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Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 2007-2013 keretében támogatott HATÁRKÕ-RADÍR - közösen a
határtérség átjárhatóságáért projekt záró
rendezvényére került sor két nappal a beharangozott világvége elõtt Zsirán.
Átadásra került a Zsira-Nikitsch felé vezetõ
út, valamint a Zsira-Lutzmannsburg felé vezetõ út magyarországi szakasza.

A Nikitsch felé vezetõ út átadásán a köszöntõk után a nemzeti színû szalag átvágása
következett. A szalagot Magyar Levente külügyi és külgazdasági ügyekért felelõs helyettes államtitkár, Helmut Bieler a burgenlandi
kormány tanácsnoka, Johann Balogh
nikitschi,- Dorogi Árpád zsirai,- és Talabér Jenõ sopronhorpácsi polgármesterek, Ivanics
Ferenc országgyûlési képviselõ és Dr. Horváth
Csaba a VÁTI Közös Technikai Titkárság vezetõje vágta át.
Fél órával késõbb a Lutzmannsburg felé
vezetõ út átadása már rövidebbre sikerült a
hideg idõ miatt, bár forró tea és puncs várta
a megnyitóra érkezõket. A szalagot itt szintén
a helyettes államtitkár, a burgenlandi kormány tanácsnoka, az országgyûlési képviselõ, a zsirai polgármester, a VÁTI vezetõje valamint Wolfgang Stündl a Sonnentherme igazgatója és Christian Rohrer Lutzmannsburg polgármestere vágta át.

Mindkét helyszínen megáldotta az elkészült utat Juhos Imre plébános.
A program 11 órától az IKSZT épületében
folytatódott az ünnepi beszédekkel. Helmut
Bieler a burgenlandi kormány tanácsnoka
ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a jövõ év
tavaszán az osztrák fél is megkezdi a határon
átvezetõ, Locsmándot elkerülõ út építését.
Valamennyi felszólaló hangsúlyozta a határ

Zsira-Lutzmannsburg felé vezetõ út

átjárhatóságának fontosságát, a jószomszédi
kapcsolatok építését illetve folytatását.
Végül állófogadással zárult a projektzáró
rendezvény.
Kíváncsian várjuk a folytatást, hogy mielõbb birtokba vehessük a locsmándi útszakaszt is, ugyanúgy, ahogy már egy éve autózhatunk Nikitsch felé is.
N.P.K.
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Segítsük a helyi szervezeteket!
Kérjük a térségben lakó, illetve ide kötõdõ adófizetõ állampolgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át ajánlják fel a
helyben mûködõ kulturális alapítványok, ifjúsági és mûvészeti egyesületek számára.
Segítsék ezzel is tevékenységüket az egyre
nehezedõ gazdasági helyzetben. Az alábbiakban közöljük az érintettek adószámát:
- Répcevidék Kultúrájáért Alapítvány (9735
Csepreg, Széchenyi tér 31.) adószáma [a
továbbiakban:asz.]: 18887103-1-18.
- Büki Nõi Kar Egyesület (9737 Bük, Eötvös
u. 1-3.) asz.: 18886724-1-18.
- Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesület (9737
Bük, Eötvös u. 11.) asz.: 19244064-1-18.
- Sok-szín-pad Társulat (9737 Bük, Eötvös
u. 11.) asz.: 18898914-1-18.
- Csepreg Város Fúvószenekara (9737
Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.:
18892963-1-18.
- Csepregi Olvasókör (9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.: 18899654-1-18.
- Csepregi Vegyeskar Egyesület (9737
Csepreg, Deák F. u. 20.) asz.: 188802781-18.
- Csepregi Zeneiskoláért Alapítvány
(Csepreg, Széchenyi köz 8.) asz.:
18890349-1-18.
- CSIN-talan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület
(9737 Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.:
18889071-1-18.
- Farkas Sándor Egylet (9735 Csepreg,
Nádasdy F. u. 15.) asz.: 18882122-1-18.
- Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
(9737 Csepreg, Széchenyi tér 11.) asz.:
18894642-1-18.
- Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület
(9653 Répcelak, Bartók B. u. 55.) asz.:
18892987-1-18.
- Tömörd Községért Közalapítvány (9738
Tömörd, Fõ u. 9.) asz.: 18897119-1-18.

Két nappal a világvége elõtt
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Az uralkodó Hold
segít nekünk az Új évben
A 2013. évben a Hold uralkodik.
Ez egy viszonylag jó jel, hiszen a
Hold jó hatású bolygó. Majdnem
mindegy, hogy mi történik, mert a
Hold nem hagy cserben bennünket. Szükség esetén közénk áll és
csitít, olyan mint egy igazi édesanya, és most bizony nagy szükségünk is van a védelmére. Az Uránusz és a Plútó quadrátban feszültek egymáshoz, ez a 2012. évben
halálra rémítette a világot, voltak,
akik emiatt a világ végét várták.

A Neptunusz uralkodik a Halak
jegyében, és nem is akar távozni.
Segítséget elsõsorban a Halak jegyében születetteknek, a Szûz, a Bika, a Skorpió, a Rák és a Bak jegyûeknek nyújt.
Az Uránusz csillog, és elõbbre
lép a Kos jegyében. Jó sugaraiból
nemcsak a Kos jegyûek, hanem a
Nyilas, az Oroszlán, az Ikrek és a
Mérleg is bõven jut. Õk valóban
pozitív eseményekre számíthatnak
2013-ban.

2013
„Egy pillanatra megpihen az órarugó, míg a himnusz szól, vigyázban áll a két mutató. Majd a nagyobbik egy kicsit elõre dõlve, átlép
az új esztendõbe…”
Pezsgõbontás, koccintás, „BÚÉK!” Ezek az elengedhetetlen mozzanatok is hozzátartoztak 2013 legelsõ pillanataihoz. Ki családi, ki
baráti körben, ki otthon, ki hatalmas buliban köszöntötte az új esztendõt. Vannak, akik megkönnyebbülve, és vannak, akik fájó szívvel hagyták maguk mögött a 2012-es évet. Maradtak a múltban sikerek és kudarcok, örömteli és bánatos pillanatok egyaránt. Ám a
legfontosabb, hogy a hátrahagyott emlékeinkbõl, csak a legszebbeket hozzuk át erre az évre. A múlt lezárult, és az élet megy tovább. Közhelyeknek tûnnek, ám mégis ezek visznek minket tovább
az élet nagy körforgásában. A lényeg, hogy pozitív szellemben tekintsünk az elõttünk álló 12 hónapra, mely rengeteg élményt tartogat számunkra, amikre egy év múlva ismét visszatekinthetünk. Ezúton kívánok minden kedves olvasónknak egészségben, sikerekben, békességben és szeretetben gazdag, boldog új esztendõt!
Gazdag Rita

Nyugdíjas est
A Szaturnusz átlépett a Skorpió
jegyébe. Három évig tanította a
Mérleg jegyûeket, akik feltehetõen
komoly megkönnyebbülést érezhetnek, a Kos, a Bak, és a Rák jegyében születettekkel együtt.
Akiket próbára tesz az élet
2013-ban: a Skorpió, az Oroszlán, a
Vízöntõ és a Bika jegyûek. Vigasztalhatja õket az, hogy a többi égitesttõl komoly pozitív sugárzást kaphatnak. Ha a sport nyelvére lefordítjuk: meccseket kell lejátszaniuk,
de hazai pályán.
A Jupiter, a másik sors bolygó
mindenkinek segít, az év elején a pozitív jegyeknek: mint Kos, Ikrek, Oroszlán, Mérleg, Nyilas és a Vízöntõ, júliustól viszont a többieknek.
Yde

Következõ lapszámunk február 7-én jelenik meg!

Sztárvendégekrõl is gondoskodott
a fõszervezõ. Az Operett Színház két
elõadómûvésze, Leblanc Gyõzõ és
Tóth Éva szórakoztatta a megjelent
vendégeket. Az éjszakába nyúló
rendezvényen mindenki nagyon jól
érezte magát.
Gazdag Rita
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Sajnos ez a kellemetlen kapcsolat a
két nehéz bolygó között még a
2013. évben is fennáll.
Ebbõl nekünk azt kell megértenünk, hogy az életben nekünk
kompromisszumokat kell keresnünk.
Lehetõleg kerüljük a túl heves vérmérsékletû embereket. Inkább mindenki járja a maga útját. A legfontosabb, a nyugalom. Problémák esetén gondoljunk a Holdra, minden
változik, minden nap, akár a Hold.
A Plútó marad még sokáig a
Bak jegyében, de szépen halad
elõre, és ezáltal egyre erõsebb
lesz. Természetesen a Bak jegyûeket segíti, hiszen itt áll, de segít talpra állni a Rák, a Halak, és a Skorpió
jegyében született embereknek is.

Egy újabb nyugdíjas esten vehettek részt Egyházasfalu idõsei.
Ám most nem az önkormányzat,
hanem Major Miklós úr jóvoltából
került sor a rendezvényre. A sopronhorpácsi vendéglõbe közel 150
nyugdíjas volt hivatalos vacsorára
és egy nagyon jó hangulatú estére.
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• Elindultak a járások
Magyarországon
A járások január-1-i indulása a közigazgatási reform harmadik lépcsõjét jelentik. Vas
megyében hét járás állt fel, a 2013-as esztendõ elsõ munkanapján Kõszegen, Szentgotthárdon majd Szombathelyen adták át a hivatalokat. Harangozó Bertalan kormánymegbízott köszöntõjében hangsúlyozta, a közigazgatás megreformálásának harmadik, és egyben legnagyobb mértékû átalakítása kezdõdött meg.
2010-ben Az elsõ szakaszban a központi
államigazgatási szerveket és az országgyûlést szervezték újjá. Ezt követte 2011-ben a
területi államigazgatás átalakítása, a kormányhivatalok megalakítása, hogy hatéko-

A Mikulás-titokra, ami körülöleli, nem
derült fény.
Ez így is van jól! A várakozás, hogy él
valaki, valahol, aki mindent tud, lát, hall
rólunk, felfoghatatlan, nagy titok gyermekeinknek. Éppen ebben a titokban
rejlik a varázs.
A kipirult arcok, toporgó, ajtót figyelõ, a
csengõre fülelõ, minden zajra felfigyelõ
gyermekeink éreztetik velünk, hogy szükség van e csodára: Miklós püspök - „Mikulás” csodájára.
A barátságos, kedves hangú Mikulás
mindent tudott gyermekeinkrõl. Sok kérdés
hangzott el, bátran válaszoltak feltett kérdéseire. A mi ajándékunk a „jó öregnek”
(egy kisfiú hívta így a csoportból), pedig a
dalok, versek, amit szívbõl, lélekbõl énekeltek, mondtak gyermekeink.
Az ünnepségen jelen volt Németh
Tiborné, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki csodaszép könyvcsomagjaival ajándékozta meg gyermekeinket kísérve a Mikulást csoportról, csoportra. Köszönjük szépen gyermekeink nevében.
Köszönet Mikulás bácsinak, aki rettentõ
sok munkája mellett még a mi óvodánkba
is ellátogatott örömet, boldogságot hozva
nem csak gyermekeinknek, hanem nekünk, felnõtteknek is. Újra átélhettük a felfoghatatlan csodát, Szent Miklós csodáját.
Németh Ernõné
Csodaország Óvoda Bük

Városháza avatás Bükön
A „Mikulás meghozta” Büknek a „Városközpont funkcióbõvítõ megújítása” keretében átépített, bõvített városházát. Az átadón Németh
Sándor polgármester köszöntõjében vázolta az
egykori községvezetõi: bírói, majd jegyzõségi

épületek helyét. A büki jegyzõség az 1930-as
évektõl mûködött a késõbb többször bõvített,
most megújított épületben. Az akkori büki fõjegyzõ unokája, Gáspár Péter tervezte meg és
vezette az épület átalakítását. A beruházás 243
millió forintba került. Az Iklanberénnyel közös önkormányzati hivatalon kívül itt fognak mûködni:
a Répcementi Önkormányzati Társulás, a helyi
nemzetiségi önkormányzatok és a közeljövõben
ide költözik a rendõrõrs is.
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter avatóbeszédében hangsúlyozta, hogy a településnek szüksége van e nem hivalkodó, modern
épületre. Bük nem csak a gyógyvíz kiaknázásának köszönheti az 1960-as évektõl egyre látványosabb fejlõdését, hanem az itteni emberek

munkájának is. (Az ország sok más településén
találtak olaj helyett melegvizet, még sem tudott
nagy részük fejlõdni!) A helység térségi szerepkörét már az elõzõ században megalapozta a
vasút befogadása, és az ehhez kapcsolódó ipari fejlõdés is. Az itteniek szívós munkája tette nemzetközileg elismertté a települést.
A jelenlevõket Simon Réka evangélikus lelkész áldotta meg. Ferling

Gáspár Péter tervezõ, Hende Csaba miniszter,
Németh Sándor polgármester

György plébános pedig felszentelte a megújult
intézményt. A Büki Nõi Kar hangulatos mûsora
után átvágták a szalagot. Majd a jelenlevõk bejárták a még üres – várhatóan 2013. január közepén visszaköltözõ – hivatal épületét.
SF
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nyan integrálják az egységeket. A most induló járási rendszer célja, hogy „költséghatékony, racionális és ügyfélbarát” államigazgatás mûködjön. A járások elindulása azt jelenti, hogy a korábban az önkormányzatok
jegyzõihez tartozó ügyek zöme ismét az államhoz kerül vissza.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter még
december 17-én hétfõn ünnepélyes keretek
között nevezte ki a járási hivatalok vezetõit.
Januártól vidéken 175 járási hivatal és a fõvárosban 23 kerületi hivatal kezdte meg mûködését a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
szervezeti egységeiként, hogy a megyei szintén alacsonyabb államigazgatási feladatokat ellássák.
A kõszegi járási vezetõ dr Kapiller Sarolta
lett, a sárvári vezetõ dr Galántai György és a
soproni, dr Tõlli Katalin.

„Ajándékos, kedves szentünk,
példaképpen jár elõttünk”
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Hintón érkezett a Mikulás
ti Gondozási Központ idõs lakóinál teljesített
szolgálatot. Jókedvével és apró ajándékaival idén is sikerült mosolyt csalnia az idõs
bentlakók arcára.
Sok gyerek készült elõre megtanult verssel, mondókával és énekkel azért, hogy
megörvendeztessék a Mikulást, aki cserébe puttonyából szaloncukrot és cukorkát
osztott szét.
A hideg estén a kilátogató gyerekeket
és családtagjaikat hangulatos zene, forró
tea és forralt bor melegítette fel, melyet

részt vevõk az idei évben nem csak a Mikulás érkezését várták nagy izgalommal, hanem az egyesület által „Mikulás-várást 100
év múlva” címmel óvodás és alsó tagozatos gyermekek számára meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetését is. 55 db ötletes rajz érkezett, melyek közül a legötletesebb Horváth Hannáé lett, aki ajándékul
egy 325 Remek Bûvész Trükk társasjátékot
vehetett át. Második helyezett Szabó András, aki egy Támolygó konyhafõnök társasjátékkal, harmadik helyezett Milnarics Péter,
aki pedig egy Szörnymûtõ társasjátékkal
lett gazdagabb ezen az estén. Az egyesület által biztosított játékokat maga a Mikulás
adta át a gyõzteseknek, aki elõtte a Terüle-

Haizler Ákos, Horváth Gábor és id. Horváth
Antal, helyi boros gazdák ajánlottak fel a
program számára. A résztvevõk a Területi
Gondozási Központ dolgozói által készített
apró sütemények megvásárlásával támogathatták az Idõs Lakókért Alapítványt.
A hagyományokhoz híven a fõ téri
program után a Mikulás nem hagyta maga mögött a várost, hanem a Területi Gondozási Központ gondosan összeállított listája alapján meglátogatta és megajándékozta otthonaikban is a gyermekeket.
A „Mikulás Házhoz megy” címû programnak és Kovács András támogatásának
köszönhetõen a szervezõk idén is közel száz
gyermeket ajándékoztak meg. Sz. H. E.

változások térségünkben
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL CSEPREGEN
November 29-én a Felsõ Répcementi Kistérségi Társulás
önkormányzatai Bük székhellyel, Csepreg társszékhellyel megalakították a Répcementi Önkormányzati Társulást. A szervezet
elnökének Németh Sándor büki, alelnökének Király Árpád
csepregi polgármestert választották meg. A pénzügyi bizottság elnöke: Bokor Endréné (Nemesládony), tagjai: Hajós Attila
(Bõ) és Haller Imre (Sajtoskál). A Felsõ Répcementi Kistérségi
Társulás a feladatokat, a vagyont és a dolgozókat átadta az
új szervezetnek.
Csepreg Város Önkormányzata a múlt évi utolsó ülését közösen tartotta Lócs, Tormásliget és Tömörd községek képviselõtestületével.
Az összejövetelen a testületek elhatározták, hogy a jogszabályi elõírások miatt 2012. december 31-én megszûnõ körjegyzõség helyett 2013. január 1-tõl közös önkormányzati hivatalt mûködtetnek Csepregen. A jegyzõségektõl a hatósági
ügyek és iratok, s az ezekkel foglalkozó ügyintézõk átkerültek

az ugyanezen idõponttól mûködõ járási hivatalokhoz. Az okmányirodák, köztük a csepregi is, kormányablakként mûködnek tovább a járásnak alárendelve. Megtörtént az iskolák állami kezelésbe vétele is az önkormányzatoktól.
E sorok írója csak abban reménykedik, hogy a mostani
közigazgatási és egyéb átszervezés nem jár olyan anomáliákkal, mint a múlt évi. Azt ugyanis például a megyei közgyûjteményi és közmûvelõdési intézmények, együttesek (Ungaresca,
stb.) megszenvedték, s nem véletlenül kellett lényegesen módosítani a kezdetben szépen hangzó elképzeléseken.
igás
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Nyolc éve már, hogy útjára indította
Vlasich Krisztián és az általa vezetett ifjúsági
egyesület Csepregen a „Mikulás a fõ téren” címû programját. A Szebb Holnapért
Közhasznú Egyesület, Reseterics Zsolt és a
Területi Gondozási Központ Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatának több évre
visszatekintõ együttmûködése idén is sikeresnek bizonyult.
December 5-én este 17.00 órakor hatalmas gyereksereg várta a Mikulást a kivilágított fõtéri Promenádon. A programon

Közigazgatási és egyéb
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• Csepreg

Fotó: Boros Ferenc

Csepregi advent 2012.
A kisváros ismét ünnepi díszbe öltözött az
év utolsó heteire. A civil szervezetek, intézmények és egyéb közösségek több száz

Bortúra a csepregi szõlõhegyen
Szép téli idõben, jó hangulatban tölthette el az év utolsó
elõtti napját, aki a szabadlevegõre vágyott, hiszen a Csepregi
Borbarát Hölgyek és a Boros
gazdák túrára hívták az érdeklõdõket. A hívó szóra jöttek is
vendégek szép számmal az ország minden részérõl, Békéscsabától-Szombathelyig. Forralt
borral, teával, bóléval és különbözõ finom falatokkal kínálták a
résztvevõket. A Pincezáráskor a
Répcemente Vadásztársaság
készített vacsorát. A vendégek
Boldog új évet kívánva búcsúztak el egymástól.
H.P.T.

Fotó: Kóbor KKároly vaskarika.hu

Szent Család járás
Régi, szép hagyományt elevenítettek
fel Egyházasfaluban a karácsony elõtti hetekben. A „Szállást keres a Szent Család”
nevezetû népi szokás szerint a családok
egy-egy csoportot alakítanak és minden
este valamelyikük otthonába viszik a Szent
Család képét, amely arra az éjjelre szállást ad Józsefnek, Máriának és a kis Jézusnak. Aki aznap estére befogadja õket, annak a házában énekelnek és imádkoznak

a csoport tagjai. Egyházasfaluban és Keresztényben egyaránt részt vettek családok a hagyomány felújításában. Csengõszóval jelezték jöttüket, amelyet a Szent
Család képével együtt kellett továbbvinni
a soron következõ család házába. Ezzel
meghitt pillanatokat varázsoltak az otthonokba, amely csak emelte az akkor még
közelgõ ünnep fényét.
Gazdag Rita

Megmozgatta a falut

tagja hagyományos és újszerû programokkal varázsolta el a település érdeklõdõ lakóit, járultak hozzá a várakozás, a lelki feltöltõdés, az összetartozás élményének erõsítéséhez. Néhány képpel nyújtunk ízelítõt a változatos eseményekrõl.
igás

Hagyományteremtõ kezdeményezés céljából,
egy új szokás született Egyházasfaluban. A karácsony
elõtti várakozó idõszakot, már nem csak a gyerekeknek teszik izgalmassá és meglepetéssel telivé. „Élõ”
adventi kalendáriumot szerveztek a kezdeményezõk,
ami az egész községet megmozgatta. December 1tõl szentestéig minden nap egy újabb házon gyulladt
ki az aznapi dátumot jelölõ szám. A falu lakossága
egyre lelkesebb lett, és szinte türelmetlenül várták az
újabb számok megjelenését, ugyanis azt - hogy sorsolás útján - ki melyik számot húzta, titokban kellett
tartania, így érve el, hogy mindenki sétáljon egyet a
faluban és maga fedezze fel az aktuális számot.
Gazdag Rita
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Fotó: Piros László

az új adventi kalendárium
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Advent Nagygeresden
Lassan hagyománnyá válik Nagygeresden
Advent kezdetének megünneplése. Hatodik
esztendeje már, hogy Advent elsõ vasárnapján, ünnepélyes keretek között felállítjuk a falu
karácsonyfáját. Idén adventi koszorú is került a
fenyõ mellé a Faluház elõtti térre, mely alpolgármesterünk, Galambos Györgyné keze
munkáját dicséri.

nyek kíséretében, beszélgetve fogyasztott el az
ünneplõ sokadalom.
Hagyományos, decemberi ünnepeink közül
ez volt az elsõ, a három közül. A Mikulás december 8-án látogatta meg községünk lakóit, a Faluház nagytermében. A gyerekek rövid mûsorral
köszöntötték a Hószakállút, aki kis csomagokkal
hálálta meg a kedves fogadtatást. Nagyon jók

Idén az idõjárás nem kedvezett a szabadtéri
ünnepségnek, ennek ellenére szép számú közönség gyûlt össze délután negyed háromkor, a
Faluház mögötti fedett területen. Németh Lajos
polgármester úr szavai után a római katolikus
egyház képviseletében Dr. Maróti Gábor szólt a
megjelentekhez, majd Verrasztó János, répcelaki evangélikus lelkész emelkedett szólásra. Ezt követõen a közösség tagjai kivonultak a Faluház
elõtti térre, ahol is meggyújtottuk az elsõ gyertyát
a koszorún.
Idõközben megérkezett a finom forralt bor
meg a forró tea is, melyet ízletes aprósütemé-

lehetnek a geresdi gyerekek, mert a Mikulás az
utóbbi pár évben mindig otthon hagyja a krampuszát, és virgácsot sem hoz magával.
Idén is december 23-án, Szenteste elõtti napon ünnepeltük meg a karácsonyt. A kicsik verseket mondtak, a nagyobbacskák pedig jelenetekkel, és a betlehemi történettel szórakoztatták
Nagygeresd lakóit.
Mindhárom eseményen video-felvétel készült, melyet a késõbbiek folyamán, a helyi televízió adásában tekinthetnek meg a kábelhálózat elõfizetõi.
Béres Péter

Szent Miklós
ünnepe Lócson
Több éve már, hogy Mikulás nap elõestéjén, december 5-én izgatott, csillogó szemû lócsi és a faluhoz kötõdõ gyermekek, szülõk, nagyszülõk töltik meg
a kultúrházat, hogy együtt várják a Mikulás megérkezését. A süteménnyel, gyümölcsökkel, édességgel
megterített asztaloknál türelmetlenül várakozó, vagy
éppen csendesen meghúzódó gyerekek számára a
helyi asszonyok, lányok Mikulás váró bábjátékkal készültek, hogy még élménytelibbé tegyék a várakozás perceit. A hangos, vidám énekeknek köszönhetõen aztán meg is érkezett a várva várt Szent Miklós
püspök késõi utóda és krampusza, akik egyenesen
Németországból, Ausztrián át érkeztek ebbe a kis Vas
megyei kedves faluba. A kialakított Mikulás Biroda-

lomban helyet foglalva meghallgatták a gyerekek
szívbõl szóló verseit, dalait, és bõséges ajándékkal jutalmazták õket. Szerencsére a krampusznak nem sok
dolga akadt, a virgácsot nem kellett használnia. A
gyerekek után a jóságos Mikulás megajándékozta a
felnõtteket is mikulásvirággal és melegítõ italokkal. A
Jótevõ távozása után még sokáig együtt beszélgettek a vendégek, játszottak a gyerekek.
Bserika
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Rövid hírek
• Nemesládony
Karácsonyi vendégség
Több éve hagyomány már Nemesládonyban, hogy Karácsony tájékán megvendégeli
az önkormányzat képviselõ-testülete a település nyugdíjas lakóit. Bokor Endréné polgármesterasszony és a gyerekek kedves köszöntését fi-

„Akinek szívében szép az ének az tartja mások énekét is szépnek“
A Répcevisi Szent András templom kórusa
részt vett 2012. december 8-án Gyõrben a Szent
Cecilia-kántor és kórustalálkozón. Sok munka,

próba elõzte meg ezt a fellépést, de méltó módon képviselték községünket.
Vis

Generációk esküvõi fotói és falunapi képek
A Répcevisi kultúrház adott helyet két programnak is az ünnepek kapcsán. A Pákácmenti
Hagyományõrzõ és Faluszépítõ Egyesület kiállítását tekinthették meg az érdeklõdõk, ami
nagyszüleink, szüleink és magunk esküvõi fotógyûjteményébõl állt, idõrendbe rendszerezve
azokat. A másik program a nyári falunapon si-

Télapó itt van...
Boldogan énekelték a jól ismert dalt a
nemesládonyi gyerekek december 2. vasárnapján a falu kultúrházában, hogy ezzel is kö-

Hagyományos karácsony-várást rendeztek Répcevisen december 23-án. A szépen feldíszített
terem adott helyet, hogy ismét együtt készüljünk karácsony csodájára. Kicsik és nagyok
énekeltek, iskolások betlehemi játékot adtak elõ, majd a templomi kórus énekelt az ünnepség
alkalmából. Forralt borral és kaláccsal látta vendégül a Faluszépítõ Egyesület a község
lakosságát. Köszönet a szervezõknek a meghitt pillanatokért.
Vis

„Szeressétek az öregeket”
A Répcevisi Önkormányzat Képviselõ Testülete 2012. december 8-án hívta és várta a 60.
évet betöltött visieket a Tisztelet és Megbecsülés
napjára.
Az ünnep rendhagyó módon kezdõdött. A település egykori tanára
Maráz Imre korábban létrehozott egy
alapítványt azzal a céllal, hogy a
vallásos és arra rászoruló felsõfokú
tanulmányokat folytató fiatalokat segítse három községben. A tanár úr
életéhez
kötõdõ
Nagycenk,
Sopronkövesd és Répcevis fiataljai
egymást követõ években kapják a
támogatást. Ebben az évben községünkbõl öt fiatalnak adott át személyesen egy szép összeget. Majd mesélt a Répcevisen eltöltött éveirõl,
ami számára nagyon kedves és szép idõszak
volt. A program során lehetõség nyílt a régi barátokkal és ismerõsökkel egy kis beszélgetésre.

Ezután a rendezvény a hagyományoknak
megfelelõen folytatódott az óvódások, iskolások és felnõttek mûsorával, illetve egy vidám

KOMISZ elõadás szórakoztatta a nézõket. Polgármester úr köszöntõje után kezdõdött a vacsora, beszélgetés élõzene kíséretében. Reméljük a meghívást elfogadók jól érezték magukat és a jövõ évi találkozás szándékával
tértek haza.
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szöntsék az önkormányzat ajándékával megérkezõ Mikulást. A Mikulás elé érkezõ megilletõdött kicsik kedves versekkel, dalokkal, mondókákkal köszöntötték a messze Északról érkezett Nagyszakállút, aki jó szóval, simogatással
és ajándékcsomaggal jutalmazta õket. Miután a Mikulás továbbindult ajándékozós útjára, a nemesládonyi gyerekek vidám játékba
kezdtek, és jóízûen falatoztak a gazdagon
megterített asztalról.
bse

„Harang szól a kisfaludban, Szentkarácsony éjjel“

„Szeressétek az öregeket”

nom ebéd követte, majd meglepetésként a
Gyõri Nemzeti Színház két mûvésze: Csikó Teodóra és Takács Zoltán operett slágerekkel kedveskedtek a nyugdíjasoknak. A vidám hangulatot a mûvészek megalapozták, az idõsek pedig folytatták. Jókedvû nótázással, beszélgetéssel telt az ünnepi délután.
bserika

kert aratott régi fotók vetítésének megismétlése
volt. A kész anyaghoz, lelkes magánkezdeményezésre még gyûjtöttek fényképeket. Az érdeklõdõk a vetítés után hozzáfûzték saját történeteiket, jót derültek a látottakon és egymástól hallottakon. Mindkét program szervezése sok munkát igényelt, köszönet a szervezõknek.
Vis
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PROGRAMAJÁNLÓ
Január 27-én, vasárnap 10-18 ó. Bükön, a
Villa Rozatoban (Európa út 18.): Esküvõ kiállítás.
Részletes információ a plakátokon és a
www.visitbuk.hu honlapon olvasható.

A Farkas Sándor Egylet nótadélutánja. Kísér:
Horváth Béla és népi zenekara. Részletes információ a plakátokon és a www.csepreg.hu
honlapon.
Február 9-én, szombaton Bükön, a Fürdõ Étteremben: Megyei vadászbál, a gyógyfürdõ pihenõtéri épületében: Fürdõ bál. Részletes információ a plakátokon és www.bukfurdo.hu vagy
a www.visitbuk.hu honlapon olvasható.
Február 9-én, szombaton Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõdési- és Sportházban: Fúvós
bál. A részletek olvashatók a plakátokon és a
www.csepregikultura.hu honlapon.

Február 2-án, szombaton Bükön, a Vadásztanya Étteremben: Horvát bál, a Fürdõ Étteremben: Iparos bál. A részletek olvashatók a plakátokon és a www.buk.hu honlapon.
Február 3-án, vasárnap 16 ó, Csepregen,
a Petõfi Sándor Mûvelõdési- és Sportházban:

A Bõi Körzeti Mûvelõdési Ház könyvtárja
a felújítási munkálatok végéig átmenetileg
az Általános Iskola egykori technika mûhelyében várja hétfõn és pénteken 15.30 órától 18.00 óráig az érdeklõdõket.

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

Január 13-án, vasárnap 16 ó. Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: Áldozatai vagy okozói vagyunk betegségeinknek? – elõadó: Dr. Sonnleitner Károly.
Január 15-én, kedden 18 ó. Csepregen, a
Városi Könyvtárban: Irodalmi kávéház: Hogyan
áll az „ugor-török háború”? – beszélgetés dr.
Pusztay János nyelvész professzorral. A részletek a plakátokon és a www.csepregikultura.hu
honlapon.
Január 18-án, pénteken Bükön, a Sporttelepen: A mûfüves pálya átadója, a Sportcsarnokban: Delta buli. A részletek olvashatók a plakátokon és a www.bukmsk.hu honlapon.
Január 22-én rendezvények a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. A részletek a plakátokon, a
www.bukmsk.hu, a www.csepregikultura.hu, s esetleg néhány térségi település honlapján is.
Január 26-án, szombaton Bükön, a Mûvelõdési Központban: Roma bál. A részletek olvashatók a plakátokon, a www.bukmsk.hu honlapon.

III. Szauna Szeánsz Oscar
2013. január 12-13-án Bükfürdõn
kerül megrendezésre a III. Szauna
Szeánsz Oscar – a szaunamesterek
versenyének – nyugat-magyarországi középdöntõje.
Az országos rendezvénysorozat,
amely a Magyar Turizmus Zrt., a Magyar Fürdõszövetség és a Magyar

Egészségturizmus Marketing Egyesület (MEME) szakmai támogatását élvezi, a SpaDium Kft. szervezésében
2011-ben indult útjára. Ezúttal a középdöntõ helyszíne a Bükfürdõ
Gyógy- és Élménycentrum 2011 júliusában átadott exkluzív Szaunavilága
lesz, amely tepidáriummal, gõzfürdõkkel, infraszaunával, aromaszau-

nával, kültéri ördögszaunával és finn
erdei szaunával gondoskodik a vendégek ellazulásáról és felfrissülésérõl.
A szaunázás utáni felhõtlen pihenést
a hangulatos szaunapihenõk biztosítják. A kültéri és beltéri merülõmedencéken túl Kneipp-medence, valamint kültéri élménymedence és beltéri jakuzzi teszi tökéletessé a szaunázás élményét. A verseny szauna
szeánszokat ezeken a
napokon a Szaunavilág
vendégei ingyenesen
vehetik igénybe. A hétvége során a versenyen
kívül egyéb programokkal is, például egészséges életmód tanácsadással, illóolaj bemutatóval, gyermek animációval, kreatív játékokkal,
az élményfürdõben csúszdaversennyel készül a fürdõ.
Nagy elismerés a fiatal létesítmény számára, hogy a 2012-es döntõ után ismét egy ilyen rangos rendezvénynek biztosíthat helyszínt.
(x)
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Betlehem a buszfordulóban
Az Advent idejére elkészült a gondos kezek által sok-sok szeretettel és
munkával felállított tömördi Betlehem. Az „épületet” Vlasich András és családja készítette, a Szentcsaládot és a pásztorokat Prisznyákné Polák Zsuzsanna és Pukler Beatrix öltöztette, a kivitelezést pedig Kollárits Gábor polgármester úr fogta össze. Önkormányzatunk és közalapítványunk az idei
évben elõször (2012.12.23-án), hagyományteremtõ szándékkal, szervezett településünk lakóinak egy közös programot a KARÁCSONY közeledtével a Betlehemhez. Az esõs, csepergõs idõben sokan elfogadták a meghívást, s együtt készültünk lélekben a szeretet ünnepére! A nemescsói
evangélikus hittanosok betlehemi játéka után süteménnyel, teával és forralt borral került sor a meghitt beszélgetésre. Köszönjük a segítõk munkáját! Az új esztendõre bort, búzát s békességet kívánunk!
KSzÁ

Gyógyszertár

A terpeszkedõ kemence...

Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben

2012 végére a Faluház melletti parkban a 4 éve
épített szabadtéri közösségi kemencénk megújult: fedett elõtere bõvült. Az építési anyagot önkormányzatunk állta, a kivitelezést Éder Tibor és fiai végezték társadalmi munkában. Köszönjük! Így nemcsak jó idõben, de esõs, hidegebb napokon is kívülrõl szárazon
maradva fûthetünk be a kemencének...
KG

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

január

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

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

Központi

Önkormányzati hírek
Tormásliget Önkormányzata 2012ben 17 ülésen 12 rendeletet, 92 határozatot hozott. Pénzügyi helyzete stabil,
mûködési problémák nincsenek a településen. A Munkácsy Mihály utcában járdát építettünk. Köszönet a
Kozmor testvéreknek, akik a falunak
ajándékoztak 262 m2 telket, melyre a
járda épülhetett. A 2012-es év egyik
fontos önkormányzati feladata volt a
településrendezési terv felülvizsgálata,
amely gyakorlatilag készen van, már
csak az építési hatóság jóváhagyására várunk. Kiosztottunk a télen 20 m³
tûzifát. Idén is kiírtuk a Bursa Hungarica
pályázatot, amelyre 3 fõ pályázott. A
felsõoktatásban tanulók 6000 forint tá-

Hagyományos rendezvényeink
Februárban farsangi mulatságot
rendeztünk. Június 2-án gyereknap
alkalmából, a gyerekek örülhettek
az óriás csúszdának és az ugrálónak. Augusztus 18-án nyárbúcsúztató falu bulit rendeztünk, fõzõversennyel egybekötve. Az önkormányzat támogatásával minden utcából egy csapat fõzött, ezen kívül
két csapat sütött és fõzött támogatás nélkül. Közben négy helyi csa-

A fõzõverseny után a zsûri úgy döntött,
hogy nem hirdet nyertest, mert valójában a
település nyert azzal, hogy együtt voltunk,
és mindenki jól érezte magát

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 • Mobil: 30/640/9826
• Bük, Eötvös u. 2/a.

Volt futballmérkõzés, melyen négy
helybeli csapat mérte össze erejét

(a mentõállomás mellett)

Január 7. hétfõ Dr. Szilasi • 8. kedd Dr.
Nagy M. • 9 szerda Dr. Szirmai • 10. csütörtök Dr. Gyarmati • 11. péntek Dr. Nagy G. •
12. szombat Dr. Földi • 13. vasárnap Dr.
Bencsik • 14. hétfõ Dr. Szilasi • 15. kedd Dr.
Müller • 16. szerda Dr. Szilasi • 17. csütörtök
Dr. Gyarmati • 18. péntek Dr. Nagy G. • 19.
szombat Dr. Bencsik • 20 vasárnap Dr. Varró
• 21. hétfõ Dr. Müller • 22. kedd Dr. Nagy M.
• 23. szerda Dr. Szirmai • 24. csütörtök Dr.
Varró • 25. péntek Dr. Földi • 26. szombat Dr.
Bencsik • 27. vasárnap Dr. Szilasi • 28. hétfõ
Dr. Müller • 29. kedd Dr. Szilasi • 30. szerda
Dr. Szirmai • 31. csütörtök Dr. Szilasi

Gyereknapon örültek a gyerekek
a trambulinnak és a csúszdának is!

mogatást kapnak az önkormányzattól
havonta. Az iskolakezdés segítésére
400.000 forintot osztottunk ki. Az ivóvíz
minõségjavítási pályázat folyamatban
van. 5.400.000 forintot nyertünk rá elsõ körben. A közmunka programban 6
fõ vett részt, összesen 17 hónapot dolgoztak. Szeptember 15-én újra kinyitottuk az ifjúsági klubot. A többcélú társulás megszûnt. Önkormányzati társulás lett helyette, amelyben Tormásliget
az orvosi ügyelethez és a belsõellenõrzéshez csatlakozott.

pat mérte össze tudását a focipályán, melyen nem kis meglepetésre
a legkisebbek nyerték a körmérkõzéses csatát. Az estét egy jól sikerült
bál zárta. Karácsony elõtt kétszer is
volt adventi ajándékkészítés a falu
lakói számára.
Szeretném mindenkinek megköszönni, aki segítette az önkormányzat
munkáját. 2013-ban lesz 20 éve, hogy
a falu önálló lett, ezt szeretnénk valamilyen módon megünnepelni. Reméljük, hogy a már hagyományossá vált
rendezvényeinket is meg tudjuk tartani. Nagyon elõre tervezni nem tudunk,
mert még mi sem tudjuk, hogy mibõl
tudunk gazdálkodni.

December 5-én összegyûltek a gyerekek a kultúrházban, közösen gipszmikulásokat festettek. Pingált 2 éves, 12 éves, sõt még felnõttek
is bekapcsolódtak a kézmûves foglalkozásba

A program zárásaként megérkezett
a Mikulás, aki elõször a bátor versmondókat,
éneklõket, majd minden 14 év alatti
gyermeket megajándékozott
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10. Sanitas
11. Sanitas
12. Sanitas
13. Sanitas
14. Üdvözítõ
15. Üdvözítõ
16. Üdvözítõ
17. Üdvözítõ
18. Üdvözítõ
19. Sanitas
20. Üdvözítõ
21. Sz. Péter
22. Sz. Péter
23. Sz. Péter
24. Sz. Péter
25. Sz. Péter
26. Sanitas
27. Sz. Péter
28. Sanitas
29. Sanitas
30. Sanitas
31. Sanitas

A 2012-es év „leltára” Tormásligeten
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Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás
Kedves hagyomány a faluban,
hogy Mikulás napjához közeli
szombaton délután a Mikulás ellátogat a sajtoskáli Kultúrházba,
hogy az önkormányzat gazdag
ajándékcsomagjával meglepje a

falu legkisebb állampolgárait, és
a nagyszülõkhöz, rokonokhoz hazalátogató „vendég gyerekeket”.
Több éve már, hogy a vállalkozó
kedvû, vidám hangulatú asszonyok, lányok Mikulás váró mesejátékkal teszik még kedvesebbé, színesebbé, még emlékezetesebbé

az ünnepet. Az idei évben a Mikulás elveszett kesztyûjét keresték
meg szövevényes úton az erdei állatkák jelmezébe bújt szereplõk a
gyerekek segítségével, és juttatták
el a jó Öregnek, hogy el tudja
hozni az ajándékokat a gyerekeknek. A havas délutánon szaloncukoresõvel érkezõ
Mikulás meghallgatta a gyerekek
kedves verseit, dalait, és megajándékozta õket. A
szülõk által készített ínycsiklandozó
süteményekkel, szendvicsekkel és
italokkal oltották éhüket és szomjukat az apróságok. A tombolahúzáson pedig értékes nyeremények
találtak gazdára – torták, édességek, ajándéktárgyak, fürdõbelépõ. Köszönet mindenkinek a felajánlásokért!
bse

Minden ember

Sajtoskál Ádvent
Az adventi készülõdés rohanó
mindennapjaiba ünnepi perceket,
órákat igyekeztek belopni a szervezõk, hogy az ünnepre való lelki felkészülés is még nagyobb hangsúlyt
kapjon. Az elsõ ünnepélyes gyertyagyújtást követõen igyekeztünk a töb-

tél köszöntõ dallamok szólaltak meg
különbözõ hangszereken. Majd a
sajtoskáli gyerekek által készített
kedves karácsonyi ajándékokból,
karácsonyfa díszekbõl nyílt rögtönzött vásár. A mézeskalács, a forralt
bor és tea pedig már a karácsony il-

bi vasárnapot is meghitté, emlékezetessé tenni. A második gyertyát a Mikulás délutánon gyújtotta meg
Haller Imre polgármester úr a gyerekekkel közösen. A harmadik gyertya
meggyújtásakor ünnepi hangversennyel kedveskedtek a sajtoskáli
közösségnek a csepregi zeneiskola
tanárai és növendékei. Karácsonyi,

latait varázsolta hozzánk. A negyedik
gyertyát a templomban gyújtottuk
meg közösen verses-énekes összeállításunkkal. A várakozás mindennapjait a templom mellett felállított, a
gyerekek rajzaival díszített nagy adventi naptár elkészítése tette még
hangulatosabbá, örömtelibbé.
bserika

örvendjen, eljött az ünnep...

általában szereplõi, hanem Karácsony Szenteste az éjféli szentmise
elõtt megjelenítették Jézus születésének történetét pásztorjátékukkal –
hangszeres játékkal és énekekkel kísérve. Valamint a Sajtoskáli Asszonyok karácsonyi hangversenye is fel-

csendült e szent esten. Kedves, régi
hagyománynak eleget téve szenteste délután betlehemmel a kezükben gyerekek jártak házról-házra, hogy hírt adjanak mindenkinek,
mint annak idején a pásztorok,
megszületett a kis Jézuska, a világ
Megváltója. A házaknál szeretettel
fogadták a betlehemezõket,
örömmel hallgatták hírhozó éneküket. Az éjféli szentmise után több
éves hagyományt követve, forralt
borral és süteménnyel
várta a képviselõ-testület
a templomból kijövõ ünneplõ falubelieket, vendégeiket.
Szándékuk
egyszerû és nemes volt:
köszöntsük egymást karácsonyeste a falu közösségében épp olyan szeretettel, mint tesszük azt
családunk körében. Öröm volt nézni, hallgatni a beszélgetõ, régi karácsonyi hangulatokat felidézõ
sajtoskáliakat, akik haza indulva otthonaikba, melegséggel kívántak
boldog karácsonyt egymásnak.
bse

Karácsonyi népszokások Sajtoskálon
Évek óta megelevenednek a
sajtoskáli gyerekek, fiatalok jóvoltából a karácsonyi népszokások,
melyek nagyon régi idõkre vezethetõk vissza.
Kedves, régi hagyománynak
eleget téve szenteste délután
betlehemmel a kezükben gyerekek jártak házról-házra, hogy hírt
adjanak mindenkinek, mint annak idején a pásztorok, megszületett a kis Jézuska, a világ Meg-

váltója. A házaknál szeretettel fogadták a betlehemezõket, örömmel hallgatták hírhozó éneküket.
Karácsony napjának estéjén
Szent István szolgái, a ”regüsök”
jöttek el, és tértek be a lányos, fiús házakhoz, hogy régi szokás
szerint ide is és amoda is mondjanak egy-egy leányt és legényt,
akiket õk egymásnak rendelnek.
Vidámság és vendéglátás fogadta a fiatalokat.
bse
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Az év legszebb ünnepén mindenki vágyik a nyugodt, meghitt
családi együttlétre, a szeretetben,
boldogságban eltöltött percekre,
órákra, napokra. Ezt a meghittséget
igyekezett még inkább biztosítani
Sajtoskál, egy kicsi település nagy
közössége, mondhatni családja számára is, az a lelkes gyerekekbõl, aszszonyokból, lányokból álló kis csapat, amelynek tagjai nemcsak a vidám rendezvények aktív résztvevõi,
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