Rövid hírek
• Mikulás
– Szent Miklóstól Santa Clausig
Sok legenda kering a Mikulás történetérõl, én most megpróbálok bemutatni
többet is. A Mikulás vagy Télapó név hallatán szerintem mindenkinek egy piros ruhás, õsz szakállú, kövérkés, jóságos öregember jut eszébe. Õ az, akit boldog tekintetû gyerekek várnak hatalmas rajongással, tele izgalommal. Szeretet, és
emellett halvány félelem olvasható ki a
pici gyerekek szemébõl, amikor meglátják ezt a tekintélyt sugárzó, mégis csupa
szív embert, aki számukra nem más, mint
egy csoda, egy igazi legenda.
Mikulás, vagyis Szent Miklós egy püspök
volt, a keleti egyház mind a mai napig legtiszteltebb szentje. A legenda szerint a
szomszédságában lakó férfinak volt 3 lánya, akiket férjhez akart adni, de mivel
nagy szegénységben éltek, így nem volt
hozomány a leányok számára. Szent Miklós az éj leple alatt a lányok ablakába három zacskó aranyat tett, hogy megmentse
becsületüket, és tisztességesen férjhez tud-
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Advent a keresztény világban a karácsonyt
megelõzõ felkészülést, az ünnepre történõ várakozást jelenti számunkra. A szó azonban ennél

den tag szorgosan és ötletekkel telve készítette
a vásárra a portékákat. Színes volt a választék
most is, mint eddig minden évben. Az idõjárás

sokkal gazdagabb jelentéssel bír, hiszen a kifejezés az „adventus Domini” szókapcsolatból ered,
ami az Úr eljövetelét jelenti.
A Pákácmenti Hagyományõrzõ és Faluszépítõ Egyesület Répcevisen ez év novemberében is
készült a hagyományos ádventi vásárra. Min-

nem volt kellemes, de ez nem szegte senki kedvét, hogy vásároljon és keresse a neki tetszõt.
Templomunkban a hagyományoknak megfelelõen a következõ négy vasárnap szertartás keretében gyújtjuk meg a várakozás gyertyáit.
Vis
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janak menni. Mikor a harmadik lány ablakától osont el az éjszaka közepén, meghallották a mocorgást, kinéztek, de már csak
egy piros ruhás alakot láttak sietõsen távozni a hóesésben. Innen ered a szokás,
hogy csizmát, zoknit teszünk az ablakba
vagy a kandalló fölé ajándék reményében. A magyar parasztság körében Mikulás járás alakult ki, vagyis álarcos Mikulások és Krampuszok ijesztgették este az utcán az embereket. Egyébként ez a szokás,
valószínû, hogy Ausztriából került Magyarországra. Mára már mindenki tisztában
van vele, hogy december 6-án a Mikulás
Lappföldrõl érkezik rénszarvas szánon. Ez
1925-ben terjedt el egy újságcikk miatt,
amiben megírták, hogy az Északi sarkon
nincs fû a rénszarvasoknak, hogy legeljenek, és ezért kicsit lentebb, Finnországban
laknak. A finn Mikulás (Joulupukki) Helsinkiben már december elejétõl kezdve rénszarvasokkal járja az utcákat. A szánhúzók
gyönyörûen fel vannak díszítve, piros kantárral, és a szelídebb példányoknak még
a hátára is felülhetnek a gyerekek.

Ünnepi készülõdés
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Játszótér

épülhet Csepregen!

Tavaly februári számunkban
kérdeztük legutóbb a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnökét Vlasich Krisztiánt a fejlesztési elképzelésekrõl. Most úgy tûnik sikeres volt az a munka, melyet úgy tudom személyesen irányított, hisz játszótere lesz hamarosan a városnak. A szûkös önkormányzati források mellett mibõl jut majd fejlesztésre?
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„Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Legyetek újra gyermekek,
Hogy Emberek lehessetek!”
Wass Albert soraival köszöntöm a kedves Olvasót!
Igen, készülõdünk! Kezdõdik valami új, s annak látszódnia, érzõdnie kell számunkra! Megjelennek a díszek az utcákon és a tereken, a házakban, elõkerülnek az adventi - karácsonyi kellékek.
Árad az adventi muzsika és az adventi - karácsonyi sütemények illata. Az üzletek kirakatai is errõl szólnak!
Sokak szerint a szeretetben fogyatkozó világunkban mintha a jóra, az igazi értékekre való fogékonyság eltûnõben volna! Pedig
végtelenül fontos a belsõ tartalom is! A lelkiség. Nem szabad
engednünk, hogy a külsõségek
eltemessék az advent lényegét
számunkra! Törõdnünk kell egymással! Idõt kell szánnunk egymásra! Szeretettel és türelemmel
kell fordulnunk kedveseink felé!
Az advent azt hirdeti, hogy az
Úr érkezik, a Világ Világossága
közel jön hozzánk!
Maga a szó a latin „adventus Domini” kifejezésbõl származik,
ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”! Családjainkban, környezetünkben ezt segítik a lélekkel telt adventi koszorúk a gyertyákkal. A decemberi csend lassan-lassan hatalmába keríti az embert, s tudjuk:
eljön az, akit várunk! Ünnepeljünk tiszta szívvel, mert csak így lehet!
S ne feledjük, soha nem vagyunk egyedül! Weöres Sándor gyönyörûen írja: „Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom
váljék jósággá benned. Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” December végén elköszönünk az óévtõl, s várjuk az új esztendõ eseményeit, meglepetéseit. Balogh József szavaival
Kívánok én hitet, kedvet,
szép szerelmet, hû türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot,
békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket,
emberarcú emberséget,…
– mindnyájuknak 2014-re!
Kissné Szabó Ágota
Következõ összevont lapszámunk 2014. január 30-án jelenik meg!
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– Ahogy akkor
ígértem, minden
lehetõséget megragadunk, így tettünk most is. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal november közepén érkezett levelében, határozatában helyt adott
pályázati kérelmünknek, s közel 12,5
millió Forint támogatásról értesítette a
Csepregi Sportegyesületet. Ez a szervezet vállalta ugyanis a felkérésemre
az együttmûködést és a játszótér pályázatban vállalt megvalósítást.
A labdarúgó pálya közelsége miatt ez volt a legkézenfekvõbb megoldás, hisz az együttmûködésüknek köszönhetõen 100%-os utófinanszírozott
állami támogatásból valósulhat meg
a tervezett fejlesztés. Teljesen meg-

szépülhet a környezet és modern játszótéri eszközökkel létesül be hamarosan, remélhetõleg sokak örömére
a ma még üres terület.
– Úgy tudom korábban az Önkormányzat már pályázott a fejlesztésre, de sikertelenül.
– 2011-ben valóban volt már
pályázati próbálkozás, de akkor az
önkormányzatnál az elõkészítõ munkába adminisztratív hiba csúszott,
így a pályázat végül meghiúsult.
Most nem bíztam a „véletlenre” a
pályázatot és magam intéztem minden egyes lépését az ügyeknek. Köszönet jár azonban annak a tervezõi
és pályázatírói csapatnak, akik a
mai napig segíti a munkámat, s persze a döntéshozóknak is, akik támogatásra érdemesnek ítélték a pályázati anyagunkat.
– Úgy tudom a Malomkerti
Sportlétesítmény tervei is készen
vannak, így tervben van a teljes
felújítása az épületnek?
– A játszótér megépítése az elsõdleges feladatunk, hisz jövõ évben el kell készülnie a beruházásnak, melyben remélhetõleg a városvezetés is együttmûködõ partnerünk lesz majd.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu
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Rövid hírek
• Bõ
Megszépült a bõi templom
Dr. Pápai Lajos püspök 2013. november 17én ünnepélyes keretek között szentelte fel a Római Katolikus Szent Imre Templomot Bõben,
amelynek elõzményei 2010-re nyúlnak vissza.
A templom mélyén és belsejében lejátszódó
folyamatok egy „lavinát” indítottak el, amely
süllyedéshez vezetett, s ennek következtében a
szentély és az északi oldal padozata beszakadt.
Mivel kiszámíthatatlanná és veszélyes vált a kialakult helyzet, így egy 13 milliós költségvetésû
beruházás megindítása vált szükségessé. Támogatások nélkül ez azonban soha nem sikerülhetett volna.
A kõmûves munkálatokat a Bauer Kft. végezte, az oltárok és a felolvasó állvány Szabó Jenõ
munkáját dicsérik. A templom új padjait
Stefanics János készítette el. Ezzel összefüggés-

zengett a bõi mûvelõdésház
Ismét vastaps zengte be a nemrég felújított
bõi mûvelõdésház falait. Mindez a zsirai otthon
lakóinak és a soproni Eötvös gimnázium tanulóinak volt köszönhetõ.
November 23-án, szombaton már reggeltõl
komoly elõkészületek zajlottak az épületben. A
Betuker Botond, mûvészeti vezetõ által koordinált csapat rendkívül komoly hang- és fénytechnikával készült az esti
elõadásra. Késõbb a
csaknem 50 fõs színkör is
megérkezett. Mindvégig
úgy tûnt, hogy a szervezõkön, rendezõkön kívül más
nem izgult az esti fellépés
miatt. Ez nem is csoda, hiszen a szereplõk számára
ez már a 10. jubileumi
elõadás volt. A Legyetek
jók, ha tudtok címû darabbal, amellyel hozzánk
is érkeztek, már országszerte több városban, sõt
egy erdélyi több napos
turnén is megmutatták színészi tehetségüket. Az
elõadás eredményességének titka, ahogy a késõbbi beszélgetések során kiderült a lelkesedés
és a színészi játék okozta öröm. A szereplõk szemében lévõ csillogás a 10., vagy akár a 20. elõadás után sem tûnt el.
A korábbi meghívásnak eleget téve, a Komisz (zsirai otthonának, sérültekbõl álló színköre)
és a dESZKa (soproni Eötvös gimnázium tanulóinak) társulata egy érzelmeket felkavaró, profi
munkával elkészített darabbal állt ki a bõi közönség elé. Az érdeklõdõk hatalmas létszáma
miatt rögtönzött terem átalakításra is sor került,
hiszen a nézõtér eredetileg tervezett mérete
nem bizonyult elegendõnek a megjelent nagyérdemû létszámához képest. A szervezõk természetesen örömmel pótolták a hiányzó székeket.

A darabra való felkészülést egy éves kemény, napi szinten történõ munka elõzte meg.
Már csak az elõadás volt hátra. A két felvonásban feldolgozott mû mindvégig hatásosan, és
valósághûen adta vissza a történet mondanivalóját. Az eredményt nem csupán a profi felszereltségnek és a stáb felkészültségének köszönhettük. A szereplõk valódisága, átélése

esetenként szó szerint könnyeket csalt a nézõközönség szemébe, felejthetetlen élményt
okozva ezzel.
A függöny bezárult, a székek kiürültek, a díszlet visszakerült a dobozokba, a jelenlévõk azonban máig az elõadás hatása alatt állva, naponta többször megemlékeznek a szombat este során átélt élményrõl. Õszintén remélem, hogy lesz
még alkalmunk kis falunkban ismét vendégül
látni a csapatot. További sikereket kívánok az
otthon dolgozóinak, a szereplõknek és a stáb
valamennyi tagjának.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármiféle felajánlással (sütemény,
pogácsa, üdítõ) segítették a nagy létszámú színészek vendéglátását.
Babos Orsolya
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ben idõszerûvé vált a villanykorszerûsítés, valamint az infrafûtés kialakíttatása is. Így összességben az arculatváltozás 19 millióba került.
Hálásan köszönjük a Gyõri Püspökség, a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium, Szászfalvi László,
Vagyóczky Mihályné, Lõrincz Béla, Ferling
György támogatását, a szakemberek munkáját,
és mindazoknak a közremûködését, akik bármilyen módon hozzájárultak ehhez a nagyszerû
munkához. Isten áldásában és Szentlélek erejében bízva reméljük megszépült templomunk a
jövõ nemzedékének is annyi örömet okoz majd,
mint nekünk.
yde

Ismét vastapstól
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Luca napja
– HIEDELMEK, BABONÁK, LEGENDÁK
tófélfáját, vagy az ablakkeretet.
Luca napja arra is alkalmas volt,
hogy az emberek elkezdjenek készülõdni a boszorkányok karácsonyi
leleplezésére. Ilyenkor kellett ugyanis neki állni elkészíteni a Lucaszéket,
amire aztán a karácsony esti szentmisén a gazdája felállt, s megláthatta onnan a boszorkányokat. Azoknak ugyanis ilyenkor szarvat lehetett
látni a fején, más elképzelések szerint lángokat lövelltek. Nem volt
azonban veszélytelen az akció,
ugyanis a boszorkányok is meglátták
a lucaszéken ágaskodót, s a néphit
szerint ilyenkor a nyomába eredtek.
Ezért kellett a lucaszék gazdájának
elõre gondoskodni mákról. Amikor
ugyanis a boszorkányok már majdnem beérték, akkor hátra kellett hajítani a mákot, s azt üldözõi elkezdték
szedegetni. Amíg pedig a
boszorkányok szedegettek, addig az illetõ hazaért. Gyorsan elégette a lucaszéket és az ajtó elé
tette keresztbe a seprût. A decemberi
asszonyi ünnepek
közül hazánkban
legjelentõsebb a
Luca napja. Lányoknak, asszonyoknak tilos ilyenkor dolgozniuk. Számos történet szól arról, hogyan büntette meg Luca azokat,
akik szõni, fonni, varrni, mosni mertek
az õ ünnepén. Luca büntetésbõl a
fonó asszonyhoz hajítja az orsót, kóccá változtatja a fonalat, bevarrja a
tyúkok tojóját. Az ország nyugati részébe Luca-nap hajnalán „kottyolni“
járnak a kisfiúk. Általában szalmát
visznek magukkal, s arra térdelve
mondják el köszöntõjüket. A köszöntõt mondó gyerekek ezután ajándékokat kapnak.
Kincse A.

November az egészségnevelés hónapja. Igaz, hogy nem csak
ebben az egy hónapban kell
odafigyelni egészségünk védelmére, de talán ekkor egy kicsit
hangsúlyosabban jelennek meg
az egészség megõrzésére irányuló programok. A Felsõbüki Nagy

hetõleg nem fognak félni a székben ülve sem. A vetélkedõkön pedig alsós és felsõs csapatok mérték össze tudásukat játékos formában. A rejtvények, a TOTO-k, a találós kérdések mind-mind az
egészség megõrzésének különféle formáiról szóltak. A rajzkiállítás,

Pál Általános Iskola és Szakiskola
novemberi rendezvényei is fõként
az egészség megõrzése köré
épültek. Reggelente zenés tornával indultak a napok. A mozgás,
mint legfontosabb eleme az
egészségnek, mindennapjainkat
áthatja a mindennapos testnevelés órák keretében is. Emellett
azonban évfolyambajnokságok
zajlottak, felsõben fociban és kézilabdában, az alsó négy évfolyam
pedig sor és váltóversenyen mérte
össze ügyességét. A napi higiéniával kapcsolatban felmerülo kérdéseiket Tamási Tímea védõnõvel
vitatták meg a felsõs lányok, a fiúk
pedig Rédecsiné Gacs Gyöngyivel, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával önismereti játékokkal ismerhették meg
kicsit másképp magukat, és ismerkedhettek meg az õket érintõ jogszabályokkal. Az alsó tagozatosok
bepillantást nyerhettek a fogorvosi rendelõ rejtekeibe, és megismerkedhettek a különféle eszközökkel, amiktõl ezentúl már remél-

melyet alsós és felsõs diákok által
különbözõ technikákkal készült alkotásokból állítottunk össze, a gyerekek számára legfontosabb érzéseket jelenítették meg az egészséges életmóddal kapcsolatosan.
Többen rajzoltak az egészséges
táplálkozásról, de megjelentek a
különféle mozgásformák és a tisztálkodás is a rajzokon. A Mûvelõdési Ház szervezésében a szakiskolás diákok számára a LOGO
MOBIL Ifjúsági Szolgálat munkatársai nyújtottak hasznos információkat a középiskolásokat napjainkban leginkább veszélyeztetõ témákban, mint a dohányzás, a
drog- és alkoholfogyasztás.
Az egészség megõrzésének
egy másik legfontosabb pillére a
megfelelõ táplálkozás. „Ételben
az egészségünk” címet adtuk annak a projektnek, melyet a Nestlé
Büki Gyára nagy mértékben támogatott. Errõl a rendezvénysorozatról a késõbbiekben számolunk
be, hiszen még lapzártakor zajlanak a programok.
bse
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Nem sok olyan jeles nap van,
amelyhez annyi hiedelem és népi
szokás kapcsolódna, mint Luca
napjához. Ez a nap éppúgy alkalmas volt termékenységvarázslásra,
mint házasság-, halál- és idõjárásjóslásra, bizonyos nõi munkák tiltására, valamint a lucaszék készítésére. A világon mindenhol különbözõ
történetek, babonák és szokások
fûzõdnek ehhez a december 13-i
dátumhoz.
A magyar néphitben Luca kísértetszerû, kitalált személy. Egyesek
lucaboszorkának is mondták, alakja
nem azonos a néphit boszorkányával. Míg ugyanis a boszorkány általában élõ személy, akinek vannak
természetfeletti adottságai, képes
alakot változtatni, de van emberi
alakja, addig Luca nem
egy a faluban élõ
ember, hanem
fiktív alak,
aki büntetõ,
rontó lény,
és
akinek
napjához tilalmak kapcsolódnak.
Megbünteti például
azt, aki kenyeret
süt, fon, varr vagy
mos december
13-án. Kölcsönadni sem volt
ajánlott ilyenkor
semmit, mert az elvitt dolog boszorkányok kezére kerülhetett.
A gonoszjáró nap azt jelenti,
hogy ilyenkor a boszorkányok, bûbájosok, rontó lények szabadon tevékenykedhettek, és tevékenykedtek is. Megrontották - azaz betegségeket, fájdalmat, bajt vagy boszszúságot okoztak - az embereknek,
állatoknak. A gonosz ellen fokhagymával lehetett védekezni,
méghozzá úgy, hogy az ember
megette, vagy bekente vele az aj-

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK
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Bük élhetõ és szerethetõ
– ÚJSÁGÍRÓI SZEMMEL IS

• Bük
Tegyünk együtt a környezetünkért!
2008. tavaszán Szombathely és Vas megye
129 települése elhatározta, hogy társulást alapít a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása
és fejlesztése érdekében. Bük város önkormányzata is tagja a hulladékgazdálkodási önkormányzati társulásnak. A társulás jóvoltából lehetõség nyílik az ingyenes, otthoni komposztá-

tudnak, pedig igazán kellemes kikapcsolódást
nyújthat az egész családnak (kicsiktõl a nagyokig).
A túra folytatódott a Danubius HSR szállodában,

Polgármester átveszi a Nordic Walking
településnek járó oklevelet

ahol az új sóbarlang, a relax és további gyermekbarát beruházásokat tekinthettünk meg. A napot
Bükfürdõ Gyógy- és Élményfürdõjében zártuk.
Összegezni is nehéz, mennyi változás történt
a településen, ami mellett nem lehet csak úgy
elsétálni.
Ha valaki 10 éve nem járt a településen, az
igen csak elcsodálkozik a változásokon, ami mögött sokan nem is gondolják mennyi munka áll.
Mindez azért, hogy azok az emberek, akik itt élnek,
ide látogatnak, minél jobban érezzék magukat!
Köszönet a kellemes napért!
yde

Nagyobb családi és gyermek élménymedencét terveznek Bükfürdõn
Bükfürdõn tervezik a jövõt, ennek keretében
több olyan beruházás elõkészítése is folyamatban van, melyek megvalósítása a következõ
években várható. Ennek egyik fõ eleme az a
családi és gyermek élménymedence, amely a
strandolásra használható vízfelület nagyságát
jelentõsen bõvítve a gyermekes családok illetve
a középkorosztály igényeit egyaránt célozza kielégíteni. Több energetikai projekt is elõkészítés
alatt áll, melyek célja az energia költségek további csökkentése a termálenergiában rejlõ lehetõségek minél hatékonyabb kiaknázásával.

A fürdõ a jövõ évben az idei árakon kínálja
kombi belépõit, az élményfürdõbe szóló elõ- és
utószezoni belépõit, a szaunabelépõt, valamennyi gyógyszolgáltatását, a masszázsok nagy
többségét, medical wellness és kényeztetõ spa
csomagjait valamint a kölcsönzési díjakat is.
Bükfürdõn Európa egyik legismertebb és
az ország második legnagyobb gyógy-,
strand és élményfürdõje, legmodernebb
Szaunavilága és különleges Medical Wellness
Centruma várja a gyógyulni, pihenni, feltöltõdni, fürdõzni vágyókat.

2013. december III. évfolyam 12. szám • www.repcevidek.hu

lásra. Ez az egyik legõsibb hulladék-felhasználási módszer. A ládát igénylés után bárki megkaphatja, csak azt kell vállalnia, hogy ellenõrzés esetén bemutatja, hogy valóban az elõírásoknak megfelelõen, komposztálásra használja. Az igénylésre több lehetõség is van. Az
egyik, hogy a társulás internetes oldalán regisztrálunk, másik lehetõség, a résztvevõ önkormányzatnál a személyes jelentkezés.
Egy magyarországi lakos átlagos hulladéktermése 430 kg évente. Ennek több mint 40%-a
bio hulladékból áll. A komposztálással csökken
a hulladék mennyisége, így a szemétszállítás és
a lerakás költsége is. Az így nyert szerves anyag
nedvességtartalma, légáteresztõ képessége és
tápanyagtartalma növeli a talaj minõségét. A
ládák segítségével ásványi anyagokban igen
gazdag humusz képzõdik, melynek rendszeres
talajba juttatása növeli annak minõségét és termékenységét. A komposztálás lehetõséget ad
arra, hogy valamit tegyünk a környezetünk azon
kis darabjáért, amellyel nap mint nap találkozunk: a saját kertünkért. A komposztálási idõszak
2020. év végéig tart. Bük mellett Acsád,
Horvátzsidány, Kiszsidány, Meszlen, Salköveskút,
Sajtoskál, Vasasszonyfa, valamint Kõszeg és környéke is részt vesz a programban. Ezeken a településeken lehet komposztáló ládákat igényelni.
Környezetünk megóvása mindannyiunk felelõssége. A tudatos hulladékgyûjtési rendszer kiépítése pedig óriási lépés egy fenntarthatóbb,
tisztább, élhetõbb világért.
SulicsBogi

Az elmúlt években számos beruházás történt
Bükön, melyek ugyanolyan vonzóak lehetnek a
környékbeliek és a helyiek számára, mint a turistáknak. A legfontosabb fejlesztéseket helyszíni bejárással mutatták be a sajtó munkatársainak. Így mi, a Répcevidék újságírói sem maradhattunk ki a körútból. Megnéztük a játszóteret és környékét, a megújult rendezvényteret,
az új parkolókat és közösségi tereket. Felnõttként is érdekes élménnyel szolgált a tanösvény,
ahol három dimenziós interaktív játékokon keresztül lehet megismerni a környék állat- és növényvilágát. A gyerekek itt tényleg játszva tanulhatnak. A felújított Kóczán házban Tóth Tamás, a nemrég akadálymentesített Büki Mûvelõdési Ház igazgatója kemencében sült langallóval és igazi házi szilvapálinkával várta az újságírókat. Ezen a helyen a történelem könyvek
lapjain túl kézzelfoghatóan megismerhetõ a régi büki lakosok élete. Kötetlen beszélgetés várt
ránk a nagy részben felújított négy csillagos
családi vállalkozásban a Piroska Hotelben: régi
és jelen állapotokról, a változásokról cseverésztünk szinte baráti hangulatban.
A kicsit hosszúra nyúlt ebéd után megtekinthettük a nemrégiben nyitott Napsugár Játszóházat,
amirõl véleményem szerint (szerk.) még sokan nem
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Makk Marci egészséghét
a Büki óvodában
A „Makk Marci Egészséghét” az
óvodában, a TÁMOP-3.1.11-12/2
„Bük Város óvodájának fejlesztése”
projekt keretén belül került megrendezésre 2013. november 11. és
15. között Pruknerné Janzsó Violetta
projektmenedzser szervezésében.
Egész héten a szülõk is aktívan
részt vehettek programjainkon, betekintést nyerhettek a csoportjaink
életébe. A hét elsõ napján, hétfõn
a Mûvelõdési Házban volt a rajzki-

alapja a gyermekmunkáknak. Alkotásaik különféle technikával készültek.
Feltehetjük a kérdést: mit kell
tennünk, hogy egészségesek legyünk? A gyermekek munkái választ is adnak erre a kérdésre. A képek gyönyörûek!
A kiállítást követõen a DiriDongó együttes „Az Egészségsziget
lakói” c. interaktív mûsora következett. Kedden kilenc órától Kozma

Évfordulók a Répcevidéken II.
90 éve, 1923 márciusában
Ólmod - Rõtfalvával [ma Rattersdorf] kicserélve - visszakerült az
anyaországhoz és a járáshoz. Trianonban a Csepregi járásból ezt az egy községet
ítélték Ausztriának, a Vas
megyei Rõtfalva és Rendek [ma Leibing] viszont a
trianoni szerzõdés értelmében Magyarországnál
maradt. Az ólmodi horvátok ennek ellenére továbbra is a horvátzsidányi
körjegyzõségen intézték hivatalos
ügyeiket, vasárnaponként pedig
a zsidányi plébános misézett náluk. A soproni népszavazást követõen, a határrendezõ bizottság

tárgyalásai nyomán, egy osztrákmagyar csereegyezmény alapján Rendeket Szentpéterfa, Rõtfalvát pedig Ólmod községgel

cserélte ki a két állam az ott lakók
kívánságára.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon
Sági F.

A tömördiek régi - új öröksége
állítás megnyitója. Az óvónõk a
gyermekekkel együtt az elmúlt hetekben tudatosan készültek erre a
napra. Az õszi évszak adta lehetõségeket kihasználva nagyon sokat
mozogtak, játszottak, sétáltak, járták a parkokat, megfigyeléseket
végeztek, zöldségféléket, gyümölcsöket kóstoltak, aszaltak, emellett
a családból is hoztak magukkal tapasztalatokat,... Így volt élmény-

Zsuzsanna fitness magyar bajnok,
aerobik edzõ ovis tornáján vehettünk részt csoportonként a tornaszobában. A gyermekek a szülõkkel, óvó nénikkel együtt tornásztak,
az edzõ utasításait követve zenére,
énekre. Ezt követõen a mentõautóval is megismerkedhettek.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon
Pócza M. Gabriella

Csepregen és Tormásligeten található a templomkertben, a negyedik kereszt sorsa ismeretlen.
A megajándékozott, özv. Lenck
Kálmánné szül. Bauer Júlia 1930ban alapítványt tett a kõkereszt
fenntartására. Már-már feledésbe
merült annak megléte, de közalapítványunk szervezésében
és önkéntes segítõk
támogatásával sikerült azt áthelyezni s
felújítani a tömördi
temetõben. Köszönjük Szabó László
mester munkáját!
A Vezérkereszthez
közel, az állíttatók sírhelyének
tõszomszédságában, községünk és az
eredeti hely irányába fordulva
hírdeti a Korpusz a világ Urának, Istennek a dicsõségét és az ember
kapcsolatát teremtõjével!
A kõkeresztrõl készült fotókat a
www.tomord.hu honlapon tekinthetik meg!
KSzÁ
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A Tömörd Községért Közalapítvány az idei évre tervezte a Nyíres
erdõnél lévõ kõkereszt áthelyezését
és felújítását, amely Mindenszentek
ünnepére el is készült. Megáldására 2014-ben tavasszal kerül sor, a
kerek évforduló alkalmából!
A szobor sokak számára ismerõs lehet, hiszen a Csepregi Állami
Gazdaság valamikori
almáskertjében,
a
Csepreg felé vezetõ
fõút jobb oldalán, az
almáskert és az erdõ
találkozásásnál, kb.
500 méterre a fõúttól
az erdõ szélén állt, elhagyatottan, s szebb
idõkre várva…
Bauer Ferenc bajor bevándorló
Tömördön alapított családot, s vált
magyarrá az 1850-es évek vége
felé. Három lánya és egy fia született, s nejével Máriával együtt négy
kõkereszttel adott hálát értük Istennek 1864-ben.
Tömördön Júlia lánya keresztje
állt, a másik két testvér keresztje
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• Simaság
Nyugdíjas délután Simaságon
Idei évben egy novemberi vasárnapra szerveztük a nyugdíjasok találkozóját. Községünkben 164 nyugdíjas korú lakos él, ebbõl 67-en
tisztelték meg rendezvényünket.
Molnár László polgármester köszöntötte a
résztvevõket, emlékezett azokra is, akik már nem
lehettek közöttünk. Az ünnepségen jelen volt
Gadavics Géza és neje Dravarics Etelka, õk idén
ünnepelték 50., Kovács István és neje Tóth Mag-

November 9-e jelentõs mérföldkõ
Csepreg Város Fúvószenekarának életében. A szokásos õszi hangverseny keretében új minõsítést, kiemelt arany fokozatot
szerzett a csepregi fúvószenekar koncertfúvós kategóriában.
Évente átlagban 15 fúvószenekar, együttes védi meg addigi minõsítését vagy kerül magasabb
szakmai kategóriába. A zsûrizés az adott zenekar
székhelyén, közönség elõtt történik, önálló mûsor
keretében, ahogy ez a csepregieknél is történt. Ez
alkalomból Iliás Attila karnaggyal beszélgettem:

Ahogy mindig, most is telt ház elõtt adott egy
közel 2 órás mûsort a zenekar. Mivel a koncertrõl
hangfelvétel is rögzítésre került, a tapsokat is sikerült mederben tartani, azonban a díj átadása után
már fékezhetetlen volt. A minõsítés után Király Árpád, Csepreg város polgármestere és Kovács
András a humánpolitikai bizottság elnöke is gratulált a zenekarnak. Azt est folyamán köszöntötték a
jubiláló tagokat. Szabó Zoltán 30 éve, Németh
Márton 25 éve tagja a zenekarnak, Iliás Attila karnagy pedig 5 éve vette át a karmesteri pálcát. A
következõ idõszakban sem fognak pihenni a zenészek, hiszen az adventi idõszakban többször
hallhatja õket a helyi közönség. Még több képet a
minõsítõ koncertrõl és az azt követõ fogadásról a
zenekar oldalán –www.fuvoszene.hu- találhatnak
az érdeklõdök. Tv- felvétel is készült, melyet a Trió TV
rögzített. Így aki nem látta ezt az aranyos estet, az
megnézheti egy késõbbi idõpontban.
SulicsBogi
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– Lényeges, hogy egy elõadás mennyire adja
át az adott darab hangulatát, szellemét, hogy
mennyire meggyõzõ a hallgatók számára. Mindezt a zene 3 legfontosabb tényezõjének, a helyes
ritmusnak, a tisztaságnak, valamint a hangerõsség
változatosságának helyes alkalmazásának figyelembe vételével lehet megoldani. A következõ fontos dolog, aminek nagy figyelmet
szentelt a zsûri, az a különbözõ hangszercsoportok egymás közti egyensúlya, illetve
az egész zenekar kiegyensúlyozottsága, Fontos, hogy ne
legyenek a szólamok elnyomva. Itt jegyezték meg,
hogy nagyon jó csapatszellemet véltek felfedezni a társaságban. Bizonyos hangszercsoportokat, bizonyos
hangszereseket külön is kiemeltek, méltattak, de kivétel nélkül mindenki a szólótrombitásról, Horváth
Bálintról áradozott a legtöbbet. Szólójával mindenkit levett a lábáról. Szóval õ, és a többi szólista szép
játéka nagyban hozzájárult a zsûri elismeréséhez.
– Mi alapján választották ki a zeneszámokat?
– A minõsítés elõírja minden kategóriában,
hogy milyen nehézségû darabok adhatóak elõ.
Konkrét listája is van a szövetségnek, de ma már
minden mû címe mellett ott van az adott kategóriának a meghatározása, így olyan darab is választható, ami éppen nincs bent a szövetségi listában,
de a kívánt kategória nívójával megegyezik.
Õszintén szólva, én hallás után választom ki a számokat. Ha valamit valahol meghallok és megtetszik, akkor megnézem, hogy mennyire játszható
számunkra, majd egyszer-kétszer elpróbáljuk a
csapattal, és ha nekik is bejön a darab, akkor ne-

kiállunk komolyabban gyakorolni. Így volt ez a minõsítõ darabokkal is. Mivel ezek már elég komoly
darabok, kénytelenek voltunk külön szólampróbákat is tartani. Elég sok idõt töltöttünk a próbateremben, de megérte.
– Mit jelent a zenekar számára ez a kiemelt arany minõsítés?
– Én remélem, hogy elsõsorban egy büszke érzést, és azt hogy elhiszik magukról a fiúk-lányok,
hogy kemény munkával bármit meg tudnak oldani, és hogy õk sem kevesebbek, mint más amatõr
zenészek. Ez a siker természetesen valamennyire
kötelez is bennünket, hisz ezentúl mindenki úgy fog
hallgatni bennünket, mint egy kiemelt aranyra minõsített zenekart. Itt köszönném meg a zenészeknek az odaadó munkát, partnereiknek családjaiknak pedig azt, hogy türelmükkel hozzájárultak a sikerhez. Így legyen az övüké is ez a kiváló siker! Köszönet még egyszer mindenkinek, akik hozzájárultak a csepregi fúvósok sikeréhez!
Fotó: Marciniak Boguslaw

dolna a 60. házassági évfordulójukat. A Polgármester õket külön köszöntötte, további boldog
éveket kívánva nekik. Meghívott vendégként a
rendezvényen részt vett Põcze István evangélikus lelkész, Szabó Miklós katolikus plébános és
Dr. Nagy Gábor a település háziorvosa is. A lelkész és a plébános úr szólt is a megjelentekhez.
Mondandójukat a hála, a köszönet és az emlékezés hármas kulcsszavai köré fonták. A szép
gondolatok után a simasági fiatalasszonyok mûsora következett. Tréfás jelenetekkel, zenével,
tánccal szórakoztatták a közönséget. Ezt követte
a soproni Petõfi Színház három fiatal mûvészének, Ács Tamásnak, Papp Attilának és Simon
Andreának majd egy órás mûsora „A bor
dícsérete“ címmel.
A mûsorok végeztével (és már alatta is) finom
ételek, italok kerültek az asztalokra. A zenét cigányzenekar szolgáltatta. A program további
részét képezte a nyugdíjas hölgyek által készített
sütemények (idén zserbók) zsûrizésére. Tíz hölgy
vett részt a versenyben, ezúttal Németh Ernõné
Marika sütötte a legjobbat, övé lett a vándorserleg. A hangulat emelkedtével a bátrabbak
táncra perdültek vagy énekelgették a szebbnél
szebb nótákat. Szívbõl reméljük, hogy akik vették
a fáradtságot és eljöttek jól érezték magukat!
Nyugdíjas találkozón készült fényképeket a
www.simasag.hu honlapon tekinthetik meg.
Haller Erzsébet

Aranyos ünnep Csepregen
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Tíz éve a városért,

az ifjúságért!

JUBILÁLT A SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

nek abban, hogy eligazodjunk az elsõdleges munkaerõ-piacon, hisz hozzájuk térhetnek be az álláskeresõk, s
pályakezdõk is a fõtéri Közösségi
Szolgáltató Házba, ahol a keddenkénti hatósági ügyintézés is történik
nekik köszönhetõen.

A jubileumi 10 éves évfordulót
november 9-én születésnapi ünnepséggel koronáztak meg az egyesületi tagok. A 2003. október 20-án alakult ifjúsági szervezet számos eseményt hívott életre, s nyújtott maradandó emléket sokaknak. Gondoljunk csak vissza a Nyugat-dunántúli
Nyári Napok neves fellépõire: Mari
Zsuzsi, Oszvald Marika, Korda György
és Balázs Klári, Koós János és Dékány
Sarolta, Komár László, Kozmix, United
és Matyi és a Hegedûs együttesek,
hogy csak néhányat említsünk a
kedvelt nyári rendezvény vendégei
közül. De a városi Gyermeknap, a
Holnapért Kistérségi Labdarúgó Kupanap, a Rúgd a bõrt nyári focitábor, a Mikulásnapi ünnepség mindmind hiányozna a város életébõl, ha
Õk nem lennének. 2007. óta a FelsõRépcementi Kistérségi Foglalkoztatási Információs Pontban pedig segíte-

szönte a támogatók és segítõ pártoló tagok töretlen bizalmát.
A születésnap, a jubileumi est
vacsorával, koccintással és persze
a születésnapi torta közös elfogyasztásával folytatódott. Egy videó összeállítással elevenítették fel
a tagok az együtt megélt tíz évet,
melyben az események felvillanása során mindenki magára ismerhetett.
A jeles nap alkalmából készült
egy ünnepi kiadvány is, ami nemcsak információt nyújt az egyesületrõl és az általa nyújtott szolgáltatásokról, hanem megpróbálja csokorba fogni, összegezni az eltelt tíz
év eseményeit.
Az ünnepség végén a résztvevõ
egyesületi tagság egyet értett abban, hogy még sokat kell tenni és
dolgozni azért, hogy a holnap még
inkább szebb legyen! Horváth Z.

– Az elmúlt tíz évben olyan
meghatározó szervezetté váltunk,
mely szervezet nélkül ma már szegényebbek lennének a város mindennapjai. Programjaink segítenek
abban, hogy szebbé és színesebbé tegyük az emberek mindennapjait, de ha azt hozza a szükség,
hogy a biztos megélhetés megtalálásában nyújtsunk segítséget, akkor is számíthatnak ránk az emberek. - fogalmazott Vlasich Krisztián
az egyesület elnöke ünnepi beszédében. Egyben pedig köszönetet
mondott a tagságnak az áldozatos, önzetlen munkájáért, s megkö-

November közepén „belakták” szélt. Röviden felhívta a jelenlevõk
a Dr. Csepregi Horváth János Álta- figyelmét a kiállításon szereplõ festlános Iskola és Alapfokú Mûvészeti mények értékeire is. Elmondta,
Iskola addig még kihasználatlanul hogy a tárlat egy válogatás a mûálló termét. Korábban erre nem ju- vész több ezres munkásságából,
tott elég erõ és figyelem. Most vál- melynek három szeletébe tudunk
lalkozók és közösségek támogatásával
e helyiség is megkapta a megfelelõ
funkciót. Mindezt Dr.
Barityné Házi Ottilia
igazgatónõ köszöntõ
beszédébõl tudtuk
meg.
Az avatóra sok
gyermek, szülõ és
vendég érkezett az
intézmény aulájába.
A tanulók nívós mûsora után Bánó Zoltán, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Kõszegi TanSmidéliusz Kálmán megnyitó beszédét mondja
kerület igazgatója
bevezetõ gondolatai hangzottak általa bepillantani. Az aulában
el. Örömmel jött a járás legmoder- csendéletek, a bemutatóteremben
nebb iskolájába, ahol rendszere- a négy évszak szépségeit hûen tüksen fontos események történnek.
rözõ tájképei és néhány emberábAz ünnepség kiállító mûvészé- rázolás látható.
nek Vörös Ferenc tanárt hívták
Az alkotások 2014. január közemeg. A gyönyörû alkotásokkal is péig várják az érdeklõdõket. A bejelen levõ mester életérõl, munkás- mutatóterem közelében, a folyosón
ságáról a legavatottabb barát, a megtekinthetõ az intézmény pedafestõ mûvészetét bemutató, a gógusának, Szalkayné Sárváry Haj„Megtalált Szép” címû könyv írója, nalkának az állandó kiállítása is.
Smidéliusz Kálmán pedagógus beigás
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A mai rohanó világban már ritka, ha azt halljuk 10 szép és eredményes évet tud maga mögött
egy civil szervezet. Kihívás naprakésznek lenni, talpon maradni, s
mind emellett évrõl évre maradandót alkotni. Hogyan lehetséges
mindez?! A recept egyszerû, a kivitelezés már annál nehezebb. Kell
egy tettre kész, lelkes csapat, akik
mindig készen állnak arra, hogy
közös erõvel egyesületük nevével
fémjelezve létrehozzanak egy bált,
rendezvényt, vagy olyan programot, ami a közérdek céljait szolgálja. Mindez persze nem megy mozgatórugó nélkül, mert mindig kell
egy személy, aki a csapat lelke. A
mozgatórugó ebben az esetben is
egy személy, az egyesület elnöke
Vlasich Krisztián, aki nagy lendülettel irányítja a lelkes csapatot, akik
már tíz éve töretlen lelkesedéssel
tesznek a szebb holnapért!

Bemutatóterem az iskolában
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Rövid hírek
• Egyházasfalu
Nyugdíjas nap Egyházasfaluban
November 15-én tartották meg a már hagyománnyá vált nyugdíjas napot Egyházasfaluban. Az önkormányzat által rendezett eseményen hatalmas érdeklõdéssel vettek részt a

falu idõsei. 117-en jelentek meg az ünnepségen, melynek keretein belül óvodások és iskolások által elõadott mûsorokat tekinthettek
meg a résztvevõk, valamint sztárvendég is fellépett az esten. A gyõri színház operett énekese Vásári Mónika szórakoztatta a megjelenteket. A mûsorok után vacsorával vendégelték
meg a nyugdíjasokat, majd az este zenés táncos mulatsággal zárult. A résztvevõk jó hangulatú estét tudhatnak maguk mögött.
G.R.

Adventi vásár
A hónap utolsó vasárnapján adventi vásárt tartottak Egyházasfaluban. A vásáron többek között kézmûves díszek, adventi koszorúk
és kovácsoltvas-termékek kerültek eladásra. A
helyi óvodások, szüleik és óvó néniik segítségével készített ajándéktárgyakat is megvásárolhatták a kilátogatók. A szervezõk a rossz idõ

miatt helyszínváltoztatásra kényszerültek, így a
vásár az önkormányzati hivatalban került
megrendezésre. A hideg, esõs idõ ellenére,
azonban sokan látogattak el az eseményre. A
szervezõk meleg teával, borral, mézes süteménnyel és frissen sütött lángossal kedveskedtek a vásárlóknak.
G.R.

Csepreg vonzásában

Városfesztiválunkat megtisztelte a Csepreghez ezer szállal kötõdõ Horváth Terézia néprajzkutató és Eperjesy Dóra keramikus. A szeptemberi ünnepség alkalmat adott rokonok,
ismerõsök meglátogatására is. Közülük Horváth Józsefék adtak lehetõséget, hogy náluk beszélgessünk a prominens vendégek csepregi kötõdéseirõl, emlékeirõl, további terveirõl és
informálhassuk a Répcevidék olvasóit.
EPERJESY DÓRA: Az 1800-as évek eleje óta
családom Csepregen élt. Dédapám itt volt orvos,
nagyanyám 1870-ben itt született, lányom is itt látta meg a napvilágot, a már romokban álló, egykor gyönyörû parkkal körülvett villánkban. Édesanyám majdnem haláláig, 98 éves koráig itt élt,
jótékonykodott, elsõként jelentkezett véradónak is.
Nagyon szerette lakóhelyét. Csepreg története velünk együtt élt, múltja és jelen történései is beleivódtak a tudatunkba. Bár én Budapestre költöztem, mégis máig úgy érzem, hogy a múlt a jelenben is ideköt. Keramikusként, mint az ünnepségekre „hazajáró alkotó” rengeteg ajándékot készítettem a helységnek: például emlékkeresztet a templom 600 éves jubileumára, zöld mécsest szent Ritának, Szent Flórián szobrát a tûzoltóknak, bejárati
táblafalakat a múzeumnak, Bognár Ignác emlékfalat a zeneiskolának, dekorációt az óvodának, díjakat és ajándéktárgyakat
sportolóknak, a vegyes karnak, 1995-ben az újra várossá
avatás kitûntetettjeinek. Életmû kiállításomat itt rendezték.
Most, 92 évesen is vallom,
hogy nem tudok úgy elköltözni a „felhõk közé”, hogy ne
tartozzam örökre Csepreghez.
Szeretném megõrizni az
Eperjesyek itteni emlékezetét
a halálom után is, ezért
Csepregnek adományozom
a megmaradt, eddig Budapesten õrzött mûvelõdéstörténeti értékeiket, bútoraikat, kisebb tárgyaikat, amelyek az itteni polgári életmódhoz tartoztak. Legyen
a városnak az értelmiségi körökbõl is bemutatni
valója. Legyen egy emlékszoba, amely színvonalasan szemlélteti Csepreg polgárainak múltját és a
Jankovich földesúri családét is, hiszen elõdeim velük is jó barátságban voltak, ezt számos tárgyi emlék bizonyítja. Az 1800-as évek elejérõl való bútorok adják az alapot, s ehhez járulnak kiegészítõ
darabok a szépanyámtól – aki az ezüst feszületet
adományozta a templomnak a szentségház tetejére – és a nagyanyámtól. Elõdeim köreibe tartozott a Felsõbüki Nagy család is. Rengeteg régi fotó dokumentálja õseim életét, kapcsolatait. A tervezett kiállítás anyagát a Nemzeti Múzeum, az
Iparmûvészeti Múzeum szakértõi is megvizsgálták, s
megállapították, hogy komoly értéket képviselnek,
a környéken ilyen csak a Stornó-házban, Sopronban látható.
HORVÁTH TERÉZIA: Csepregi kötõdésem
más, mint Eperjesy Dóráé. Itteni jobbágy-csizmadia családból emelkedett ki anyai nagyapám, dr.
Csepregi Horváth János, az általános iskola névadója. Jogot tanult, majd 1881-tõl Budapesten
ügyvédi gyakorlatot folytatott. A történelmi Magyarország gazdasági életében úttörõ munkát

végzett a kisiparosok fogyasztási és értékesítési szövetkezeteinek létrehozásával. Az Országos Központi Hitelszövetkezetnél kifejtett munkásságáért nyugdíjazásakor, 1914-ben nemességet és elõnevet kapott Ferenc Józseftõl. Gyermekei közül a legkisebbnek vagyok a lánya. Kislánykoromban egyszer nyaralni jöttünk Csepregbe a rokonokhoz. Késõbb, néprajzkutatóként népviseletekkel foglalkoztam. 1969-ben többször jöttem témám ügyében
ide, ahol élveztem a számos rokon kedves vendéglátását és segítõ szándékát a gyûjtõmunkában. 1994-ben újabb lökést a helyi témák feltárásához Sudár Lászlóné megkeresése jelentett, aki elmondta, hogy szeretnének emléktáblát tenni
nagyapám szülõházára, és kérte, hogy írjak tevékenységérõl. Azóta nemcsak cikkeket írtam
Csepregnek, hanem elõadásokat tartottam, kiállításokat rendeztem, közben újabb néprajzi kérdé-

Terézia és Dóra néni

sekbe is belebotlottam. Könyvet írtam a pünkösdi
lófuttatás szokásáról, amit a reformkorban Daruvári Jankovich Izidor földesúr is pártolt. Ezzel „színre lépett” egy történelmi személy, az õ tevékenységének kutatása újabb célt adott. Megtudtam, hogy
fennmaradt róla egy arckép Eperjesy Dóra tulajdonában. Ennek okán kerültünk Dórával jó kapcsolatba, s találkoztak össze Csepregrõl indult útjaink a budai lakásában. Érdeklõdésem homlokterébe került a Jankovich család, amelynek nyomait
Horvátországban és Ausztriában is föltártam. Errõl a
családról a hazai tárlataim után a horvát-szlavóniai daruvári kastélyban már állandó kiállítást is állítottam föl, így megragadott Dóra elképzelése, és
kialakítottuk azt a közös tervet, amely szerint a
Jankovichokról szóló szövegeim és képeim az õ
családi tárgyaival együtt a „jeles csepregi családok” címû állandó kiállításban mutatnák be a helyi múlt fõnemességének és értelmiségének életmódját. Nagyon szeretnénk, ha a város vezetõsége és lakossága számos nehézsége ellenére felkarolná Dóra nemes gesztusát s közös tervünket.
Ezeknek az értékeinknek a megõrzése és bemutatása emelné városunk rangját, turisztikai vonzását,
jelentõsen hozzájárulna a jövõ generáció történelmi ismereteinek élményszerû bõvítéséhez.
Sárváry Zoltán

2013. december III. évfolyam 12. szám • www.repcevidek.hu

Alapítvány az Egyházasfalui Óvodáért!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik adójuk 1%-át felajánlva támogatták intézményünket! A befolyt összeget az óvoda
tárgyi értékeinek, berendezéseinek felújítására valamint ezek vásárlására fordítottuk. Hálás
köszönet minden kedves támogatónknak!
Az Alapítvány Kuratóriuma

Életutak és célok
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Emlékezés a vicinálisra
A Farkas Sándor Egylet kezdeményezésére 2004-ben a csepregi vasutasok Ágh Ernõ vezetésével emlékhelyet létesítettek az
akkor már 30 éve megszüntetett SárvárRépcevisi vasútvonalnak a temetõ elõtti
parkolóban.
Az esõ ellenére kisebb tömeg gyûlt
össze november 9-én az emlékhelynél. Most
a 100 éve megnyitott, a teljes ZalabérSárvár-Csepreg-Felsõlászló-Kõszeg vasútvo-

mek- és fiatalkori emlékeit idézte fel a vicinálissal kapcsolatosan.
Dr. Kövér István vasúttörténész emlékezõ
beszédében ismertette a vonal létesítésével
kapcsolatos XIX. század végi, XX. század
eleji elképzeléseket, vitákat. Szólt a megvalósításról, a kezdeti évekrõl és a Trianon utáni fejleményekrõl. Részletesen foglalkozott
az 1968-as hibás közlekedésfejlesztési koncepcióval. Ebbõl a vasúttal kapcsolatosan

Kétszáz éves levelek
a csepregi uradalomból

10.

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból
„Méltóságos
Gróffné
Kegyes
Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
„Méltóságos
Gróffné Kegyes
Asszonyom”
megszólítással
a felváltva
több
Daruvári
Jankovich
Jánosné
gróf Tolnai
Festetics
Alojzia
birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765
–
1813)
számára
írta
a
sorozatunkban
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen levebemutatott,
leveleket
a csepregi
leket a csepregi eddig
tiszttartója,ismeretlen
„alázatos szolgája,
Pegony György.”
– A grófnõ
(nem grófné) a „alázatos
férje halálától, 1799
végétõl kezdve
a nevelt
fia, Izidor nagykotiszttartója,
szolgája,
Pegony
György.”
– A
rúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
grófnõ
(nem
grófné)
férje
halálától, 1799 végétõl
az Országos
Levéltár
õrzi: MOL a
P 234,
56. cs.)
kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig,
májuskezelte
13. - Mostautollyán
Bétsbenuradalmat.
lévõ alkalmatos18131808.
elejéig
csepregi
(A
ság által kérettem a kereskedõt, hogy leg alább husz gyapjus
zsákot küldene, azonban tiznél többet nem küldött, azok is olly
kitsinek, hogy egy mázsa gyapjunál igen kevessé fér több bele, még pediglen a megyesi, és Sz.Királi Birka sereg nyiretlen,
alázatossan könyörgök Méltóságánál, méltóztasson kegyessen meg parantsolni, hogy ezen alkalmatossággal még leg
alább 18. Zsák küldessék, mert itt mi körülöttünk sem zsákot
Sem vásznot venni nem lehet,...
Balogh Jánosné Horváth Terézia muzeológus, Budapest
a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

nalra emlékeztek. Petõfi Sándor: Vasúton címû versét Német Anna adta elõ. Ágh Péter
országgyûlési képviselõ arra emlékeztetett,
hogy e vasútvonal az 1956-os forradalom
leverését követõen sokak számára a menekülési útvonalat jelentette a szabad világba. E szerepe a magyar történelem részéve
tette e vonalat. Király Árpád polgármester
üdvözlõ beszédében fontosnak nevezte e
vasútat Csepreg szempontjából. Majd gyer-

csak a vonalleállítások valósultak meg, a
fejlesztések sajnálatos módon elmaradtak.
Az új emléktáblát Dr. Kövér István, Ágh
Péter és Király Árpád leplezte le. A Farkas
Sándor Egylet tagjai vasúttal kapcsolatos
dalokat énekeltek. Ágh Ernõ és Lökkös Endre a vasutasok, Horváth Gyula és Taródi Ferenc pedig a Farkas Sándor Egylet nevében
helyezte el a megemlékezés koszorúját az
emléktáblánál.
SF
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Erzsébet napi új
borbemutató Csepregen
A Farkas Sándor Egylet tagjai, a Csepregi
Hegyközség és a Csepregi Borbarát Hölgyek
Egyesülete ismét Erzsébet napi mûsorral várták
az érdeklõdõket a csepregi Mûvelõdési Házba.
A Farkas Sándor Egylet Tagjai egy fergeteges vígjátékot mutattak be „Nem éri meg a reggelt” címmel, majd country táncot láthattunk.

Ezután a csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete valamint a csepregi Hegyközség boros
gazdái kaptak lehetõséget, hogy bemutathassák az új borokat. A plébános úr megáldotta a
bort és arról beszélt, hogy mennyi munka van
benne, míg a bor az asztalra kerül. Az aulában
aztán a vendégek meg is kóstolhatták a különbözõ borfajtákat, de a gazdák is kíváncsiak
voltak egymás boraira, egymás véleményére.
Természetesen a zsíros kenyér sem maradhatott
el a kóstolgatás közben. Azt hiszem a boros
gazdák méltán voltak büszkék voltak ezen az
estén, hiszen sok elismerést kaptak.
Horváthné Pados Teréz

Bük
Dec. 1-én 16.30 ó. a Civil parkban: Advent 1.
gyertyagyújtás. Közremûködik a répcementi Férfikar
és a Tarisznyások Együttes.
Dec. 7-én: Adventi kirándulás Bécsbe.
Dec. 8-án 16.30 ó. a Civil parkban: Advent 2.
gyertyagyújtás. Közremûködik a Clemens Madrigálkórus, Peltzer Géza és Meggie.
Dec.15-én 16.30 ó. a Civil parkban: Advent 3.
gyertyagyújtás. Közremûködik a Büki Nõi Kar és a Büki
Horvát Kórus.
Dec. 21-én 15.30 ó. a Büki Mûvelõdési Központ
színháztermében: Kakaó kuckó adventi és karácsonyváró programokkal.
Dec. 22-én 16.30 ó. a Civil parkban: Advent 1.
gyertyagyújtás. Közremûködik a Keltike Népdalkör.
Csepreg
Dec. 1. 15 óra: Bachtól Kodályig - adventi hangverseny a Gyõri Advent Kórus elõadásában. Vezényel:
Erdész Gábor. Helyszín: Mûvelõdési Ház színházterme,
16 órától az 1. gyertya meggyújtása a Promenádon.
Közremûködik Finta József plébános és a Csepregi Olvasókör.
Dec. 6. a Szent Miklós templom búcsúja, 18 órakor a Szent Misén közremûködik Csepreg Város Fúvószenekara.
Dec 8. 16 óra: 2. Gyertyagyújtás - Karácsonyi dallamok – Répce Citerabarátok Köre.
Dec 15. 16 óra: 3. Gyertyagyújtás és Szállást keres
a Szent Család – a Farkas Sándor Egylet bemutatásában. 17 órától Karácsonyi koncert Csepreg Város Fúvószenekarával Helyszín: Szent Miklós templom.
Dec. 22. 16 órától a Promenádon: Szabadtéri
Pásztorjáték a Szent Miklós Plébánia Ifjúsági Csoportja
és a 4. gyertya megnyújtása, 17 óra Városi Karácsonyi Hangverseny a Csepregi Vegyeskar Egyesülettel.
Helyszín: Mûvelõdési Ház színházterme.A koncert után
vendéglátás az intézmény elõterében.

Dec. 28. 12 órától ELÕSZILVESZTERI BORTÚRA a
csepregi szõlõhegyen - „Négy évszak – négy túra téli
túrája”. Rendezõk: Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete, Kõszeg és Környéke, Vaskeresztes és Környéke
Hegyközség – Csepreg boros gazdái.
A rendezvények idején Promenádi Vásárt
szervezünk.
Lócs
Nov. 30.: Elsõ adventi gyertyagyújtás.
Dec. 5. : Jön a Mikulás!
Nemesládony
Dec. 1. Az elsõ adventi gyertyagyújtás a Faluház
mellett felállított adventi koszorúnál, Ökumenikus imával a felújított Faluház megszentelése.
Dec. 8. Mikulás délután.
Dec. 21. Karácsonyi nyugdíjas délután.

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

• Csepreg

ADVENTI PROGRAMOK

Nagygeresd
Dec. 1-jén 13.30 órától rendezi hagyományos adventi ünnepségét Nagygeresd önkormányzata, a Faluház elõtti téren. A Mikulás-ünnepség december 7én, 17 órakor kerül megrendezésre. Hagyományos
karácsonyi ünnepségünk december 22-én lesz, szintén 17 órától. Németh Lajos polgármester úr, valamint
a képviselõ testület tagjai szeretettel várják községünk
minden lakóját a rendezvényekre.
Sajtoskál
Dec. 1. Ünnepélyes adventi gyertyagyújtás a
szentmise után a templomkertben felállított adventi
koszorúnál.
Dec 7. Mikulás délután a kultúrházban.
Dec. 14. Karácsonyi „barkács-mûhely” – kézmûves foglalkozás a kultúrházban.
Dec 21. Karácsonyi mese-délután a könyvtárban
Dec. 24. Betlehemes játék a templomban Sajtoskáli Asszonyok karácsonyi hangversenye.
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Színes õszköszöntõ Akik sokat tettek
Több éves hagyomány Lócson,
hogy a legszínesebb évszak beköszöntét megünnepeljék a helyiek.
Magyar és külföldi lakosok egyaránt
összejönnek a falu „fõterén”, hogy
együtt szórakozzanak, mulassanak.
Az idei évben gazdag program
várta a résztvevõket. Néhány évvel
ezelõtt egy régi tûzoltókocsit a német ajkú lócsiak nagyon szépen felújítottak, és úgy gondolták ennek
méltó helyet kellene keresni a falu-

ban. Az Arany János utcában, az
evangélikus templom mellett találtak is egy alkalmas helyet, ahova az
építményt elkészítették és kinevezték
Tûzoltó Múzeumnak. A szorgos kezek
mellett bõséges anyagi támogatást
is nyújtottak a külföldiek. Ezt a múzeumot ünnepélyes keretek között adták át a falunak ezen az õszi napon,
bízva abban, hogy a benne lévõ

tûzoltókocsira soha nem lesz szükség. A kocsit a kõszegi Be-Jo Táncegyüttes vezetésével lovas felvonulással hozták a helyére. Az ünnepen
az épületet Albert atya felszentelte,
és Horváth István polgármester úr
valamint Schrödl Siegfried avatta fel.
Siegfrid egyben ajándékokat adott
át azoknak, akik nagyban hozzájárultak a múzeum létrejöttéhez, anyagi és kétkezi támogatást nyújtottak.
Ez a magyar és külföldi lakosok közötti összefogás a
faluban példaértékû!
A rendezvény
az avatást követõen a buszfordulóban felállított
sátorban folytatódott. Elsõként a
Be-Jo táncegyüttes mûsora szórakoztatta a szép
számú közönséget. Õket Leon
Taudien osztrák énekes koncertje követte, – amit egyben Günternek is
ajánlottak, ezzel is mielõbbi gyógyulást kívánva neki! A mûsort a
Savaria Táncegyüttes táncosainak
fergeteges bemutatója zárta.
A finom vacsorát követõen a
L’Amour Együttes húzta a talpalávalót, és ropták a táncot a lócsiak
hajnalig.
bse

a közösségért

Hagyományteremtõ szándékkal
hívta össze a lócsi önkormányzat
képviselõ-testülete október közepén
azokat a falubelieket, aki az elmúlt
években sokat tettek a falu fejlõdéséért, azon voltak, hogy ez a Bük-fürdõ melletti kicsi település is minél
szebb, vonzóbb legyen ne csak a fa-

kívülrõl szemlélik a faluban zajló eseményeket, nem csak a hiányosságokat veszik észre, nem csendes résztvevõi a falusi élet mindennapjainak,
hanem tevékenyen dolgoznak is a
falu érdekében.
A megvendégelést követõen
mintegy 10 évre visszamenõen a fa-

lubeliek, hanem a rajta áthaladók,
az itt megszállók, a vendégek számára is. Lanckorné Nagy Erika kulturális szervezõ és Horváth István polgármester köszöntötte a résztvevõket,
köszönte meg eddigi munkájukat és
kérte, továbbra is folytassák a falu javára önzetlen tevékenységüket. Õk
azok az emberek, akik nem csupán

luban zajló eseményeket megörökítõ
videófilmeket elevenítettek fel. Szívesen emlékeztek a jelenlevõk a különbözõ rendezvények hangulatára,
vették észre az esetleges hibákat,
amiken a jövõben javítani igyekeznek. A kellemes estét a jövõ évi tervek megbeszélése mellett egy kis
„bulival” zárták.
bse
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Tehetségnap Zsirán

Gyógyszertár

A Zsirai Általános Iskola és a TRIOLA Mûvészeti Iskola
többéves együttmûködésben oktat a tanulóknak társastáncot. A kicsik csoportja standard és csoportos táncokat tanul, a 13-14 évesek csoportja pedig társastáncot és társasági illemtant tanul. A gyerekek nagy lelkesedéssel sajátítják el a tánclépések alapjait.
A két intézmény közös rendezvényére került sor november 22-én a zsirai Kultúrházban, mely a TÁMOP3.4.4/B-11/2-2012-0027 pályázat záró projekt rendezvénye volt, „Tehetségnap” címmel. A rendezvény a szegedi SZTE Zenemûvészeti Karán megrendezett projektnap
folytatása volt. A zsirai rendezvényt Czeglédi Ibolya, a
TRIOLA igazgatója nyitotta meg „Gondolatok a tehetségrõl” címmel. A mûsort színesítette a zsirai, toronyi és
szombathelyi táncot tanuló diákok bemutatója. Ferge-

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

06. Sz. Péter
07. Sz. Péter
08. Sz. Péter
09. Sanitas
10. Sanitas
11. Sanitas
12. Sanitas
13. Sanitas
14. Sanitas
15. Sanitas
16. Üdvözítõ
17. Üdvözítõ
18. Üdvözítõ
19. Üdvözítõ
20. Üdvözítõ
21. Üdvözítõ
22. Üdvözítõ
23. Sz. Péter
24. Sanitas
25. Sz. Péter
26. Sz. Péter
27. Sanitas
28. Sanitas
29. Sz. Péter
30. Sanitas
31.Sanitas

18–20.00 készenlét
18–20.00 készenlét
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
9–14.00 ügyelet
9–13.00 NYITVA
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét

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

December 1. Vasárnap Dr. Bencsik István, 2. Hétfõ Dr. Szilasi Imre, 3. Kedd Dr.
Nagy Mária, 4. Szerda Dr. Szilasi Imre, 5.
Csütörtök Dr. Földi Sándor, 6. Péntek Dr.
Müller András, 7. Szombat Dr. Nagy Mária, 8.
Vasárnap Dr. Bencsik István, 9. Hétfõ Dr.
Szilasi Imre, 10. Kedd Dr. Gyarmati Lenke,
11. Szerda Dr. Szilasi Imre, 12. Csütörtök Dr.
Gyarmati Lenke, 13. Péntek Dr. Földi Sándor,
14. Szombat Dr. Petró Andor, 15.Vasárnap Dr.
Petró Andor, 16. Hétfõ Dr. Nagy Gábor, 17.
Kedd Dr. Gyarmati Lenke, 18. Szerda Dr.
Müller András, 19. Csütörtök Dr. Nagy Gábor,
20. Péntek Dr. Gyarmati Lenke, 21. Szombat
Dr. Nagy Mária, 22.Vasárnap Dr. Nagy Gábor, 23. Hétfõ Dr. Nagy Mária, 24. Kedd Dr.
Nagy Gábor, 25. Szerda Dr. Müller András,
26. Csütörtök Dr. Bencsik István, 27. Péntek
Dr. Földi Sándor, 28. Szombat Dr. Szilasi Imre,
29. Vasárnap Dr. Szilasi Imre, 30. Hétfõ Dr.
Földi Sándor, 31. Kedd Dr. Nagy Mária,
Január 1. Szerda Dr. Bencsik István.

teges táncprodukciókkal szórakoztatták a szülõket és a
meghívottakat. A standard latin-amerikai táncok mellett
divat táncok is bemutatásra kerültek. Jó hangulatú táncos történetek is kísérték az elõadásokat, amelyeket
Kummer Zsuzsanna táncpedagógus mesélt a közönségnek a konferálás közben. A suhanó lábak, táncos ruhák, az áramló ritmusok nagy élményt nyújtottak a mármár táncra perdülõ nézõknek.
A rendezvényen egy kiállítás is helyet kapott, melyet
Rákos József képzõmûvész nyitott meg. A kiállításon
Széplakiné Tamási Gabriella iparmûvész, Rákos József
képzõmûvész, Dr. Nárainé Kolostori Ágnes és Hetyésy Katalin képzõmûvész tanárok növendékeinek munkáiból
láthattak ízelítõt: Rajzokat, festményeket, kézmûves tárgyakat. A kiállítás megtekintése közben lehetõség nyílt
a mûvésztanárokkal való beszélgetésre, a bemutatott
tárgyak elkészítésének technikájáról, a tehetséggondozás lehetõségeirõl való eszmecserére. A két intézmény a
jövõben is folytatja a kapcsolatot a diákok és remélhetõleg a szülõk megelégedésére is.
Doroginé Kovács Melinda

A zsirai Szent Lõrinc templom az adventi idõszakban már
megújulva fogadja híveit. A község plébánosát Németh Istvánt kérdeztük a felújítás körülményeirõl.
– Milyen támogatással sikerült ez a beruházás?
– A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt Falumegújítás és –fejlesztés témakörben benyújtott pályázat segítségével nyert 15 millió forint vissza nem térítendõ támogatást a Zsirai Római Katolikus Egyházközség.
– Milyen munkálatok váltak szükségszerûvé?
– Egy régóta fennálló problémát tudtunk orvosolni ezen
összeg segítségével. Megújításra került a templom tetõszerkezete, mely már évek óta beázott. Most szigetelést és új cserepet is kapott a tetõ.
–Úgy tudom, hogy ezek a pályázatok utófinanszírozottak, s így a megnyert pályázati összeget a pályázónak meg kellett elõlegezni. Hogy oldották ezt meg?
–Ebben a Gyõri Egyházmegye sietett az egyházközség segítségére, akik biztosították a szükséges összeget a munkálatok elvégzéséhez.
–Mennyi idõ alatt valósult meg a felújítás?
–A munkálatokat szeptember hónapban kezdtük el és a
kellemes õszi idõjárásnak köszönhetõen probléma és csapadék nélkül be tudta fejezni a kivitelezõ. Így mondhatni teljesen a végéhez értek a felújítási munkálatok.
–Az látható, hogy nem csak a tetõ, de a lábazat is
megújult és egyéb apró munkák is folytak az épületen.
Erre is volt pénz a pályázatból?
– Valóban végrehajtottunk egyéb munkákat is a templomon, de ezt az egyházközség önerõbõl, társadalmi összefogással valósította meg.
– Lesz-e ünnepélyes lezárása a projektnek?
– A felújítás utáni ünnepélyes templomszentelés december 8-án vasárnap, délután 3 órakor lesz, Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr vezetésével, melyre szeretettel várjuk a kedves
híveket!
N.P.K.
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

Adventre megújulva
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Nyugdíjasok találkoztak
Október 27-én tartotta a nagygeresdi önkormányzat az idei nyugdíjas találkozót a Faluház
nagytermében. Immár a harmadik alkalommal
fûzte össze az eseményt a nagygeresdi iskolában végzett diákok számára szervezett osztálytalálkozóval a szervezõség. Idén az 1953-ban

végzett osztály tagjai jöttek vissza szülõfalujukba.
Az öreg diákokat külön köszöntötte Németh Lajos polgármester úr. Ezt követõen a testület tagjai virágcsokrokkal köszöntötték az osztálytalálkozó résztvevõit.
Polgármesterünk ezután ünnepi beszéddel
üdvözölte községünk nyugdíjasait is, majd röviden ismertette az önkormányzat idei tevékenységét. Beszédében utalt arra, hogy az önkormányzatokat is érintõ megszorító intézkedések
miatt, sajnos sok mindenre kevesebb pénz jutott
2013-ban, és valószínûleg jövõre sem lesz ez
másként. Mindezek mellett jó híreket is közölhetett a megjelentekkel: az önkormányzat pályázatot nyert egy új játszótér építésére, mely tavaszra elkészül, átadását, felavatását azonban
a jövõ évi Falunapra tervezi a képviselõ testület.

Pályázati pénzbõl rendezhettük meg idén a
Sport-, és Falunapot, valamint a Szent Mihálynapi rendezvényeket is.
A program hivatalos részét követõen községünk ifjú lakói mûsorral köszöntötték Nagygeresd nyugdíjas lakóit. Az elõadást Németh
Lajosné rendezte, és tanította be a
fiatalságnak. A gyerekek Györgyi
nénije napi tevékenysége, feladatai
mellett, áldozatos munkával foglakozik a fiatalokkal, a különbözõ mûsorok betanításával, jelmezek, dekorációk készítésével. Nagy köszönet illeti ezért a nem könnyû feladatért, hisz nélküle sivárabbak lennének közösségünk ünnepei.
A gyermekek mûsora után következett az ebéd, melyet jó ízûen fogyasztottak el a megjelent vendégek. A délután operett gálával folytatódott. Illés
Gabriella és Krasznai Tamás, a Gyõri Nemzeti
Színház mûvészei ismert operett és musical slágerekkel, humoros betétekkel szórakoztatták a
nagyérdemût. A mûvészek távozása után vette
kezdetét a zenés mulatság, ahol tangóharmonikák hangjaira táncolt és nótázott a vendégsereg. Mindent összevetve, idén is sikerült egy jó
hangulatú napot együtt tölteni községünk nyugdíjasainak, és remélhetõleg mindenki jól érezte
magát.
Németh Lajos polgármester úr, valamint a
képviselõ testület tagjai ez úton is szeretnék köszönetüket kifejezni mindazoknak, akik munkájukkal, a finom sütemények elkészítésével, felajánlásával elõsegítették az esemény sikeres lebonyolítását.
Béres Péter

Adventi készülõdés
Sok családban már advent elsõ vasárnapján vagy még elõbb megkezdõdik a karácsonyi készülõdés, hiszen karácsonyig alig
néhány hét van hátra. Ünnepi hangulatot teremthetünk, ha adventi koszorúval díszítjük a
lakást. A „szabályos” koszorú fenyõbõl készül,
rajta három viola és egy rózsaszín gyertya.
Más díszek is rákerülhetnek, de azok már nem
tartoznak a lényeghez. A katolikus templomokban és családi otthonokban egyaránt elhelyezik, és a négy adventi vasárnap, vagy

már elõzõ este mindig eggyel több gyertyát
gyújtanak. Az adventi koszorú története nem
is annyira régi, mint gondolnánk. Az ötlet a tizenkilencedik századi, Johann H. Wichern nevezetû német protestáns lelkésztõl származik,
aki úgy próbálta karácsonyig múlatni az idõt,
hogy minden egyes istentiszteleten újabb és
újabb gyertyát tûzött a csillárkoszorúba, vagyis karácsonyig összesen huszonnégyet. A
szokás hamar elterjedt, de a gyertyák száma
napjainkra négyre változott.
Kincse A.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
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