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Rövid hírek

Következõ lapszámunk 
2017. március 3-án jelenik meg!

Bor be mu ta tó és bor kós to ló
Csepregen – A víz ke reszt je gyé ben
Ja nu ár 6-án, víz ke reszt kor a ha gyo má nyok -

hoz hí ven a Csepregi Hegy köz ség bo ros gaz dái
és a csepregi Bor ba rát Höl gyek is mét ös  sze jöt tek
a he lyi Pe tõ fi Sán dor Mûvelõdési-Sportház és
Könyv tár ban szak mai bor be mu ta tó ra és kós to ló -
ra. Er re az al ka lom ra Szövényi Áron etyeki bo rá -
sza ti szak ér tõt hív ták meg, õ ér té kel te a bo ro kat.
A 2016-os bo rá sza ti év ne héz hely zet elé ál lí tot -
ta a gaz dá kat, még is sok bort hoz tak vé le mé -
nye zés re, Kõ szeg rõl, Lukácsházáról is ér kez tek
bor ter me lõk. Elõ ször a fe hér, majd a rozé, vé gül
a vö rös bo ro kat mu tat ták be a gaz dák, és a
szak ér tõ sor ban vé le mé nyez te ter mé ke i ket.
Szövényi Áron kri ti ká ját, ta ná csa it meg szív lel ték
a be mu ta tók, akik ter mé sze te sen egy más bo ra it
is meg kós tol ták, szak mai ta pasz ta la to kat cse rél -
tek, ba rá ti be szél ge té se ket is foly tat tak. Re mél -
jük, hogy az áp ri li si bor ver seny re to vább fej lõd -
nek a csepregi és kör nyék be li bo rok.

Horváthné Pa dos Te réz

Ezt a cí met vi se li T. Mol nár Zsu zsan na kö zel múlt -
ban meg je lent íz lé ses ki ál lí tá sú köny ve, ben ne no -
vel lá kat, es  szé ket és ver se ket ta lál hat az ol va só.
Már a ki ad vány bo rí tó ja is ön ma gá ért be szél. A ki -
vá lasz tott ké pek utal nak az 1959-ben Csepregen
meg te le pe dett ta nár nõ élet elem évé vált ezer nyi
kö tõ dés re az ak ko ri nagy köz ség hez, kis vá ro si je le -

nünk höz, múlt hoz, táj hoz, em ber hez. Mi e lõtt nyug -
dí jas ko rá ban fel fe dez te ma gá ban az írás örö mét,
na gyon so kat tett a he lyi ér té kek fel ku ta tá sá ért,
ápo lá sá ért és át örö kí té sé ért. A ta ní tás mel lett vég -
zett te vé keny sé gek meg szám lál ha tat lan szál lal
kap cso lód tak Csepreg és a Répcevidék tör té nel -
mé hez, ha gyo má nya i hoz, múlt já hoz. Ed dig meg -
je lent köny vei is szé les kö rû ku ta tó mun ká ra, az em -
lé kek ér zé keny, le he let fi nom ár nya la tú meg je le ní -
té sé re utal nak. Az utób bi ból kap hat tunk íze lí tõt az
El le sett pil la na tok al cí met vi se lõ ös  sze ál lí tás ban.
Meg élt tör té ne tek, je les na pok, ap ró gon dok, örö -
mek vil lan nak fel, szin te min de nütt meg je le nik a

ter mé szet, a táj ezer szí nû rez gé se, va rá zsa. Elõ búj -
nak a ré gi ek, a ba rá tok, ro ko nok, is me rõ sök, a leg -
if jab bak, az uno kák, s élet tel töl tik meg az em lék
õriz te idõk bõl vagy a kö zel múlt ból elõ vil la nó pil la -
na to kat. Es  széi kö zött egy aránt ta lál ha tó az iro da -
lom, a mû vé sze tek, az írók és köl tõk, a ma gyar
nyelv ápo ló i nak tisz te le tét, di csé re tét, mél ta tá sát

pa pír ra ve tõ írás, va la mint mû velt ség gel kap cso la -
tos kul túr tör té ne ti át te kin tés. Köz éle ti és mo rá lis kér -
dé sek ben is ki tû nik em be ri ér zé keny sé ge, hu má -
nu ma, ne ve lõ cél tu da tos sá ga. A könyv har ma dik
fe je ze té ben fi nom han gu la tú ver sek, tá ja kat, je len -
sé ge ket, év sza ko kat, a ter mé szet szép sé ge it sze líd,
halk kön  nyed ség gel elénk tá ró ké pek mel lett
meg ta lál ha tó az „ol csó sza va kat”, a hi tel te len be -
szé det os to ro zó kri ti kai köl tõi ál lás fog la lás is. A ki ad -
vány a Klá ris cí mû iro dal mi-kul tu rá lis fo lyó irat ban
és a Klá ris an to ló gi á ban meg je lent írá sok gyûj te -
mé nye, a Pe tõ fi Sán dor Mûvelõdési-Sportház és
Könyv tár ban kap ha tó 2 200 fo rin tos áron.       S.Z.

Füstjelek
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Kí vül, be lül ma rad jon
Bé ké ben az or szág;
A vá sár ra me nõ ket
Se hol ki ne fos  szák.
Bé ke le gyen a ház nál
És a szív re dõ ben.
Ad jon Is ten, ami nincs,
Ez új esz ten dõ ben.

Arany Já nos so ra i val kö szönt jük az ol va sót el sõ szá munk ban. A
nagy köl tõ 200 éve szü le tett, s ezért az idei esz ten dõ az iro da lom-
ba rá tok nak Arany Já nos-em lék év lesz. A ze ne ba rát ok Ko dály Zol tán
ze ne szer zõ szü le té sé nek 135. és ha lá lá nak 50. év for du ló ja al kal má -
ból Ko dály em lék év ként tart ják szá mon 2017-et. Ha zánk ban 2017.
hi va ta lo san Szent Lász ló-em lék év, a lo vag ki rály trón ra lé pé sé nek
940., szent té ava tá sá nak 825. év for du ló ja al kal má ból.  A pro tes tán -
sok nál vi szont a re for má ció em lék éve, hi szen Lu ther Már ton 1517-
ben in dí tot ta el moz gal mát a ke resz tény egy ház meg re for má lá sá -
ra. Az ENSZ köz gyû lé se a 2017-es évet a “Fenn tart ha tó tu riz mus a
fej lõ dé sért nem zet kö zi évé ”-vé nyil vá ní tot ta.

A szám misz ti ka sze rint idén a Nap éve van, mely az új ra kez dés
le he tõ sé gét hoz za az em be ri ség tör té nel mé ben és mind an  nyi unk
sze mé lyes éle té ben. Az ENSZ élén António Guterres, egy ko ri por tu -
gál mi nisz ter el nök vál tot ta Pan Gimun, dél-ko re ai szár ma zá sú ENSZ-
fõ tit kárt. Az Eu ró pai Par la ment el nö ki szé ké ben pe dig Antonio Tajani
lett Mar tin Schulz utó da. Mi re e so rok meg je len nek, be ik tat ták az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok új el nö két, Do nald Trampot. 

A Ma gyar Ma dár ta ni Egye sü let és más ter mé szet vé del mi szer ve ze -
tek sza va zá sa, il let ve ki vá lasz tá sa sze rint 2017-ben az Év Fá ja a vad -
al ma, az Év Vad vi rá ga a hó vi rág, az Év Em lõ se a mo gyo rós pe le, az
Év Ma da ra a ten ge li ce (né pi ne vén: stig lic), 2017 Két él tû je a mo csá ri
bé ka (ég kék), az Év Ha la a har csa, az Év Ro va ra a nagy szar vas bo -
gár, az Év Gom bá ja a vi lá gí tó töl csér gom ba (mér ge zõ, de vé dett!)

A té li és a te rem spor tok nem zet kö zi küz del mei már foly nak. Jú li us
14 –30. kö zött Bu da pes ten és Ba la ton fü re den ren de zik meg a 2017-
es úszó-vi lág baj nok sá got, a XIV. nyá ri eu ró pai if jú sá gi olim pi ai fesz ti -
vált pe dig jú li us 23 – 30. kö zött fog ják meg tar ta ni Gyõr ben.

Zaj la nak a far san gi ren dez vé nyek, me lyek idén feb ru ár vé gé ig
tar ta nak. Majd jön nek a ta va szi, nyá ri, õszi és ad ven ti prog ra mok, s
új ra szil vesz ter lesz. Bár ad dig még sok víz le fo lyik a Répcén.

Min den ol va sónk nak bé kés, egész ség ben és ered mé nyek ben
gaz dag új esz ten dõt kí vá nunk.                                     Sági Fe renc

Beköszöntõ

Ja nu ár 22-én a Ma gyar Kul tú ra
Nap ját könyv be mu ta tó val ün ne pel -
ték Bü kön. A 2016-ban el in dí tott „Bük
750” könyv so ro zat ne gye dik ki ad vá -
nya ként je len tet te meg Bük Vá ros
Ön kor mány za ta Sza bó Jó zsef: Hi e -
del mek, ha gyo má nyok és nép szo -

kás ok a Répce vi dé kén c. nép  rajz -
tör té ne ti gyûj té sét. Dr. Né meth Sán -
dor pol gár mes ter el sõ ként szólt ar ról,
hogy mi lyen hely tör té ne ti mun kák
meg je le né sét, mi lyen meg fon to lás -

ból tá mo gat ta a vá ros az el múlt idõ -
szak ban. A be mu ta tott kö tet lét re jöt -
té nek mo men tu ma i ról Dr. Gyurácz
Fe renc iro da lom tör té nész, a Ma gyar
Nyu gat Könyv ki adó ve ze tõ je me sélt.
Dr. Hor váth Sán dor, PhD nép raj zos-
mu ze o ló gus Sza bó ta nár úr ki ma -

gas ló ér té ke ket
hor do zó gyûj tõ -
mun ká ját mél tat -
ta, mi köz ben az
el múlt ko rok nép -
ha gyo má nya it,
szo ká sa it tár ta a
hall ga tó ság elé
a kö tet bõl idéz -
ve. A ma gyar és
a ha tá ron tú li
nép ze nei kul tú ra
gyöngy sze me i -
nek meg szó lal ta -

tá sá val emel te az ün ne pi pil la na tok
han gu la tát a Bog lya Nép ze nei
Együt tes, va la mint Pin tér Ani kó nép -
dal éne kes. 

Haizler Lászlóné

Barangolás 
a néprajz hegycsúcsain

MAGYAR KULTÚRA NAPJA BÜKÖN
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Egy re több fi a tal sak ko zik 
– Ju bi le u mi ver seny re ké szül a Bü ki TK 

Bük – Nagy ha gyo má nyú ku pák és után -
pót lás ne ve lés: moz gal mas volt a Bü ki TK Sakk
Szak osz tály ta va lyi éve. Idén is meg ren de zik a
ver se nye ket és foly nak a me gyei csa pat baj -
nok ság küz del mei. 

A kis tér sé gi 16. Kenesei-Erhard Ku pá val
kez dõ dött a 2017-es év a Bü ki Test edzõk Kö re
Sakk Szak osz tály szá má ra. Szép szám mal
gyûl tek ös  sze ver seny zõk: 18-an mé ret ték
meg ma gu kat. Sváj ci rend szer ben, hét for du -
ló ban, két szer húsz perc já ték idõ vel bo nyo lí -
tot ták le a tor nát. Hár man ér tek el 5,5 pon tot:
Tom pa Ádám Csepregrõl, Néveri Ti bor és
Mesterházy Er nõ Bük rõl. Az egy más el le ni
ered mé nyük dön tet len volt, már pe dig azo nos
pont szám ese tén a „Bucholz“ szá mí tás dönt,

így tör tént ez út tal is. En nek ered mé nye ként
Tom pa Ádám nyert, má so dik lett Néveri Ti bor,
har ma dik pe dig Mesterházy Er nõ. Ezen kí vül is
sok 4,5 és 3 pon tos ver seny zõ volt, ez bi zo nyít -
ja, hogy na gyon ki egyen sú lyo zott a me zõny,
a ver seny. És így volt a töb bi tor nán is ta valy,
va la mint a senior sze rep lé se ken is. A Bü ki TK
Sakk Szak osz tá lya jó kap cso la tot ápol a
vépiekkel és a vas al jai sak ko zók kal is, és nem
mel lé ke sen az után pót lás ra is oda fi gyel nek.
Bü kön nyolc fõ vel in dult di ák cso port, Bõ ben
pe dig már si ker rel mû kö dik a sakk kör. Ju bi le -
um ra ké szül nek idén: har min ca dik al ka lom -
mal ren de zik meg a kis tér sé gi, egy ben Bük
vá ros sakk baj nok sá gát, áp ri lis vé gén lesz a
meg mé ret te tés. Köz ben pe dig 16 iga zolt ver -
seny zõ vel vesz részt a Bü ki TK a me gyei csa -
pat baj nok ság ban, s re mé lik a ta va lyi ne gye -
dik hely nél is elõ ke lõbb sze rep lést.           yde

Az Or bán Vik tor Mi nisz ter el nök Úr ál tal ve ze -
tett Kor mány a 1818/2016. (XII. 22.) Kor mány ha -
tá ro zat alap ján újabb Csepreg Vá ro sát érin tõ
tá mo ga tás ról dön tött. A ka rá csony elõtt meg -
szü le tett ked ve zõ dön tés ér tel mé ben a Ma gyar
Kor mány az ön kor mány zat fel ada ti nak el lá tá sá -
ra 150 mil li ós tá mo ga tást biz to sít, me lyet út fel újí -
tás ra kí ván for dí ta ni az el kö vet ke zõ évek ben a
te le pü lés, foly tat va a ta va lyi év ben meg in dí tott
út- és járdafelújítási prog ram ját. 

A 2016. év vé gi ked ve zõ dön tés je len tõs fej -
lesz té si le he tõ sé get biz to sít a vá ros szá má ra, mely
a ko ráb bi évek tá mo ga tá sa i hoz ké pest is ki emel -
ke dõ mér té kû. Mint is mert, a 2016-os év ben több

mint 100 mil lió fo rint ös  sze get tu dott fej lesz té sek re
for dí ta ni a te le pü lés, mely bõl meg újult a Cso ko -
nai és Szom bat he lyi ut ca. To váb bá köz pon ti for -
rás se gí tet te a Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti Hi -
va tal el sõ eme le ti szint jé nek át épí té sét is, mely
utób bit csepregi vál lal ko zók vé gez ték. 

So ha ilyen nagy mér té kû cím zett kor mány za ti
tá mo ga tás nem ér ke zett vá ro sunk ba – ér té kel te
a po zi tív hírt Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter, hoz -
zá té ve, hogy min den ed di gi ilyen mér té kû for rás
pá lyá za ti tá mo ga tás volt. Ki emel te: a most ka -

pott ös  sze get vi szont cím zet ten a csepregi pol -
gá rok kap ták Ma gyar or szág Kor má nyá tól. A
most ka pott cím zett tá mo ga tás is az ös  sze fo gást
jel zi, hi szen a Kor mány az ön kor mány zat tal
együtt az itt élõk ér de ke it és igé nye it tart ja szem
elõtt. Az új kép vi se lõ-tes tü let is jól dol go zik, a ki -
tû zött fej lesz té si cé lo kat el kö te le zet ten tá mo gat -
ják – mond ta el Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter,
hoz zá fûz ve, hogy a ké sõb bi ek ben is a vá ros fo -
lya ma tos fej lesz té se a cél, mely hez a si ke re sen
elõ ké szí tett és a már be nyúj tott pá lyá za to kon to -
váb bi for rá so kat is re mél nek.

A Kor mány ál tal most nyúj tott tá mo ga tás le -
he tõ sé get biz to sít a meg ol dás ra vá ró és a jö võ -

ben ter ve zett fel ada tok mi elõb bi el vég zé sé re,
hi szen a ka pott ös  szeg nek kö szön he tõ en na -
gyobb ütem ben foly ta tód hat a vá ros bel te rü le ti
út ja i nak hely re ál lí tá sa - nyi lat koz ta Szar ka Ani kó
a Gaz da sá gi és Vá ros fej lesz té si Bi zott ság el nö ke.
Az elõ ké szí tett ség nek kö szön he tõ en ter ve ink sze -
rint az Al kot mány és a Fe hér ut cák fel újí tá sa kez -
dõd het meg el sõ ként még eb ben az év ben, de
a vá ros ve ze tés sel a kö zel jö võ ben to váb bi ut cák
fel újí tá sát is ter vez zük - fog lal ta ös  sze a kö vet ke -
zõ idõ szak ter ve it az el nök.                          yde

150 mil li ós cím zett 
tá mo ga tás Csepregnek
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Ju bi le um ra ké szül a bü ki szín ját szó tár -
su lat: tíz éve sek lesz nek idén. Ép pen Ör -
kény da ra bot vit tek szín re, és má so dik rész
is ké szül het az elõ adás hoz. Azt mond ják, a
sok mun ká ért kár pó tol ja õket a taps. 

– Mi kor és mi lyen cél lal ala kult meg a
Sok-szín-pad Tár su lat?

– Tár su la tunk 2007-ben ala kult az zal a cél lal,
hogy egy részt új ra éles  szük a ki lenc ve nes évek
ele jén ab ba ma radt szín ját szást Bü kön. Más részt
azért, hogy ös  sze fog juk a vá ros ban azo kat az
em be re ket, akik fo gé ko nyak a szín ját szás iránt.
Meg ala ku lá sunk kor elég szé les volt az élet ko ri
pa let ta, a leg fi a ta labb ta gunk 9, a leg idõ sebb
49 éves volt. Az évek so rán sok tag vál tás volt, de
egy „ke mény mag” meg ma radt, akik még ját -
sza nak, vi szont van olyan ta gunk is, aki át vet te a
gye rek cso port irá nyí tá sát, most ve lük fog lal ko zik.

– Mi ért ez lett a ne ve tek? 
– Meg ala ku lá sunk kor, még az el sõ be mu ta -

tó elõtt, va la mi frap páns né ven gon dol kod tunk,
olya non, amely tük rö zi egy részt az élet ko ri kü -
lönb sé ge ket, más részt a tár su la ti ta gok sok szí nû -
sé gét. Min den fé le név eszünk be ju tott, az tán az
egyik ala pí tó ta gunk Sövegjártó Lászlóné Klá ri
ve tet te fel azt az öt le tet, hogy mi len ne, ha a
sok szí nû sé get ven nénk elõ tér be. In nen már csak
egy rö vid gon do lat, egy szó já ték, és meg lett a
ne vünk Sok-Szín-Pad Tár su lat.

– Ho gyan ke rül te tek Adácsra? 
– Mind járt a meg ala ku lá sunk évé ben Ma jor

Ágo ta a Tár su lat ak ko ri ve ze tõ je gon dolt egy na -
gyot, és be ne ve zett min ket egy or szá gos mi nõ sí tõ

fesz ti vál ra. Azt mond ta: me gyünk Adácsra. Cso -
dál koz tunk, mert nem tud tuk, hogy a szom széd fa -
lu ban Acsádon szín ját szó fesz ti vált ren dez nek. De
az tán ha mar rá jöt tünk, hogy Acsád és Adács nem
ugyan az, hi szen az egyik tíz ki lo mé ter re van Bük tõl,
a má sik pe dig 320-ra. Azért ne ki vág tunk. Az a sze -
re tet, ami ott kö rül vett min ket kez dõ ként, ar ra sar -
kalt ben nün ket, hogy vis  sza tér jünk új ra és új ra.

– Há nya dik al ka lom mal vol ta tok, és mi -
lyen da ra bot vit te tek?

– Ju bi lál tunk, ti zed szer vol tunk Adácson, ahol
már a XX. Or szá gos Fa lu si Szín ját szó Fesz ti vált
tar tot ták. Adácsra min dig új da rab bal ké szü -
lünk, eb ben az év ben egy Ör kény da ra bot, a
Borékot ál lí tot tuk szín pad ra. 

– Mi lyen mi nõ sí tést kap ta tok? 
– Az el múlt évek ben „sza ladt ve lünk a sze -

kér”, há rom al ka lom mal is arany mi nõ sí tés sel
tér tünk ha za. Bi za ko dó ak vol tunk idén is, a szi go -
rú zsû ri el mond ta a vé le mé nyét. Hal lot tunk jót is

ros  szat is. Va sár nap az tán meg tud tuk, hogy
ezüst mi nõ sí tést kap tunk az elõ adás ra.

– Mik a Sok-Szín-Pad tá vo lab bi cél jai?
– Ren ge teg öt let ka va rog a fe jem ben. A

Borékot ta vas  szal be mu tat juk Bü kön a For gó szín -
pad ren dez vény so ro zat elõ adá sa ként. Eh hez vi -
szont sze ret nénk egy má so dik részt is hoz zá ten ni.
Je len leg egy Ör kény egy per ce se i bõl vá lo ga tott

elõ adás rész le tei ka va rog nak a fe jem ben. A váz
már ös  sze állt, a rész le tek ki dol go zá sa van hát ra.
Mû kö dik a gye rek cso por tunk Kabay Ág nes ve ze -
té sé vel. Ezen kí vül jö võ re tíz éve sek le szünk. Er re a
je les al ka lom ra ke re sünk egy meg fe le lõ elõ adást,
nem mel lé ke sen új sze rep lõk kel. Ezért is sze ret ném
meg ra gad ni az al kal mat a to bor zás ra. Vár juk
olyan 18 éven fe lü li nõk, fér fi ak je lent ke zé sét, akik
sze ret nék ki pró bál ni ma gu kat a szín pa don, kí ván -
csi sá got érez nek a szín ját szás iránt. An  nyit tu dok
hoz zá ten ni, ke mény mun ka, de meg éri. A taps
min de nért kár pó tol.                                   S.Bogi

Sok-Szín-Pad: Ezüst mi nõ sí tés Adácsról
BESZÉLGETÉS NIKA RÓBERTTEL
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• Nagygeresd

Rövid hírek

Meg úju ló te me tõk

A nagygeresdi ön kor mány zat sa ját be ru -
há zás ban új ke rí tést épít te tett a kisgeresdi, il -
let ve nagygeresdi te me tõ ben, 3 mil lió fo rint
ér ték ben. A ré gi, fo nott drót ból ké szült ke rí tés
már el öre ge dett, meg ron gá ló dott. Az új sok -
kal esz té ti ku sabb, szi lárd be ton alap pal, új
osz lo pok kal, he gesz tett, elõregyártott ele mek -
bõl ké szült el mind két sír kert ben. A ke rí tés sel
meg aka dá lyoz ha tó, hogy az ap ró va dak,
õzek, el kó bo rolt ku tyák, há zi ál lat ok, be jus sa -
nak és kárt te gye nek a te me tõk ben. A ter vek
sze rint ez év ta va szán el ké szül nek, és he lyük re
ke rül nek az új ka puk is. A le bon tott ke rí tés be -

ton osz lo pa it, va la mint a még hasz nál ha tó
drót fo na tot, az ön kor mány zat té rí tés men te sen
a la kos ság ren del ke zé sé re bo csá tot ta. Aki nek
szük sé ge volt rá, az vi he tett be lõ le. A te me tõk -
höz ve ze tõ uta kat szin tén sze ret né rend be te -
tet ni az ön kor mány zat: a sport pá lyá hoz és a
ját szó tér hez épí tett út hoz ha son ló, por ta la ní -
tott, asz fal to zott út ké szül het a te me tõk fe lé is.
A kép vi se lõ-tes tü let még idén ta vas  szal meg -
épít tet né az utat. 

Bé res P.

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta az idei esz -
ten dõ ben is fel kö szön töt te azo kat a há zas pá ro -
kat, akik ju bi lál tak, így idén az 50., il let ve az 55.
há zas sá gi év for du ló ju kat ün nep lõ há zas pár ok
meg hitt, öröm te li pil la na ta i ban osz toz hat tunk. 

A ben sõ sé ges han gu lat nak és a szép em lé -
kek fel idé zés nek a Dr. Csepregi Hor váth Já nos

Ál ta lá nos Is ko la au lá ja adott hely színt, ahol
Hárominé Or bán Eri ka al pol gár mes ter as  szony,
az ün nep ség há zi as  szo nya szív hez szó ló gon do -
la tok kal, jó kí ván ság ok kal, va la mint ver sek kel kö -
szön töt te a meg je len te ket. 

Ezt kö ve tõ en a sze re tet rõl, a hos  szú éve ken
át tar tó ös  sze tar to zás ról be szélt a kö szön tõ jé ben
Csepreg Vá ros pol gár mes te re, Vlasich Krisz ti án,
aki nek gon do la ta it meg ha tód va fi gyel ték az ün -
ne pelt há zas pár ok. A pol gár mes ter Ady End re:
Õri zem a sze med cí mû ver sé vel fe jez te ki nagy -
ra be csü lés ét az ün ne pel tek fe lé, mely utol só so -
rai kön  nye ket csal tak a sze mek be: 

„Nem tu dom, mi ért, med dig 
Ma ra dok meg még ne ked, 
De a ke ze det fo gom 
S õri zem a sze me det.”

Mû sor ral ké szült a Csepregi Nyug dí jas Ének -
kar és a Ze ne is ko la két te het sé ges di ák ja is. Ba -
bos An na a fu vo la kü lön le ges hang já val va rá -
zsol ta el kö zön sé gét,

Vincze Mik lós pe dig nagy sze rû zon go ra já -
té ká val emel te még ma ga sabb ra az est szín -
vo na lát.

Az ün ne pi be szé de ket kö ve tõ en a Vlasich
Krisz ti án pol gár mes ter, Hárominé Or bán Eri ka al -
pol gár mes ter as  szon  nyal és Hor váth Gá bor Bi -
zott sá gi el nök kel kö zö sen ad ta át a vá ros ne vé -
ben a ne ves al ka lom ból ké szült em lék tár gya kat
egy üveg csepregi bor és egy cso kor vi rág kí sé -
re té ben.

Ez úton is szív bõl gra tu lá lunk az 50. há zas sá gi
év for du ló ju kat ün nep lõ Pócza Já nos nak és
Mészaros Etel ká nak, to váb bá az 55. há zas sá gi
év for du ló ju kat ün nep lõ Vígh Jó zsef nek és Ki rály
Lí via Má ri á nak, va la mint Taál Jó zsef nek és Var ga
Ilo na Má ri á nak. Utób bi ak egész sé gi ál la po tuk
mi att nem tud tak sze mé lye sen meg je len ni az
ün nep sé gen, így Õket ott ho nuk ban ke res te fel
és kö szön töt te a vá ros ve ze tés.

HZ

Ju bi láns há zas pár ok 
kö szön té se – A ke ze det fo gom
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Hit és 
ha gyo mány 
Bõben
Négy éve kez dõ dött, hogy

Ba bos Lászlóné és Hajasné
Né meth Szil via óvó nõk ve ze té -
sé vel el in dul tak a pi ci óvo dá -
sok egy-egy ré gi Szent Csa lád
fény kép pel, me lyek a két óvó -
nõ nagy szü le ié vol tak. A gye -
re kek éven te el lá to gat nak 16
csa lád hoz, ahol fo gad ják
õket és az is ko lai hit tan órá ra,
ahol szin tén sze re tet tel vár ják
a kis ér ke zõ ket.

2016 de cem be ré ben mi is
ré sze sei le het tünk e meg ha tó
ese mény nek. Hoz zánk Vincze
Er zsé bet hit ok ta tó val hoz ták el
a gye re kek a szent ké pet. Az
óvo dá sok már itt vár ták õket
és an gya li han gocs ká ju kon
el éne kel ték a be kö szön tõ
éne ket, mely a „Szál lást ke res
a Szent Csa lád, de sen ki sincs
ki he lyet ád” so rok kal kez dõ -
dik. El hang zott a ké rés: - El hoz -
tam hoz zá tok a Szent Csa lád
ké pét, - majd a vá lasz – fo -
gad juk. Így is mét lõ dött meg a
2000 év vel ez elõtt le zaj lott
drá ma és a kis tág ra nyílt sze -
mû csöpp sé gek is meg érez tek
va la mit en nek a je len tõ sé gé -
bõl. Ez után fel csen dül az „Ég a
gyer tya ég, el ne alud jék, szí -
vünk bõl a sze re tet ki ne
aludjék!...” da locs ka. Ek kor a
há zi ak meg gyújt ják a két szál
gyer tyát, ami a pász to rok tü -
zé nek és az ott hon me le gé nek
jel ké pe, majd a gyer tyák mö -
gé he lye zik a szent ké pet és
kö szön tik a Szent Csa lá dot.
Be fe je zé sül a kis ap ró sá gok el -
éne ke lik: „Kö szönt sük a Szent
Csa lá dot, mert meg áld ja a
világot”…

De cem ber 20-án ér kez tek
vis  sza az óvo dá ba a szent ké -
pek, aho vá sze re tet tel vár ták
a be fo ga dó csa lá do kat és a
két cso port ban is mét fel hang -
zot tak a már is me rõs dal la -
mok. Ter mé sze te sen a ven -
dég lá tók min den ház ban me -
leg te á val, sü te ménnyel kí nál -
ták a pi ci ket, így a kis ván do -
rok is át él het ték a be fo ga dás
me le gét.

Mai vi lá gunk ban, ami kor
kul tú ránk tól ide gen szo ká so kat
pró bál nak ránk erõl tet ni na -
gyon fon tos a fen ti ek ben le írt
ha gyo mány gon do zás. Kö szö -
net az õr zõk nek.

Dr. Galiotti Csabáné

Har mad szor tar tot ták meg Si ma sá gon a gróf
Fes te tics Im ré rõl el ne ve zett em lék na pot és kon -
fe ren ci át, a hely szín a Gróf Fes te tics György mû -
ve lõ dé si ház volt. Szá mos ne ves pro fes  szor tar -
tott idén is elõ adást: sszó volt Chernel Ist ván ról,
a tün dér ker tek rõl és az em ber ge ne ti kai le nyo -
ma tá ról is.

Mol nár Lász ló pol gár mes ter kö szön tõ je után a Vas
Me gyei Köz gyû lés el nö ke Majthényi Lász ló nyi tot ta
meg a két na gyobb blokk ból ál ló kon fe ren ci át.
Az el sõ elõ adás so ro zat ban négy elõ adás hang zott el.
El sõ ként Gottfried Brem bé csi pro fes  szor, az MTA tisz te -
let be li tag ja tar tott elõ adást Tu do mány és tu dó sok Eu -
ró pá ban cím mel. Nagy ívet át fo gó elõ adá sa Ko per ni -
kusz tól Kep le rig, Fes te tics tõl Mendelig ter jedt. Be mu tat -

ta szel le mi sé gü ket és a kort is, mely ben ezek a ne ves
tu dó sok mun kál kod tak. Má so dik ként Fa ra gó Sán dor, a
Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem rek to ra lé pett a pó di -
um ra és Chernel Ist ván éle té rõl tar tott elõ adást. Fes te -
tics Im re déd uno ká ja volt Chernel Ist ván, ko rá nak
nagy po li hisz to ra, aki a jo gi pá lyát cse rél te az or ni to ló -
gi á ra. A har ma dik elõ adó Janaki Hadijiev egye te mi
do cens, a KE Egész ség ügyi Cent rum igaz ga tó ja volt.
Elõ adá sa a bio ter mé kek fo gyasz tá sá nak el ter je dé sé -
rõl, a ke mi zá ció és a GMO ter mé kek egész ség re gya -

ko rolt ha tá sa i ról szólt. Ne gye dik ként Sza bó T. At ti la bi o -
ló gus dok tor a ter mé szet vizs gá la tá ról és a ter mé szet
ge ne ti kai tör vé nye i rõl be szélt.

Az elõ adás so ro zat má so dik blokk já ban Haj dúk Pé -
tert a Ma gyar Juh és Kecs ke te nyész tõk Szö vet sé gé nek
el nö két hall hat tuk az ága zat mai hely ze té rõl. Cse pe li
György szo ci o ló gus az em be ri faj ról ér te ke zett. Az em -
ber rõl, aki a töb bi élõ lény hez bi zo nyos ge ne ti kai le nyo -
mat tal szü le tik, de az em ber az egyet len olyan élõ lény,
aki nél a kör nye ze ti és kul tu rá lis té nye zõk ha tá sai meg is
vál toz tat hat ják ezt a ge ne ti kai prog ra mo zott sá got. 

Se re gi Já nos pro fes  szor két szer is a pul pi tus ra lé -
pett. El sõ elõ adá sá ban fel vá zol ta a gróf Fes te tics Im re
mun kás sá gát or szág szer te be mu ta tó ese mé nye ket és
be szélt a Fes te tics Im ré rõl el ne ve zett em lék he lyek rõl és
par kok ról. Szólt egyik fõ kez de mé nye zé sé rõl, az úgy -

ne ve zett tün dér kert moz ga lom ról is. A ta nács ko zás zár -
sza vát is Se re gi Já nos mond ta, és szólt a so ron kö vet -
ke zõ kon fe ren ci ák ter ve zett te ma ti ká já ról. Meg tud tuk:
szól nak majd elõ adá sok a vér és örök ség té má já ban,
a ge ne ti ka két száz éves múlt já ról is. 

Az ese mény re Ta kács Gyõ zõ kép zõ mû vész az al ka -
lom hoz iga zo dó dom bor mû vel lep te meg a te le pü lés
la kó it. A har ma dik em lék nap gróf Fes te tics Im re em lék -
táb lá já nak ko szo rú zá sá val zá rult.

Haller Er zsé bet

Gróf Fes te tics Im re 
tisz te le te Si ma sá gon
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• Zsira

Rövid hírek

Nyug dí jas klub ala kult

Egy rég óta fenn ál ló igény ke rült meg va ló -
sí tás ra Zsirán. Az ak tív nyug dí ja sok már évek
óta sür get ték egy nyug dí jas klub meg ala kí tá -
sát, mely ez év ele jén meg is tör tént. 

A nyug dí ja sok né hány éve már, hogy ösz -
 sze jön nek idõn ként egy-egy dél utá ni be szél -
ge tés re. E mel lett na gyon jó kap cso la tot ápol -
nak a rév fü lö pi nyug dí ja sok kal is. Ve lük min den
év ben ta lál koz nak, hol Zsira, hol pe dig a ba la -
to ni köz ség a ta lál ko zó hely szí ne. Ezek rend kí vül
jó han gu la tú prog ra mok, sok-sok ne ve tés sel,
egy más nak ös  sze ál lí tott kis mû so rok kal, jó ízû
be szél ge té sek kel, fi nom ebé dek kel – ami ket
min dig a ven dég lá tó ké szít el. De a leg fon to -
sabb a ren dez vé nyek elõ ké szí té se, ami ben
min den ki tel jes erõ be do bás sal részt vesz. Ezek
az al kal mak hoz zák iga zán kö zel egy más hoz a
tár sa sá got, igaz né ha akad nak vi ták is, de
ezek is jók ar ra, hogy komp ro mis  szu mos meg -
ol dá sok szü let hes se nek.

A ja nu á ri klub ala ku lá sa kor több célt is
meg fo gal maz tak a ta gok. El sõ sor ban bár ki
tag ja le het a klub nak, aki sze ret ne egy jó
han gu la tú tár sa ság hoz csat la koz ni. Prog ra -
mo kat szer vez nek, ame lye ken sze ret né nek
részt ven ni. Fel me rült a ki rán du lás, szín ház lá to -
ga tás, a kör nyék be li lát ni va lók meg is me ré se,
mú ze u mok lá to ga tá sa, be szél ge tés ér de kes
em be rek kel, nyá ron bog rá cso zás és a fa lu
éle té ben, ren dez vé nye in va ló ak tív rész vé tel.
De igény mu tat ko zott ré szük rõl szá mí tó gé pes
is me re tek ta nu lá sá ra, va la mint a höl gyek szí -
ve sen tor náz ná nak is. 

A ter vek meg va ló sí tá sa még elõt tük áll, kí -
ván juk, hogy szép és ér de kes prog ra mok kal
te gyék szí ne seb bé nyug dí jas éve i ket!    N.P.K.

Több szem pont ból is ered mé nyes évet
zárt Csepreg és ha son ló foly ta tást re mél a
pol gár mes ter, hi szen majd nem 1 mil li árd
fo rint ér ték ben ké szí tet tek elõ és nyúj tot tak
be fej lesz té si pá lyá za to kat. 

– Kéz zel fog ha tó ered mé nyei van nak an nak,
hogy a te le pü lé sen egy re na gyobb az ös  sze fo -
gás – kezd te Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter a

2016-os év rõl. Pél da ként a prog ra mok szer ve zé -
sét, va la mint a he lyi idõ kö zi ön kor mány za ti vá -
lasz tást emel te ki. Foly tat ta: – Több mint 100 mil -
lió fo rin tot tud tunk fej lesz té sek re for dí ta ni, le rak -
hat tuk az alap ja it egy nagy sza bá sú út- és jár da-
fel újí tá si prog ram nak. Az ál ta lá nos is ko lá ban és
az óvo dá ban is meg tör tént az épü let hõ szi ge te -
lé se és ki cse rél tük a nyí lás zá ró kat 2015 év vé -
gén, s ta valy volt az ün ne pé lyes át adás. Egy
má sik si ke res pá lyá zat nak kö szön he tõ en pe dig
meg kez dõd he tett a Kö zös Ön kor mány za ti Hi va -
tal el sõ üte mé nek fel újí tá sa. Át fo gó
lakásfelújítási prog ra mot in dí tot tunk, amit az
idén is foly tat ni sze ret nénk – so rol ta Vlasich Krisz -
ti án. Ki emel te még a Szé che nyi tér 26. szám
alatt ál ló Cigli ház fõ épü let ének fel újí tá sát: a te -
tõ szer ke zet és a nyí lás zá rók is meg újul tak.

A szám ve tés után elõ re te kin tett: – A 2017-es
év re kö zel 1 mil li árd fo rint ér ték ben ké szí tet tünk
elõ és nyúj tot tunk be fej lesz tés re irá nyu ló pá lyá -
za to kat – mond ta a ter vek nagy ság rend jé rõl. Ki -
fej tet te: – Eb ben ben ne van a Ma lom kert tel jes
re ha bi li tá ci ó ja, a csa pa dék víz-el ve ze tõ há ló zat

re konst ruk ci ó ja, ke rék pár út ki ala kí tá sa, de to -
váb bi pá lyá za ti le he tõ sé gek is kör vo na la zód nak
a vá ros elõtt. Azt is hang sú lyoz ta, hogy be ér ni
lát sza nak a sport park ki ala kí tá sá ra és az
Alpannonia plusz prog ram tu risz ti kai fej lesz té -
sünk re be adott pá lyá za tok. 

– Nagy ered mény, hogy Csepreg vá ro sá nak
150 mil lió fo rint cím zett fej lesz té si tá mo ga tást
biz to sít a Ma gyar Kor mány, ezen ös  szeg se gít sé -

gé vel foly tat hat juk a meg kez dett út fel újí tá si
prog ra mun kat – mond ta. 

A mun ka ügyi hely zet rõl a pol gár mes ter ki -
emel te, hogy tá mo gat nak min den olyan gaz -
da sá gi kez de mé nye zést, amely elõ se gí ti a fog -

lal koz ta tást. Sa ját be ru há zást is ter vez nek egy
pá lyá zat se gít sé gé vel, mely ben egy ag rár lo -
gisz ti kai köz pont lét re ho zá sát ter ve zik, mely ben
sa ját szõ lõ- és gyü mölcs fel dol go zó is üze mel ne. 

A sza bad idõ rõl is be szélt:
– Ne héz len ne fel so rol ni, hány ren dez vé -

nyünk vár ja a he lyi e ket és a hoz zánk ér ke zõ ket.

Fo
tó

k: O
hr Tib

o
r

Egymilliárdos tervek 2017-re 
– ÍGY KEZDI AZ ÉVET CSEPREG 
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Az el múlt he tek ben meg kez dõ dött Csepreg
Vá ros Ön kor mány za tá nak ak ci ó ja, mely nek so -
rán in gyen tû zi fát osz tot tak a rá szo ru lók nak. Fo -
ko zott fi gyel met for dí tot tak mind azok ra, akik
szá má ra a hi deg el le ni vé de ke zés ko moly ki hí -
vást je lent a ke mény mí nu szok ban. Ös  sze sen 76
ké re lem ér ke zett be Hor váth Gá bor el nök ve zet -
te Csa lád ügyi, Kul tu rá lis és If jú sá gi Bi zott ság hoz,
akik nek bí rá la ta alap ján 58 hely re ke rült a szo -
ci á lis ala pon ad ha tó tû zi fá ból. 

A Bel ügy mi nisz té ri um ki fe je zett ké ré se és a mi
szán dé kunk is az volt,
hogy a nagy hi deg re
va ló te kin tet tel a rá szo -
ru lók mi nél elõbb me -
le ged hes se nek az ott -
ho nuk ban – nyi lat koz -
ta Hor váth Gá bor bi -
zott sá gi el nök, aki hoz -
zá fûz te: ös  sze sen 91
köb mé ter fát szál lít hat -
tak ki a hát rá nyos hely -
ze tû ek nek, az egye dül
élõ idõs em be rek nek,
va la mint a nagy csa lá -
dos ok nak. 

A mun kát rend kí vü li
gyor sa ság gal vé gez -
ték el a vá ros gaz dál -
ko dás mun ka tár sai, a
ké rel me zõk höz 1-3 köb mé ter fa ke rült. Ja nu ár
11-el be is fe je zõ dött a ki szál lí tás, így min den
ház ban biz to sí tott már a szük sé ges tü ze lõ anyag-
ezt már Hor váth Zol tán kép vi se lõ, a vá ros gaz -
dál ko dás fe le lõs ve ze tõ je nyi lat koz ta. A kép vi se -

lõ örö mét fe jez te ki, hogy se gí te ni tud tak a nagy
hi deg ben 58 rá szo ru ló csa lád nak, hi szen így
min den ház tar tás ban ég het már a tûz a kály -
hák ban az ön kor mány zat se gít sé gé vel.

Na gyon szo ros az együtt mû kö dés a Bencsik
Gé za el nök le té vel ve ze tett Csepreg Vá ros Köz -
biz ton sá gá ért Pol gár õr és Baj tár si Egye sü let tel,
mely nek tag jai fo lya ma to san jár õröz nek, s jel zik
az ön kor mány zat nak, ha olyan rá szo ru ló val ta -
lál koz nak, aki nek se gít ség re len ne szük sé ge
élet hely ze té bõl adó dó an- nyi lat koz ta Vlasich

Krisz ti án pol gár mes ter. A cél to vább ra is az,
hogy min den olyan csa lád hoz, ahol szük ség
van a se gít ség re, el jus sa nak és va la mi lyen for -
má ban se gí te ni is tud ja nak- ös  sze gez te a cé lo -
kat a vá ros el sõ em be re.                               yde

Min den hó nap moz gal ma san te lik, pezs gõ kul -
tu rá lis és sport élet zaj lik ná lunk az egye sü le te ink -
nek, ci vil szer ve ze tink nek kö szön he tõ en. Kö szö -
net tel tar to zunk mind ezért ne kik ezért is se gí tet te
az ön kor mány zat erõn felül ta va lyi év ben a mû -
kö dé sü ket – mond ta. 

Em lé kez te tett, hogy új ha gyo mány szü le tett
ta valy a vá ros ban: min den új szü löt tet fel ke re sett
az ott ho ná ban. Vlasich Krisz ti án nem csak jó kí -
ván sá go kat vitt a csa lá dok nak, ha nem aján dé -
kok kal is meg lep te a vá ros ta valy szü le tett 23 új
la kó ját. 

Ar ra a kér dés re, hogy egy év múl va, mi vel
len ne elé ge dett a 3228 la ko sú vá ros el sõ em be -
re, Vlasich Krisz ti án azt vá la szol ta: Egy elõ re úgy
ér zi, hogy a leg jobb irány ban ha lad a vá ros, je -
len tõs lé pé se ket tet tek ter ve ik meg va ló sí tá sa fe -
lé. Vá ra ko zá sai sze rint az el ter ve zett fej lesz té sek -
ben a 2017-es esz ten dõ to váb bi lát vá nyos
ered mé nye ket hoz hat. 

yde

58 család kapott ingyen tûzifát
– A NAGY HIDEGBEN IS SEGÍTETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
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• Csepreg
Évet vál tó bor tú ra 
a Csepregi Szõ lõ he gyen

For ralt bor ral, te á val, fi nom fa la tok kal csa -
lo gat ták a ter mé szet be vá gyó kat a csepregi
bo ros gaz dák és a csepregi Bor ba rát Höl gyek
az év vál tás je gyé ben. Jöt tek is szép szám mal
az or szág min den ré szé rõl Mis kolc tól Szom bat -
he lyig. A ka rá cso nyi csa lád lá to ga tá sok és a ki -
adós evés-ivás után so kan úgy gon dol ták,
hogy az év utol só elõt ti nap ját szép kör nye zet -
ben, sza bad le ve gõn töl tik. Ti zen két pin ce nyi -
tott ki a ve rõ fé nyes de cem be ri dél utá non. Ba -
rá ti tár sa sá gok ve rõd tek ös  sze és jár ták a pin -
cé ket ke zük ben a bög ré vel, nem meg le põ:
vé gig jó volt han gu lat. Ha va la ki lo vas hin tón
akar ta be jár ni a pin cé ket, azt is meg te het te.

Jó volt lát ni a mo soly gós ar co kat, vi dám
be szél ge té sek ala kul tak ki. Örül tünk, hogy a
ré gi ar cok mel lett van nak min dig újak is akik,
most elõ ször vesz nek részt ezen a prog ra mon.
Je lez ték, hogy jö võ re is jön nek. Kü lön öröm
volt szá munk ra, hogy a nicki Fer ge te ges nép -
tánc együt tes tag jai is mét meg tisz tel ték prog -
ra mun kat, sõt még tánc ra is ke re ked tek. A
pin cék zá rá sa kor Sza bó Lász ló vár ta a tú rá zó -
kat a tá bor tûz me le gé vel, ze né vel, tánc cal,
tû zi já ték kal. Az es ten ter mé sze te sen nem ma -
rad tak el az új évi jó kí ván sá gok.

Esz ten dõ bo rul esz ten dõ re
Az új az ót el te me ti.
Ki bú sul ezen? Csak a dõ re,
A bölcs csak mind ezt ne ve ti.

/Benedek Elek/
Kö szö net a Szer ve zõk nek.
Horváthné Pa dos Te réz

Rövid hírek

• 275 év vel ez elõtt, 1742. szep tem ber 5-én
hunyt el Prá gá ban bá ró Ráttky György, aki
Salamonfán (ma: Zsira) szü le tett 1680 kö rül. Ap ja,
id. Ráttky György du nán tú li fõ ka pi tány-he lyet tes
volt, déd ap ja, Ráttky Meny hért pe dig 1605-ben
Bocs kai ol da lá ra állt. Az ifj. Ráttky György  még is -
me ret len idõ pont ban kezd te pá lyá ját, 1702: hu -
szár ka pi tány ba jor szol gá lat ban, 1704: csat la ko -
zott II. Rá kó czi Fe renc ha da i hoz, lo vas ka pi tány,
1707: ez re des ka pi tány ként küld te a fe jed. Fran -
cia or szág ba, ahol a Saint-Geniez-huszárezred ve -
zény lõ-, majd tu laj do nos ez re de se. 1711-ben sú -
lyo san meg se be sült, 1719-ben bri ga dé ros (dan -
dár pa rancs nok), 1733 kö rül el nyer te a Szent La jos-
rend lo vag ke reszt jét, 1734-ben ge ne rá lis. A fran -
cia kéz re ke rült Prá ga vé del me so rán hunyt el.
(http://lexikon.katolikus.hu/R/R%C3%A1ttky.html)

• 275 éve, 1742. már ci us 17-én szü le tett
Csepregen Sza bó Jó zsef plé bá nos, a ma gyar
ga bo na ne me sí tés út tö rõ je.  Nagy szom ba ton te -
o ló gi át ta nult. „1761-tõl je zsu i ta szer ze tes volt. A
rend 1773. évi fel osz la tá sa után vi lá gi pap,
Szek szár don káp lán, majd Vá cott püs pö ki szer -
tar tó, vé gül ha lá lá ig Besz ter ce bá nyán plé bá -
nos volt. 1789-ben kez dett ga bo na ne me sí tés sel
fog lal koz ni. Elõ ször roz  zsal, majd len gyel bú zá -
val, vé gül ha jat lan ár pá val kí sér le te zett, amely -
nek ered mé nye i rõl 1792-ben az el sõ ma gyar
ga bo na ne me sí tés rõl szó ló könyv ben szá molt
be. Ki mu tat ta, hogy az ala csony ter més ho zam -
ok az év szá zad ok óta vál to zat lan, meg rög zött,
rossz szán tá si és ve té si szo ká sok ra ve zet he tõk
vissza. Be bi zo nyí tot ta, hogy a jó ta laj-elõ ké szí tés -
sel, a rit kább ve tés sel, meg fe le lõ hen ger lés sel,
fo ga so lás sal, ves  szõ bo ro ná lás sal a há rom ujj nyi
mély ség be ve tett ga bo na 30-60 szo ro sát is visz -
 sza ad ja a ve tõ mag nak. Ugyan ek kor al kal maz ta
az ún. sze lek ci ós el já rást, amellyel a leg job ban
fej lett egye de ket vá lasz tot ta ki to vább te nyész -
tés re. Besz ter ce bá nyán hunyt el 1801. áp ri lis 2-
án.” (http://mult-kor.hu/cikk.php? id=16846)

• 250 év vel ez elõtt, 1767-ben ad ták ki a
hegy tör vényt a káptalanvisi szõ lõk re.

• 225 éve, 1792-ben szü le tett Csepregen
kiskámoni Szalay Im re ki rá lyi test õr, hu szár ka pi -
tány. Sop ron ban hunyt el 1864. jú ni us 24-én. 

• 200 év vel ez elõtt, 1817-ben szü le tett
Theresienfelden, Bécs új hely mel lett Gonzalles
Kár oly, a Nagy cen ki, majd a Bü ki Cu kor gyár
ala pí tó igaz ga tó ja. 1895. áp ri lis 14-én halt
meg.

• 175 év vel ez elõtt, 1842. áp ri lis 18-án szü -
le tett Dasztifaluban (ma: Egyházasfalu) Kiss Ig -
nác ró mai ka to li kus te o ló gus, író, nyel vész, a
sop ro ni ta ní tó kép zõ ta ná ra. Ta nul má nyai a tu -
do má nyos fo lyó irat ok ban lát tak nap vi lá got,
nyom ta tás ban két for dí tá sa és egy nyelv tu do -
má nyi ér te ke zé se je lent meg. Rábacsanakon
hunyt el, 1907. 05 28-án. 

• 175 éve, 1842. szep tem ber 21-én szü le tett
Csepregen Szely La jos ta nár, ka no nok. Pap pá
szen tel ték: 1865-ban. A Gyõ ri Sze mi ná ri um pro -
fes  szo ra volt: 1866-ban, majd a püs pö ki ud var -
ban szol gált: 1867-78 kö zött, gyõ ri ka no nok:
1878-tõl, a Gyõ ri Sze mi ná ri um rek to ra: 1883-90,

pápóci pré post: 1896-1924. Gyõr ben hunyt el
1924. jú li us 13-án. 

• 150 év vel ez elõtt, 1867-ben né met/oszt -
rák, mor va és cseh tõ ké sek bõl ál ló kon zor ci um
Bü kön és Csepregen is cu kor gyá rat lé te sí tett.
Az 1866-os ala pí tást kö ve tõ en a nagy cen ki és
a csák tor nyai üze met is tu laj don ló „Luft An tal
és tsai” cég „meg vá sá rol ta a felsõbüki Nagy
csa lád 800 hold ra zsu go ro dott bir to kát. Eh hez
ké sõbb 1000 hol dat meg ha la dó bér let is tár -
sult, a há zas ság ré vén a Markovich csa lád hoz
ke rült gr. Jankovics uradalomból… A Répce
men ti gyá rat Gonzalles Kár oly ter vez te, nyers -
cu kor ter me lés re és fi no mí tás ra.” Bü kön elõ ször
tég la gyá rat kezd tek üze mel tet ni, mely le gyár -
tot ta a ha tal mas épü le tek hez szük sé ges épí tõ -
anya got. A Schöller ve zet te tõ kés cso port
csepregi gyá rá nak épí té sé hez fel hasz nál ták a
le bon tott Bol dog as  szony-temp lom tég lá it is. A
csepregi üzem ha ma ro san „Carstajen Gusz táv
és Tsai” cég bir to ká ba ment át. „Ré pa ter me lés
cél já ra már az ala pí tás kor 1500 hold te rü le tet
biz to sí tot tak, ami há rom év vel ké sõbb már
3000 hold ra nö ve ke dett, e mel lett sa ját gaz -
da sá gá ban 800 hol don ter melt ré pát. A gyá -
rat ele ve lú go zás ra ter vez ték. Az
összfeldolgozás évi 100 ezer m[(éter])m[ázsa]
ré pá ról 220 ezer re nö ve ke dett. Ek kor évi ter -
me lé se 50 ezer mm fe hér áru volt. 1883-tól a
vas úti szál lí tá si dí jak emel ke dé se mi att vis  sza -
fog ták a ter me lést, a fi no mí tást be szün tet ték,
és ki zá ró lag pilét ké szí tet tek. A cu kor árak rend -
kí vül ked ve zõt len ala ku lá sa mi att 1886-ban az
üzem tel je sen be szün tet te a ter me lést.” Hely sé -
ge it ez után rak tá ro zás ra és cso ma go lás ra
hasz nál ták, míg le bon tás ra nem ke rül tek. A
gaz da sá gá ban és a szer zõ dött föl de ken ter -
mesz tett ré pát ez után Bü kön és Nagy cen ken
dol goz ták fel. (A bü ki és a csepregi gyá rat a
Bü ki Vas út ál lo más sal és egy más sal ipar vas út
kö töt te ös  sze.) Az 1888. évi tel jes fel újí tás után
lett a bü ki üzem Sop ron vár me gye leg je len tõ -
sebb cu kor gyá ra, míg száz év vel ez elõtt, 1917.
már ci us 12 éj jel le nem égett.

• 150 éve, 1867. ja nu ár 21-én hunyt el
Belkovits Já nos ügy véd, 1848/1849-es hon véd ka -
pi tány, aki Csepregen szü le tett 1809. má jus 27-én.           

• 150 év vel ez elõtt, 1867. feb ru ár 14-én szü -
le tett Nemesládonyban Nagy La jos evan gé li kus
lel kész, es pe res, író. Sopronnémetiben hunyt el
1940. áp ri lis 15-én.

• 150 éve, 1867. de cem ber 4-én szü le tett
Alsó-Szakonyban Alasz Mik lós ugodi, majd
devecseri plé bá nos. Elõ zõ leg 1893-1897 kö zött
az Es ter házy-csa lád ne ve lõ je volt Pá pán.
Devecseren halt meg 1934. au gusz tus 26-án. 

• 100 év vel ez elõtt, 1917. feb ru ár 7-én hunyt el
Bu da pes ten Hor váth Sán dor evan gé li kus lel kész,
író, aki Nemesládonyban szü le tett 1837. ja nu ár 9-
én. Is ko lá it Sop ron ban, a te o ló gi át a pes ti prot.
theol. in té zet ben, vé gül Hal lé ban vé gez te, majd
1861-ben lel kés  szé avat ták. Ez után Nagygeresden
majd Dömölkön káp lán ko dott, és 1863-tól több
du nán tú li gyü le ke zet vá lasz tot ta lel ké szé vé, vé gül
a fõ vá ros ba ke rült. Az 1869-72. és az 1872-75. or -

Répcevidéki 
év for du lók 2017-ben
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szág gyû lé sen a mar ca li ke rü le tet kép vi sel te, sza -
bad el vû de mok ra ta prog ram mal.

• 100 éve, 1917. no vem ber 11 29-én hunyt
el Frank Ist ván pe da gó gus, pi a ris ta szer ze tes.
(Csepregen szü le tett 1870. 02. 08.) Az egye tem
el vég zé se után két évig Nagybecskerekre ke rült
ta nár nak. On nét 1898-ban Sze ged re he lyez ték.
1909-ben a Nyitrai Pi a ris ta Gim ná zi um igaz ga tó -
ja és az ot ta ni rend ház fõ nö ke lett. Már 1910-tõl
ko mo lyan ér dek lõ dött a ki ne ma tog rá fia fel hasz -
ná lá si le he tõ sé gei iránt, és a gim ná zi um nak mo -
zi gé pet vá sá rolt. 

• 100 év vel ez elõtt, 1917. ok tó ber 14-én szü -
le tett Szakonyban Ma jor Lász ló cím ze tes fõ is ko lai
do cens, a ha zai fel sõ fo kú óvó kép zés el sõ tan -
terv ének ki dol go zó ja. Sop ron ban hunyt el 2005.
jú li us 25-én. 

• 75 éve, 1942. no vem ber 21-én hunyt el
csa lá di bir to kán, Peresznyén gróf Berchtold Li pót
nagy bir to kos, dip lo ma ta, az el sõ vi lág há bo rú ki -
tö ré se ide jén az Osztrák–Magyar Mo nar chia kö -
zös kül ügy mi nisz te re. Bécs ben szü le tett 1863. áp -
ri lis 18-án. „Nagy ko rú sá gát el ér ve az Oszt -
rák–Magyar Mo nar chia leg gaz da gabb em be rei
kö zé tar to zott, nagy ki ter je dé sû bir to kai Ma gyar -
or szá gon és Mor va or szág ban fe küd tek.
A gróf 1893-ban lé pett oszt rák–ma gyar kül ügyi
szol gá lat ba. Lon do ni és pá ri zsi dip lo má ci ai
meg bí za tás ok után 1906-tól Osztrák–Magyar
Mo nar chia nagy kö ve te ként szol gált a szent pé -
ter vá ri cá ri ud var nál, ahon nan 1911-ben tért
vissza Bécs be. Fe renc Jó zsef csá szár 1912 áp ri li -
sá ban Berchtold gró fot bíz ta meg a kö zös kül -
ügy mi nisz té ri um ve ze té sé vel. E tiszt sé get 1915-ig
vi sel te. A Szer bia el le ni ke mény fel lé pést sür ge tõk
kö zé tar to zott... 1915. ja nu ár 13-án Berchtold
gróf kül ügy mi nisz te ri tiszt sé gé rõl le mon dás ra
kény sze rült, mi vel nem tud ta el ér ni, hogy” az ad -
dig szö vet sé ges Olasz or szág és Ro má nia a köz -
pon ti ha tal mak ol da lán lép je nek be a há bo rú -
ba. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Leopold_von_Berchtold)

• 50 év vel ez elõtt, 1967. jú ni us 28-án hunyt
el Pan non hal mán Bog nár Ce cil Pál ben cés szer -
ze tes, pszi cho ló gus, egye te mi ta nár. (Csep -
regen szü le tett 1883. 01. 24.) Pá pán, Gyõ rött,
Bu da pes ten, majd Pé csett ta ní tott. 1941-tõl egé -
szen nyug dí ja zá sá ig, 1950-ig a Sze ge di Tu do -
mány egye te men a Lé lek ta ni In té ze tet ve zet te. A
ha zai gyer mek- és fej lõ dés lé lek tan egyik leg je -
len tõ sebb alak ja volt.     

• 25 éve, 2002. no vem ber 10-én hunyt el
Szom bat he lyen Kárpátiné Vasváry Má ria fes tõ -
mû vész, aki Bü kön szü le tett 1908. áp ri lis 25-én. 

• 10 éve, 2007-ben ka pott vá ro si ran got Bük.
SF

A múlt év ben is foly ta tó dott Bük Vá ros Ön kor -
mány za tá nak ki adói te vé keny sé ge.  Az év so rán
há rom mû vet je len tet tek meg.

A bü ki ara tó fesz ti vál dél elõtt jén ke rült be mu ta -
tás ra a Bük 750 so ro zat 3. kö te te: Ba logh La jos Bü -
ki táj szó tá ra. Ez már a könyv má so dik, bõ ví tett ki -
adá sa, mely a Ma gyar Nyu gat Könyv ki adó gon -
do zá sá ban je lent meg. A 2004. évi el sõ ki adás né -
hány év alatt el fo gyott. A szer zõ vi szont az óta is
újabb ada to kat gyûj tött, s kö zel 60 ol dal lal bõ vült
a mû.

A könyv bõl meg is mer het jük a te le pü lés rö vid
tör té ne tét, az itt élõk min den nap ja i hoz, de az ün -
ne pek hez kap cso ló dó sza va kat is. Ta lál ko zunk a

dol gos hét köz nap ok esz kö ze i vel, a kü lön bö zõ
mun kák hoz, a szó ra ko zás hoz kap cso ló dó ki fe je zé -
sek kel. Meg ta lál juk ben ne a he lyi nép szo kás ok
ma gya rá za ta it, s a leg fon to sabb bü ki szo ká sok
szö ve gét is. Sze re pel nek ben ne a val lá sok hoz, s az
em be ri élet egyes sza ka sza i hoz kap cso ló dó sza -
vak, ki fe je zé sek. Az oszt rák ha tár kö zel sé ge mi att
egyes sza va kon, ki fe je zé se ken érez he tõ a né met
nyelv ha tá sa. A könyv vé gén lát hat juk a szer zõ bü -
ki há zá ban le võ ré gi hasz ná la ti tár gyak fo tó it. Ezek
az esz kö zök és a be ren de zé si tár gyak táj há zi jel le -
get ad nak az õsi csa lá di ház nak.

A mû ben ös  sze gyûj tött sza vak, ki fe je zé sek zö -
me nem csak bü ki, ha nem a Nyu gat-Du nán túl
nagy ré szén is mert volt.  Ezért is ajánl juk a köny vet
a bü ki ek mel lett a tér ség múlt ja iránt ér dek lõ dõ ol -
va só ink nak is.  

Több éves mun ka után ok tó ber 23-án ke rül he -
tett sor Bük vá ros mo nog rá fi á já nak be mu ta tá sá ra.
A ko ráb ban meg je lent vá ros mo nog rá fi ák tól több
vo nat ko zás ban el tér a bü ki könyv. Míg azok el sõ -
sor ban a vá ros tör té net re kon cent rál nak, a bü ki e
mel lett ha son ló súl  lyal ke ze li a te le pü lés-, tár sa da -
lom- és gaz da ság föld raj zi be mu ta tást is. 

A 23 szer zõs mû meg írá sá ban, szer kesz té sé ben
a fel kért kül sõ szak em be re ken kí vül a he lyi in téz -

mé nyek ve ze tõi, egyes dol go zói is részt vet tek. A
te le pü lés tör té net mel lett az egy há zak, in téz mé -
nyek és a sport tör té ne te, s a je len le gi ál la pot is
meg je le nik. Ki emelt he lyet ka pott a gyógy für dõ, a
rá épü lõ ide gen for ga lom és szol gál ta tá sok. A füg -
ge lék ben rö vid archontológiát (tiszt ség vi se lõk
jegy zé két), a te le pü lés ki tün te tett je i nek név so rát, a
dísz pol gár ok és je les sze mé lyi sé gek (ön)életrajzát
ol vas hat juk. Meg is mer het jük a he lyi ér té ke ket, s fo -
tó mel lék let is ki egé szí ti a szö ve ges ol da la kat.

A meg je le nés óta el telt hó na pok ban sok di -
csé rõ jel zõ el hang zott a mû rõl. Vi szont hal la ni kri ti -
kus ész re vé te le ket is. A tör té nel mi rész ben a pol gá ri
idõ szak le írá sa arány ta la nul rö vi debb az azt kö ve -

tõ év ti zed eké nél. Igaz, vi szont a lé nye ge ben ne
van, s a te le pü lé si- és tár sa da lom-föld raj zi rész ben,
az egye sü le tek és in téz mé nyek tör té net ben egy -
aránt hang sú lyos e kor szak is. Bár a te le pü lés mo -
no grá fia szin te min dent tar tal maz a tár gyá ról, a
kö zel 850 ol da las mû bõl hi ány zik Bük nép raj za. En -
nek oka, hogy Sza bó Jó zsef hely tör té nész e té mát
rész le te sen fel dol goz ta kéz ira ta i ban. Ezek bõl a
múlt év ben a Hi e del mek, ha gyo má nyok és nép -
szo kás ok a Répce vi dé ken c. a har ma dik könyv,
me lyet ki adott nyom ta tás ban az ön kor mány zat. E
kö tet tel, a táj szó tár ral és a Va si Szem le 2015. évi 4.
szá má ban kö zölt egyes ta nul má nyok kal vá lik tel je -
seb bé Bük mo nog rá fi á ja. A négy alap ve tõ do ku -
men tum jól ki egé szí ti egy mást. Né há nyan – jo go -
san – hi á nyol ják a könyv vé gé rõl a név mu ta tót. Er -
re saj ná la tos mó don a szer kesz tés so rán nem gon -
dol tunk.

A hi bák el le né re is úgy ér zem, hogy egy rég óta
várt, hi ány pót ló mû ké szült a te le pü lés rõl, mely nek
ada tai so ká ig for rá sul szol gál nak a ku ta tók nak és
a szak dol go za to kat ké szí tõ hall ga tók nak egy aránt.
Az át lag em ber pe dig az ér dek lõ dé sé nek meg fe -
le lõ ré sze ket új ra meg új ra szí ve sen fog ja ol vas ni az
egy re na gyobb tér sé gi sze rep kör rel ren del ke zõ te -
le pü lés rõl.                                                      igás

Büki könyvkiadás 2016. 
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• Szakony
„Al kot hat nánk va la mi újat”
Gyü le ke ze ti hí rek Szakonyból

„Men jünk át Bet le hem be” Ezek kel a sza vak -
kal buz dít ják egy mást a pász to rok, ami kor éj jel,
az an gya li hír adás után fel ke re ked nek és el -
men nek Bet le hem be, meg néz ni mind azt, ami rõl
az an gyal be szélt a pász to rok nak. Az Egy ház As -
si si Szent Fe renc pél dá ját kö vet ve, ka rá csony kor
min dig já szol lal, ki sebb-na gyobb bet le he mek -

kel szem lél te ti az el sõ ka rá csony kor tör tén te ket –
ezért gon dol tunk ar ra, hogy Szakonyban (is) al -
kot hat nánk va la mi újat, va la mit, ami még lát vá -
nyo sab ban tár ná elénk az Úr Jé zus Krisz tus szü le -
té sé nek kö rül mé nye it. 

Az öt le tet a kö zös sé gi há lón, egy ame ri kai
temp lom ké pén ta lál tam. Ez a kép volt a min ta
a szakonyi temp lom szá má ra el ké szí tett új,
nagy mé re tû, a temp lom szen té lyét be töl tõ bet -
le hem re is. Öt le tem mel fel ke res tem Czanik Zol -
tán, baboti fes tõt, va jon tud na-e se gí te ni ter vem
el ké szí té sé ben, meg va ló sí tá sá ban. A mû vész úr -
ral, va la mint pár szakonyi tá mo ga tó val au gusz -
tus vé gén kezd tük el a konk rét meg be szé lé se -
ket. A tá mo ga tók anya gi for rás sal és konk rét két -
ke zi mun ká val is hoz zá já rul tak a ki vi te le zés hez. A
szakonyi gyer mek kó rus er re a cél ra szán ta bú -
csúi nagy kon cert jé nek be vé tel ét. Nem volt egy -
sze rû a ki vi te le zés, hi szen csak a szen tély bel sõ
ma gas sá ga több, mint 9,5 mé ter, szé les sé ge
pe dig 4 mé ter.                       A cikk folytatása a 

www.repcevidek.hu weboldalon!
Ko vács Pál, szakonyi plé bá nos

Rövid hírek
Már ha gyo má nyos az in for ma ti kai ver seny a

csepregi Nádasdy Ta más Köz gaz da sá gi, In for -
ma ti kai, Mû sza ki Szak gim ná zi um, Szak kö zép is ko -
la és Kol lé gi um ban.

Az ál ta lá nos is ko lá sok szá má ra ki írt ver sen -
gés név adó ja az in téz mény ko ráb bi ve ze tõ je, Ti -
ha nyi Bé la igaz ga tó úr, aki nek az irá nyí tá sa alatt
a csepregi szak kö zép is ko la, Vas me gyé ben el -
sõ ként in for ma ti kai kép zést in dí tott még az 1980-
as évek má so dik fe lé ben. 

Bé la bá csi na gyon ko rán rá ér zett az ak kor
még gye rek ci põ ben já ró szá mí tás tech ni ka fon -
tos sá gá ra, tud ta, hogy ez lesz a jö võ egyik leg -
fon to sabb tu do mány ága. Rá adá sul õ azon ke -

ve sek egyi ke volt, aki nem csak sze ret te a szá mí -
tó gé pe ket, ha nem pon to san ér tet te és ta ní ta ni
is tud ta a gé pek mû kö dé sét, prog ra mo zá sát. Az
ál ta la le fek te tett ala pok ra épít kez ve az in téz -
mény pro fil ját to vább ra is erõ sen meg ha tá roz za
az in for ma ti ka ok ta tá sa, ami szak gim ná zi u mi és
szak kö zép is ko lai szin ten is meg va ló sul Csep -
regen.

2007 áp ri li sá ban Bá nó Zol tán, az in téz mény
ak ko ri meg bí zott igaz ga tó ja hív ta élet re a Ti ha -
nyi Bé la In for ma ti ka Em lék ver senyt – az óta min -
den tan év ben vár ják Csepregre a ver se nyez ni

vá gyó he te dik és nyol ca dik osz tá lyos ta nu ló kat.
A 2016/17-es tan év ben re kord szá mú, 24 két fõs
csa pat vett részt: a csa pa tok kör nyék be li és
sop ro ni ál ta lá nos is ko lák ból ér kez tek, hogy a
két for du lós, húsz-húsz kér dést tar tal ma zó jó han -
gu la tú ese mé nyen ös  sze mér hes sék a tu dá su kat. 

A ren dez vény he lye az is ko la tor na ter me
volt: a ver seny órá i ra a „me gye leg na gyobb
gép ter mé vé” vál to zott. A csa pa tok nak Ta kács Ti -
bor ta nár úr kü lön er re az al ka lom ra fej lesz tett ki
szoft vert, az zal tud ták meg vá la szol ni a ver seny -
kér dé se ket a mun ka ál lo má so kon. 

A gyõz tes a Szom bat he lyi Zrí nyi Ilo na Ál ta lá -
nos Is ko la I. csa pa ta lett, a má so dik he lye zést a

he lyi, Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko -
la és AMI di ák jai hoz ták el, míg a kép ze let be li
do bo gó leg al só fo ká ra a szom bat he lyi Dési
Huber Ist ván Ál ta lá nos Is ko la csa pa ta áll ha tott.

Az el sõ for du lót kö ve tõ ál ló fo ga dá son a csa -
pat ta gok nak egy jó han gu la tú kö tet len be szél -
ge tés ke re té ben le he tõ sé gük volt job ban meg -
is mer ni a küz dõ tár sa kat és a kö zép is ko lát. A ve -
tél ke dõ az ün ne pé lyes ered mény hir de tés sel zá -
rult, ahol min den ver seny zõ és kí sé rõ ik is ér té kes
aján dé kok kal gaz da god tak. 

Török Zoltán

Re kord szá mú ver seny zõ 
JÓL SI KE RÜLT A TI HA NYI BÉ LA IN FOR MA TI KA VER SENY CSEPREGEN
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A Csepregi Far kas Sán dor Egy let
1996-ban meg je len tet te A Répce
men te me séi és mon dái (szerk.
Hetyésy Ka ta lin és Su dár Lászlóné),
2003-ban pe dig Su dár Lászlóné Mol -
nár Zsu zsan na: Bal la dák, ro mán cok,
bal la dás da lok a Répce mel lé ké rõl
cí mû köny ve ket. E mun kát foly tat va a
Csepregi Ol va só kör, je len leg a FSE
cso port ja, el kezd te és vég zi a kis táj
köl tõ i nek és mû ve ik fel ku ta tá sát: az
1600-as évek tõl nap ja in kig. 

Ku ta tá sa ink so rán elõ ször az egy -
ko ri hí res csepregi evan gé li kus kol lé -
gi um ver se lõ ta ná ra i ra és egy de ák -
já ra fi gyel tünk fel. Majd meg is mer -
ked tünk a nagy múl tú Sop ro ni Evan -
gé li kus Lí ce um egyik di ák kö ré vel, a
Ma gyar Tár sa ság gal. Eb ben az ön -
kép zõ kör ben az 1800-as évek ben
több ne me si köz sé günk di ák jai is köl -
te mé nye ik kel je lent kez tek. Több ka -
to li kus plé bá nos tól és kán tor ta ní tó tól
a 18. szá zad má so dik fe lé tõl ta lál -
tunk ver se ket. Majd a 20. szá zad ele -
jé tõl már egy sze rû pa raszt em be rek,
ké sõbb szak mun kás ok és más nem
ér tel mi sé gi fog lal ko zá sú sze mé lyek is
ír tak szép köl te mé nye ket. A je len le gi
hely zet alap ján az an to ló gi á ban 13
te le pü lés több mint negy ven al ko tó -
já nak mû vei fog nak sze re pel ni. 

Több ver se lõ rõl tu dunk, de egy -
elõ re a bü ki Já no sa Ádám tól és

Kempf N. Já nos tól, a nemesládonyi
Hor váth Sán dor tól és Nagy La jos tól
egyet len köl te ményt sem is me rünk.
Elõ for dul hat, hogy kör nyé kün kön
valaki(k)nél van a ne ve zet tek tõl kéz -
irat ban, má so lat ban vers. Ké rem
õket, hogy szí ves ked je nek el jut tat ni
cí mem re (9735 Csepreg, Nádasdy F. u.
16.) vagy e-mailemre: sagi.ferenc@t-
online.hu. Má so lás után a kéz ira tot
vissza adom tu laj do no sá nak.

A Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye -
tem Savaria University Press Ala pít -
vány ve ze tõ je, dr. Fûz fa Ba lázs iro da -
lom tör té nész pro fes  szor vál lal ta a mû
szer kesz té sét és ki adá sát. A kö te tet
le he tõ ség sze rint a 2017. évi Ma gyar
Köl té szet Nap já ra sze ret nénk meg je -
len tet ni. A ki adó saj nos for rás hi á nyos.
Több mint öt száz ezer Ft. fel tét le nül
kel le ne a ki adás hoz.

Tisz te let tel kér jük a te le pü lé sek
ön kor mány za ta it, vál lal ko zá sa it és
ma gán sze mé lye it, hogy le he tõ sé -
gük höz ké pest szí ves ked je nek tá mo -
gat ni a mû ki adá sát. Fel aján lá su kat
a Savaria University Press Ala pít vány
(9700 Szom bat hely, Károli Gás pár tér 4.)
10104789-13104759-00000008 sz.
szám  lá já ra szí ves ked jék utal ni. Tá mo -
ga tó in kat fel so rol juk a könyv ben, tisz -
te let pél dányt kap nak a mû bõl, és
majd a be mu ta tó(k)ra is sze re tet tel
vár juk.                           Sá gi Fe renc

Er dély ben jár tak a Dr.
Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá -
nos Is ko la és AMI he te dik év fo -
lya mos ta nu lói  Ha tár ta la nul! pá -
lyá zat ke re té ben no vem ber 7-e
és 11-e kö zött. Be jár ták Er dély
szá mos lát ni va ló ját, meg is mer -
ked tek tör té nel mi ne ve ze tes sé -
gek kel. Az út ról, a lá tot tak ról az
ott szer zett él mé nyek rõl szá mol
be Ba bos An na 7. b osz tá lyos ta -
nu ló az úti nap ló já ban.

1. nap - 2016. no vem ber 7-én
kö rül be lül haj na li fél egy kor in dul -
tunk Csepregrõl, az is ko la elõl. Iz -
ga tot tan be pa kol tunk,
el bú csúz tunk és ne ki vág -
tunk öt na pos utunk nak.
Deb re cen fe lé ha lad va
haj nal ban meg ér kez tünk
Be ret  tyó új fa lu ra és a ma -
gyar-ro mán ha tár ra. Rö -
vid el len õr zés után to -
vább in dul tunk Nagy vá -
rad ra. Itt fel vet tük a kí sé -
rõn ket, At ti la bá csit, aki -
vel azon nyom ban meg -
néz tük a Szent Lász ló temp lo mot, a
püs pö ki pa lo tát és a Ka no nok-so -
rát. A Szent Lász ló szo bor nál ké szül -
tek el sõ cso port ké pe ink és ezek -
ben a reg ge li órák ban tud tuk meg,
hogy a temp lom ban lát ha tó Mun -

ká csi Mi hály két fi a tal ko rá ban ké -
szí tett gyón ta tó szé ke. A püs pö ki
pa lo tát na gyobb ra ter vez ték, de
anya gi okok mi att „sze gé nye sebb -
re” épí tet ték. Így is 365 ab la ka van,
szó val min den nap ra jut egy. A ka -
no nok pe dig írás tu dó egy há zi sze -
mé lyek vol tak. Mi re vé gez tünk, dél
lett, és to vább in dul tunk a Ki rály-há -
gó fe lé, köz ben lát tunk egy fa -
temp lo mot és egy víz tá ro zót. Ta lál -
koz tunk kó bor ku tyák kal is, akik
azért szök tek el a pász to rok tól, mert
nem etet ték õket – in nen tõl a meg -
ma radt szend vi cse ket min dig ösz -
 sze szed tük. 

A Ki rály-há gó ról na gyon szép a
ki lá tás! Le fe lé me net gyö nyör köd -
het tünk a dom bos táj ban, mi köz -
ben hall gat tuk a tör té ne te ket.

A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon!

A Répce vi dé ki 
köl tõk an to ló gi á ja

Részletes útinapló
CSEPREGI HETEDIKESEK JÁRTAK ERDÉLYBEN
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)
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P R O G R A M A J Á N L Ó
Feb ru ár 4-én, szom ba ton

Csepregen, a PSMSK-ban: A Nyug dí -
jas Egye sü let far san gi össze jö ve te le.

Feb ru ár 11-én, szom ba ton Bü -
kön, a Für dõ Ét te rem ben: Me gyei
Va dász bál.

Feb ru ár 11-én, szom ba ton Bü -
kön, a Va dász ta nya Ét te rem ben:
Hor gász bál.

Feb ru ár 18-án, szom ba ton Bü -
kön, a Für dõ Ét te rem ben: A
Csepregi Va dász tár sa ság bál ja.

Feb ru ár 21-én, ked den 12
órá tól Bü kön a Sport csar nok ban:
VIII. TDM Fo ci Ku pa (fér fi ak)

Feb ru ár 24-én, pén te ken
Csepregen, a PSMSK-ban: Meg em -
lé ke zés a Kom mu niz mus Ál do za ta i -
nak Em lék nap ja al kal má ból.

Feb ru ár 25-én, szom ba ton dél -
után Undon: Fa lu far sang (Mesopust)

Feb ru ár 25-én, szom ba ton 17
ó. Bü kön, a Sport csar nok ban:  Dr
Lupo Bü ki TK – SZESE Gyõr - NB II-es
nõi ké zi lab da mér kõ zés.

Feb ru ár 25-én, szom ba ton Bü -
kön, a Caramell Premium Re -
sort**** Superior Santal bál ter mé -
ben: Für dõ bál 2017.

Feb ru ár 25-én, szom ba ton
Csepregen, a PSMSHK-ban: Csep -
reg Vá ros Fú vós ze ne ka ra far san gi
bál ja.

Feb ru ár 26-án, va sár nap dél -
után Ól mo don: Dade- Babe – far -
san gi nép szo kás.

Feb ru ár 28-án, ked den dél -
elõtt Tömördön: Csi csó ká zás.

Már ci us 4-én, szom ba ton 17 ó.
Bü kön, a Sport csar nok ban: Dr Lupo
Bü ki TK – Kör men di DMTE - NB II-es
nõi ké zi lab da mér kõ zés.
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tt) Feb ru ár 1. Szer da Dr. Müller And rás, 2. Csü tör tök Dr. Izer Il di kó, 3. Pén tek
Dr. Su dár Zsu zsan na, 4. Szom bat Dr. Petró An dor, 5. Va sár nap Dr. Nagy Gá -
bor, 6. Hét fõ Dr. Kator Mik lós, 7. Kedd Dr. Izer Il di kó, 8. Szer da Dr. Bencsik Ist -
ván, 9. Csü tör tök Dr. Szilasi Im re, 10. Pén tek Dr. Szilasi Im re, 11. Szom bat Dr.
Szilasi Im re, 12. Va sár nap Dr. Szilasi Im re, 13. Hét fõ Dr. Kator Mik lós, 14. Kedd
Dr. Szir mai Lász ló, 15. Szer da Dr. Bencsik Ist ván, 16. Csü tör tök Dr. Izer Il di kó,
17. Pén tek Dr. Su dár Zsu zsan na, 18. Szom bat Dr. Petró An dor, 19. Va sár nap
Dr. Nagy Gá bor, 20. Hét fõ  Dr. Izer Il di kó, 21. Kedd Dr. Szir mai Lász ló, 22. Szer -
da Dr. Bencsik Ist ván, 23. Csü tör tök Dr. Szilasi Im re, 24. Pén tek Dr. Szilasi Im re,
25. Szom bat Dr. Szilasi Im re, 26. Va sár nap  Dr. Szilasi Im re, 27. Hét fõ Dr. Kator
Mik lós, 28. Kedd Dr. Szir mai Lász ló.

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

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukm
sk.hu/, 

http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m
ûsorváltoztatás jogát fenntartják

A BÜ KI MÛ VE LÕ DÉ SI 
ÉS SPORT KÖZ PONT, KÖNYV TÁR 

feb ru á ri prog ram jai

Feb ru ár 4. 18.00 Bü ki Ipa ros Bál.
18.00 ka pu nyi tás, 19.00 Meg nyi tó. Kö -
szön tõt mond, és a bált meg nyit ja Dr.
Né meth Sán dor, Bük Vá ros pol gár mes -
te re. 19.15 Az Ungaresca Tánc  együt -
tes mû so ra. 19.30 Va cso ra. 22.00
„Nem csak a húsz éve se ké a vi lág”
Aradszky Lász ló mû so ra. 23.30 Tom bo -
la (200.- Ft / db). Ze nél a Czene Duó.
Be lé põ: 1.000.- Ft / fõ, Ipa ros kö ri ta -
gok nak in gye nes. A me nü ára: 4.000.-
Ft / fõ. Asz tal fog la lás: Für dõ Ét te rem
(Bük für dõ, Ter mál krt. 34., tel.: 94/558-
365) Jegy vá sár lás: 2017. ja nu ár 21-én
09.00-12.00 kö zött és ja nu ár 28-
án13.00 – 16.00 kö zött a Bü ki Mû ve lõ -
dé si és Sport köz pont, Könyv tár ban
(Bük, Eöt vös u. 11.) To váb bi in for má ció:
Né meth Sán dor – 30/204-58-29. Hely -
szín: Bük, Für dõ Ét te rem – Me di ter rán
Te rem.

Feb ru ár 10. 19.00 As  szony far sang.
Meg le pe tés ven dég, bulizenekar, kok -
tél pult, tom bo la! Hely szín: Bü ki MSK
Sport csar no ka. Be lé põ: 1.000.- Ft. Asz -
tal fog la lás szük sé ges!

Feb ru ár 16. 15.30 Me se bér let 1.
elõ adá sa. Cs. Sza bó Ist ván: Ka lap ka -
land - A Bu dai Báb szín ház élõ–bá bos
elõ adá sa gyer me kek nek. Szü net nél -
kü li egy órás, ze nés me se já ték. A bér -
let ára 2.000.- Ft. Be lé põ bér le ten kí -
vül: 800.- Ft. Hely szín: Bü ki MSK szín -
ház ter me.

Feb ru ár 17. 16.00. Bu ko vi nai
tánc ház. 16 órá tól gye re kek nek. 18
órá tól fel nõt tek nek. Ok ta tók: Spi e gel
Zol tán és Spiegel-Szabó Vik tó ria. Ze -
ne kar: Fajkusz ban da. Hely szín: Bü ki
MSK szín ház ter me.

Feb ru ár 23. 07.00 Bü ki tor kos ko -
dás tor kos csü tör tö kön. Ün ne pé lyes
kö szön tõ: 16.00. Kós to lók ki ada go lá -
sa: 16.30. Hely szín: Bük, Koczán-ház,
Szé che nyi u. 42.

Feb ru ár 28. 16.00 Far san gi fel vo -
nu lás. Jel mez ver seny-for ralt bor-for ró
tea-fánk-utcabál! Hely szín: Bük, kör -
for ga lom tól az Atriumig, Bü ki MSK
Atriuma.

Ünnepek és közmeghallgatás Tompaládonyban
Tá jé koz ta tást kap tunk az el múlt év mun ká já ról,

be vé te lek rõl, ki adá sok ról, pá lyá za tok ról, va la mint a
meg va ló sult cé lok ról is az ön kor mány zat 2016-os
évet ér té ke lõ köz meg hall ga tá sán. A de cem ber 17-i
fó ru mon szó esett a sze mé lyi vál to zá sok ról, üze me lé -
si, fenn tar tá si fel ada tok ról, elõ nyök rõl, hát rá nyok ról,
fel ve tõ dõ prob lé mák ról, meg va ló sult ren dez vé nyek -
rõl, va la mint nem utol só sor ban a 2017-es ter vek rõl
és le he tõ sé gek rõl.

Nem hagy ta ki ha gyo má nyos vi lág kö rü li út já ból
Tompaládonyt a Mi ku lás – a he lyi gye re kek nagy
örö mé re. De cem ber 4-én dél után lá to ga tott el kis fa -
lunk ba. Az õt fo ga dó prog ra mon fel lé pett a Tü csök
Báb cso port, akik Fõ busz és a Mi ku lás cí mû da ra bot
ad ták elõ a nagy sza kál lú ér ke zé sé re. Az év vé gi ün -

ne pek so rát az ad vent és a ka rá csony zár ta: de cem -
ber 18-án a fa lu ház ban tar tot ták a he lyi fi a ta lok a
ka rá cso nyi mû sort. Pécsinger Éva lel kész nõ és Ko -
vács Pál atya köz re mû kö dé sé vel a fa lu la kói kö zö -
sen, öku me ni kus is ten tisz te let tel vár ták a Meg vál tó
szü le té sét. Meg hitt pász tor já ték tet te ün ne pé lye seb -
bé kö zös ka rá csony vá rást. A sze re tet láng ja át jár ta
mind nyá junk lel két, me lyet az tán el he lyez tünk csa lá -
dunk ka rá csony fá ja alá. A Fi a ta lok Tár su la ta pász tor -
já té kát kö ve tõ en a Mo soly Tánc cso port kü lön le ges
mû so ra fo koz ta az ün ne pi rá han go ló dást. 

„Örö mö tök sok, bá na to tok sem mi, se gít sen az Is -
ten bol dog nak len ni! Le gye tek min dig vi dá mak,
örül je tek min den szép nek, BOL DOG ÚJ ÉVET!”

H. H. R.
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Lo vas hin tón
ér ke zett a Mi ku lás

Ti zen két éve már, hogy út já ra in dí tot ta
Vlasich Krisz ti án és az ál ta la ve ze tett if jú sá gi
egye sü let Csepregen a „Mi ku lás a fõ té ren” cí -
mû prog ram ját. A Szebb Hol na pért Köz hasz nú
Egye sü let és a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont Csa -
lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá la tá nak több
év re vis  sza te kin tõ együtt mû kö dé se idén is si ke -
res nek bi zo nyult.

A de cem ber 5-én, es te meg ren de zett prog -
ram si ke res meg va ló su lá sát Csepreg Vá ros Ön -
kor mány za ta mel lett szá mos együtt mû kö dõ
part ner és tá mo ga tó is se gí tet te. Ha gyo má nyo -
san Lágler Jó zsef hin tó ján ér ke zett meg a nagy -
sza kál lú Mi ku lás kram pu szai kí sé re té ben a fõ tér -
re, ahol a már szé pen fel dí szí tett ka rá csony fa
kö rül be né pe sült a tér csa lá dok kal és iz ga tott
gyer me kek kel.

A fõ té ri prog ram elõtt a Mi ku lás el sõ ként a
Te rü le ti Gon do zá si Köz pont idõs la kó i hoz lá to ga -
tott el, ahol jó ked vé vel és ap ró aján dé ka i val ez -
út tal is si ke rült mo solyt csal nia az ar cok ra. A lá -
to ga tást kö ve tõ en a Pro me ná don ör ven dez tet te
meg ap ró aján dé ka i val a már iz ga tot tan vá ra -
ko zó gyer mek se re get, akik vers sel, mon dó ká val
és ének kel kö szön töt ték a nagy sza kál lú, tél ho zó
Mi ku lást. 

A hi deg es tén a tér re lá to ga tó kat a han gu la -
tos ze ne mel lett for ró tea és for ralt bor me le gí tet -
te fel, me lyet Hor váth Gá bor, Hor váth Jó zsef,
Hor váth An tal, Ifj. Mol nár Sán dor, Né meth Ár pád
és Tóth Mar cell he lyi bo ros gaz dák aján lot tak fel
a ren dez vény si ke res meg va ló su lá sá hoz. 

Az es te so rán sü te mé nyek bõl sem volt hi ány,
mely rõl ez al ka lom mal is a Ge or ge Sorel és az
Idõs La kó kért Ala pít vány kö zö sen gon dos ko dott.

A fõ té ri prog ram után a Dr. Csepregi Hor váth
Já nos Ál ta lá nos Is ko lá ba vár ták Mi ku lást, ahol a
Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat ál tal
gon do san ös  sze ál lí tott cso ma go kat osz tot ta
szét, meg aján dé koz va ez zel az el lá tás ban ré -
sze sü lõ csa lá dok gyer me ke it is.

yde

Egy ked ves gesz tus, s egy ben új ha gyo mány
szü le tett meg 2016-ban Csepregen, hi szen a
Vá ros Pol gár mes te re, Vlasich Krisz ti án min den új -
szü löt tet fel ke res ott ho ná ban és a te le pü lés ve -
ze tõ je ként kö szön ti a leg fi a ta labb la ko so kat.

A ta va lyi év vé gén meg szü le tett gyer me kek -
nél sem tör tént ez más ként, hi szen pe len ka tor tát
és kis aján dé ko kat ka pott Csepreg Vá ros hat új
kis la kó ja. 

„Kü lön öröm szá mom ra, hogy fo lya ma to san
gya ra po dik Csepreg Vá ros la kos sá ga, hi szen
de cem ber ben hat gyö nyö rû ba bát lá to gat hat -
tam meg az ott ho nuk ban, s ad hat tam át jó kí -
ván sá ga i mat a csa lá dok nak. Az idei esz ten dõ -
ben, így már az Õ ne vük is fel ke rül het a Vá ros
Fá já ra, a 2017 szep tem be ré ben meg ren de zen -
dõ Csa lá di Nap al kal má val.” - nyi lat koz ta a pol -
gár mes ter.

Szep tem ber 12-én, 19:15-kor ér ke zett meg
Csécsenyi Za lán, aki 2470 gram mal és 44 cm-el
lát ta meg a nap vi lá got, édes any ja Tófei Il di kó
és édes ap ja Csécsenyi Zol tán nagy örö mé re.

Né meth Benjamin szep tem ber 22-én, 3:25 perc -
kor szü le tett meg 3360 gram mal és 50 cm-el, az
új szü lött Or bán Ad ri enn és Né meth Ró bert szü lõ -
ket tet te na gyon bol dog gá. Ok tó ber 5-én,
19:25 perc kor ke re ken 3000 gram mal és 47 cm-
rel szü le tett Szûcs Eliotot akit szü lei, Toldy An na -
má ria édes anya és Szûcs Gá bor édes apa nagy
öröm mel vár tak már. Ma gyar Kris tóf ok tó ber 8-
án, 7:15 perc kor lát ta meg a nap vi lá got, 43

cm-el és 1610 gram mal, édes any ja Mar ton Ta -
ma ra és édes ap ja Ma gyar Ba lázs má so dik gyer -
me ke ként. Csortos No é mi ér ke zé sét vár ta már
na gyon Csortos Krisz ti na édes any ja és Csortos
Zol tán édes apa. Õ ok tó ber 27-én szü le tett, 3500
gram mal és 52 cm-rel. Hor váth Krisztofer Lász ló
ok tó ber 31-én, 0:50 perc kor szü le tett 3800-al
gram mal, 54 cm-rel és tet te na gyon bol dog gá
édes any ját, Vö rös Krisz ti nát és édes ap ját Hor -
váth Lász lót.

A szü lõk nek ez úton is szív bõl gra tu lá lunk, a
csa lád nak pe dig sok bol dog sá got és na gyon jó
egész sé get kí vá nunk!                                   HZ

Csepregi újszülötteket köszöntötték
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