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Rövid hírek
• Egyházasfalu

Jó hangulatú mulatság volt
Az idei nyugdíjas nap is jól sikerült hisz

110 idõs fogadta el meghívásunkat. Idén is
tudtunk kedveskedni sztárvendéggel,
ugyanis operett énekesek lepték meg elõ-
adásukkal nyugdíjasainkat. Az óvodások
majd azt követõen pedig az iskolások adtak
elõ vidám színdarabot, mindkettõ nagyon jól
sikerült. Egyházasfalu kvíz keretén belül pe-
dig megkerestük az est legidõsebb, és egy-

ben a legaktívabb nõi és férfi résztvevõjét,
õket egy csokor virággal és borral köszöntöt-
te a polgármester, valamint egy tánc erejéig
felkérték õket alpolgármester asszonnyal. A
mulattságnak éjjel egykor lett vége!
Galavics Lászlónak köszönhetõen jó hangu-
latú mulatság kerekedett.      Sándor József

„A test és a lélek harmóniája”
A nem megfelelõ életvitel, a helytelen táplál-

kozás, a mozgásszegény életmód, a káros szen-
vedélyek, és a túlhajszoltság, hatással vannak
mind a felnõttekre, mind az óvodánkba járó
gyerekekre, illetve betegségek sokaságához ve-
zethet. Ezért választotta intézményünk nevelõtes-
tülete ezt a témát, a 2014. október 28-án egész-
ségneveléssel kapcsolatos szakmai napra a

Csepregi Óvoda és Bölcsõde KIKI-ben. A ren-
dezvény kapcsolódott Pedagógiai Programunk-
hoz, valamint a TÁMOP 6.1.2.-11/1-2012-1148.
számú Egészségre nevelõ és szemléletformáló
pályázatunkhoz is.  

A meghívottak Csepreg környéki óvodákból,
a város önkormányzatától, és a Megyei önkor-
mányzatból érkeztek.

Kökösy Sándorné intézményvezetõ asszony
köszöntötte a vendégeket. Haizler Ákosné óvo-
dapedagógus vezetésével óvodánk néptánc-
csoportja õszi dalokkal, mondókákkal, tánccal

kedveskedett a program nyitásaként. Nagy ér-
deklõdés kísérte az Eleki Életmódközpontból ér-
kezett doktornõ elõadását, amely a metabolikus
szindrómára hívta fel a figyelmet. Ezután lehetõ-
ség nyílt az eleki szakszemélyzet által az „EGÉSZ-
SÉG UDVAR”-ban egészségállapot felmérésre,
orvosi tanácsadásra. A csoportszobák átalakul-
tak az óvoda munkatársai keze által. Teret bizto-

sítottunk a „TEA UDVAR”-ban külön-
bözõ teák, egészséges alapanyag-
okból készült sütemények kóstolásá-
ra, a „LÁTVÁNY KONYHA UDVAR”-ban
pástétomok, húsmentes ételek ké-
szítésére, megízlelésére. A megked-
velt sütemények, pástétomok re-
ceptjét magukkal vihették az érdek-
lõdõk.  A „MOZGÁSTERÁPIA UDVAR”-
ban relaxációs tánccal, a
”MASSZÁZS-RELAX UDVAR”-ban pe-
dig kéz-, arc-, illetve testmasszázzsal
kedveskedtünk a vendégeknek. 

Az óvoda tornatermében fotóki-
állításon mutattuk be az alapítástól
eltelt éveket, a közelmúlt esemé-

nyeinek képeit pedig projektoros vetítéssel jele-
nítettük meg.

A szakmai nap megvalósításhoz, és sikeréhez
az intézmény minden dolgozója hozzájárult.

A nap zárásaként az élmények mellé levendu-
la illat zsákocskát, illetve saját ültetésû cserepes fû-
szernövényt ajándékoztunk vendégeinknek.

Kóbor Balázsné 
Óvodapedagógus, projektmenedzser

További képek a

www.repcevidek.hu weboldalon
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Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Következõ lapszámunk 2015. január 29-én jelenik meg!

Október hónap a mesékrõl, cso-
dákról és nem utolsósorban a gyere-
kekrõl szólt. Nem volt ez másképp
Egyházasfaluban sem, ahol szintén
megrendezték a Benedek Elek Mese-

hetet. Az eseménysorozatról az iskola
egyik oktatója Horváth Miklósné, Zsu-
zsa néni mesélt:

A Benedek Elek Mesehetet a
Könyvtári Szolgáltató rendszer ren-
dezvényével, egy bábelõadás meg-
tekintésével indítottuk, melyen óvo-
dásaink is részt vettek. A látottakra
építve tartottunk kézmûves foglalko-
zást, ahol a gyerekek rajzokat készít-
hettek és papírt hajtogathattak. A
gyerekek munkáiból közösen készí-

tettük el a faliújságot. A mesevetélke-
dõre változatos, kicsiknek és nagyob-
baknak érdekes, népmesék világát
megidézõ feladatokkal készültünk. A
könyvtári foglalkozás keretében

könyvajánló, mese-
részletek felolvasása,
könyvek nézegetése
szerepelt programja-
ink között. A klasszikus
és a mai irodalom
egyaránt megjelent
ajánlásainkban. Me-
sedélutánnal zártuk a
programsorozatunkat.
Ez az esemény moz-
gatta meg a legtöbb
érdeklõdõt, partnert,
meghívottat. Tartal-
mas, színvonalas, sok-

rétû programot tartalmazó hetet zár-
tunk, melyet a résztvevõk is pozitívan
értékeltek. Tanulóink így fogalmaztak:
„Máskor is legyen ilyen!”

Mesehét a Simonyi 
Károly Általános Iskolában Beköszöntõ

Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelõzõ negye-
dik vasárnaptól  karácsonyig számított idõszak. Advent elsõ vasár-
napja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Az advent szó
„eljövetelt” jelent. Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút ké-
szíteni. Az adventi koszorú õsét 1839-ben Johann H. Wichern német
evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23
gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyúj-
tott meg karácsonyig. Ma az adventi koszorú általában fenyõágból
készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyer-
tyák színe katolikus körökben lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót,
amely rózsaszín. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, minden
alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedé-
se szimbolizálja a növekvõ fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozó-
nak ad karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egy-
szerre ég az utolsó vasárnapon. Minden gyertya szimbolizál egy fo-
galmat: hit, remény, öröm, szeretet. 

Az adventi naptár használatának
népszokása 1900 körül kezdõdött, ki-
alakulása egy német édesanyához
kötõdik, akinek kisfia, Gerhard, már
hetekkel az ünnep elõtt türelmetlen-
kedett a várva-várt és megszokott
karácsonyi ajándékok miatt. Az
édesanya ezért érdekes és meglepõ
játékot talált ki gyermeke számára:
egy kemény papírlapot huszonnégy
részre osztott, mindegyik részre rátû-
zött egy-egy darab csokoládét,
majd megengedte, hogy a gyermek
minden este megegyen egyet-
egyet közülük. Mikor a kisfiú felnõtt,
nem felejtette el édesanyja meglepetését, és üzleti vállalkozásba
kezdett. Olyan naptárt szerkesztett, amelyen huszonnégy ablakocska
mögé egy-egy darab csokoládé vagy cukorka volt elrejtve, s ezek
csak a spaletták kinyitása után váltak láthatóvá. Amikor az utolsó ab-
lak is kinyílik, elérkezik a karácsony, a szeretet ünnepe, amelyen Jé-
zus Krisztus születésére emlékezünk. 

Annak ellenére, hogy a karácsony egy tradicionális keresztény
ünnep, sok nem-keresztény ember ünnepli világszerte a szeretet ün-
nepeként. A modern és népszerû ünneppel együtt jár az ajándéko-
zás, a karácsonyi zene, a különbözõ mintázatú üdvözlõlapok küldé-
se, templomi ünneplések, karácsonyi ebéd és ünnepi hangulatú tár-
gyakkal való díszítés. A legnagyobb érték, hogy a családok ilyenkor
együtt vannak és ilyenkor még kellõ idõt is tudnak szentelni egymás-
nak a rohanó világunkban.  Ahogy a karácsony elmúlik, máris itt a
szilveszter. December végén mindenki leltárt készít az elmúlt eszten-
dõrõl, hiszen már az ajtókon kopogtat az új év.  Ehhez az ünnepvárás-
hoz, ünnephez,  valamint a közelgõ új évhez mindenkinek minden jót
kívánok. BÚÉK!                                                              Sulics Bogi
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Advent Mesterházán
2014. november 30-án

délután szép számmal ösz-
szegyûltek a falu lakói az
Adventi ünnepségre. Dohi
Zsolt polgármester  köszön-
tõje után meggyújtották az
adventi koszorú elsõ gyer-
tyáját. Majd a közösségi
ház nagytermében meleg,
családias hangulatban
folytatódott az ünnepség,

ahol forró teával és süteményekkel kedvesked-
tek a megjelent falubelieknek.                  Dohi

• Lócs

Gyertyagyújtás 
A hagyományok szerint e kis faluban is ünne-

pélyes keretek között lobbant fel az adventi ko-
szorú elsõ gyertyalángja. Lanczkorné Nagy Erika
köszöntötte a szentmise után az egybegyûlteket,

majd Kovács Csaba Albert atya fejezte ki örö-
mét e kis közösség összetartó erejét és az adven-
ti készülõdés fontosságát kiemelve. Kérte a je-
lenlévõket, hogy lélekben megújulva készülje-
nek a legszebb ünnepre, várják együtt a Kisjézus
születését. Az ünnepi gondolatok után a falube-
li asszonyok által sütött finomságokat kóstolva és
forralt bort, meleg teát kortyolgatva beszélget-
tek a téren az emberek a koszorún égõ gyertya
nyújtotta melegséget érezve.                       bse

Felejthetetlen zenei élményben volt része an-
nak a zeneszeretõ közönségnek, aki november
utolsó szombatján a büki Mûvelõdési Központ szín-
háztermében a Büki Nõi Kar 20 éves jubileumi
hangversenyére elfogadta a kórus
tagjainak a meghívását. Családtagok,
barátok, munkatársak, régi kórusta-
gok, a város vezetõi és a város társkó-
rusainak tagjai töltötték meg a nézõte-
ret, hogy köszöntsék a jubiláló kórust és
osztozzanak örömükben. 

A kórus 20 évvel ezelõtt ilyentájt,
õsszel állt össze, kb. 10-15 fõvel a Mû-
velõdési Ház akkori vezetõjének, Kátai
Katinak a felkérésére, hogy karácsonyi
dalokkal örvendeztessék meg a község
lakosságát. Az elsõ, karácsonyi fellépés akkora si-
kert aratott, hogy lendületet adott  a csoport tag-
jainak, akik azóta is együtt énekelnek. Õk voltak az
elsõ felnõtt kórus a településen. Énekelni szeretõ lá-
nyok, asszonyok alkotják a kórus tagságát, jelen-
leg 25-en vannak. A kórus vezetõje a kezdetektõl

Hárominé Orbán Erika. Zongorán kísér Bogáti Péter.
Repertoárjukban egy és többszólamú népdalok,
kórusmûvek, operettek és könnyûzenei dalok is
megtalálhatók. Céljuk, hogy a település és a szû-

kebb pátria hagyományait is felkutassák, megõriz-
zék és átadják a jövõ nemzedékének. Kapcsolatot
ápolnak a helyi kórusokon kívül a törökbálinti és tá-
ti kórusokkal is.                                                bse

A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon

A zene, az kell...

2015. január 1-jén lép hatályba a 37/2014.
(IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó
táplálkozás-egészségügyi elõírásokról, mely a köz-
étkeztetésben eddig csak ajánlásként szerepelt. 

A cél az, hogy egészségesebb élelmiszerek fo-
gyasztásával - több friss zöldség, gyümölcs, teljes
kiõrlésû gabona adásával, kevesebb só és cukor
felhasználásával – javuljon az egyén életminõsé-
ge, csökkenjen a túlsúlyosok, és az ennek követ-
keztében kialakuló megbetegedések száma. A
közétkeztetés a lakossági csoportok egészségi ál-
lapotának alakulásában - különös figyelemmel a
gyermekkorra - jelentõs szerepet tölt be.

Sohasem késõ változtatni! De nem csak a köz-
étkeztetésben fontos, hanem az otthoni környezet-
ben is! A Népegészségügyi Intézet  tisztelettel kéri

mindazok – közétkeztetõk, intézményvezetõk, szü-
lõk, pedagógusok – segítségét, példamutatását
és támogatását, akik részt vesznek és felelõséggel
tartoznak a felnövekvõ generáció táplálkozási szo-
kásainak kialakításában. Közös cél kell, hogy le-
gyen az egészséges közétkeztetés megvalósulása. 

A Népegészségügy Intézetek a közétkeztetés
táplálkozás-egészségügyi követelményeinek rend-
szeres figyelemmel kísérésével, oktatással és ta-
nácsadással vesznek részt a cél elérése érdeké-
ben. Tegyünk közösen azért, hogy a gyermekek,
betegek, idõsek egy egészségesebb, változato-
sabb, az élettani szükségleteknek megfelelõbb
közétkeztetés részesei lehessenek.

Vas Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Egészséges táplálkozás - egészséges társadalom, 
avagy mi várható a januártól bevezetésre kerülõ közétkeztetési reformtól?
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Volt egyszer egy háború, ami
nagyobb volt minden korábbinál,
ezért kitörését követõen nem sokkal
a kortársak a Nagy Háború elneve-
zést adták neki. Cinizmustól, vagy
bölcs elõrelátástól vezérelve né-
melyek hamarosan az „elsõ” sor-
számot illesztették a világméretûvé
terebélyesedett háború
neve elé. S miután ké-
sõbb valóban jött egy
újabb, s még nagyobb
összecsapás, a Nagy Há-
borút a továbbiakban
már csak elsõ világhábo-
rúként emlegették.

Az összesen több mint
15 millió ember halálát
okozó, négy éven át tartó
öldöklõ küzdelem a kora-
beli gyarmati rendszer újrafelosztá-
sáért indult. Bár valamennyi részt-
vevõ nemzet meg volt gyõzõdve
arról, hogy gyors támadássorozat-
tal legyõzheti ellenfeleit, és fél év
alatt véget érhetnek a hadmozdu-
latok, a háború végül négyévnyi
véres küzdelemmé terebélyese-
dett. Az elnevezés megváltozása
ellenére az elsõ világháború a ma-
gyarság számára kiemelkedõ je-
lentõségû „Nagy Háború” maradt:
végkimenetele sorsdöntõen meg-
határozta az egész XX. század tör-
ténelmét, s következményei a mai
napig hatnak.

Az iskola aulájában látható kiál-
lítás az elsõ világháború kitörésé-
nek 100. évfordulója alkalmából
készült. Bár sem a háborúban, sem
az utána következõ felfordulásban
nem vált harcok színterévé ez a vi-
dék, tengernyi szenvedés várt a
bükiekre is. 

Közel ötszázan vonultak be a
harcoló seregbe, nagy részük az
orosz frontra került. Tudomásunk sze-
rint pontosan százan soha nem tér-
tek vissza. Nevük a templompark-
ban, az 1926-ban felállított hõsi em-
lékmû márványtábláján olvasható.
Néhány hõsi halált halt katona ne-
ve: Enzsöl János, Gyurátz Pál, Fekete
Sándor, Landauer György, Patthy
Sándor, Szanyi Ferenc, jellegzetes
büki nevek, leszármazottaik ma is
köztünk élnek.       Böcskör Katalin

A cikk folytatása

www.repcevidek.hu
weboldalon

A Dr. Csepregi Horváth János Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola már hatodik alkalommal ren-
dezte meg november 21-én a tele-
pülésünkön és környékünkön élõ
nemzetiségek kultúráját bemutató
mûsorát. 

A korábban jelentõs számú né-
met anyanyelvû lakosság mind
Csepregen, mind a szomszédos Kis

(egykor Német) zsidányban már ré-
gen elmagyarosodott, illetve egy ré-
szüket az 1940-es évek végén kitele-
pítették. A közeli Kõszegfalván viszont
ma is õrzik német hagyományaikat a
település lakói. Napjainkban is van-
nak Csepregen gyerekek, akik ide-
gen nyelvként a németet tanulják az
iskolában. Elõször az õ kedves mûso-
rukat láthattuk. Az említett falvak
gyermekei a kõszegi Béri Balogh
Ádám Általános Iskolába járnak. Õk

a Nagyapó és a répa c. mesét mu-
tatták be, majd az iskola német nem-
zetiségi kórusa énekelt hangulatos
gyermekdalokat.

A rendezvényt meglátogatta dr.
Karagity Mihály, a Horvát Köztársa-
ság tiszteletbeli konzulja. Rövid üd-
vözlésében beszélt az országunk te-
rületén élõ horvát nemzetiségi cso-
portokról. Közülük a gradistyeiek kul-

túrájából a horvátzsidányi
gyermekek hagyományõrzõ
együttese adott ízelítõt. Mon-
dókáikat és gyerekjátékaikat
a falu idõs lakóitól gyûjtötték.
Dalaik, táncaik, melyekhez a
fiatalokkal megerõsített zene-
kar biztosította a kíséretet,
nagy sikert arattak. A helyi
horvátok képviseletében
Kutrovits Andrea énekelt egy
szép népdalt.

Acsepregi roma nemzetiség kép-
viseletében Kovács Fruzsina és Laka-
tos Stefánia mutatott be látványos
táncokat – természetesen mezítláb.
Majd a Triola Mûvészeti Iskola meghí-
vására a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Edelénybõl érkezett Új Art Ért AMI
tánc és dráma tagozatának tanulói
és tanárai adtak elõ dalokat és tán-
cokat. Az estébe nyúló mûsorra Hor-
váth Béla és cigányzenekara tette fel
a koronát virtuóz játékával.        igás

Volt egyszer egy háborúNemzetiségi nap
a csepregi iskolában
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• Lócs

Rövid hírek

Adenti kirándulás Grazba
A lócsiak közössége az önkormányzat tá-

mogatásával az elmúlt év sikeres adventi ki-
rándulásán felbuzdulva az idén határainkon
átlépve, a grazi adventi vásárra szervezett
utat. Advent elsõ vasárnapján Horváth Lívia
idegenvezetõvel vágtak neki az útnak. Céljuk
nem csak a vásárban való kalandozás volt,
hanem a város nevezetességeinek a megis-
merése is. Elsõként megtekintették a Dómot és

a Mauzóleumot, majd a Harangjáték térre sé-
táltak. A közelben a Mehlplatz piacán is ter-
mészetesen kíváncsian körülnéztek. Innen a
fõutcára vezetett útjuk, ahol megcsodálták a
Tartományi Székház udvarán a jégbõl faragott
Betlehemet. A középkori negyedben a Feren-
ces templomnál pihentek meg, ahol szintén
egy kisebb vásárra bukkantak. Elsétáltak a
Kagylóhídhoz, majd a Schlossberghez tértek
vissza. Innen lifttel, illetve fogaskerekûvel men-
tek fel a hegyre az Óratoronyhoz, ahonnan
csodálatos kilátásban volt részük a teljes Vi-
lágörökségi belvárosra. A közös városnézést
követõen aztán mindenki kedvére nézelõdött
a csodaszép árukat kínáló vásárban, vásárolt
emlékeket, karácsonyi díszeket. A krampuszfu-
tás érdekes látványosság volt a vásári forga-
tagban. Kellemesen elfáradva, szép emlékek-
kel, feltöltõdve tértek haza kiránduláson részt-
vevõ gyerekek és felnõttek.                     bse

Csepreg új polgármesterét, Vlasich Krisztiánt
kértem meg, tekintsük át a gyõztes választási prog-
ramját. Beszéljen részletesen korábban megfogal-
mazott céljairól.

– A település mezõvárosi hagyományaira
is gondolva, elsõsorban a mezõgazdaságban
lát lehetõséget új munkahelyek teremtésére?

– Munkahelyteremtéssel kapcsolatos elképze-
léseim jelenleg elõkészítési fázisában állnak. No-
vember 27-én a képviselõ-testület egyöntetûen tá-
mogatta azon elképzelésemet, mely a Vasi Éléstár
programhoz csatlakozva, kidolgozásra és gyakor-
lati megvalósításra tesz javaslatot. Szakmai szerve-
zetek bevonásával, régi hagyományainkra építve
szeretnénk gyümölcsültetvényt létrehozni, melyre
alapozva egy sikeres projekt esetében feldolgozó-
üzemet is létesítenénk. A Városfejlesztési és Pénz-
ügyi Bizottság kiemelt feladatának szánom az
iparterület tulajdonosaival történõ egyeztetést, an-
nak érdekében, hogy a jelenleg parlagon fekvõ
iparterületen új munkahelyek létesülhessenek.
Ennek egyik alapfeltétele a sikeres szennyvíztisztító
projekt véghezvitele, melyre kormányzati ígérvé-
nyünk van.

– A közmunkaprogram és a városgazdál-
kodás átalakítása, modernizálása összekap-
csolódik, s valami már elindult.

– Átalakítás alatt áll az önkormányzat állomá-
nyához tartozó városgazdálkodás részlege. Cé-
lunk egy ütõképesebb és hatékonyabban, ered-
ményesebben dolgozó egység felállítása, mely a
közvélemény számára is megelégedéssel szolgál.
Munkaeszközök, gépek és egy új tehergépkocsi
beszerzésére van szükség. Jelenleg egy Volkswa-
gen Caddy gépjármûvel rendelkezik az önkor-
mányzat. Terveink között szerepel a közfog-
lalkoztatotti állomány szakmai képzése, ezáltal is
hozzásegítve õket az elsõdleges munkaerõpiacra
való visszatéréshez.

– Hogyan valósul meg a város költségve-
tésének saját lábra állítása?

– Egy költségkímélõ elven mûködõ, hatékony
önkormányzatot és városgazdálkodást szeret-
nénk, mely a takarékosság és a saját lábra állás
egyik alapelve. Egy kidolgozott, a társadalom
minden szereplõjével – lakosság, civil szerveze-
tek, vállalkozók – egyeztetett adórendszer beve-

zetését tervezzük a 2016-os esztendõtõl. Az új
munkahelyek megteremtésével is plusz bevéte-
lekre tehet szert város. 

– Milyen felújítások, korszerûsítések vár-
hatók?

– Egyelõre járdaépítésre és mezõgazdasági
utak javítására, kialakítására körvonalazódnak pá-
lyázati lehetõségek. Úgy tûnik, hogy a belterületi
útjaink állapotának javítására jelentõs saját forrást
kell biztosítanunk, ahhoz, hogy megkezdõdhessen
az átfogó úthálózati rekonstrukció. A városi költség-
vetés összeállításánál úgy kell terveznünk, hogy az
emberek jogos elvárásainak eleget tegyünk, mely

szerint a befizetett adóikkal szemben az infrastruk-
túra is fejlõdjön. Intézményeinknél megkezdõdtek
az energetikai felmérések. Keresni fogjuk azon pá-
lyázati lehetõségeket, melyek segítségével külsõ-
belsõ korszerûsítések érhetõk el intézményeinknél.
Minden olyan lehetõséget megragadunk, mely a
város érdekeit szolgálja.

– A múzeumi területen lesz-e változás?
– A korábbi városvezetés nem tudta meg-

nyugtatóan rendezni ezt a kérdéskört, a feladat
elvégzése így ránk vár. A Balogh Jánosné dr.
Horváth Terézia és Eperjessy Dóra által felaján-
lott tárgyakból és dokumentumokból készítendõ
Köz- és fõnemesek Csepregen c. kiállítás elhe-
lyezéséhez azonban rendbe kell hoznunk a volt
okmányiroda épületét. A kiállítással tovább bõ-
vül Csepreg kulturális kínálata, viszont a helytör-

Új irányok 
– lendületes városvezetés
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téneti gyûjtemény megnyugtató rendezése to-
vábbi intézkedésekre szorul.

– Vízfelületeink kihasználásában milyen
lehetõségeink adódnak?

– Az önkormányzat, a tulajdonosok, illetve a
szakmai szervezetek bevonásával képzelem el a
fejlesztések részletes kidolgozását és megvalósítá-
sát. A Vas Megyei Horgász Szövetség által koráb-
ban kidolgozott fejlesztési elképzeléseket kell lepo-
rolnunk. Ezek felfrissítve ma is megvalósíthatók pá-
lyázatokkal, s a sport és horgászturizmus fellendülé-
sét eredményezhetik.

– Milyen elképzelések fogalmazódnak
meg a helyi kastélyokkal kapcsolatosan?

– A városi fejlesztési koncepció mellett, készül a
Felsõ-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás fej-
lesztési koncepciója, mely kiemelten foglalkozik
kastélyaink kitörési lehetõségeivel. Ilyen opcióként
a gasztroturizmus kiépítése is szóba kerülhet.

– A Malomkerti Sportlétesítmény területén
zajló fejlesztéseket már lapunk októberi szá-
mában ismertette. További fejlesztések is
várhatók?

– Az új pálya, automata öntözõrendszer és
biztonsági korlátok kiépítését követõen, a világí-
tás, majd az épület rekonstrukciója van tervben.
A játszótér megépítése kezdete volt egy átfogó
parkrendezési programnak. Terveim között sze-
repel az alsóvárosi, felsõvárosi és az Attila utcai
parkok rendbetétele is. Mindhárom parkunk a
jelenleginél nagyobb megbecsülést érdemel. Új
padok, szemetesek és lehetõségünkhöz mérten
egy-egy játszótéri elem kiépítését tervezzük a
ciklus végéig. 

– A fiataloknak milyen kulturált szórako-
zási lehetõségeilesznek?

– A Malomkerti Sportlétesítmény fejlesztésével
új közösségi terek jönnek létre, melyben lehetõség
adódik majd új sportágak ûzésére. A jövõ évben a
várossá avatás 20 éves évfordulójának alkalmá-
ból, ennek a korosztálynak is célzottan szervezünk
majd programokat. A városi éves rendezvényterv
összeállításánál e célcsoport igényeit is figyelem-
be vesszük. A kistérségi õstermelõk, civil szerveze-
tek, helyi lokálpatrióták és a fiatalok bevonásával,
hagyományainkra építve új rendezvénysorozat
beindítását tervezzük.

– Milyen településekkel várható a közeljö-
võben testvérvárosi kapcsolat létesítése?

– Terveink között szerepel a Vas Megyei Önkor-
mányzat Civil és Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottsá-
gával együttmûködésben erdélyi és felvidéki ma-
gyar településekkel történõ kapcsolatfelvétel.

– Milyen szempontok alapján került kine-
vezésre az új jegyzõ?

– Dr. Varga-Lazányi Irén lett Csepreg város új
jegyzõje 2014. december 1-vel. A kistelepülési ön-
kormányzatok polgármestereivel közösen úgy ítél-
tük meg, hogy Õ tudja munkájával leghatéko-
nyabban segíteni az általam megfogalmazott cél-
kitûzéseket, illetve a hozzánk tartozó kistelepülési
önkormányzatok, Tömörd, Lócs és Tormásliget érde-
keit is képviselni. Célunk egy sokkal hatékonyabb
és eredményesebb önkormányzat kialakítása.

Kívánom, hogy tervei megvalósításához
legyenekegyüttmûködõk a partnerek, álljon
rendelkezésre a szükséges anyagi forrás és
lakossági támogatás.                   Sági Ferenc

Könyvbemutató Bükön

November közepén Büki Attila: Csavarvonal cí-
mû verseket és versfordításokat tartalmazókötetét
mutatták be a Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban. A vendégeket dr. Németh Sándor
polgármester köszöntötte, s elmondta, hogy a
gyermek- és ifjúkorát Bükön töltõ, a település nevét
felvevõ költõ-festõmûvésznek folyamatos kapcso-
lata van a szülõfölddel.

Dr. Gyurácz Ferenc, a könyvet megjelentetõ
Magyar Nyugat Könyvkiadó vezetõje utalt arra,
hogy ez már az 56. könyvük, s ebbõl hat Bükhöz
kötõdik. Röviden felvázolta az írótárs életútját, s
megemlítette, hogy alkotásaiban érzõdik a szülõ-
föld hatása. Modern költõi módszereiben Kiss Dé-
nessel és Nagy Gáspárral rokon. Majd Attilát be-
széltetve kirajzolódott elõttünk a régi Bük, szóba
került a dajka, a mély nyomot hagyó tanári kar, a
gyermekkori emlékekben osztozó iskolatársak és
több esemény is, melyekre ma is szívesen emlé-
kezik a szerzõ. Tudatuk és érzelmeik alapján e táj-
hoz is kötõdik Berzsenyi Dániel, aki többször meg-
fordult Alsóbükön a rokonainál; Felsõbüki Nagy
Pál, Szarka Géza íróés Fülöp Attila operaénekes is,
kikkel eszmeiségében rokon. Megosztotta a hall-
gatósággal a hegyfalui és ócsai munkahelyéhez
kötõdõ emlékeit is. Az anekdotázás közben egy-
egy témához kapcsolódó verset Kubik Anna Kos-
suth- és Jászai-díjas színmûvész tolmácsolt nagy
átéléssel a kötetbõl. Az est dedikálással és baráti
beszélgetéssel ért véget.                               

SF

Elõzõ lapszámunkban tévesen közöltük a nemesládonyi választási eredményt. A helyes lista itt található. 
A hibáért elnézést kérünk. A polgármester Németh László független • Képviselõ testület választása: Bencsik
Gabriella független, Csay Zoltán független, Németh Ádám Sándor független, Szilvágyi János független

Helyesbítés
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• Nagygeresd

Nyugdíjas találkozó
Nagygeresd önkormányzata idén is meg-

rendezte a hagyományos nyugdíjas találko-
zót. Az eseményre október 26-án, vasárnap
került sor a geresdi Faluházban.

A program délelõtt kezdõdött, Németh La-
jos polgármester  beszédével, aki elõször az
1954-ben, a nagygeresdi iskolában végzettek
osztálytalálkozójára érkezett vendégeket üd-
vözölte kedves szavaival. Ezt követõen a fris-
sen megválasztott képviselõ testület tagjai vi-
rággal köszöntötték az öregdiákokat. A meg-
hitt pillanatok után polgármesterünk köszön-

tötte az összegyûlt nyugdíjasokat, falunk leg-
idõsebb lakóit. Majd szokás szerint a gyerme-
keké és fiataloké volt a fõszerep. Szép versek-
kel, humoros jelenetekkel szórakoztatták a
nagyérdemût. Németh Lajosné, Györgyi ismét
egy jó mûsort állított össze, és a gyerekek is ki-
tettek magukért, megérdemelten kapták a
tapsokat.

Az ízletes ebéd után egy szusszanásnyi szü-
net következett, majd a szombathelyi Melódia
énekegyüttes mûvészei léptek színpadra. Jól is-
mert operett-, és musicalslágerek csendültek
fel az elõadás során. Nagy János és társai is-
mét – immár sokadik alkalommal –, színvonalas
mûsorral szórakoztatták községünk idõs lakóit.
Elõadásuk után Arnold vette át a terepet a szín-
padon, és szolgáltatta a talpalávalót.

A nagygeresdi nyugdíjasok nevében
megköszönöm mindazok munkáját, akik ide-
jüket, munkájukat áldozták azokért az ember-
társaikért, akik már megették kenyerük javát.
Köszönet illeti a program szervezõit, a fellépõ-
ket, a felszolgálókat, a finom sütemények el-
készítõit, felajánlóit. Munkájukkal ismét egy
szép napot szereztek idõs társaiknak. Remél-
hetõleg minden résztvevõvel találkozhatunk
az eljövendõ évek során is. Soraim végén sze-
retnék megemlékezni azokról, akik már nem
tölthették körünkben ezt a kellemes délutánt.
A tavalyi találkozó óta, sajnos sokan örökre el-
mentek közülünk. Emlékezünk rájuk jó szívvel,
szeretettel. Soha nem feledünk benneteket!

(Béres Péter)
További képek a

www.repcevidek.hu weboldalon

Rövid hírek
Szeptember második szombatján, kora reg-

gel indultunk, hogy idei kirándulásunkon, a Du-
nakanyar szépségeivel ismerkedjünk. Végig a
Duna vonalán haladva közeledtünk úti célunk
felé. Gönyûn tartottunk kávészüne-
tet, majd tovább haladtunk elsõ
állomásunkra, Esztergomba. Elsõ-
ként Szent István királyunk születési,
valamint koronázási helyét, a kö-
zépkori Várhegyen található királyi
palotát kerestük fel. Építését Géza
fejedelem kezdte el, majd késõbb
fia, István király folytatta. Az Õ
munkájának eredményeképpen,
a XI. századra a vár a király leg-
fontosabb székhelyévé, Esztergom
városa pedig a Magyar királyság
fõvárosává, és érseki központtá
vált. A vár bástyájáról, csodás kilá-
tásunk nyílt a kanyargó Dunára, a
Mária Valéria hídra, valamint a fo-
lyó túlpartján lévõ Szlovák városra, Párkányra. 

Vártúránk után, a Bazilika monumentális
épületével ismerkedtünk. Magyarország legna-
gyobb egyházi épülete, lenyûgözõ látvány, ha-
talmas méreteivel. 17 méter vastag falai között
található, a világ legnagyobb, egyetlen vá-
szonra festett oltárképe. Az épületegyüttes ré-
sze, a magyarországi reneszánsz építészet
egyetlen megmaradt alkotása, a süttõi vörös
márványból készült Bakócz-kápolna. Történelmi
kalandozásunk után, Visegrád fele haladtunk to-
vább. A révkikötõnél ebédeltünk, a város német

nevét viselõ Plintenburg étteremben. A Duna
partjáról felfelé tekintve láthattuk a hegytetõn
álló Fellegvárat, mely méltóságteljesen maga-
sodik a város, és a folyó fölé. 

Ebédünk elfogyasztása után, egy rövid sétával
elértük következõ állomásunkat, a Zugfõzde Pálin-
kamúzeumot. Pálinkamesterünk lelkes beszámoló-
jából bepillantást nyerhettünk a szeszfõzés rejtel-
meibe. Megismerhettük a legkülönfélébb alap-
anyagokat, és kóstolásra is volt lehetõség. A cser-
szegi fûszeres szõlõfajtából, és az eperbõl készült
volt a favorit. Pálinkával töltött bonbonokkal, és
más apróságokkal felvértezve folytattuk utunkat
Szentendrére.                             Németh Lajosné

A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon

Ismét eltelt egy év, megint öregebbek let-
tünk. A simasági polgármester és a képviselõtes-
tület november 16-ára, vasárnap délutánra hí-
vott bennünket nyugdíjas találkozóra a kívül be-
lül gyönyörûen felújított kultúrházba. Szíves fo-
gadtatás várt ránk: szép terített asztalok minden
finomsággal, és szólt az igazi cigányzene. Pol-
gármesterünk köszöntött bennünket. Megemlé-
kezett azokról is, akik már sajnos nem lehetnek
velünk. Külön köszöntötte az ötvenedik házassá-
gi évfordulójukat ünneplõket. Kovács Istvánt és
feleségét Major Annát, Németh Lajost és felesé-
gét Sebõk Erzsébetet. Gratulálunk mi is nekik! Ez-

Nyugdíjas találkozó Simaságon
után meghívott vendégei is köszöntöttek ben-
nünket. Jó volt hallani, amikor elhangzott, hogy
jó visszatérni ebbe a közösségbe. 

A köszöntõk után a gyerekek, lányok, asszo-
nyok színvonalas mûsorának örülhettünk. Kö-
szönjük nekik, hogy örvendeztettek bennünk!

Ezek után jött az igazi meglepetés. Sztárven-
dégünk egy bûvész volt, aki elkápráztatta a kö-
zönséget tehetségével. A színvonalas mûsorok

után jött a finom étel, ital, finomabbnál fino-
mabb sütemények felszolgálása. Szólt a cigány-
zene. Kell ennél több?

Most már hagyomány nálunk a süteményt
sütõ verseny. Férfi zsûritagjaink bírálták el a fino-
mabb zserbót. Idén Galavics Jánosné, Edit
nyert. Gratulálunk neki!

Késõig ment a mulatozás, tánc magyar nó-
ta, éneklés. Együtt énekeltünk, mulattunk, igazi
cigányzenére. Kitettek magukért a szervezõk.

Olyan jó volt együtt lenni rokonokkal, bará-
tokkal, falubeliekkel! Köszönünk mindent!

Egy nyugdíjas résztvevõ

Kirándulás a Dunakanyarba
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A Felsõbüki Nagy Pál Általános
Iskola és Szakiskola Tantestülete és
Szülõi Munkaközössége az idei év-
ben 9. alkalommal szervezte meg a
szülõk és pedagógusok rendhagyó
fogadóóráját advent elsõ vasár-
napjának elõestéjén. Pócza Csaba
igazgató és Markó Tamás a Szülõi
Munkaközösség elnöke köszöntötte

a megjelenteket. Az ünnepi hangu-
lat megalapozásáról az iskola legki-
sebbjei gondoskodtak kedves kis
mûsorukkal, melyben a tél örömeit
idézték meg és a közelgõ ünnepre
hangolták a vendégeket. A szülõk
nagy örömére az idén is színpadra
lépett a TEA Énekegyüttes, melynek
tagjai pedagógusok, akik vidám
téli és karácsonyi dallamokkal ör-
vendeztették meg a jelenlévõket. A
Mûvelõdési Központ színháztermét

megtöltõ szülõk és tanárok finomsá-
gokkal megrakott ünnepi asztal
mellett beszélgettek gyermekeikrõl.
Szóba került természetesen a tanul-
mányi munka, az iskolai viselkedés,
de az osztályok közösségének épí-
tésére is lehetõség van ezeken az
esteken, hiszen a szülõk közül sokan
ilyen rendezvényeken tudnak be-

szélgetni szülõtársaikkal, mivel az
osztályközösségek tanulói több te-
lepülésrõl járnak az iskolába. Az est
örömteli hangvétele mindig meg-
határozza az iskola utolsó hónapjá-
nak hangulatát. Megerõsítik peda-
gógusok és szülõk egymást abban,
hogy mindegyikük számára leg-
fontosabb a gyermekek testi és
szellemi fejlõdése, és ennek érde-
kében megtesznek minden tõlük
telhetõt.                                  bse

A Nestlé Büki Gyára az elmúlt év-
hez hasonlóan az idén is támogatta
a Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola
és Szakiskola egészségnevelési prog-
ramját. Novemberben 3 héten ke-
resztül minden korosztály számára az
egészséges életmódra nevelés szé-
leskörû rendezvényeit valósították
meg. Az alsó tagozatosok kezdték a
programok sorát. A tanító nénik szer-
veztek számukra játékos vetélkedõt,
ahol az egészséges életmód minden
területére kitérve mérték össze tudá-
sukat a kisiskolások csapatai. Ételkós-
tolókon az õsz ízeivel ismerkedtek –
kóstoltak sütõtököt, koktélokat, gyü-
mölcsleveket, majd magokat csipe-

getve tudták meg azok fontosságát.
Csíráztattak is magvakat, melyeket
jóízûen el is fogyasztottak. 

A védõnõtõl a vitaminokról hall-
gattak érdekes elõadást a 3-4. évfo-
lyamosok, és kóstoltak gyógyteákat
az egészségmegõrzés érdekében.
Természetesen a mozgás sem ma-
radhatott ki a programok sorából, hi-
szen sorversenyen mérték össze
ügyességüket a csapatok. A meghir-
detett rajzpályázaton az alsósok ce-
ruzarajzokkal fejezték ki véleményü-
ket az egészséges életmódról, a fel-
sõsök pedig nagyon ötletes termés-
képeken juttatták kifejezésre érzései-
ket a témában. Az alkotásokat a di-
áktársak a kiállításon láthatták. A fel-
sõ tagozatosok programjában is sze-
repelt a mozgás. 5-6. és 7-8. évfolya-
mos csapatok vetélkedtek egymás-
sal érdekes, de ügyességet igénylõ
feladatok megoldásakor a testneve-

lõ tanárok irányításával. A humoros,
de az egészséges életmód minden
részét felölelõ vetélkedõ sokáig em-
lékezetes marad a csapatok számá-
ra. Érdekes felvilágosító elõadást
hallhattak a 8. és 9. évfolyamos lá-
nyok és fiúk a fogamzásról és a
drogprevencióról. Az ételkóstolón is-
mert növényi alapanyagokból ké-
szült ízletes falatkák és sütemények
bõséges kínálata tárult a diákok elé.
Kezdetben idegenkedtek az érdekes
színektõl, ízektõl, aztán gyorsan meg-
barátkoztak az új ízekkel és jóízûen
falatoztak. A zöldségfaragás nagy si-
kert aratott a gyerekek körében. Ér-
deklõdve nézték az alkotások elké-

szítését, de igazán akkor
lett nagy az örömük,
amikor õk is eszközt ra-
gadhattak és készíthet-
ték a zöldségszobrokat.
A szakiskolások zárták a
rendezvénysorozat prog-
ramjainak sorát. 

A mindennapi moz-
gást õk bowlingozással
egészítették ki. A Fõzõcs-
ke, de ökösan elnevezé-

sû fõzõversenyt megelõzte az a re-
ceptverseny, ahova a  diákok öko-
és paleo-ételeket tartalmazó recep-
tekkel nevezhettek. Majd ezek elké-
szítése volt a kétfõs csapatok felada-
ta. A zsûrizést az iskola volt diákjai,
ma neves éttermek vezetõi végezték,
akik jó tanácsokkal is ellátták a sza-
kácstanulókat. Az elkészített nagyon
finom ételeket társaiknak szolgálták
fel a tanulók. Tartalmas és az egész-
ség megõrzésének minden kiterjedõ
programok segítségével remélhetõ-
leg sikerült az iskola tanulóinak figyel-
mét ráirányítani arra, hogy az egész-
ségünk drága kincs, óvjuk, védjük
azt! Köszönet a Nestlének az anyagi
támogatásért, a gyerekekre való
odafigyelésért!

Baloghné Simon Erika
További képek a

www.repcevidek.hu
weboldalon

Adventi teaestEgészségedre
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• Tompaládony

Adventi gyertyagyújtások
Tompaládonyban

„Négy hét van még karácsonyig,

,S várjuk már az ünnepet,

Szép négygyertyás koszorúval,

,Köszöntjük az Adventet.”

Az önkormányzat, a helyi fiatalok és még
jó pár segítõ kéz összefogásával elkészült a
falu elsõ adventi koszorúja. Szalmabálákból
állt össze a nem szokványos méretû koszorú,
amely a 84. számú fõút keresztezõdésében
foglal helyet. A helyszín azért is lett a posta

elõtti tér, hogy a falu lakossága és a települé-
sen átutazó vendégek egyaránt méltón rá
tudjanak hangolódni az ünnepre.  Betlehem
és karácsonyfa is került a koszorú mellé, ezzel
is fokozva az ünnep fényét, a karácsony vará-
zsát. Az esõs idõ ellenére sokan jöttek el vasár-
nap este az elsõ adventi koszorú elsõ gyertya-
gyújtására. 

A polgármester ünnepi köszöntõjét követõ-
en versekkel, dalokkal színesítettük meg az es-
tét. A hideg ellen forralt borral, forró teával,
süteménnyel kínáltuk a vendégeket. Az elkö-
vetkezendõ vasárnapokon újabb mûsorokkal
várjuk a falu lakosságát. Továbbá december
06-án a Mikulás is ellátogat a tompaládonyi
gyerekekhez, akik már nagy szeretettel várják.
December 21-én pedig ökumenikus istentisz-
telettel egybekötött pásztorjátékkal tesszük
emlékezetesebbé ez év karácsonyát.

Várjuk együtt a szeretet ünnepét, várjuk
együtt a karácsonyt!

HHR.

Rövid hírek
„A gyerekeket mosolyra tanítom, hogy úgy

lépjenek a közönség elé. Ezt csak hitelesen be-
lülrõl fakadóan lehet elérni. Szeretném, ha cso-
portjaim vidámságot, bájt, eleganciát és tartást
sajátítanának el, saját maguk és a közönség
örömére.” E szavakat Vég Adrienn, a mazsorett
mûfajának csepregi meg-
álmodója és megteremtõ-
je, korcsoportok lelkes, sike-
res nevelõje mondta egy
interjúban a tizenöt éves ju-
bileum után. 

Azóta újabb öt év telt
el. A nagyközönség, szülõk,
barátok ismerõsök, a fúvós-
zene és a mazsorett hívei
kíváncsian várták, milyen
gálamûsorral bizonyítják a
csoportok örömteli, de sok-
szor fáradságos, Boros Eve-
lin jelenlegi mûvészeti veze-
tõ lelkiismeretes igényes-
séggel irányított munkáját.
A 20 éves jubileum ünnepi
mûsorában nagyszerû, fan-
táziadús koreográfiákat, színes, szemet gyönyör-
ködtetõ ruhákat, s mindenekelõtt önfeledt bájjal
színre lépõ és mozgó mazsoretteket láttunk. A re-
pertoár új elemekkel bõvült. 

Csepreg Város Fúvószenekara és Mazsorett-
csoportja 20 éves együttmûködésének számos
kiemelkedõ állomása volt. Hazai és nemzetközi
fellépések maradandó élményt nyújtó sikerei
fémjelezték az eltelt 2 évtizedet. Most a zenekar,
szinte a háttérbõl kísérte a fellépõ csoportokat,
hiszen az évforduló róluk szólt. Csepreg Város
Mazsorettcsoportja, az utánpótlást alkotó Rózsa-

szirom, s a legkisebb palántákat nevelõ Kisvirág
csoport mûsorát a nézõtér nagy tapssal és ová-
cióval fogadta. A jubilálókat Csikós Györgyné
köszöntötte, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett
Szövetség nevében, kiemelve eddigi munkájuk
színvonalas eredményeit.

A születésnapi köszöntõk és jókívánságok so-
rát folytatta Vlasich Krisztián, Csepreg Város pol-
gármestere, Kovács András képviselõ, Ziem-
biczki Erzsébet intézményvezetõ.

Csepreg Város Fúvószenekara nevében Sze-
le Tamás elnök és Iliás Attila karnagy gratulált és
köszönte meg a két évtizedes munkát. A példa-
mutató együttmûködés megteremti a zene, a rit-
mus, a koreográfia, a mozgás és szépség össz-
hangját. Ezt példázta a nagy sikerû jubileumi
gála is.

Sárváry Zoltán

Búcsúzunk...
Futótûzként terjedt balesetének a híre. Min-

denki reménykedett, hogy a súlyos sérülések-
bõl elõbb-utóbb felépül. Ez azonban sajnos
nem így történt. Horváth Anna, sokunk Ancsa
nénije 52 éves korában itt hagyott bennünket.
Óvodai dolgozóként nagyon sok gyerekkel,
szülõkkel- Méhecske csoport dadusaként- volt
kapcsolatban, de tevékenyen részt vett az

egyház életében is. Bárki megirigyelhette sze-
retetét, törõdését, kedvességét, példamutató
asszony volt. Mindenkihez volt egy jó szava, és
õt csak mosolyogva láthatta mindenki. Nehéz
szavakba önteni az érzéseket, helyette álljon
itt egy idézet: ,,Hosszú volt szenvedésed, mely
most véget ért, fáradt tested megpihenni tért.
Végsõ utadra indulj megnyugodva, szerete-
tünk elkísér égi otthonodba.“

Nyugodj békében Ancsa!                        SH

„Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál,

Te sohasem kértél, csak adtál, minket örökre itt hagytál.“

Jubileumi gála
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Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban
bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi
tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A
grófnõ (nem grófné) a férje halálától, 1799 végétõl
kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig,
1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több
birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leve-
leket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A grófnõ
(nem grófné) a férje halálától, 1799 végétõl kezdve a nevelt fia, Izidor nagyko-
rúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
az Országos Levéltár õrzi: MOL P 234, 56. cs.)

Kétszáz éves levelek 
a csepregi uradalomból      21.

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

1811. december 22. Mint ekkoráig abban a reménségben voltam, hogy
alulrul valami alkalmatosság fell jõn, és az által teszem meg alázatos
tudóséttásomat, de mint hogy ezen Esztendõben már ahoz nem igen lehet
reménségem alázatossan jelentem Méltóságának, hogy a kultsárné Leventzrül
meg érkezett, az elöbbi kultsárnétul mindeneket által vett, és már a maga
hivatallyát foltattya, a Személy mint egy 50. Esztendõn fellül lehet, de még igen
tehetös eleven Asszon, mit tud, az utóbb fog ki tetzeni, ugy gondollyuk, hogy az
elöbbenyinél tsak ugyan jobb lesz.

Betsben az utazó kotsi, ugy Sopronban az avult Sárga kotsi meg készûlt, mint
kettõ már ide haza vagyon és mint kettõ mostanában jó is szép is, és igy most
három Szép uj kotsija vagyon Méltóságának Csepregben. Sopronban reparáltatott
Sárga kotsinak meg ujéttásáért, hozzá vetetett uj vasért és minden hozzá
tartozandókért fizettem 1900. f. most Betsben ollyan kotsit hat ezer forinton alul meg
nem lehetne venni.      Balogh Jánosné Horváth Terézia muzeológus, Budapest

w w w . r e p c e v i d e k . h u

Több millió forintos támogatás eredmé-
nyeként újulhatott meg a Kossuth u. 1. szám
alatt található Egészségház Csepregen.

A 2013. december 17-i kormányhatáro-
zat alapján Csepreg Város Önkormányzata
50 millió forintos kiegészítõ támogatásban
részesült, melynek köszönhetõen hozzálát-
hattak az Egészségház külsõ felújítási mun-
kálatainak. A bruttó 8 694 776 forintos beru-
házás során homlokzat-felújí-
tás és külsõ színezés valósulha-
tott meg. Ezen kívül cserére és
beépítésre került három új be-
járati ajtó, melyeket esõbeál-
lóval is elláttak.

Mivel a létesítmény lakó-
épületként is funkcionál, így az
emeleti lakások erkélyei sem
maradtak ki a felújítási munká-
latokból, melyeket teljesen új
burkolattal és fa korláttal látták
el a szakemberek.

A korábban rengeteg
problémát okozó eltömõdött
és funkcióját vesztett ereszcsatorna is javí-
tásra került. Többet nem jelent gondot a le-
hulló csapadék megfelelõ elvezetése,
mely korábban a vakolatot jelentõs mér-
tékben roncsolta, megnehezítve az intéz-
ményben dolgozók és azt használok min-
dennapjait.

A beruházás mûszaki átadás-átvételi el-
járásának lebonyolítása elõtt Vlasich Kriszti-
án Csepreg város polgármestere és
Hárominé Orbán Erika alpolgármester a ki-

vitelezõ és mûszaki ellenõr jelenlétében
helyszíni bejáráson gyõzõdött meg a mun-
ka pontos és precíz elvégzésérõl. 

A beruházásnak köszönhetõen kívülrõl
megszépült Egészségház, újra a régi fényé-
ben tündököl.

Az állami támogatásnak köszönhetõ-
en nem csak az Egészségházra jutott for-
rás, hiszen Vlasich Krisztián javaslatára a

Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és
Könyvtár emeleti részének komplex nyílás-
záró cseréje megtörténhetett, de ebbõl a
forrásból jutott a Területi Gondozási Köz-
pont lakóit kiszolgáló egységeinek aka-
dálymentesítésére is. 

Az intézményben kialakításra került a
HACCP rendszer, mely elõírásai szerint új fõ-
zõedények kerültek beszerzésre, illetve az
óvoda korábbi beázását okozó probléma is
elhárításra került.                                   O.T.

Megújult az Egészségház
Állami támogatásból intézményi fejlesztések Csepregen
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• Iklanberény

Megszépült az iklanberényi kápolna, új tetõt
és új bejárati ajtót kapott. A Gyõri Egyházme-
gyétõl 150.000 Ft-os támogatás érkezett a felújí-
tásra. Az új ajtó, - mely Pócza József asztalos ke-
ze munkáját dicséri- tölgyfából készült, idõálló,
jó ideig nem lesz szükség a cseréjére. Az állványt
egy szombathelyi építõipari kft. térítésmentesen
adta kölcsön. A tetõn végzett munkálatoknál

csak az anyagköltséget kellett kifizetni, mivel a
rozsdamentes festett lemez felrakását Sulics Ist-
ván és Heinz Sevenich végezte el. Isten fizesse
meg áldozatos munkájukat!            Sulics Bogi

• Tormásliget

Változás a Tormásligeti képviselõ testület-
ben! A választás után Bencsik János képviselõ
lemondott a mandátumáról, helyette Orvos
László került a testületbe.            Mester Árpád

Rövid hírek

A Farkas Sándor Egylet tagjai, a
Csepregi Hegyközség és a
Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesü-
lete ismét Erzsébet napi mûsorral
várták az érdeklõdõket a csepregi
Petõfi Sándor  Mûvelõdési-Sportház
és Könyvtárban novem-
ber 22-én.

A Farkas Sándor Egy-
let Tagjai, valamint a Sok-
Színpad Bükrõl  és a
Kõszegszerdahelyi Színját-
szók adtak elõ vidám,
szórakoztató darabokat.
Megalapozták a jó han-
gulatot a borbemutatóra.
Ezután a csepregi Borba-
rát Hölgyek Egyesülete
valamint a csepregi Hegyközség bo-
ros gazdái kaptak lehetõséget, hogy
bemutathassák az új borokat. Örül-
tünk, hogy a lukácsházi Borbarát Höl-
gyek valamint a kõszegi borosgaz-
dák is képviseltették magukat.

Az idei évben Horváth Gábor és
Németh István mutathatta be új
borát a nézõközönségnek.

A plébános megáldotta a bort,
a polgármesteri köszöntõ után a

Borbarát Hölgyek vezetõje elmond-
ta, hogy az idei év idõjárása na-
gyon nehéz helyzet elé állította  a
gazdákat. De ennek ellenére a
gazdák igyekeztek jó borokat hozni
a bemutatóra. 

Az aulában aztán a vendégek
meg is kóstolhatták a gazdák bora-
it, de a gazdák is kíváncsiak voltak
egymás boraira, egymás vélemé-
nyére. Természetesen a zsíros ke-
nyér sem maradhatott el a kóstol-
gatás közben.

Reméljük, hogy  a Vízkereszti Bor-
bemutatóra tovább fejlõdnek, ér-
nek ezek a borok. 

Horváthné Pados Teréz

Bemutatkoztak a program 
helyi közvetítõi Vas megyében.

Az elmúlt négy évben végzett vizsgálatok
szerint a középiskolások körében országos szin-
ten közel ötven százalékkal nõtt az amfetamin-
származékok fogyasztása. A kábítószer-haszná-
lattal kapcsolatban számos kockázati tényezõ
ismert. Ily’ módon a megelõzés, illetve a fo-
gyasztás visszaszorítása is egy komplex feladat.
A rendõrség 2014. szeptemberében indított kez-
deményezése kapcsán számít az érintett szerve-
zetek támogatására, hangsúlyozva a szülõi gon-
doskodás, törõdés fontosságát. A kiegyensúlyo-
zott családi háttér ugyanis pozitív irányban moz-
díthatja el a fiatalok fejlõdését és visszatartó ha-
tással bír a normasértések elkövetése tekinteté-
ben. Fontos, hogy a szülõ része legyen gyerme-
ke életének, ismerje a barátait, idõtöltéseit és
szokásait. A cél, hogy minden tizenkettõ és tizen-
nyolc év közötti gyermeket nevelõ szülõ lehetõ-
séget kapjon arra, hogy - évente legalább egy
alkalommal - közvetlen, személyes és interaktív
tájékoztatásban részesüljön a kábítószer-fo-
gyasztás büntetõjogi következményeirõl. 

Dr. Bíró Barnabás r. alezredes úr, a Vas Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztálya

Bûnmegelõzési Alosztályának vezetõje a 2014.
november 6-án tartott sajtótájékoztatón bemu-
tatta a programban részt vevõ rendõröket, akik
a rendõrkapitányságok illetékességi területén
igény esetén telefonos beszélgetésben, vagy
elektronikus levélben tájékoztatják az érintett
korosztályba tartozó gyerekeket nevelõ szülõket,
családokat a kábítószer-bûnözés büntetõjogi
vonatkozásairól. Az oktatási intézményekben
pedig tanévente legalább egy alkalommal tar-
tanak elõadást az érdeklõdõ szülõk részére.

Az Önök drogpreven-
ciós tanácsadója: Sza-
badkainé Brindicsár Or-
solya r. fõtörzsõrmester.

Szolgálati hely: Kõszegi Rendõrkapitányság,
Bük Rendõrõrs. Telefonszám: 06 94/358-020. E-
mail: drogprevencio.koszegrk @vas.police.hu.

Fogadóóra ideje, helye: minden hónap utol-
só hétfõ 08.00 - 09.00 óráig, Bük Rendõrõrsön. 

Telefonos ügyelet ideje: minden hónap má-
sodik és utolsó hétfõ 08.00 - 09.00 óráig, Bük
Rendõrõrsön, 

Kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal
munkatársunkhoz!

Erzsébet napi új borbemutató Csepregen

Összefogás a kábítószer-
bûnözés megelõzéséért
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Sok éves hagyománynak meg-
felelõen idén is megrendezésre ke-
rült a csepregi szakközépiskolában
az intézmény egykori igazgatójáról
elnevezett informatikai emlékver-
seny. A megmérettetés
nem titkolt célja, hogy a
környéken élõ, számítás-
technika iránt érdeklõdõ
fiatalabb korosztály meg-
ismerje a Nádasdyt. Eb-
ben az évben is szép
számmal jelentkeztek a
környékbeli és a soproni
általános iskolások. A két

fõbõl álló csapatoknak elõzetesen
egy prezentációt kellett elkészíteni,
aminek a témája a következõ volt:
„Miért jó informatikusnak lenni?” A
bemutatókat a szervezõ iskola hon-
lapjára lehetett feltölteni. A verseny
második fordulójára már a
Nádasdy Tamás Szakközépiskolá-
ban került sor november 18-án. Itt

két szövegszerkesztési feladattal
kellett megbirkózniuk a nevezõ diá-
koknak. Ezt követõen a korábban
elkészített bemutatókat is elõadták,
amik szintén beleszámítottak a

végeredménybe. A felada-
tok kiértékelésének ideje
alatt az intézmény vendégül
látta a versenyzõket és kísé-
rõiket. 

A dobogós helyeket szo-
ros versenyben szombathelyi
iskolák szerezték meg: 1.
hely: Oladi Általános Iskola 2.
hely: Paragvári Utcai Általá-

nos Iskola 3. hely: Zrínyi Ilona Általá-
nos Iskola

Minden résztvevõ emléklapot
és meglepetés ajándékot kapott, a
díjazottak pedig értékes nyeremé-
nyeket vehettek át. A Nádasdy
Szakközépiskola a következõ tan-
évben is szeretettel várja a leendõ
versenyzõket.                Török/Pék

Községünk vasárnapi búcsújá-
ra készülve szomorúan fogadtuk a
hírt: 60 éves korában elhunyt Pa-
dos Róbert nagybõgõmûvész, Bõ
község korábbi polgármestere.

Azon kevesek közé tartozott,
akik még fontosnak tartották és
próbálták megõrizni a felbomló
hagyományos falusi társadalom
értékeit, aki büszke volt az elõdök-
re, -azokra, akik a községbõl szár-
maztak és hírnevet szereztek-, aki
mélyen megélte és ápolta õseinek
keresztény hitét.

Õ nem hagyta itt a falut, tanult
és világot látott emberként is közöt-
tünk maradt. Házat épített, családot
alapított, négy gyermeket nevelt,
szorgalmasan végezte munkáját a
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar-
ban. Amikor eljött az ideje és a kö-
zösség szolgálatot kért tõle, vállalta
azt, õ lett a község elsõ polgármes-
tere, 20 évig volt a falu vezetõje.

A rendszerváltás örömteli, de
rendkívül nehéz idõszakában töltöt-
te be ezt a fontos tisztséget. A közös
tanácsok kényszerébõl szabadult,
önállóvá vált településekkel nem
volt könnyû megállapodni a va-
gyon felosztásáról, a közös intéz-
mények sorsáról. 

A környezõ települések polgár-
mesterei tisztelték õt, hallgattak
szavára, jó tárgyalási készségének
is köszönhetõ, hogy – nem úgy,
mint sok településen - itt minden

megmaradt, amire ma oly büszkék
lehetünk. Irányítása alatt épült ki a
modern települést megalapozó
két alapközmû: a gáz és a csator-
nahálózat. Felújított utak, járdák,
árkok és épületek emlékeztetnek
munkásságára.

Mindenkivel megtalálta a közös
hangot. Mint sok gyermeket neve-
lõ ismerte a fiatalok problémáit, de
értett az idõsek nyelvén is. Ma is
emlegetjük tanulságos történeteit.

Ha a munka fáradtságától
rosszkedvûen érkezett a hivatalba,
akkor is tudtuk, bármit kérnénk tõle,
ha módja van rá, megadja. „Na-
gyon szerettem, mert szív-ember
volt!”- mondta a napokban valaki,
ennél szebben jellemezni életét
nem is lehetne.

Nem hagyta cserben a falukö-
zösséget akkor sem, amikor egy má-
sik szolgálatra volt szükség. Évtizede-
kig kántorként tevékenykedett, or-
gonajátékával és énekével dicsérte
Istent, még a halálát megelõzõ na-
pokban községünk védõszentjének,
Szent Imre hercegnek ünnepén is.

Ha a hivatali ügyek intézése
után néha az élet komoly dolgairól
beszéltünk, gyakran idézte az év
végi hálaadás énekének sorait:

„Isten ki az idõnek Határát ki-
mérted Örök bölcsességeddel Sor-
sunkat intézed.”

Bízzuk tehát magunkat, ahogy õ
is mindig tette, a mennyei Bíró jóin-
dulatára, tartsuk meg Õt emlékeze-
tünkben. Köszönjük kedves Polgár-
mester úr, nyugodj békességben!

Bõ Község Önkormányzata, a
közös önkormányzati hivatal - a fa-
lu nevében is - a gyászoló család-
nak részvétét fejezi ki.

Dr. Vincze György
jegyzõ

Ott mentem…

Oldalt szomorú keresztek álltak,

alkonyi árnyak nyúltak át a dombon,

az emberek mind szemlesütve álltak,

senki sem szólt, senki nem kiáltott,

s hogy nézzetek rám, mindhiába mondom…

Arcok jöttek, sápadtak – fehérek,

még éreztem, lázban ég az arcom,

utolsót sóhajtottak a fények,

lassan-lassan elhamvadt a láng,

hogy ki voltam magam sem tudom…

Család, gyerekek szívrepesve vártak,

s örömmel játszottam a zengõ húrokon.

Bár az emberek szemlesütve jártak.

Tán nem hiába mentem köztük az úton…

G. Cs. /Fra Buonamico/

„Kell ott fenn egy ország”

Nekrológ helyett Pados Róbertre emlékezve:

Gyászbeszéd helyett…Tihanyi Béla Emlékverseny 
a csepregi Nádasdyban
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Készenlét és ügyelet 

a térségben

Gyógyszertár

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

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

d
e

c
e

m
b

e
r

06. Sanitas 9–13.00 NYITVA
07. Sanitas 9–14.00 ügyelet
08. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
09. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
12. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
13. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
14. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
15. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
16. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
17. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
18. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
19. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
20. Sanitas 9–13.00 NYITVA
21. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
22. Sanitas 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 9–13.00 NYITVA
25. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
26. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
27. Sanitas 9–13.00 NYITVA
28. Sanitas 9–14.00 ügyelet
29. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
30. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
31. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
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Bük
November 24 – 2015. január 25-ig

a Büki Városi Könyvtárban: Ásványok és
kutatóik a Vasi Hegyháton – a vasvári
Dr. Bendeffy László Városi Könyvtár ván-
dorkiállítása. Megtekinthetõ az intéz-
mény nyitvatartási idejében. 

December 13-án, szombaton a
reggeli órákban néhány településen:
Lucázás. 9–12 ó. a Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtárban: Tesz-
Vesz Börze. 13.30 ó. A Bükfürdõi
Gyógy- és Élménycentrum pihenõte-
rében: Szóljon a citera – a Répce Ci-
terabarátok Köre mûsora.  21 ó. Bü-
kön a Sportcsarnokban: Electric
Dreams Winter. Fellépõk: Hot-X, Bu-
dai, Ernest C., Scott Free, Dennis Da
Chomis, Mark Kessler.

December 14-én, vasárnap: A 3.
adventi gyertya meggyújtása – prog-
ramokkal. 13.30 ó. A Bükfürdõi Gyógy-
és Élménycentrum pihenõterében, 14
ó. a Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár Atriumában,

December 20-án, szombaton
13.30 ó. A Bükfürdõi Gyógy- és Élmény-
centrum pihenõterében: Karácsonyi
ének – a Büki Nõi Kar elõadása.

December 21-én, vasárnap: A 4.
adventi gyertya meggyújtása – prog-
ramokkal: 13.30 ó. A Bükfürdõi Gyógy-
és Élménycentrum pihenõterében, 14
ó. a Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár Atriumában,

December 31-én, szerdán: Szil-
veszter 2014. Bükön, az Auróra-, a
Fürdõ-, a Kes Pub- és a Vadásztanya
Étteremben.  

Csepreg
December 14-én, vasárnap: A 3.

adventi gyertya meggyújtása 16 ó.
Csepregen a Promenádon.

December 21-én,
vasárnap: A 4. adventi
gyertya meggyújtása
15 ó. Csepregen, a
Promenádon. 

December 23-án,
kedden Csepregen, a
Promenádon: Szabad-
téri pásztorjáték – az If-
júsági Hittancsoport

elõadásában.
December 26-án, pénteken

Csepregen, a Szent Miklós templom-
ban: Csepreg Város Fúvószenekara és
a Nyugdíjas Énekkar jótékonysági Ka-
rácsonyi koncertje.

December 27-én, szombaton 12
órától a csepregi „szõlõhegyeken”:
Elõszilveszteri bortúra – a Csepregi Bor-
barát Hölgyek és borosgazdák rende-
zésében.

Tömörd
December 20-án, szombaton,

16.00 órakor a büki Sok-Színpad-
Társulat karácsonyi darabja lesz látha-
tó a Faluházban!

December 21-én Tömörd Község
Önkormányzata Advent 4. vasárnap-
ján,  16.00 órára szeretettel hív és vár
mindenkit a hagyományos  KARÁ-
CSONYVÁRÁSRA a tömördi buszforduló-
nál lévõ Betlehemi jászolhoz!

Lócs
December 24-én,  este 8 órakor

lesz az Éjféli szentmise, Jézus születésé-
nek ünnepe. A szentmisét követõen a
téren felállított betlehem mellett kö-
szöntik egymást az ünnep alkalmából
a falu közösségének tagjai.

Zsira
December 10-én,  16.30  Nyugdí-

jas klub karácsonyi összejövetel.
December 16-án. 16.30 Szívmesék

– Szabados Éva elõadómûvész mûsora
gyerekeknek 

A részletek olvashatók a plakátokon, továbbá a

www.bukmsk.hu, www.visitbuk.hu, www.csepregikultura.hu és

www.hotelcaramell.hu honlapokon.

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)

December 8. Hétfõ Dr. Szirmai László • 9. Kedd Dr.
Nagy Mária • 10. Szerda Dr. Bencsik István • 11.
Csütörtök Dr. Bencsik István • 12. Péntek Dr. Nagy
Gábor • 13. Szombat Dr. Bence Zsolt • 14. Vasár-
nap Dr. Petro Andor • 15. Hétfõ Dr. Szirmai László •
16. Kedd Dr. Nagy Mária • 17. Szerda Dr. Bencsik Ist-
ván • 18. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 19. Péntek Dr.
Müller András • 20. Szombat Dr. Petro Andor • 21.
Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 22. Hétfõ Dr. Nagy Gábor
• 23. Kedd Dr. Földi Sándor • 24. Szerda Dr. Nagy
Gábor • 25. Csütörtök Dr. Földi Sándor • Dr. 27.
Szombat Dr. Nagy Gábor • 28. Vasárnap Dr. Szilasi
Imre • 29. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 30. Kedd Dr. Nagy
Gábor • 31.Szerda Dr. Müller András 
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Október 28-án a büki könyvtárban egy
nagyon érdekes, újszerû foglalkozás bemuta-
tását láthatták a csokoládék szerelmesei.  A
csokoládét majszolva keveseknek jut eszébe,
vajon hogyan készül a csoki? Ezekre a kérdé-

sekre kaphattunk választ Erõs Györgytõl, a kós-
tolóval egybekötött elõadásán. Sokan tudunk
azonosulni Gombóc Artúrral, aki szereti „a ke-
rek csokoládét, a szögletes csokoládét, a
hosszú csokoládét, a rövid csokoládét...“ Azt
azonban kevesen tudják, hogy a csokoládé
története évszázadokra nyúlik vissza. Az elsõ
csokoládéfõzõ 1580-ban nyílt meg Spanyolor-
szágban. A 19. század a kakaó-feldolgozás és

csokoládégyártás igazi forradalmát hozta. Az-
óta számtalan formában, összetételben, íz-
ben, kivitelben gyártják mindenfelé. A kézmû-
ves csokoládékészítés azonban napjainkban
kezd többeket foglalkoztatni. Sajnos Magyar-
országon nincs már az iparunknak olyan jelle-
ge, hogy kívánná a csokoládékészítõ szak-
mát. Aki mesterektõl szeretné elsajátítani e
szakma fortélyait Belgiumba, Franciaország-
ba vagy Angliába utazik. 

Az ispánki mester az interneten talált angol
nyelvû könyveket fordította le és innen tanulta
meg a szakma csínját-bínját.  A kakaóbab be-
érésétõl hosszú út vezet a kész csokoládéig. A
hagyományos elõállítás során 1 kilogramm
kakaóhoz 2 kilogramm cukrot, 10 deka-
gramm fahéjat és mandulát adnak. A fahéjat
és a mandulát együtt õrlik, aztán egyenlete-
sen adják hozzá a cukrot. 

A csokoládét idõnként kikiáltják ellenség-
nek, mint hizlaló,  egészségtelen élvezeti cik-
ket, máskor meg egekig magasztalják mint
rendkívüli anyagokat tartalmazó, nagyon
hasznos táplálékot. Legtöbben azért , mert  fo-
gyasztása növeli az agy endorfintermelését,
ami jó hangulat kialakulásához vezet. Egy iga-
zi csokoládé készítõnek minden csoki a ked-
vence. A vásárlók ízlése azonban más és más.
Lehet bármilyen – ha bûntudattal is – de
imádjuk ezt a mára már hétköznapivá vált fi-
nomságot. A csokoládé a modern korban
sem veszítette el jelentõségét: magas társa-
dalmi rangot jelentett fogyasztása, a polgári
kultúra szerves részét alkotta, és az napjaink-
ban sincs másként a minõségi csokoládé fo-
gyasztásával.                              Sulics Bogi

2014. december 2-án Simaság Község Önkormányza-
ta ünnepi megemlékezést tartott Gróf Festetics Imre szüle-
tésének 250. évfordulója alkalmából.

A megemlékezés a temetõi emlékhelyen vette kezde-
tét, ahol Majthényi László a Megyei Közgyûlés elnöke és
Molnár László polgármester leplezte le Takács Gyõzõ kép-
zõmûvész alkotását. Ezután többen koszorút helyeztek el
az emléktáblánál. A teljesség igénye nélkül ezek névsora:
Herceg Festetics György, Dr. Szabó István a keszthelyi
Georgikon Természettudományi Karának képviseletében,
a Kaposvári Egyetem, a Pilisi Parkerdõ Zrt, a Bakonyerdõ
Zrt a NAKVI képviselõi, Beythe István a Pannon Természetis-
mereti Társaságtól és Kõszegpaty Önkormányzata. Az em-
léktáblát Dékány Ferenc a Gyõri Egyházmegyei Hivatal
vezetõje szentelte fel.

Festetics Imre 250 éve született Ságon. Imre a
Georgikont alapító György öccse volt, aki korának ki-
emelkedõ zoológusa lett. Bátyjához hasonlóan érdeklõd-
ni kezdett az agrártudományok iránt, így tagja lett a
brünni juhtenyésztõ egyesületnek is. Tudományos munkás-
ságát a genetika tárgy körében fejtette ki. Mivel az akko-
ri állattenyésztõk számára abszolút releváns volt, hogy mi-
képp maximálhatják a gyapjú/hús eladásából származó
hasznukat, így érthetõ miért igyekeztek megérteni, hogy
miképp öröklõdhetnek e fajok tulajdonságai. Festetics Im-
re 15 évi keresztezési kísérlet után azt állította, hogy az ál-
latok öröklõdését nem külsõ, környezeti tényezõk, hanem
belsõ faktorok határozzák meg. Õ használta elõször a ge-
netika szót. Genetikai kísérleteiben jóval megelõzte a ge-
netika atyjának tekintett Mendelt. Ezért nevezték Gróf Fes-
tetics Imrét a genetika nagyatyjának.

Haller Erzsébet és Galavics Adrienn
A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon

Gróf Festetics 
Imre emlékünnep

Csoki készítés rejtelmei




