Rövid hírek

Empátiából jelesre
vizsgázott Tormásliget

• Csepreg

Az idei évben elõször Tóth Marcell borosgazda kezdeményezésére a Néber-Tóth Pincében gyûltek össze a csepregi nyitott pincés
gazdák az év utolsó napján. Pár mondatban

értékelték az eltelt esztendõt, illetve beszéltek
a 2019-es év feladatairól is. Baráti beszélgetéssel és koccintással búcsúztatták az eltelt
esztendõt, és szép, termésben gazdag új évet
kívántak egymásnak.
yde

• Nemesládony
90. születésnapján köszöntötték
Csuka Elemért

gyermekük és 4 unokájuk született. Istennek hála, Elemér bácsi jó egészségnek örvend, és még
a mai napig is autót vezet, ami nem kis dolog az
õ korában. De nem rest felmászni a padlásra
sem, ha éppen arra van szükség.
A közösségi életben mindig részt vett, mindenben lehetett rá számítani, 60 évesen még
beállt focizni.
Kérjük, a jó Isten még sok boldog évet adjon szeretett Elemér bácsinknak, erõben,
egészségben! Pietrowskiné Végh Andrea

si költséget is hoz magával az idõszakos ellenõrzések és a rendszeres karbantartás miatt. Beiskolázási hozzájárulással, önkormányzati ösztöndíjjal rendszeresen segítjük a családokat, az óvodások, az iskolások, a középiskolások és a felsõfokú képzésben résztvevõk is támogatásban részesülnek. Tavaly ismételten tudtuk adni a Bursa Hungarica
Felsooktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a
felsõoktatási hallgatók számára. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetû, felsõoktatásban részt vevõhallgatóknak folyósítunk ösztöndíjat, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, és egy felsõoktatási intézményben nappali tagozatos képzésben
vesznek részt. A csatornázást
sajnos 1998 óta sem sikerült
megoldanunk, ez 20 éve húzódik. Sok kicsi faluval ellentétben nálunk üzemel egy
élelmiszerbolt, ami a Bauer
Ferenc által 1883-ban építtetett kétszintes kastélyban található. A vendéglátó egység viszont 2 éve megszûnt.
Az épület az önkormányzat
tulajdonában van, tavaly
egy elõtetõt építettünk hozzá.
Szeretnénk kiadni, így bérlõt
keresünk. A hagyományos
rendezvényeinket megtartjuk: farsang, idõsek
napja, nyárbúcsúztató fõzõversennyel, légvárral,
este bállal. 2018 év végén Tormásliget Önkormányzata 4 másik községgel együtt konzorciumban nyert több mint 100 millió forint vissza nem
térítendõ állami támogatást vízminõség javítása
céljából. Tormásliget és Halogy települések kútjainak ivóvízminõsége nem felel meg a rendeletben
meghatározottaknak, az elõírt határértéknél magasabb vas-, mangán- és arzéntartalmat mutattak
ki, így nem érvényesül a lakosság egészséges ivóvízhez való joga. Az ivóvízkutakban megjelenõ
szennyezést a jelenlegi korszerûtlen technológiával
ugyan határérték alatti szintre lehet csökkenteni,
azonban a jelenlegi víztisztítási rendszer élettartama 5-10 év. Az új, korszerû technológia nem csupán a jelenlegi, hanem az 5 év múlva problémát
jelentõ vas- és mangánszennyezést is megoldja,
amellett, hogy üzembiztos technológiai megoldást
jelent 25 éven keresztül. Így megoldódik, hogy a
szolgáltatott ivóvíz íze kellemesebb, ihatóbb legyen, továbbá a vas- és mangántartalom által a
háztartások számára okozott károk is megelõzhetõek.”
Zsoldosné H. Kati

Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával támogassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját.
Néhány cím és adószám: Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány, 9735 Csepreg,
Széchenyi tér 31. adósz.: 18887103-1-18 • Farkas Sándor Egylet, 9735 Csepreg,
Széchenyi tér 29. adósz.: 18882122-1-18 • Csepregi Nyugdíjas Egyesület, 9735
Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.: 18506862-1-18 • Csepregi Vegyeskar Egyesület,
9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. adósz.: 18880278-1-18 • Idõs Lakókért Alapítvány,
9735 Csepreg, Kossuth L. u. 67. adósz.: 18223567-1-18.
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A 90 éves szépkorú Csuka Elemér bácsit köszöntötte december 1-jén népes családja körében Németh László polgármester úr és ifj. Németh László képviselõ úr. Az önkormányzat
ajándékcsomaggal kedveskedett az ünnepeltnek, és Orbán Viktor miniszterelnök úr személyre szóló emléklapját is átadták, melyben megbecsülésüket és hálájukat fejezték ki idõs polgáraink iránt.
Elemér bácsi Nemesládony legidõsebb lakója, feleségével, Teri nénivel él békességben,
egyetértésben. A helyi TSZ-ben dolgozott traktorosként, mellette otthon állattartással is foglalkozott. Mindenki szorgalmas embernek ismerheti. 2

Mester Árpáddal, Tormásliget polgármesterével beszélgettem, aki személyes ügyének tekinti a
fogyatékkal élõk segítését: „1993. július 1-tõl lett
Tormásliget önálló település, így tavaly a 25. évfordulóját ünnepelte a község. A lakosság létszáma
sajnos 300 fõ alá csökkent, viszont hamarosan 12
fõt »fogad be a falu«, ugyanis a Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság
»Intézményi
férõhelykiváltás« címû pályázatához építési területet biztosítottunk. A Magyar Kormány 2011-ben
döntött arról, hogy az ápoló-gondozó otthonokból
és a rehabilitációs intézményekbõl a fogyatékos
emberek közösségi ellátásra történõ áttérését szorgalmazza. A cél az, hogy
a kisebb létszámú, esetünkben 12 fõs, lakókörnyezetbe integrált fogyatékos emberek (segítõ
szolgáltatások igénybevétele mellett) a lehetõ
legönállóbb életvitelt folytathassák. Szociális érzékenységem mondatja velem, hogy ezeket az emberek nem szabad kirekeszteni a társadalomból!
Napjainkban nem könynyû fogyatékkal élni. Egy
társadalmat mindig szemléletesen jellemez az, hogyan viszonyul az öregekhez, súlyos betegeihez
vagy a fogyatékossággal élõ emberekhez, legyen
az testi vagy szellemi. Egy ilyen pici faluban a polgármesteri poszt nem határozott idõtartamú elfoglaltságot jelent. Ha kell, hajnali 5-kor, ha kell, este
10-kor is számíthatnak segítségre a lakók. Szerencsére abban a helyzetben vagyunk, hogy a központi adókon kívül egyéb önkormányzati adók a
tormásligetieket nem terhelik, a település anyagi
helyzete stabil. Az állami költségvetésbõl finanszírozott egyszeri fûtési támogatásra kapott 42 m3 tûzifát
hamarosan kuglizva megkapják a jelentkezõk. Tavaly fûnyíró traktort sikerült vennünk, ill. 6 kamerás
megfigyelõrendszert építtettünk ki. Tavalyelõtt,
2017-ben csináltattuk meg a ravatalozót a temetõben. Közel 14 millió forintot tudtunk rákölteni,
melynek felét az adósságkonszolidáció adta, a
többit az önkormányzat tette hozzá. Apró lépésekkel megyünk elõre, sokat várunk a »Magyar
Falvak« pályázati lehetõségeitõl! Nincs falubuszunk, és nincs játszóterünk sem. Komoly anyagi
nehézségekbe ütközik egy új, EU szabványos játszótér megépítése a mûködési engedélynek való
megfelelés miatt. Nemcsak megterveztetni, megépíttetni és engedélyeztetni kell, hanem fenntartá-
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Közös koccintással búcsúztak a
csepregi borosgazdák a 2018-as évtõl
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Fél évszázados házasokat
köszöntöttek Csepregen
Sok éve már, hogy az esztendõ
utolsó felében a jubileumot ünneplõ
házaspárokat köszöntik Csepregen.
A sárvári Stop and Go Táncklub
vendégszereplésével vette kezdetét
a jubiláns házaspárok ünnepi ren-

dezvénye, ahol az ünnepi beszédeket követõen Vlasich Krisztián polgármester és Hárominé Orbán Erika alpolgármester asszony közösen adták
át a város ajándékát. A jeles alkalomból emléktárgy, emléklap és egy
csokor virág kíséretében gratuláltak
az évfordulósoknak. Alpolgármester

asszony vezetésével a Csepregi
Nyugdíjas Énekkar is porondra állt a
december 14-i rendezvényen, s a
közös vacsorával, kötetlen beszélgetéssel bizony az esti órákba is belenyúlt a jubilánsok ünneplése a Dr.
Csepregi Horváth
János Általános
Iskola aulájában.
50. házassági
évfordulóját Ecker
József és Kisfaludi
Piroska; Horváth
Gábor Péter és
Nagy Erzsébet;
Németh László
és Iliás Gizella; Pajter István és
Molnár Rozália;
Prukner Ferenc és
Takács Julianna; valamint Szabó István és Miklós Katalin ünnepelte; 55.
házassági évfordulóját pedig Baán
János és Horváth Erzsébet; Kiss István
és Csecserits Mária; Kovács Gyula és
Taródi Magdolna; Taródi Ferenc és
Polgár Ilona; valamint Varga László és
Béry Anna.
KM
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Alig hagytuk magunk mögött a karácsonyi készülõdés izgalmát, a szeretet ünnepének meghittségét, az új évi fogadalmakat, máris lassan eltelik
2019 elsõ hónapja. Mind januárhoz, mind februárhoz sok hagyomány
kapcsolódik. A népi kalendárium szerint január neve Boldogasszony
hava. Január 6-a, a Vízkereszt napja hagyományosan a karácsonyi ünnepkör lezárása és a farsangi idõszak kezdete volt. Sok országban ez a
karácsonyfa lebontásának napja. Az ünnep elõestéjén szentelik meg a
szenteltvizet és a tömjént a katolikus papok a templomokban.
Az emberek régen felírták a három napkeleti király nevének kezdõbetûjét a házuk ajtajára. Január 22-én, Szent Vince napján a szõlõtermesztõ falvakban sok helyütt úgynevezett vincevesszõt vágtak, amit a
szobában vízbe állítottak. A kihajtott vesszõkbõl jósolták meg a következõ év termését. Ezen a napon a gazdának sok bort kell innia, hogy
bõ legyen a termés. Ha Vince napján szép, napos volt az idõjárás, akkor jó bortermést reméltek, rossz idõ esetén viszont gyenge szüretet jósoltak. Ezzel ellentétben, ha három nap múlva, január 25-én, a
„pálforduló” (Szent Pál megtérése) napján sütött a nap, akkor a néphit
szerint még hosszú, kemény télre kellett számítani. A népi kalendáriumban február A böjt elõhava néven szerepel. Február 2-án, Gyertyaszentelõ Boldogasszony napján a katolikus templomokban kerül sor a gyertyaszentelésre is. A hagyományos néphit szerint a pap által megszentelt gyertya megvédi a gonosz szellemektõl a csecsemõket, a betegeket, a halottakat. A gyertyaszentelõ ünnepéhez hagyományosan különféle tavaszjóslatok kapcsolódnak.
Az európai hagyomány szerint ha a barna medve – egyes helyeken
a borz – gyertyaszentelõ napján, február 2-án kijön az odvából, és meglátja az árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább, mert hosszú lesz a tél.
Ha viszont borús idõ van, akkor kint marad, mert rövidesen jön a tavasz.
Február 3-án, Szent Balázs napján volt szokás a balázsolás, amikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölték, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elûzzék. Máshol a pap a beteg gyermekek álla alá két gyertyát tett keresztbe, és imát mondott. Balázs napja az iskolások ünnepe is volt, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyûjtöttek az iskolának, és új diákokat
toboroztak. Február 14-e Szent Bálint napja (Valentin-nap), a szerelmesek
védõszentjének ünnepe. Hagyományosan februárra esik a farsang idõszakán belül a legtöbb bál, mulatság, lakoma.
„Itt a farsang, áll a bál… Hejehuja, vigalom!
Habos fánk a jutalom…”
Sulics Boglárka

Következõ lapszámunk 2019. március 6-án jelenik meg!
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Rövid hírek
• Bük
Forrástól forrásig – kerékpárutat
adtak át Bükön
Bük Város Önkormányzata az adósságkonszolidációból kapott összegbõl Bükfürdõ városrész csapadék- és szennyvízelvezetését fejlesz-

tette, valamint a december 17-én átadott bicikliút- és járdaépítést készítette el. A járda és a kerékpárút térkõburkolatot kapott. Kicserélték a vízbekötéseket, valamint megteremtették a lehetõségét a késõbbi kandeláber-világításnak is. A
kerékpárút új része a Forrás Üzletháztól a Forrás
utcáig tart. Dr Németh Sándor polgármester
hangsúlyozta beszédében, hogy keresik a lehetõséget az út többi részének felújítására is. edy

Ünnep Damonyán
A községi önkormányzat szervezésében
került megrendezésre a karácsonyt köszöntõ
mûsoros est Chernelházadamonyán. A polgármesteri köszöntõ után a településen élõ
gyermekek egy csoportja szerepelt, õket pedig az Or feum mûsora követte. Az eseményen 42-en vettek részt, a vendéglátásról pedig Ernhardt Benedek gondoskodott.

felújítása Sopronhorpácson

Sopronhorpács Község Önkormányzata a Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és a XX.
Század Intézet támogatásával „Az elsõ világháború történelmi emlékeit õrzõ emlékmûvek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmû állítása” címû pályázati felhívásra benyújtott pályázata vissza nem térítendõ
támogatást
nyert. A támogatás segítségével az I. világháborús táblát, illetve
a szobor teljes egészét
újíttatták fel, a II. világháborús táblákat pedig önerõbõl hozatta
helyre a község. Az
érintett emlékmû a falu nevezetességei közé tartozik, mely a híres római katolikus templom melletti
kertben található. A szobor történetérõl: Mechle
Béla készítette 1920-ban. Az elsõ világháborúba a
lakosság 18 és 42 év közötti férfiúinak nagy része
bevonult, az ott elesett 18 hõsi halott és 12 eltûnt

horpácsi és lédeci áldozat emlékére állíttatta a
község az emlékmûvet. A mû minden költségét
gróf Széchenyi Dénes vállalta magára, segítve ezzel a falut. Késõbb a meglévõ emlékmû elé helyeztek egy emléktáblát a II. világháborúban elesett helyi áldozatok
emlékére. Míg a legtöbb háborús emléktáblán
egyszerûen
ábécésorban olvashatjuk az elhunytak
nevét, addig Sopronhorpácson idõrendi
sorrendben, a születési
év, a halálozás dátumának és helyének
(legalább megközelítõen pontos) feltüntetésével kerültek fel a nevek. Az
eltûnteket külön táblán örökítették meg, remélve,
hogy egyszer még viszontláthatják õket.
A cikk folytatása
a repcevidek.hu weboldalon!
Igler Patrícia

Vízkereszti bormustra Csepregen
A szõlõtõkék csendesen pihennek a hó alatt,
ilyenkor a gazdának nincs több dolga a hegyen,
annál több a borospincében. Most van az iskolázó pincemûveletek ideje. Évek óta Vízkereszt táján
összejönnek a gazdák egy szakmai borkóstolóra
Szövényi Áron borász vezetésével. Az idei bormustra 2019. január 4-én volt a helyi Petõfi Sándor Mûvelõdési- Sportház és Könyvtárban. Egyre nagyobb az érdeklõdés a szakmai borkóstoló iránt.
Idén a csepregi gazdák mellett elhozták boraikat
a bozsoki, cáki, kõszegi és lukácsházi gazdák is.
A 40-nél több bor végigkóstolása, korrekt minõsítése komoly kihívás. A gazdák tanácsot kértek a
borásztól, és figyelmesen jegyzeteltek az egyes tételeknél. Úgy tûnik, a 2018-as év a vörösboroknak
kedvezett jobban. Azurák Mihály borirodalmár

szép gondolataival kívánok boldog új évet: „A bor
a természet gyöngyékes balzsampecsétje. Szakrális ital, amely hordozza az átváltozás, megtisztulás
és az újjászületés üzenetét. A bor évezredek óta
öszszeköti a földet és az eget. Minden korty az égiekkel való szövetségkötés pecsétje. Követei az illatos hordókban laknak. Õk gondoskodnak arról,
hogy a milliónyi apró cseppben a reménynek, a
jókedvnek, a gyönyörûségnek varázslatos arányú
keveréke lakozzék. Mértékletességgel kell segíteni
a bort, az égiek szabta küldetése teljesítésében.
Hadd legyen melengetõ gyámolítója a léleknek,
adjon erõt, bátorságot, bizakodást! Mindez az ember és a bor áldásos viszonyának évezredeket áthidaló bölcsessége.”
Horváth József
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Rövid hírek
• Bük-Csepreg
Büköt, Csepreget érintõ útfejlesztés
Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyûlési
képviselõje lapunknak egy fontos fejlesztés lehetõségérõl számolt be. Karácsony elõtt jelent
meg az a Kormányhatározat, amely a Magyar Falu Program részeként ütemezetten
megvalósuló kistelepüléseket érintõ útfejlesz-

A Szülõföld Könyvkiadó gondozásában jelent
meg az I. világháború végének 100. évfordulóján
a fenti könyv, melyet december elején Bükön mutattak be. A rendezvény a világháborús emlékmû
koszorúzásával indult, emlékezve az I. világháborúban elesett, eltûnt 106 büki katonára.

A Büki Mûvelõdési Központban tartott könyvbemutatón Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke megköszönte a könyv szerkesztõjének, Jagadics Péternek és a kiadó vezetõjének, Farkas Csabának az I. világháború
100. évfordulójára rendezett programokat és kiadványokat. Ez a könyv is e sorozatba tartozik, ezért is támogatták a
megjelenését. Jövõre lesz még egy kiadvány, mely a vasi településeken levõ világháborús emlékmûveket, emléktáblákat fogja bemutatni.
Jagadics Péter nyugalmazott alezredes, a Vas Megyei Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület elnöke a mû létrejöttét ismertette. Elmondta, hogy a Harangozó
Bertalan megyei kormánymegbízott az
év elején pályázatot hirdetett „Emlékek az I. világháborúról a családi legendáriumokban”
címmel. Az volt a cél, hogy a még meglévõ I. világháborús naplók, fotók, történetek ne vesszenek el. A diákok hét pályamunkát készítettek. A
büki születésû Takács Lajos tanár úr unokaöcscse, Takács Ferenc önkéntes tizedes háborús
naplóját bocsátotta a rendelkezésükre. Ez remekül kiegészíti a diákok munkáit. Értesülve e sorok
írójának kutatásairól, tõle is kértek egy dolgoza-

tot az akkori büki eseményekrõl. Az észak-vasiak
és az akkori Sopron megyei települések fér fiainak jelentõs része a Magyar Királyi 18. Soproni
Honvéd Gyalogezredben teljesített szolgálatot.
Az ezred történetét Hegedüs Elemér nyugállományú alezredes dolgozta fel, mely szintén bekerült a munkába.
Hegedüs Elemér összefoglalta az ezreddel
kapcsolatos fontosabb adatokat. A vasiak a kõszegi zászlóaljhoz vonultak be. A négyezer fõs ezred súlyos harcokat vívott a háború során. Állományát rendszeresen feltöltötték, s a háború végéig több mint tizenhatezer személyt veszített el.
Sági Ferenc a büki hõsök és a háború végén
pusztító spanyolnátha helyi áldozatainak számát ismertette. Beszélt a településen mûködõ kisegítõ kórházról és a hátországban egyre nehezebbé váló életkörülményekrõl.
Csóka József helytörténeti kutató az elsõ világháborús büki katonák összegyûjtött fotóit mutatta be, s ismertette a képeken látható személyeket, történéseket.

Dr. Németh Sándor polgármester arról beszélt, hogy a település méltóképpen emlékezik
világháborús hõseire. Emlékmûvüket a századik
évforduló alatt felújíttatták. Ugyancsak megújult
a városi temetõben nyugvó két I. világháborús
katona sírja.
Bük Város Önkormányzata is támogatást
nyújtott a Dédapáink nagy háborúja c. könyv
megjelentetéséhez.
S.F.

2019. január-február IX. évfolyam 1-2. szám • www.repcevidek.hu

téseket tartalmazza. Az ország számos pontján
indul meg így a felújítás elõkészítése, ezek között szerepel a Cirák-Tompaládony-Zsira öszszekötõ út Bük és Csepreg közötti szakasza is.
Ágh Péter a kormányhatározat kapcsán elmondta, hogy sok megbeszélés és tárgyalás
vezetett el addig, hogy belátható közelségbe
került a szakasz felújítása. A képviselõ bízik abban, hogy a fejlesztés szükséges lépéseinek
ütemezett megvalósulása esetén minõségi
összeköttetés jöhet létre a térségben a két város és környéke között. Ez a feladat a Magyar
Közútra vár. Ágh Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy a most induló program az 5.000 fõ
alatti települések számára indul, a Kormány
célja az, hogy hatékony fejlesztésekkel hozzájáruljanak a kistelepülések, kisvárosok megtartó erejének növeléséhez.
yde

Dédapáink nagy háborúja
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Nyugdíjas-találkozó
Nemesládonyban
December 16-án ismét összegyûltünk a falu kultúrházában,
hogy az idõseket ünnepeljük. Szép
számmal érkeztek nyugdíjasaink,
akiket Németh László polgármester
úr köszöntött, majd a gyermekek

gulatot tovább fokozta Tóth Tünde
zenés mûsora. A mûvésznõ nem
elõször jár településünkön, a júliusi
falunapunkon már egyszer színpadra állt, és nagy sikert aratott.
Ezért gondolta a polgármester úr,

énekes-zenés mûsorát tekinthették
meg. Az idén a felnõttek is egy elõadással készültek, a Pletykás asszonyok címû színdarabot adták elõ,
melyen nagyokat derültek a vendégek. A mûsorok után finom ebédet szolgáltak fel, majd a sütemények is terítékre kerültek. A jó han-

hogy ismét elhívja Tündit, és ezzel
kedveskedik a meghívottaknak. Sikerült. Gyönyörû karácsonyi dalokat hallhattunk, melyek átjárták szívünk-lelkünk. Reméljük, mindenki
jól érezte magát, és 2019-ben is
megtisztelik rendezvényeinket.
Pietrowskiné Végh Andrea

Karácsonyi
ünnepkör Nagygeresden
A falatozás és kortyolgatás közben néhány recept gazdát cserélt,
majd további kötetlen beszélgetéssel folytatódott a délután. A várakozás négy hetének méltó elindítása volt ez az ünnepi alkalom.
Mikulás apó a tavalyi évben is
édességcsomaggal kedveskedett
a faluban élõ gyermekeknek.

Az ünnepre való ráhangolódás
a közösségi adventi koszorú és fenyõfa feldíszítésével kezdõdött.
Nagygeresd Község Önkormányzata advent elsõ vasárnapján a Faluház elé várta településünk lakóit, így együtt ünnepelhettük karácsony közeledtét. A polgármesteri és egyházi köszöntõk után
a csípõs szélben jól esett a forró
tea és a forralt bor a résztvevõknek.
A talpraesett, szorgos háziasszonyok finom süteményeket
ajánlottak fel az összejövetelre.

Az apróságok énekszóval várták a
felborzolt szakállú, rénszarvasokkal
érkezõ öregapót, majd köszöntõ
versekkel kedveskedtek az ajándékokért cserébe. Helyi kötõdésû
vendég gyerekek is érkeztek a Mikulás fogadására szüleikkel, nagyszüleikkel. Természetesen õk is részesültek a meglepetésekben, így
30 csomag került kiosztásra a Mikulás kosarából.
A cikk folytatása
a repcevidek.hu weboldalon!
Németh Lajosné

megajándékozták a csepregi képviselõk
Minden 70 év feletti csepregi
polgárra gondoltak akkor, amikor
azokat az ajándékcsomagokat állították össze, amelyeket házról házra járva, személyesen adtak át az
ünnepek elõtt.
Vlasich Krisztián polgármester,
Hárominé Orbán Erika alpolgármester, valamint Szarka Anikó, Hor-

zedes munkájukkal elismerést érdemeltek ki. A róluk való gondoskodás erkölcsi kötelességünk, ezért is
döntöttünk – hagyományteremtõ
céllal – errõl a kedves gesztusról.
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai segítéségével öszszeállított csomagokat az öt városi
képviselõ személyesen készítette

váth Gábor és Oláh Imre képviselõ
is támogatta azt a kezdeményezést, miszerint minden hetven év feletti városi polgárt megajándékozzanak karácsony alkalmával.
A városvezetõ kiemelte, fontosnak tartják az idõsek tiszteletét és
megbecsülését, hiszen hosszú évti-

össze, s vállalta magára a kiszállítás feladatát. Összesen közel 300
háztartásba juttatták el az alapvetõ élelmiszerek mellett kávét, teát
és szaloncukrot is tartalmazó ajándékcsomagot a szentestét megelõzõ hétvégén.
KM
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A karácsonyi ünnepkör advent
elsõ vasárnapjától a háromkirályok
ünnepéig tartó idõszak, amely magában foglalja a készülõdés és az
ünneplés idõszakát, valamint az azt
követõ napokat Vízkeresztig.
Az esztendõ tizenkettedik hónapja – karácsony hava – mozgalmas
szakasza településünk életének.

Az egész várost
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Keresztül-kasul

Rövid hírek

a csepregi szõlõhegyen

• Egyházasfalu
120 embernek lehet könnyebb 2019ben az egyházasfalusi véradóknak köszönhetõen.
2019. január 3. volt az idei elsõ véradás
idõpontja Egyházasfaluban. A zord idõjárás
ellenére 40 résztvevõ jelent meg a Simonyi
Károly Általános Iskola által biztosított helyszínen, ahol az Országos Vérellátó Szolgálat

Barátok, ismerõsök, családok járták a hegyhátakat keresztül-kasul, kezükben bögrével. Jó
volt látni a vidám arcokat, jó volt hallani a nevetésüket. 14 pince nyitott ki, és gazdáik várták
forralt borral, teával és különbözõ finomságokkal a túrázókat.
Minden pince igyekezett valami különlegességgel kedveskedni a kedves vendégeknek.

A pincék zárása után Szabó László zárt kertjében táncra is lehetett perdülni.
Sokan a hatalmas tábortûzben gyönyörködtek. Igazak a Tábortûz címû dal sorai:
„Ott ég ez a tûz egy kör közepén
Egy dal, s Te újra mellém ülsz
És lobog a tábortûz, a szél belekarolt.
Szól egy dal, és a lelkünk összeér
A gyönyörû tûzfénynél.”

Sajátos hangulata van ilyenkor december végén a szõlõhegynek, amit sokáig nem felejtünk el.
A borosgazdák és a borhölgyek minden túrázónak boldog új évet kívánnak!
„Mit van mit kívánni még
Ily áldott idõben?
Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendõben.”
/Arany János/
Horváthné Pados Teréz

Avatás és projektzárás Répcevisen
A falu lakossága szombaton délután összegyûlt, hogy két fontos eseményen vegyen részt.
Egy pályázat keretében felújították az I. világháborús emlékmûvet, melyen az önkormányzati
képviselõk koszorút helyeztek el. Az áldozatokra
Hollósi Péter, Répcevis Polgármestere emlékezett. Megköszönte mindenki munkáját, aki segítette a felújítást. Az 1923-ban állított emlékmûvet
Mészáros Miklós plébános áldotta meg. A másik
esemény az önkormányzati épületek energiakorszerûsítésének átadása volt. Az óvoda 25, a

közösségi ház 55, valamint az önkormányzat 83
éves épülete került felújításra. Németh Zoltán, a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés elnöke kiemelte, hogy a helyi felújításokról és fejlesztésekrõl megyei szinten döntenek, így a rendszer hatékonyabb, mint a központi irányítás idején volt.
Barcza Attila országgyûlési képviselõ elmondta:
sok még a tennivaló Répcevisen, de a 2019-ben
induló Magyar Falu program lehetõséget nyújt a
járdák, utak, vízelvezetõ árkok építésére.
yde

2019. január-február IX. évfolyam 1-2. szám • www.repcevidek.hu

munkatársainak készségesen adták vérüket
az or vos engedélye után. A falu vöröskeresztes önkéntesei szolgálatkészen jelentek
meg már a 16:00 órás kezdés elõtt a helyszínen, hogy biztosítsák a véradás zavar talan menetét. A véradókat üdítõvel, sörrel,
kávéval, édességgel és virslivel vár ták energiapótlóként.
A következõ véradás Egyházasfaluban július 9-én esedékes.
Köszönjük a véradóknak, hogy megmentenek 3 életet!

2018. december 29-én forralt boros túrára
hívták a szervezõk azokat, akik az ünnepek után
természetbe vágytak, és mozgással, túrázással
szerették volna ezt a napot eltölteni. Erre jó alkalom volt ez a túra, az idõ is kegyeibe fogadta a
kiruccanókat.
Már évek óta nagy volt az érdeklõdés ez
iránt a program iránt, de ennyi ember, mint ezen
a túrán, még nem volt.
A szüret után az elcsendesedett szõlõhegyet
most túrázók vidám hangja verte fel. Az ország
szinte minden szegletébõl érkeztek. Büszke lehetett a csepregi „hegy”, mert ennyi vidám ember
még nem taposta lankás útjait.
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Öt év híján egy
évszázadot ünnepeltek Csepregen
Miklós Józsefné Teri nénit látogatta
meg, s köszöntötte ajándékokkal a város elsõ embere 95. születésnapja alkalmából január elsõ napjaiban.
A szépkorú asszony 1925-ben született, ’47-ben köttetett házasságából két
lánya született, hat unokával és húsz
dédunokával büszkélkedhet, de meg-

érkezett a családba már az ükunoka is,
a születésnapi köszöntésen Csepregen
élõ lánya is vele volt. Szívesen mesélt
élettörténetérõl is, mely mind a mai napig a tenni akarásról szól, úgy érzi, szervezetében benne van a mozgás.

Széchenyi 2020 pályázat TOP-3.2.1-15 keretén belül napelemes rendszer telepítésére adtunk be pályázatot. A projekt címe: Napelemes rendszer telepítése Sopronhorpács településen. A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési
Operatív Irányító hatóság pozitívan bírálta el a pályázatunkat,
amelyet 100% - ban 19.015.710 Ft – tal támogatta. A beruházás kettõ intézményen lett megvalósítva, az önkormányzat épü-

Nagy öröm volt jómagam, illetve családom számára, hogy
idén tavasszal a csepregi, valamint a Vas megyei borversenyen a 2017-es évjáratú borainkkal elsõk
lettünk rozé kategóriában. December 6án, Miklós napján huszadik alkalommal került megrendezésre
Kunszentmiklóson az
országos rozéborverseny, amelyre mindkét 2018-as rozé újborunkkal neveztünk.
A versenyre az ország minden területérõl, köztük neves, nagy múltú borászatokból is érkeztek minták. A
közel 340 tétel között Pinki Kékfrankos, valamint ZweigeltBlauburger rozénk arany minõsítést szerzett.
A csepregi Néber-Tóth Pince
minden évben nagy kihívásnak
tekinti a rozé készítését. Vélemé-

nyem szerint egy szép rozé elkészítésének négy alapvetõ követelménye van: az egészséges
vörös szõlõ, a megfelelõ érettsé-

gi fokban történõ szüret, a megfelelõ fajélesztõ használata és a
precíz reduktív erjesztés nélkülözhetetlen egy minõségi, friss, gyümölcsös rozébor elõállításához.
Jelenleg ezt a rozét a csepregi
Hangya panzió kínálatában is
megtalálhatjuk.
Tóth Marcell

letére 16,7 kW, az iskolára 11kW termelésû napelem rendszer lett
felszerelve és a villany hálózatra rákötve. A nap segítségével
már a két intézmény villany igényét a napelemek végzik, ezzel
is csökkentve költségeinket. A tavalyi évben 189 millió Ft pályázati támogatást kapott Sopronhorpács, amit meg is valósítottunk
a pályázati kiírásoknak megfelelõen. Köszönet Magyarország
Kormányának. Talabér Jenõ Sopronhorpács polgármestere
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MUNKÁRA
FOGTUK
A NAPOT

Mint az ünnepelt megosztotta, tízéves
korától segített be az otthoni feladatokba,
az iskolából is hazaengedték az apácák,
hogy az ebédet elkészíthesse. Geresd birtokosainak uradalmában szolgált, majd
a soproni ruhagyár bölcsõdéjében dolgozott egészen nyugdíjazásáig. Szereti a
virágokat, a szép kerteket így mindennapjaiban is gyakran ápolja,
gondozza az intézmény udvarát,
virágágyasait.
Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere jókívánságai
mellett egy csokor virággal,
csokoládé-válogatással és jubileumi emléklappal készült a város idõs polgárának. Teri néni
mindennapjait a Szent Katalin
Idõsek Otthonában tölti, így a
jeles napra a Területi Gondozási Központ intézményvezetése és a nõvérek is
készültek, tortával, süteményekkel és
egy verssel kedveskedtek a város egyik
legidõsebb polgárának.
KM

Csepregi rozésikerek
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Rövid hírek
• Csepreg
Sokszáz gyermek várta
a hintón érkezõ Mikulást
Immáron tizennegyedik alkalommal rendeztek Csepregen fõtéri mikulásváró programot, december 5-én szerda este lovashintón
gördült be a városközpontba a nagyszakállú.
Elsõ ízben az idõsek otthona lakóit látogatta meg, akik pedig mûsorral kedveskedtek, s
nagy örömmel fogadták az ajándékokat. A
városi Promenádon idõközben számtalan kisgyermek, szülõ és nagyszülõ várta a Mikulás

Az óesztendei borongós novembertõl az új
év farsangoló februárjáig tartó idõszak is nagyon mozgalmas községünk életében.
Legfõbb jellegzetessége a hagyományõrzésben, illetve a hagyományteremtésben rejlik. Utóbbi ezúttal a kis falunk életében elõször megszervezett Szent Márton napi lámpás felvonulás, amelyen
szinte minden család képviseltette magát.
Emellett többéves hagyományos ünnepeink,
mint a Keresztényi Kórus által megtartott varázslatos Szent Erzsébet napi templomáhítat, a Faluszépítõ Egyesület színes adventi vására, valamint a december eleji adventet köszöntõ csodás koncert a gyõri Nemzeti Színház mûvészeinek közremûködésével, amelyek igazi lelki feltöltõdéssel ajándékoztak meg mindannyiunkat.
Külön örömet jelentett, hogy az ünnepi eseményekre már új utakon lépkedve érkezhettünk
meg, ugyanis önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetõen több kilométeres szakaszon megújultak járdáink a biztonságosabb

gyalogos forgalmat szolgálva. Ezzel egyúttal
megoldódott az a többévtizedes közlekedési
probléma, hogy a falu határa és a vasútállomás
között nem volt kiépített járdaszakasz. Az ezzel
kapcsolatos további örömhírt a decemberi közmeghallgatáson jelentette be polgármesterünk,
miszerint a járdafelújítási program az új esztendõben is folytatódik majd. Mindemellett igazi téli
örömünkre szolgál, hogy az õsszel megkezdett
felújítási munkálatok nyomán újjászületett az orvosi rendelõnk, valamint a temetõ ravatalozója
és sorra szépülnek meg köztéri szobraink is. Ez
utóbbiak elsõsorban falunk jótevõjének, Major
Miklós úrnak köszönhetõen.
Ugyancsak nagyszerû történés kis falunkban,
hogy önkormányzatunk ezúttal is folytatta családbarát programját, melynek keretében nyugdíjasaink 10000 Ft-os Erzsébet-utalványban részesültek, a gyermekek számára pedig továbbra is biztosított az ingyenes óvodai és iskolai étkeztetés.

A tél kiemelkedõ eseménye, mint minden évben a Freedom Cafeban nagy szeretettel megrendezett Nyugdíjas nap, ahol ezúttal is teljes volt
az ünnepeltek boldogsága. A falubuszos utaztatás, a megható, kedves köszöntõ szavak, az óvodások és iskolások jókedvre hangoló, vidám mûsora, s nem utolsósorban a finom vacsora, kitûnõ
zenével és az egész estre jellemzõ szíves vendég-

látással, mind-mind a nyugdíjasok iránti õszinte,
szívbõl jövõ megbecsülést mutatta. Ezt támasztja
alá az igényes sztárvendég hívása is, aki ezúttal
a népszerû operett-csillag, Oszvald Marika mûvésznõ volt. Meglepetésként elkísérte ugyancsak
nagyszerû énekesnõ társa is. A mûsorban felcsendülõ jól ismert dallamok régi szép emlékeket idézve szinte elvarázsolták a résztvevõket. Oszvald
mûvésznõ a tõle megszokott kedves közvetlenséggel, bájos tánctudásával elõadott mûsora, és
vendégszereplõ társa, a közönséget is megénekeltetve óriási sikert arattak.
2019-et írunk már. Kialudtak az utcai karácsonyi fények, elcsendesült a vidám, új évet köszöntõ forgatag, de szívünkben még õrizzük a
téli ünnepek nyújtotta szeretetteljes történéseket, örömöket és jókívánságokat. Egyházasfalu
minden kedves lakójának, s nevükben is valamennyi Répcevidék olvasónak szívbõl kívánom,
hogy a téli örömök nyújtotta szeretet, békesség
és a farsangi derû hassa át az újesztendõt, újra
és újra magunkénak érezve a bölcs megállapítást, miszerint: „Minden ember annyit ér, amenynyi szeretet van benne”.
Major Izabella
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és a krampuszok érkezését, s természetesen
az ajándékosztás sem maradhatott el. A megjelent népes embersereget szaloncukorral,
csokoládéval, cukorkával lepte meg a jóságos Télapó, de a gyermekek is rajzzal, kívánságokkal teli levelekkel ajándékozták meg õt.
A fõtéren a kicsiket forró tea és a sütemény
várta, de forralt borból és karácsonyi zenékbõl sem volt hiány. Igazán hangulatos délutánban volt részük, maradandó élményeket,
emlékeket szerezhettek az ide kilátogatók.
Ezt követõen a Dr. Csepregi Horváth János
Általános Iskola és AMI aulájában a Mikulás a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat által
gondosan összeállított csomagokat osztotta
szét, megajándékozva ezzel az összegyûlt aprónépet.
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület és a
Területi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának közös összefogásához
rendkívül sok támogató is hozzájárult, a „Mikulás
a fõtéren” esemény sikeres megvalósítását támogatta Csepreg Város Önkormányzat Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága, a Petõfi
Sándor Mûvelõdési, Sportház és Könyvtár, a Területi Gondozási Központ, a George Sorel Alapítvány, az Idõs Lakókért Alapítvány, Lágler József és a Csepregi Borosgazdák.
KM

Egyházasfalu téli örömei…
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Fontosak az értékeink
SUDÁR LÁSZLÓNÉ MOLNÁR ZSUZSANNA KÖNYVÉT
KAROLTA FEL A CSEPREGI ÖNKORMÁNYZAT
Sajtónyilvános könyvbemutatót
tartottak a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében december 12-én szerda délután.
Hosszan tartó kutatómunka eredményét foglalja össze a most megjelent mû.

megújult Petõfi utcát

Hagyományos hordógurítással,
lakossági összejövetellel tartottak
utcaavatót
december
8-án
Csepregen, a kormányzati támogatással felújított Petõfi Sándor utcában. A ciklus kilencedik utcáját
adták át.
Évtizeden át várva várt nap volt
az a szombat az utcabeliek körében, amikor Vlasich Krisztián polgármester, Ágh Péter országgyûlési
képviselõ és a képviselõk átvágták
a nemzeti szalagot a felújított utcában. A város elsõ embere ismertette: 414 méter hosszan
újult meg az utca, a 15
millió forintos kormányzati támogatás mellett
több mint 5,8 millió forint
önkormányzati forrást
fordítottak a fejlesztésre.
Csepreg polgármestere megköszönte az utca lakóinak a kivitelezés alatt tanúsított türelmét, a Magyar Kormány
támogatását, Ágh Péter országgyûlési képviselõ segítségét és
Oláh Imre képviselõ szorgalmazását az ügyben, hogy az utca megújuljon.
Ágh Péter úgy fogalmazott, mikor Csepreg városában Vlasich
Krisztiánt választották polgármester-

nek, tettre kész embernek szavaztak bizalmat, aki tisztességesen rászolgált a feladatra. Évtizedes lemaradásokat küzd le a város, az utca megújítása mellett számos más
fejlesztés is zajlik a városban, hiszen
intézményi korszerûsítések kezdõdnek, fejlesztik a Malomkertet, és a
jövõ esztendõ is rengeteg lehetõséget kínál. Az országgyûlési képviselõ ismer tette a Magyar Falu
program elemeit is, mely az 5000
fõ alatti településeknek jelenthet
újabb eredményeket.

Az utcaavatáson Hárominé Orbán Erika alpolgármester vezetésével a Csepregi Nyugdíjas Énekkar
mûködött közre, népdalcsokorral
színesítették az ünnepséget. Ezt követõen kötetlen beszélgetésre került sor a megjelent csepregi polgárok és a városvezetés között, teával, forraltborral és süteménnyel
kínálták egymást.
km

2019. január-február IX. évfolyam 1-2. szám • www.repcevidek.hu

Csepreg város életmûdíjas szerzõjének új könyve, mely a Farkas
Csaba vezette Szülõföld Könyvkiadó
gondozásában jelent meg „Õrzõk,
vigyázzatok a strázsán” címmel,
Szedenik Jenõ Iluska húgához írt levelezését mutatja be az elsõ világháború viszontagságai alatt.
Számtalan érdeklõdõ részvétele
mellett a csepregi Farkas Sándor
Egylet elõadásával nyitották meg
a rendezvényt. A civil közösség
tagjai autentikusan elsõ világháborús katonadalokkal fogadták a
meghívott vendégeket. Elsõ ízben
Vlasich Krisztián, Csepreg város

polgármestere köszöntötte a megjelenteket, külön üdvözölve Szedenik Jenõ unokáját, Pap Györgyit és
férjét, akik elfogadták a szervezõk
meghívását. A szer zõ méltatása
mellett úgy fogalmazott, nyitottak
arra, hogy a jövõben is egy-egy elképzelés mögé
álljanak, s azt
pénzügyileg is
támogassák.
Az 1914-ben
kirobbant nagy
háború részleteirõl dr. Dénes József történész osztott meg információkat, aki a
könyv lektorálásával járult hozzá
annak kidolgozásához. Sudár
Lászlóné megköszönte mindazok
támogatását, akik segítségével
megjelenhetett a könyv, így a
Szedenik család leszármazottjainak, a fordítóknak, a könyvkiadónak és a csepregi önkormányzatnak is, hiszen a városvezetés felkarolásával jöhetett létre egy az elsõ
világháborús eseményeket új perspektívából bemutató könyv. A keménytáblás könyv méltóképp õrzi
tovább az utókornak Szedenik levelezések gyûjteményét.
km

Átadták a
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Rövid hírek

Baba Találkozó Bibliával
SIMON RÉKA LELKÉSSZEL BESZÉLGETTEM

• Sajtoskál
Sajtoskáliak Karácsonya
„Karácsony este van: csend, nyugalom,
béke, szeretet költözött az emberszívekbe” –
hangzott el az idézet Horváth Mercédesz elõadásában a sajtoskáli Szent Péter Pál templomban, a hagyományos betlehemes elõadás alatt. Ezen idézet hûen ábrázolta a község ünnepi hangulatát.

Januárban Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan
egyszerû bábokkal meséltük el Jézus születését a
napkeleti bölcsek látogatásával, majd kirakóssal
játszottunk. A közös énekek is a foglalkozáshoz tartoznak. Utána pedig megint van lehetõség kicsit
beszélgetni szülõkként, a gyermekek pedig új kapcsolatokat kezdhetnek más babákkal és felnõttekkel, amely segíti fejlõdésüket. Az édesanyák közül
többen el is mondták, hogy ezért is örülnek ennek
az új babaprogramnak.

– Az elsõ találkozó milyen benyomást hagyott benned?
– Az elsõ találkozón az én 2 éves fiamon kívül
hat babával, kisgyerekkel érkeztek anyukák. Nagyon örültünk ennek az érdeklõdésnek. Remélem,
a február 8-án 10 órakor kezdõdõ következõ találkozónkon már nem is fogunk elférni a góri faluház
játszószobájában, hanem egyenesen a nagyteremben gyülekezünk majd. Itt is lesz szõnyeg, amire leülhetünk, és amin a gyerekek játszhatnak.
– Kiket vártok, milyen sûrûn lesznek a foglalkozások?
– Havonként egy találkozóra gondoltunk, elõreláthatólag minden hónap második péntekjén 10
órától, de az idõpontokat mindig elõre egyeztetjük, majd pedig a Facebookon hirdetjük. Reméljük, hogy újabb és újabb családok érdeklõdnek
majd a program iránt. És habár Górban tartjuk a
Baba Találkozó Bibliával programot, természetesen
mindenkit szívesen várunk más településekrõl is, és
nem csak evangélikusokat vagy katolikusokat!
Örülünk mindenkinek, aki megérkezik a programra. A következõ találkozó tehát február 8-án lesz.
SulicsHeni
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A falu népe ezen a szent napon együtt ünnepelt. Napközben a gyerekek kis csoportokban betlehemmel járták a falut házról házra,
hogy elmondhassák verseiket.
Majd beköszöntött az este, és a falu népe
a templomban gyülekezett. Hat órakor kezdõdött a mûsor, amely a hagyományokhoz hûen
a gyermekek betlehemes játékával kezdõdött. Õket a falu kórusa követte, akik egy gyönyörû koncerttel ajándékozták meg a jelenlévõket. A félórás mûsor után következett az ünnepi szentmise, melyet Szabó Miklós plébános
úr tartott. Mise után a templom udvarán forró
tea és forralt bor várta az összegyûlteket,
hogy forró italok mellett beszélgethessenek a
hûvös idõben.
Az idei karácsonyi ünnepségen is rengetegen megjelentek, s idén is áldott, boldog, ünnepi hangulatban telt.
Kovács Vivien

– Honnan jött a baba-mama bibliai találkozó ötlete? Miért Gór a helyszín?
– Még teológus hallgató koromban találkoztam a legkisebbeknek tartott bibliai foglalkozás különbözõ formáival, azóta forgattam magamban a
gondolatot, hogy mikor és hol kezdhetnénk el ezt
mi is. A Büki Evangélikus Egyházközséghez több település is tartozik. Évekig a büki anyagyülekezetre
nézve gondoltam azt, hogy Bükön a Mûvelõdési
házban több babaprogram van, túl sok lenne
még egy babáknak szervezett
foglalkozás, még a ha a bibliai
jelleg más tematikát is nyújt, mint
a többi. Ugyanakkor a Tündérföld Családi Napközi vezetõje,
Marosi Tünde felkérésére néhány alkalommal tartottam biblikus jellegû, ünnepekhez kötõdõ
foglalkozást kicsiknek, és már
ennek is nagyon örültem.
Gór helyszínként akkor csillant fel, amikor õszszel három baba együttes megkeresztelésére kértek meg ott. Az anyukákkal már akkor kezdtünk beszélni a folytatásról Tipegõk istentisztelete néven,
de betegség és egyéb elfoglaltság miatt 2018ban nem folytatódott a sorozat. A település adventi gyertyagyújtó ünnepségén a góri evangélikus
gondnokkal és a katolikus sekrestyéssel tovább beszélgettünk a programról. Mivel Górban több fiatal, kisgyerekes család is van, ezért egyértelmûnek
tûnt, hogy ökumenikus nyitottsággal, evangélikuskatolikus szervezésben folytatódjék a program.
Vincze Erzsébet bõi katolikus hitoktatót kértem fel
társamként, és nagy örömömre Sulicsné Sági Henrietta katolikus hitoktató is mellénk szegõdött. A
programot pedig, amelyhez Vincze Erzsébet logót
is rajzolt, Baba Találkozó Bibliával néven hirdetjük
tovább.
– Milyen jellegûek a foglalkozások?
– Kifejezetten baba-mama foglalkozásra gondoltunk, de természetesen apukákat, nagyszülõket
és egyéb hozzátartozókat is szívesen várunk. A
gyülekezés kötetlen beszélgetései után kb. 20-25
perces bibliai tematikájú foglalkozás következik.
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Karácsony elõtt

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
ÉS RAVATALOZÓ-ÁTADÁS
NEMESLÁDONYBAN

falukarácsonyt tartottunk Ólmodon

Advent elsõ vasárnapján ismét összegyûltünk, hogy méltóképpen ünnepeljük eme jeles ünnepkört. Németh László polgármester úr
ünnepi köszöntõje után átadásra került a kibõvített ravatalozó. Ebbõl az alkalomból vendégünk volt dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal vezetõje. Az egyházak részérõl
Szabó Miklós plébános úr, valamint Pécsinger
Éva lelkész asszony megáldották az új létesítményt. Az adventi koszorún fellobbant az elsõ
láng. A rendezvény a kultúrházban folytatódott, ahol a falu gyermekeinek adventi mûsorát tekinthették meg az érdeklõdõk, mely melegséget csalt mindenki szívébe, és újra átélhettük a gyermeki vágyakozást a karácsony
iránt. A megjelent vendégeinket a mûsor után
forralt bor, tea és sütemény várta.
Pietrowskiné Végh Andrea

Minden öregségi nyugdíjas kapott meghívást
és ajándékcsomagot, a betegek pedig, akik
nem tudtak eljönni, házhoz kapták az ajándékcsomagot. Természetesen minden gyermek is kapott ajándékot hazamenetel elõtt.
A program az iskolások mûsorával kezdõdött Adri és Marika tanító nénik vezetésével, ahol sok horvát és magyar karácsonyi éneket és kis színdarabot adtak elõ a
gyerekek. A mûsor után a finomságokat is
megkóstolták a nyugdíjasok és gyerekek
egyaránt, szaloncukor pedig annyi volt,
hogy a szereplõk zsebeibe is jutott.
A mûsor után a helyi gyerekek hamar a
színpadon voltak, és „bandáztak” Tündi tanító
néni játékos mûsorában, míg az idõsek a Soproni Pékség diós-mákos bejglijét dicsérték, no
meg a forralt bort és az ízes teát, melyet az ön-

kormányzati képviselõk készítettek el. Estébe
nyúló beszélgetés kerekedett a kis falu központ-

jában, a CD-zene mellett jó volt kicsit megállni
ebben a rohanó világban, és áldott karácsonyt,
boldog új évet kívánva hazamenni.
Hergovich Vince

Mikulás-ünnepség Sajtoskálon
li, hatalmas csomagot. Természetesen idén sem kapott
virgácsot senki, hiszen Sajtoskálon csak jó gyerekek laknak. Miután mindenki megkapta a csomagját, a büfében lehetõség volt mindenféle finomság közül választani.
Különbözõ sütemények, szendvicsek, üdítõk vártak a rendezvény résztvevõire. Kis idõ elteltével elkezdõdött a tombola sorsolása, ahol a gyerekeknek lehetõségük volt
még több édesség gyûjtésére, majd a sorsolás után kedvükre játszhattak. Idén is mindenki édességgel teli táskával ment haza. Jövõ évben is hasonló jó hangulatban
várjuk majd a Mikulás bácsit!
Kovács Vivien
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Idén december 8-án érkezett a Mikulás a sajtoskáli
gyerekekhez. Puttonya ebben az évben is tele volt szép
nagy csomagokkal. Viszont mielõtt a Mikulás bácsi megérkezett volna a mûvelõdési házba, még egy kis elõadással készültek a gyerekeknek.
Petõ Ferenc, a Mesebolt Bábszínház oszlopos tagja
szórakoztatta a gyerekeket, mikulásváró elõadásával
megkacagtatva kicsiket és nagyokat egyaránt. A mûsor
utáni hangos gyermekéneknek köszönhetõen a Télapó
hamar megtalálta az összegyûlt sajtoskáli gyerekeket, és
mindenkinek kiosztotta a megérdemelt, édességekkel te-
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PROGRAMAJÁNLÓ

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

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

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

Február 24-én, vasárnap 16
ó. Csepregen, a PSMSH-ban: Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából.
Február 25-én, hétfõn 15.30
Bükön, a BMSK színháztermében:
Farsang - a Budai Bábszínház elõadása.
Február 28-án, csütörtökön
08 órától Bükön, a Koczánháznál: Büki torkoskodás torkos
csütörtökön.
Március 1-3. Bükön, a Sportcsarnokban: Olimpici Párbajtõr
GP 2019 Bükfürdõ Kupa.
Március 2-án, szombaton
délután és este Undon: Falufarsang (Mesopust).
Március 3-án, vasárnap délután Olmódon: Dede – Babe –
farsangi népszokás.
Március 5-én, húshagyó
kedden a délelõtti órákban
Tömördön: Csicsókázás – farsangi népszokás.
Március 5-én, húshagyó
kedden 16 órától Bükön, a kör forgalomtól az Attriumig: Télûzõ Farsangi felvonulás
Március 5-én, húshagyó
kedden 18 ó. Kiszsidányban a faluházban: Falufarsang – beborotválással.

Keresse az alábbi cikkeinket a

w w w. r e p c e v i d e k . h u
weboldalon!
CSEPREGI BETLEHEMESEK

A MIKULÁS LÁTOGATÁSA
NEMESLÁDONYBAN

ADVENTI KÉZMÛVES
FOGLALKOZÁS SAJTOSKÁLON

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.visitbuk.hu
• www.csepreg.hu és a www.naturpark.hu honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

A Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtár 2019. februári programjai
Február 2. 18.00 Büki Iparos Bál, helyszín: Bük, Fürdõ Étterem. További információ: Németh Sándor – 30/204-58-29.
Február 2. 19.00 Koncert
és Táncház az Ökrös Zenekarral, belépõ: 800.- Ft, helyszín.
Büki MSK Színházterme.
Február 8. 19.00 Asszonyfarsang. Meglepetésvendég,
bulizenekar, koktélpult, tombola! Helyszín: Büki MSK Sportcsarnoka, belépõ: 1.000.- Ft. Asztalfoglalás szükséges!
Február 25. 15.30 Mesebérlet 1. elõadása Budai Bábszínház – Farsang. Élõ-bábos
mesejáték óvodás és kisiskolás

gyermekeknek. A bérlet ára
2.000.- Ft. Elõadásonkénti
jegyár: 800.- Ft. Helyszín: Büki
MSK Színházterme.
Február 28. 08.00 Büki torkoskodás torkos csütörtökön. Ünnepélyes köszöntõ: 16.30. Kóstolók kiadagolása: 17.00. Kóstolójegy ára: 2.000.- Ft. Helyszín: Bük,
Koczán-ház, Széchenyi u. 42.
Március 5. 16.00 Farsangi
felvonulás. Jelmezverseny-forralt bor-forró tea-fánk-utcabál!
Várjuk jelmezesek jelentkezését
egyéni és csapat kategóriában! Helyszín: Bük, kör forgalomtól az Atriumig, Büki MSK
Atriuma.
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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.)

Február 9-én, szombaton 18
ó. Szakonyban, a Kemencés
Csárdában: Jelmezes farsangi
mulatság .
Február 9-én, szombaton
17.30 ó. Bükön, a Vadásztanya
Vendéglõben: Büki horgász bál.
Február 16-án, szombaton
16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban:
Büki TK – Gyõri Audi ETO KC U22. –
NB II-es nõi bajnoki kézilabda
mérkõzés.
Február 17-én, vasárnap 08
órától Bükön, a Sportcsarnokban:
Dr. Szalay Ferenc Labdarúgó Emléktorna 2019. január 9.
Február 19-én, kedden 12
órától Bükön, a Sportcsarnokban:
X. TDM fér fi futball kupa.
Február 23-án, szombaton:
Hagyományos farsangi túra Útvonal: Kõszegfalva – Abért-tavak –
Temetõ – Hubertusz-forrás – Ilonavölgy – Peruska kápolna – Õz-kút
– Ólmodi út – Kõszeg. Táv: 15 km,
idõtartam: 5 óra. Túravezetõ: Németh Lászlóné (70/368-5084). Találkozó: 8.20, Kõszeg, vasútállomás, indulás vonattal, 8.32
Február 23-án, szombaton
18 ó. Csepregen, a PSMSH-ban:
Csepreg Város Fúvószenekara farsangi mûsora és bálja.
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