Advent elsõ vasárnapja!

Rövid hírek
• Egyházasfalu
Hétvégi varázs
Egyházasfaluban
November 19-én, szombat este kis falunk
keresztényi templomában Szent Erzsébet tiszteletére gyülekeztek a hívek. A hagyományosan megrendezett ünnepi mûsorban csodásabbnál csodásabb dallamok csendültek fel
a szegények védõszentjének köszöntésére a
keresztényi kórus tolmácsolásában. Az énekkar áldozatos felkészülése és magas színvonalú elõadása rabul ejtette mindannyiunk szívét.
A csaknem másfél órás, lélekemelõ, zenés
áhítat után a Keresztényi Pékség ajándékával,
a Szabó Miklós plébános úr által megáldott
Szent Erzsébet cipóval távoztak a hívõk, a jótékonyság szellemében megerõsödve.
Az ünnepi varázslat vasárnap is folytatódott a Falufejlesztõ Egyesület adventi vásárával. Az ugyancsak hagyományos rendezvény
helyszíne idén is a Platán tér volt, ahol ezúttal
is nagy sikert arattak a különféle kézmûves termékek. A csaknem kétszáz látogatónak a környék szerte híres, ízes forralt borral és teával
kedveskedtek a szervezõk, köszönhetõen Farkas Zoltán és Németh Dénes urak egész napos helytállásának. Egyházasfalu hétvégi varázsa már az adventet idézte, híven szolgálva
az áldott ünnepekre való készülõdést.
Major Izabella

Advent vagy más szóval eljövetel a karácsony elõtti idõszakot jelenti. Minden évben hagyomány Csepregen, hogy Szent András apostol napjához, november 30-hoz legközelebb esõ
elsõ vasárnapon a város polgárai, családok,
barátok, ismerõsök sétálnak ki a Promenádra,
hogy részesei legyenek annak, amikor is az ivókút alatt elhelyezett városi adventi koszorún fellobban az elsõ gyertya lángja.
Az idei esztendõben sem hiányozhattak az
adventi gyertyák az ünnepi koszorúról, melynek
elkészíttetését maguk a városatyák vállalták
magukra. Szükség is volt erre, hiszen Kovács
András az idei esztendõtõl már nem kívánta biztosítani a város számára a gyertyákat, így a

képviselõk egymással összefogva, saját költségükön újakat öntettek a jeles alkalomra.
„Lobogjon csak tovább gyertyáinknak lángja. Emberi melegség köszönts a világra.” idézhették Devecseri László gondolatait a résztvevõk

az elsõ gyertyagyújtáson és az azt követõ valóban ünnepi mûsorokon.
A Csepregi Olvasókör és a Farkas Sándor
Egylet karácsonyi versei és énekei mellett ízletes
forralt borok és teák is átmelegítették a kilátogató érdeklõdõket, akiknek Finta József plébános
úr kívánt békés, nyugodt adventi idõszakot.

Az elsõ gyertyát Oláh Imre képviselõ úr gyújtotta meg és helyezte el a város koszorúján.
17 órától az érdeklõdõk a Gyõri Advent Kórus igazán meghitt hangversenyét tekinthették
meg a Mûvelõdési Házban, akik valóban bensõséges élményt varázsoltak a hallgatóság szívébe és lelkébe egyaránt.
HZ
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A csendes

várakozás kezdetén

Nemesládonyban advent elsõ
vasárnapjának délutánján gyûltek
össze a falu lakói a közösségi téren,
hogy ünnepélyes keretek között lobbantsák fel a falu nagy adventi koszorúján az elsõ gyertya lángját. Németh László polgármester úr köszöntötte meleg szavakkal a megjelenteket és kérte,
hogy az elkövetkezendõ várakozási
idõszak a béke, az
egymásra odafigyelés, az egymás
iránti
szeretet,
megbecsülés idõszaka legyen az
emberek számára.
Pécsinger Éva evangélikus lelkészaszszony a kisded Jézusra való várakozás legszentebb pillanatainak a fontosságát emelte ki. Szabó Miklós plébános úr a csend fontosságára hívta
fel az ünneplõk figyelmét, hiszen ennek a várakozással teli idõszaknak
nagyon fontos eleme a rohanás, a

hangos vigadozás helyett az elcsendesedés, a békesség, a nyugalom.
Az ünnepi gondolatok után plébános úr gyújtotta meg az elsõ
gyertyát, majd közös imát mondtak
az egybegyûltek. A gyerekekés fiatalok meghitt mûsorral, adventet

köszöntõ versekkel szereztek örömteli perceket a megjelenteknek. A
szeretetvendégségen a képviselõtestület tagjai forralt borral, teával
és süteménnyel látták vendégül a
hagyományokhoz hûen a nemesládonyiakat.
bserika
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November vége van, beléptünk a 2016. év utolsó hónapjába!
Az adventi koszorúnkon már ég az elsõ gyertya. Boldog várakozásban vagyunk: Mikulásra, karácsonyra, óévbúcsúztatóra, összegzésre készülünk az eljövendõ hetekben.
A kisgyerekek izgatottan várják a Mikulás érkezését, karácsonykor pedig minden szívben megindul valami elmondhatatlan…
Már egy jó ideje – szinte bárhová is tér be az ember fia vásárolni, nézelõdni – úton-útfélen „figyelmeztetõ jelzések“ várják: ideje
beszerezni az ünnep kellékeit.
A karácsony, a szeretet ünnepe: nem a tárgyi ajándékról, hanem önmagunk odaajándékozásáról, lelkünk megnyitásáról szól. Ez
a téli napforduló ideje, amikor a Nap a legalacsonyabban delel,
ilyenkor vár ránk a leghosszabb éjszaka. Karácsony napján azonban meggyújtjuk tüzeinket, ezzel hozzásegítve a Fényt a sötét feletti
gyõzelméhez, és eztán a nappalok újra egyre hosszabbak, az éjszakák pedig egyre rövidebbek lesznek. Együtt ünnepeljük az Élet
diadalát, Krisztus születését, az örök Remény létezését.
Ez a gyönyörû idõszak lehetõséget teremt az önmagunkba fordulásra, a tisztánlátásra is. Figyeljünk jobban a társainkra, sokat jelenthet egy szívbõl jövõ mosoly! Nyissuk ki a szívünket, és próbáljunk
békét, õszinte elfogadást tölteni a lelkünkbe! A karácsonyi meghittség után már rohamléptekkel közeleg az év vége, siet felénk szilveszter napja, majd átlépve a 2017-es évbe, egy jobb világ felé indulunk majd tovább.
Zárásul fogadják tõlem szeretettel Pilinszky János karácsonyi
gondolatait! „Az ünnep nem csak ‘ránk köszönt’, az ünnepet ki is
kell érdemelnünk. Annak, akinek az ünnepet már csak az idõ kör forgása hozza meg, annak számára lassan kihûl a karácsony melege, kiürül jelentése, míg végül kínos teherré válik. Az ember kivételes lény. Pillanatról pillanatra rászabott életét, azt, amitõl percre se
tud megszabadulni, kell pillanatról pillanatra kiérdemelnie, megtalálnia. Életünk e terhes és fölemelõ ellentmondásának egyik legszebb diadala, értékmérõje: a valóban megtalált ünnep. Azt jelenti, hogy a gépieset, a közönyöset, a mereven ránk szabottat sikerült
szabadsággá, értelemmé, szépséggé emelnünk. A valódi ünnep:
az idõ és az öröklét érintkezése. Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra vagy pillanatokra, de e nélkül a „pillanat“ nélkül puszta kör forgásba merül vissza naptárunk.“
Legyen mindenkinek kegyelmekben gazdag, áldott ünnepe, s békés, boldog, egészségben bõvelkedõ új esztendõt hozzon 2017!
Kissné Szabó Ágota
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Rövid hírek
• Bõ
Határtalanul a Felvidéken
A Felvidéken tett tartalmas látogatást a Bõi
Általános Iskola hetedik osztálya, közösen az
ostffyasszonyfai hetedikesekkel. 2016. október
12. és 15. között volt a tanulmányi kirándulás
a „Határtalanul!” program pályázatának köszönhetõen.
Az elsõ nap programja komáromi városnézéssel kezdõdött. Aztán Mikszáth Kálmán szülõházát keresték fel Mikszáthfalván, majd a
Kékkõi várkastélyban Balassi Bálintra emlékeztek. Este egy rimaszombati motelban elfogyasztott vacsora után összefoglalták a nap
történéseit.

Több évtizedes hagyomány Csepregen, hogy
a Területi Gondozási Központ ellátottai, dolgozói, a
Szent Katalin Idõsek Otthona lakói és a város polgárai, november 25-én az Alexandriai Szent Katalin tiszteletére közös szentmisén vesznek részt és búcsút tartanak, ezzel is tisztelegve szûz és vértanú
személye elõtt.
A fennmaradt írások szerint Alexandriai Szent
Katalin 282-305 körül Maximinus császár idejében
élt, s a legenda szerint a bálványok tiszteletére rendezett
áldozatokon keresztényként
nem akart részt venni, ezért
nyíltan ellenszegült a császár
parancsának. Emiatt börtönbe vetették és ötven tanult
férfiút küldtek hozzá, hogy a
pogányság számára megnyerjék, de a jámbor szûz oly
bölcsességgel védelmezte
hitét, hogy mind az ötvenen
keresztényekké lettek. Elõször
éles késekkel ellátott kerékkel
akarták szétmarcangolni, ez azonban darabokra
tört, végül lefejezték, így halt aztán mártírhalált.
Szent Katalinra emlékezve Tóth Miklós plébános példabeszédében elmondta, hogy a mai kor
emberének és asszonyainak, milyen nagyszerû
példát állít életével a szûz. Õ valóban tanúbizonyságot tett a kitartásról, az önfeláldozásról és
arról a hihetetlen erõrõl, mely a család, a tisztaság és a közösség megtartásához ma is elengedhetetlenül fontos.
A búcsúra szépen ünneplõbe öltöztetett kápolnában, nemcsak az intézmény ellátottai, de
Csepreg Város nagy létszámban megjelent lakos-

sága és a meghívott vendégek is erõt meríthettek
Tóth Miklós és Finta József plébános urak szavaiból,
hiszen valljuk be, a mai kor emberének nagy szüksége van az ilyen példaértékû életutak megismerésére, mint amilyen Alexandriai Szent Katalin vértanúé volt.
A jeles nap alkalmából Tóth Miklós plébános
által celebrált szentmisén számos csepregi polgár
és meghívott vendég mellett, Vlasich Krisztián

Csepreg Város polgármestere is tiszteletét tette.
Fontos az ilyen több évtizedes hagyománnyal
rendelkezõ alkalmak megõrzése és továbbvitele,
hiszen ilyenkor a város lakóinak alkalma nyílik a közös együttlétre, beszélgetésre, imádkozásra. A mai
rohanó világunkban nélkülözhetetlen, hogy megtartsuk hitünket, emberségünket, s egymás iránti
szeretetünket.
A Szent Katalin búcsút egy közös ünnepi ebéd
zárta a Területi Gondozási Központ ebédlõjében,
ahová az intézmény vezetõjével mindenkit szeretettel vártak és invitáltak az Idõsek Otthona munkatársai.
yde

Turisztikai megaberuházás Bükfürdõn
A bükfürdõi Caramell Premium Resort követendõ turisztikai minta. Nem csak helyi, hanem regionális, országos és nemzetközi hatással is rendelkezõ fejlesztés – ezt emelte ki a dr. Rákossy Balázs, a
nemzetgazdasági tárca európai uniós források felhasználásáért felelõs államtitkára a létesítmény
szakmai megnyitóján. A bükfürdõi Caramell
Premium Resort mintegy három és fél hektáron várja vendégeit. Európai uniós forrásokat felhasználva, állami segítséggel 3,5 milliárd forintos beruházással született meg az élményközpont a Hotel

Caramell bõvítésével. Az idei év egyik legnagyobb turisztikai beruházása a bükfürdõi fejlesztés,
amely pályázik a négy csillagos superior besorolásra – ez is garantálja a magas minõséget.
– A Caramell Premium Resort magas minõségû, egyedi igényekre szabható kínálatával a régió legújabb turisztikai attrakciója, 700 fõs konferencia központjával felhelyezi a települést Magyarország hivatásturisztikai térképére – ezt
emelte ki a házigazda, Glázer Tamás, a
Caramell Premium Resort igazgatója.
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Másnap reggel Rimaszombat nevezetességeivel ismerkedtek, majd a szalmacseppköveirõl híres Gombaszögi cseppkõbarlangban láthattak sok-sok csodás sztalagmitot, sztalagtitot
és sztalagnátot. „Kraszna Horka büszke várát”
csak kívülrõl nézhették meg, mert a 2012-es tûzvész óta még ma is tart a helyreállítás. Innen
Rozsnyóra mentek, ahol a Fábry Zoltán Alapiskolában szlovákiai magyar kortársaikkal találkoztak. A rozsnyói kitérõ után Andrássy Dénes és felesége, Franciska szecessziós stílusú mauzóleumát keresték fel. Végül egy iglói hotelben errõl a
napról is beszámolókat írtak és csapatokban feladatokat oldottak meg a gyerekek.
A cikk folytatása
a www.repcevidek.hu weboldalon!
Hári Karola osztályfõnök

Szent Katalin ünnepén
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A részeg egér
– LACKFI JÁNOS BÜKÖN
Ki Lackfi János? Közösségi oldalán ez olvasható névjegyében: író, költõ, mûfordító, tûzoltó, katona, vadakat terelõ juhász. Harminc könyv, hat gyerek,
évi száz fellépés. – Rövid, tömör

November 24-én a büki városi
könyvtár vendégeként érkezett
a helyi és a bõi diákok közé. Magával hozta szófordulatos verseit, versátiratait, sziporkázó elõadásmódját, amelyet a gyere-

megfogalmazása a számos irodalmi díjas írói munkájának, magának Lackfi Jánosnak. Ám jóval
több õ ennél. Lendület, humor
és horror, játék a szavakkal, játék
a magyar nyelvvel, színészi alakítás, s fõként teljes leképezése a
mai magyar társadalomnak és
a gyerekeknek. Írásaiban nyíltan
ad hangot a valós gyermeki és
felnõtt érzéseknek, a mindennapok történéseinek, s ezt sokszor groteszk szellemességgel teszi. Mindenkinek ír: kisebbeknek,
nagyobbaknak, közepesebbnek, óvodásoknak, nyugdíjasoknak, óvodás nyugdíjasoknak.

kek könnyed vidámsággal fogadtak. 45 évesen hat gyermek
édesapja és már három gyermek nagypapája. Õ igazán érti
az ifjúság lelkét, gondolataikat,
kamaszi viselkedésüket, a korosztály nyelvét. Költészetében – elõadásában is – tükröt állít/állított a
fiatalság elé, és lökte szemükbe
ezen az õszi délelõttön is az igazságot. Mosolyogtunk, nevettünk,
kuncogtunk rajta valamennyien, mert humorral könnyebb elfogadni azon jellemábrázolásait, amelyet a valóság trolljaként
mûvel a mai magyar irodalomban.
Haizler Lászlóné

Adventre hangolódva
PERKOVÁTZ-HÁZ BARÁTI KÖR CSEPREGEN
Tizenhárom éve indult el Sopronból
az a hagyomány, melyet Perkovátz Tamás és a Perkovátz-Ház Baráti Köre indított útjára még 2004-es évben. Az
egyesületi formában mûködõ civilszervezet, minden év elsõ adventi vasárnapja elõtti pénteken Ruszt, Kismarton,
Nagymar ton,
Felsõpulya
után
Csepreg Városába is ellátogat azért,

„Adventi koszorúnk a szeretet melegét küldi a határokon innen és túl élõ
testvéreinknek és a velük együtt élõ népeknek is” –mondta köszöntõjében
Perkovátz Tamás, aki a soproni civilszervezetek képviselõi jelenlétében adta át,
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármesterének az összetartozást szimbolizáló adventi koszorút a városházán. A vá-

hogy Sopron Város ünnepváró jókívánságait és az összetartozást szimbolizáló adventi koszorút szülõföldünk
egykor volt sopron-vármegyei településeire és központjaiba is eljutassák.
Csepreggel már tizenegyedik éve
ápolják ezt a hagyományt. Idén november 25-én látogattak el újra a városba: meleg szívvel hozták el Sopron
jókívánságait, és a város polgárainak
baráti üdvözletét.

rosvezetõ Csepreg polgárai nevében
megköszönte, hogy ezzel a nemes gesztussal ismét megtisztelték a várost és
még inkább meghitté tették az adventi
készülõdést. A baráti vendéglátásban is
részesült küldöttség november 29-én
szombaton Fertõszentmiklósra, Fertõdre,
Kapuvárra, Csornára és Beledbe is tiszteletét tette, s elvitte ünnepváró jókívánságait és az összetartozást szimbolizáló adventi koszorúját.
HZ
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Rövid hírek
• Iklanberény
Az elsõ gyertyagyújtás:
agapé és ünnepi dallamok
Advent elsõ vasárnapján a szentmise után
Iklanberényben is kigyulladtak az ünnepi fények. Szalai Gábor plébános megáldotta a
község koszorúját, majd a közösségi házban

egy kis agapéra, szeretetlakomára invitálta az
összegyûlteket Berényi Pál polgármester. A településen több éve hagyomány, hogy az elsõ
adventi agapét az önkormányzat rendezi, a
többi hétvégét pedig a falu lakói felosztják
maguk között. Az elsõ vasárnap meglepetésben is volt része a maroknyi település lakóinak: az Or feum Vándorszínpad énekes karácsonyi mûsorát hallhatták. Bálint Csaba és
partnere segítségével igazi ráhangolódást
kaphatunk a várakozás idõszakára.
S.Bogi & Heni

Az újjászületett

lócsi templom megáldása
gyertyát ünnepélyes keretek között gyújtották
meg. Németh László helynök úr megáldotta a
szépen feldíszített koszorút, majd fellobbant az
elsõ gyertyaláng. A gyertyagyújtás után az ün-

neplõk közössége szeretetvendégség keretében
beszélgettek helynök úrral, plébános úrral, a falu vezetõivel, a helyiekkel, a hazatérõ elszármazottakkal és a vendégekkel. A finom süteményekrõl a falu háziasszonyai, az italokról a testületi tagok gondoskodtak.
Az ünnep hangulata, a szívhez szóló helynöki beszéd, azt hiszem, mindenkiben megmarad,
és meghatározza az adventi várakozás mindennapjait.
Baloghné Simon Erika
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Advent elsõ vasárnapjának elõestéjén kettõs
ünnepet ültek Lócson. Több évi fáradhatatlan
szervezés, anyagi forrás megteremtése, és kitartó munka után a római katolikus templom külsõleg és belsõleg is megszépült. A felújított
templom megáldására ünnepi szentmise
keretében került sor. A szertartás elején
Nagy József, a Plébániai Tanácsadó Testület alelnöke köszöntötte Németh László pápai prelátus, püspöki helynök urat és részletesen ismertette a templom történetét, a
legutóbbi felújítás legfontosabb állomásaival. Elmondta, hogy a településen élõk
mindig szerették és ragaszkodtak templomunkhoz. Így van ez most is, ezért jöhetett
létre az ünnep. A felújítási munkálatokhoz
nyújtott anyagi segítséget megköszönte
minden jó szándékú adakozónak, hiszen a
pályázaton nyert támogatáson túl a település önkormányzata és magánszemélyek
is támogatták a templom megújulását. A
köszöntõ szavak után, a szentmise elején
helynök úr megáldotta templomunkat.
László atya szentbeszédében a lócsi és
környékbeli hívõk szépszámú közösségéhez
személyes élményekkel átszõtt, megható
hangon szólt. Kiemelte, hogy a templom
minden apró részlete azt mutatja, hogy az
itt élõk szeretik és gondozzák templomukat.
Kiemelte a megragadó oltárképet – Szûz
Mária ölében a kisded Jézussal –, a gyönyörû mellékoltárokat és a régi idõk hagyományait õrzõ oltárterítõket. Gyermekkora adventi
emlékeit felelevenítve segített megérteni az elcsendesedés, a várakozás, a kisded Jézussal
való találkozásra való készülés lényegét. Ehhez
kérte a Jóisten segítségét a jelenlévõknek.
A szentmise végén Szalai Gábor atya, a település plébánosa megköszönte helynök úrnak az
imákat, az együtt bemutatott szentmiseáldozatot.
Az ünnepi szentmisét követõen, a hagyományokhoz hûen, a falu adventi koszorúján az elsõ
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Majdnem

száz ünnepelt

A nyugdíjasokat köszöntötték Egyházasfaluban
Hosszú évek szép hagyományához híven idén is nagy
örömmel szervezte meg önkormányzatunk a Nyugdíjas Napot. A Freedom Caféban rendezett eseményen kis híján
száz vendég tette tiszteletét, ahol a szervezõk szeretetteljes
légkörben zajló, örömteli szórakoztatást és kifogástalan vendéglátást igyekeztek biztosítani a meghívottaknak. Az idõs
emberek nagyra becsülését méltató polgármesteri köszöntõ után a helyi óvodások és iskolások, valamint a színjátszó
kör szereplése csalt sok-sok mosolyt a kedves arcokra és
késztette elégedett tapsra az évtizedek munkájától megfáradt kezeket. Nagy várakozás elõzte meg az est sztárvendégeinek, Papp Ritának és Bodnár Attilának fellépését, akik jókedvre hangoló mûsorukkal megénekeltették a résztvevõket

is. Kellemes folytatásként nagyszerû vacsora, bõséges italválaszték és mindenki kedvére szóló tánczene biztosította a
kitûnõ hangulatot. Nagy taps köszöntötte falunk jótevõjét,
Major Miklós urat, aki köszöntõjében immár hetedik alkalommal hívta meg az általa rendezett nyugdíjas karácsonyra a
boldog résztvevõket. Köszönet érte! A derûs hangulatú,
csaknem éjfélig tartó rendezvény szívmelengetõ varázsa sokáig kíséri még szeretett nyugdíjasaink mindennapjait.
Major Izabella

Hagyomány és meglepetések
A CSEPREGI FÚVÓSOK ÕSZI HANGVERSENYE
Csepreg Város Fúvószenekara november 12-én tartotta hagyományos õszi koncertjét a csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház színháztermében. Igényes fúvószenekari indulók, polkák és sláger feldogozások csendültek fel az est folyamán.
Iliás Attila vezényelt és a mûsorban közremûködtek Csepreg Város Mazsorett csoportjai. A mûsorban két szólódarab is felcsendült,
az egyik xilofon
szólóval melyben
Babos András, ifjú
dobos mutathatta
meg tehetségét.
A másik, az ismert
Love Story volt,
melyben Horváth
Bálint trombitán
kápráztatta el a közönséget. Ezen a ponton a koncert legnagyobb meglepetését
élhette át közönség és a zenekar egyaránt. Takács Adrián a Love Story közepén
odalépett a karmesterhez, aki átadta pálcáját, majd leintette a zenekart. Mindenki
meglepetésére a zenekarból az egyik fuvolistát, Kiss Melindát magához hívta, aki
ezen a napon ünnepelte a születésnapját,
majd a közönség elõtt megkérte a kezét.
Romantikus leánykérésnek lehettünk szem-

és fültanúi, a taps nekik sem maradt el. Természetesen a válasz igen volt! Az est folyamán köszöntötték a jubiláló zenekari tagokat. Szele Tamás a zenekar elnöke és felesége egy köszönõ, támogatói díjat kapott
a zenekartól. A ráadásokra a nagy tapssal

a közönség ösztönözte a zenekart. A zenészeknek a próbatermében állófogadással
folytatódott az ünneplés, ahol oklevelet
adott át a jubiláló tagoknak Szele Tamás
elnök és Iliás Attila karnagy. A zenekar nem
pihen az év hátralévõ részében sem: a közeljövõben részt vesz a Szent Miklós napi
szentmisén, valamint december 26-án ismét a templomban hallhatjuk a karácsonyi koncertjüket.
S.Bogi
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Rövid hírek
• Mesterháza
Búcsú az õsztõl
és gyertyagyújtás
Mesterháza önkormányzata szervezte a
már hagyományos õszbúcsúztatót november
19-én. A Faluház feldíszített termében összegyûlt a település apraja nagyja. A vendégeket forralt bor, tea, marhapörkölt és pogácsa
várta, amit hangulatos beszélgetés közben
fogyasztottak el.

és nagy tervekkel

NEMESLÁDONYBAN JÁRTUNK
Felújítanák az orvosi rendelõt, utca és
járda újulhat meg, és ha minden jól alakul,
négy év múlva szennyvízcsatorna is lesz a
faluban. Nemesládony 2016 végén.
– A faluban 48 házban laknak úgymond
nemesládonyiak, a többi külföldi tulajdonban
van – kezdte a számvetést Németh
László polgármester. A 140 lelkes faluban bár tetten érhetõ, de nem lehet
panasz az elöregedésre: hét ovis korú
gyermek van, a környéken nincs még
egy ilyen település, ahol ilyen sok óvodás lenne – mesélte büszkén a polgármester. Reméli, a következõ években
tovább fiatalodnak.
A közösségi tereket, helyszíneket
számba véve sorolta: – Ott a rendezvénytér, az önkormányzati épület, a faluház, az orvosi rendelõ heti egy rendelési nappal. A Szent Miklós templom

messzirõl magaslik, jelzi a falut és van még egy
evangélikus imaház – tért ki a felekezetekre.
Az építkezést, fejlõdést illetõen rövidebb és
hosszabb távú tervekrõl is beszélt. Már biztos,
hogy megújulhat a járda a Rákóczi utcában és

újraaszfaltozzák az utcát a temetõ felé. A beruházás fedezete a kormány adósságkonszolidációs forrása. Ugyanis jól gazdálkodott korábban
a nemesládonyi önkormányzat, nem kellett átvállalni adósságot, így fejlesztési forrást kap a
falu, egészen pontosan 2 millió 950 ezer forintot,
ezt költik utca- és járdafelújításra. Pályázott az

önkormányzat az orvosi rendelõ
belsõ felújítására. Ez 8,6 millió
forint értékû építkezést jelent,
várnak a pályázat elbírálására –
mondta Németh László. Szeretnék kihasználni a világháborús
emlékmûvek felújítására kiírt pályázati lehetõséget és ha nyernek, rendbe tennék a hõsök
emlékmûvét. – Elöregedtek körülötte a tuják – magyarázta a
polgármester. Még elõbbre is
tekintett: – Nemesládony hatalmas lehetõség elõtt áll. Még
nincs megoldva a szennyvízcsatorna, de most
úgy néz ki, hogy Bük környékéhez csatlakozva
pályázunk. Ha nyerünk, akkor 2020-ig lesz
szennyvízhálózat – mondta el a polgármester. A
szennyvízcsatorna kivételével összkomfortos fa-
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A gyerekek õszi témájú képeket rajzoltak,
amelyekért aztán díjakat kaptak.
Egy héttel az õszbúcsúztató után, november 27-én gyújtották meg a falu adventi koszorúján az elsõ gyer tyát. A szentmise után
gyûltek össze a mesterháziak a Faluház elõtt.
Elõször Dohi Zsolt polgármester beszélt az adventi idõszak jelentõségérõl, a lélek várakozásáról. Aztán dr. Szalai Gábor plébános
megáldotta a koszorút, majd közös ima és
éneklés mellett gyújtották meg az elsõ adventi gyer tyát.
„Advent elsõ vasárnapján fellobban egy
gyertyaláng, REMÉNY-t hoz a szürkeségbe, mikor fénye ránk talál.“
H.K., K.T.

Kis falu sok tujával
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luból Sár várra, Répcelakra, Bükre és
Sopronhorpácsra ingáznak dolgozni a helyiek.
A közösségi közlekedés a polgármester szerint
jónak mondható, bár Bük felé vannak hiányosságok, de a munkaadók saját járatokkal megoldják a dolgozóik közlekedtetését. Kevesen
dolgoznak helyben, három-négy gazda foglalkozik mezõgazdasággal, és nem jellemzõ az állattenyésztés. – Két család foglalkozik lovakkal,
és egy valaki szarvasmarhával – vette sorra a
polgármester.
– Összetartó a település, szolid kis falu – így
jellemezte Németh László Nemesládonyt. Szívesen részt vesznek a helyiek a falu programjain.
Az egyik legfontosabb a júliusi falunap, amely a
hazalátogató, elszármazott nemesládonyiaknak
is szól. Megvolt idén a nyárbúcsúztató is, és készülnek az adventi hétvégékre, amelyeket sütemények és forralt bor kíséretében tölthetnek közösen a helyiek. Mikulás ünnepséget is tartanak,

ahol a gyermekek idén is kapnak csomagot az önkormányzattól. Az idõsekrõl sem
feledkeznek meg: az õ napjukat december közepén ülik meg. Lesz falukarácsony
is Nemesládonyban, akkor is kapnak támogatást a kisgyermekes családok, és
visszautalt az iskolakezdéskor adott anyagi segítségre is a polgármester.
Szerinte, aki nyugalmat keres, az
Nemesládonyban megtalálja. A letelepedõ fiatalokat egyébként 250 ezer forint
támogatással segítik, és vannak építkezésre alkalmas telkek a településen.
Az utcákat szegélyezõ tuják mellett a
településkép meghatározó része az erdõ
közelsége. Bár kiépített kerékpárút nincs,
de a mezõgazdasági utak biciklizésre is
alkalmasak, ideális közeg az erdõ, a jó
levegõ Nemesládonyban.
yde

„Köszöntünk most minden idõset, ki él a falunkban csendes békességben”
November 19. délutánjára hívta találkozóra
a község nyugdíjas korú lakosságát Simaság önkormányzatának képviselõ-testülete. Kevesebben voltak, mint eddig, de
színvonalasabb volt a program az elõzõ évek nyugdíjas
napi rendezvényeinél.
A mûsor Horváth Dominik
szavalatával vette kezdetét.
Ebben a versben benne volt
minden, amit egy fiatal érezhet az idõsebbek iránt, benne
volt a tisztelet, a hála, a szeretet és a köszönet hangja is.
A polgármesteri köszöntõ után a falu legifjabb
tehetsége, Wellner Emília hegedûjátékával vará-

zsolt szép pillanatokat. A nyugdíjas napi rendezvény ezt követõen a helyi lányok-asszonyok alkotta Simasági Tánckör zenés-táncos mûsorával folytatódott, majd
Gerbert Judit
elõadómûvész következett, aki ismert
tánc da lo kat
énekelt. A délután
fénypontja a Zala
megyébõl érkezett Orfeum Vándorszínpad néhány tagjának
fergeteges operett mûsora volt. A legnépszerûbb
operett slágereket adták elõ, bevonták a közön-

séget is a közös éneklésbe. Közben jóféle ételeket, italokat fogyaszthattak az ünnepeltek és ünneplõk. A hagyományos sütemény-sütõ versenyre idén mindössze két nevezés érkezett. Közülük a
tavalyi gyõztes Szilvágyi Károlyné, Rózsi lett a nyerõ diós beiglijével. A délután elõrehaladtával a
hangulat is emelkedett, a bátrabbak táncra is
perdültek. A zenét Czene Balázs szolgáltatta, akivel idén Sárosi Kata is fellépett. Sok régi dalt adtak elõ, melyeken nosztalgiázva sokakban felidézõdhettek múltbéli szép emlékeik. A rendezvény
végén többen elmondták, hogy nagyon jól érezték magukat, valamint köszönetüket is kifejezték a
mûsor szervezõinek, a segítõknek és nem utolsó
sorban az összes szereplõnek.
Haller Erzsébet
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Rövid hírek
• Bük
Ágyadomány a Termál
Üdülõszövetkezettõl
– A karácsony jegyében

A templomkertben már ott áll az adventi kalendárium, az adventi koszorú, a házak udvarában a
feldíszített fenyõk, és az ablakokban a fényárban
pompázó díszek és figurák, az oszlopokon világítanak a karácsonyi díszek. Eltelt egy esztendõ, elérkezett az advent, a karácsonyvárás idõszaka. A
gyerekek karácsonyi asztaldíszeket készítenek, a
felnõttek a házat is ünneplõbe öltöztetik.
Advent elsõ vasárnapján az ünnepi szentmise
elõtt az adventi koszorún egy gyertya világított,
ami körül összegyûltek a hívek. Ott volt Szabó Mik-

lós plébános úr, a falu kórusa, és a gyermekek,
hogy szép mûsorral ünnepeljék meg advent elsõ
vasárnapját.
Az adventi kalendáriumon a 24 üres helyet
napról napra tölti meg a gyermekek ünnephez illõ rajza, ami jelzi, hogy hamarosan elérkezik a
szenteste, a karácsony, Jézus születésének ünnepe. Öltöztessük szívünket is ünneplõbe, és töltsük
az ünnepet szeretetben, békességben a szeretteink és családunk körében, hiszen a Karácsony a
szeretet ünnepe!
BB.

Újabb járdaszakasz

újult meg Csepregen

Az idei esztendõre tervezett járda felújítási
program tovább folytatódott, hiszen ebben az
évben már felújításra került az Ady és a Vörösmarty utcák teljes járdaszakasza. Most a Városgazdálkodás munkatársai a nemrégiben felújított és átadott Szombathelyi utca és a Kossuth

utca keresztezõdésénél található kritikus állapotú járdaszakaszát újították fel teljes egészében.
Horváth Gábor képviselõ, bizottsági elnök javaslatára felmérésre került az említett mintegy
40 méteres szakasz, melyet a város most önerõbõl felújított.
Ebben az évben elvégzett járdafelújítások
két utcát érintettek teljes egészében, de voltak
olyan utcák, melyeket csak egyes szakaszokon
újított fel a Városgazdálkodás. Ilyen volt például
a Kossuth utca 67 a Területi Gondozási Központ

idõsek otthona elõtt található járdaszakasz felújítása is. A Szent Katalin Idõsek Otthona lakóinak kérésére ezt a szakaszt is teljesen felújítatta
nemrégiben a városvezetés.
Volt olyan fejlesztés is a városban, melyet
több lakó kérésére és saját költségére ütemezetten végeztek el a városgazdálkodás munkatársai, hiszen a kapubejárók felújítását is megoldották, ezzel is
olcsóbbá téve a tervezett
egyéni felújítást. Ebben az
esetben ugyanis a lakóknak
csak az anyagköltségekkel
kellett számolniuk, hiszen a
munkadíj nem került költségükbe, hiszen ebben az
esetben az ingyen volt.
A járdák felújítása erre
az esztendõre ugyan véget
ért, de véglegesen nem áll
le, hiszen a tervek szerint azt
jövõre is folytatják.
Vlasich Krisztián polgármester a november
24-én megtartott közmeghallgatáson tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a 2017-es költségvetésben erre a célra ismét jelentõs forrásokat irányoznak majd elõ azért, hogy újabb utcák szépülhessenek és újulhassanak majd meg.
Szükséges is a felújítási program folytatása,
ugyanis számos felújításra váró járdaszakasz van
még Csepregen, melyre nagyon is ráfér a tervezett felújítás.
HZ

Együtt könnyebb
A Csepregi Olvasókör és a Farkas Sándor Egylet a novemberi rendkívüli közgyûlésén az egyesülés mellett döntött. Pontosabban az olvasókör a
jövõ évben beolvad az egyletbe, és annak csoportjaként mûködik tovább. A napokban a két
vezetõség ütemezi a folyamat lépéseit, elkészíti a
beolvadási szerzõdést, a vagyonmérleget és leltárt, s ezeket a jövõ év elején, az éves közgyûlésen fogadják el.
A Farkas Sándor Egylet tiszteletbeli elnökének
választotta Horváth Gyulánét, aki hét évig titkára,
tizenhat évig pedig elnöke volt az egyesületnek. A

vezetõség kiegészítése során Sági Ferencet elnöknek, Haizler Ákost elnökhelyettesnek, Kovács
Antalnét pedig titkárnak választotta a közgyûlés.
A Csepregi Olvasókör a tavasz óta végzi a kistáj költõinek és mûveik felkutatását. A NYME
Savaria University Press Alapítvány vezetõje, dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténész vállalta a mû szerkesztését és kiadását. A kötetet a 2017. évi Magyar Költészet Napjára szeretnék megjelentetni. A mûben
a kistáj legalább negyven alkotójának versei szerepelnek. A részletekrõl a 2017 januári számunkban bõvebben írunk.
igás
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Idén ünnepli fennállása 35 éves jubileumát a bükfürdõi Termál Üdülõszövetkezet. Sajnálatos módon a szövetkezet a pályázati forrásokból eléggé hátrányos megkülönböztetésben részesül, így kénytelen teljes mértékben a beruházásokat önmaga elvégezni.
Idén sem volt ez máshogy. Ennek ellenére a
költségtakarékos jó gazdálkodásnak köszönhetõen, minden évben sikerült több milliós
nagyságrendû önerõs beruházásokat végrehajtani.
Idén kiemelkedõ fontossággal bír, hogy
a szállásárbevétel lehetõvé tette novemberben összesen 106 darab „A” épületes heverõ cseréjét, új matracos ágyakra. A lecserélt
heverõknek nagyon hamar sikerült új gazdákat találni. Többek között a Répcementi Önkormányzati Társulás büki családsegítõ szolgálat segítségével hat környékbeli település
rászoruló családjainak 33 darab ágyat adományoztunk. Répceszemere Önkormányzata is szívesen átvett több mint két tucat
ágyat, az acsádi otthonban is további jó
szolgálatot fognak tenni. Nem utolsó sorban
pedig hálát és köszönetet mondott a kõszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszer tani Intézmény, Általános Iskola,
Beszédjavító Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium vezetõsége nevében Rozmán László,
a sár vári tankerület igazgatója is, hogy a diákjaiknak is tudtunk 44 darab heverõt adományozni a Szövetkezetbõl és a jövõben is
nagy szeretettel fogadnak ilyen jellegû adományokat.
Horváth László,
a bükfürdõi Termál
Üdülõszövetkezet igazgatóságának
elnöke

Karácsonyvárás Sajtoskálon
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„In memoriam” Molnár Sándor
Szomorú hír járta be november közepén
Csepreget: elhunyt a város utolsó tanácselnöke,
aki egyben az elsõ polgármesterünk is volt. Élt
majdnem 68 évet.
Szombathelyen született. Az általános iskolát
Lukácsházán, a középiskolát Kõszegen végezte
kertészként. A Csepregi Állami Tangazdaságban
kezdett dolgozni. Munka mellett a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen növényvédõ üzemmérnöki diplomát szerzett.
Már diákévei alatt bekapcsolódott a közéletbe, elõször az ifjúsági mozgalomba. Az
1960-as évek végén a lukácsházi KISZ-alapszervezet titkárává, majd néhány év múlva a Szombathelyi Járási KISZ VB tagjává, az 1970-es évek
közepén pedig fõállású titkárává választották.
1976-ban házasságot kötött Gergyes Márta tanárnõvel. Három fiúgyermeket neveltek: Sándort, Miklóst és Andrást, s két unoka is bearanyozta napjaikat.
1977 nyarán került vissza Csepregbe: az akkor még nagyközség tanácselnöke lett. Hatalmas munkabírással, sok talpalással folytatta a
település intézményrendszerének modernizálását. A tûzoltószertár több ütemben épült fel, s
korszerûsödött eszközállománya, felújításra került, s új részekkel bõvült a mûvelõdési ház. Következett az új posta és egészségház – mindkettõ lakásokkal, majd az új óvoda megépíttetése.
Közben elkészült a Malomkerti sporttelep az öltözõkkel, lelátóval és a Szakközépiskola új épülete,
megújult, s buszpályaudvarral bõvült a Széchenyi-tér, önállóvá vált a zeneiskola.
A rendszerváltozás után õt választották meg
a település polgármesterének, s ezt a tisztséget
négy cikluson keresztül lelkiismeretesen töltötte

be. A változások Csepreg esetében több negatívummal is jártak. Az új általános iskola felépítése, mely a Vas megyei Tanács terveiben 19911992-re volt ütemezve, elmaradt. Az önkormányzati testületekbe a függetlenek mellett különbözõ pártok jelöltjei is bekerültek, akik fõállás
helyett csak tiszteletdíjas polgármesterként alkalmazták a kezdeti idõszakban.

Molnár Sándor rendszeresen fejlesztette tudását. A szaktanfolyamok mellett a rendszerváltozás elõtt elvégezte a tanácsakadémiát, 1996ban pedig a Veszprémi Államigazgatási Fõiskolát. Idõközben irányításával kiegészült a település infrastruktúrája (kiépült a földgázhálózat, teljessé vált a csatornázás, elkészült a szennyvíztisztító és a szeméttelep.) A korábbinál nagyobb
helyre költözött és bentlakásossá vált az idõsek
otthona, új gyógyszertár, Tilosgyöpön lakópark
létesült, új híd épült a Répcén, megvalósult a
kör forgalom és a kerékpárút. A nagy pénztelenség miatt viszont az utak, járdák állapotán csak
lassan lehetett javítani. Munkája legnagyobb

(1949. 01. 26. - 2016. 11. 14.)
eredménye, hogy a nagyközség 1995-ben viszszakapta városi rangját, s kistérségi központtá
vált, melynek õ lett az elsõ elnöke. Utolsó ciklusában sikerült támogatást szerezni az új iskola
megépítéséhez, s õ is ott volt az alapkõ lerakásánál.
Nagy természetbarát volt, és sokat tett
Csepreg idegenforgalmi kínálatának kialakításáért: megvalósult a Falumúzeum, a
Parkerdõ és az Ifjúsági Szállás, segítette a Bene-hegyi és a Boldogasszony víztározók létrejöttét, kiépült a
borút és a Rothermann kert.
Nyugodt természetével, segítõ
magatartásával mindig hatékonyan
mûködõ társakat talált elképzeléseinek valóra váltásához, a közös munkához. Kezdettõl a kultúra, a civil
szervezõdés és az egyesületek támogatója volt. Még a rendszerváltozás elõtt lóversenyeket szervezett,
majd segítette a Farkas Sándor Egyletet az egykori híres csepregi lófuttatás felelevenítésében, lebonyolításában és a könyvkiadásokban. Mint borosgazda, társaival együtt
sokat tett a több évszázados múlttal rendelkezõ
csepregi szõlõtermesztés és borkészítés minõségi fejlesztéséért, a hozzá kapcsolódó hagyományok ápolásáért és újak teremtéséért.
2006 õszén nyugállományba vonult. Azóta fiainak, egyesületeinek, hobbijának (méhészkedés és a borászkodás) élt.
„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belõle több és most sem él,
s mint fán se nõ egyforma két levél…”
SF
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Rövid hírek
• Tompaládony
Advent verssel, énekkel
Advent elsõ vasárnapján kis falunkban is
kigyúltak az ünnepi fények. Adventi koszorúnk
és karácsonyfánk szelíd fényei hirdetik, hogy
közeleg az ünnep. Készülünk a karácsonyra,
a szeretet ünnepére, jön a csendes várakozás. Fontos, hogy ebben az idõszakban megálljunk egy pillanatra, hogy egymásra figyeljünk, s egymásra találjunk. A polgármester ünnepi köszöntõje és a felcsendülõ versek
és énekek is azt hirdették: fontos az adventi

felkészülés. Az, hogy valóban szeretet járja át
lelkünket, hogy méltón tudjuk várni a megváltó születését.
„Feldíszíteni lelkedet adventi napokon,
csendes éj eljöttére, legyen magasztos e cél,
oly küldetés, mely békével árasztja otthonod,
környezeted, világod.”
H. H. R.

„Valahol-ban” Szakonyban
A Szakonyi Kistérségi Könyvtár 2016. október
23-án, Búzás Tünde csodálatos festményeinek
bemutatójára invitálta az érdeklõdõket. A megnyitón Kluk László klarinétjátéka hangzott fel elõször, majd Weöres Sándor Szembe-fordított tükrök címû versét Boros Fanni olvasta fel. A bevezetõ gondolatok elõtt Hajas Dezsõ alpolgármester köszöntötte az alkotót, a megjelenteket,
és nyitotta meg a kiállítást. A képek megálmodóját, munkásságát
Boros Rudolfné könyvtáros mutatta be, hozta
közelebb a megjelenteknek. Búzás Tünde
többdiplomás pedagógus, aki a büki óvodában, és általános iskolában napi kapcsolatban van a gyermekekkel, ismerve gyermeki lelkületüket, érzelemvilágukat. Gyógypedagógusként, óvónõként, mûvészetterapeutaként képeivel mutatni
akar nekünk valamit a realitáson túli világából.
Bár mûfaj nélküli mûvész, aki leginkább a festészetben találta meg az önkifejezés eszközét.
Ahogy õ maga mondja: imád festeni, s ha azt
jól teszi, érzelmeket vált ki közönségébõl. Képei

rólunk, nekünk, a minket körül vevõ csodavilágról szólnak, csak észre kell vennünk. Ezt pedig
nem lehet másképp, csak ha nyitott szívvel és lélekkel közeledünk az alkotásaihoz – zárta gondolatait Boros Rudolfné.
A kiállítás november 6-ig volt látható a
szakonyi közösségi házban. A rendhagyó alkal-

mon a megjelentek együtt tisztelegtek 1956 hõsei emléke elõtt. Németh Laura éneke után a település nevében Hajas Dezsõ alpolgármester
gyújtotta meg az emlékezés mécseseit. Az ünnepi pillanatokban felcsendült Erkel Ferenc Hazám, hazám csodálatos dallama.
ada
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Erzsébet Nap és újbor szentelés
Csepreg Városában november 19-én tartották a sok éves hagyománnyal rendelkezõ
Erzsébet Napot és az újbor szentelését. Ilyenkor
ugyanis a Farkas Sándor Egylet tagjai, a

Csepregi Hegyközség és a Csepregi Borbarát
Hölgyek Egyesülete közösen köszönti fel az Erzsébeteket, s a rendezvényen
Finta József plébános az újbort is
felszenteli.
Az újbor ünnepe már sok
éves tradícióval rendelkezik, s a
hozzá kötõdõ vígasságok, pedig
fontos eseménynek számítanak
városunk életében - emelte ki
köszöntõ beszédében Vlasich
Krisztián Csepreg Város polgármestere. A városvezetõ az Erzsébeteket és Katalinokat is köszöntötte, majd a szõlõtermelõ boros
gazdáknak kívánt munkájukhoz
jó egészséget és bõséges jövõ évi termést.
Az idei esztendõben a mûsort a Dr.
Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI

néptáncosai adták, akik fergeteges mûsorral
és tánccal is elkápráztatták a szép számú közönséget. Az igazi talpalávalót a Répcementi
Citera Barátok Köre húzta, de a rendezvény
egyik szervezõje a Farkas Sándor
Egylet is igazán kitett magáért, hiszen az idei évben tagjai a Kéri Ferenc: Helén, a tehén, avagy gyalog, mint Balogh-népi komédiájával, majd népdalokkal is szórakoztatta és többször meg is nevettette
az est vendégeit.
A kiváló hangulat mellé, Horváth Gábor borosgazda 2016-ban
díjnyertes, jó minõségû újbora mellett, ízletes más csepregi pincékbõl
származó kiváló borokat is megkóstolhattak a vendégek, melyeket az este folyamán a boros gazdák és a város színébe öltö-

zött Borbarát Hölgyek Egyesületének tagjai,
Horváth Edina elnök asszony vezetésével kínáltak a borkóstolón.
HZ

Mozgalmas volt
a november Sopronhorpácson
Bálok, rendezvények, közösségi programok sokaságán vehettek részt Sopronhorpács
lakói novemberben, fölöttébb mozgalmasan
telt a hónap. Az hétvégén tartották a már hagyományos Egyházközségi Bált, amely idén is
fergeteges hangulatban zajlott. November
11-én este, a helyi iskola és óvoda közremûködésével, a Plébánia szervezésében Mártonnapi lámpás felvonuláson vettek részt a gyerekek és a felnõttek. Családok, fiatalok és idõsek sétáltak világító lámpásaikkal, miközben
Szent Márton csodás tetteirõl, legendájáról
énekeltek dalokat. A hónap második szombatján az Önkormányzat szervezésében a
nyugdíjasokat egy finom vacsorával és kellemes hangulatú táncesttel köszöntötték, a harmadik szombaton pedig a Sopronhorpácsi
Sportegyesület tartott Sportbált. Az utolsó hétvége sem telt eseménytelenül: szombaton
délelõtt a Plébánia rendezett játszóházas foglalkozást, ahol a gyerekek alkothattak, így a
saját készítésû adventi koszorúikkal adták meg
a hangulatot a másnapi gyertyagyújtó ünnepséghez. Advent elsõ vasárnapján felgyúlt
az elsõ gyertya a Polgármesteri Hivatal elõtti
téren elhelyezett hatalmas koszorún, ahol a
hittanos gyerekek és a Szentirmay Elemér
Vegyeskar tagjai ünnepváró, karácsonyi hangulatú énekeket adtak elõ.
Közeleg a karácsony! Igyekezzünk megõrizni az adventi hangulatot, ne hagyjuk,
hogy a szürke hétköznapok feledtessék velünk, hogy hamarosan beköszönt sokunk legkedvesebb ünnepe.
Zsoldosné H. Kati
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en
ÁDVENTI PROGRAMAJÁNLÓ

Adventi programok Lócson

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

December 8-án, csütörtökön 18 ó.
Csepregen a PSMSHK-ban: Sudár
Lászlóné Molnár Zsuzsanna: Füstjelek és
Bõsze Éva: Láb alól a talaj… c. új könyvének bemutatója. A szerzõkkel beszélget: dr. Fûzfa Balázs, dr. Bokányi Péter
irodalomtörténész és dr. Bognár Stefánia költõ. Közremûködik a Csepregi Olvasókör és a Farkas Sándor Egylet.

Jön a Mikulás!
December 10-én ér Nemesládonyba a Mikulás, természetesen
akkor, ha jók voltak a legifjabb
nemesládonyiak! Az adventi programokból nem maradnak ki az
idõsebbek sem: december 17-én
lesz az idõsek délutánja Nemesládonyban.

Jubilál
a csepregi Szabadtéri

Pásztorjáték
Immáron 10. éve rendezi meg
az ifjúsági hittan csoport a szabadtéri betlehemes játékot. Idén december 23-án 16 órától lesz a játék
a csepregi promenádon. Ahogy ed-

Tompaládony
A hagyomány jegyében: pásztorjáték. December 18-án, délután négy órakor lesz az ökumenikus istentisztelettel egybekötött
pásztorjáték a tompaládonyi faluházban.
December 23-án, pénteken
15.30 ó. Csepregen, a Promenádon:
Pásztorjáték az Ifjúsági Hittancsoport
elõadásában. Közremûködnek a Farkas Sándor Egylet tagjai.
December 25-én, vasárnap az esti
órákban Nagygeresden: Regölés.
December 26-án, hétfõn 18 ó.
Csepregen, a Szent Miklós templomban: Csepreg Város Fúvószenekara
karácsonyi hangversenye.
December 30-án, pénteken Simaságon, a gróf Festetics György
Mûvelõdési Házban: Töpörtyû nap.
December 31-én, szombaton
több településen, illetve vendéglátó
egységben: Szilveszteri programok.

dig, a szervezõk ezúttal is várják az
érdeklõdõket. Az idei mûsorban közremûködik a Farkas Sándor Egylet, a
Répce Citerabarátok Köre, Ziembicki Dóra és Luif Szabina. A mûsor
keretében feldíszítik a a Betlehem
mellett álló fenyõfákat: mindenki vihet díszt a fákra. A hittan csoport
már elõre köszöni az idei támogatást, és természetesen utólag is hálásak az elmúlt években nyújtott önzetlen segítségért.
Tóth Marcell

(a mentõállomás mellett)

• 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.

Központi
orvosi ügyelet

december 11. 14.00 Adventi gyertyagyújtás 3. • 14.00
– 18.00 Adventi vásár • 15.00 – 16.00 Városi Karácsonyfa díszítése – Eötvös Park • 15.00 – 17.00 Karácsonyváró kézmûves játszóház • 15.15 A Sok-szín-pad Társulat gyermekcsoportjának karácsonyi mûsora • 15.30 Büki Nõi Kar Egyesület,
Danica Horvát Kórus • 16.00 Az Or feum Vándorszínpad ünnepi mûsora • 17.00 Gyertyagyújtás.
december 18. 14.00 Adventi gyertyagyújtás 4. • 14.00
– 18.00 Adventi vásár • 14.00 Regöstalálkozó, Babra Zenekar koncertje • 15.00 – 17.00 Karácsonyváró kézmûves
játszóház • 17.00 Gyertyagyújtás.
A programok rossz idõ esetén is megrendezésre kerülnek!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

December 1. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 2. Péntek Dr. Szilasi Imre • 3. Szombat Dr. Szilasi Imre • 4. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 5. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 6. Kedd
Dr. Sudár Zsuzsanna • 7. Szerda Dr. Petró Andor • 8. Csütörtök Dr. Szilasi Imre •
9. Péntek Dr. Szilasi Imre • 10. Szombat Dr. Szilasi Imre • 11. Vasárnap Dr. Szilasi
Imre • 12. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 13. Kedd Dr. Szirmai László • 14. Szerda Dr. Földi Sándor • 15. Csütörtök Dr. Bencsik István • 16. Péntek Dr. Földi Sándor • 17.
Szombat Dr. Petró Andor • 18. Vasárnap Dr. Nagy Gábor • 19. Hétfõ Dr. Bencsik
István • 20. Kedd Dr. Szirmai László • 21. Szerda Dr. Bencsik István • 22. Csütörtök Dr. Müller András • 23. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna • 24. Szombat Dr. Nagy
Gábor • 25. Vasárnap Dr. Izer Ildikó • 26. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 27. Kedd Dr. Szirmai László • 28. Szerda Dr. Izer Ildikó • 29. Csütörtök Dr. Nagy Gábor • 30. Péntek Dr. Izer Ildikó • 31. Szombat Dr. Müller András.
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01. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
02. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
03. Sanitas 9–13.00 NYITVA
04. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
05. Sanitas 17–20.00 készenlét
06. Sanitas 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 17–20.00 készenlét
08. Sanitas 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 9–13.00 NYITVA
11. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
12. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
13. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
14. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
15. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
16. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
17. Sanitas 9–13.00 NYITVA
18. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
19. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
20. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
21. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
22. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
23. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
24. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
25. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
26. Sanitas 9–14.00 ügyelet
27. Sanitas 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 17–20.00 készenlét
29. Sanitas 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 17–20.00 készenlét
31. Sanitas 9–13.00 NYITVA

Büki Advent

DECEMBER

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

December 5-én, hétfõn este a
hagyományokhoz hûen érkezik
Szent Miklós küldötte Németországból Ausztrián át, hogy megajándékozza a lócsi gyerekeket és
azokat is, akik nagyszüleiken keresztül kötõdnek a faluhoz. Az apróságok versekkel, dalokkal, no és
természetesen vidámsággal várják a nagy szakállút!

December 11-én és 18-án, vasárnap több településen: Adventi
gyertyagyújtás mûsorral.
De cem ber 13-án, kedden a
reggeli órákban több településen:
Lucázás.
December 18-án, vasárnap 17
ó. Csepregen a PSMSHK-ban: A
Csepregi Vegyeskar Egyesület karácsonyi hangversenye.
December 18-án, vasárnap
Horvátzsidányban: A Peruska Mária
Énekkar adventi koncertje.

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

November 19 – december végéig Csepregen, a PSMSHK-ban: Boros Lászlóné festõmûvész életmû-kiállítása. Megtekinthetõ az intézmény
nyitvatartási ideje alatt.
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