


2

2020. január-február X. évfolyam
 1-2. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Elõd la punk, a Pro me nád szer kesz tõ bi zott sá -
gá nak kap cso la ta 2010-ben egy re job ban
meg rom lott a ki adó ve ze tõ jé vel. A fõ ok: a ko -
ráb bi pá lyá za ti for rá sok a 2008-as vi lág gaz da -
sá gi vál ság gal ki me rül tek, s eze ket az adott
hely zet ben a rek lám be vé te lek nem tud ták pó -
tol ni. In gye nes la punk ar cu la ta 2009 vé gén,
majd 2010 ele jén is meg vál to zott, ros  szabb mi -
nõ sé gû pa pír ra lett nyom tat va. Az ad dig 16 ol -
da las ki ad vány ter je del me 2010 szep tem be ré -
tõl 12 ol dal ra csök kent. 2011 ja nu ár já ban nem
je lent meg, a feb ru á ri szám már csak 8 ol da las
volt. A ki adó ve ze tõ je sa ját ke zé be vet te a lap
fe le lõs szer kesz té sét is. Már ci us tól a ki adó a kõ -
sze gi kis tér ség ben meg je le nõ társ lap pal, a Fõ -
tér rel (eb be is a Pro me nád szer kesz tõi ír ták a cik -
kek zö mét) va ló ös  sze vo nást, s új lap in dí tá sát je -

len tet te be, ki sebb szer kesz tõ ség gel és új hir de -
tés szer ve zõ vel.  Sza bó Ed gár és fe le sé ge, Hor -
váth Er zsé bet úgy dön töt tek, hogy a ré gi kap -
cso la tok ra épít ve, ki sebb ter jesz té si kör zet ben
(21 te le pü lés), új havilapot in dí ta nak Rép ce vi -
dék cím mel. Az el ne ve zés öt le te a száz év vel ez -
elõt ti, ha son ló cí mû he lyi lap tól és tér sé günk
sok szor hasz nált, né pi es el ne ve zé sé bõl fa kadt. A
Pro me nád szer kesz tõ bi zott sá ga csat la ko zott hoz -
zá juk, s zök ke nõ men te sen in dult az új lap 12 ol -
da lon. A kö vet ke zõ szám tól már 16 ol da las lett a
Répcevidék, majd a hir de té sek nek és az ön kor -
mány za ti tá mo ga tá sok nak kö szön he tõ en több -
ször is volt 20-24, sõt ta valy már két szer 32 ol da -
las is. A ré gi ki adó Ri por te re vi szont 2-3 szám
után be fe jez te pá lya fu tá sát.

Az új lap ban rö vi dül tek a cik kek, s egy re
több tu dó sí tás ke rült be a ki sebb te le pü lé sek rõl
is. Elõ ször a kör jegy zõ sé gi szék hely köz sé gek,
majd a ki sebb fa luk is de le gál tak 1-2 fõt a szer -
kesz tõ bi zott ság ba, s ki ala kult a he lyi ese mé -
nyek rõl rend sze re sen tu dó sí tók há ló za ta. Ma
már 30 fõ ír ki sebb-na gyobb rend sze res ség gel a
Répcevidékbe. A kez de ti új ság író gár dá ból né -

há nyan ki ma rad tak, de fo lya ma to san jöt tek
újak. La punk ed dig is, ez után is he lyet biz to sít a
fi a ta lok szárny pró bál ga tá sá nak. Köz ben újabb
köz sé gek is csat la koz tak ön kor -
mány za ti tá mo ga tás sal a meg -
je len te tés hez, s a múlt év ben
már 29 te le pü lé sen ol vas hat ták
az in gye nes havilapot, mely nek
kez de ti ötez res pél dány szá ma
öt ezer-nyolc száz ra nõtt.

A Répcevidék már az el sõ
év ben fel ke rült az internetre,
így még na gyobb lett az ol va -
só tá bo ra. Majd 2013-tól már
online lap ként is, na pi fris sí tés -
sel, a pa pír ala pú nál jó val több
fo tó val gyor san re a gál a tér -

ség ben tör tén tek re, tu dó sít az ese mé nyek rõl az
interneten ke resz tül. 

Egy kis sta tisz ti ka az el múlt ki lenc év -
rõl: több mint 4.000 cikk,  több mint
10.000 fo tó je lent meg az 580.000 nyom -
ta tott pél dány ban, il let ve az interneten
2019. de cem ber 31-ig. A hon la pon
365.000 ol va sónk volt. Ott a leg nép sze -
rûbb cikk: Ön kor mány za ti vá lasz tá sok
2014. ok tó ber 12. – 12.443 klikkeléssel.

A jö võ rõl a ja nu ár vé gi szer kesz tõ bi zott sá gi
ös  sze jö ve te len vál tunk szót. Amit már biz to san
tu dunk: idén újabb há rom te le pü lés sel bõ vül la -
punk ol va só tá bo ra: Csáfordjánosfa, Hegy fa lu és
Vasegerszeg ön kor mány za ta is csat la ko zott tá -
mo ga tó ink hoz. Ju bi le u mi szá munk már e te le pü -
lé sek pos ta lá dá i ba is el jut a 6.200-ra nõtt pél -
dány szá munk ból. Kö szönt jük új ol va só in kat. Rö -
vi den be mu tat juk az új köz sé ge ket:

Csáfordjánosfa 1939-ben jött lét re Rép ce -
csáford és Répcejánosfa egye sü lé sé vel. A ma

199 fõs te le pü lés nek „két ter mé szet vé del mi te rü -
le te van: az egyik a Répceszemere fe lé ve ze tõ út
mel lett el he lyez ke dõ ma gyar kõ ris fák, élet ko ruk

140 év kö rü li. A má sik a tõ zi kés er dõ. A vi rá gok
ko ra ta vas  szal gyö nyö rû lát ványt nyúj ta nak az
ide ellátogatóknak… A köz ség leg is mer tebb sze -
mé lyi sé ge, Si mon Elem ér [1875–1954] Sop ron
vár me gye fõ is pán ja, a Nem zet kö zi Vö rös ke -
reszt el nö ke volt. Az õ tu laj do nát ké pez te a
csáfordi kas tély park kal, amely ma szo ci á lis ott -
hon, va la mint a vé dett erdõ…  A kül te rü le tén, a
Répce fo lyó part ján, a jánosfai ma lom nál ren de -
zi 1993-tól éven te a For rás hely Ala pít vány a Ma -
gyar Gyer me kek Vi lág ta lál ko zó ját”, mely egész
nyá ron át tar tó tá bo ro zás. (Wikipédia)

A Hegy fa lu ha tá rá ban le võ település(ek) –
út ja ik ré vén is – már leg alább a ró mai kor tól fon -
tos sze re pet játszott(ak) tér sé günk ben. (A Du -
nán túl út há ló za tá nak je len tõs ré sze ró mai ala -
pok ra épült.) Te rü le te a ma gyar hó dí tás után a
sár vá ri ki rá lyi vár bir to ká hoz tar to zott, majd év -
szá zad okig kü lön bö zõ fõ úri csa lá dok tu laj do na
lett. Ma is lát ha tó kas té lyát és temp lo mát a
Szentgyörgyi Hor vát csa lád épít tet te. A klas  szi -
cis ta stí lu sú ra át ala kí tott úri la kot 1943-ban az OTI
vá sá rol ta meg. Eb ben mû kö dött 1949-tõl ha -
zánk egyik tü dõ be teg-gon do zó in té ze te, ahol
több ezer pá ci enst, köz tük je les sze mé lye ket is
meg gyó gyí tot tak. Ma eb ben is szo ci á lis ott hon
mû kö dik. A je len leg már csak 755 fõs te le pü lés
to vább ra is fon tos sze re pet tölt be a kö ze li vá ro -
sok szél ár nyé ká ban.

Vasegerszeg 1938-ban ke let ke zett Iván eger -
szeg és Keményegerszeg egye sü lé sé vel. Az Ár -
pád-kor ban még egy sé ges fa lu név adó ja „a Ják
nem zet ség tag ja volt. Leg szebb mû em lé ke az
ivánegerszeg[i falurész]en ál ló Szent há rom ság és
Nagyboldogasszony ti tu lu sú ba rokk temp lom,
szép ko ra be li be ren de zés sel. A keményerszeg[i
falurész]en ta lál ha tó a klasszi cis ta stí lu sú, szép
park kal öve zett Markusovszky-kastély”, mely há -
zas ság út ján ju tott a hí res or vos bir to ká ba. (Vas
me gye ké zi köny ve) Mar ku sovszky La jost kí ván sá -
gá nak meg fe le lõ en Vasegerszegen te met ték el.
A 354 la ko sú te le pü lé sen fa lu mú ze um is vár ja az
ér dek lõ dõ ket, mely Né meth Je nõ ta ní tó mun kál -
ko dá sa nyo mán jött lét re.                               Sági

Jubiláló Répcevidék
Ked ves Ol va só la punk 100. szá mát tart ja a ke zé ben. Idén már a 10. év fo lya munk jut el Ön höz.

A ket tõs év for du ló vis  sza te kin tés re és elõ re né zés re is ösz tö nöz ben nün ket.
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Következõ lapszámunk  2020. 03. 04-én jelenik meg!

Beköszöntõ

Az ka rá cso nyi ün ne pek, szil -
vesz te ri bu lik után, az új év be kö -
szön té vel min den ki mér le get von
a hát ra ha gyott év tör té né se i bõl
és ter ve zi az elõt te ál ló évet. Kü -
lön bö zõ fo ga dal ma kat te szünk,
me lyet nem min dig si ke rül be tar -
ta nunk. Pe dig a ja nu ár és a feb -
ru ár volt az utol só két hó nap, amit
utó lag hoz zá ad tak a ró mai nap -
tár hoz, mi vel az óko ri ró ma i ak nál
ez a té li idõ szak ere de ti leg nem
ka pott hó na pot. Bár egy ide ig
még már ci us volt az év el sõ hó -
nap ja, ha ma ro san a ja nu ár vet te
át ezt a he lyet. Az év el sõ hó nap -
já hoz is sok ha gyo mány tar to zik.
Ja nu ár 6-a a víz ke reszt nap ja ha -
gyo má nyo san a ka rá cso nyi ün -
nep kör le zá rá sa volt. Sok or szág -
ban ez a ka rá csony fa le bon tá sá -
nak nap ja. Az ün nep elõ est éjén
szen te lik meg a szen telt vi zet és a
töm jént a ka to li kus pa pok a
temp lo mok ban. Az em be rek fel ír -
ták a há rom nap ke le ti ki rály ne -
vé nek kez dõ be tû jét a há zuk aj ta -
já ra. Egyes or szá gok ban és ha -
zánk ban, több  he lyen  ma is élõ
szo kás. Szent Vin ce nap ján a szõ -
lõ ter mesz tõ fal vak ban sok he lyütt
úgy ne ve zett vincevesszõt vág tak,
amit a szo bá ban víz be ál lí tot tak.
A ki haj tott ves  szõk bõl jó sol ták
meg a kö vet ke zõ év ter mé sét.

Ezen a na pon
a gaz dá nak
sok bort kell
in nia, hogy
bõ le gyen a ter més. Ha Vin ce
nap ján szép, na pos volt az idõ já -
rás, ak kor jó bor ter mést re mél tek,
rossz idõ ese tén vi szont gyen ge
szü re tet jó sol tak. Ez zel el len tét -
ben, ha há rom nap múl va, ja nu -
ár 25-én, a „pálforduló” (Szent Pál
meg té ré se) nap ján sü tött a nap,
ak kor a nép hit sze rint még hos  szú
ke mény tél re kel lett szá mí ta ni. Ja -
nu ár 6-a a far san gi idõ szak kez -
de te is.  Bá lok, jel me zes mu lat sá -
gok, té li la ko dal mak, han gos vi -
gas sá gok idõ sza ka pró bál ja a te -
let el ûz ni. Ez az idõ szak idén egé -
szen feb ru ár 26-ig tart. 

Az év el sõ szá má val sze ret -
nénk mi is Bol dog Új Esz ten dõt kí -
ván ni ked ves ol va só ink nak!

A ma gyar né pi mon dó ka a ja -
nu ár hó na pot a kö vet ke zõ kép -
pen jel lem zi:

„Pál nak for du lá sa
Fél tél el mú lá sa
Pi ros ka nap ján a fagy
Negy ven na pig el nem hagy.
Ha fény lik a Vin ce,
Meg te lik a pin ce.
A kö dös ja nu ár
Ned ves ta vas  szal jár.”

SulicsBogi

Nyugdíjas-találkozó
Ahogy a ze né szek meg ér kez tek,

pil la na tok alatt zsú fo lá sig meg telt a
cso dá la to san meg te rí tett nagy te -
rem. Pol gár mes ter as  szony szív bõl
jö võ kö szön tõt mon dott Tom pa lá -
dony szép ko rú ven dé ge i nek. 

Az ad ven ti idõ szak úgy is a vá ra -
ko zás, el mé lyü lés ide je. Hi szen ez
az Önök dél után ja, ami kor azért
jöt tünk ös  sze, hogy ki fe jez zük há -
lán kat, meg be csü lé sün ket és sze -
re te tün ket Önök iránt, akik hos  szú
élet mun ká ját és ta pasz ta la tát tud -
hat ják ma guk mö gött. 

Érez ni ük kell, hogy nem hagy juk
ma guk ra Önö ket, hogy fon tos ré -
szei éle tünk nek. 

E gon do la tok kal kí vá nok Önök -
nek na gyon jó egész sé get, hos  szú
és bol dog éle tet. A mai ebéd hez jó
ét vá gyat, a dél után hoz pe dig jó
szó ra ko zást kí vá nunk. 

A fi nom ebé det a für dõ ét te -
rem bõl hoz ták. Biz to sí tot ták, hogy

sen ki ne ma rad jon éhes. Min den ki
ta lált ked vé re va lót a gaz da gon
meg ra kott tá la kon. Majd ezt kö vet -
ték a fi no mabb nál fi no mabb édes -
ség tõl ros ka do zó tá lak. A jegy zõ úr
is és az al jegy zõ as  szony is fen sé -
ges, ki rá lyi la ko má nak ne vez te az
ebé det. 

Majd halk ze ne szó kí sé re té ben
kö vet ke zett egy ké sõ es té be nyú ló
kö tet len be szél ge tés.  Fa lunk leg -
idõ sebb tag ja it is kö szön töt tük egy-
egy aján dék ko sár ral.  Las san a

nap har ma dik prog ram já ra kel lett
a ter met át ren dez ni. 18 óra kor ér -
ke zett a gye re kek nagy-nagy örö -
mé re a Mi ku lás. Hó he lyett szán kó -
ja ke re ke ken gu rult.

Ahogy ös  sze gez tünk az es tén -
ket, bol dog ság töl töt te el a szí vün -
ket, há rom szor telt meg ezen a
szom ba ton a fa lu ház. 

Kö szö nöm, hogy el jöt tek, és el -
jöt te tek!

M.M.

Ad ven ti kéz mû ves fog lal ko zás
No vem ber 29-én pén te ken a köz ség ap ra ja-nagy ja ös  sze gyûlt a sajtoskáli könyv tár ban, hogy kö zö sen ké szü -

lõd je nek a ka rá csony ra. A gye re kek most is több do log kö zül vá laszt hat tak. Ilyen volt pél dá ul a mé cses tar tó-ké -
szí tés, an gyal kák és ka rá cso nyi ma nók ké szí té se. Ezen kí vül még le he tõ sé gük volt kü lön bö zõ szí ne zõk ki de ko rá lá -
sá ra, fes té sé re. A fog lal ko zás nak kö szön he tõ en ga ran tál tan min den gye rek nek si ke rül hoz zá já rul nia sa ját ott ho -
ná nak dí szí té sé hez, s ez zel ka rá cso nyi han gu la tot csem pész ni a hét köz nap ok ba.                      Ko vács Vi vi en
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SZÜ LE TÉS NAP
No vem ber 16-án 15 órai kez det tel be né pe -

sült a fa lu ház. A leg fi a ta labb Il lés gyer mek né -

pes csa lád ja töl töt te meg a nagy ter mün ket. Fe -
le sé ge, Ma ri ka 60. és nagy fia, Mik lós 40. szü le -
tés nap ját ün ne pel ték.                Mol nár Il di kó

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Tompaládony

• Csepreg

Né meth Al bert Vik tor va gyok, Csáfordjánosfa
pol gár mes te re. Örü lök, hogy fa lunk is csat la ko zott
a Répcevidék új ság ol va sói kö ré hez. 2014 óta
azon dol go zunk a kép vi se lõ-tes tü let tel, hogy szü lõ -
fa lunk fej lõd jön, szé pül jön. Olyan prog ra mok kal
pró bál tunk ked ves ked ni fa lunk la kó i nak, ame lyek
kö zött min den kor osz -
tály ta lál ma gá nak
szó ra ko zást. Meg em lé -
kez tünk fon to sabb
nem ze ti ün ne pe ink rõl:
már ci us 15., ok tó ber
23. Ki hasz nál tuk fa lunk
ter mé sze ti kin csét, a
tõ zi kés er dõt, ahol
több ször tar tot tunk si -
ke res nõ na pi ren dez -
vényt, aho va az or szág tá vo lab bi ré szé rõl is ér kez -
tek lá to ga tók. Má jus ban fel ál lí tot tuk fa lunk má jus -
fá ját és a fa lu ban lé võ lá nyok pün kös döl ve jár ták
a há za kat. Má jus vé gén gyer mek na pi ren dez -
vényt tar tot tunk, idén tûz ol tó ink szó ra koz tat ták a ki -
csi ket tûz ol tás sal, hab party val. Már ötö dik éve, ki -
csit sza kít va a fa lu na pok kal, szentivánéji mu lat ság -
gal ün ne pel tük a nyá ri nap for du lót, ahol ne ves fel -
lé põk kel és haj na lig tar tó bál lal szó ra koz tat tuk a fa -
lu be li e ket. Szep tem ber ben fa lu ki rán du lá so kat szer -
vez tünk, idén a fõ vá ros volt az úti cél 60 fõ rész vé -
te lé vel. No vem ber ben az idõ seb bek nek kí ná lunk
szó ra ko zást a nyugdíjasnap ke re te in be lül, ahol is -
mert elõ adók és lel kes fa lu be li fel nõt tek, gyer me -
kek szó ra koz tat ják a je len lé võ ket. De cem ber ben
pe dig ér ke zik a gyer me kek hez a Mi ku lás, és meg -
gyújt juk fa lunk ad ven ti ko szo rú já nak el sõ gyer tyá -
ját. Ez év ben Ta kács Nikolas ad ven ti kon cert jé vel
ked ves ked tünk fa lunk la kó i nak, ahol 250-300 em -
ber hall gat ta sztár ven dé gün ket. A 2020-as évet
egy jó té kony sá gi tûz ol tó bál lal kezd jük, mely nek
ös  szes be vé te lé vel a he lyi ön kén tes tûz ol tó in kat tá -

mo gat juk. Má sik ci vil szer ve ze tünk is ak tív részt ve -
võ je a fa lunk éle té nek, kö szön ti név na po sa in kat,
és ki rán dul ga tunk. Le he tõ sé ge ink hez mér ten mind
a két egye sü le tet tá mo gat juk anya gi lag. Az el múlt
öt év ben több si ke res pá lyá za tunk is volt. Le asz fal -
toz tat tuk a Hu nya di ut cát, fel újí tot tuk az or szág ban

egye dül ál ló Si mon krip -
tát, ahol Gyõr-Sop ron
me gye egy ko ri fõ is -
pán ja nyug szik. Fa lu há -
zunk is meg újult be lül -
rõl. Kö zös sé gi te ret és
fod rász üz le tet ala kí tot -
tunk ki kö zös sé gi há -
zunk nál. De a vár va
várt si ke re ket a 2019.
év hoz ta meg. A Mo -

dern Fal vak Prog ram ban 3-ból 3 pá lyá za tot el -
nyer tük. A he lyi iden ti tást erõ sí tõ pá lyá zat ban el -
nyer tük a 2019. évi ren dez vé nye ink költ sé gét. Le -
cse rél het jük 10 éves fa lu bu szun kat egy új ra. A te -
me tõ-fel újí tá si prog ram ban a ré gi drót ke rí tést sze -
ret nénk le cse rél ni. Idén elõ ször az eu ró pai mo bi li -
tá si hét ke re te in be lül au tó men tes na pot tar tot tunk,
ahol meg moz dult a fa lu apraja-nagyja. En nek a
ren dez vény nek a költ sé ge it is pá lyá zat ból fe dez -
tük. A 2019-es év ben 25 mil lió fo rint ra pá lyáz tunk,
ami re büsz kék le he tünk. Kö szön jük Gyo pá ros Alpár
kor mány biz tos úr tá mo ga tá sát. 19 év után új ra há -
rom ház épül Csáfordjánosfán. Az el múlt 5 év ben
kö zel negy ven fõ vel nö ve ke dett a la kos ság, és ez -
ál tal a gyer mek lét szám is. A le te le ped ni vá gyó kat
és gyer me ke ket vál la ló kat is tá mo gat juk egy sze ri
összeg gel. Anya gi hely ze tünk höz mér ten osz tunk is -
ko la kez dé si, ka rá cso nyi tá mo ga tást is min den év -
ben. 2014-ben prog ra mom fõ cél ja az volt, hogy
meg ál lít suk a né pes ség fo gyást, úgy ér zem, ez si -
ke rült. Ezen az úton sze ret nénk to vább men ni a fa -
lu be li ek se gít sé gé vel.        Németh Albert Viktor

A pá lyá za tok
éve volt 2019

Ön kor mány za ti
vá lasz tás Szakonyban
Az ok tó be ri vá lasz tá son egyen lõ ered mény szü le tett. Új vá -

lasz tást ír tak ki 2020 ja nu ár 19-re. Így a két je lölt Far kas Gyu la és
Csenár Má tyás is mét meg mé ret te ma gát. A vá lasz tá son 389 sza -
va zó ból 294 je lent meg. 3 ér vény te len. 148 Csenár Má tyás. 143
Far kas Gyu la. Szakony új pol gár mes te re: Csenár Má tyás.     yde

VÍZ KE RESZ TI BOR MUST RA CSEPREGEN
SZÖVÉNYI ÁRON BO RÁS  SZAL
Víz ke resz tet ja nu ár 6-án ün nep li a ka to li kus

egy ház. A hús vét és a pün kösd mel lett Víz ke reszt
a ke resz tény egy ház leg fon to sabb ün ne pe. Ré -
gen Víz ke reszt kor fej tet ték le elõ ször a bort a gaz -
dák, en nek a ré gi szo kás nak em lé ké re tet ték a
bor must rát Csepregen Víz ke reszt kör nyé ké re.
Sok-sok éves ha gyo mányt kö vet ve az idei év -
ben is a borosgazdák és a Bor höl gyek ös  sze jöt -
tek Víz ke reszt kor szak mai bor kós to ló ra.

A ran gos ese mény nek a csepregi Pe tõ fi
Sán dor Mû ve lõ dé si, Sport ház és Könyv tár adott
he lyet. Ziembicki Er zsé bet, a Mû ve lõ dé si Ház
ve ze tõ je és Hor váth Gá bor, a Hegy köz ség vá -
laszt má nyi tag ja kö szön töt ték az egy be gyûl te -
ket, majd el kez dõ dött a bo rok kós to lá sa. 

Elõ ször a fe hér-, majd a rozé-, vé gül a vö -
rös bor ok be mu ta tá sa kö vet ke zett. 30-nál
több bort mu tat tak be Szövényi Áron bo rász -
nak, aki ér té kel te õket és jótanácsokkal lát ta
el a gaz dá kat.  A csepregi gaz dák mel lett el -
hoz ták bo ra i kat a kõ sze gi, bozsoki, cáki,
egyházasfalui gaz dák is.

So kat le he tett ta nul ni, hi szen egy re spe ci -
á li sabb tech no ló gi ák ról, hû tött er jesz tés rõl,
sze lek tált  faj élesz tõk hasz ná la tá ról szá mol tak
be a bo rá szok. Egy más sal is ta pasz ta la to kat
cse rél tek. Re mé lik, hogy to vább fej lõd nek a
bo rok a pin cék ben a bor ver se nyig.

Horváthné Pa dos Te réz
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Bükfürdõ
Észak-Vas me gye or szág gyû lé si kép vi se lõ je,

Ágh Pé ter ér té kel te a 2019-es évet. Mint mond -
ta, az el sõ szó a kö szö ne té, hogy eb ben az esz -
ten dõ ben is dol goz ha tott az itt élõ kért a Ma gyar
Or szág gyû lés ben. 

Csepregen foly ta tód tak az óvo dát és az is -
ko lai tor na ter met érin tõ fej lesz té sek. A Rá kó czi
ut cá ban el ké szült a ke rék pár út, meg szé pült a
Ma lom kert. Át ad hat tuk a kor sze rû sí tett szenny víz -
te le pet, és be szá mol hat tunk a nyer tes szenny víz-
el ve ze té si és -tisztítási rend szer re konst ruk ci ós
pá lyá za tá ról. Több ut ca fel újí tá sá hoz si ke rült kor -
mány za ti tá mo ga tást sze rez ni, egy ta va lyi kor -
mány za ti dön tés ré vén idén is le het ut cát fel újí -
ta ni a vá ros ban. Csepregre az év vé gén is több
mint 24 mil lió fo rint ér ke zett a biz ton sá gos mû kö -
dés hez a Bel ügy mi nisz té ri um ból.

Bü kön kor mány za ti dön tés ál tal új já szü let he -
tett a vá ro son át ha la dó fõ út. Be je lent het tük egy
új ke rék pár út épí té sét és a temp lom elõt ti te rü let
meg újí tá sá ról szó ló tá mo ga tó dön tést. A Vá ros -
há za elõt ti park fej lesz té sé vel iga zi vá ros köz pont
jött lét re. A für dõ új gyógy ásza ti köz pont tal gaz -
da go dott. A he lyi tu riz mus erõ sí té sét szol gál ja az
a több mil li ár dos tá mo ga tás, me lyet ja nu ár ban
je lent het tünk be. Dön té sek szü let tek a Bük és
Csepreg köz ti út fej lesz té sé rõl. 

A kis te le pü lé se ket érin tõ en szá mos át adás
mu tat ja a fej lõ dést. Hegy fa lu tér sé gé ben be fe -
je zõ dött a mil li ár dos szenny víz be ru há zás. Pe resz -
nyén át ad tuk a fel újí tott óvo dát. Egy há zi te rek
újul tak meg, töb bek közt Meszlenben, Kis zsi -

dány ban. Tormásligetetet, Iklanberényt és
Lócsot a víz mi nõ ség-ja ví tó prog ram érin tet te. A
vi lág há bo rús cen te ná ri u mi for rá sok ré vén meg -
szé pült, vagy új em lék mû vek tet ték szeb bé
Tömördöt, Csepreget. Szá mos te le pü lés si ker rel
pá lyá zott szo ci á lis úton biz to sí tott tû zi fá ra. Zárt -
ker te ket érin tõ mun ká la tok ra ka pott for rást Gór,
Peresznye, Répceszentgyörgy. 

Or bán Vik tor mi nisz ter el nök tá mo ga tá sá val
el in dult a Ma gyar Fa lu Prog ram. En nek ke re té -
ben óvo da, pol gár mes te ri hi va tal, 11 óvo da ud -
var, 7 or vo si ren de lõ, 8 bel te rü le ti út, 11 egy há zi
és 10 ön kor mány za ti kö zös sé gi tér újul hat meg a
vá lasz tó ke rü let ben. Észak-Vas me gyé ben 17 si -
ke res pá lyá zat ból or vo si, 16-ból köz te rü le ti esz -
kö zö ket sze rez het nek be, és 11 te me tõ ke rül het
még mél tóbb ál la pot ba. A Répce vi dé kén pél -
dá ul így va ló sul hat meg út fel újí tás Bõ ben,
Horvátzsidányban és jár da fel újí tás Lócson, Si -
ma sá gon. Or vo si esz kö zö ket sze rez het nek – töb -
bek kö zött – Ól mo don, Peresznyén, Si ma sá gon,
Tor más li ge ten. Or vo si ren de lõ re ju tott for rás Tö -

MEG KEZ DÕ DÖTT A FÁ SÍ TÁS 
A BÜK FÜR DÕ THERMAL & SPA 
ÚJON NAN VÁ SÁ ROLT TE RÜ LE TÉN

A Bü ki Gyógy für dõ Zrt. 2019 ta va szán vá -
sá rol ta meg a für dõ mel lett ta lál ha tó te rü le tet,
így az ön kor mány zat tu laj do ná ban ál ló tel -
kek kel együtt 6 hek tár nyi fej lesz té si te rü let áll
ren del ke zés re. A vá sár lást kö ve tõ en a Bük für -
dõ Thermal & Spa a kö zös fá sí tás öt le té vel ke -

res te meg Bük Vá ros Ön kor mány za tát, mely -
nek ered mé nye képp 49 fát a für dõ, 48-at pe -
dig az ön kor mány zat ül te tett el a most el kez -
dõ dött elõ fá sí tás so rán. A hárs fák ból ál ló ha -
tá ro ló fa sor ter ve it ok le ve les táj- és kert épí tész
mér nök ké szí tet te, a ki vi te le zést és a két éves
fenn tar tást a Par kom Kft. mun ka tár sai vég zik.
Az el sõ fa cse me té ket dr. Né meth Sán dor, Bük
vá ros pol gár mes te re és Bo ros Lász ló At ti la, a
Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ve zér igaz ga tó ja kö zö sen
ül tet ték el.                                              yde

Mun ká ban 
a Répce vi dé ké ért!

Dr. Németh Sándor polgármester
és Boros László Attila vezérigazgató
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mör dön, ön kor mány za ti és egy há zi kö zös sé gi
tér re má sok mel lett Ól mo don, Peresznyén,
Tompaládonyban, Vasegerszegen. Új fa lu busz
ér kez het Chernelházadamonyára, Nagy ge resd -
re, Ne mesládonyba, Répceszentgyörgyre, Si -
ma  ság ra is. Köz te rü le ti esz kö zök kel gya ra pod -
hat Hegy fa lu, Meszlen. Óvo da ud vart fej leszt het
Peresznye. A te me tõ ket érin tõ en Hegy fa lu,
Iklanberény, Nagygeresd, Nemesládony vé gez -
het mun ká la to kat. 2020-ban to vább foly ta tó dik
a Ma gyar Fa lu Prog ram, mely nek ke re té ben ar -
ra tö rek szünk, hogy a leg ki sebb te le pü lé sek fej -
lesz té si igé nye it to váb bi ele mek kel elé gít sük ki,
hi szen még bõ ven van fel adat. 

„Kö szö nöm, hogy ’19-es vá lasz tá so kon so -
kan tá mo gat ták po li ti kai kö zös sé gün ket, a Fi -
desz–KDNP-t. Vá lasz tó ke rü le tem ös  szes, ok tó ber
13-án meg vá lasz tott pol gár mes ter ét az õs  szel
ta lál ko zó ra hív tam Sár vár ra. Bí zom ugyan is ab -
ban, hogy az el kö vet ke zõ évek ben to vább foly -
ta tód hat Észak-Vas me gye épí té se, hi szen még
min den te le pü lé sen sok fel adat áll elõt tünk.
2020 re mé nye im sze rint ar ról is fog szól ni, hogy
újabb lé pé se ket te szünk ezek meg ol dá sá ért. A
vá lasz tó ke rü let va la men  nyi la kó já nak örö mök -
kel te li, egész sé get adó új évet kí vá nok!„-
mond ta Ágh Pé ter.     

yde

A csepregi borosgazdák, a Bor ba rát Höl gyek
és a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si, Sport ház és Könyv -
tár for ralt bo ros tú rá ra hív ták 2019. de cem ber 28-
án a ter mé szet be vá gyó kat.

A csepregi hegy a té li ar cát mu tat ta. A pi he -
nés sel ott hon töl tött ka rá cso nyi ün ne pek után jól -
esik a moz gás a sza bad ban. A han gu la tos hó zá -
por ral is tar kí tott, erõ sen sze les idõ el le né re is idén
kü lö nö sen so kan gon dol ták így, mert ba rá tok, ro -
ko nok, csa lá dok ve rõd tek ös  sze és jöt tek az óévet
bú csúz tat ni. Nem csak me gyénk bõl, de az or szág
más te le pü lé se i rõl is ér kez tek. Bög ré vel, tér kép pel

jár ták a hegy há ta kat ke resz tül-ka sul. Vi dám be -
szél ge té sük messzi re hal lat szott.

A gaz dák for ralt bor ral, te á val, bor kor cso lyák -
kal és szí ves ven dég lá tás sal vár ták az ér ke zõ ket. A
for ralt bor a té li idõ szak ban fo gyasz tott nép sze rû
ital. A fû sze re zé se vál to za tos, ezért min den pin cé -
ben más-más íze ket ka pott.

So kan vol tak olya nok, akik évek óta jön nek er -
re a ren dez vény re, de vol tak, akik elõ ször vet tek
részt. Min den ki nek tet szett, min den ki jól érez te ma -
gát. A kõ sze gi és a lukácsházi borosgazdák is
meg tisz tel ték a ren dez vényt. A kiskunmajsai ba rá ti
tár sa ság is a vis  sza té rõk kö zé tar to zik.

A meg fá radt tú rá zó kat Sza bó Lász ló in vi tál ta
me le ged ni szõ lõ be li há zá ba, ott to vább foly ta tód -
tak a be szél ge té sek. Kü lö nös han gu la ta van ilyen -
kor a csepregi szõ lõ hegy nek, ame lyet so ká ig nem
fe lej tünk el. Re mél jük, aki el jött, szép él mé nyek kel
lett gaz da gabb.

Kö szö net min den ki nek, aki hoz zá já rult a ren -
dez vény si ke ré hez.  A prog ram vé gén bol dog új -
évet kí ván va bú csúz tak egy más tól a ba ran go lók.

Horváthné Pa dos Te réz

Bük rõl és Csepregrõl az Or szág gyû lés ben 

Forralt boros túrával 
búcsúztatták az óévet Csepregen

A ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en 2019 utol só par la men ti ülés nap ján is or -
szág gyû lé si fel szó la lás ban kö szön töt te Ágh Pé ter, Észak-Vas me gye kép vi se lõ -
je azo kat a kö zös sé ge ket, me lyek eb ben az esz ten dõ ben ün ne pel tek év for -
du lót.  Ágh Pé ter em lé kez te tett, Bü kön 60 éves lett a Mû ve lõ dé si és Sport köz -
pont. Mint mond ta, re mé li, hogy az in téz mény to vább ra is be töl ti azt a sze re -
pet, me lyet ed dig is si ker rel vitt. Az or szág gyû lé si kép vi se lõ ki emel te,
Csepregen az 50 éves ze ne ok ta tás elõtt haj tot tak fe jet ju bi le u mi gá lá val má -

jus ban. Kö szö net mon dott az el múlt fél év szá zad ért, hogy el mé lyí tet ték a kul -
tú ra sze re te tét az if jú ság ban.  Hang sú lyoz ta, a mazsorettcsoport már 25 éve
kí nál kö zös sé get a vá ros ban.  „Az év for du lók min dig meg erõ sít he tik az adott
kö zös ség hez va ló tar to zás ér zé sét. Bí zom ab ban, hogy így volt ez idén is vá -
lasz tó ke rü le tem va la men  nyi ju bi le u mi ese mé nye kap csán, amely egyút tal az
új nem ze dék nek is le he tõ sé get biz to sít ha tott ar ra, hogy erõ sít se a kö tõ dé sét az
ott ho ná hoz” – zár ta gon do la ta it Ágh Pé ter.
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5 ÉS 25 ÉVES MUN KA VI SZON  NYAL
REN DEL KE ZÕ DOL GO ZÓK 
ÜN NEP SÉ GE A BÜK FÜR DÕI 
ÜDÜ LÕ SZÖ VET KE ZET BEN

Is mét meg ren de zés re ke rült a Ter mál Üdü -
lõ szö vet ke zet Apart man Ho tel nél a dol go zók
ju bi le u mi ün nep sé ge. Ez al ka lom ból az idén
két kol lé ga nõt kö szön töt tek fel. Dallos Bog lár -
kát, aki 25 éve kezd te meg pá lya fu tá sát az

Üdü lõ szö vet ke zet nél tag nyil ván tar tó ként. Az
évek so rán fo lya ma to san ké pez te ma gát,
mun ka kö re a bér szám fej tés sel ki bõ vült. Ha tó
Tamásné 5 éve áll szo ba as  szo nyi mun ka vi -
szony ban. Mind két ün ne pelt rend kí vü li pre cíz -
ség gel lát ja el fel ada ta it, lo já lis mun ka vál la -
lók. Né meth Vi o let ta ügy ve ze tõ igaz ga tó tól
meg tud tuk, hogy új don ság ként ezen az ün -
nep sé gen va la men  nyi dol go zó aján dék ban
ré sze sült az egész éves ki tar tó mun ka el is me -
ré se kép pen. Ez úton is kö szö ne tét fe je zi ki a
Bük für dõ Thermal & Spa és a Társ üdülõ szö vet -
ke zetek nagy lel kû fel aján lá sa i ért, part ne ri
együtt mû kö dé sé ért.                                yde

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Bük
A te le pü lés kép vi se lõ tes tü le te no vem ber 30-

ra hív ta ös  sze a fa lu ban élõ nyug dí ja so kat, hogy
ta lál koz za nak és kö zö sen el tölt hes se nek egy vi -
dám, kö tet len szom bat dél utánt.

Galavics Ad ri enn egy ver ses dal lal kö szön -
töt te a meg je len te ket, Wellner Emí lia, köz sé günk

if jú te het sé ge pe dig a Sze re tet árad jon köz tünk
cí mû ver ses dalt ját szot ta el he ge dû jén.

Ezt Si mon Dá ni el pol gár mes ter kö szön tõ je kö -
vet te. Ki emel ten kö szön tött két ju bi lá ló há zas -
párt, akik ez év ben ün ne pel ték öt ve ne dik há -
zas sá gi év for du ló ju kat. Hor váth Pál és ne je, Haj -
ni, va la mint Szil vá gyi Kár oly és ne je, Ró zsi ré szé -
re – a gra tu lá ció mel lett – aján dék cso ma got

nyúj tott át, még to váb bi sok bol dog évet kí ván -
va ne kik.

Az ün ne pi me nü a pol gár mes ter ál tal fõ zött
fi nom pör költ volt, ki egé szít ve a ti zen hat si ma sá -
gi hölgy ál tal ké szí tett sü te mé nyek kel. En  nyi en
vol tak a vál lal ko zó szel le mû höl gyek, akik idén

sü töt tek a ren dez vény re. Ter -
mé sze te sen jó faj ta ita lok is
ke rül tek az asz ta lok ra.

To váb bi kedv csi ná ló nak
a Carl Music szol gál tat ta a
ze nét, aki retro, va la mint
operettslágereket ját szott.
Né hány há zas pár tánc ra
per dült, és a kép vi se lõ tes tü -
let fér fi tag jai is tánc ra hív tak
jó né hány höl gyet. A han gu -

la tot to vább fo koz ta a jákfai színjátszókör fel lé -
pé se, akik ré gi, vi dám ka ba ré je le ne te ket ad tak
elõ. Ezek kel nagy de rült sé get vál tot tak ki a kö -
zön ség so ra i ban.

A jól si ke rült ren dez vé nyért kö szö net a szer ve -
zõk nek, a se gí tõk nek és nem utol só sor ban a
köz re mû kö dõ fel lé põk nek!    

Haller E.

2019. de cem ber 01-én, va sár nap Sajtoskál
köz ség la kói kö zö sen ün ne pel ték ad vent el sõ
va sár nap ját. De cem ber
be kö szön té vel a leg több
ház ka rá cso nyi fé nyek be
és dí szek be bo rult. A köz -
te rü le tek re is fel ke rül tek
az ün ne pi de ko rá ci ók.  

Ad vent el sõ va sár -
nap ját ün ne pel ve a fa lu
la kói ös  sze gyûl tek a
Szent Pé ter és Pál ró mai
ka to li kus temp lom ud va rán. A köz ség egy kis
mû sor ral ké szült a je len lé võk nek. A sajtoskáli kó -
rus gyö nyö rû ad ven ti da lok kal va rá zsol ta el a
kö zön sé get, míg a he lyi gye re kek ka rá csony vá -

ró ver se ket sza val tak. Az elõ adást ün ne pi szent -
mi se kö vet te. A temp lom ud va ron min den ki

meg cso dál hat ta a bet le he met, va la mint az el sõ
gyer mek raj zot az ad ven ti ka len dá ri um ban. Az
idei év ben is egy meg hitt ün nep ség ben le he tett
ré sze a je len lé võk nek.                Ko vács Vi vi en

Si ma sági nyugdíjasnap

Ad ven ti gyer tya gyúj tás Sajtoskálon
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2020. év ben mi is csat la ko zunk eh hez az
egy re is mer tebb ki ad vány hoz, hi szen ne künk
még a Répce is a kert alatt fo lyik.

Sok ese mény tör tént ná lunk az utób bi hó na -
pok ban. Az õsz fo lya mán el bú csú zott tõ lünk Dó -
ka Fe renc plé bá nos, és sze re tet tel üd -
vö zöl tük Haller Lász ló plé bá nost, nyá.
hon véd õr na gyot, aki új színt ho zott kö -
zös sé günk éle té be.

De cem ber ele jén na gyon rég óta
várt be ru há zás ke rült át adás ra, amely
a „Hegy fa lu köz ség és kör nyé ke szenny -
víz tisz tí tó te lep épí té se és csa tor na há ló -
zat ki épí té se” cí mû pro jekt volt (Hegy fa -
lu és to váb bi négy te le pü lés). A csa tor -
ná zá si mun ká la tok be fe je zé se után há -
rom ut ca új asz falt bur ko la tot ka pott.

Az ad ven ti idõ szak kez de té re a Fa lu szé pí tõ kör
és a fa lu la kói im már 12. éve el ké szí tet ték a szo -
ká sos  8 mé ter át mé rõ jû ad ven ti ko szo rút. Fel épí -
tés re ke rült még a bet le hem, mely ben élet nagy -
sá gú a Szent Csa lád és a há rom ki rá lyok. Mel let te
ke rült el he lye zés re az ad ven ti ka len dá ri um,
amely ben a he lyi óvo dá sok raj zai lát ha tók. 

Az ün ne pi idõ szak ban min den va sár nap 17
óra kor gyer tya gyúj tás ra ke rült sor: az el sõ gyer -
tyát a Fa lu szé pí tõ kör el nö ke, a má so di kat a he -
lyi Vö rös ke reszt kép vi se lõ je, a har ma di kat a pol -
gár mes ter úr, a ne gye di ket a plé bá nos úr gyúj -
tot ta meg. Min den al ka lom mal el hang zott egy
rö vid mû sor a he lyi fi a ta lok elõ adá sá ban, és
utá na a fen ti szer ve ze tek tag jai lát ták ven dé gül
a meg je len te ket for ralt bor ral és te á val.

Mint min den év ben, a ne gye dik va sár na pon
a he lyi ének kar adott ka rá cso nyi kon cer tet a
temp lom ban, il let ve ek kor ke rült sor a he lyi óvo -
da szü lõi mun ka kö zös sé ge ál tal szer ve zett kéz -
mû ves vá sár ra. Saj nos az el ere dõ esõ meg za -

var ta a gyer tya gyúj tást, de nagy örö münk re
szol gált, hogy a plé bá nia mö göt ti újon nan el ké -
szült kö zös sé gi te rem ben si ke rült le bo nyo lí ta ni a
for ralt bo ro zást és te á zást, amely – mint min den
va sár nap – jó han gu lat ban telt el.

Az ad ven ti és ka rá cso nyi han gu la tot fo koz ta
a fa lunk ban az im már má so dik éve mû kö dõ ha -
rang já ték. Min den reg gel 8-tól 20 órá ig órán -
ként egy-két per cig más-más egy há zi dal lam
csen dül fel: ka rá csony kor meg szó lal nak a köz is -
mert ün ne pi dal la mok, az év töb bi nap ján egy -
há zi dal rész le tek hall ha tók.

Az év töb bi ré szé ben is szá mos prog ram ke -
rül meg ren de zés re, me lyek rõl a ké sõb bi ek ben
szá mo lunk be. 

Magyarné Kiss Éva

Üd vöz lünk 
min den kit Hegy fa lu ból

EGY CSEPREGI
BOR BA RÁT 
HÖLGY 
EM LÉ KÉ RE

A kö zel nyolc van éves Harasztovics
Istvánné Ma ri ka né ni el huny tá val el vesz -
tet tük a Csepregi Bor ba rát Höl gyek Egye -
sü le té nek egyik tag ját, ré gi ked ves tár sun -
kat. A he lyi te me tõ ben 2019. de cem ber
13-án he lyez ték örök nyu ga lom ra.

Meg ér dem li az em lé ke zõ so ro kat, mert
ak tív ré sze se volt a csepregi köz élet nek,
ami ó ta ide jött férj hez.

Sok éven át szõ lõs gaz da-fe le ség ként
részt vett a he gyen lé võ mun ká la tok ban,
így ke rült kö zénk, az alap fel adat ként bor -
kí ná lás hoz sü te mé nyek kel hoz zá já ru ló Bor -
ba rát Höl gyek Egye sü le té be.

Pél dá ul 2008 au gusz tu sá ban a Répce
Fesz ti vá lon az Egye sü let bor kor cso lyái közt
a saj tos po gá csá ja lett em lé ke ze tes. Far -
san gi fánk já nak és hús vé ti ka lá csá nak ké -
szí té sét 2019 ele jén a me gyei lap mu tat ta
be, és kép ga lé ri á val kí sér ve tet te köz -
kinccsé. Ha gyo má nyos fosz lós ka lá csát
év köz ben is gyak ran meg sü töt te és szí ve -
sen kí nál ta.

A Bene-kúti for rás kör nyé kén sok éven
át õ gon doz ta a vi rá go kat, amíg mû vel ték
a szõ lõ jü ket. A Csepregi Nyug dí jas Ének kar -
nak is lel kes tag ja volt. Ha va la hol ten ni kel -
lett, õrá min dig le he tett szá mí ta ni. Sze líd,
se gí tõ kész, kö zös sé gi em ber volt. Jó em lé -
két meg õriz zük.

Horváthné Pa dos Te réz
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ÜN NEP VÁ RÁS LÓCSON

Az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te az ad -
ven ti idõ szak ban is szer ve zett prog ra mok kal
igye ke zett még meg hit teb bé ten ni az év leg -
szebb ün ne pe elõt ti vá ra ko zást. Az el sõ ad ven ti
gyer tya kö zös meg gyúj tá sa utá ni be szél ge tés –
sütizés, for ralt bo ro zás, te á zás – ked ves ha gyo -
mány a te le pü lé sen. De cem ber 5-én es te a
gye re ke ket vár ta a mû ve lõ dé si ház ba Szent Mik -
lós püs pök utó da, aki egye ne sen Auszt ri á ból ér -
ke zett Lócsra. A vá ra ko zás iz gal mas pil la na ta it
Mi ku lás me sé vel és da lok kal fo koz ták a szer ve -
zõk. Bõ sé ges aján dék cso mag ok kal ör ven dez -
tet te meg a „Jóöreg” a te le pü lé sen élõ és ide a
nagy szü lõ kön ke resz tül kö tõ dõ, szép szám mal
meg je lent kis gyer me ke ket. A fel nõt tek sem ma -

rad tak aján dék nél kül, hi szen mi ku lás vi rá got ka -
pott min den anyu ka, nagy ma ma, az apu kák,
nagy pa pák pe dig a gyü mölcs pár la to kat kós tol -
ták meg. Ezen a ren dez vé nyen sem ma rad tak
el a há zi as  szony ok ál tal ké szí tett fi nom sü tik, a
tea, a gyü möl csök. Ad vent har ma dik va sár nap -
ján ad ven ti ki rán du lást tet tek az ér dek lõ dõk. Az
úticél Maribor volt. Út köz ben lá to ga tást tet tek a
szlo vé ni ai le ven du la far mon, amely min den kit le -
nyû gö zött. Út ban ha za fe lé még a szom bat he lyi
ad ven ti fé nyek ben is gyö nyör köd het tek. 

A Ber zse nyi Dá ni el Me gyei Könyv tár ol va -
sást nép sze rû sí tõ prog ram já nak kö szön he tõ en
az utol só ad ven ti hét vé gén „A mi ka rá cso -
nyunk” cím mel tar tott prog ra mon vet tek részt
töb ben a fa lu ból. Mecsériné Dok tor Ro zá lia
könyv tá ros ma gyar írók, köl tõk leg szebb ka rá -
cso nyi ver se i vel idéz te meg a ka rá csony han -
gu la tát. Elõ adá sát szí ne sí tet te ké pek ve tí té sé -
vel, ame lyek nek támája szin tén a ka rá csony, a
há rom ki rá lyok vol tak. A meg ze né sí tett ver sek,
ré gi ka rá cso nyi dal la mok so kak ban fel idéz ték
a gyer mek ko ruk ka rá cso nyát is. Az elõ adás hoz
szo ro san kap cso ló dott az egyik leg szebb ma is
élõ nép szo kás, a bet le he me zés. A perenyei
fér fi kar elõ adá sá ban Vikár Lász ló nép dal gyûj tõ
bet le he me sét hall hat tuk, lát hat tuk, fel is mer ve
ben ne sa ját te le pü lé sün kön élt nép szo kás mo -
tí vu ma it. 

Az év utol só va sár nap ján pe dig a kö zö sen
el ké szí tett disz nó to ros-va cso rá val pe csé tel ték
meg a te le pü lé sen élõ ma gya rok és kül föl di ek
azt az ös  sze fo gást, ba rát sá got, amely a fa lu éle -
té ben fo lya ma to san je len van, nem csak a ren -
dez vé nyek al kal má val, ha nem a dol gos min -
den nap ok ban is. 

bse

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Lócs
Az el sõ gyer tya meg gyúj tá sá val meg kez dõ dött

a ha gyo má nyos ad ven ti ren dez vény so ro zat
Nagygeresden. Ad vent a ka rá csony elõt ti ne gye -
dik va sár nap pal ve szi kez de tét. Te le pü lé sün kön ek -
kor tart juk az ün nep re han go ló dás el sõ ese mé -
nyét, így e je les al ka lom ból ön kor mány za tunk a ta -
va lyi év ben is kö zös gyer tya gyúj tás ra in vi tál ta köz -
sé günk la kó it. A gye re kek ver sek kel üd vö zöl ték a
meg je len te ket, majd a pol -
gár mes te ri és egy há zi kö -
szön tõ ket kö ve tõ en a ven dé -
gek kö rül áll ták a fi nom sá gok -
kal te li asz ta lo kat és az üs tök
il la to san gõ zöl gõ ne dû it. Az
el sõ gyer tyán kí vül fel gyul lad -
tak a fa lu há zat dí szí tõ iz zó sor
fé nyei, és az ad ven ti ko szo rú
mel lett fel ál lí tott ka rá csony fát
is kö rül ölel te a fény su gár.

Az el kö vet ke zen dõ négy
hét ben kö zö sen hir det ték ka -
rá csony kö ze led tét.

A ren dez vény so ro zat de cem ber 7-én foly ta tó -
dott, a gye re kek ek kor ta lál koz hat tak a jó in du la tú,
ked ves öreg em ber rel, a Mi ku lás sal. Már szá mol ták
vis  sza a na po kat, hogy mennyit kell még alud ni uk
Mi ku lás apó ér ke zé sé ig. Ami kor vég re el ér ke zett a
nagy nap, áhí tat tal néz ték a fe hér sza kál lú, aján -
dé kot osz to ga tó, jó szí vû bá csit. A lur kók ver sek kel
és – Lukácsy Ka ta lin mû vész nõ jó vol tá ból – a hely -
szí nen ta nult ré gi Mi ku lás-dal lal kö szön töt ték a vár -
va várt ven dé get. Bol do gan bon to gat ták a ki osz -
tott cso ma go kat és maj szol ták a cso ki kat. Ha gyo -
mány már évek óta, hogy fa lunk egyik kül föl di la -
kó ja min den év ben meg aján dé koz za a gye re ke -
ket va la mi ap ró ság gal, Mi ku lás kö ze led té vel. Az el -
múlt év ben sza lon cu kor ral és mé zes sü te mén  nyel
ör ven dez tet te meg a gyer kõ cö ket.

A de cem ber ren ge teg cso dá la tos dol got tar -
to gat mind an  nyi unk szá má ra. Min den év de cem -
be ré ben ki csit más lesz a vi lág: vár juk már, hogy
szent es tén az ap ró iz zók fé nye vis  sza csil lan jon a
ka rá csony fa dí sze i rõl, a fe nyõ és a bejg li il la ta be -
jár ja a há zat. A ka rá cso nyi ün nep ség re ké szül ve
mû so ros ös  sze ál lí tást gya ko rol tunk a gye re kek kel.
Szor gal ma san jár tak a pró bák ra, hogy ügyes sze -
rep já té ka ik kal emel jék az ün nep ség han gu la tát.
Ha ma ro san el ér ke zett a nap, ami kor be mu tat hat -
ták szü le ik nek, nagy szü le ik nek és a fa lu la kó i nak
talp ra esett sé gü ket.

Az ün nep ség kez de tén Né meth La jos pol gár -
mes ter úr mond ta el kö szön tõ sza va it, amely ben

kér te az ün nep lõ kö zön sé get, hogy él jék át a las -
sú ság örö mét, sze res sék és tisz tel jék a las sú ság ban
rej lõ ap ró cso dá kat, hi szen ka rá csony ün ne pe leg -
in kább az el mé lyü lés re és a las sú ság ra ta nít.

Kép ze let ben át ad ta Nagygeresd la kos sá gá -
nak az ön kor mány zat ka rá cso nyi aján dé kát,
amely nem olyan do log, amit be cso ma gol va le -
het át nyúj ta ni. A Ma gyar Fa lu Prog ram nak és a

nyer tes pá lyá za tok nak kö szön he tõ en kor sze rû
LED-világítást kap tak a temetõutak, és sok év nyi
pró bál ko zás után tá mo ga tott fa lu busz hoz ju tott
te le pü lé sünk. Vé ge ze tül biz tat ta a je len lé võ ket,
hogy ad ja nak mi nél több be cso ma go lat lan
aján dé kot sze ret te ik nek! Ad ja nak örö möt, amely
há lá ból fa kad, ad ja nak sze re te tet, amely szív bõl
jön, ad ja nak meg ér tést, együtt ér zést és
megbocsájtást! A kö szön tõ sza va kat kö ve tõ en a
gye re ke ké volt a fõ sze rep.

A Ka rá cso nyi ha rang szó, a Kis Hótündér és a
Há rom fe nyõ fa cí mû tör té ne te ket je le ní tet ték meg
a szín pa don, majd az ös  sze ál lí tás vé gén a kis ded
szü le té sé nek le gen dá ját ad ták elõ. A há lás kö zön -
ség vas taps sal ju tal maz ta az elõ adást. Az ün nep -
ség vé gén for ralt bort és te át kor tyol hat tak és ap -
ró sü te ményt kós tol hat tak a részt ve võk. A gye re kek
a szo ká sok hoz hí ven sza lon cuk rot és dé li gyü möl -
csöt ta lál tak a ka rá csony fa alatt.

Ad ven ti ren dez vény so ro za tunk utol só prog ram -
ján kel le mes ün ne pe ket és bol dog új esz ten dõt kí -
ván va bú csúz tak egy más tól a je len lé võk. Le gé -
nye ink jó vol tá ból a ta va lyi év ben is foly ta tó dott a
re gö lés ha gyo má nya. Jó kí ván sá ga ik kal és a ha -
gyo mány õr zé sé vel ér de ke seb bé és szeb bé te szik
az ün nep na po kat.

Víz ke reszt be kö szön té vel vis  sza tér tek a meg szo -
kott hét köz nap ok, de ka rá csony ha vá nak em lé ke
még so ká ig ben nünk él.             

Né meth Lajosné

Téli ünnepkör
Adventtõl Vízkeresztig

Ad vent el sõ hét vé gé jén Iklanberényben is
fel lob bant az el sõ gyer tya láng. A kö zös gyer tya -
gyúj tás nak több éves ha gyo má nya van a te le -
pü lé sen. Az el sõ al ka lom mal az ön kor mány zat
szok ta  ven dé gül lát ni a kis fa lu la kó it. Idén sem
volt ez más ként: a fel lé põk a szom szé dos te le pü -
lé sek rõl ér kez tek.  Pin tér Ani kó, Hujber Fe renc és
Lász ló Li li szó ra koz tat ta a kö zön sé get ka rá cso nyi
da lok kal, ci te ra szó val. A for ralt bor, tea és a hi -

deg tá lak mel lett ké sõ es tig folyt a be szél ge tés.
A kö vet ke zõ,  2. ad ven ti hét vé gén is az  ön kor -
mány zat ked ves ke dett a fa lu be li ek nek egy kis
kürtoskalács sü tés sel. A bõi csa pat fi no mabb nál
fi no mabb ka lá csot ké szí tett. A si ma cuk ros mel -
lett di ós, ka ka ós, fa hé jas édes ség ke rült te rí ték -
re, mely na gyon gyor san el fo gyott. Ter mé sze te -
sen ez al ka lom mal is for ralt bor és tea ke rült
szomj ol tó nak.                                   SulicsBogi

Adventi ünnep Iklanberényben
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Az idei év ben is kö zö sen ün ne pelt
Sajtoskál köz ség la kos sá ga a he lyi
Szent Pé ter és Pál-temp lom ban. 

El kez dett gyü le kez ni a tö meg a
temp lom ba, majd hat óra kor el -
kez dõ dött a gyer me kek ha gyo má -
nyos mû so ra, a bet le he me zés.
Õket a fa lu kó ru sa kö vet te, akik
egy gyö nyö rû kon cert tel aján dé -
koz ták meg a je len lé võ ket. A kon -
cert zá rá sa ként a gyer me kek kel
kö zö sen, csil lag szó ró kí sé re té ben
éne kel ték el az ED DA Mû vek Ka rá -

csony cí mû szá mát. A fél órás mû -
sor után kö vet ke zett az ün ne pi
szent mi se, me lyet Sza bó Mik lós

plé bá nos úr tar tott. Mi se után a
temp lom ud va rán, for ró tea és bor,
va la mint ap ró sü te mény vár ta az
ös  sze gyûl te ket, hogy ita luk mel lett
be szél get hes se nek, és kí ván ja nak
egy más nak kel le mes ka rá cso nyi
ün ne pe ket. Az idei ka rá cso nyi ün -
nep sé gen is ren ge te gen meg je -
len tek, s idén is ál dott, bol dog, ün -
ne pi han gu lat ban telt.              KV

Si ma sá gon ha to dik al ka lom mal
ren dez tek Fes te tics Im re-em lék na -
pot és kon fe ren ci át. En nek hely szí -
ne a gróf báty já ról, Fes te tics
György rõl el ne ve zett Mû ve lõ dé si
Ház volt.

A gróf, aki a ge ne ti ka „nagy aty -
ja” volt, 1774-ben szü le tett a sá gi
Fes te tics-kas tély ban. A ha tal mas
Fes te tics-bir to ko kon az ál lat te -
nyész té sen be lül juh te nyész tést is
foly tat tak. Az ak ko ri fõ urak szá má ra
fon tos volt az e fa jok gyap jú- és
hús be vé te lé bõl szár ma zó ha szon
ma xi ma li zá lá sa. Fes te tics Im re
azért kez dett kí sér le tek be, hogy rá -

jöj jön, mi képp tud ki te nyész te ni
jobb és jobb egye de ket. Az örök lõ -
dé sü ket ta nul má nyoz ta, és ar ra a
meg ál la pí tás ra ju tott, hogy e fa jok
örök lõ dé sé ben a bel sõ fak to rok -
nak fon to sabb a sze re pük, mint a
kör nye ze ti té nye zõk nek. Té zi se it a
1819-ben fo gal maz ta meg. In nen -
tõl da tá ló dik a ge ne ti ka szó mint
szak ki fe je zés.

Si mon Dá ni el pol gár mes ter kö -
szön töt te a kon fe ren cia elõ adó it és
az ér dek lõ dõ hely bé li e ket. A kon fe -
ren cia nyi tó mo men tu ma Fes te tics
Im re em lék táb lá já nak meg ko szo rú -
zá sa volt a te me tõi em lék he lyen. 

A Mû ve lõ dé si Ház ba vis  sza tér ve
az el sõ elõ adó, Sza bó T. At ti la bi o ló -
gus pro fes  szor volt, aki „Ge ne ti ka
200 – Fes te tics Im re em lék év 2019”

cím mel tar tott elõ adást. A ge ne ti ka
1819-tõl nap ja in kig tar tó két száz
évét te kin tet te át, va la mint a
bicentenárium évé ben le zaj lott or -
szá gos kon fe ren ci ák ról is be szá molt.

Fa ra gó Sán dor „Egy va dá szó
ma gyar her ceg” cím mel Fes te tics (II.)
Ta szi ló ról tar tott elõ adást. Ki fe je zõ en
szem lél tet te az arisz tok rá cia ös  sze tar -
tó ere jét és a va dá sza tok ré vén ki -
ala kult és ápolt kap cso la ta it.

A ká vé szü net után Zsarnóczay
Gab ri el la, a Sze ge di Tu do mány -
egye tem ve gyész mér nök ku ta tó ja
a csi cse ri bor só ról tar tot ta meg elõ -
adá sát, mely Mendel bor só kí sér le -

tei ré vén kap -
cso ló dott a té -
má hoz.

Barancsi Ág -
nes Me zõ túr ról a
„tú ri kam ra” pél -
dá ján ke resz tül
kö zös sé gük mun -
ká já ról, ös  sze tar -
tó ere jé rõl szá -
molt be. Elõ adá -
sa mel lett be mu -
ta tót is tar tot tak
he lyi gaz dál ko -
dók, kis ter me lõk,

kéz mû ve sek ter mé ke i bõl. Kós tol ni
és vá sá rol ni is le he tett a há zi ké szí -
té sû élel mi sze rek bõl.

Ge ren csér Zol tán a Bakonyerdõ
Zrt.-tõl a Keszt hely és Gyenesdiás
ha tá rá ban hú zó dó, 4,2 hek tá ron
el he lyez ke dõ Fes te tics Im re Ál lat -
par kot és a Ter mé szet Há za Lá to ga -
tó köz pon tot mu tat ta be na gyon
szem lé le te sen.

Zá rás ként Dr. Se re gi Já nos pro -
fes  szor tar tot ta meg elõ adá sát „Si -
ke res Fes te ti csek” cím mel.

A ren dez vény ke re té ben Sza ba -
dos Lász ló és Mol nár Lász ló em lék -
la pot ve he tett át Se re gi Já nos tól, e
kon fe ren ci ák lét re jöt té ben és se gí -
té sé ben vég zett mun ká juk el is me -
ré se ként.

Haller E.

Fes te tics Im re-em lék nap
és kon fe ren cia Simaságon

Közmeghallgatás Tompaládonyban

Molnár Ildikó polgármester programjának ismertetése utána Fehér Béla
falugondnok beszámolóját hallgathatták meg a résztvevõk. Az elõzõ
évekhez képest jóval többen érkeztek a faluházba. „Ahol a jókedv tartós,
ott tetterõ is lakozik, amelyre támaszkodva bizalommal tekintsünk a jövõre,
méltón elérni a kitûzött céljainkat együttes erõvel.” Ezekkel a gondolatokkal
zárta a meghallgatást a polgármester asszony, majd marasztalta a
nyugdíjasokat a 12:00 órai nyugdíjas-találkozóra.               Molnár Ildikó

Szenteste Sajtoskálon
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95 ÉVES DISZPOLGÁRT
KÖ SZÖN TÖT TEK

Répceszentgyörgy Köz ség Ön kor mány za -
ta ne vé ben Kovácsné Ke le men Gert rúd pol -
gár mes ter és Kiss Je nõ al pol gár mes ter kö -
szön töt te Var ga Ist vánt, a te le pü lés dísz pol gá -
rát 95. szü le tés nap ján. Át ad ták Or bán Vik tor
mi nisz ter el nök kö szön tõ so ra it is.

Var ga Ist ván 1948-ban kezd te mun ká ját
Répceszentgyörgyön. Igaz ga tói meg bí zást is
ka pott, ame lyet az tán az 1986-os nyug díj ba
vo nu lá sá ig meg tar tott. 1955-ben MÁV Ne ve -
lõ in té zet lé te sült a he lyi kas tély ban, mely nek a
köz ség be li ek kel kö zös is ko lá ját Var ga Ist ván
ve zet te.  A nyolc va nas évek ele jén a meg -
szûnt MÁV Ne ve lõ in té zet he lyén a Vas Me gyei
Ta nács se gít sé gé vel, Var ga Ist ván szer ve zé sé -
ben lét re jött az or szág má so dik lab da rú gó-
kol lé gi u ma. Ek kor már ki lenc te le pü lés rõl jár -
tak is ko lá ba Répceszentgyörgyre. A jó ki vá -
lasz tás ered mé nye ként a Szom bat he lyi Ha la -
dás szak mai se gít sé gé vel ha mar or szá gos si -
ke re ket ér tek el az if jú lab da rú gók. Ide járt a
Ha la dás ké sõb bi csa pat ka pi tá nya, Balassa
Pé ter, va la mint az edzõ je, Desits Szi lárd is.

Var ga Ist ván 1986-ban ment nyug díj ba. A
rend szer vál tást kö ve tõ en két cik lus ban volt a te -
le pü lés al pol gár mes te re. 2011-ben Rép ce szent -
györgy Dísz pol gá ra cí met ka pott.

Kovácsné Kelemen Gertrúd

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Répceszentgyörgy
Ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad ták át a fel újí -

tott szo ci á lis ott hont 2020. ja nu ár 13-án. A több

mint 110 éves épü le tet 250 mil lió fo rint ból va rá -
zsol ták új já. A meg lé võ te rü let hez újabb ré sze ket
vá sá rolt az ön kor mány zat, és az épü le tet is ki bõ -
ví tet te egy kö zös sé gi tér rel. Ed dig 14 fõ la kott az

épü let ben. Ha az új épü let szárny el ké szül, ak kor
le he tõ vé vá lik 24 idõs gon do zá sa. Dr. Né meth

Sán dor pol gár mes ter be szé dé ben
hang sú lyoz ta: több éven ke resz tül
pró bál tak pá lyáz ni, de mi vel az el -
lá tás nem kö te le zõ fel ada ta az ön -
kor mány zat nak, így nem tud tak for -
rást sze rez ni. Az épü let ál la ga már
an  nyi ra le rom lott, hogy nem le he -
tett to vább ha lo gat ni a fel újí tást, és
így az ön kor mány zat sa ját erõ bõl fi -

nan szí roz ta meg. Az ese mé nyen Taródi La jos
nyu gal ma zott in téz mény ve ze tõ át ad ta a sta fé -
tát egy kép for má já ban utód já nak, Rédecsiné
Gacs Gyön gyi nek.                                        yde

Nyugdíjasokat köszöntöttek Sopronhorpácson
Nyug dí jas és rok kant nyug dí jas pol gá rok szá má ra szer ve zett ta lál ko zót 2019 de cem be ré ben

Sopronhorpács Köz ség Ön kor mány za ta. Az ün nep sé get Mol nár Ta más ven dég lõ jé ben tar tot ták, a
meg hí vot ta kat Talabér Je nõ pol gár mes ter kö szön töt te. Kü lön el is me rést ka pott Pál Kál mán a te le pü -
lé sért vég zett oda adó mun ká já ért, ki az is ko la busz so fõr je volt éve ken át. A fi nom va cso ra el fo gyasz -
tá sa után egy kel le mes, be szél ge tõs, tán co lós es tét zár hat tunk.                                 Igler Pat rí cia

Az év utol só hó nap já ban ren ge teg ese mény
tör tént Nemesládonyban. De cem ber el se jén
ad ven ti gyer tya gyúj tás ra gyûl tünk ös  sze a fa lu -
ház ban. A részt ve võ ket a pol gár mes ter as  szony,
Rubóczkiné Börczy Viktória, az egy há zak ré szé rõl
Pécsinger Éva lel kész as  szony, va la mint Sza bó
Mik lós plé bá nos úr kö szön töt te.  

Te le pü lé sün ket meg tisz tel te Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ, aki ad ven ti gon do la ta i val
kí vánt bol dog ün ne pe ket. 

A fa lu gyer me kei ked ves mû sor ral lep ték
meg a ven dé ge ket. Sok idõt for dí tot tak a fel ké -
szü lés re, és iga zán szép elõ adás nak le het tünk
ta núi. A ta nul sá gos szín da rab sza vai most is a fü -
lem be csen ge nek:  „A re mény szik rá ja
ott ég ben nünk, csu pán láng ra kell
gyúj ta nunk, s aki nek csak le het, to -
vább ad nunk – le het, hogy me sé vel,
le het, hogy máshogyan…”

A Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár jó vol tá -
ból is mét szín vo na las mû sort lát hat tunk,
Mecséri Dok tor Ro zá lia ver ses elõ adá sát
a Vas me gyei ér ték nek szá mí tó
perenyei bet le he mes be mu ta tá sa egé -
szí tet te ki. A ren dez vény ide je alatt bejg li, tea,
for ralt bor vár ta az ün nep lõ kö zön sé get.

Egy hét tel ké sõbb, de cem ber 8-án Mi ku lás
ér ke zé sét vár tuk a Fa lu ház ba. A gyer kõ cök egy
báb elõ adást te kint het tek meg Medgyesi An na
báb szí nész elõ adá sá ban. A Ki rály kis as  szony ci -
põ je cí mû da rab vi dám pil la na to kat va rá zsolt ki -
csik nek és na gyok nak. Ez a mû sor szin tén a Ber -
zse nyi Dá ni el Könyv tár tá mo ga tá sá val va ló sul -
ha tott meg. Az elõ adás után a nagy sza kál lú Mi -
ku lás is el lá to ga tott a gye re kek hez, kram pu szai
kí sé re té ben. Min den lur kót meg aján dé ko zott

édes ség gel, és az zal az ígé ret tel tá vo zott, hogy
jö võ re is mét vis  sza tér.

Ka rá csony elõtt, de cem ber 15-én az idõ se -
ket ün ne pel tük. Te rí tett asz ta lok, fi nom éte lek
vár ták a fa lu nyug dí jas la kó it. A gye re kek is mét
ké szül tek egy kis mû sor ral. Majd Udvardi Zi ta volt
jegy zõ as  szony ze nés mû so rá val han go lód hat -
tunk a kö zel gõ ün ne pek re. Az es tet a Dal -
kommandó el ne ve zé sû együt tes fel lé pé se zár ta.
A trió vis  sza re pí tett min ket a tánc dal fesz ti vá lok
ko rá ba. Bí zunk ben ne, hogy si ke rült fe led tet nünk
a bút és bá na tot a dél után ra, él mé nyek so ka sá -
gá val tér tek az nap nyu go vó ra, és még so ká ig
em le ge tik ezt a cso dá la tos na pot!

Az év utol só nap ján is ös  sze gyûlt a fa lu ap ra -
ja és nagy ja a Fa lu ház ban, hogy együtt bú csúz -
tas suk az óévet. Aki úgy dön tött, hogy itt kö szön ti
2020-as évet, az jól vá lasz tott, hi szen re mek
han gu lat ban telt az est. Min den ki hoz zá já rult a
bál si ke ré hez, ki étel lel, ki ital lal. Éj fél kor len cse -
fõ ze lék és virs li ke rült fel szol gá lás ra, de pezs gõ -
bõl sem volt hi ány. A fa gyos éj sza ka el le né re a
tû zi já ték sem ma rad ha tott el.

Re mél jük, a kép vi se lõ-tes tü let a jö võ ben is sok
prog ram mal ked ves ke dik a fa lu la kói szá má ra.

Pietrowskiné Végh And rea

Adventtõl Szilveszterig 
Nemesládonyban

Visszaköltöztek az idõsek
a felújított szociális otthonba Bükön
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Mi ku lás
járt Sajtoskálon
2019. de cem ber 7-én, szom ba ton meg telt a

köz ség mû ve lõ dé si há za gye re kek kel, kö zö sen
vár ták a Mi ku lást. 17 óra kor – még a fe hér sza -
kál lú ér ke zé se elõtt – a je len lé võ ket a cell dö -
möl ki Tü csök Báb cso port szó ra koz ta tó elõ adá sa
vár ta. Fé nyek kel, da lok kal te li mû so ruk kal szó ra -
koz tat ták a gye re ke ket. 

A szín da rab vé gez té vel a gye re kek han -
gos da lok kal csa lo gat ták be a Mi ku lás bá csit,
aki nek eb ben az év ben is csor dul tig volt a
zsák ja szép, nagy, édes ség gel te li cso ma gok -
kal, me lye ket ki osz tott a je len lé võ gye re kek
kö zött. Vir gá csot ter mé sze te sen idén sem ka -
pott sen ki.  

A ren dez vény re ér ke zõ ket sü te mény, szend vi -
csek és üdí tõk vár ták. Pár perc cel a Mi ku lás tá -
vo zá sa után már el is kez dõ dött a tom bo la sor -
so lá sa, ahol a gye re kek még több édes sé get
gyûjt het tek ös  sze. 

Cu kor ká ból, cso ko lá dé ból és egyéb nya -
lánk ság ból idén sem volt hi ány. Min den gyer -
mek te li tás ká val hagy ta el a ren dez vény hely -
szí nét. 

Ko vács Vi vi en

A szín vo na las ren dez vény re 32 gyer mek ne ve -
zett. 7 for du lós, sváj ci rend szer ben zaj lott az ese -
mény. A ver seny szer ve zõ je a bü ki sakk szak osz tály.
A ver se nyen min den já té kos ven dég lá tás ban és
dí ja zás ban ré sze sült a Sop ron Bank és a BTK sakk
szak osz tá lya jó vol tá ból. Já ték ve ze tõ: Néveri Ti bor.

Ered mé nyek:
Le ány 1. Tóth Ju li an na (Csepreg), 2. Reszegi Bi -

an ka (Vép), 3. Nagy Kor ina (Vép). 

Újonc: 1. Lovasi Bol di zsár (Gór), 2. Si mon Do -
mi nik (Vép), 3. Si mon Oli vér (Gór). 

A ku pa ért 1. Gángó Má té (Tompaládony), 2.
Mar ton Ákos (Gór), 3. Józsa Pé ter (Bõ), 4. Sza bó Já -
cint (Vép), 5. Si mon Zsom bor (Bük), 6. Macsinga
Ákos (Tompaládony).                                       yde

Mint ahogy az ed di gi évek ben, 2019-ben is
egy szép kon cert tel vár ták a ka rá csonyt
Sopronhorpácson. A meg je len te ket Hor váth Ani -
ta kö szön töt te, és fel kon fe rál ta a meg hí vot ta kat,
kik a kö vet ke zõk vol tak: a Völcseji Nép dal kör,
va la mint a Szom bat he lyi Mû vé sze ti Gim ná zi um
volt nö ven dé kei. Mind a két fel lé põ cso port na -
gyon szép han gu la tot va rá zsolt, és min den ki ben

elõ idéz te a ka rá cso nyi ér zést. A dél utánt a
Szentirmay Elem ér Vegyeskar zár ta egy re mek
han gu la tú elõ adás sal. A Vegyeskar meg ta nult
kö zö sen a ze né szek kel egy szá mot, mely oly -
annyi ra si ke res volt, hogy a kö zön ség ha tal mas
visszatapssal ju tal maz ta. Úgy gon do lom, ez a
ze ne mél tó zá rá sa volt a dél után nak!

Igler Pat rí cia

Kér jük adó fi ze tõ pol gár tár sa in kat, hogy sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-ának fel aján lá sá val tá mo gas sák tér sé günk ci vil szer ve ze te i nek, ala pít -
vá nya i nak mun ká ját. Répce-vidék Kul tú rá já ért Ala pít vány, 9735 Csepreg, Szé che nyi tér 31. adósz.: 18887103-1-18 • Bü ki Vá ros vé dõ és Szé pí tõ
Egye sü let, 9737 Bük, Eöt vös u. 11. adósz.: 19244064-1-18 • Bü ki Nõi Kar Egye sü let, 9737 Bük, Eöt vös u. 3. adósz.: 18886724-1-18 • Sok-Szín-Pad
Tár su lat, 9737 Bük, Eöt vös u. 11. adósz.: 18898914-1-18 • Far kas Sán dor Egy let, 9735 Csepreg, Szé che nyi tér 29. adósz.: 18882122-1-18 • Csepregi
Nyug dí jas Egye sü let, 9735 Csepreg, Szé che nyi tér 31. adósz.: 18506862-1-18 • Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra Egye sü let, 9735 Csepreg, Rá kó czi
u. 1. adósz.: 18892963-1-18 • Csepregi Vegyeskar Egye sü let, 9735 Csepreg, Szé che nyi tér 27. adósz.: 18880278-1-18 • Tömörd Köz sé gért Köz ala -
pít vány, 9738 Tömörd, Fõ u. 9. adósz.: 18897119-1-18  • Fitt-Box Ököl ví vó Egye sü let, 9730 Kõ szeg, Ma lom árok u. 2. adósz.: 18899915-1-18.

Méltóképpen várták
a karácsonyt Sopronhorpácson…

7. alkalommal 
rendezték meg a 

Répce kupát

SZ
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

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

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

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

(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.)

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)

P R O G R A M A J Á N L Ó
Feb ru ár 1-én, szom ba ton 18 ó. Bü kön, a Für dõ Ét te -

rem ben: Bü ki Iparosbál – sztár ven dég: Ko vács Ka ti.
Feb ru ár 1-én, szom ba ton Csepregen, a PSMSK-ban:

Bo ros batyusbál.
Feb ru ár 7-én, szom ba ton 19 ó. Bü kön, a Vá ro si Sport -

csar nok ban: As  szony far sang – meg le pe tés ven dég gel.
Feb ru ár 8-án, va sár nap Undon: Hor vát bál.
Feb ru ár 15-én, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Sport csar -

nok ban (Eöt vös u. 9.): Bü ki TK–Celldömölki VSE – nõi NB-II-
es baj no ki ké zi lab da-mér kõ zés.

Feb ru ár 15-én, szom ba ton Csepregen, a PSMSK-
ban: Egy há zi bál.

Feb ru ár 15-én, szom ba ton 19 ó. Bü kön, a Va dász ta -
nya Ét te rem ben: Hor gász Bál

Feb ru ár 18-án, ked den 12–17.35 ó. Bü kön, a Vá ro si
Sport csar nok ban: XI. TDM fér fi fut ball ku pa.

Feb ru ár 20-án, csü tör tö kön Bü kön, az Eöt vös és Gár -
do nyi ut cá nál: Bü ki tor kos ko dás tor kos csü tör tö kön.

Feb ru ár 22-én, szom ba ton Csepregen, a PSMSK-
ban: Fú vós far san gi hang ver seny és bál.

Feb ru ár 22-én, szom ba ton Tömördön, Undon és
több más te le pü lé sen: Far sang far ki ren dez vé nyek.

Feb ru ár 23-án, va sár nap 14 órá tól Ól mo don: Dede-
babe já rás – far san gi nép szo kás.

Feb ru ár 24-én 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, hús ha gyó ked den 16 ó. Bü kön, a kör -
for ga lom tól az Atriumig: Far san gi fel vo nu lás

Feb ru ár 29-én, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Sport csar -
nok ban (Eöt vös u. 9.): Bü ki TK–Egerszegi KK – nõi NB-II-es
baj no ki ké zi lab da-mér kõ zés.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.visitbuk.hu www.csepreg.hu  és a www.naturpark.hu hon la po kon. A ren de zõ szer vek  a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.
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Horváth Erzsébet ev. 
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Csü tör tö ki na po kon az es ti
szent mi sék elõtt fél órá val szent -
 ség imá dást vég zünk.

Feb ru ár 1. szom bat: 8 órá -
ra hív juk a temp lom ba a se gí -
te ni aka ró test vé re ket. E na pon
sze ret nénk el vé gez ni temp lo -
munk ban a ka rá csony utá ni
fel ada to kat. (A ka rá csony fák
el szál lí tá sa, ta ka rí tás stb.) El sõ
szom ba ti en gesz te lõ ima óra
16.00 Szent Ka ta lin-ká pol na.

Feb ru ár 2. va sár nap:
Gyer tya szen te lõ Bol dog asz -
 szony ün ne pe – Urunk be mu ta -
tá sa a temp lom ban

Feb ru ár 3. hét fõ: Szent Ba -
lázs püs pök em lék nap ja. A 18
órás szent mi se ke re té ben ba -
lázs áldásban ré sze sül het nek a
ked ves hí vek.

Feb ru ár 7. el sõ pén tek:
Idõ  sek és be te gek gyón ta tá sa.

Feb ru ár 12–20. Szûz Má ria
lourdes -i je le né se i re em lé kez ve
ima ki len ce det kez dünk. Az
ima órák 17:30-kor kez dõd nek
a Szent Mi klós-temp lom ban. 

Feb ru ár 22. szom bat: „Aki
több re vágyik…” A bér mál ko -
zás ra ké szü lõ fi a ta lok kö zös sé gi
ös  sze jö ve te lei. A feb ru ár ha vi
ta lál ko zás 9:30-kor kez dõ dik a
plé bá ni án.

Feb ru ár 26. Ham va zó szer -
da: Szi go rú böj ti nap! A nagy -
böjt kez de te. A 18 óra kor kez -
dõ dõ szent mi se ke re té ben
ham vaz ko dás lesz a Szent Mi -
klós-temp lom ban.

2020-ban a nagy böjt feb -
ru ár 26. – áp ri lis 9. kö zöt ti
idõ szak ra esik.

2019. de cem ber 29-én, Szent Csa lád va sár nap ján ün -
ne pi szent mi se ke re té ben kö szön töt te egy ház köz sé günk a
65, 60, 55, 50, 40 és 25 éves há zas sá gi év for du ló ju kat ün -
nep lõ há zas pá ro kat. 65 éves: Maróthi Lász ló és Var ga Te ré -
zia. 60 éves: Ba ra nyai Im re és Suborits Má ria, Kó bor Fe renc
és Lóringer Ju li an na. 55 éves: Baksa Zsig mond és Hor váth
Zsu zsan na, Eger vá ri Zol tán és Hor váth Ro zá lia, Hor váth Jó -
zsef és Kiss Má ria, Tom pa Gé za és Tóth Má ria. 50 éves:
Csoma Sán dor és Szi ge ti Mar git, Füzi La jos és Cserpán Már -
ta, Krukics Ist ván és Kiss Ro zá lia, Ridavics Gé za és Csémi Mó -

ni ka. 40 éves: Dienes Bé la és Taródi Te réz, Hor váth Ist ván és
Sárdy Be á ta, Il lés Jó zsef és Keszõcze Ju li an na, Len gyel Já nos
és Prukner Eri ka, Módli Ár pád és Koczán Má ria, Széll Im re és
Kán tor Gyön gyi, Szûcs Fe renc és Stummer Te réz, Szûcs Jó zsef
és Prisznyák Er zsé bet, Var ga Jó zsef és Sza bó Má ria, Vas vá ri
Im re és Vida Krisz ti na, Übelher Gyu la és Gyurácz Zsu zsan na.
25 éves: Mész ége tõ Im re és Mé szá ros Ani ta. 

Szív bõl gra tu lá lunk a ju bi lá ló há zas pár ok nak és csa lád -
juk nak! Jó egész sé get, to váb bi szép, pél da mu ta tó éle tet ké -
rünk szá muk ra a Jó is ten tõl!

Jubiláns házaspárok köszöntése – 2019.

A Csepregi Ró ma Ka to li kus Egy ház köz ség
2020. feb ru ár ha vi ese mé nyei

2019. de cem ber 20-án a Méz édes
ka rá cso nyi dél után ke re té ben is mer ked -
het tek meg a Horpácsiak Szemerits Esz ter
méz ki rály nõ vel. Az ese ményt egy kul tu rá -
lis mû sor in dí tot ta, Hor váth Bog lár ka brá -
csá val, Ko vács Ka mil la fa got tal, majd a
Lö või Ci te ra ze ne kar kép vi se le té ben
Szendrõi And rás ci te ra szó val ör ven dez tet -
te a né zõ ket ka rá cso nyi da lok kal. A szép
dal la mok ha tá sá ra a né zõk is be kap cso -
lód tak ének kel, és ez zel egy kel le mes
han gu la tot si ke rült ki ala kí ta ni. A mû sor
után az óvo dá sok éne kel tek da lo kat,
majd a gye re kek szü le ik kel kü lön bö zõ fel -
ada to kat tud tak tel je sí te ni kü lön bö zõ ál lo -
má so kon, ahol pe csé te ket gyûj töt tek. Ha
ös  sze jött mind a nyolc ál lo más ról a nyolc
pe csét, aján dé kot kap tak. Re me kül si ke -
rült a dél után, kö szön jük a szer ve zõk nek
ezt a szín vo na las prog ra mot, a meg je len -
tek nek pe dig a rész vé telt!

Igler Pat rí cia

Méz édes dél után






