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• Iklanberény
Az elmúlt idõszak az adventrõl és a várakozásról szólt. A hagyományokhoz híven
minden egyes gyer tyagyújtásra szombat
délután került sor. A mûsorokban idén sem
volt hiány. Advent elsõ gyer tyagyújtásán Pintér Anikó, Várkonyi Gabriella és László Lili
szórakoztatta a falu lakóit karácsonyra hangoló dalokkal, mely mellé melegszendvics,
tea és forralt bor járt. A második alkalommal
szintén karácsonyi dalok és a Mikulás melengette a szíveket a velõs pirítós mellett. A
har ma dik gyer tya gyúj tás al kal má ból a
vitnyédi Éne kes Len ke Ha gyo mány õr zõ
Egyesület mutatta be a híres betlehemes játékukat. Ezen a szombaton került sor a játszótér átadására. Ezen a szombaton frissen
sütött lángos vár ta a település lakóit, fellépõit. Az utolsó alkalommal pedig a büki Fér fikar hozta el színes mûsorát.
Reméljük, hogy az elõttünk álló év is sok színes programot hoz a kis település lakóinak.
S.Heni

Felhívás

Infó: tisztazold.naturpark@gmail.com; 20/6654998 Írottkõ Natúrparkért Egyesület.

egy szakaszának felújítása
„A Tompaládony és Mesterháza közötti út és a
Mesterházán áthaladó szakasz felújítását a kormány Magyar Falu programja támogatta. A beruházás révén jobb úton lehet Bükre és térségébe
is eljutni” – tájékoztatta lapunkat Ágh Péter országgyûlési képviselõ.
Az átadón Dohi Zsolt, Mesterháza polgármestere köszönetet
mondott a fejlesztésért. Böröcz
Miklós, a Magyar Közút megyei
vezetõje elmondta: A Cirák–Tompaládony–Zsira összekötõ út
Tompaládony település vége és
Mesterháza település kezdete között, valamint Mesterháza átkelési
szakaszán összesen 1,5 km
hosszon került felújításra. A kivitelezésre a Magyar Falu program
adott lehetõséget 244 millió Ft-os
értékben. A beavatkozást indokolta, hogy a Bük megközelítésében
is fontos szerepet betöltõ útszakasz
30-35 éves burkolata erõsen deformált, egyenetlen volt. A kivitelezési munkák október elején kezdõdtek és annak ellenére, hogy
a szerzõdéses határidõ csak jövõ tavasszal jár le,
a kedvezõ idõjárásnak és a kivitelezõ jól szervezett munkájának eredményeként november végén már befejezõdtek. A felújítás keretében a
burkolat profilmarása után a lokális pályaszerkezeti hibák kijavítására került sor, majd 2 réteg aszfaltburkolat beépítése történt, összesen 12 cm
vastagságban. A munkálatokat padkafeltöltés,
burkolatjelfestés és táblacsere zárta.

Észak-Vas megye országgyûlési képviselõje,
Ágh Péter hozzátette: „Az elmúlt években komoly
munka indult el azért, hogy Csepreg és Bük megközelíthetõségét javíthassuk. Ebbe a sorba illeszkedett a két városon átvezetõ állami út felújítása,

majd a Tormásligetet, valamint Szombathely felõl
a söptei és vasasszonyfai szakaszokat érintõ munkálatok. A sor most Mesterházánál folytatódott és
ismét látványos eredményt hozott a kormány támogatása révén. A beruházás szolgálja a
mesterháziakat és mindazokat, akik Bükre vagy a
környékére utaznak, akár munkavégzés, akár a
turizmus miatt. Sok még a feladatunk, így az a célunk, hogy az ilyen jellegû beavatkozásokat a jövõben is megvalósíthassuk a térség építése érdekében” – húzta alá Ágh Péter.
yde

2022. január-február XII. évfolyam 1-2. szám • www.repcevidek.hu

Szeretsz varrni? Van szabadidõd? Fontosnak tartod a környezetvédelmet? Segíts nekünk önkéntes munkáddal! Újrahasznosított
anyagból varrott zöldségeszsákokkal tervezzük ellátni a natúrparki boltokat.

Elkészült a Bükre vezetõ út
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Szeretet az alapja
a jó kenyérnek
szélhettünk arról, ki milyen indíttatásból kezdett el kenyeret sütni, és
hogy vált a kenyérsütés az élete
részévé.
Szívesen várunk csapatunkba
bárkit, akit érdekel a kenyérsütés,
szervezünk bemutatókat is, ahol az
érdeklõdök kérdezhetnek és részesei lehetnek a folyamatnak, ahogy
elkészül a kenyér.
Facebook-oldalunkhoz csatlakozva tájékozódhatnak a prog-

A csepregi kovászolók csapata
is erre a régi hagyományra épült:
a kenyérsütés szeretetére, a kovászos kenyér felbecsülhetetlen eszmei értékére.
Lehetõségünk nyílt a Vas Népe
jóvoltából kicsit bemutatkozni, be-

ramjainkról A csepregi kovászolók oldalon.
Köszönet a folyamatos támogatásért a Csepregi Pékségnek, a
celldömölki malomnak, a Gyermelyi Zrt.-nek.
Tájmel Tóth Mária

Következõ megjelenés:
2022. március 2-án

Ismét eltelt egy év, és reményekkel telve léptünk
be a 2022-es évbe. Vajon mit tartogat számunkra
az elkövetkezõ idõszak, még nem lehet tudni. Mindenesetre elõttünk
áll a farsangi ünnepkör. A farsang hossza változó, ám kezdete mindig
vízkeresztre esik, azaz január 6-ára. Ilyenkor szedjük le a karácsonyfát
a hagyományok szerint. Hamvazószerda, ami mozgóünnep, jelenti
ennek az idõszaknak a végét. De hogy is alakul ez 2022-ben?
A farsangi idõszak 2022-ben január 6-tól március 2-ig tart.
A farsangról legtöbbünknek a farsangi bál és az a mennyei szalagos fánk jut eszébe. Gyerkõceinknek lázasan keressük ilyenkor a
farsangi jelmezeket, amelynek a beszer zése vagy elkészítése olykor
nagy kihívást jelent. Ha már ennyit készülünk a farsangra, talán többünket érdekel, hogy mégis milyen hagyományai vannak ennek az
idõszaknak.
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén a
„farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó
három nap, amely egyben a télbúcsúztató is. Számos városban ekkor
rendezik meg a híres karnevált, pl. riói, velencei karnevált. Magyarországon pedig ekkor kerül megrendezésre a farsang legnevezetesebb
eseménye, a mohácsi busójárás.
A farsang régebben a párválasztás idõszaka is volt, egyben fontos
esküvõi szezon, mivel a húsvéti böjt idõszakában már tilos volt esküvõt
tartani. A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjára tûzte. A báli szezon és táncmulatság lényege az
eljegyzés volt. Farsanghétfõn tartották az asszonyfarsangot. Ezen a napon a nõk korlátlanul ihattak, nótázhattak és fér fi módra mulattak.
A farsangi idõszak legjellegzetesebb édessége nálunk a farsangi
szalagos fánk. A farsangi fánk egyik története egy párizsi bálra vezethetõ vissza, amikoris az álruhában táncoló Marie Antoinette megízlelte a mézeskalácsosok által készített egyszerû fánkot. Annyira ízlett neki, hogy elkérte a receptjét is, megtanította rá cukrászát, és a fánk a
francia királyi udvar ünnepi fogása lett.
Egy másik forrás szerint a fánk története Bécsben kezdõdött. Amikor egy Krapfen nevû pék meghalt, a felesége vette át a pékség vezetését. Egy napon a kenyér nem készült el idejében. A vásárlók egyre türelmetlenebbek lettek. A feleség kijött a sodrából, és egy darab
kenyértésztát valakinek a fejéhez akart vágni. A célt elvétette, és a
tészta a kályhán lévõ forró zsírral teli lábosba pottyant, majd pár perc
alatt aranybarnára sült.
Mindegy is, hogy volt, hogy nem volt… Mindenkinek kívánok jó készülõdést, egészséget, boldogságot, vidám, örömteli perceket az elkövetkezendõ idõszakra!
Balázs Anikó
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Ha valaki otthon neki fog a kenyérsütésnek, akkor az nagy valószínûséggel azt jelenti, hogy nem
kényszerbõl csinálja, hanem szeretetbõl, kíváncsiságból vagy egészségügyi okokból.
A covid alatt ezer pék országa
lettünk, szinte újra felfedeztük
nagyanyáink régi receptjeit, hogy
csinálták hajdanán a kenyeret,
majd próbáltuk saját ízlésünkre formázni.

Beharangozó
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• Iklanberény
Új játszótér Iklanberényben
Tavaly kapott kormányzati támogatást a
település új játszótér kialakítására.
A beruházással kapcsolatban Ágh Péter
országgyûlési képviselõ elmondta: Választóke rü le tünk min den te le pü lé se, a leg na gyobbtól a legkisebbig fontos a számomra,
emiatt a legkisebbre, Iklanberényre is kiemelt figyelem hárul. Közös munkánk révén
a kormány támogatásával korábban az önkormányzati temetõre, or vosi eszközök be-

Rothermann-kastély sorsa
A múlt év végén, Luca napján este beomlott
a mûemléki védelmet is „élvezõ” csepregi
Rothermann-kastély tetõszerkezetének egy része,
s ott beszakadt a födém is. A helyzet további romlásának megakadályozására azóta sem történt
semmi. Ha jön egy hóförgeteg vagy egy nagy
esõ, az épület állaga tovább romolhat. Az eset
nagyon sok kérdést vet fel. Ki
ezért a felelõs? Mit tett ennek elkerülésére, az épület sokadik,
jelenlegi tulajdonosa?
Mai ismereteink, s részben
Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia és dr. Dénes József kutatásai
(idézõjelben) alapján a következõket tudjuk az alsóvárosi kastélyról: „Az építés kezdõ és befejezõ dátuma: 1860–1884... Volt –
talán középkorig visszamenõ –
újkori elõzménye is, de a 16–19.
században a fõtéri (felsõvárosi)
kastélyhoz képest mellékes
szerepkörben!... Az eredeti építtetõ, cserneki (III.) Markovics István (1818–1870) nem érte meg az építkezés
1884-es befejezését, azt hasonló nevû fia fejezte
be.” Id. Markovics István Jankovics Izidor Eleonóra
nevû lányát vette feleségül. Még nem tudjuk biztosan, de feltételezhetõ, hogy már az após megvásárolta a telket és az akkor még rajta álló építményt. (Elõzõleg Felsõbüki Nagy Páltól megvette
a felsõbüki kastélyt, s abba elõször legidõsebb lánya, Mária költözött férjével, Niczky Sándorral.
Majd mikor õk eltávoztak onnan, harmadik lánya,
Markovics Gusztávné sz. Jankovics Klementina
kapta örökül a büki és bõi birtokokkal együtt. A
csepregi felsõ kastélyt és a szlavóniai birtokokat
fia, Jankovics Gyula örökölte.)
Az 1801. számú tulajdoni lap szerint az 1929.
június 22-én Sopronban és Csepregben kelt
adásvételi szerzõdés alapján 23.000 pengõért
lovag Rothermann Rudolf és nejétõl, Kaprinay

Margit (a csepregi járás szolgabírójának lánya)
vásárolta meg Kovács Ferenctõl és neje Joó Annától, akiknek 1893-ban került, szintén vásárlás
útján a birtokába. Mivel a tulajdoni és a birtoklap-másolatból csak 1-1 oldal áll rendelkezésünkre, nem tudjuk megállapítani, hogy a telken
és a rajta álló ingatlanon kívül pontosan mekko-

ra birtok képezte még e vásárlás tárgyát. A tulajdoni lapon még kettõ 1929-ben tör tént
földterületvásárlás dátuma olvasható, melyet tudomásunk szerint 1930-ban, a Nagycenki Cukorgyárak Rt.-hez tartozó büki cukorgyári terület és
birtokok eladásakor újabb vásárlások követtek.
Így alakult ki a Félszerfalvi (ma Hirm Ausztriában)
Cukorgyárat alapító és részben tulajdonló, s a
fenti részvénytársulatban is egyik fõ tulajdonos,
Rothermann Dániel Péter ükunokája csepregi,
több száz holdas birtoka (szántók, rétek, szõlõk és
erdõk). 1930-ban a büki cukorgyári telepen
Rothermann Rudolf a nagyobbik javítómûhelyt
és a fûrésztelepet, valamint a Répce malomágán üzemelõ turbinát vásárolta meg. (A javítómûhelyben a mezõgazdasági gépek javítása
mellett új gépeket is gyártottak. E mûhelybe költözött 1944 tavaszán a szombathelyi repülõtérrõl
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szer zésére és sportpark kialakítására jutott
forrás. Emellett egy Bükkel közös pályázat révén kerékpáros-pihenõt alakítottak ki. Most
pedig a falu központját a gyerekek és családtagjaik érdekében egy korszerû játszótér
teszi szebbé. Ágh Péter hozzátette: A Magyar Falu program révén, ahogy Iklanberényben, úgy minden kistelepülésen a helyieket szolgáló fejlesztéseket tudtunk együtt
megvalósítani!
yde

A csepregi

4

az 1. honvéd önálló repülõgépjavító üzem. Ennek elfoglalása
után kezdetben a szovjet Vörös
Hadsereg is ilyen célra használta,
majd autójavításra. Távozásuk után
itt kezdte meg mûködését a Büki
Gépállomás, melynek megszûnését
követõen a sok környékbelit is foglalkoztató Vas-, Fém- és Gépipari
Vállalat, végül a Büki KTSZ telephelye lett.) A csepregi Rothermannkastélyba és a hozzátartozó intézõlakásba – a benne lakó Morgos Jánosról Morgos-háznak nevezett
épületbe – a turbináról vezették be
a villanyáramot. Rothermann Rudolf csepregi tevékenységérõl keveset tudunk. A II. világháború végét nem várta meg itt, nyugatra távozott, és Svájcban telepedett le.
Kastélyát a Vörös Hadsereg vette
birtokba, s 1945 tavaszán és nyár
elején átmeneti hadifogolytábort
mûködtettek a kastély udvarán,
kertjében és a Malomkertben. (A
kerítés alatt átmászva több hadifogoly is haza tudott szökni a taksony
és a szombathelyi utcai lakók segítségével.) A szovjetek után magyar

határvadászok költöztek az épületbe, melyet „hivatalosan 1949-ben
államosítottak.” Idõközben több féle elképzelés is felvetõdött e kastély
hasznosításáról. Ténylegesen „az
1950-es években határõr laktanya... [– Csepreg is a nyugati határsávhoz tartozott egy ideig –], majd
egészen 2002-ig a Csepregi Állami
Tangazdaság és jogutódai használatában volt. Elõbb egy Veszprém
megyei fideszes politikus, majd egy
szlovákiai magyar vállalkozó szövögetett terveket a hasznosításával
kapcsolatban. Felmerült, hogy esetleg szálloda, vagy bentlakásos,
emelt szintû idõsotthon lehetett volna. 2018-ban aztán egy jól menõ
szombathelyi építõipari kft. tulajdonosa vásárolta meg.”
Van – igaz, csak 3 fõs – értéktári
bizottságunk, de évek óta alig halad Csepreg értékeinek számbavétele. Így az ehhez kapcsolódó pályázati forrásokból sem részesülünk,
s mint a fenti eset is mutatja: idõnként pusztulnak értékeink.
Sági Ferenc

Mesés új turisztikai attrakció
Kényelmesebb a Bükön
és Iklanberényben kerékpározók útja
lyi családok és az itt vendégeskedõ
turisták a mintegy 900 négyzetméteres területet.
Az új játszótér a turisztikai beruházás harmada, bõvíti a büki, bükfürdõi lehetõségek sorát: a pihenést, feltöltõdést szolgáló gyógyfür-

A térségben egyedülálló és európai színvonalú játszótér lett a Deák
parkból. Állatfigurákat formázó hinták és mászókák sora várja a legkisebb és a kicsit nagyobb gyerekeket a Répce mente meséit idõzõ játszótéren. Hetyésy Katalin és Sudár
Lászlóné gyûjteménye inspirálta a
játszóeszközöket. Vidám, színes és
biztonságos gumiburkolat került a
játékok alá, azok köré lombhullatók
csemetéit ültették a már kiöregedett
örökzöldek helyére. A faültetés novemberben zárult, arra elkészült a
kerítés és már birtokba vehetik a he-

dõ, valamint az aktív kikapcsolódást
nyújtó kerékpáros attrakciók mellé
családbarát idõtöltést kínál a városba látogatóknak.
A több mint 196 millió forintos
támogatásból Bükfürdõn kerékpárút készült: az ökumenikus kápolnától a fürdõ felé, a buszmegállókig
sétányt alakítottak ki a bicikliút-építéssel. Egyre többen kerékpároznak nemcsak a fürdõvárosban, de
a környéken is, nekik szolgál új
megállóhellyel az Iklanberény központjában ebbõl a pályázatból kialakított biciklis pihenõ.
yde
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Répce menti mesevilágba kalauzol a Deák park, játszótér lett a
felsõbüki füves területbõl, miközben
Bükfürdõn kerékpárút készült, Iklanberényben pedig kerékpáros pihenõ
a TOP turisztikai programban elnyert
több mint 196 millió forintból.
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• Chernelházadamonya
Chernelházadamonya is gyarapodott a
Magyar Falu programból
Megérkeztek a Magyar Falu programban
nyert eszközök Chernelházadamonyára. Az
egyik egy bruttó tízmillió forintos univerzális,
eszközhordó munkagép (traktor), a másik egy
bruttó ötmillió forintos, 3,8 méter kinyúlású rézsûkasza – jelentette be Horváth Károly polgármester.

tartó közösségi munkáért 2021
Sopronhorpács Község Önkormányzata 2020ban elindított egy kezdeményezést: kiválaszt minden évben olyan segítõ kezû sopronhorpácsi lakosokat, akiknek megköszönik a hosszú éveken át
tartó lelkes munkát. Azt, amellyel hozzájárultak a
település fejlõdéséhez. 2021-ben hat lakost vá-

lasztott a képviselõ-testület, kikhez 2022 januárjában látogatott el Talabér Jenõ polgármester, Farkas Krisztián alpolgármester és Igler Patrícia képviselõ, hogy elismerõ oklevéllel és ajándékcsomaggal köszönje meg eddigi aktivitásukat. Ezzel az elismeréssel továbbra sem búcsúzni szeretnének a
felköszöntöttektõl, ez az elismerés csak a köszönetnek és a hálának a jelképe. Az önkormányzat kötelességének tartja elismerni azokat, akik példát jelenthetnek a fiatalabb korosztálynak. Talabér Jenõ
polgármester szavait idézve: „Jó egészséget kívánunk, továbbra is visszavárjuk mindannyiukat a te-

vékeny csoport tagjai közé!” Ajándékozottak: Mészáros Györgyné, Bán Józsefné, Horváth Lászlóné,
Simon Tiborné, id. Mészégetõ Gábor és nem utol-

só sorban Keresztes Lászlóné, kinek sajnálatos módon már nem tudták személyesen megköszönni az
éveken át tartó áldozatos munkáját. Szeretettel
emlékezünk rá!
Igler Patrícia
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Ágh Péter országgyûlési képviselõ ennek
kapcsán elmondta: Kiemelt célunk, hogy a
kistelepülések fejlesztési igényeit lépésrõl lépésre megoldhassuk. A kormány ezért indította el a Magyar Falu programot, amely
Chernelházadamonyára is hatással volt. Korábban falubuszra kaptak közel 15 milliós forrást, 2021-ben pedig szintén 15 millió Ft-os támogatásban részesültek, amelybõl közterületet rendben tartó eszközöket lehetett beszerezni. A település megközelíthetõségét is érintette a közelben zajló mesterházi útfelújítás.
Közös célunk, hogy Chernelházadamonya
elõrehaladását a jövõben is szolgáljuk! – húzta alá Ágh Péter.
yde

Elismerés az éveken át
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Sajtoskál a 2020-ban elnyert
pályázatai gyümölcsét aratta 2021-ben
építve, valamint épületen belül
tûzgátló ajtókra váltottunk a régiek
helyett. Új bútorok készültek a tárgyalóterembe, teakonyhába. Az
utcán új kerítés és aszfaltos parkoló

került kialakításra. Mindez 20 millió
forintba került.
2021 évben pályáztunk a Magyar Falu programban kiírt útfelújításra, ez sajnos nem nyert. A Metõc sétány portalanítását tervezzük már
évek óta, többször nyújtottunk be pályázatot, de forráshiányra hivatkozva
mindig elutasították. 2022 évben ismét megpróbáljuk, ezen felül pedig
kommunális eszközökre szeretnénk
pályázni.
Településünkön mûködik az
Együtt a Szép Sajtoskálért Egyesület. Õk szintén nyújtottak be pályázatokat. Egyikben a látványtó partjának megerõsítése, kövezése, környezetének parkosítása, másik pályázatban eszközök beszerzése a

Koccintással búcsúztak
a 2021-es évtõl
Most már több éves hagyomány,
hogy a csepregi Borhölgyek és a
csepregi borosgazdák az év utolsó
délutánján összejönnek egy gazda
borospincéjében, hogy koccintással
búcsúztassák az óévet.

kelték röviden az elmúlt évet, valamint a legközelebbi programról is
szót ejtettek.
Baráti beszélgetések után egymásnak boldog új évet kívánva búcsúztak egymástól. Remélik, hogy

2021. december 31-én Tóth Kálmán pincéjében gyûltek össze. Tóth
Marcell, a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület vezetõje, valamint
Horváth Edina, a Borhölgyek vezetõje és Tóth Kálmán mint háziazda köszöntötte az egybegyûlteket. Érté-

2022-ben is jó borok lesznek Csepregen.
„Új év szeretetet s boldogságot
hozzon, Jólét kosarából mindenkinek osszon!” – Boldog új évet kívánunk mindenkinek!
Horváthné Pados Teréz

cél. Székek, asztalok, sátor, interaktív tábla. Ezek a pályázatok még
nem kerültek elbírálásra, talán már
hamarosan kedvezõ döntés születik. Mindkét esetben az önerõt az
önkormányzat biztosítja.
A vírushelyzet ellenére a rendezvényeink egy részét sikerült megtartani: március 15-i ünnepség, horgászverseny, falunap (igaz, a sajtvásár elmaradt), falukirándulás.
Nõnap alkalmával a képviselõtestület férfi tagjai minden hölgyet az
otthonában köszöntöttek fel virággal, a gyerekeknek játszóházat szerveztünk. A játszóházra nemcsak az itt
lakó apróságokat vártuk, hanem a
már elköltözött unokák is jöhettek.
A Mikulás is meglátogatta a
gyerekeket, a vírushelyzetre való
tekintettel szintén otthon adta át a
jól megérdemelt csomagot a gyerkõcöknek.
Karácsonykor az éjféli mise elõtt
Zsebedits Márton csellójátéka nyitotta az ünnepet, majd a helyi aszszonykórus énekelt. A szentmisét követõen a képviselõ-testület szeretetvendégségre invitálta a lakókat,
süteményt, meleg teát és forralt
bort kínálva.
Ezeken felül két évfordulóval is
büszkélkedhetünk.

- A falunapon emléktábla került
elhelyezésre annak alkalmából,
hogy 1421. évben Luxenburgi Zsigmond évi két országos és heti egy
vásár tar tására vonatkozó jogot
adományozott Kaalnak (késõbb
Sajtoskál).
- IV. Károly király és Zita királynõ
itt tartózkodásának 100. évfordulója alkalmából tartottunk megemlékezést. A szociális otthon udvarán
található kopjafánál a megemlékezés koszorúját helyeztük el, és
egy emlékfa került elültetésre, elõtte emléktábla jelzi a nem mindennapi évfordulót.
2022-ben is a körülményektõl
függõen szeretnénk szokásos rendezvényeinket megtartani.
Sajtoskál fejlõdik, sokan telepedtek le nálunk. A statisztikai adatok szerint 2021. évben Vas megyében nálunk volt százalékarányosan
a legmagasabb lakosságszám-növekedés. Várjuk még mindig a letelepedni vágyó fiatalokat. Önkormányzati telek is van közel 30 db
eladó, melyhez kedvezményes
áron juthat hozzá a vásárló, valamint egyéb támogatást is tudunk
biztosítani azoknak, akik a településen szeretnének élni.”
BEdi
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A pandémia ellenére a 2021-es
év nem sokban különbözött az elõzõ évektõl. Sajtoskál szerencsésen
átvészelte eddig a világjárványt.
Voltak a településen is megbetegedések, de halálos kimenetelû
szerencsére egy sem.
Haller Imre polgármester beszélt az elõzõ idõszakról:
„Az önkormányzat már 2020ban benyújtott és elnyert pályázatai gyümölcsét aratta 2021-ben. A
Magyar Falu programon belül pályázott a település falugondnoki
buszra, amit 2021 tavaszán sikerült
átvenni. A busz értéke közel 15 millió forint. Így Sajtoskálon is elindult
a falugondnoki szolgálat.
Másik nyertes pályázatunk az
önkormányzati épület energetikai
felújítását és bõvítését segítette. A
pályázatban elnyert összeg 27,5
millió forint. Ebbõl a nagyterem bõvült 36 négyzetméterrel, a közel 30
éves gázkazánt korszerû kazánra
cseréltük, az önkormányzat udvara
térkövezve lett, valamint a hivatal
és az orvosi rendelõ bejáratához
rámpa került kialakításra a mozgáskorlátozottak könnyebb közlekedést segítve. Ezen felül az önkormányzat saját forrásból fedezte a
teljes épület tetejének cseréjét, külsõ és belsõ festését. A nagyterembe 2 db klíma került beszerelésre. A
hátsó udvar felõli oldalon teljes ablakcsere történt, az utcafronton lévõ bejárati ajtó helyett új lett be-
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Büki megemlékezés a doni áttörés évfordulóján
„Az a Puszta ma is temet, temet, s igazságért
nyúlnak ki holt kezek. A Folyó kanyarog, szíveken
át, s minden cseppjében könny, vér, némaság...
Ha igazság nem kell –, hallgassatok! Az a Folyó
szívekben kanyarog. Beszennyezik reklámzászlósimák,-elég lehajtott fej és
némaság.” Lelkes Miklós: A Don-kanyar (részlet)
A doni áttörés 79. évfordulója
alkalmából megemlékezést rendeztek a büki templomkertben,
melyet a büki Katolikus Egyházközség és a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár együttesen szervezett. Gyászmise után a Világháborús Emlékmûnél Varga Krisztián
köszöntötte az egybegyûlteket,
majd beszédet mondott Czupy Arnold, a Soproni Történelmi és Hadijátszó Baráti Kör vezetõje. Kiemelte,
hogy 1943. január 12-én törték át a szovjet alakulatok a magyar arcvonalat a Don-kanyarban.
Az urivi hídfõbõl indult támadás rendkívül szûk
területre koncentrálódott, éppen a soproni 4.
gyalogezred arcvonalát érte. A szélsõséges hideg, az éhség és a felerõsödõ halálfélelem a

végkimerülés határára sodorta a magyar katonákat, akik mindezek ellenére kezdetben mindent elkövettek, hogy elhárítsák a katasztrófát. A
mostoha körülmények azonban nem támogatták õket: a mintegy kétszázezres 2. magyar kirá-

lyi hadsereg napok alatt szinte teljesen megsemmisült. Szomorú és egyedülálló tragédia talán az egész világon, amelynek borzalmairól a
túlélõknek évtizedekig hallgatniuk kellett. Kemény küzdelmük, fér fias kiállásuk, fájdalmuk és
szenvedésük ma mindanynyiunkat fejhajtásra

késztet. Az elesett hõsökért imát mondott Dr.
Szalai Gábor plébános, majd a megemlékezés
virágait, mécseseit helyezték el a megemléke-

zõk. A megemlékezésen közremûködnek a Soproni Történelmi és Hadijátszó Baráti Kör hagyományõrzõi, valamint a vitézrend képviselõi.
S.Heni

Ha vízkereszt, akkor bormustra Csepregen
SZAKMAI BORKÓSTOLÓ SZÖVÉNYI ÁRONNAL
Az emlékezés után a borkóstoló következett. A
szakmai borbemutatóra és borkóstolóra több mint

40 féle bort hoztak a gazdák. Kõszeghegyalját
Mándli Tibor borász képviselte. Tömõ Szabolcs pe-

dig bioborát hozta el. Elõször a fehér-, majd a
rozé-, végül a vörösborok kóstolása következett.
Minden gazda bemutatta borát, elmondta milyen technológiákat alkalmazott. A borokat az idei
évben is Szövényi Áron, az etyeki Anonym Pince
borásza véleményezte, értékelte. Hasznos tanácsokkal látta el a gazdákat Az est folyamán gazdák egymással is tapasztalatokat cseréltek. 2021es évjárat reményteljes borait kóstolhattuk.
„A bor lényege az ember, aki termeszti a szõlõt, félti, gondozza, mint gyermekét, majd elérkezvén a várva várt pillanathoz, kellõ tisztelettel
kóstolja az új termést.” /Hamvas Béla/
Horváthné Pados Teréz
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A borosgazdák régen vízkeresztkor január
hatodikán fejtették le elõször a bort, ennek a
szokásnak az emlékére tették a bormustrát
Csepregen vízkeresztre. Sok-sok éves hagyományt követve az idén is a borosgazdák és a
Borhölgyek összejöttek szakmai borkóstolóra. A
jeles eseménynek a csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési, Sportház és Könyvtár adott helyet.
Horváth Gábor borosgazda köszöntötte az
egybegyûlteket, majd Horváth Antalra, a legidõsebb csepregi boros gazdára emlékeztünk,
aki néhány napja az égi szõlõhegyre költözött.
Hosszú, küzdelmes élete volt, a csepregi
Hegyközségnek élete végéig aktív tagja.
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Téli emléktúra Csepregen
25 km-esek, nemcsak a teljesítmény érdekében, hanem jelvényszerzés céljából is.
Két rajthelyet adtak meg:
Csepreg, Petõfi Sándor Mûvelõdési, Sportház és Könyvtár, valamint Bük vasútállomás. Három
útvonalon mehettek a résztvevõk. Közben megismerkedhettek Csepreg környékének természeti szépségeivel, amíg elérkeztek a célhoz, a csepregi
Petõfi Sándor Mûvelõdési,
Sportház és Könyvtárhoz, itt meleg teával, zsíros kenyérrel várták õket.
Csepreg részérõl a Borhölgyek mellett több civil szer vezet is segített, hogy sikeres legyen a túra.
Horváthné Pados Teréz

a csepregi szõlõhegyen
A város Zártkerti Program keretében – a települések zártkerti földrészleteinek mezõgazdasági hasznosítását segítõ és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására ki-

lizációval, vízelvezetõ csatornázással kapcsolatos fejlesztésekkel, valamint területet tud rendezni gyümölcsfa és szõlõ telepítésével,
amelyek az õshonos tájfajtákat
tudják majd bemutatni.

írt pályázati felhívásra – beadott támogatási igénye pozitív elbírálásban részesült. Ennek eredményeként 20.400.000,- forint kerül
Csepreg részére folyósításra,
amelybõl 360 méter hosszan tud a
város útfelújítást végezni talajstabi-

Hor váth Zoltán polgármester
úr a fenti siker bejelentése alkalmával köszönetét fejezte ki Ágh
Péter országgyûlési képviselõ úrnak, aki nélkül az nem valósulhatott volna meg.
Dr. Tarsoly Ádám

Fotó: Ohr Tibor

A budapesti Kinizsi Természetbarát Egyesület Hegyvidéki
csoportja 2021. december 4én, szombaton gyalogos túrát
szervezett. A túra célja egyrészt
Csepreg dúlásának 400. évfordulója alkalmából megemlékezni az akkori 1223 áldozatról.
Másrészt célja volt az Alpokalja
szépségeit megismer tetni a
résztvevõkkel.
A túrát elõször 2021. január 9re tették, de akkor járvány miatt
elmaradt. A szervezõk úgy gondolták, hogy még ebben az évben megszervezik. Tervüket most
meg is valósították. A gyalogtúrázók nemcsak közelrõl, de az ország távolabbi részérõl is érkeztek, kb. 60-70 fõ. Különbözõ távok voltak választhatók: 16, 21,

Úthálózat-fejlesztés és tereprendezés

Világító adventi
kalendárium Simaságon
dig már a falu huszonnégy por tájának ablakaiban, lépcsõházában, kerítésén ragyogtak örömés szeretetfényként megvilágított
számok.
Sajnos a vírushelyzet megakadályozta a csoportos gyülekezést,

hogy november elején egy felhívást tett közzé a falu közösségi oldalán, hívva, várva a jelentkezõket
a közös cselekvésre, az „élõ adventi kalendárium” községünkben
történõ megjelenítésére.
A játék lényege, hogy december 1-tõl egészen 24-ig, szentestéig minden este egy újabb és
újabb, az adott nap számával ellátott és feldíszített ablakban gyúljon ki a fény.
A játékban részt vevõk sorsolás
útján kapták meg számaikat, melyeket ki-ki saját ízlésének megfelelõ dekorációval készített el.
December elsején „nyílt” ki az
1-es számú ablak, fényével jelezve advent elsõ napját. Majd minden nap feltûnt egy-egy, az adott
de cem be ri nap nak meg fe le lõ,
fénylõ szám. December 24-én pe-

de családonként vagy egy-egy esti séta alkalmával a falu aprajanagyja megkereshette az újabb
számokat rejtõ ablakokat és élvezhette azok fényeit. Különösen a
gyermekeknek tetszett az újfajta
látványosság, de a felnõttek is
örömmel fogadták.
Major Gábor elmondta, hogy
felhívásával kicsit össze próbálta
kovácsolni a faluban élõket, hogy
így együtt készülhessenek a szeretet ünnepére. Azt is elmondta még,
hogy e kezdeményezésével hagyományt kíván teremteni, és bízik
abban, hogy az elkövetkezõ években egyre többen és többen jelentkeznek majd, hogy közösen tegyék szebbé advent idõszakát, az
ünnepvárást.
Köszönet a szervezõnek és minden résztvevõnek. Haller Erzsébet
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Idén településünk is csatlakozott ahhoz a kedves és játékos kezdeményezéshez, amely az adventi
idõszakot még színesebbé és izgalmasabbá varázsolta.
A helyi kezdeményezést Major
Gábor tette magáévá azáltal,
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• Chernelházadamonya

Adventi készülõdés Hegyfalun
Ismét elkészült, mint minden évben Hegyfaluban, a 10 méter átmérõjû adventi koszorú.

Egy doboznyi szeretet

hangzott néhány kedves vers, egy-egy alkalomhoz illõ ének. A tavalyi évhez hasonlóan az adventi estéken ismét kigyulladtak az arra vállalkozók ablakában a várakozás számozott fényei

18. alkalommal szervezi meg a Baptista
Szeretetszolgálat a Cipõsdoboz Akciót, mely
mára Magyarország legnagyobb karácsonyi
segélyakciójává vált.

• Gyalóka
Jeles esemény helyszíne volt
karácsonykor Gyalóka
Czipetics Györgyné jegyzõasszony, Varga
Tamás polgármester és a képviselõ-testület tagjai köszöntötték 90. születésnapja alkalmából

Faller Károlynét, Magdus nénit. Virágcsokorral és
az önkormányzat ajándékával kívántak neki jó
egészséget, és átadták Orbán Viktor miniszterelnök úr személyre szóló emléklapját.
Az ünnepelt családja körében köszönte meg
a jókívánságokat, és elárulta a hosszú élet titkát:
„Sokat kell dolgozni, nem szabad megállni!”
Ezúton is kívánunk sok boldogságot, erõt,
egészséget! Isten éltesse, Magdus néni!
Fallerné Torda Edina

karácsony napjáig. Ezúton is békés, boldog,
egészséges új esztendõt kívánunk minden kedves olvasónknak!
Magyarné Kiss Éva
Még több fotót találhatnak
az adventi készülõdésrõl a
www.repcevidek.hu weboldalon.

Ünnepi várakozás
Élõ adventi naptárrá változott Sajtoskál, ahol
a házak ablakait ünnepi fénybe és díszbe öltöztették, minden nap egy újabb háznál, számmal
jelölve a napokat december elsejétõl karácsonyig. A várakozás izgalma igazi közösségi élménnyé vált. Testi-lelki egészséget szolgáló
program volt egy-egy esti séta, felfedezve, vajon aznap melyik háznál találjuk a következõ
számot a kivilágított ablakban.
A településen már második éve
van jelen a világító adventi kalendárium.
Mindkét évben a helyi
Együtt a szép Sajtoskálért Egyesület tagjai kezdeményezték ezt
a közösségformáló akciót.
Ugyancsak az egyesület kezdeményezte, hogy a helyi és a faluhoz kötõdõ gyerekek egy-egy
adventtel vagy a téli ünnepekkel kapcsolatos rajzzal ajándékozzák meg a falu lakóit. Minden nap, december elsejétõl huszonnégy napon át egy újabb rajz díszítette a templom mellett elhelyezett fából készült adventi naptárt. Ebben az idõszakban a világ kicsit lelassult, közeledtünk karácsony misztériumához, ezzel is szebbé, meghittebbé varázsolták Sajtoskál lakói a
várakozás idõszakát.
Elérkezett a gyerekek által várva várt december 5-e, amikor az esti fényekben megpillanthattunk egy piros ruhás alakot. A Mikulás
megérkezett Sajtoskálra a gyerekek nagy örömére. A falu legkisebb lakóit az otthonaikban

kereste fel a nagyszakállú. A kis lurkók csillogó
szemmel figyeltek a Mikulás intelmeire. Verssel,
énekkel vagy rajzzal kedveskedtek cserébe a
Mikulás puttonyából élõkerült édességgel megpakolt csomagért. Természetesen a gyerekek
megígérték, hogy következõ évben is jók lesznek, szót fogadnak szüleiknek, így a Mikulás egy
év múlva újra ellátogat majd hozzájuk.

A hit, a remény, az öröm és a szeretet megfog ha tat lan ér zé se leng te be szent es te
Sajtoskál kis templomát. Az öt órakor kezdõdõ
ünnepi szentmise elõtt a falu kórusa adott egy
gyönyörû koncer tet, majd Zsebedits Márton
csellójátékával köszöntötte a Messiás születését. A mise után a templom elõtt – az önkormányzat jóvoltából – az egybegyûlteket meleg
tea, forralt bor és aprósütemény melegítette át,
a meghitt, kötetlen beszélgetés pedig lélekmelengetõre sikeredett.
bvr
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Az ajándékokat rászoruló gyermekeknek
juttatja el a szervezet, olyanoknak, akiknél talán más nem is kerül a fa alá.
Adni jó! Chernelházadamonya idén is
csatlakozott a jótékonysági akcióhoz, amelynek keretében a kis településrõl közel 20 csomagot juttattak el az egyik hivatalos gyûjtõpontra.
Karácsony közeledtével a szívmelengetõ
összefogás a helyi lakosok összetartásának
szép példája.
Livi

A templom elõtt felépítettük a betlehemet is
élethû és életnagyságú bábokkal, a Hõsök terén pedig újra helyet kapott az adventi kalendárium a falubeli óvodások rajzaival. Nagyon jó
hangulatban telt a napsütéses délután, amit a
Faluszépítõ Egyesület tagjai és még néhány önkéntes fordított a koszorú díszítésére, a betlehemi bábuk csinosítására.
Minden ebben résztvevõnek köszönet!
Adventi vasárnapokon 17 órakor került sor a
gyertyagyújtásra. A zord, hideg idõben is el-
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Karácsonyt váró meglepetések Egyházasfaluban
A boldog titkokkal teli, fenyõillatú, kedves
hónapunk, a december, 2021-ben minden eddiginél örömtelibb napokat varázsolt kis falunk
életébe.
Különösen nyugdíjasaink érezhették így, amikor nem a postás, hanem önkormányzatunk képviselõi kopogtattak otthonuk ajtaján, csomagot
tartva kezükben. A szeretettel átnyújtott, és gondosan összeállított, finom ünnepi csemegékkel teli
csomag községünk önkormányzatának ajándéka
volt a 65 éven felülieknek, akiknek nem kis örömet
szerzett ez a kedves figyelmesség.
De az örömszerzés gondolata kölcsönös volt,
hiszen az idõsebb korosztály, a Szépkorúak Klubja meglepetést tervezett kis falunk lakosságának, az önkormányzat által december 5-ére
szervezett falukarácsonyra. Hosszú-hosszú heteken át óriási lelkesedéssel és igyekezettel készülõdtek. A klub fér fi tagjai új adventi gyertyatartót, szarvasok húzta szánt, hóembert ácsoltakfaragtak, az asszonyok pedig az adventi díszítéseket készítették elõ. A mintegy 16 fõs csapat
emellett arra is szorított idõt, hogy esténként

énekkarrá alakulva méltóan készüljön fel egy
kedves mûsorral az adventi gyertyagyújtásokra
és a karácsony köszöntésére, ahová vendégszereplõként a Nyugdíjasok Klubját is meghívták.

Advent második vasárnapján Szent Miklós
ünnepének elõestjére szép számmal érkeztek a
meghívott falubeliek a 2021-es falukarácsonyra,
amelynek tiszteletére varázslatos színekben és
díszben pompázott már a Platán tér, nyugdíjasainknak köszönhetõen. A jó ízléssel díszített adventi koszorú és karácsonyfa mellé felállított bet-

Advent köszöntése Nagygeresden
vánságok tolmácsolásával múlattuk
az idõt. December 5-én Mikulás
apó látogatott a nagygeresdi gyermekekhez. Fenyõágakkal és szalagokkal feldíszített lovas hintón érkezett a házak elõtt várakozó lurkókhoz. A versekért, dalokért, rajzokért
cserébe az önkormányzat által felajánlott értékes csomagokat osztotta szét a gyerkõcök között. Az elmúlt
évekhez hasonlóan településünk lakói karácsonyi támogatást igényel-

vendégeket. A szeszélyes idõjárás
miatt az udvar fedett részén gyülekeztek a résztvevõk.
A polgármesteri köszöntõ után
az egyházak képviselõi köszöntötték
a megjelenteket. A rendezvény állófogadással folytatódott, ahol a több
mint húszféle felajánlott sütemény, illetve forró tea, valamint forralt bor
közül válogathattak a vendégek. A
falatozás és kortyolgatás közben
beszélgetéssel és az adventi jókí-

hettek az önkormányzattól, amelyeket utalvány formájában kaptak
kézhez az igénylõk.
Az adventi ünnepek egykettõre
véget értek, elérkezett a 2022-es
esztendõ, amely újabb kihívásokat
tartogat mindannyiunk számára. Javában a farsangi idõszak közepén
járunk, de szeretnék minden kedves
olvasónak egészségben és sikerekben gazdag, problémamentes évet
kívánni!
Németh Lajosné

Szakonyi visszatekintõ
az adventi ünnepkörre
Új évet írunk. Lekerültek a
karácsonyi díszek, kialudtak az
ünnepi fények. Ismét elindult

kat. A vidám Mikulás-várót, a
gyertyagyújtások meghitt pillanatait, szeretetvendégséget,

hétköznapi életünk. Ilyenkor jó
visszanézni a decemberi alkalmak képeit. A készülõdést, a közösen töltött ünnepi pillanato-

melyeken a felekezeti egyházak képviselõi és hívõk közösen
vettek részt.
Ada
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Advent érkezését a faluház elõtti
tér díszítésével köszöntöttük. Gyönyörû ezüstfenyõt kaptunk ajándékba az
egyik osztrák háztulajdonostól. Az
örökzöldet régi és új díszekkel dekorálták a képviselõk és családtagjaik,
az önkormányzati alkalmazottak, valamint állandó segítõik. Felállításra
került az adventi koszorú és új helyre
került a betlehem. Az ünnepi dekoráció méltóképp fogadta advent elsõ
vasárnapján az ünnepségre érkezõ

lehem is újjávarázsolva hirdette Szent Megváltónk születésének közelgõ ünnepét. A második
adventi gyertya ünnepélyes meggyújtása után
a Szépkorúak Klubja által elõadott, karácsony
szent ünnepét meghatóan méltató
meglepetés mûsorban a gyönyörû versek mellett felcsendültek a jól ismert, lélekmelengetõ karácsonyi dallamok is, a
Nyugdíjas Klub tagjaival karöltve.
Kisvártatva az idõközben fellobbanó
tábortûz fényénél a gyerekek nagy örömére megérkezett szaloncukros puttonyával a Mikulás is.
Önkormányzatunk képviselõi pedig
szívélyes fogadtatásban részesítették a
látogatókat, finom teával és forralt borral kedveskedve, s a nyugdíjasaink által sütött
mézes süteményeket kínálva.
Egyházasfalu karácsonyt váró meglepetései
„a szeretet fehér szárnyán” érkezve, a jótékony
összefogás lélekemelõ hatását hirdetve, megerõsítették szívünkben az ünnepvárás örömét.
Major Izabella
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• Tompaládony
Tompaládony decembere
Advent elsõ vasárnapján már ünnepi díszben pompázott a falu központja, az adventi
koszorún kigyulladt az elsõ gyertya. Szívünk és
lelkünk megtelt melegséggel, szeretettel és a
várakozás izgalmával. December elsõ hétvégéje a gyerekeké, hisz ekkor érkezik a Mikulás,
akit egész évben izgalommal várnak. Tompaládonyban december 4-én, szombat délután

Advent Mesterházán
Mint már több éve, most sem maradt el,
hogy Mesterházán a faluház elõtt felállították a
falu karácsonyfáját, a betlehemet és az adventi
koszorút. Advent elsõ vasárnapján a gyertya
meggyújtásánál a testület tagjai és néhány
család vett részt. A forralt bor, a tea és a pogácsa elmaradt, de így is melegség és boldogság
költözött a jelenlévõk szívébe, átadva a hétköznapok gondjait a csodavárás élményének.
Majd minden vasárnap karácsonyig egy-egy
újabb gyertya lángja fénye világította be a sötét estéket. Mesterházára december 6-án érkezett meg a Mikulás két segítõjével. A feldíszített
falubuszból hangos, gyerekeknek szóló zene hirdette: megjött, itt van a Mikulás. A gyerekek a
házuk elõtt nagy izgalommal várták a nagyszakállút. Igaz, néhányan félve nézték a krampu-

szokat, de azért az öreg piros ruhást gyönyörû
versekkel, énekekkel és rajzokkal köszöntötték.
Virgácsot senki nem kapott, hisz itt csak jó gye-

rekek laknak. Már most vágyunk rá, kicsik és nagyok, hogy újra átéljük a várakozás szeretettel
teli izgalmát.
bvr

Adventi programok Csáfordjánosfán
A karácsonyhoz közeledvén sem maradtak
szórakozás nélkül a falu lakói. Advent elsõ vasárnapján megkapta a település a szokásos ünnepi díszítést a falu több részén. A rossz idõ ellenére jó hangulatban ment a munka vasárnap dél-

elõtt, és el is készültek az ötletes karácsonyi díszletek, amiben még a traktorgumi is szerepelt.
Sok pihenõ nem volt a szervezõknek, hisz este
már Varnyú Country-koncerttel várták a közönséget. Kicsit hûvös volt az este, de a finom forralt
bor és a jó hangulatú élõzene felmelegítette a
testet és a lelket is.
Felcsendültek régi és új slágerek és a karácsonyi dallamok is country köntösbe bújtak.
Nagyon jól telt a délután, közös énekléstõl és
tapstól volt hangos a Tõzike tér, és kigyúlt az elsõ adventi gyer tya. Advent második vasárnap-

versek is voltak a repertoárban, amelyek melegséggel töltötték meg a szíveket. A koncert
végén a közönség állva tapsolva köszönte meg
a csodálatos mûsort az elõadóknak. Akik eljöttek, felejthetetlen élményben volt részük. Tavaly
kezdõdött a multifunkcionális épület nyílászárócseréje, és folytatódik a külsõ homlokzat szigetelésével. Ez a felújítás is a Magyar Falu program
keretein belül valósulhat meg. Köszönjük a támogatást Csáfordjánosfa országgyûlési képviselõjének, Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnak!
Bizakodva vágunk neki a 2022-es évnek! Ehhez
mindenkinek egészséget és sok sikert kívánok!
NA
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három órakor indult el a jó öreg. Sorra járta a
házakat, ahol gyerekek laknak, hogy megajándékozza a falu legkisebb lakóit. Közel hetven gyereket látogatott meg a nagyszakállú, a
nagyszülõknél vendégeskedõ unokák sem maradtak ki a sorból. Volt olyan lurkó, aki megszeppent kicsit, de a többség talpraesetten
mondott verset, vagy éppen énekelt a piros ruhásnak. Természetesen mindenki megfogadta,
hogy a következõ évben is jó lesz, így a Mikulást megígérte, jövõre újból eljön hozzájuk. Furcsa év áll mögöttünk, de bizakodva tekintünk
elõre, és várjuk, hogy a 2022-es év szebb és
jobb legyen! Aranyosi Ervin Elmúlik az Óév címû versének soraival kívánok mindenkinek egy
gyönyörû új évet.
bvr

ján Mikulás-vásárt tar tottak a faluban, ahol rábaközi kézmûvesek kínálták por tékáikat, és
persze elmaradhatatlan volt a forralt bor is.
Mindenki vihetett haza vásár fiát. A nap fénypontja a gyermekek számára a Télapó érkezése volt, aki idén a Tõzike térre
hívta a gyerekeket. Egy kedves manó társaságában érkezett, aki már messzirõl integetett a gyerkõcöknek.
A bátrabbak verssel vagy
énekkel köszöntötték a Mikulást, aki a zsákjából mindenkit
megjutalmazott. Advent harmadik hétvégéjén a helyi katolikus templomba várták a
falu lakóit, ahol a Liszt-díjas
operaénekesnõ, Pitti Katalin
adott élõ koncertet Hegedûs
Valér zongoramûvész kíséretében. Karácsonyi dalok és
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Elsõ advent vasárnapi
gyertyagyújtás Sopronhorpácson
Évek óta hagyomány Sopronhorpácson advent elsõ vasárnapján egy közös gyertyagyújtás
a falu fõ terén. 2020-ban sajnálatos módon a ví-

rus közbeszólt, és nem tartottuk meg a délutánt,
de 2021. november 28-án a kötelezõ óvintézkedések betartásával megszervezésre került az
esemény a 16 órai szentmise után. Az összegyûlt
lakosságot Talabér Jenõ polgármester köszön-

tötte, majd a Szentirmay Elemér Vegyeskar (kiegészülve a Nagylózsi Bel Canto kórussal) énekei
adták meg a karácsonyi hangulatot. Az este ezután forralt borozással, teázással, sütizéssel és közös beszélgetéssel telt. Jól esett minden
oda látogatónak egy kicsit újra
közösségben lenni, találkozni a
falubeliekkel, kikkel a rohanós
hétköznapokon elkerülik egymást. Köszönjük minden segítõnek, ki bármilyen formában
hozzájárult a délután megszervezéséhez: adventi koszorút,
faludíszítést készítõk, segítõ kezek, kik a padok, sátor kipakolásában és elpakolásában vettek részt, illetve a tea, forralt bor
és sütemény készítõinek, felajánlóinak! Reméljük, jövõre is találkozunk!
Igler Patrícia

Mozgalmas december
Tormásligeten
után kötetlen beszélgetés mellett forralt bort, teát, zsíros kenyeret fogyaszthatott a közösségi
színtérben az énekkar és a közönség.
Tormásliget idén is csatlakozott az adventi Világító ablakok projekthez december 1-tõl 24-ig.
A díszes ablakokról és a koncertrõl készült egy vi-

deós összeállítás is, mely megtekinthetõ a település honlapján és közösségi oldalán.
Az adventi programok az Emberi Erõforrások
Minisztériuma által nyújtott Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása címû projekt keretében valósultak meg.
Barasics Edina

Nemesládonyban
November utolsó vasárnapján Nemesládonyban is fellobbant az elsõ adventi
gyertya lángja.
Ennek alkalmából a községben egy
meghitt ünneplésre került sor, amely
Rubóczkiné Börczy Viktória polgármester
asszony köszöntõjével vette kezdetét. Kiemelte a béke, a szeretet és az összetartozás fontosságát.

Ezt követõen felkérte Pécsinger Éva lelkész asszonyt és Szabó Miklós plébános urat,
hogy együtt gyújtsák meg az adventi koszorú elsõ, a hitet jelképezõ gyertyáját.
Az egyházakat képviselõ lelkész aszszony, illetve plébános úr is egy-egy tartalmas és szívhezszóló beszéddel készült az
ünnepséget jelenlétükkel megtisztelõ falubelieknek.
Természetesen a község gyermekei is
részt vettek az ünnepre készülõdésben. Az
általuk elõadott versekbõl és énekbõl álló
mûsorral még meghittebbé tették a várakozással teli idõszakot.
Az ünnepi mûsor zárásaként Pietrowskiné Végh Andrea és Fábián-Bencsik Gabriella képviselõk egy-egy verset olvastak
fel. Az adventi ünnepség résztvevõit a képviselõ-testület tagjai forralt borral, meleg teával és bejglivel vendégelték meg.
Lehetõség volt karácsonyi zeneszó melletti beszélgetésre is a közelgõ ünnepre
hangolódás jegyében. Ezen a november
végi, hûvös vasárnap délutánon nemcsak a
koszorún lobbant fel az elsõ gyertya lángja,
hanem szívünkbe költözött a béke, a szeretet
érzése is.
Fábián-Bencsik Gabriella
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Felpezsdült az élet Tormásligeten az adventi
idõszakban. Nagy volt az érdeklõdés november
27-én a közösségi színtérre meghirdetett kézmûvesfoglalkozásra. Kicsik és nagyok együtt készítettek adventi koszorúkat és karácsonyi díszeket az
önkormányzat által ingyenesen biztosított alapanyagokból.
December 5-én a REMEK-MÛ-HELY jóvoltából interaktív programmal várták a
gyerekek a Mikulást. Énekkel, tánccal töltötték a várakozás idejét. Minden apróság külön készült verssel vagy énekkel a
Nagyszakállúnak. Cserébe értékes csomagot kaptak. Az ünnepség után meleg
teával és zsíros kenyérrel kínálták a szervezõk a jelenlévõket.
Tormásliget Község Önkormányzata
egy különleges betlehemmel lepte meg
a település lakosságát. A templom mellett felállított mûalkotás a polgármester, Mester Árpád álma volt, amit Kovács László, Komáromi Attila és
Komáromi Miklós valósított meg.
December 18-án karácsonyi koncertet adott
a tormásligeti templomban a Bel Canto Énekegyüttes Balogunyomból. A megható mûsor

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

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

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048
(Készenlét esetén, ha a becsengetés után
a gyógyszerész nem jön ki, fel kell hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25
percen belül jelentkezni fog.)

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00–7.00-ig
• Pénteken 13.00–7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00–7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)
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Rendezvények
Állandó kiállítás Csepregen, a Városi Könyvtárban: Szalkayné Sárváry Hajnalka kiállítása.
Január 29-én, szombaton
8.30 órától: TÉLI TÚRÁK. Útvonal:
Kõszeg vasútállomás – Panoráma körút – Szabó-hegy – Kincs
pihenõ – St. Germain kereszt –
Kincs pihenõ – Kõszeg; Távolság:
13 km; Szint: 280 m; Túravezetõ:
Urbán László Tel: 06/30/8539188.
Útvonal: Kõszeg vasútállomás –
Felsõ-Pogányok – Vörös-kereszt –
Borha-forrás – Jávor-kút – Gyertyán-kút – Szent-Vid – Velem –
Cák – Kõszeg; Táv: 24 km; Szint:
650m. Információ: Süle Antal, Tel:
06/20/288-3288
Február 5-én, szombaton
18 ó. Csepregen a PSMSK-ban:
A borgazdák és borhölgyek
batyus bálja.
Február 19-én, szombaton
16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban
(Eötvös u. 9.): Büki TK –
Szombathelyi KKA U22 – NB II-es
nõi bajnoki kézilabda-mérkõzés.
Február 26-án, szombaton
16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban
(Eötvös u. 9.): Büki TK – SZESE Gyõr
– NB II-es nõi bajnoki kézilabdamérkõzés.
A részletek olvashatók a plakátokon,
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Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,
Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,
Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
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Vasegerszeg, Völcsej, Zsira.
Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget
nem vállalunk!

illetve a visitbuk.hu, a csepreg.hu és a
naturpark.hu honlapokon. A rendezõ
szervek az idõpont- és a mûsorváltoztatás
jogát – a veszélyhelyzet rendelkezéseit is
figyelembe véve – fenntartják.

Véradás
Nagygeresden
A decemberi sikeres
véradás után, február 22én (kedden) 17 és 19 óra
között a faluházban újabb
alkalom nyílik segítõ kezet
nyújtani a rászorulóknak.
Szívesen látjuk a más településeken élõ, 18. életévüket betöltött, egészséges
személyeket is, amennyiben szeretnének segíteni
beteg embertársaikon.
A regisztrációhoz TAJkártya, személyigazolvány
és lakcímkártya szükséges!
Ne feledjük, aki vért ad, életet menthet! Köszönettel:
Nagygeresd Község Vöröskeresztes Alapszervezete.

Advent – ha meghalljuk ezt a szót, mindenkinek a karácsonyi ünnepre készülõdés, a várakozás jut eszébe.
A mi közösségünkben sem volt ez másként! Bár a világjárvány, az egészségügyi
elõírások egy kis korlátot szabtak, de mégis utólag azt mondhatjuk gazdag idõszakot
élhettünk át.
2021. november 27-én a könyvtárban
Kurucz Enikõ ádventi koszorú és asztali dísz
készítésére hívta és várta a kicsiket és nagyokat.

Közel egy hét múlva, 2021. 12. 05-én
megérkezett a nagy szakállú, piros ruhás
Mikulás, aki meglátogatott minden gyermeket, illetve a Faluházba hívta mindazokat, akik találkozni szerettek volna vele. Puttonya tele volt meglepetésekkel, s megígérte, visszatérve hazájába megrázza a
szakállát, s a mi tájunk is fehérbe öltözik.
Megtartotta szavát, hiszen 11-én már készültek a hóemberek az udvarokban, s gyorsan elõkerültek a padlásról a szánkók is, s
bíztunk, hogy fehér karácsonyunk lesz...
Dec. 1-tõl az Adventi Világító Kalendárium játékra hívta Kollárits Gábor polgármester úr a családokat. Pukler Beatrix ötlete alapján és koordinálásával a falu különbözõ pontjain estérõl estére az ablakok jelezték, hogy 24-ig most hol tartunk. Karácsonyra kigyúltak a fények, a csendre, a
friss levegõre vágyók esténként, ha végig-

sétáltak az utcákon, ötletesebbnél ötletesebb ablakokban gyönyörködhettek.
A hagyományteremtõ szándékkal indított játék népszerû volt, köszönet a családoknak s a szorgos kezeknek! Pukler Beatrix, Kovács György, Poór Mariann, dr.
Sándorné dr. Nikl Beatrix, Szalai Milánné,
Szeléné Knor Ingeborg, Vlasich Andrásné,
Tóthné Unger Kitti, Baranyai Bernadett,
Kurucz Enikõ, Baranyai-Miletits Szimonetta,
Mércz Ildikó, Marton-Meisner Ágnes,
Horváthné Dombai Margit, Szalay Gyula,
Tóth Éva, Borbás Anikó, Horváthné
Vörös Ibolya, Szlávichné Magyar
Kornélia, Bódizsné Takács Erzsébet,
Kovács Zoltán, Kiss Gábor, Niklné
Iliás Hajnalka kápráztatott el bennünket.
Advent 4. vasárnapján volt a
buszfordulónál a Falukarácsony
önkormányzatunk szervezésében!
Fellobbant advent 4. gyertyája,
majd Niklné Iliás Hajnalka szervezésében a tömördi gyermekek versekkel,
énekekel, színdarabbal készültek az ünnepre. Képviselõ-testületünk tagjai forró
teával, forralt borral, süteményekkel látták
vendégül a rendezvényre érkezõket, amit
ezúton is nagyon szépen köszönünk.
Az adventi programok az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával valósultak meg a Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása címû projekt keretében. Nálunk az alábbi rendezvények szerepeltek a projektben: adventi kézmûves
foglalkozás, Mikulás-várás, a képviselõk által szervezett karácsonyváró program, s örülünk annak, hogy a buszfordulónál felfüggesztett új, Boldog karácsonyt! világító feliratot ebbõl a támogatásból szerezhette be
önkormányzatunk. Köszönet mindenkinek,
aki bármiféle módon hozzájárult a várakozás bensõségesebbé tételéhez!
KSzÁ

Télapó Sopronhorpácson
2021. december 5-én Sopronhorpácsra érkezett a Télapó. November közepén levelet küldött minden falubeli
gyermeknek, hogy számítsanak érkezésére. A gyerekek szülei jeleztek vissza a manóknak, hogy szeretnék-e fogadni
a Télapót, ki ezután listát készített és
útvonalat rajzolt, hogy minden gyerekhez eljusson. Lovashintón érkezett és jó melegen felöltözött, hiszen
az idõjárás is hidegre fordult, de lovai sebességének hála hamar végigjár ta a falut. A gyerekeknek
csengõszó jelezte, hogy érkezik, így
házuk elé állva tudták várni õt. A
Télapó minden gyermeket ajándékcsomaggal lepett meg, amiért jól viselkedtek egész évben, majd egy-két
kedves szó után haladt is tovább. Reméljük, minden gyermek boldog volt, hogy
láthatta a Télapót Sopronhorpácson is
(igaz, hogy a vírus miatt csak egy gyors

utcai látogatás erejéig), de már jelezte
nekünk, hogy jövõre is eljön, és talán már
a kultúrházban tudjuk fogadni õt egy
hosszabb délutáni program keretében!
Ezúton is köszönjük Major István sopron-

horpácsi lakosnak és családjának, segítõinek, hogy örömet szereztek a gyerekeknek! Talabér Jenõ polgármester ajándékcsomaggal köszönte meg a nagylelkû felajánlást és segítséget.
Igler Patrícia
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