Rövid hírek
• Mesterháza
Adventi gyertyagyújtás Mesterházán
Adventi készülõdésünk egyik legfontosabb
eleme az adventi gyertyagyújtás, ezen alkalomra gyûltek össze a falu lakói vasárnap dél-

után Mesterházán. Az ünnepség közös énekléssel vette kezdetét, melyet Schmidt László
gitáron kísért. Majd Szalai Gábor atya köszöntõ szavait és adventi gondolatait hallhatták az
egybegyûltek. Ez alkalommal került sor a község új falubuszának hivatalos átadására,
megáldására is.
dzs
2015. november elejére elkészült Mesterházán a Zrínyi utcában az új csapadékvíz elvezetõ árok. A falu 2.950.000 forint állami támogatásban részesült az adósság konszolidációs alapból,
a teljes összeget testületi döntés alapján
a Zrínyi utca csapadékvíz elvezetésére használták fel. Kivitelezõ a
Büki Beton Kft volt, amely cég a legkedvezõbb ajánlatot adta a munkálatokra.
dzs

Újabb közös siker

az „Otthon Melege Program” keretében

A korábban nagy sikernek örvendõ „Hûtõpályázatot” követõen, ismét pályázati lehetõséget
tett közzé a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az
„Otthon Melege program” keretében. Az új pályázati kiírásnak köszönhetõen most háztartásonként 1 db új, energiatakarékos elöl- vagy felültöltõs automata mosógép támogatására lehetett pályázni.
Ahogy az elõzõ pályázat esetében, úgy
Vlasich Krisztián Polgármester javaslatára ebben
az esetben is szórólapon értesülhetett minden csepregi
lakos a nagyszerû lehetõségrõl, melynek során a háztar tások energiahatékonyság növelésének támogatása érdekében mosógép cseréjére lehetett pályázni. A
vissza nem térítendõ támogatásnak köszönhetõen a
háztar tási nagygép vételárának akár 50%-a is a vásárló zsebében maradhatott,
attól függõen, hogy milyen
kategóriájú gépet választott.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehetett benyújtani a Kormányzati Portálon keresztül 2015. július 1.-je és szeptember 30.-a között.
A pályázat benyújtásában a Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatal kijelölt munkatársa minden segítséget megadott, hiszen Csepreg Város
Önkormányzatának célja ebben az esetben is
az volt, hogy segítse az itt élõ emberek pályázati
elképzeléseinek megvalósulását.

A felhívás sikeresnek bizonyult, hiszen 10
családnak bonyolította a teljes pályázati dokumentációját a Hivatal. November hónapban
pedig elkezdtek megérkezni a sikerességet bizonyító támogatói okiratok, melynek ér telmében 7 családnál már az új mosógép kiszállítása is megtör tént.
Hatalmas segítség volt, hogy az Önkormányzat a mi postaládánkba is eljutatta a pályázati
lehetõséget és, hogy segítséget nyújtott annak

lebonyolításában is. Erre korábban nem volt
példa. Jó érzés, hogy Kormányunk gondol az
idõs emberekre és lehetõséget adott arra, hogy
támogatással lecserélhettük elavult mosógépünket. Mindezen túl nem lehetek elég hálás az
Uniriv Ktf.-nek, hiszen munkát ad nekem, melybõl
fenntarthatom és szépíthetem saját lakásom. –
mondta el Traxler Zoltán, aki örömmel mutatta
meg új mosógépét.
OT
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Dupla ünnep
a csepregi fúvósoknál
November 14-i hagyományos
õszi koncertjén ünnepelte a Mûvelõdési Házban a Csepregi Fúvószenekar megalakulásának 85., illetve újraalakulásának 35. évfordulóját.
Egy kis visszatekintés: a csepregi fúvószenekar mûködését
az 1930-as évek elején
kezdte. 1968-ban megindult az állami zeneoktatás Csepregen, s ez
jelentõs fejlõdést és
eredményeket hozott a
zenekar életében is. A
zenekar 1980-ban újjáalakult, karnagyuk Sárváry László lett. A rendszeres és folyamatos munka eredményeként fejlõdésnek indult a zenekar. 1995-ben Csepreg várossá
válásával a zenekar Csepreg Város
Fúvószenekara nevet vette fel. 2002
áprilisáig a mûvelõdési ház csoportjaként mûködött, 2002. április 2-tõl
közhasznú egyesületként folytatja tevékenységét. Sárváry László alapító
karnagy 2008. májusi visszavonulása
óta a szakmai munkát Illiás Attila kar-

nagy irányítja. 2013-ban a zenekar
Koncert Fúvós C kategóriában kiemelt arany minõsítést szerzett. A
csoport évente 30-35 alkalommal
szórakoztatja fõként a helyi és a régióbeli közönséget, emellett 1-2 alka-

lommal a szomszédos országokban
is képviseli Csepreg városát. A nagy
elõdök nyomdokain haladva továbbra is az igényes fúvószenekari
indulók, elõadási darabok, fúvósátiratok, slágerfeldolgozások szerepelnek a repertoárban.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu
weboldalon
S.Bogi

I m p r e s s z u m
Alapító: Horváth Erzsébet ev.
Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: Edy Marketing Bt.
9735 Csepreg, Taksony köz 17.
e-mail: info@repcevidek.hu
mobil: 20/911-3596

Hirdetés: Edy Marketing Bt.
20/911-3596 • edy@edymarketing.hu
Tördelés: Mittl Attila • www.mittl.hu
mobil: 30/419-0656

Szerkesztõség: 9735 Csepreg, Taksony köz 17.

Terjesztés:
Szerkesztõbizottság:
5800 példányban postaládás terjesztéssel
Baloghné Simon Erika, Béres Péter, Galavics
Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Egyházasfalu,
Adrienn, Gazdag Rita, Horváth Anita Katalin, Horváth
Gór, Gyalóka, Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány,
Nóra, Igler Lászlóné, Kincse Anda, Kissné Szabó
Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony,
Ágota, Klugné Györke Brigitta, Marton Eszter,
Ólmód, Peresznye, Répceszentgyörgy, Répcevis,
Mittl Attila, Nagyné Polgár Katalin, Nagy Tímea,
Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Sági Ferenc, Sárváry Zoltán, Sulics Boglárka
Tompaládony, Tormásliget, Und, Zsira
Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

December havát így jellemzi Márai Sándor: „Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze, a köd és a
hó fátylai mögött.”
Az adventi várakozás, készülõdés egymást siettetõ apró mozzanatai aranyozzák be az elõttünk álló napokat. Az ember élete elszakíthatatlan a várakozástól s annak számtalan formájától, színétõl,
hangulatától. Örömteli, baljóslatú, reményteljes, aggodalmat keltõ,
boldogságot rejtõ események eljövetele befolyásolja életünket, önkéntelenül is gyorsítanánk vagy lassítanánk az idõ múlását. Talán
mindig várunk valamire, valakire, boldogságra, szerencsére,
gyógyulásra, segítségre, jó szóra, barátra, hû társra, szeretetre. A
felsorolás utolsó szava ragadja
meg a lényeget, amirõl a már
idézett Márai a következõképpen ír: „A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek,
nincs hõfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni, ha kimondják,
már hazugság. A szeretetben
csak élni lehet, mint a fényben,
vagy a levegõben.”
Az adventi várakozás reményteljessége végtelen szeretet forrása, kiteljesedése, lelki táplálék, összetartó erõ. Minden új gyertya jelzi az idõ múlásával együtt
a nagy esemény közeledését.
December örömhírrel örvendeztet meg bennünket, és fényes
csillaggal mutatja a Betlehembe vezetõ utat. A legmeghittebb ünnep karácsonyfáinak millió gyertyái világítják meg a mosolygó,
boldog kis arcokat, a megfáradt mama õsz haját, a rajongó, csillogó szemeket, a szenvedõk reményeit, az elhunytak emlékeit. Jézus
megszületett.
Múltra emlékezünk, jelenrõl gondolkodunk, és jövõrõl álmodunk,
az örökkévalóról. Wass Albertet idézem a kérdés feltevésekor: „De
mi lehet örökkévaló ebben a villámgyorsan változó világban? Az
emberi lélek s mindaz, amit ez a szó magában foglal… Mert a lélek örökkévaló. Nincs helyhez, se idõhöz kötve. Elpusztíthatatlan.
Mert a lélek: Isten tükrözõdése bennünk, az emberekben.”
Áldott Karácsonyt! Sárváry Zoltán

Következõ lapszámunk 2016. január 28. jelenik meg!

2015. december V. évfolyam 12. szám • www.repcevidek.hu

www.repcevidek.hu

Nyomda: Ipress Center Central Europe Zrt.
Felelõs vezetõ: Lakatos Imre ügyvezetõ
ISSN: 2062-5138

Csendes várakozás

3

Rövid hírek
• Tömörd

Tömördi hírcsokor
Sok érdekesség történt községünkben az
utóbbi idõben, amelyekrõl szeretnénk most
Önöknek röviden beszámolni:

zat támogatásával nyert el a község. A 9 személyes kisbusz használatának feltételeirõl hamarosan elkészül a szabályozás.

„Ha tudni akarod …”
:: Számítógépes tanfolyam indult felnõtteknek
a Tömördi Könyvtár szervezésésben okt. 29-én. Heti rendszerességgel lehetett ismerkedni a számítógépek használatával és a biztonságos internetezéssel. A képzés a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár támogatásásval valósulhat meg.

„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetõit.” - írta
gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar. E
gondolatot figyelembe véve, a tiszteletet, a hálát kifejezve Tömörd Községért Közalapítvány kuratóriuma az idei évben eltervezte, hogy felújít-

:: Németh József és felesége idén július 22én illetve novemberben 3-án ünnepelte 80. születésnapját. Ma õk a Tömördön lakó legidõsebb
házaspár! Sok boldogságot és jó egészséget
kívánuk Nekik!
tatja az I. világháborúban tábori lelkészként szolgálatot teljesítõ Biricz János plébános sírját.
Majd az Egyházközséggel és a hívekkel összefogva elkészítteti a Tömördön nyugvó plébánosok közös síremlékét. Wunderler Ferenc, Szabó
Kálmán, ifj. Krantz István, Habetler György és
Csergits Simon atyák néhai családtagjainkkal s
közöttünk éltek, településünk valamennyi lakójának támaszai, segítõi voltak.
Mindenszentek és Halottak napjára elkészültek a síremlékek, s az emlékezés gyer tyái, mécsesei már a megújult, új környezetben világítottak!
KSzA

:: Megérkezett Tömörd kisbusza, melyet a
Darányi Ignác Terv keretében Tömörd Községért
Közalapítvány pályázatával és az Önkormány-

:: Kreatív kézmûves délutánon vehetett részt
a falu apraja-nagyja Baranyai Tamara szervezésésben október 25-én. Kapcsolódva az õszhöz
sok szép koszorú, ajtó és asztali dísz készült a
temészetben gyûjtött anyagokból.
:: Halloween partira készültek a szorgos kezek
által elõállított töklámpások és halloween mécse-

sek október 31-én délután Puskerné Hermann Beáta szervezésében a Faluházban.
SzG

Adventi készülõdés Tompaládonyban

Az idei évben is adventi koszorúval és karácsonyfával készülünk a szeretet ünnepére. November 29-én meggyújtottuk az elsõ lila gyertyát, melynek lángja arra hívja fel figyelmünket,
hogy a következõ egy hónapban békés hangulatban, egymásra odafigyelve várjuk a karácsonyt. Velünk kell, hogy legyen a hit, a remény,

az öröm és a megbocsátás érzése. A fény a világosság eljöttének közelségét jelképezi. Az elsõ

gyertya még magányosan lobogó láng, de ragyogása felveszi a harcot a sötétség hatalmával és biztat minket. Jelzi, hogy nem hiábavaló a
várakozás, a reménykedés, mert a csillogás

megszületik és elûzi a sötétséget. Polgármesterünk ünnepi köszöntõje, a felcsendülõ versek és
énekek egyaránt e fény megvillanását hirdették, hogy valóban szeretettel tudjunk készülni az
ünnepre. A következõ vasárnapokon is közösen,
mûsorokkal színesítve, forró teával, forralt borral
fûszerezve készülünk a gyertyagyújtásokra. Továbbá december 5-én a Mikulás is ellátogat kis
falunkba, hogy megajándékozza gyermekeinket. December 20-án pedig ökumenikus istentisztelettel egybekötött pásztorjátékkal várjuk Jézus születését.
Várjuk együtt a szeretet ünnepét, várjuk
együtt a karácsonyt!
H. H. R.
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„Csak lassan múljék, sok idõm legyen felkészülni: maga a készülõdés az is jó, s készen lenni
jó. Csak lassan múljék, hisz jobb is talán a várás,
mint a beteljesülés.
Advent… ó advent nem tudok semmit,
de mindent könnyen elhiszek:
Kell a meglepetés, kell, kell az ünnep.”
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Jubiláns házaspárokat
köszöntöttek
Csepreg Város Önkormányzata
és a Csepregi Nyugdíjas Egyesület
az idei esztendõben is köszöntötte
azokat a házaspárokat, akik kerek
50, 55 és 60 évvel ezelõtt fogadtak
egymásnak örök hûséget.
Az idei esztendõben rendhagyó módon a Városháza dísztermében került sor a rendezvényre,

ahol elõször meghitt hangulatban,
majd önfeledten ünnepeltek a házaspárok és a nyugdíjas egyesület
tagjai.
Az ünnepség háziasszonya Hárominé Orbán Erika alpolgármester
asszony volt, aki két szívhez szóló
dallal kedveskedett a megjelenteknek. Mûsorral készült a Csepregi
Nyugdíjas Énekkar és az általános
iskola három tehetséges diákja is.
Az ünnepi beszédeket követõen Vlasich Krisztián Polgármester úr
Alpolgármester asszonnyal közösen
adta át Csepreg Város Önkormányzata nevében a neves alkalomból készült emléktárgyakat, egy
üveg csepregi bor és egy szál ró-

zsa kíséretében. 50. házassági évfordulóját ünnepli: Horváth Gyula
és Reseterics Mária, Kránitz Miklós
és Horváth Anna, Horváth Emil és
Seregley Anna, Tóth Miklós és Baranyai Terézia, Kóbor Zoltán és Pócza
Anna, Molnár István és Kolnhofer
Frida, Csécsenyi József és Bognár
Ilona, Mautner Antal és Pusztai Zsuzsanna. 55. házassági évfordulóját ünnepli:
Szalai László és
Mészáros Terézia, Iliás János
és Szanati Ilona,
Baranyai Imre
és Suborits Mária. 60. házassági évfordulóját ünnepli: Márk János és
Udvardi Magdolna.
A Szentatya, Ferenc pápa szavaival köszöntötte Polgármester úr
az ünnepelteket: „Három szó, amelyet mindig mondani kell otthon:
kérem, köszönöm, bocsánat.” Ezen
szavak õrizték meg a hosszú évek
alatt azt az egymás iránti szeretet
és tiszteletet, melynek köszönhetõen most példaként állhatnak mindenki elõtt a jubiláns házaspárok.
Ezúton is kívánunk nekik sok
boldog esztendõt, melyet együtt
tölthetnek még el, egészségben,
szeretetben!
OT

II. Simasági Gróf Festetics
Imre Emléknapról
December 2-án került sor a 2. simasági Gróf Festetics Imre emléknapra, melynek keretében egy tudományos konferencia is zajlott. A konferencia helyszínéül a Gróf Festetics Györgyrõl elnevezett Mûvelõdési Ház szolgált.
Molnár László bevezetõje után, felolvasta Takács Gyõzõ képzõmûvész
üdvözlõ levelét. Ezután Majthényi László a Vas megyei közgyûlés elnöke
mondott ünnepi köszöntõt.
Konferencián részt vett Kõszegpaty
polgármestere és a szlovákiai
Jablonca község küldöttsége is, amely
településeknek szintén van kötõdésük
Gróf Festetics Imréhez. Az elõadásokon
nagynevû professzorok tartottak elõadásokat, akik a keszthelyi, a nyugatDunántúli, a kaposvári és a bécsi
egyetemekrõl látogattak el körünkbe.
Az elõadó Prof. Dr. Gottfried Brem
volt, aki már az elsõ simasági konferencián is részt vett, így visszatérõ vendégként üdvözölhettük. Elõadásában
felelevenítette a több évtizede zajlott
bajorországi kutatásait és Prof. Dr. Seregi Jánossal való több évtizedes barátságát. Dr. Janaki Hadjiev elõadásának címe a „Humán táplálkozás fejlõdésének hatásai egészségünkre“
volt. Prof. Dr. Seregi János: Festetics
Imre példája ma, a hazai családi,
öko jellegû állattenyésztés teljes körû
rendszerében címmel tartott érdekfeszítõ elõadást.

Dr. Polgár J. Péter a Gergikon kar
tevékenységét mutatta be - Festetics
Imre szellemében.
Prof. Dr. Szabó T. Attila A genetika
szülõföldjén, Európa közepén címmel
tartotta elõadását, melybõl megtudhattuk, hogy Festetics Imre már
Mendel elõtt több évtizeddel 1819ben kiadta tanulmányát, A természet
genetikai törvényei címmel. Valójában
Festetics Imre volt az, aki elsõként használta genetika szót! Prof. Dr. Szabó István elõadásásnak címe „Érdemeid
mindig tágasb, s tágasb körben fognak felvirulni. “Ez az elõadás is Gróf Festetics Imre munkásságát méltatta.

Az elõadássorozatot Seregi János
professzor úr zárta „Festetics Imre juhait
az embrió átültetésig“ címmel.
A konferencia végeztével koszorúzásra került sor az összes résztvevõ professzor, a közgyûlés elnöke és az önkormányzatok képviselõi is elhelyezték koszorúikat településünk híres szülöttének,
Gróf Festetics Imrének az emléktáblájánál.
H.E és G.A

2015. december V. évfolyam 12. szám • www.repcevidek.hu

5

Rövid hírek
• Sajtoskál

Manci néni 95 éves
Milyen öröm és boldogság, ha valaki a 95. születésnapját ünnepelheti. Nem

Adventi idõszak Sajtoskálon
Újra eltelt egy év, elérkezett az adventi
idõszak, hamarosan itt a karácsony. Advent
elsõ vasárnapján a sajtoskáli templom udvarán a gyermekek szép verseket szavaltak, a
kórus pedig adventhez illõ énekeket énekelt.

Decemberi események Sajtoskálon
• 2015. december 11. Adventi kézmûves –
délután a kultúrházban.
• 2015. december 24. Betlehemes játék,
Adventi hangverseny a templomban.

TANFOLYAM INDUL

FELNÕTTEKNEK

TÖMÖRDÖN!
Felnõtt kezdõ társastánc
tanfolyam indul Tömördön
2016. január 13.-2016. március 16. között minden szerdán 18.30-20.00 óráig a Faluházban standard és latin
amerikai tánc kategóriában.

A tanfolyam 10x1,5 óra idõtartamú.
Részvétel díj 10.000,- Ft/pár.
Táncoktató: Debreczeni Attila
táncpedagógus Az utolsó táncórán bankett!
Jelentkezni:
• puklerbea@gmail.com
• +36 70 3607 104-es telefonszámon lehet 5.000 Ft elõleg befizetésével, egyeztetett idõpontban.
A tanfolyamon legfeljebb 15
pár tud részt venni a jelentkezés
sorrendjében.
„Tán colj! Boldogabb leszel!“
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Családias volt a légkör, ahogy Szabó Miklós
plébános úr, a hívek, a kórus tagok és a
gyermekek körülállták az adventi koszorút,
amin már világított az elsõ adventi gyer tya,
jelezve, hogy kezdetét veszi az adventi idõszak. A falu is adventi hangulatba öltözik ebben az idõszakban, az ablakokban, a fenyõfákon, az udvarokban megjelennek a világító, fényes díszek. Nem csak a házakat, hanem a lelkünket is ünneplõbe öltöztetjük. Bár
kis falu Sajtoskál, de annál nagyobb a lakóinak a szíve, szeretete, ami az adventi idõszakban különösen fontos. Készüljünk együtt
a karácsonyra, Jézus születésére.
BB.

csak az ünnepeltnek, de a
családtagoknak is nagy
öröm. Ebben az örömben bõvelkedhetett Sajtoskál lakója
özv. Hoós Sándorné, Manci
néni, aki 2015. november 23án ünnepelte 95. születésnapját. Ebbõl az alkalomból
köszöntötte fel Õt szép virágcsokorral, és ajándékkosárral
Haller Imre polgármester úr,
Vincze György jegyzõ úr, és az
önkormányzat dolgozói, akik
egyben átadták Orbán Viktor
miniszterelnök által küldött
emléklapot is.
Manci néni jó egészségének örvendhet nagy családja. 5 gyermeke, 13 unokája,
11 dédunokája, és még 1 ükunokája is van.

Manci néni tõsgyökeres
sajtoskáli lakos. Fiatal korában
Pesten cselédként dolgozott,
de a szerelem vissza
hozta szülõfalujába,
Sajtoskálra. Férjhez
ment, és utána már
itthon is maradt,
Sajtoskálon. Háztartásbeliként, varrónõként, és áruátvevõként is dolgozott.
Szabadidejében,
míg egészsége engedte szívesen fejtett rejtvényeket, készített kézimunkákat és gobelineket. Fõként történelmi mondákat szeretett olvasni. Ma is
szívesen olvas szabadidejében újságokat, és néz TV-t.
Szeretett sütni, régen szívesen segített akár egy egész
lakodalmat is kisütni. A falu kirándulásokon is mindig részt
vett, szívesen utazott, járt külföldön is. Nagyon szereti a virágokat, az otthoni kertben is
mindig gondozta õket. Manci
nénit bátran hívhatom a falu
Manci nénijének, hiszen mindenki ismeri és szereti. Kívánom neki, hogy az Isten éltesse Õt még nagyon sokáig
erõben, egészségben! BB.

TÁRSASTÁNC
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Adventi ünnep
Nemesládonyban
Advent elsõ vasárnapján ünnepelni gyûlt össze a nemesládonyiak
közössége a faluház melletti téren,
hogy együtt készüljenek fel az adventi idõszakra, a legszebb ünnep,
a karácsony várására. Németh
László polgármester úr köszöntötte
a falubelieket. Szabó Miklós plébános úr és Pécsinger Éva evangélikus lelkész asszony az adventi igékkel az emberi lélek felkészülését se-

gítették Jézus születésének ünnepére. Kérték a jelenlévõket, fogadják be a szeretetet, várják áhítattal
a Kisdedet. Az elsõ gyertya lángjának fellobbanása után a faluházban folytatódott az ünneplés. A
gyerekek és fiatalok télköszöntõ,

karácsonyváró versekkel fejezték ki
az ünnep iránti érzéseiket. Az elmúlt
év legemlékezetesebb eseményeit
képekben elevenítették fel, emlékeztek a legszebb pillanatokra.
Majd vendégként Csider Sándor
fõiskolai tanár, költõ Varázshegedû
címû verseskötetében megírt verseit hívta segítségül beszélgetéséhez. Õ is lélekben készült a falu lakóival együtt karácsony szent ünnepére. Az egymás iránti szeretet, megbecsülés érzésének kifejezése hatotta
át beszélgetését
az érdeklõdõ fiatalokkal,
az
idõsebbekkel. A
leg ki seb be ket
játékra is hívta,
hogy így is kifejezzék érzelmeiket, érzéseiket. A
kellemes hangulatú, lélekemelõ
délutánon a képviselõtestület forralt borral, teával, és süteményekkel, kaláccsal látta vendégül a
megjelenteket, akik lélekben feltöltõdve tér tek haza otthonaikba,
magukkal vitték a lelki útravalót.
bserika

Lócsiak Máriazellben
2015. november 29-én, advent
elsõ vasárnapján kirándulni indult a
lócsiak 44 fõs csoportja Máriazellbe.
Reggel 8 órakor vette kezdetét az
utazásuk. Elsõ megálló a Maria
Schutzi kegytemplomnál volt, ahol
megnézték a templomot és megkóstolták a híres kolostori fánkot. A cso-

található Arzberger család likõrmanufaktúráját keresték fel, ahol kóstolhattak is a híres likõrökbõl és betekintést kaptak a készítésükbe is. A szabadprogram idején megnézték a fõtéren található 12 méter átmérõjû,
függõ adventi koszorút, az élõ betlehemet, és magát az adventi vásárt.

daforrásnál pedig megmosták szemüket. Utána indultak tovább
Máriazellbe. Itt a Bazilikát tekintették
meg, ahol a Mindszenty emlékhelynél is megálltak, majd a templomot
csodálták meg belülrõl és kívülrõl is.
Nagyon tetszett mindenkinek. A
templomtól felgyalogoltak a mechanikus betlehemhez, amely a keresztút
egyik állomásaként egy családi ház
földszintjén található.A monumentális
mestermû történetet mutat be. Az Újszövetség 12 jelenetét csodálhatták
meg, 130 mozgó figurával, festõi
háttérrel. Ezután a Pirker család mézeskalács üzemének bemutatótermében jártak. Majd a város fõterén

A csodálatos adventi hangulatot
maga a hó is fokozta. A gyerekek
legnagyobb öröme maga a hó látványa volt, elsõ dolguk a hógolyózás
volt. Mikor már kellõképpen vizesek
lettek, mehettek a vásárba, ahol persze újra a kezekbe kerültek a hógolyók. Sok-sok szép élménnyel és mesélni valóval tértek haza. Útközben
hazafelé a buszból megcsodálták
Sopron kivilágított várkerületét, ami
szintén nagyon tetszett mindenkinek.
El is határozták, hogy ide visszatérnek. A szép élményért, lelki feltöltõdésért köszönetüket fejezik ki a résztvevõk az önkormányzat képviselõtestületének.
bserika
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Rövid hírek
• Nagygeresd
Nagygeresdi Advent
A hagyományos adventi ünnepségre idén
november 29-én, november utolsó vasárnapján
került sor. A rendezvény 15 órakor kezdõdött a
faluháznál, ahol a már délelõtt felállított fenyõ és
az adventi koszorú várta községünk lakosságát.
Németh Lajos polgármester úr üdvözlõ szavai
után Borzon Fanni, Németh Nikolett, és Sárosi
Klaudia verssel köszöntötte az ünnepet. Ezt követõen a katolikus egyház képviselõje beszélt többek között az advent jelentõségérõl. Községünk
evangélikus lelkészasszonya egyéb teendõire

Egy szép õszi reggelen 11 lelkes kislány, bizakodó anyukáinkkal és Boros Evelin mûvészeti vezetõvel elindultunk idei második országos mazsorett
fesztiválunra, Törökbálintra. A hosszú úton zenehallgatással, olvasással, beszélgetéssel és egy kis
nassolással töltöttük az idõt. Kora délelõtt megérkeztünk a törökbálinti Mûvelõdési Központba.
A gyors regisztráció után el is
foglalhattuk a váciakkal közös, tágas öltözõnket. Rövid színpadi próba után a lányok szolid, de mutatós sminket kaptak. A házon belül
fogyaszthattuk el az ebédünket,
ami mindenkinek nagyon ízlett. Ezután folytatódott a készülõdés: öltözés, frizura elkészítése és egy kis
sminkigazítás. Rövid várakozás
után Zoltán Erika konferálta be a
csapatokat. A lányok bevonultak a váci, debreceni, mosonmagyaróvári, kapuvári, kiskunfélegyházi,
árpádi, pétfürdõi, solti, törökbálinti és budapesti
csoportokkal együtt egy közös menetelésre. Korcsoportjukban elsõként kezdhettek botforgatós
számmal, majd a 2. körben pom-pommal mutatták be a tanultakat. A lányok fegyelmezetten, öszszeszedetten táncoltak, alkalmazva a vezetõjüktõl
tanultakat.
Amíg a többi csapat is megmérettetésre került
az izgalmakat maguk mögött hagyva a rózsaszirmok kézmûves foglalkozáson vettek részt. Nyakláncot, tollas díszeket és virágokat készítettek. A szünetekben az Erica Dance School tartott bemutatót a

tánc egy másik oldalát bemutatva az érdeklõdõknek. Az eredményhirdetésen a lányok (és a felnõttek) óriási örömére arany oklevelet szereztek. Mindenki ajándékot kapott és az indulás elõtt még
egy kis fényképezkedésre is sor került.
Az esti fényeket csodálva hazaindultunk és
énekléssel, mondókázással jókedvû beszélgetéssel

múlattuk az idõt. Késõ este érkeztünk haza fáradtan, de jókedvûen. Nagy öröm mindenki számára,
hogy a nagy városok mazsorett csoportjai mellett
megfelelõ kitartással, szorgalommal sok éves gyakorlással kis városunk hírnevét is növeltük egy országos versenyen.
Köszönet minden szülõnek és hozzátartozónak,
aki segíti gyermekét, hogy részt vehessen a
csepregi mazsorett életében, külön köszönet a
Csepregi Mûvelõdési Háznak és Ziembicki Erzsébetnek. És végül, de nem utolsó sorban szeretnénk
megköszönni Boros Evelinnek kitartását, türelmét,
mutatós és szép koreográfiáit és azt, hogy mindig
hisz bennünk!
egy mazsorettes anyuka

Pályázatok útján segít az önkormányzat
Két pályázat is lehetõséget biztosít arra,
hogy támogatásban részesüljenek a csepregi
családok.
A Bursa Hungarica pályázat által a felsõoktatásban tanuló helyi fiatalok támogathatóak, bízva abban, hogy a megszerzett tudást Városuk
javára is kamatoztatják majd. A 700 000 Ft-os
támogatási alapra – a határidõ végéig – november 9-ig 17 pályázó adta be igényét, közülük 7 fõ új pályázó volt. A testületi döntésnek köszönhetõen így 3500 Ft-tól 5000 Ft-ig terjedõ havi támogatást ítéltek meg minden pályázó diák
számára, akiknek az állam ugyanakkora összeggel egészíti ki 10 hónapon át ösztöndíjukat, támogatva így továbbtanulásukat.
Az oktatás támogatása mellett, Csepreg Város Önkormányzata lehetõségeihez mérten és

minden pályázati forrást kihasználva kiemelten
támogatja a szociális rászoruló családokat is. A
belügyminisztériumi döntés értelmében az idei
esztendõben 853.440 Ft értékû tûzifa-támogatásban részesült Városunk.
A támogatásra sokan jelezték igényüket, így
a Kovács András Elnök Úr által vezetett Humánpolitikai Bizottság végül mind a 49 család számára ítélt meg támogatást.
Amint lehetõség nyílt rá az Önkormányzat
megrendelte a megítélt fát, melyet kiszállítást
követõen a Városgazdálkodás munkatársai fognak felvágni és a családokhoz eljuttatni.
A Város vezetése reméli, hogy ha kismértékben is, de sikerül majd enyhíteni a téli tüzelõ
okozta hiányt.
OT
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hivatkozva, nem tette tiszteletét az eseményen.
Az ünnepség „hivatalos” részét követve, forró
tea, forralt bor, és finom sütemények várták az
ünnepre összegyûlt embereket.
Köszönet illeti mindazokat, akik az adventi
koszorú elkészítésében, a fenyõ felállításában
segítettek. Köszönet a tea, a forralt bor, a sütemények elkészítõinek, illetve felajánlóinak is. Ezzel családias hangulatúvá tették ezt a szép ünnepet, hisz elmondhatjuk, hogy az ilyen kis közösségek szinte családként mûködnek. Elõfordulnak nézeteltérések, civódások – mint ahogy
a legjobb családokban is –, de minden jó érzésû, normálisan gondolkodó ember, közössége
jól felfogott érdekében hamar túllép ezeken. A
vélt vagy valós sérelmeket félretéve dolgozik, és
segít akkor, amikor szükség van rá.
Béres Péter

Rózsasziromok Törökbálinton
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Hogyan tovább? – FIP
elõadás a Nádasdy Szakközépiskolában
A Felsõ-Répcementi Kistérségi
Foglalkoztatási Információs Pont nem
ismeretlen a csepregi lakosok számára, hiszen munkaerõ-piaci információkért fordulhatnak az irodához,
és ügyintézõjéhez Bárány Rékához.
Augusztusi lapszámunkban már bemutattuk az irodát, amit a Szebb Holnapért közhasznú Egyesület mûködtet. A Foglalkoztatási Információs Pont
együttmûködik a Vas Megyei Kor-

munkaerõ-piaci elõadást tartott
Prácser Tamás a Foglalkoztatási Fõosztály munkatársa és Bárány Réka a
FIP-iroda ügyintézõje.
Az elõadás célja az volt, hogy a
hamarosan munkaerõ-piacra kikerülõ fiatalokat felkészítse a munkavállalással kapcsolatos helyzetre. Az elõadásban felhívták a figyelmüket arra, hogy ne csak a hirdetésekben
megjelenõ állásokra nyújtsák be az

mányhivatal Foglalkoztatási Osztályával és a Szombathelyi Járási Hivatal Munkaerõ-piaci Pont Kõszegi
munkatársaival, mindkét szervezettel
szoros szakmai kapcsolatban áll. Ennek az együttmûködésnek köszönhetõen tartottak közösen tájékoztatót a
csepregi Szakközépiskolában.
November 25-én a csepregi
Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Mûszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium diákjainak

önéletrajzukat, hanem kapcsolati tõkéjüket kihasználva maguk is aktívan
keressenek állást. Az elõadáson tippeket kaphattak az önéletrajzírással
kapcsolatban, ezen kívül felhívták a
figyelmüket arra, mik azok a tipikus
hibák, amiket érdemes kerülniük. A
tájékoztatón megismerhették a Foglalkoztatási Fõosztály álláskeresõk
számára nyújtott szolgáltatásait, ezen
kívül hasznos tanácsokkal látták el
õket az elõadók.
OT

Megújulnak a szociális
bérlakások Csepregen
Csepreg Város vezetése egy átfogó fejlesztési programot indított el
az idei esztendõben a szociális bérlakások felújítására. Sajnos az elõzõ
városvezetés nem fordított kellõ figyelmet arra, hogy a lakbérekbõl
befolyó összegeket, vagy legalábbis azoknak egy részét a lakások karbantartására, felújítására visszaforgassa, így azok rendkívül rossz állapotba kerültek a hosszú évtizedek
alatt.
A legfõbb problémát az jelenti,
hogy a tetõgerendák, lécezések elkorhadtak, a cserépfedés töredezetté és hiányossá vált, a kémények egy része újrarakásra
szorul, a falakról omlik a vakolat, a nyílászárók kritikus állapotban vannak, az ereszcsatornák pedig már nem
látták el funkciójukat.
A szociális bérlakások felújítása és komfortérzet növelése a függõ ereszcsatornák,
lefolyók és tartóvasak cseréjével kezdõdött meg, amely
érintette a Széchenyi tér 16, Széchenyi tér 25, azaz paplak, a Széchenyi
tér 26 Czigli ház, a Széchenyi köz 7,
Deák utca 8, Hunyadi utca 12 szám
alatti önkormányzati ingatlanokat.
Megújult az ereszcsatorna mindemellett a temetõ ravatalozójánál is,
így az áprilisban átadott új elõtetõ

után, újabb fejlesztés valósulhatott
meg.
A tetõjavítási és karbantartási
munkálatok november hónapban a
Széchenyi tér 25. és 26.-ot érintették,
ugyanis rossz állapotuk miatt gyakorivá váltak a beázások. Számos törött
és hiányzó cserép került pótlásra,
mely folyamat az állagmegóvást
szolgálja.
A Városvezetés törekszik arra,
hogy a felmerülõ munkálatok ellátásánál minél kevesebbszer vegyen
igénybe külsõ szolgáltatót, amit lehet, azt a Városgazdálkodás munka-

társai végeznek el, költséghatékonyabbá téve így a mûködést. Ennek
eredményeképpen az idei esztendõben saját kivitelezésben készült el a
Széchenyi tér 26. szám alatt található ingatlan teljes vízhálózat cseréje,
illetve az épület lábazatának bepucolása is.
H.Z.
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Rövid hírek
• Iklanberény
Iklanberényi advent
Rövidek a nappalok, hosszabbak az éjszakák, közeleg az év vége. Megjelennek a karácsonyi díszek az utcákon, tereken. Megérkezett az adventi idõszak. Iklanberénybe is elkezdõdött a karácsonyi készülõdés. Felkerültek az ünnepi fények, feldíszítették a falu karácsonyfáját. Elkészült az adventi koszorú a

Sulics család segítségével. A kis település kápolnája is ünnepi fénybe pompázik melyre
tormásligeti Bencsik Ferenctõl kapott angyal
került. A karácsonyi angyal világításban
Heinz Sevenich segített.
A világítást pedig Róka Lajosnak és feleségének Anikónak köszönheti a falu. Az önkormányzat az elsõ gyer tya meggyújtásakor
megvendégelte a település lakóit. Az elkövetkezõ hétvégeken is tervezik, hogy együtt
gyújtják meg a gyertyát a kis közösség.
Sulics Bogi

Egyházasfalu

novemberi örömei

Évente megismétlõdõ, kedves programja
önkormányzatunknak, hogy köszöntõ ünnepséget szervez a falu idõs lakosai számára, amely
idén november 13-án, a csodásan felújított,
kedvelt vendéglátóhelyen került megrendezésre. A varázslatos szépségû teremben, a mesebeli „terülj asztalkát” idézõ vendéglátás kíséretében, a helyi óvodások és iskolások, valamint a Színjátszó
kör 100 évesek
klubját megelevenítõ mûsora késztette
örömteli,
nagy
tapsra az ünnepelteket. Az est meglepetés sztár vendégei Illés Gabriella, s
a résztvevõk ifjúkorának legkedveltebb slágereit elõadó Krasznai Tamás voltak, akik szívet-lelket gyönyörködtetõ dallamaikat jó ízlésû humorral is fûszerezték. Meghatott pillanatok tanúi voltunk,
amikor polgármesterünk ezúttal is köszöntötte
községünk legidõsebb polgárait, Hor váth
Ferencnét, és Domnanics Ernõt, s egyúttal köszönetet mondott a helyi Nyugdíjas Klubnak is, a
falu életében hosszú évek óta tanúsított, aktív,
nélkülözhetetlen segítséget nyújtó tevékenységéért. A csaknem éjfélig tartó, derûs összejövetel külön öröme volt, Major Miklós úr karácsonyi
ünneplésre szóló meghívása, melynek kereté-

ben december folyamán immár hatodik alkalommal látja vendégül kis falunk több mint száz
fõt számláló nyugdíjas korosztályát.
A hónap második fele is tartogatott ünnepi pillanatokat. November 21-én a helyi keresztényi kórus adott gyönyörû templomi koncertet Szent Erzsébetnek, a szegények pártfogójának tiszteletére. A

közel egy órás, felebaráti szeretetet erõsítõ áhítat
befejezéseként a Keresztényi Pékség által sütött
Szent Erzsébet cipókkal, meghatottan távoztak a
hívõk. A következõ nap vasárnap délutánja pedig már Adventet idézte a Platán téri hangulatos
vásár keretében, amely minden eddiginél nagyobb látogatottságot mondhat magáénak ízléses, szép kézmûves termékeivel. A Falufejlesztõ
Egyesület által rendezett eseményen a résztvevõk sötétedésig kortyolgatták a finom forralt bort
a közelgõ karácsonyi ünnepek örömeirõl és eseményeirõl beszélgetve.
Major
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Kész a kastélytetõ, késõbb
fecskeház lehet a földszinten
Összetartó a falu lakossága, rengeteg a program. Munkanélküli nincs, a közmunkások a kastélyon dolgoztak az elmúlt hetekben.
„Ha körbezárnák a falut egy fallal, akkor is
megélnénk” – értékelt 2015. végén Sándor József
polgármester. A munka híve, nem a dicsekvésé,
pedig van mire büszkének lenni Egyházasfaluban.
Épül-szépül Egyházasfalu kastélya. December
közepén átadják a felújított tetõszerkezetet.
– Teljesen hiányoztak darabok, jól látszik, hogy
mekkora munka volt, az alapjaitól hiányoztak födémrészek – mutatta Sándor József polgármester.
9,5 millió forintos beruházás zárul, a bekerülési
költség nagyobb részét, 5 millió forintot a Nemzeti
Kulturális Alap forrásából finanszírozták. Ez egyelõre az állagmegóvás egy része, ennél komolyabb
tervek vannak a kipucolt kertû épülettel.
– Hiányzik egy kultúrház, az nincs Egyházasfaluban. Építenénk, de 2021-ig biztosan nem
lesz rá Európai Uniós pályázati forrás. Ekkor gondoltunk arra, hogy a kastély jó közösségi tér lenne – mesélte a polgármester. Kibõvítenék hátrafelé az egyik szárnyat. A közösségi tér belakása
nem probléma: a Falufejlesztõ Egyesület csak
az egyik civil szervezõdés, aktívak még a helyi
tûzoltók és a sportegyesület is. Plusz kiadást,
költséget persze nem szeretne magának az önkormányzat, ezért önfenntartóvá tennék a XVIII.
században épült Ebergényi-kastélyt. A ma már
eklektikus stílusú épület hasznos alapterülete 530
négyzetméter. Ha a kulturális központ elkészül,
akkor is marad hely három kisebb lakás kialakításának.

– Fecskeházként mûködhetne, a fiatalok kedvezményes lakhatáshoz jutnának, ha letelepednek a faluban, tudnának gyûjtögetni a jelképes
összegû bérleti díj mellett.
Ehhez persze teljes felújításra van szükség, ahhoz 66 millió forintnyi pályázati pénzt remél az önkormányzat. Az udvarrendezés is elkezdõdött: a hivatal-egészségház épülettel közösen két hektáros
terület lehet egy szabadtéri létesítmény. Az alapok

már látszanak, rendezett, fedett közösségi tér terül
el a gazból „elõkerült” platán elõtt. A fa óriási és
körbe „rejtélyese” kitaposott sáv…
– Az ovisok szokták körbeállni, ölelgetik a nyolc
méteres átmérõt – mesélte a polgármester.

S ha már ovisok: bõvül a falu, a szó szoros értelmében is.
– Kilenc terhes kismamánk van, azért ez egy
861 lelkes faluban nagy szó! – mondta büszkén a
polgármester az évértékelés apropóján. Több számot is sorolt: 54 „saját” gyerek jár az iskolába, 25

az oviba. Az óvoda csoportjait kényszerûségbõl
összevonták. Az eredmény pedig nem kesergés a
megszorításokon, hanem öröm: egy családias intézmény jött létre.
A december is mozgalmas Egyházasfaluban.
10-én értékelik az évet: közmeghallgatást tart a település vezetése. Közben az év végi ünnepeket
megünnepli a közösség: közösen készítették a karácsonyi dekorációt, a koszorúfonás helyszíne már
hagyományosan a polgármester pince volt. A Két
koszorú is készül ilyenkor: mind a két templom elé
került egy-egy. A férfiak Betlehemet állítottak, vásározással kezdõdött már advent elõtt a karácsonyvárás. A Mikulás hintón érkezik a gyerekekhez, fellép a helyi keresztény kórus, a répcelaki énekkar
pedig gótikus zenét hoz Egyházasfaluba.
yde
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Rövid hírek
• Lócs
Lobog az elsõ gyertyaláng
Lócson advent elsõ szombatján az ünnepi
szentmise után a falubeliek nem tértek haza
otthonaikba, hanem a falu fõterére siettek,
hogy a szépen feldíszített adventi koszorú, és
betlehem mellett ünnepre gyûljenek össze. A
falu közösségében Szalai Gábor plébános úr
megszentelte az adventi jelképeket, majd
meghitt, várakozással teli gondolatok és ének

kíséretében fellobbant a koszorún az elsõgyertya fénylõ lángja. Az ünneplõ közösséget
a szervezõk forralt borral, teával és a háziaszszonyok által készített finom házi süteménnyel
kínálták. A beszélgetések során várakozással
tekintettek a közelgõ ünnep felé.
bse

Egészségünkre
A büki iskola Pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra nevelés. A tanulók számára mind a tanórai, mind a
tanórán kívüli foglalkozások keretében több olyan
lehetõséget biztosítanak, amelyekkel az egészség
fontosságára hívják fel a diákok figyelmét. November 9-13-ig a - Nestlé által támogatott- egészségnevelési hét keretében mindhárom tagozaton változatos programokat szerveztek. A hétfõi reggeli
tornát követõen a répcelaki Pannontej Zrt. munkatársai ismertették meg a diákokat a sajtkészítés rejtelmeivel, és kóstolhatták a finomabbnál-finomabb sajtokat a gyár támogatásával.
Az alsósok a fogorvosnál is tettek látogatást,
és fogas kérdésekre válaszoltak. Gyümölcsökbõl
szebbnél szebb mandalákat készítettek a legkisebbek, és meg is ették az egészség vonatát, az
egészségórát, vagy éppen a pálmafás tengerpartot ábrázoló gyümölcsképeket. Mihályka Tibor,
aki az iskolagyümölcs program keretében egész
évben ellátja tanulóinkat almával és körtével,
most még több finomsággal támogatta a gyerekeket. A felsõsök az FNP fõzõsuliban mézeskalácsot sütöttek, gyümölcssalátát, vidám szendvicseket, vendégváró zöldséges falatkákat készítettek
és fogyasztottak. A játékos vetélkedõn a felsõs
csapatok mérték össze ismereteiket a fûszerekrõl,
gyümölcsökrõl, zöldségekrõl. Rímet is faragtak az
egészségrõl. Az alsósok minden nap egy kérdés
megválaszolásával és a vitaminvadászattal is bi-

zonyították ismereteiket az egészség fontosságáról. Mozgásban sem volt hiány a héten. A teljes diáksereg részt vett valamilyen szervezett mozgásformában a mindennapi testnevelés órákon kívül
is. Gyógyszerész tartott elõadást és bemutatót a 34. évfolyamosoknak. Megismertette õket a

gyógynövényekkel, a belõlük készített teákkal és
gyógy-készítményekkel is. A hét programjaira a
koronát a méhekrõl, a mézrõl, a méz készítésérõl
és fogyasztásáról tartott interaktív elõadások, kóstolók tették fel. Ezekkel a mézkóstolókkal bekapcsolódott az iskola is az Európai Mézes Reggeli
Programba. A program révén remélhetõleg egyre
több gyerek szereti meg és fogyasztja a mézet a
mindennapok során. A szakiskolás csapatok „Fõzõcske, de ökosan” fõzõversenyén pedig a paleo
ételek kaptak hangsúlyos szerepet. Köszönettel
tartozunk mindenkinek, aki a rendezvényünket
bármi módon támogatta.
bse

Haladó kivitelezés – újabb lakossági egyeztetés
Mindeközben november 19-én csütörtökön a Csokonai utca csapadékvíz elvezetés
tervei is újra az érintettek elé kerültek, hiszen a

korábbi fórumot annak jegyében zár ták,
hogy a javaslatokkal átdolgozott tervek ismét
a lakók elé kerülnek.

„Örülök annak, hogy a lakosság ilyen aktívan részt vett az egyeztetéseken, melynek
köszönhetõen sikerült egy kompromisszumos
ter vet elfogadni. A munkálatok
remélhetõleg már jövõ tavasszal
megkezdõdhetnek, felkészülten
várjuk a pályázati forrás kiírását.
Addig is bízom abban, hogy
képviselõ-testület minden tagja
támogatni fogja azon elképzelésem, hogy a jelenleg rendelkezésre álló jelentõs forrást a jövõ évi, 2016-os költségvetésben
erre a célra nevesítve elkülönítse.” – nyilatkozta Vlasich Krisztián Csepreg
Város Polgármestere.
OT
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A 2015. október 12-i lakossági fórumot követõen egy újabb egyeztetésre invitálta Csepreg
Város Polgármestere a Csokonai és a Nádasdy
utca egy szakaszának lakóit.
Miután az utcában felmérésre került a
szennyvíz és ivóvíz hálózatának állapota, az
önkormányzat megrendelte annak rekonstrukcióját 6 586 474 Ft értékben. Az ivóvízellátó hálózat rekonstrukciós kivitelezése lezárult,
mely során kicserélésre került 34 db csõbéklyó a bekötõvezetékeken, 34 db vízmérõakna
óra elõtti elzáró, illetve 5 db tûzcsap.
Megkezdõdtek azonban a szennyvízelvezetõ hálózat rekonstrukciós munkálatai is, melyet a
szerzõdés értelmében – amennyiben az idõjárás is lehetõvé teszi – 2015. december végével
befejeznek a kivitelezõk.
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Adventi teaeste
a büki iskolában
Advent elsõ vasárnapjának elõestéjén immár tizedik alkalommal
gyûltek össze a büki iskola pedagógusai és a gyerekek szülei a Mûvelõdési Központ nagytermében, hogy
közösen gyújtsák meg az adventi koszorú elsõ gyertyáját ünnepélyes ke-

retek között. Hagyományteremtõ
szándékkal 2006-ban a bejáró tanulók szüleinek kezdeményezésére
szervezték meg az elsõ teaestet,
melynek célja a szülõk és pedagógusok fogadóóránál, szülõi értekezletnél kötetlenebb találkozója, és
egyben a szülõk közötti ismerkedés is
volt. Az év legszebb idõszakára tették
a rendezvény idõpontját, hiszen az
adventi várakozás idején, a meghittség, a nyugalom perceit szerették
volna megragadni erre az összejövetelre. Azóta minden évben ezzel az
ünneppel indul az iskola adventi ünnepségsorozata. A vendégeket

Pócza Csaba igazgató úr és
Szabadkainé Brindicsár Orsolya, a
szülõi munkaközösség elnöke köszöntötte. A gyerekek kedves köszöntõ
mûsora után a beszélgetésé volt a
fõszerep, természetesen az összefogásról, a szülõk és pedagógusok
együttes munkájáról, a gyermekek mindennapi
tevékenységérõl.
Közben teával és
finom házi süteménnyel kínálták
egymást a jelenlévõk. A pedagógusok Tea énekegyüttese lépett
színpadra, mint minden évben, akik
tél - és ünnepköszöntõ dalaikkal
emelték az est hangulatát. Az idei évben visszalátogattak az öregdiákok is
egy dal erejéig és a legkisebbek is
együtt énekeltek nagy lelkesen a tanár nénikkel. A kezdeményezés sikeres volt, minden évben egyre több
érdeklõdõ szülõ jelezte részvételi
szándékát ezen a találkozón. A jubileumi rendezvényre megkétszerezõdött a résztvevõk száma az elsõ alkalomhoz képest. A meghitt hangvételû este mindenkinek kellemes perceket szerzett, megalapozta az ádventi
várakozás hangulatát.
Bse

Lakossági fórum
az adók témájában
Számos lakossági egyeztetésnek
adott otthont az elmúlt hetekben a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme, hiszen a 2015ös közmeghallgatást és a Csokonai
utca csapadékvíz elvezetését tárgyaló két fórumot követõen újabb lakossági egyeztetés zajlott november
23-án az adók témájában.
Az idei esztendõben négy alkalommal tárgyalta a képviselõ-testület
az adók témáját, azonban Vlasich
Krisztián polgármester ígéretéhez híven, nem kerülhettek addig a módosítások elfogadásra, míg azokat a lakosság meg nem ismerte.
Ennek adott remek lehetõséget a fórum, ahol
bár szerény számban, de
képviseltették magukat a
helyi vállalkozók mellett a
gazdák és a magánszemélyek is.
A fórum során elhangzott vélemények és hozzászólások következtetéseként elmondható, hogy a közvélemény megegyezik a polgármester által támogatottal is, mely szerint
csak abban az esetben döntsön a
képviselõ-testület az adók emelése
mellett, ha azzal egyetemben a közterhet viselõk köre is bõvül, így biztosítva az igazságosság elvét. Továbbá

a legfontosabb cél, hogy az adóemelésbõl befolyó plusz forrásokat
fejlesztésekre kell fordítani, ezáltal az
adózók saját maguk is megtapasztalhatják, hogy plusz kiadásaikat
nem az intézményi mûködés emészti
majd fel.
A témát november 26-i ülésén
tárgyalta az öt fõvel ülésezõ képviselõ-testület, melynek során Polgármester úr építményadóra vonatkozó módosító javaslatát csupán egy fõ támogatta, így az a 75 Ft-os emelés

helyett 100 Ft-al emelkedik a 2016os esztendõtõl, tehát 300 Ft-ról 400
Ft-ra változik négyzetméterenként. Az
idegenforgalmi adó 300 Ft-ról 400 Ftra változik, míg a kommunális adó
évi 8 000 Ft-ról 12 000 Ft-ra növekszik.
Új adó bevezetésérõl is döntött a testület, mely a termõföldnek nem minõsülõ adótárgyakra fog vonatkozni.
OT
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Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

December 6 – 2016. február 21. Sopronban, a Liszt
F. Konferencia és Kulturális Központ Munkácsy-termében:
Istenek, emberek, halottak – kiállítás a Szépmûvészeti Múzeum Egyiptomi Gyûjteményének remekmûveibõl.
December 12-én, szombaton Lukácsházán: Luca napi
„Új bor dicsérete” – térségi új borok bemutatója.
December 13-án, vasárnap a reggeli órákban néhány településen: Lucázás.
December 13-án vasárnap 13.30 órakor a Büki Fürdõben, 16 ó. Csepregen, a Promenádon, 16 ó. a Büki
Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár Atriumában: Adventi gyertyagyújtás - mûsorral.
December 13-án és 20-án, vasárnap 14 ó. a Büki
MSK Atriumában: Adventi vásár.
December 14-én, hétfõn 17 ó. Csepregen a PSMSHKban: A Csepregi Zeneiskola karácsonyi koncertje.
December 15-én, kedden 19 ó. Szombathelyen az
Agora MSH-ban: Koncz Zsuzsa koncert.

December 20-án, vasárnap Kõszegen a Jézus Szíve
templomban: Karácsonyi hangverseny.
December 23-án, szerdán 16.30 ó. Csepregen, a
Promenádon: Szabadtéri pásztorjáték – az Ifjúsági Hittancsoport elõadásában.
December 26-án, szombaton 18 ó. Csepregen a Szt.
Miklós templomban: Csepreg Város Fúvószenekara Karácsonyi Hangversenye.
December 27-én, vasárnap 12.30 órától a csepregi
„szõlõhegyeken”: János napi forralt boros túra.
December 28-án, hétfõn Szombathelyen az Agora
MSH-ban: Lord – Kárpátia – Ossián koncert.

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

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

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

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

December 1. Kedd Dr. Nagy Mária • 2.
Szerda Dr. Bencsik István • 3. Csütörtök Dr.
Müller András • 4. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna • 5. Szombat Dr. Petro Andor • 6.
Vasárnap Dr. Petro Andor • 7. Hétfõ Dr.
Bencsik István • 8. Kedd Dr. Nagy Mária •
9. Szerda Dr. Bencsik István • 10. Csütörtök
Dr. Müller András • 11. Péntek Dr. Szilasi Imre • 12. Szombat Dr. Szilasi Imre ( 24 óra) •
13. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 14. Hétfõ Dr.
Szilasi Imre • 15. Kedd Dr. Nagy Mária •
16. Szerda Dr. Bence Zsolt • 17. Csütörtök
Dr. Müller András • 18. Péntek Dr. Szilasi Imre • 19. Szombat Dr. Kator Miklós • 20. Vasárnap Dr. Nagy Gábor • 21. Hétfõ Dr. Földi Sándor • 22. Kedd Dr. Földi Sándor • 23.
Szerda Dr. Kator Miklós • 24. Csütörtök Dr.
Nagy Gábor • 25. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna • 26. Szombat Dr. Szilasi Imre • 27.
Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 28. Hétfõ Dr.
Müller András • 29. Kedd Dr. Földi Sándor
• 30. Szerda Dr. Sudár Zsuzsanna • 31.
Csütörtök Dr. Kator Miklós
Január 1. Péntek Dr. Nagy Gábor • 2.
Szombat Dr. Kator Miklós • 3. Vasárnap Dr.
Bencsik István

December 15-én, kedden 19 ó. Sopronban, a Liszt F.
KKK-ban: Varga Gábor Jazz Trió és barátai Karácsonyi
koncertje.
December 19-én, szombaton 18 ó. a Büki MSK színháztermében: Vásári André adventi koncertje.
December 20-án vasárnap 13.30 órakor a Büki Fürdõben, 15.30 ó. Csepregen, a Promenádon: Adventi
gyertyagyújtás - mûsorral.
December 20-án, vasárnap 15 ó. a Büki MSK
Atriumában: Regöstalálkozó.
December 20-án, vasárnap 16 ó. Csepregen a
PSMSHK-ban: A Csepregi Vegyeskar Egyesület karácsonyi
hangversenye.

December 31-én, csütörtökön Kõszeg város utcáin:
Szilveszteri futás.
December 31-én, csütörtökön 19 órától Bükön a Fürdõétteremben: Szilveszteri programok.
December 31-én, csütörtökön éjjel több település
fõterén: Szilveszter 2015.
2016. január 8-10. Bükön, a Sportcsarnokban: III.
Sportbüfé Teremlabdarúgó Torna.
Január 10-én, vasárnap 19 ó. Szombathelyen az
Agora MSH-ban: A dal neked szól – a Generál Együttes
koncertje.
Január 22-én, pénteken 18 ó. a Büki MSK-ban: Sudár
Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna: Juditból Malvina lesz c.
könyve bemutatója. A szerzõvel beszélget dr. Fûzfa Balázs
irodalomtörténész, a kiadó vezetõje. Közremûködnek a
Csepregi Olvasókör tagjai.
Január 23-án, szombaton Kõszegen, a Jurisics vár
lovagtermében: Iparos bál.

„Bor, bor, bor de jó a csepregi bor”
ERZSÉBET- NAPI ÚJ BORBEMUTATÓ CSEPREGEN
A Farkas Sándor Egylet tagjai, a
Csepregi Hegyközség és a Csepregi
Borbarát Hölgyek Egyesülete ismét
Erzsébet-napi mûsorral várták az érdeklõdõket a csepregi Petõfi Sándor
Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárban november 21-én.
Elõször a Farkas Sándor Egylet
Tagjai adtak elõ vidám, szórakoztató darabot, majd a Gyöngyöshermáni Szentkirályi Polgári kör nótásai
„boros” nótákat adtak elõ, nagy sikert aratva. Megalapozták a jó hangulatot a borbemutatóra.
Ezután a csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete valamint a
csepregi Hegyközség boros gazdái
kaptak lehetõséget, hogy bemutathassák az új borokat.
Örültünk, hogy a lukácsházi Borbarát Hölgyek valamint a kõszegi

borosgazdák és a kõszegi Borbarát
Hölgyek is képviseltették magukat
ezen az estén. Külön megtiszteltetés

A legidõsebb csepregi
borosgazda is elhozta a borát

volt számunkra hogy a Borkirálynõ is
eljött a bemutatóra.

Az idei évben Horváth Csaba és
Horváth József mutathatta be új borát az érdeklõdõknek.
A plébános úr megáldotta az új
bort, majd a polgármester úr, valamint Horváth Edina, a Borbarát Hölgyek vezetõje is köszöntötte az
egybegyûlt vendégeket.
Az aulában aztán a vendégek
meg is kóstolhatták a gazdák reményteljes, jó borait, de a gazdák is
kíváncsiak voltak egymás boraira,
egymás õszinte véleményére. Természetesen a zsíros kenyér és a baráti beszélgetések sem maradhattak
el a kóstolgatás közben.
Reméljük, hogy a Vízkereszti Borbemutatóra tovább fejlõdnek, érnek
ezek a borok.
Horváthné
Pados Teréz
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukmsk.hu/, http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu honlapokon. A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják
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90 éve szeretetben
November 20-án pénteken otthonában köszöntötte Vlasich Krisztán Csepreg Város Polgármestere kilencvenedik születésnapja alkalmából Kovács Józsefnét, Róza nénit. Róza néni jó
egészségi állapotnak örvend, szívesen végzi a

mai napig a kerti munkát, így három gyermeke
mellett, két unokájának és három dédunokájának büszke, tevékeny nagymamája lehet.
Ezúton is kívánunk neki nagyon jó egészséget és sok, boldog esztendõt!
OT

Évfordulós rendezvény Bükön könyvbemutatóval
Neve említésének 750 éves jubileuma mellett
idén több kerek évforduló is kapcsolódik a kisvároshoz. November utolsó vasárnapján a Büki Evangélikus Egyházközség ünnepi istentiszteletet tartott,
hiszen II. József türelmi rendelete után, 230 éve
építhették és 1785. advent 1. vasárnapján szentelték fel a gyülekezet templomát. A szertartást követõen mutatták be Szabó József: A Büki Evangélikus
Egyházközség története címû könyvét.
Az ünnepre érkezõ híveket és vendégeket az
ifjúsági önkormányzat és a bábcsoport által készített betlehem várta. A résztvevõket Simon Réka lelkésznõ köszöntötte. Emlékeztetett a gyülekezet
több száz éves múltjára, küzdelmeire és a lócsi hívekkel összefogó három bükiek áldozatos tevékenységére, mely a templom felépítését eredményezte. Az istentiszteleten részt vett és igét hirdetett
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke. Beszélt arról, hogy az új
egyházi év kezdetén megállunk és elgondolkodunk a világban történõ eseményeken, s azon,
hogy mi vár ránk? Isten és fia egészen másképp
oldották meg a problémákat, mint az ember gondolná és a próféták jövendölték. Jézus nem erõszakkal, hanem a szelídség és a békesség szavával érte el a célját. Õ és a szeretet mindig velünk
van – fogalmazott a püspök –, s ez távlatot nyit

elõttünk. Az úrvacsoraosztásban közremûködött
Szidoly Roland teológushallgató is. Közben énekkel szolgált a Büki Nõi Kar.
A szertartást ünnepi közgyûlés követte, melyen bemutatásra került Szabó József, kezdetben
rk. katolikus kántortanító, majd tanár és helytör-

ténész gyülekezet-történeti mûve, mely évtizedek óta kiadásra várt. A városi önkormányzat és
a püspök úr támogatásával a Magyar Nyugat
Könyvkiadó jelentette meg. Gyurácz Ferenc, a
kiadó tulajdonosa és vezetõje méltatta a szerzõ
munkásságát, kiemelte: nagy szerepe van abban, hogy a település múltját és néprajzát jól is-

merhetjük. Az egyháztörténeti könyv az egyik
legalaposabb és legértékesebb mûve. A kézirat elkészülte utáni évtizedek gyülekezet-történeti adataival Simon Réka lelkésznõ egészítette
ki Jóska bácsi munkáját. D. Keveházi László,
evangélikus lelkész, egyháztör ténész már a
könyv elõszavában is elismerõen
szól a szerzõ ökomeniát megelõzõ
empátiájáról a másik vallással
kapcsolatban. A közgyûlésen elmondta, hogy ebben szerepe volt
a korabeli lelkésznek, Fülöp Dezsõnek, aki az 1930-as évektõl kezdõdõen a vallások közeledését szorgalmazta a településen. Másrészt
pedig Komjáthy Lajos lelkésznek,
aki bizalommal adta át Szabó Józsefnek az evangélikus egyház iratait és jegyzõkönyveit. Ezek és a
szer zõ rendkívüli tulajdonságai
„egy izgalmas és szépen megírt történetet”
eredményeztek.
Az ünnepség a gyülekezeti házban szeretetvendégséggel folytatódott. Majd a fiatalok számoltak be amerikai és finn útjukról. A gyerekeknek pedig kézmûves foglalkozást tartottak.
SF
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