Mihály Ne-
meskéren született, de később
Bécsbe költözött, ahol elis-
mert fegyvergyáros lett. Ke-
vesen tudják, de különösen
fontos alakja volt az
1848–49-es szabadságharc-
nak. A magyarok megkérték
arra, hogy készítsen nekik
fegyvereket, ő pedig eleget
tett hazafias kötelességének.
Ezért később őt is ki akarták
végezni Aradon, azonban si-
került elszöknie.

Gárdonyi Géza maga nem
Nemeskéren született, de kö-
tődött a faluhoz. Többször járt
is Nemeskéren, és írásaiban
is gyakran említette a telepü-
lést.Az öreg temetőben sok a régi, földbe süppedt sír. Talán az egyikük Gárdonyi Géza felmenőit őrzi?
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A regényíró műveiben is
gyakran idézi a nemeskéri

gyermekkor emlékeit

A J Á N L J AÜszi

Kolléganőink állnak rendelkezésedre
ügyfélszolgálati irodánkban:
SZOMBATHELY, SZÉCHENYI ÚT 1., TEL.: 94/528-288

Üszi

JEGYET
TESSÉK!

Jegyvásárlás esetén, amennyiben bankkártyával fizet,
úgy +1,5% kezelési költséget számolunk fel!

AZ INTERNETES JEGYRENDELÉS

MACERÁS?
VÁSÁROLD MEG NÁLUNK A BELÉPŐJEGYEDET

SZÍNHÁZBA, FESZTIVÁLRA,
KONCERTRE, SPORTESEMÉNYRE!


