Rövid hírek
• Csepreg
Borbemutató és borkóstoló
Csepregen – A vízkereszt jegyében
Január 6-án, vízkeresztkor a hagyományokhoz híven a Csepregi Hegyközség boros gazdái
és a csepregi Borbarát Hölgyek ismét összejöttek
a helyi Petõfi Sándor Mûvelõdési-Sportház és
Könyvtárban szakmai borbemutatóra és kóstolóra. Erre az alkalomra Szövényi Áron etyeki borászati szakértõt hívták meg, õ értékelte a borokat.
A 2016-os borászati év nehéz helyzet elé állította a gazdákat, mégis sok bort hoztak véleményezésre, Kõszegrõl, Lukácsházáról is érkeztek
bortermelõk. Elõször a fehér, majd a rozé, végül
a vörös borokat mutatták be a gazdák, és a
szakértõ sorban véleményezte termékeiket.
Szövényi Áron kritikáját, tanácsait megszívlelték
a bemutatók, akik természetesen egymás borait
is megkóstolták, szakmai tapasztalatokat cseréltek, baráti beszélgetéseket is folytattak. Reméljük, hogy az áprilisi borversenyre tovább fejlõdnek a csepregi és környékbeli borok.
Horváthné Pados Teréz

Ezt a címet viseli T. Molnár Zsuzsanna közelmúltban megjelent ízléses kiállítású könyve, benne novellákat, esszéket és verseket találhat az olvasó.
Már a kiadvány borítója is önmagáért beszél. A kiválasztott képek utalnak az 1959-ben Csepregen
megtelepedett tanárnõ életelemévé vált ezernyi
kötõdésre az akkori nagyközséghez, kisvárosi jele-

természet, a táj ezerszínû rezgése, varázsa. Elõbújnak a régiek, a barátok, rokonok, ismerõsök, a legifjabbak, az unokák, s élettel töltik meg az emlék
õrizte idõkbõl vagy a közelmúltból elõvillanó pillanatokat. Esszéi között egyaránt található az irodalom, a mûvészetek, az írók és költõk, a magyar
nyelv ápolóinak tiszteletét, dicséretét, méltatását

nünkhöz, múlthoz, tájhoz, emberhez. Mielõtt nyugdíjas korában felfedezte magában az írás örömét,
nagyon sokat tett a helyi értékek felkutatásáért,
ápolásáért és átörökítéséért. A tanítás mellett végzett tevékenységek megszámlálhatatlan szállal
kapcsolódtak Csepreg és a Répcevidék történelméhez, hagyományaihoz, múltjához. Eddig megjelent könyvei is széleskörû kutatómunkára, az emlékek érzékeny, leheletfinom árnyalatú megjelenítésére utalnak. Az utóbbiból kaphattunk ízelítõt az
Ellesett pillanatok alcímet viselõ összeállításban.
Megélt történetek, jeles napok, apró gondok, örömek villannak fel, szinte mindenütt megjelenik a

papírra vetõ írás, valamint mûveltséggel kapcsolatos kultúrtörténeti áttekintés. Közéleti és morális kérdésekben is kitûnik emberi érzékenysége, humánuma, nevelõ céltudatossága. A könyv harmadik
fejezetében finom hangulatú versek, tájakat, jelenségeket, évszakokat, a természet szépségeit szelíd,
halk könnyedséggel elénk táró képek mellett
megtalálható az „olcsó szavakat”, a hiteltelen beszédet ostorozó kritikai költõi állásfoglalás is. A kiadvány a Kláris címû irodalmi-kulturális folyóiratban
és a Kláris antológiában megjelent írások gyûjteménye, a Petõfi Sándor Mûvelõdési-Sportház és
Könyvtárban kapható 2 200 forintos áron.
S.Z.
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Barangolás
a néprajz hegycsúcsain
MAGYAR KULTÚRA NAPJA BÜKÖN
Január 22-én a Magyar Kultúra
Napját könyvbemutatóval ünnepelték Bükön. A 2016-ban elindított „Bük
750” könyvsorozat negyedik kiadványaként jelentette meg Bük Város
Önkormányzata Szabó József: Hiedelmek, hagyományok és népszo-

kások a Répce vidékén c. néprajztörténeti gyûjtését. Dr. Németh Sándor polgármester elsõként szólt arról,
hogy milyen helytörténeti munkák
megjelenését, milyen megfontolás-

ból támogatta a város az elmúlt idõszakban. A bemutatott kötet létrejöttének momentumairól Dr. Gyurácz
Ferenc irodalomtörténész, a Magyar
Nyugat Könyvkiadó vezetõje mesélt.
Dr. Horváth Sándor, PhD néprajzosmuzeológus Szabó tanár úr kimagasló ér tékeket
hordozó gyûjtõmunkáját méltatta, miközben az
elmúlt korok népha gyo má nya it,
szokásait tárta a
hallgatóság elé
a kötetbõl idézve. A magyar és
a határon túli
népzenei kultúra
gyöngy sze me i nek megszólaltatásával emelte az ünnepi pillanatok
hangulatát a Boglya Népzenei
Együttes, valamint Pintér Anikó népdalénekes.
Haizler Lászlóné
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Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menõket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál
És a szívredõben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendõben.
Arany János soraival köszöntjük az olvasót elsõ számunkban. A
nagy költõ 200 éve született, s ezért az idei esztendõ az irodalombarátoknak Arany János-emlékév lesz. A zenebarátok Kodály Zoltán
zeneszerzõ születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából Kodály emlékévként tartják számon 2017-et. Hazánkban 2017.
hivatalosan Szent László-emlékév, a lovagkirály trónra lépésének
940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. A protestánsoknál viszont a reformáció emlékéve, hiszen Luther Márton 1517ben indította el mozgalmát a keresztény egyház megreformálására. Az ENSZ közgyûlése a 2017-es évet a “Fenntartható turizmus a
fejlõdésért nemzetközi évé ”-vé nyilvánította.
A számmisztika szerint idén a Nap éve van, mely az újrakezdés
lehetõségét hozza az emberiség történelmében és mindannyiunk
személyes életében. Az ENSZ élén António Guterres, egykori portugál miniszterelnök váltotta Pan Gimun, dél-koreai származású ENSZfõtitkárt. Az Európai Parlament elnöki székében pedig Antonio Tajani
lett Martin Schulz utóda. Mire e sorok megjelennek, beiktatták az
Amerikai Egyesült Államok új elnökét, Donald Trampot.
A Magyar Madártani Egyesület és más természetvédelmi szervezetek szavazása, illetve kiválasztása szerint 2017-ben az Év Fája a vadalma, az Év Vadvirága a hóvirág, az Év Emlõse a mogyorós pele, az
Év Madara a tengelice (népi nevén: stiglic), 2017 Kétéltûje a mocsári
béka (égkék), az Év Hala a harcsa, az Év Rovara a nagy szarvasbogár, az Év Gombája a világító tölcsérgomba (mérgezõ, de védett!)
A téli és a teremsportok nemzetközi küzdelmei már folynak. Július
14 –30. között Budapesten és Balatonfüreden rendezik meg a 2017es úszó-világbajnokságot, a XIV. nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivált pedig július 23 – 30. között fogják megtartani Gyõrben.
Zajlanak a farsangi rendezvények, melyek idén február végéig
tartanak. Majd jönnek a tavaszi, nyári, õszi és adventi programok, s
újra szilveszter lesz. Bár addig még sok víz lefolyik a Répcén.
Minden olvasónknak békés, egészségben és eredményekben
gazdag újesztendõt kívánunk.
Sági Ferenc
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Rövid hírek
• Bük
Egyre több fiatal sakkozik
– Jubileumi versenyre készül a Büki TK
Bük – Nagy hagyományú kupák és utánpótlás nevelés: mozgalmas volt a Büki TK Sakk
Szakosztály tavalyi éve. Idén is megrendezik a
versenyeket és folynak a megyei csapatbajnokság küzdelmei.
A kistérségi 16. Kenesei-Erhard Kupával
kezdõdött a 2017-es év a Büki Testedzõk Köre
Sakk Szakosztály számára. Szép számmal
gyûltek össze versenyzõk: 18-an mérették
meg magukat. Svájci rendszerben, hét fordulóban, kétszer húsz perc játékidõvel bonyolították le a tornát. Hárman értek el 5,5 pontot:
Tompa Ádám Csepregrõl, Néveri Tibor és
Mesterházy Ernõ Bükrõl. Az egymás elleni
eredményük döntetlen volt, márpedig azonos
pontszám esetén a „Bucholz“ számítás dönt,

támogatás Csepregnek

Az Orbán Viktor Miniszterelnök Úr által vezetett Kormány a 1818/2016. (XII. 22.) Kormány határozat alapján újabb Csepreg Városát érintõ
támogatásról döntött. A karácsony elõtt megszületett kedvezõ döntés értelmében a Magyar
Kormány az önkormányzat feladatinak ellátására 150 milliós támogatást biztosít, melyet útfelújításra kíván fordítani az elkövetkezõ években a
település, folytatva a tavalyi évben megindított
út- és járdafelújítási programját.
A 2016. év végi kedvezõ döntés jelentõs fejlesztési lehetõséget biztosít a város számára, mely
a korábbi évek támogatásaihoz képest is kiemelkedõ mértékû. Mint ismert, a 2016-os évben több

pott összeget viszont címzetten a csepregi polgárok kapták Magyarország Kormányától. A
most kapott címzett támogatás is az összefogást
jelzi, hiszen a Kormány az önkormányzattal
együtt az itt élõk érdekeit és igényeit tartja szem
elõtt. Az új képviselõ-testület is jól dolgozik, a kitûzött fejlesztési célokat elkötelezetten támogatják – mondta el Vlasich Krisztián polgármester,
hozzáfûzve, hogy a késõbbiekben is a város folyamatos fejlesztése a cél, melyhez a sikeresen
elõkészített és a már benyújtott pályázatokon további forrásokat is remélnek.
A Kormány által most nyújtott támogatás lehetõséget biztosít a megoldásra váró és a jövõ-

mint 100 millió forint összeget tudott fejlesztésekre
fordítani a település, melybõl megújult a Csokonai és Szombathelyi utca. Továbbá központi forrás segítette a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal elsõ emeleti szintjének átépítését is, mely
utóbbit csepregi vállalkozók végezték.
Soha ilyen nagymértékû címzett kormányzati
támogatás nem érkezett városunkba – értékelte
a pozitív hírt Vlasich Krisztián polgármester, hozzátéve, hogy minden eddigi ilyen mértékû forrás
pályázati támogatás volt. Kiemelte: a most ka-

ben tervezett feladatok mielõbbi elvégzésére,
hiszen a kapott összegnek köszönhetõen nagyobb ütemben folytatódhat a város belterületi
útjainak helyreállítása - nyilatkozta Szarka Anikó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke.
Az elõkészítettségnek köszönhetõen terveink szerint az Alkotmány és a Fehér utcák felújítása kezdõdhet meg elsõként még ebben az évben, de
a városvezetéssel a közeljövõben további utcák
felújítását is tervezzük - foglalta össze a következõ idõszak terveit az elnök.
yde
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így történt ezúttal is. Ennek eredményeként
Tompa Ádám nyert, második lett Néveri Tibor,
harmadik pedig Mesterházy Ernõ. Ezen kívül is
sok 4,5 és 3 pontos versenyzõ volt, ez bizonyítja, hogy nagyon kiegyensúlyozott a mezõny,
a verseny. És így volt a többi tornán is tavaly,
valamint a senior szerepléseken is. A Büki TK
Sakk Szakosztálya jó kapcsolatot ápol a
vépiekkel és a vasaljai sakkozókkal is, és nem
mellékesen az utánpótlásra is odafigyelnek.
Bükön nyolc fõvel indult diákcsoport, Bõben
pedig már sikerrel mûködik a sakk kör. Jubileumra készülnek idén: harmincadik alkalommal rendezik meg a kistérségi, egyben Bük
város sakkbajnokságát, április végén lesz a
megmérettetés. Közben pedig 16 igazolt versenyzõvel vesz részt a Büki TK a megyei csapatbajnokságban, s remélik a tavalyi negyedik helynél is elõkelõbb szereplést.
yde

150 milliós címzett
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Sok-Szín-Pad: Ezüst minõsítés Adácsról
BESZÉLGETÉS NIKA RÓBERTTEL
Jubileumra készül a büki színjátszó társulat: tíz évesek lesznek idén. Éppen Örkény darabot vittek színre, és második rész
is készülhet az elõadáshoz. Azt mondják, a
sok munkáért kárpótolja õket a taps.

rosszat is. Vasárnap aztán megtudtuk, hogy
ezüst minõsítést kaptunk az elõadásra.
– Mik a Sok-Szín-Pad távolabbi céljai?
– Rengeteg ötlet kavarog a fejemben. A
Borékot tavasszal bemutatjuk Bükön a Forgószínpad rendezvénysorozat elõadásaként. Ehhez viszont szeretnénk egy második részt is hozzá tenni.
Jelenleg egy Örkény egyperceseibõl válogatott

– Hányadik alkalommal voltatok, és milyen darabot vittetek?
– Jubiláltunk, tizedszer voltunk Adácson, ahol
már a XX. Országos Falusi Színjátszó Fesztivált
tartották. Adácsra mindig új darabbal készülünk, ebben az évben egy Örkény darabot, a
Borékot állítottuk színpadra.
– Milyen minõsítést kaptatok?
– Az elmúlt években „szaladt velünk a szekér”, három alkalommal is arany minõsítéssel
tértünk haza. Bizakodóak voltunk idén is, a szigorú zsûri elmondta a véleményét. Hallottunk jót is

elõadás részletei kavarognak a fejemben. A váz
már összeállt, a részletek kidolgozása van hátra.
Mûködik a gyerekcsoportunk Kabay Ágnes vezetésével. Ezen kívül jövõre tíz évesek leszünk. Erre a
jeles alkalomra keresünk egy megfelelõ elõadást,
nem mellékesen új szereplõkkel. Ezért is szeretném
megragadni az alkalmat a toborzásra. Várjuk
olyan 18 éven felüli nõk, férfiak jelentkezését, akik
szeretnék kipróbálni magukat a színpadon, kíváncsiságot éreznek a színjátszás iránt. Annyit tudok
hozzá tenni, kemény munka, de megéri. A taps
mindenért kárpótol.
S.Bogi
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– Mikor és milyen céllal alakult meg a
Sok-szín-pad Társulat?
– Társulatunk 2007-ben alakult azzal a céllal,
hogy egyrészt újra élesszük a kilencvenes évek
elején abba maradt színjátszást Bükön. Másrészt
azért, hogy összefogjuk a városban azokat az
embereket, akik fogékonyak a színjátszás iránt.
Megalakulásunkkor elég széles volt az életkori
paletta, a legfiatalabb tagunk 9, a legidõsebb
49 éves volt. Az évek során sok tagváltás volt, de
egy „kemény mag” megmaradt, akik még játszanak, viszont van olyan tagunk is, aki átvette a
gyerekcsoport irányítását, most velük foglalkozik.
– Miért ez lett a nevetek?
– Megalakulásunkkor, még az elsõ bemutató elõtt, valami frappáns néven gondolkodtunk,
olyanon, amely tükrözi egyrészt az életkori különbségeket, másrészt a társulati tagok sokszínûségét. Mindenféle név eszünkbe jutott, aztán az
egyik alapító tagunk Sövegjártó Lászlóné Klári
vetette fel azt az ötletet, hogy mi lenne, ha a
sokszínûséget vennénk elõtérbe. Innen már csak
egy rövid gondolat, egy szójáték, és meg lett a
nevünk Sok-Szín-Pad Társulat.
– Hogyan kerültetek Adácsra?
– Mindjárt a megalakulásunk évében Major
Ágota a Társulat akkori vezetõje gondolt egy nagyot, és benevezett minket egy országos minõsítõ

fesztiválra. Azt mondta: megyünk Adácsra. Csodálkoztunk, mert nem tudtuk, hogy a szomszéd faluban Acsádon színjátszó fesztivált rendeznek. De
aztán hamar rájöttünk, hogy Acsád és Adács nem
ugyanaz, hiszen az egyik tíz kilométerre van Büktõl,
a másik pedig 320-ra. Azért nekivágtunk. Az a szeretet, ami ott körül vett minket kezdõként, arra sarkalt bennünket, hogy visszatérjünk újra és újra.
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Rövid hírek
• Nagygeresd
Megújuló temetõk
A nagygeresdi önkormányzat saját beruházásban új kerítést építtetett a kisgeresdi, illetve nagygeresdi temetõben, 3 millió forint
értékben. A régi, fonott drótból készült kerítés
már elöregedett, megrongálódott. Az új sokkal esztétikusabb, szilárd beton alappal, új
oszlopokkal, hegesztett, elõregyártott elemekbõl készült el mindkét sírkertben. A kerítéssel
megakadályozható, hogy az apróvadak,
õzek, elkóborolt kutyák, háziállatok, bejussanak és kárt tegyenek a temetõkben. A tervek
szerint ez év tavaszán elkészülnek, és helyükre
kerülnek az új kapuk is. A lebontott kerítés be-

köszöntése – A kezedet fogom
Csepreg Város Önkormányzata az idei esztendõben is felköszöntötte azokat a házaspárokat, akik jubiláltak, így idén az 50., illetve az 55.
házassági évfordulójukat ünneplõ házaspárok
meghitt, örömteli pillanataiban osztozhattunk.
A bensõséges hangulatnak és a szép emlékek felidézésnek a Dr. Csepregi Horváth János

Mûsorral készült a Csepregi Nyugdíjas Énekkar és a Zeneiskola két tehetséges diákja is. Babos Anna a fuvola különleges hangjával varázsolta el közönségét,
Vincze Miklós pedig nagyszerû zongorajátékával emelte még magasabbra az est színvonalát.

Általános Iskola aulája adott helyszínt, ahol
Hárominé Orbán Erika alpolgármester asszony,
az ünnepség háziasszonya szívhez szóló gondolatokkal, jókívánságokkal, valamint versekkel köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követõen a szeretetrõl, a hosszú éveken
át tartó összetartozásról beszélt a köszöntõjében
Csepreg Város polgármestere, Vlasich Krisztián,
akinek gondolatait meghatódva figyelték az ünnepelt házaspárok. A polgármester Ady Endre:
Õrizem a szemed címû versével fejezte ki nagyrabecsülését az ünnepeltek felé, mely utolsó sorai könnyeket csaltak a szemekbe:
„Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S õrizem a szemedet.”

Az ünnepi beszédeket követõen a Vlasich
Krisztián polgármester, Hárominé Orbán Erika alpolgármester asszonnyal és Horváth Gábor Bizottsági elnökkel közösen adta át a város nevében a neves alkalomból készült emléktárgyakat
egy üveg csepregi bor és egy csokor virág kíséretében.
Ezúton is szívbõl gratulálunk az 50. házassági
évfordulójukat ünneplõ Pócza Jánosnak és
Mészaros Etelkának, továbbá az 55. házassági
évfordulójukat ünneplõ Vígh Józsefnek és Király
Lívia Máriának, valamint Taál Józsefnek és Varga
Ilona Máriának. Utóbbiak egészségi állapotuk
miatt nem tudtak személyesen megjelenni az
ünnepségen, így Õket otthonukban kereste fel
és köszöntötte a városvezetés.
HZ
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tonoszlopait, valamint a még használható
drótfonatot, az önkormányzat térítésmentesen
a lakosság rendelkezésére bocsátotta. Akinek
szüksége volt rá, az vihetett belõle. A temetõkhöz vezetõ utakat szintén szeretné rendbe tetetni az önkormányzat: a sportpályához és a
játszótérhez épített úthoz hasonló, portalanított, aszfaltozott út készülhet a temetõk felé is.
A képviselõ-testület még idén tavasszal megépíttetné az utat.
Béres P.

Jubiláns házaspárok
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Hit és
hagyomány
Bõben

tisztelete Simaságon

Harmadszor tartották meg Simaságon a gróf
Festetics Imrérõl elnevezett emléknapot és konferenciát, a helyszín a Gróf Festetics György mûvelõdési ház volt. Számos neves professzor tartott idén is elõadást: sszó volt Chernel Istvánról,
a tündérkertekrõl és az ember genetikai lenyomatáról is.
Molnár László polgármester köszöntõje után a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke Majthényi László nyitotta
meg a két nagyobb blokkból álló konferenciát.
Az elsõ elõadássorozatban négy elõadás hangzott el.
Elsõként Gottfried Brem bécsi professzor, az MTA tiszteletbeli tagja tartott elõadást Tudomány és tudósok Európában címmel. Nagy ívet átfogó elõadása Kopernikusztól Keplerig, Festeticstõl Mendelig terjedt. Bemutat-

korolt hatásairól szólt. Negyedikként Szabó T. Attila biológus doktor a természet vizsgálatáról és a természet
genetikai törvényeirõl beszélt.
Az elõadássorozat második blokkjában Hajdúk Pétert a Magyar Juh és Kecsketenyésztõk Szövetségének
elnökét hallhattuk az ágazat mai helyzetérõl. Csepeli
György szociológus az emberi fajról értekezett. Az emberrõl, aki a többi élõlényhez bizonyos genetikai lenyomattal születik, de az ember az egyetlen olyan élõlény,
akinél a környezeti és kulturális tényezõk hatásai meg is
változtathatják ezt a genetikai programozottságot.
Seregi János professzor kétszer is a pulpitusra lépett. Elsõ elõadásában felvázolta a gróf Festetics Imre
munkásságát országszerte bemutató eseményeket és
beszélt a Festetics Imrérõl elnevezett emlékhelyekrõl és
parkokról. Szólt egyik fõ kezdeményezésérõl, az úgy-

ta szellemiségüket és a kort is, melyben ezek a neves
tudósok munkálkodtak. Másodikként Faragó Sándor, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora lépett a pódiumra és Chernel István életérõl tartott elõadást. Festetics Imre dédunokája volt Chernel István, korának
nagy polihisztora, aki a jogi pályát cserélte az ornitológiára. A harmadik elõadó Janaki Hadijiev egyetemi
docens, a KE Egészségügyi Centrum igazgatója volt.
Elõadása a biotermékek fogyasztásának elterjedésérõl, a kemizáció és a GMO termékek egészségre gya-

nevezett tündérkert mozgalomról is. A tanácskozás zárszavát is Seregi János mondta, és szólt a soron következõ konferenciák tervezett tematikájáról. Megtudtuk:
szólnak majd elõadások a vér és örökség témájában,
a genetika kétszáz éves múltjáról is.
Az eseményre Takács Gyõzõ képzõmûvész az alkalomhoz igazodó dombormûvel lepte meg a település
lakóit. A harmadik emléknap gróf Festetics Imre emléktáblájának koszorúzásával zárult.
Haller Erzsébet
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Négy éve kezdõdött, hogy
Babos Lászlóné és Hajasné
Németh Szilvia óvónõk vezetésével elindultak a pici óvodások egy-egy régi Szent Család
fényképpel, melyek a két óvónõ nagyszüleié voltak. A gyerekek évente ellátogatnak 16
családhoz, ahol fogadják
õket és az iskolai hittanórára,
ahol szintén szeretettel várják
a kis érkezõket.
2016 decemberében mi is
részesei lehettünk e megható
eseménynek. Hozzánk Vincze
Erzsébet hitoktatóval hozták el
a gyerekek a szentképet. Az
óvodások már itt várták õket
és angyali hangocskájukon
elénekelték a beköszöntõ
éneket, mely a „Szállást keres
a Szent Család, de senki sincs
ki helyet ád” sorokkal kezdõdik. Elhangzott a kérés: - Elhoztam hozzátok a Szent Család
képét, - majd a válasz – fogadjuk. Így ismétlõdött meg a
2000 évvel ezelõtt lezajlott
dráma és a kis tágra nyílt szemû csöppségek is megéreztek
valamit ennek a jelentõségébõl. Ezután felcsendül az „Ég a
gyertya ég, el ne aludjék, szívünkbõl a szeretet ki ne
aludjék!...” dalocska. Ekkor a
háziak meggyújtják a két szál
gyertyát, ami a pásztorok tüzének és az otthon melegének
jelképe, majd a gyertyák mögé helyezik a szentképet és
köszöntik a Szent Családot.
Befejezésül a kis apróságok elénekelik: „Köszöntsük a Szent
Családot, mert megáldja a
világot”…
December 20-án érkeztek
vissza az óvodába a szentképek, ahová szeretettel várták
a befogadó családokat és a
két csoportban ismét felhangzottak a már ismerõs dallamok. Természetesen a vendéglátók minden házban meleg teával, süteménnyel kínálták a piciket, így a kis vándorok is átélhették a befogadás
melegét.
Mai világunkban, amikor
kultúránktól idegen szokásokat
próbálnak ránk erõltetni nagyon fontos a fentiekben leírt
hagyománygondozás. Köszönet az õrzõknek.
Dr. Galiotti Csabáné

Gróf Festetics Imre
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Rövid hírek
• Zsira
Nyugdíjas klub alakult

Több szempontból is eredményes évet
zárt Csepreg és hasonló folytatást remél a
polgármester, hiszen majdnem 1 milliárd
forint értékben készítettek elõ és nyújtottak
be fejlesztési pályázatokat.
– Kézzelfogható eredményei vannak annak,
hogy a településen egyre nagyobb az összefogás – kezdte Vlasich Krisztián polgármester a

rekonstrukciója, kerékpárút kialakítása, de további pályázati lehetõségek is körvonalazódnak
a város elõtt. Azt is hangsúlyozta, hogy beérni
látszanak a sportpark kialakítására és az
Alpannonia plusz program turisztikai fejlesztésünkre beadott pályázatok.
– Nagy eredmény, hogy Csepreg városának
150 millió forint címzett fejlesztési támogatást
biztosít a Magyar Kormány, ezen összeg segítsé-

2016-os évrõl. Példaként a programok szervezését, valamint a helyi idõközi önkormányzati választást emelte ki. Folytatta: – Több mint 100 millió forintot tudtunk fejlesztésekre fordítani, lerakhattuk az alapjait egy nagyszabású út- és járdafelújítási programnak. Az általános iskolában és
az óvodában is megtörtént az épület hõszigetelése és kicseréltük a nyílászárókat 2015 év végén, s tavaly volt az ünnepélyes átadás. Egy
másik sikeres pályázatnak köszönhetõen pedig
megkezdõdhetett a Közös Önkormányzati Hivatal elsõ ütemének felújítása. Átfogó
lakásfelújítási programot indítottunk, amit az
idén is folytatni szeretnénk – sorolta Vlasich Krisztián. Kiemelte még a Széchenyi tér 26. szám
alatt álló Cigli ház fõépületének felújítását: a tetõszerkezet és a nyílászárók is megújultak.
A számvetés után elõre tekintett: – A 2017-es
évre közel 1 milliárd forint értékben készítettünk
elõ és nyújtottunk be fejlesztésre irányuló pályázatokat – mondta a tervek nagyságrendjérõl. Kifejtette: – Ebben benne van a Malomkert teljes
rehabilitációja, a csapadékvíz-elvezetõ hálózat

gével folytathatjuk a megkezdett útfelújítási
programunkat – mondta.
A munkaügyi helyzetrõl a polgármester kiemelte, hogy támogatnak minden olyan gazdasági kezdeményezést, amely elõsegíti a fog-

lalkoztatást. Saját beruházást is terveznek egy
pályázat segítségével, melyben egy agrárlogisztikai központ létrehozását tervezik, melyben
saját szõlõ- és gyümölcsfeldolgozó is üzemelne.
A szabadidõrõl is beszélt:
– Nehéz lenne felsorolni, hány rendezvényünk várja a helyieket és a hozzánk érkezõket.
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A januári klub alakulásakor több célt is
megfogalmaztak a tagok. Elsõsorban bárki
tagja lehet a klubnak, aki szeretne egy jó
hangulatú társasághoz csatlakozni. Programokat szerveznek, amelyeken szeretnének
részt venni. Felmerült a kirándulás, színházlátogatás, a környékbeli látnivalók megismerése,
múzeumok látogatása, beszélgetés érdekes
emberekkel, nyáron bográcsozás és a falu
életében, rendezvényein való aktív részvétel.
De igény mutatkozott részükrõl számítógépes
ismeretek tanulására, valamint a hölgyek szívesen tornáznának is.
A tervek megvalósítása még elõttük áll, kívánjuk, hogy szép és érdekes programokkal
tegyék színesebbé nyugdíjas éveiket! N.P.K.

– ÍGY KEZDI AZ ÉVET CSEPREG

Fotók: Ohr Tibor

Egy régóta fennálló igény került megvalósításra Zsirán. Az aktív nyugdíjasok már évek
óta sürgették egy nyugdíjas klub megalakítását, mely ez év elején meg is történt.
A nyugdíjasok néhány éve már, hogy öszszejönnek idõnként egy-egy délutáni beszélgetésre. E mellett nagyon jó kapcsolatot ápolnak a révfülöpi nyugdíjasokkal is. Velük minden
évben találkoznak, hol Zsira, hol pedig a balatoni község a találkozó helyszíne. Ezek rendkívül
jó hangulatú programok, sok-sok nevetéssel,
egymásnak összeállított kis mûsorokkal, jóízû
beszélgetésekkel, finom ebédekkel – amiket
mindig a vendéglátó készít el. De a legfontosabb a rendezvények elõkészítése, amiben
mindenki teljes erõbedobással részt vesz. Ezek
az alkalmak hozzák igazán közel egymáshoz a
társaságot, igaz néha akadnak viták is, de
ezek is jók arra, hogy kompromisszumos megoldások születhessenek.

Egymilliárdos tervek 2017-re
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Minden hónap mozgalmasan telik, pezsgõ kulturális és sportélet zajlik nálunk az egyesületeinknek, civil szervezetinknek köszönhetõen. Köszönettel tartozunk mindezért nekik ezért is segítette
az önkormányzat erõn felül tavalyi évben a mûködésüket – mondta.

– A NAGY HIDEGBEN IS SEGÍTETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Az elmúlt hetekben megkezdõdött Csepreg
Város Önkormányzatának akciója, melynek során ingyen tûzifát osztottak a rászorulóknak. Fokozott figyelmet fordítottak mindazokra, akik
számára a hideg elleni védekezés komoly kihívást jelent a kemény mínuszokban. Összesen 76
kérelem érkezett be Horváth Gábor elnök vezette Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz,
akiknek bírálata alapján 58 helyre került a szociális alapon adható tûzifából.
A Belügyminisztérium kifejezett kérése és a mi
szándékunk is az volt,
hogy a nagy hidegre
való tekintettel a rászorulók minél elõbb melegedhessenek az otthonukban – nyilatkozta Horváth Gábor bizottsági elnök, aki hozzáfûzte: összesen 91
köbméter fát szállíthattak ki a hátrányos helyzetûeknek, az egyedül
élõ idõs embereknek,
valamint a nagycsaládosoknak.
A munkát rendkívüli
gyorsasággal végezték el a városgazdálkodás munkatársai, a
kérelmezõkhöz 1-3 köbméter fa került. Január
11-el be is fejezõdött a kiszállítás, így minden
házban biztosított már a szükséges tüzelõanyagezt már Horváth Zoltán képviselõ, a városgazdálkodás felelõs vezetõje nyilatkozta. A képvise-

lõ örömét fejezte ki, hogy segíteni tudtak a nagy
hidegben 58 rászoruló családnak, hiszen így
minden háztartásban éghet már a tûz a kályhákban az önkormányzat segítségével.
Nagyon szoros az együttmûködés a Bencsik
Géza elnökletével vezetett Csepreg Város Közbiztonságáért Polgárõr és Bajtársi Egyesülettel,
melynek tagjai folyamatosan járõröznek, s jelzik
az önkormányzatnak, ha olyan rászorulóval találkoznak, akinek segítségre lenne szüksége
élethelyzetébõl adódóan- nyilatkozta Vlasich

Krisztián polgármester. A cél továbbra is az,
hogy minden olyan családhoz, ahol szükség
van a segítségre, eljussanak és valamilyen formában segíteni is tudjanak- összegezte a célokat a város elsõ embere.
yde
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Emlékeztetett, hogy új hagyomány született
tavaly a városban: minden újszülöttet felkeresett
az otthonában. Vlasich Krisztián nemcsak jókívánságokat vitt a családoknak, hanem ajándékokkal is meglepte a város tavaly született 23 új
lakóját.
Arra a kérdésre, hogy egy év múlva, mivel
lenne elégedett a 3228 lakosú város elsõ embere, Vlasich Krisztián azt válaszolta: Egyelõre úgy
érzi, hogy a legjobb irányban halad a város, jelentõs lépéseket tettek terveik megvalósítása felé. Várakozásai szerint az eltervezett fejlesztésekben a 2017-es esztendõ további látványos
eredményeket hozhat.
yde

58 család kapott ingyen tûzifát
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Rövid hírek
• Csepreg
Évet váltó bortúra
a Csepregi Szõlõhegyen
Forralt borral, teával, finom falatokkal csalogatták a természetbe vágyókat a csepregi
boros gazdák és a csepregi Borbarát Hölgyek
az évváltás jegyében. Jöttek is szép számmal
az ország minden részérõl Miskolctól Szombathelyig. A karácsonyi családlátogatások és a kiadós evés-ivás után sokan úgy gondolták,
hogy az év utolsó elõtti napját szép környezetben, szabad levegõn töltik. Tizenkét pince nyitott ki a verõfényes decemberi délutánon. Baráti társaságok verõdtek össze és járták a pincéket kezükben a bögrével, nem meglepõ:
végig jó volt hangulat. Ha valaki lovas hintón
akarta bejárni a pincéket, azt is megtehette.

évfordulók 2017-ben

• 275 évvel ezelõtt, 1742. szeptember 5-én
hunyt el Prágában báró Ráttky György, aki
Salamonfán (ma: Zsira) született 1680 körül. Apja,
id. Ráttky György dunántúli fõkapitány-helyettes
volt, dédapja, Ráttky Menyhért pedig 1605-ben
Bocskai oldalára állt. Az ifj. Ráttky György még ismeretlen idõpontban kezdte pályáját, 1702: huszárkapitány bajor szolgálatban, 1704: csatlakozott II. Rákóczi Ferenc hadaihoz, lovaskapitány,
1707: ezredes kapitányként küldte a fejed. Franciaországba, ahol a Saint-Geniez-huszárezred vezénylõ-, majd tulajdonosezredese. 1711-ben súlyosan megsebesült, 1719-ben brigadéros (dandárparancsnok), 1733 körül elnyerte a Szent Lajosrend lovagkeresztjét, 1734-ben generális. A francia kézre került Prága védelme során hunyt el.
(http://lexikon.katolikus.hu/R/R%C3%A1ttky.html)
• 275 éve, 1742. március 17-én született
Csepregen Szabó József plébános, a magyar
gabonanemesítés úttörõje. Nagyszombaton teológiát tanult. „1761-tõl jezsuita szerzetes volt. A
rend 1773. évi feloszlatása után világi pap,
Szekszárdon káplán, majd Vácott püspöki szertartó, végül haláláig Besztercebányán plébános volt. 1789-ben kezdett gabonanemesítéssel
foglalkozni. Elõször rozzsal, majd lengyelbúzával, végül hajatlan árpával kísérletezett, amelynek eredményeirõl 1792-ben az elsõ magyar
gabonanemesítésrõl szóló könyvben számolt
be. Kimutatta, hogy az alacsony terméshozamok az évszázadok óta változatlan, megrögzött,
rossz szántási és vetési szokásokra vezethetõk
vissza. Bebizonyította, hogy a jó talaj-elõkészítéssel, a ritkább vetéssel, megfelelõ hengerléssel,
fogasolással, vesszõboronálással a háromujjnyi
mélységbe vetett gabona 30-60 szorosát is viszszaadja a vetõmagnak. Ugyanekkor alkalmazta
az ún. szelekciós eljárást, amellyel a legjobban
fejlett egyedeket választotta ki továbbtenyésztésre. Besztercebányán hunyt el 1801. április 2án.” (http://mult-kor.hu/cikk.php? id=16846)
• 250 évvel ezelõtt, 1767-ben adták ki a
hegytörvényt a káptalanvisi szõlõkre.
• 225 éve, 1792-ben született Csepregen
kiskámoni Szalay Imre királyi testõr, huszárkapitány. Sopronban hunyt el 1864. június 24-én.
• 200 évvel ezelõtt, 1817-ben született
Theresienfelden, Bécsújhely mellett Gonzalles
Károly, a Nagycenki, majd a Büki Cukorgyár
alapító igazgatója. 1895. április 14-én halt
meg.
• 175 évvel ezelõtt, 1842. április 18-án született Dasztifaluban (ma: Egyházasfalu) Kiss Ignác római katolikus teológus, író, nyelvész, a
soproni tanítóképzõ tanára. Tanulmányai a tudományos folyóiratokban láttak napvilágot,
nyomtatásban két fordítása és egy nyelvtudományi értekezése jelent meg. Rábacsanakon
hunyt el, 1907. 05 28-án.
• 175 éve, 1842. szeptember 21-én született
Csepregen Szely Lajos tanár, kanonok. Pappá
szentelték: 1865-ban. A Gyõri Szeminárium professzora volt: 1866-ban, majd a püspöki udvarban szolgált: 1867-78 között, gyõri kanonok:
1878-tõl, a Gyõri Szeminárium rektora: 1883-90,

pápóci prépost: 1896-1924. Gyõrben hunyt el
1924. július 13-án.
• 150 évvel ezelõtt, 1867-ben német/osztrák, mor va és cseh tõkésekbõl álló konzorcium
Bükön és Csepregen is cukorgyárat létesített.
Az 1866-os alapítást követõen a nagycenki és
a csáktornyai üzemet is tulajdonló „Luft Antal
és tsai” cég „megvásárolta a felsõbüki Nagy
család 800 holdra zsugorodott bir tokát. Ehhez
késõbb 1000 holdat meghaladó bérlet is társult, a házasság révén a Markovich családhoz
került gr. Jankovics uradalomból… A Répce
menti gyárat Gonzalles Károly ter vezte, nyerscukor termelésre és finomításra.” Bükön elõször
téglagyárat kezdtek üzemeltetni, mely legyár totta a hatalmas épületekhez szükséges építõanya got. A Schöller ve zet te tõ kés cso port
csepregi gyárának építéséhez felhasználták a
lebontott Boldogasszony-templom tégláit is. A
csepregi üzem hamarosan „Carstajen Gusztáv
és Tsai” cég bir tokába ment át. „Répatermelés
céljára már az alapításkor 1500 hold területet
biztosítottak, ami három évvel késõbb már
3000 holdra növekedett, e mellett saját gazdaságában 800 holdon termelt répát. A gyárat
ele ve
lú go zás ra
ter vez ték.
Az
összfeldolgozás évi 100 ezer m[(éter])m[ázsa]
répáról 220 ezerre növekedett. Ekkor évi termelése 50 ezer mm fehéráru volt. 1883-tól a
vasúti szállítási díjak emelkedése miatt visszafogták a termelést, a finomítást beszüntették,
és kizárólag pilét készítettek. A cukorárak rendkívül kedvezõtlen alakulása miatt 1886-ban az
üzem teljesen beszüntette a termelést.” Helységeit ezután raktározásra és csomagolásra
használták, míg lebontásra nem kerültek. A
gazdaságában és a szer zõdött földeken termesztett répát ezután Bükön és Nagycenken
dolgozták fel. (A büki és a csepregi gyárat a
Büki Vasútállomással és egymással ipar vasút
kötötte össze.) Az 1888. évi teljes felújítás után
lett a büki üzem Sopron vármegye legjelentõsebb cukorgyára, míg száz évvel ezelõtt, 1917.
március 12 éjjel le nem égett.
• 150 éve, 1867. január 21-én hunyt el
Belkovits János ügyvéd, 1848/1849-es honvéd kapitány, aki Csepregen született 1809. május 27-én.
• 150 évvel ezelõtt, 1867. február 14-én született Nemesládonyban Nagy Lajos evangélikus
lelkész, esperes, író. Sopronnémetiben hunyt el
1940. április 15-én.
• 150 éve, 1867. december 4-én született
Alsó-Szakonyban Alasz Miklós ugodi, majd
devecseri plébános. Elõzõleg 1893-1897 között
az Esterházy-család nevelõje volt Pápán.
Devecseren halt meg 1934. augusztus 26-án.
• 100 évvel ezelõtt, 1917. február 7-én hunyt el
Budapesten Horváth Sándor evangélikus lelkész,
író, aki Nemesládonyban született 1837. január 9én. Iskoláit Sopronban, a teológiát a pesti prot.
theol. intézetben, végül Halléban végezte, majd
1861-ben lelkésszé avatták. Ezután Nagygeresden
majd Dömölkön káplánkodott, és 1863-tól több
dunántúli gyülekezet választotta lelkészévé, végül
a fõvárosba került. Az 1869-72. és az 1872-75. or-
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Jó volt látni a mosolygós arcokat, vidám
beszélgetések alakultak ki. Örültünk, hogy a
régi arcok mellett vannak mindig újak is akik,
most elõször vesznek részt ezen a programon.
Jelezték, hogy jövõre is jönnek. Külön öröm
volt számunkra, hogy a nicki Fergeteges néptánc együttes tagjai ismét megtisztelték programunkat, sõt még táncra is kerekedtek. A
pincék zárásakor Szabó László várta a túrázókat a tábortûz melegével, zenével, tánccal,
tûzijátékkal. Az esten természetesen nem maradtak el az újévi jó kívánságok.
Esztendõ borul esztendõre
Az új az ót eltemeti.
Ki búsul ezen? Csak a dõre,
A bölcs csak mindezt neveti.
/Benedek Elek/
Köszönet a Szervezõknek.
Horváthné Pados Teréz
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Büki könyvkiadás 2016.
A múlt évben is folytatódott Bük Város Önkormányzatának kiadói tevékenysége. Az év során
három mûvet jelentettek meg.
A büki aratófesztivál délelõttjén került bemutatásra a Bük 750 sorozat 3. kötete: Balogh Lajos Büki tájszótára. Ez már a könyv második, bõvített kiadása, mely a Magyar Nyugat Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A 2004. évi elsõ kiadás néhány év alatt elfogyott. A szerzõ viszont azóta is
újabb adatokat gyûjtött, s közel 60 oldallal bõvült
a mû.
A könyvbõl megismerhetjük a település rövid
történetét, az itt élõk mindennapjaihoz, de az ünnepekhez kapcsolódó szavakat is. Találkozunk a

mények vezetõi, egyes dolgozói is részt vettek. A
településtörténet mellett az egyházak, intézmények és a sport története, s a jelenlegi állapot is
megjelenik. Kiemelt helyet kapott a gyógyfürdõ, a
ráépülõ idegenforgalom és szolgáltatások. A függelékben rövid archontológiát (tisztségviselõk
jegyzékét), a település kitüntetettjeinek névsorát, a
díszpolgárok és jeles személyiségek (ön)életrajzát
olvashatjuk. Megismerhetjük a helyi értékeket, s fotómelléklet is kiegészíti a szöveges oldalakat.
A megjelenés óta eltelt hónapokban sok dicsérõ jelzõ elhangzott a mûrõl. Viszont hallani kritikus észrevételeket is. A történelmi részben a polgári
idõszak leírása aránytalanul rövidebb az azt köve-

dolgos hétköznapok eszközeivel, a különbözõ
munkákhoz, a szórakozáshoz kapcsolódó kifejezésekkel. Megtaláljuk benne a helyi népszokások
magyarázatait, s a legfontosabb büki szokások
szövegét is. Szerepelnek benne a vallásokhoz, s az
emberi élet egyes szakaszaihoz kapcsolódó szavak, kifejezések. Az osztrák határ közelsége miatt
egyes szavakon, kifejezéseken érezhetõ a német
nyelv hatása. A könyv végén láthatjuk a szerzõ büki házában levõ régi használati tárgyak fotóit. Ezek
az eszközök és a berendezési tárgyak tájházi jelleget adnak az õsi családi háznak.
A mûben összegyûjtött szavak, kifejezések zöme nem csak büki, hanem a Nyugat-Dunántúl
nagy részén ismert volt. Ezért is ajánljuk a könyvet
a bükiek mellett a térség múltja iránt érdeklõdõ olvasóinknak is.
Több éves munka után október 23-án kerülhetett sor Bük város monográfiájának bemutatására.
A korábban megjelent városmonográfiáktól több
vonatkozásban eltér a büki könyv. Míg azok elsõsorban a várostörténetre koncentrálnak, a büki e
mellett hasonló súllyal kezeli a település-, társadalom- és gazdaságföldrajzi bemutatást is.
A 23 szerzõs mû megírásában, szerkesztésében
a felkért külsõ szakembereken kívül a helyi intéz-

tõ évtizedekénél. Igaz, viszont a lényege benne
van, s a települési- és társadalom-földrajzi részben,
az egyesületek és intézmények történetben egyaránt hangsúlyos e korszak is. Bár a településmonográfia szinte mindent tartalmaz a tárgyáról, a
közel 850 oldalas mûbõl hiányzik Bük néprajza. Ennek oka, hogy Szabó József helytörténész e témát
részletesen feldolgozta kézirataiban. Ezekbõl a
múlt évben a Hiedelmek, hagyományok és népszokások a Répce vidéken c. a harmadik könyv,
melyet kiadott nyomtatásban az önkormányzat. E
kötettel, a tájszótárral és a Vasi Szemle 2015. évi 4.
számában közölt egyes tanulmányokkal válik teljesebbé Bük monográfiája. A négy alapvetõ dokumentum jól kiegészíti egymást. Néhányan – jogosan – hiányolják a könyv végérõl a névmutatót. Erre sajnálatos módon a szerkesztés során nem gondoltunk.
A hibák ellenére is úgy érzem, hogy egy régóta
várt, hiánypótló mû készült a településrõl, melynek
adatai sokáig forrásul szolgálnak a kutatóknak és
a szakdolgozatokat készítõ hallgatóknak egyaránt.
Az átlagember pedig az érdeklõdésének megfelelõ részeket újra meg újra szívesen fogja olvasni az
egyre nagyobb térségi szerepkörrel rendelkezõ településrõl.
igás
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szággyûlésen a marcali kerületet képviselte, szabadelvû demokrata programmal.
• 100 éve, 1917. november 11 29-én hunyt
el Frank István pedagógus, piarista szerzetes.
(Csepregen született 1870. 02. 08.) Az egyetem
elvégzése után két évig Nagybecskerekre került
tanárnak. Onnét 1898-ban Szegedre helyezték.
1909-ben a Nyitrai Piarista Gimnázium igazgatója és az ottani rendház fõnöke lett. Már 1910-tõl
komolyan érdeklõdött a kinematográfia felhasználási lehetõségei iránt, és a gimnáziumnak mozigépet vásárolt.
• 100 évvel ezelõtt, 1917. október 14-én született Szakonyban Major László címzetes fõiskolai
docens, a hazai felsõfokú óvóképzés elsõ tantervének kidolgozója. Sopronban hunyt el 2005.
július 25-én.
• 75 éve, 1942. november 21-én hunyt el
családi birtokán, Peresznyén gróf Berchtold Lipót
nagybirtokos, diplomata, az elsõ világháború kitörése idején az Osztrák–Magyar Monarchia közös külügyminisztere. Bécsben született 1863. április 18-án. „Nagykorúságát elér ve az Osztrák–Magyar Monarchia leggazdagabb emberei
közé tartozott, nagy kiterjedésû birtokai Magyarországon és Mor vaországban feküdtek.
A gróf 1893-ban lépett osztrák–magyar külügyi
szolgálatba. Londoni és párizsi diplomáciai
megbízatások után 1906-tól Osztrák–Magyar
Monarchia nagyköveteként szolgált a szentpétervári cári udvarnál, ahonnan 1911-ben tért
vissza Bécsbe. Ferenc József császár 1912 áprilisában Berchtold grófot bízta meg a közös külügyminisztérium vezetésével. E tisztséget 1915-ig
viselte. A Szerbia elleni kemény fellépést sürgetõk
közé tartozott... 1915. január 13-án Berchtold
gróf külügyminiszteri tisztségérõl lemondásra
kényszerült, mivel nem tudta elérni, hogy” az addig szövetséges Olaszország és Románia a központi hatalmak oldalán lépjenek be a háborúba. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Leopold_von_Berchtold)
• 50 évvel ezelõtt, 1967. június 28-án hunyt
el Pannonhalmán Bognár Cecil Pál bencés szerzetes, pszichológus, egyetemi tanár. (Csepregen született 1883. 01. 24.) Pápán, Gyõrött,
Budapesten, majd Pécsett tanított. 1941-tõl egészen nyugdíjazásáig, 1950-ig a Szegedi Tudományegyetemen a Lélektani Intézetet vezette. A
hazai gyermek- és fejlõdéslélektan egyik legjelentõsebb alakja volt.
• 25 éve, 2002. november 10-én hunyt el
Szombathelyen Kárpátiné Vasváry Mária festõmûvész, aki Bükön született 1908. április 25-én.
• 10 éve, 2007-ben kapott városi rangot Bük.
SF
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Rövid hírek

Rekord számú versenyzõ
JÓL SIKERÜLT A TIHANYI BÉLA INFORMATIKA VERSENY CSEPREGEN

• Szakony
„Alkothatnánk valami újat”
Gyülekezeti hírek Szakonyból
„Menjünk át Betlehembe” Ezekkel a szavakkal buzdítják egymást a pásztorok, amikor éjjel,
az angyali híradás után felkerekednek és elmennek Betlehembe, megnézni mindazt, amirõl
az angyal beszélt a pásztoroknak. Az Egyház Assisi Szent Ferenc példáját követve, karácsonykor
mindig jászollal, kisebb-nagyobb betlehemek-

vágyó hetedik és nyolcadik osztályos tanulókat.
A 2016/17-es tanévben rekordszámú, 24 kétfõs
csapat vett részt: a csapatok környékbeli és
soproni általános iskolákból érkeztek, hogy a
kétfordulós, húsz-húsz kérdést tartalmazó jó hangulatú eseményen összemérhessék a tudásukat.
A rendezvény helye az iskola tornaterme
volt: a verseny óráira a „megye legnagyobb
géptermévé” változott. A csapatoknak Takács Tibor tanár úr külön erre az alkalomra fejlesztett ki
szoftvert, azzal tudták megválaszolni a versenykérdéseket a munkaállomásokon.
A gyõztes a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola I. csapata lett, a második helyezést a

vesek egyike volt, aki nemcsak szerette a számítógépeket, hanem pontosan értette és tanítani
is tudta a gépek mûködését, programozását. Az
általa lefektetett alapokra építkezve az intézmény profilját továbbra is erõsen meghatározza
az informatika oktatása, ami szakgimnáziumi és
szakközépiskolai szinten is megvalósul Csepregen.
2007 áprilisában Bánó Zoltán, az intézmény
akkori megbízott igazgatója hívta életre a Tihanyi Béla Informatika Emlékversenyt – azóta minden tanévben várják Csepregre a versenyezni

helyi, Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI diákjai hozták el, míg a képzeletbeli
dobogó legalsó fokára a szombathelyi Dési
Huber István Általános Iskola csapata állhatott.
Az elsõ fordulót követõ állófogadáson a csapattagoknak egy jó hangulatú kötetlen beszélgetés keretében lehetõségük volt jobban megismerni a küzdõtársakat és a középiskolát. A vetélkedõ az ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult, ahol minden versenyzõ és kísérõik is értékes
ajándékokkal gazdagodtak.
Török Zoltán
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kel szemlélteti az elsõ karácsonykor történteket –
ezért gondoltunk arra, hogy Szakonyban (is) alkothatnánk valami újat, valamit, ami még látványosabban tárná elénk az Úr Jézus Krisztus születésének körülményeit.
Az ötletet a közösségi hálón, egy amerikai
templom képén találtam. Ez a kép volt a minta
a szakonyi templom számára elkészített új,
nagyméretû, a templom szentélyét betöltõ betlehemre is. Ötletemmel felkerestem Czanik Zoltán, baboti festõt, vajon tudna-e segíteni tervem
elkészítésében, megvalósításában. A mûvész úrral, valamint pár szakonyi támogatóval augusztus végén kezdtük el a konkrét megbeszéléseket. A támogatók anyagi forrással és konkrét kétkezi munkával is hozzájárultak a kivitelezéshez. A
szakonyi gyermekkórus erre a célra szánta búcsúi nagykoncertjének bevételét. Nem volt egyszerû a kivitelezés, hiszen csak a szentély belsõ
magassága több, mint 9,5 méter, szélessége
pedig 4 méter.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon!
Kovács Pál, szakonyi plébános

Már hagyományos az informatikai verseny a
csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Mûszaki Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban.
Az általános iskolások számára kiírt versengés névadója az intézmény korábbi vezetõje, Tihanyi Béla igazgató úr, akinek az irányítása alatt
a csepregi szakközépiskola, Vas megyében elsõként informatikai képzést indított még az 1980as évek második felében.
Béla bácsi nagyon korán ráérzett az akkor
még gyerekcipõben járó számítástechnika fontosságára, tudta, hogy ez lesz a jövõ egyik legfontosabb tudományága. Ráadásul õ azon ke-
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A Répce vidéki
költõk antológiája
Kempf N. Jánostól, a nemesládonyi
Horváth Sándortól és Nagy Lajostól
egyetlen költeményt sem ismerünk.
Elõfordulhat, hogy környékünkön
valaki(k)nél van a nevezettektõl kéziratban, másolatban vers. Kérem
õket, hogy szíveskedjenek eljuttatni
címemre (9735 Csepreg, Nádasdy F. u.
16.) vagy e-mailemre: sagi.ferenc@tonline.hu. Másolás után a kéziratot
visszaadom tulajdonosának.
A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria University Press Alapítvány vezetõje, dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténész professzor vállalta a mû
szerkesztését és kiadását. A kötetet
lehetõség szerint a 2017. évi Magyar
Költészet Napjára szeretnénk megjelentetni. A kiadó sajnos forráshiányos.
Több mint ötszázezer Ft. feltétlenül
kellene a kiadáshoz.
Tisztelettel kérjük a települések
önkormányzatait, vállalkozásait és
magánszemélyeit, hogy lehetõségükhöz képest szíveskedjenek támogatni a mû kiadását. Felajánlásukat
a Savaria University Press Alapítvány
(9700 Szombathely, Károli Gáspár tér 4.)
10104789-13104759-00000008 sz.
számlájára szíveskedjék utalni. Támogatóinkat felsoroljuk a könyvben, tiszteletpéldányt kapnak a mûbõl, és
majd a bemutató(k)ra is szeretettel
várjuk.
Sági Ferenc

CSEPREGI HETEDIKESEK JÁRTAK ERDÉLYBEN
Erdélyben jártak a Dr.
Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI hetedik évfolyamos tanulói Határtalanul! pályázat keretében november 7-e
és 11-e között. Bejárták Erdély
számos látnivalóját, megismerkedtek történelmi nevezetességekkel. Az útról, a látottakról az
ott szerzett élményekrõl számol
be Babos Anna 7. b osztályos tanuló az útinaplójában.
1. nap - 2016. november 7-én
körülbelül hajnali fél egykor indultunk Csepregrõl, az iskola elõl. Izgatottan bepakoltunk,
elbúcsúztunk és nekivágtunk ötnapos utunknak.
Debrecen felé haladva
hajnalban megérkeztünk
Berettyóújfalura és a magyar-román határra. Rövid ellenõr zés után továbbindultunk Nagyváradra. Itt felvettük a kísérõnket, Attila bácsit, akivel azon nyomban megnéztük a Szent László templomot, a
püspöki palotát és a Kanonok-sorát. A Szent László szobornál készültek elsõ csoportképeink és ezekben a reggeli órákban tudtuk meg,
hogy a templomban látható Mun-

kácsi Mihály két fiatal korában készített gyóntató széke. A püspöki
palotát nagyobbra tervezték, de
anyagi okok miatt „szegényesebbre” építették. Így is 365 ablaka van,
szóval minden napra jut egy. A kanonok pedig írástudó egyházi személyek voltak. Mire végeztünk, dél
lett, és továbbindultunk a Király-hágó felé, közben láttunk egy fatemplomot és egy víztározót. Találkoztunk kóbor kutyákkal is, akik
azért szöktek el a pásztoroktól, mert
nem etették õket – innentõl a megmaradt szendvicseket mindig öszszeszedtük.

A Király-hágóról nagyon szép a
kilátás! Lefelé menet gyönyörködhettünk a dombos tájban, miközben hallgattuk a történeteket.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon!
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A Csepregi Farkas Sándor Egylet
1996-ban megjelentette A Répce
mente meséi és mondái (szerk.
Hetyésy Katalin és Sudár Lászlóné),
2003-ban pedig Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna: Balladák, románcok,
balladás dalok a Répce mellékérõl
címû könyveket. E munkát folytatva a
Csepregi Olvasókör, jelenleg a FSE
csoportja, elkezdte és végzi a kistáj
költõinek és mûveik felkutatását: az
1600-as évektõl napjainkig.
Kutatásaink során elõször az egykori híres csepregi evangélikus kollégium verselõ tanáraira és egy deákjára figyeltünk fel. Majd megismerkedtünk a nagy múltú Soproni Evangélikus Líceum egyik diákkörével, a
Magyar Társasággal. Ebben az önképzõkörben az 1800-as években
több nemesi községünk diákjai is költeményeikkel jelentkeztek. Több katolikus plébánostól és kántortanítótól
a 18. század második felétõl találtunk verseket. Majd a 20. század elejétõl már egyszerû parasztemberek,
késõbb szakmunkások és más nem
értelmiségi foglalkozású személyek is
írtak szép költeményeket. A jelenlegi
helyzet alapján az antológiában 13
település több mint negyven alkotójának mûvei fognak szerepelni.
Több verselõrõl tudunk, de egyelõre a büki Jánosa Ádámtól és

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

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

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

Ünnepek és közmeghallgatás Tompaládonyban

(a mentõállomás mellett)

nepek sorát az advent és a karácsony zárta: december 18-án a faluházban tartották a helyi fiatalok a
karácsonyi mûsort. Pécsinger Éva lelkésznõ és Kovács Pál atya közremûködésével a falu lakói közösen, ökumenikus istentisztelettel várták a Megváltó
születését. Meghitt pásztorjáték tette ünnepélyesebbé közös karácsonyvárást. A szeretet lángja átjárta
mindnyájunk lelkét, melyet aztán elhelyeztünk családunk karácsonyfája alá. A Fiatalok Társulata pásztorjátékát követõen a Mosoly Tánccsoport különleges
mûsora fokozta az ünnepi ráhangolódást.
„Örömötök sok, bánatotok semmi, segítsen az Isten boldognak lenni! Legyetek mindig vidámak,
örüljetek minden szépnek, BOLDOG ÚJ ÉVET!”
H. H. R.

• 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.

Tájékoztatást kaptunk az elmúlt év munkájáról,
bevételekrõl, kiadásokról, pályázatokról, valamint a
megvalósult célokról is az önkormányzat 2016-os
évet értékelõ közmeghallgatásán. A december 17-i
fórumon szó esett a személyi változásokról, üzemelési, fenntartási feladatokról, elõnyökrõl, hátrányokról,
felvetõdõ problémákról, megvalósult rendezvényekrõl, valamint nem utolsó sorban a 2017-es tervekrõl
és lehetõségekrõl.
Nem hagyta ki hagyományos világ körüli útjából
Tompaládonyt a Mikulás – a helyi gyerekek nagy
örömére. December 4-én délután látogatott el kis falunkba. Az õt fogadó programon fellépett a Tücsök
Bábcsoport, akik Fõbusz és a Mikulás címû darabot
adták elõ a nagy szakállú érkezésére. Az év végi ün-

A BÜKI MÛVELÕDÉSI
ÉS SPORTKÖZPONT, KÖNYVTÁR

februári programjai
Február 4. 18.00 Büki Iparos Bál.
18.00 kapunyitás, 19.00 Megnyitó. Köszöntõt mond, és a bált megnyitja Dr.
Németh Sándor, Bük Város polgármestere. 19.15 Az Ungaresca Táncegyüttes mûsora. 19.30 Vacsora. 22.00
„Nem csak a húszéveseké a világ”
Aradszky László mûsora. 23.30 Tombola (200.- Ft / db). Zenél a Czene Duó.
Belépõ: 1.000.- Ft / fõ, Iparos köri tagoknak ingyenes. A menü ára: 4.000.Ft / fõ. Asztalfoglalás: Fürdõ Étterem
(Bükfürdõ, Termál krt. 34., tel.: 94/558365) Jegyvásárlás: 2017. január 21-én
09.00-12.00 között és január 28án13.00 – 16.00 között a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtárban
(Bük, Eötvös u. 11.) További információ:
Németh Sándor – 30/204-58-29. Helyszín: Bük, Fürdõ Étterem – Mediterrán
Terem.
Február 10. 19.00 Asszonyfarsang.
Meglepetésvendég, bulizenekar, koktélpult, tombola! Helyszín: Büki MSK
Sportcsarnoka. Belépõ: 1.000.- Ft. Asztalfoglalás szükséges!
Február 16. 15.30 Mesebérlet 1.
elõadása. Cs. Szabó István: Kalap kaland - A Budai Bábszínház élõ–bábos
elõadása gyermekeknek. Szünet nélküli egyórás, zenés mesejáték. A bérlet ára 2.000.- Ft. Belépõ bérleten kívül: 800.- Ft. Helyszín: Büki MSK színházterme.
Február 17. 16.00. Bukovinai
táncház. 16 órától gyerekeknek. 18
órától felnõtteknek. Oktatók: Spiegel
Zoltán és Spiegel-Szabó Viktória. Zenekar: Fajkusz banda. Helyszín: Büki
MSK színházterme.
Február 23. 07.00 Büki torkoskodás torkos csütörtökön. Ünnepélyes
köszöntõ: 16.00. Kóstolók kiadagolása: 16.30. Helyszín: Bük, Koczán-ház,
Széchenyi u. 42.
Február 28. 16.00 Farsangi felvonulás. Jelmezverseny-forralt bor-forró
tea-fánk-utcabál! Helyszín: Bük, kör forgalomtól az Atriumig, Büki MSK
Atriuma.

Február 1. Szerda Dr. Müller András, 2. Csütörtök Dr. Izer Ildikó, 3. Péntek
Dr. Sudár Zsuzsanna, 4. Szombat Dr. Petró Andor, 5. Vasárnap Dr. Nagy Gábor, 6. Hétfõ Dr. Kator Miklós, 7. Kedd Dr. Izer Ildikó, 8. Szerda Dr. Bencsik István, 9. Csütörtök Dr. Szilasi Imre, 10. Péntek Dr. Szilasi Imre, 11. Szombat Dr.
Szilasi Imre, 12. Vasárnap Dr. Szilasi Imre, 13. Hétfõ Dr. Kator Miklós, 14. Kedd
Dr. Szirmai László, 15. Szerda Dr. Bencsik István, 16. Csütörtök Dr. Izer Ildikó,
17. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna, 18. Szombat Dr. Petró Andor, 19. Vasárnap
Dr. Nagy Gábor, 20. Hétfõ Dr. Izer Ildikó, 21. Kedd Dr. Szirmai László, 22. Szerda Dr. Bencsik István, 23. Csütörtök Dr. Szilasi Imre, 24. Péntek Dr. Szilasi Imre,
25. Szombat Dr. Szilasi Imre, 26. Vasárnap Dr. Szilasi Imre, 27. Hétfõ Dr. Kator
Miklós, 28. Kedd Dr. Szirmai László.
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01. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
02. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
03. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
04. Sanitas 9–13.00 NYITVA
05. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
06. Sanitas 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 17–20.00 készenlét
08. Sanitas 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 9–13.00 NYITVA
12. Sanitas 9–14.00 ügyelet
13. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
14. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
15. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
16. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
17. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
18. Sanitas 9–13.00 NYITVA
19. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
20. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
21. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
22. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
23. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
24. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
25. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
26. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
27. Sanitas 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 17–20.00 készenlét

Központi
orvosi ügyelet

FEBRUÁR

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

Február 25-én, szombaton 17
ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Dr
Lupo Büki TK – SZESE Gyõr - NB II-es
nõi kézilabda mérkõzés.
Február 25-én, szombaton Bükön, a Caramell Premium Resort**** Superior Santal báltermében: Fürdõbál 2017.
Február 25-én, szombaton
Csepregen, a PSMSHK-ban: Csepreg Város Fúvószenekara farsangi
bálja.
Február 26-án, vasárnap délután Ólmodon: Dade- Babe – farsangi népszokás.
Február 28-án, kedden délelõtt Tömördön: Csicsókázás.
Március 4-én, szombaton 17 ó.
Bükön, a Sportcsarnokban: Dr Lupo
Büki TK – Körmendi DMTE - NB II-es
nõi kézilabda mérkõzés.

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

Gyógyszertár

Február 4-én, szombaton
Csepregen, a PSMSK-ban: A Nyugdíjas Egyesület farsangi összejövetele.
Február 11-én, szombaton Bükön, a Fürdõ Étteremben: Megyei
Vadászbál.
Február 11-én, szombaton Bükön, a Vadásztanya Étteremben:
Horgászbál.
Február 18-án, szombaton Bükön, a Fürdõ Étteremben: A
Csepregi Vadásztársaság bálja.
Február 21-én, kedden 12
órától Bükön a Sportcsarnokban:
VIII. TDM Foci Kupa (fér fiak)
Február 24-én, pénteken
Csepregen, a PSMSK-ban: Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából.
Február 25-én, szombaton délután Undon: Falufarsang (Mesopust)
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Lovas hintón
érkezett a Mikulás
Tizenkét éve már, hogy útjára indította
Vlasich Krisztián és az általa vezetett ifjúsági
egyesület Csepregen a „Mikulás a fõ téren” címû programját. A Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület és a Területi Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatának több
évre visszatekintõ együttmûködése idén is sikeresnek bizonyult.
A december 5-én, este megrendezett program sikeres megvalósulását Csepreg Város Önkormányzata mellett számos együttmûködõ
partner és támogató is segítette. Hagyományosan Lágler József hintóján érkezett meg a nagyszakállú Mikulás krampuszai kíséretében a fõtérre, ahol a már szépen feldíszített karácsonyfa
körül benépesült a tér családokkal és izgatott
gyermekekkel.

Egy kedves gesztus, s egyben új hagyomány
született meg 2016-ban Csepregen, hiszen a
Város Polgármestere, Vlasich Krisztián minden újszülöttet felkeres otthonában és a település vezetõjeként köszönti a legfiatalabb lakosokat.
A tavalyi év végén megszületett gyermekeknél sem történt ez másként, hiszen pelenkatortát
és kis ajándékokat kapott Csepreg Város hat új
kis lakója.

Németh Benjamin szeptember 22-én, 3:25 perckor született meg 3360 grammal és 50 cm-el, az
újszülött Orbán Adrienn és Németh Róbert szülõket tette nagyon boldoggá. Október 5-én,
19:25 perckor kereken 3000 grammal és 47 cmrel született Szûcs Eliotot akit szülei, Toldy Annamária édesanya és Szûcs Gábor édesapa nagy
örömmel vártak már. Magyar Kristóf október 8án, 7:15 perckor látta meg a napvilágot, 43

„Külön öröm számomra, hogy folyamatosan
gyarapodik Csepreg Város lakossága, hiszen
decemberben hat gyönyörû babát látogathattam meg az otthonukban, s adhattam át jókívánságaimat a családoknak. Az idei esztendõben, így már az Õ nevük is felkerülhet a Város
Fájára, a 2017 szeptemberében megrendezendõ Családi Nap alkalmával.” - nyilatkozta a polgármester.
Szeptember 12-én, 19:15-kor érkezett meg
Csécsenyi Zalán, aki 2470 grammal és 44 cm-el
látta meg a napvilágot, édesanyja Tófei Ildikó
és édesapja Csécsenyi Zoltán nagy örömére.

cm-el és 1610 grammal, édesanyja Marton Tamara és édesapja Magyar Balázs második gyermekeként. Csortos Noémi érkezését várta már
nagyon Csortos Krisztina édesanyja és Csortos
Zoltán édesapa. Õ október 27-én született, 3500
grammal és 52 cm-rel. Horváth Krisztofer László
október 31-én, 0:50 perckor született 3800-al
grammal, 54 cm-rel és tette nagyon boldoggá
édesanyját, Vörös Krisztinát és édesapját Horváth Lászlót.
A szülõknek ezúton is szívbõl gratulálunk, a
családnak pedig sok boldogságot és nagyon jó
egészséget kívánunk!
HZ

•••

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

•••

2017. január-február VII. évfolyam 1-2. szám • www.repcevidek.hu

A fõtéri program elõtt a Mikulás elsõként a
Területi Gondozási Központ idõs lakóihoz látogatott el, ahol jókedvével és apró ajándékaival ezúttal is sikerült mosolyt csalnia az arcokra. A látogatást követõen a Promenádon örvendeztette
meg apró ajándékaival a már izgatottan várakozó gyermeksereget, akik verssel, mondókával
és énekkel köszöntötték a nagyszakállú, télhozó
Mikulást.
A hideg estén a térre látogatókat a hangulatos zene mellett forró tea és forralt bor melegítette fel, melyet Horváth Gábor, Horváth József,
Horváth Antal, Ifj. Molnár Sándor, Németh Árpád
és Tóth Marcell helyi boros gazdák ajánlottak fel
a rendezvény sikeres megvalósulásához.
Az este során süteményekbõl sem volt hiány,
melyrõl ez alkalommal is a George Sorel és az
Idõs Lakókért Alapítvány közösen gondoskodott.
A fõtéri program után a Dr. Csepregi Horváth
János Általános Iskolába várták Mikulást, ahol a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat által
gondosan összeállított csomagokat osztotta
szét, megajándékozva ezzel az ellátásban részesülõ családok gyermekeit is.
yde

Csepregi újszülötteket köszöntötték
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