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Rövid hírek Idõsek napi találkozó Meszlenben
2019. 11. 23-án, szom ba ton ke rült meg ren -

de zés re az idõ sek na pi ta lál ko zó Meszlenben.
Az egy be gyûl te ket Õri Zol tán pol gár mes ter

kö szön töt te szív hez szó ló be szé dé vel. A te le pü lés
ve ze tõ je kö szön tõ jé ben ki fej tet te,
hogy az ak tív éve it mun ká val töl tõ
idõ sek rá szol gál tak a tár sa da lom
meg be csü lé sé re. Kí ván ta, hogy most
már a gon dos ko dás és a pi he nés
évei kö vet kez zen be mind an  nyi uk
éle té be. Fon tos nak tart ja, hogy a
mos ta ni ge ne rá ció is meg ta nul ja,
men  nyi min dent kö szön he tünk elõ de -
ink nek, és mi is sze re tet re és tisz te let re ne vel jük
gyer me ke in ket. Gon do la tai után min den ki nek jó
egész sé get és na gyon jó szó ra ko zást kí vánt.

A ha gyo má nyok hoz hû en nem ma rad tak el
a szí nes szín pa di prog ra mok és a fi nom va cso ra
sem. A prog ra mot a Salsa La Vida tánc cso port
kezd te. Iga zi, vér pezs dí tõ la tin rit mu so kat lát hat -
tunk a ku bai salsának kö szön he tõ en, amit egy
kis do mi ni kai bachata ko re og rá fi á val fû sze rez -
tek. Ha tal mas si kert ara tott a csa pat, ez zel meg -
ala poz va az es tét.

Ez után a fi nom va cso rát szol gál ták fel. A min -
den ki ál tal ked velt hús le ves után a hú sos tá la -

kon min den ki fi no mabb nál fi no mabb, íny csik -
lan do zó fa la tok kal ta lál ko zott. Sen ki nem ma -
radt éhes. A va cso rát kö ve tõ en a fa lu as  szo nyai
ál tal sü tött sü te mé nyek ke rül tek az asz ta lok ra.

Már-már ha gyo mán  nyá vált, hogy ezen a je -
les na pon tisz te le tét te szi az egy ko ri Csil lag szü -
le tik TV-s pro duk ció egyik fel fe de zett je, akit ma
már a Dal la mo kon át cí mû mû sor ban lát ha tunk
nap mint nap: Kos suth Ger gõ éne kes, aki a fa lu -
be li ek nagy ked ven ce. Most is, mint min dig, a
tõ le meg szo kott mó don káp ráz tat ta el a je len lé -
võ ket és ka la u zol ta el õket az örök zöld ma gyar
slá ge rek és az ope rett vi lá gá ba.

A ren dez vény is mét na gyon jól si ke rült. Min -
den ki jól érez het te ma gát, ki csit hát ra hagy va a
szür ke hét köz na po kat.                 

Ba lázs Ani kó

Piroska néni
90 éves
Né meth Kálmánné, Pi ros ka né ni 90

éves lett. Eb bõl az al ka lom ból kö szön töt te
Egyházasfalu pol gár mes te re, al pol gár mes -
ter as  szo nya és al jegy zõ je.                  yde

• Nemesládony
Iz gal mas 
prog ra mok

Ki csiny fa lunk la kó i nak az idén se kell
messze utaz ni uk, hogy a ka rá csony ra han -
go lód ja nak. De cem ber 1-én, ad vent el sõ
va sár nap ján, 16:00 óra kor ha gyo má nyos
gyer tya gyúj tás ra ke rül sor a Kul túr ház ud va -
rán, majd a gyer me kek sze rep lé se kö vet ke -
zik. Az es tet a 17:00-kor kez dõ dõ Perenyei
bet le he mes, va la mint Mecséri Dok tor Ro zá -
lia szép iro dal mi össze ál lí tá sa zár ja.  Az elõ -
adás a Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár jó vol tá ból
va ló sul hat meg. 

Ha for dí tunk egyet a nap tár ban, már is azt
lát juk, hogy ér ke zik a Mi ku lás. A fa lu ban a
nagy sza kál lú de cem ber 8-án va sár nap lá to -
ga tást ter vez. 14:30-kor a Kalimpa szín ház
elõ adá sá ban a Ki rály kis as  szony ci põ je cí mû
da ra bot lát hat juk, szin tén a Ber zse nyi Dá ni el
Könyv tár jó vol tá ból. Majd meg ér ke zik a Tél -
apó bá csi, meg ra kott put to nyá val. Gye re kek,
ha sza val tok egy ver set, vagy éne kel tek,
meg aján dé koz Ti te ket!

De cem ber 15-én, va sár nap 14:00 óra kor
a nyug dí ja so kat ün ne pel jük. A kul túr ház
nagy ter mé ben te rí tett asz tal lal vár juk majd az
idõ sebb kor osz tályt! A gyer me kek sze rep lé se
után meg le pe tés mû sor ral ked ves ke dünk a je -
len lé võk nek. 

Tar tal mas ki kap cso ló dást kí vá nunk, és
szép ün ne pe ket!

Pietrowskiné Végh And rea
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Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! Következõ lapszámunk  2020. január 28-án jelenik meg!

Beköszöntõ 

„Szép tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.”

(Juhász Gyula)

December az év tizenkettedik hónapja a Gergely-naptárban. A régi
római naptár szerint ez volt az év tízedik hónapja. A tíz latinul „decem”,
innen ered a hónap elnevezése. Miután a januárt és a februárt
hozzáadták az évhez, úgy lett a december a tizenkettedik hónap. Mi,
magyarok Télelõnek, illetve Karácsony havának is nevezzük.
December 22-én kezdõdik hivatalosan a tél, rövidek a nappalok és
hosszúak az éjszakák. Sokszor ázunk-fázunk, didergünk a ködös, nyirkos
utcákon. A hajnali harmat fehér zúzmara formájában fagy rá az
ágakra. A leesõ hó hõszigetelõ, védi a növényeket (a föld alatt és a
föld felett is) a túlzott lehûléstõl. Mi magunk csendesebbé válunk és
szívesebben húzódunk be a jó meleg szobába – olvasni, tanulni, zenét
hallgatni, játszani, pihenni –, mint néhány héttel korábban.

A hónap elején megkezdõdött az adventi idõszak, meggyújtottuk 1-
jén az elsõ adventi gyertyát. Megnyitottak a karácsonyi vásárok, ahol
elõkerülhetnek a forró italok, hiszen mindenkinek jólesik felmelegedni a
hidegben. A gyerekek már izgatottan várják a Mikulás érkezését, a
hónap derekán pedig felbolydulunk, és lázas ünnepi készülõdés veszi
kezdetét otthonunkban. Ünnepi díszbe öltözik a ház és az emberek
szíve is. Minden egyes vasárnappal és meggyújtott gyertyával
közelebb kerülünk az év legszebb idõszakához, a karácsonyhoz, mely
a béke és a szeretet ünnepe. Ilyenkor a legfontosabb, hogy együtt
vagyunk a családunkkal, és ebben a rohanó világban kellõ figyelmet
és idõt tudunk egymásra fordítani.

Ahogy a karácsony elmúlik, jön a szilveszter. Mielõtt elérkezünk az év
végéhez, álljunk meg egy kicsit, és emlékezzünk a mögöttünk álló évre.
Emlékezzünk a sikereinkre és kudarcainkra, a megszegett és betartott
ígéreteinkre. Arra, amikor a legnagyobb kalandokban volt részünk, és
arra, amikor bezárkóztunk, hogy elkerüljük a csalódást. Valójában errõl
szól a szilveszter. Kapunk még egy esélyt, hogy megbocsássunk, hogy
jobbak legyünk, többet adjunk, többet szeressünk és többet éljünk. Ne
töprengjünk azon, hogy mi lett volna, ha… Örüljünk annak, ami jönni
fog. Fogadjuk meg, hogy jobban odafigyelünk egymásra, jót adjunk.
Ne csak karácsonykor és szilveszterkor, hanem egész évben.

Igler Patrícia

90 éves hölgyet köszöntöttek
Ki lenc ve ne dik szü le tés nap ja al -

kal má ból üd vö zöl ték Berényi Má ria
né nit Sopronhorpács köz ség ve ze -
té se, Czipetics Györgyné jegy zõ
asszony és Talabér Je nõ pol gár -

mes ter. Má ria né nit e je les nap al -
kal má ból a kö szön tõk aján dék cso -
mag gal és mi nisz te ri ok le vél lel kö -
szön töt ték.

Má ria né ni fel idéz te éle té nek
leg je len tõ sebb pil la na ta it, amely -
bõl ki de rült, hogy 20 éve la kik
Sopronhorpácson, 70 éves ko rá -
ban köl tö zött ide csa lád já val. Ide -
köl tö zé sük elõtt Nagy vá ra don él -
tek, ko ráb ban ott dol go zott ta ní tó -

ként. Gon do lat ban még a mai na -
pig is ott hon van Nagy vá ra don,
ahol a ma gyar ság ös  sze tar tá sa el -
mon dá sa sze rint pél da ér té kû. Na -
gyon hi ány zik ne ki a vá ros nyüzs gé -

se, de idõsko rá ra meg sze ret te ezt a
nyu godt, csen des fa lu si kör nye ze -
tet, amely ben je len leg fi á val él.
Má ria né nit 3 uno ká ja és hét déd -
uno ká ja rend sze re sen lá to gat ja, kik
igye kez nek min den ben se gí te ni
ne ki, aki ko ra el le né re má ig ren ge -
teg há zi mun kát egye dül lát el. Is ten
él tes se még so ká ig Má ria né nit kis
fa lunk kö zös sé gé ben!

Igler Pat rí cia
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Az idei Föl szál lott a pá va gye rek éva dá ban
a gye re kek ez út tal is négy ka te gó ri á ban – éne -
kes szó lis ták és ének együt te sek; hang sze res

szó lis ták és ze ne kar ok; tán cos szó lis ták és tán -
cos pár ok; nép táncegyüttesek – mér he tik ös  sze
a tu dá su kat. Az elõ zõ évek hez ha son ló an 48
pro duk ció áll a Föl szál lott a pá va szín pa dá ra,
ka rá csony elõtt pe dig ki de rül, kik lesz nek a ka -
te gó ri ák leg jobb ja, és ki lesz 2019-ben a né zõk
ked ven ce. A ver seny be és az élõ adás ba a
horvátzsidányi Kumánovich test vé rek is be ke -
rül tek.  Ka ta 13, Kris tóf 11, Kin ga pe dig 9 éves.
Mind hár man sze ret nek éne kel ni, mind hár man
zon go ráz nak. A zon go ra ta ná ruk un szo lá sá ra
ke re sett édes any juk ének cso por tot, majd a
gencsapáti va si nép dal kör Csi cser gõ cso port
tag jai let tek. Édes any ju kat kér dez tem a ne ve -
zés rõl és a ver seny rõl. 

– Hon nan jött az öt let, hogy ne vez ze tek?
– Ta ná ruk Ta nai Er zsi né ni, õ kér te, hogy in -

dul ja nak a gye re kek hor vát népdalokkal együtt
és szó ló ban is a Vass La jos Nép ze nei Szö vet ség
ver se nyén, ahol vé gül ki emelt ní vó dí jat kap tak.
Fel ké szí tõ jük Hor váth Zsu zsa né ni, a he lyi kán tor,
aki kis ko ruk óta is me ri õket. A ne ve zés az én öt -
le tem volt. Vi de ót és fény ké pet kel lett be kül de -
ni. Jú li us 25-e kö rül jött az e-mail, hogy be ke rül -
tek a szep tem be ri vá lo ga tó ba.

– A gye re kek ho gyan fo gad ták? Ho gyan
ké szül nek a for du lók ra?

– A gye re kek a Mû vé sze tek Völ gyé ben, a
gencsi mû sor és a hor vát ének lés után tud ták
meg. Örül tek, bár Ka ta ki csit ne hez telt rám. A
vá lo ga tó szep tem ber 13-án dél után volt a Ku -
ni gun da úti tv-szék ház épü le té ben, ahol az
egész Pá va megy most is. 29 éne kes volt a cso -

port ban, szó lis ta és együt tes ve gye sen, eb bõl
vá lasz tot ták ki 12 pro duk ci ót, ame lyek to vább -
me het tek. Ezt ott rög tön meg is tud tuk, de az el -

sõ adá sig ti tok ban kel lett tar ta ni. A vá lo ga tó jó
han gu la tú, ba rá ti, ked ves ha tá sú volt, nem volt
sem mi ver sen gés. Nem is szá mí tot tunk to vább -

ju tás ra, de még is si ke rült. Az elõ dön tõ nap ját
ok tó ber hó nap ban tud tuk meg.

– A mû sor rek lám já ban is a kö zép sõ
gyer mek sze re pelt.  Mi alap ján vá lasz tot -
ták ki Kris tó fot a be ha ran go zó, kör be ve ze -
tõ rek lám ra?

– Kris tóf be mu ta tó film je úgy ké szült, hogy a
fi a tal vi de ós fiú és szer kesz tõ lány Kin gát szúr ta

ki, hogy for gas son ve lük. Az tán ki de rült, hogy
Kris tóf is éne kel, és már vit ték is el for gat ni. 12
órá tól kb. 17 órá ig szin te nem is volt ve lünk. Na -
gyon tet szett ne ki, jól el is fá radt, és még utá na
jött az ének lés.

– Men  nyi re ne héz a ké szü lés adás tól
adá sig így az is ko la mel lett?

– He ten te 1 pró ba van Zsu zsa né ni vel. Kész
cso kor nak kell len nie az ös  szes töb bi mû sor ra, ak -
kor is, ha nem me gyünk to vább. For gat tak ró luk
egy kis fil met még szep tem ber vé gén. Egész na pos
for ga tás volt, az lesz majd a kis film ró luk. Az is jó él -
mény volt, és mi is csak ott fog juk elõ ször lát ni. Kap -
tunk egy men tort, Basits Brankát. Két szer már járt
ná lunk. Õ a szerb ki sebb sé gi ze ne mû vé sze ti egye -
tem né pi ének sza kán vég zett éne kes. Na gyon
ked ves. Nem rég Lendva vá ros ban éne kel tek a
gye re kek a Vujicsics Együt tes sel, ahol Branka éne -
kel a mû sor ban, a Hét to rony fesz ti vál ke re té ben.
No vem ber 27-én dél után in du lunk a mû sor ba.  A
pro duk ció szer ve zõi kül de nek ér tünk egy kis buszt,

majd szom ba ton jö vünk ha za.  Az uta zást és a ho -
telt Pes ten szin tén a Pá va ren de zi. Szü lõk, gye re kek
me gyünk, Zsu zsa né ni nem vál lal ta, de Branka vé -
gig ve lük lesz.

Re mél jük, hogy a ver seny – he lye zés tõl füg get -
le nül – a gye re kek ré szé re már iga zi ka rá cso nyi
aján dék is lesz. Mi itt hon ról kí sér jük fi gye lem mel. 

SulicsHeni

Fölszállott a páva
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A Bü ki Nõi Kar 2019. no vem ber 16-án
tar tot ta ju bi le u mi kon cert jét a Bü ki MSK
szín ház ter mé ben. A kó rus kar ve ze tõ je a
kez de tek tõl Há ro mi né Or bán Eri ka, a bü ki
is ko la ének sza kos pe da gó gu sa. Sok éven
át együtt ta ní tot tunk. Kér dé se im re szí ve sen
vá la szolt.

– Mi lyen in dít ta tás hoz ta lét ra az ének -
kart?

– 1994-ben ala kult az ak ko ri Mû ve lõ dé si Ház
igaz ga tó nõ je Kátai Ferencné kért fel ar ra, hogy
áll junk pá ran ös  sze egy ka rá cso nyi mû so ron va -
ló szereplésre. Eb bõl a sze rep lés bõl az tán 25 év
lett. Eb ben az idõ ben Bü kön mi vol tunk az el sõ
kul tu rá lis cso port, akik a mai na pig tö ret len len -
dü let tel pró bá lunk hét rõl hét re.

– Kik bõl áll az együt tes?
– A csa pat ban a fi a tal tól az idõ sebb kor osz -

tá lyig min den ki meg ta lál ha tó. Kez det ben zöm -
mel kol lé gák éne kel tek, de az tán jöt tek az is me -
rõ sök, a ta nít vá nyok, s a kez det ben 10-12 fõ bõl
má ra 22 fõ re duz zadt a tag ság. A kó rus tár sak
fõ leg Bü kön él nek, de Csepregrõl, Szakonyból,
Bõ bõl is jár nak át a kó rus pró bák ra.         

– Mi lyen da lok sze re pel nek az együt tes
re per to ár já ban?

– Fon tos nak tart juk nép da la ink meg is me ré -
sét, il let ve meg is mer te té sét. Ele in te egy szó lam -
ban szó lal tat tuk meg a nép dal csok ro kat, de
má ra már el ju tot tunk a több szó la mú nép dal fel -
dol go zá so kig. Fon tos nak tart juk a ma gyar és az
eu ró pai kó rus iro da lom meg is me ré sét és meg is -
mer tetését. Na gyon sze ret jük Ba lázs Ár pád, Bár -
dos La jos, Ka rai Jó zsef, Bar tók Bé la és Ko dály
Zol tán kó rus mû ve it ta nul ni és meg szó lal tat ni.
Nem áll mes  sze tõ lünk egy-egy is mer tebb ope -
ra rész let sem.

– Hány szó lam van? Mi lyen hang szer kí -
sé ri ál ta lá ban a kó rust?

– Kez det ben ter mé sze te sen csak egy szó la -
mú da lo kat ta nul tunk, de ma már a több szó la -
mú mû vek ta nu lá sa fon tos fel adat szá munk ra.
Kó ru sunk kö szö net tel és há lá val tar to zik Bogáti
Pé ter    zon go ra kí sé rõnk nek, aki Szom bat hely rõl
lel ke sen jár pró bá ink ra. Szak mai mun ká ja mel -
lett fel vi dít ja tag sá gun kat egy-egy fá rasz tó pró -
ba kö ze pet te.

– Hol és mi lyen al kal mak kor éne kelt
már a Bü ki Nõi Kar?

– A fellépések megszámlálhatatlanok. A leg -
több fel lé pés ter mé sze te sen Bü kön volt kü lön bö -
zõ ün ne pé lye ken, ren dez vé nye ken. A ka rá cso -
nyi hang ver se nye ink min dig nagy szá mú kö zön -

sé get von za nak. Több ször meg for dul tunk Bük
test vér vá ro sá ban, Tö rök bá lin ton. Több kó rus sal
is ápol juk a kap cso la tot. A leg em lé ke ze te sebb
sze rep lés vi szont Svájc hoz kö ti a kó rust.

– Más ének kar ral kö zö sen szo kott-e fel -
lép ni a Nõi Kar?

– Ter mé sze te sen igen. Én az itt ho ni ren dez vé -
nye ink rõl be szél nék, ahol gyak ran fel lé pünk a
vá ros kó ru sa i val, mint a mai al ka lom is. Név sze -
rint a Clemens Mad ri gál kó rus, a Répcementi
Fér fi kar, az FNP Ál ta lá nos Is ko la Gyer mek kó ru sa,
il let ve a he lyi hor vá tok kó ru sa. Hoz zá te szem,
hogy nem rég egy jó té kony sá gi kon cer ten is
részt vett kó ru sunk. A ju bi le u mi kon cer tünk ün ne -
pi fé nye rám is ra gyo gott, hi szen én is ala pí tó
tag ja va gyok a kó rus nak. Re mél jük, még so ká ig
tu dunk együtt éne kel ni. Kö szö net kar ve ze tõnk -
nek a sok mun ká ért. 

A mû sor után ba rá ti be szél ge tés sel foly ta tó -
dott az est, zá rás ként pe dig el éne kel tük kö zö sen
ezt a szép dalt:

„Min de nik em ber nek a lel ké ben dal van
és a sa ját lel két hall ja min den dal ban.
És aki nek szép a lel ké ben az ének,
az hall ja a má sok éne két is szép nek.”

Horváthné Pa dos Te réz

Interjú a Büki Nõi Kar csepregi karvezetõjével
HU SZON ÖT ÉVE SEK LET TÜNK!
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Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za ta évek
óta részt vesz a Vas Me gyei Könyv tár el lá tá si
Rend szer ál tal ko or di nált prog ram ban. Az idei
év ben is kü lön bö zõ ren dez vé nye ken él tünk a le -

he tõ ség gel, így a nyusziváró, a gye rek nap és
majd a Mi ku lás-ün nep ség mû so ra is a rend szer
tá mo ga tá sá val ke rül tek, il let ve ke rül meg szer ve -
zés re. A mû so ros ös  sze jö ve te le ken kí vül fõ leg író-
ol va só ta lál ko zót, ol va sást nép sze rû sí tõ fog lal ko -
zá so kat és kü lön bö zõ elõ adá so kat tá mo gat a
Ber zse nyi Dá ni el Me gyei Könyv tár. Az idei év ben
Szent And rás ha vá ba, az az no vem ber be sû rû -
söd tek a könyv tá ri prog ra mok Nagygeresden.
El sõ ként Csider Sán dor író val, költõcel, nyu gal -
ma zott egye te mi ta nár ral ta lál koz hat tak az ér -
dek lõ dõk. Ka rá csony éj je lén cí mû ver ses kö te té -
bõl ol va sott fel a szer zõ a hall ga tó ság nak, és el -
me sél te azo kat a gyer mek ko ri él mé nye it, ame -

lyek bõl ih le tet me rí tett a vers írás so rán. A köl te -
mé nye ken ke resz tül ki raj zo ló dik a hó föd te té li táj
szép sé ge, az ad ven ti vá ra ko zás örö me, és a ka -
rá csony ér ke zé sé nek meg hitt han gu la ta. A ta lál -

ko zó meg ala poz ta a
kö zel gõ ün ne pek re
va ló rá han go ló dást. A
kö vet ke zõ prog ra mot
hely szû ke mi att a fa lu -
ház ban tar tot tuk,
amely re fõ leg gye re -

kek ér kez tek szü le ik kel
vagy nagy szü lõ jük kel.
A 3D vi lá gá val, ezen
be lül op ti kai il lú zi ók -
kal, ho log ra mok kal,
3D-s la bi rin tus sal is -
mer ked het tek a részt ve võk. A be mu ta tót és a
fog lal ko zást Zsigri Má ria gyermekkönyvtáros tar -
tot ta. Kü lön bö zõ esz kö zök se gít sé gé vel raj zo kat,
ké pes la po kat al kot hat tak a je len lé võk a 3D-s
tech ni ka je gyé ben. Sok ér de kes sé get hal lot tunk
és lát tunk, fel nõt tek és gye re kek egy aránt. A
har ma dik prog ra mon fény ké pes és vi de ós él -
mény be szá mo lót hall hat tunk Nagy Ta más elõ -

adá sá ban. Ku bai ke rék pá ros ka land ja i ról me -
sélt, ami fe lért egy idõ uta zás sal. A fo tók és az el -
me sélt tör té ne tek hû en tük röz ték a la ti nos élet ér -
zést, ami leg fõ képp a nyu godt ság ban és a ze -
né ben nyil vá nul meg. Hall hat tunk a rum gyár tás -
ról, a szi var ké szí tés rõl és a ka lan dos ra si ke re dett,
kro ko dil far mon el töl tött idõ rõl. Kü lön fe je ze tet
szen telt az au tók nak, ame lyek kö zül nem egy
már a 80. évét is el ér te, és még min dig for ga -
lom ban van. Az elõ adás fo lya mán lát hat tuk,
hogy az or szág nak több év ti ze des le ma ra dá sa

van mind az épí té szet, mind a gaszt ro nó mia,
mind az inf rast ruk tú ra te rén. Ku bá ban meg állt az
idõ, de ez ad ja a bá ját, ezért ke re si fel ren ge teg
tu ris ta, töb bek kö zött ha zánk ból is. Röp ke két
óra alatt egy át fo gó, a va ló sá got be mu ta tó, él -
mé nyek ben gaz dag be szá mo lót kap tunk a Ka -
rib-ten ger egyik gyöngy sze mé rõl. 

Né meth Lajosné

Irodalom, játék, élménybeszámoló a könyvtárban
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• Tormásliget
Ez tör tént az év ben

Az idei év ben is meg tud tuk tar ta ni azo kat
az ese mé nye ket, ame lye ket min den év ben.

Far sang, Mi ku lás-ün ne pély, nyugdíjas -
nap, fa lu nap. Az idén is je len tõs ös  szeg gel
tá mo gat tuk az is ko la kez dést, az idén is tud -
tunk a fel sõ fo kú ta nu lók nak ön kor mány za ti
ösz tön dí jat ad ni, ha vi 6000 Ft/fõ ér ték ben.
Sa ját erõ bõl épí tet tünk egy ját szó te ret 3.3
mil lió fo rin tért!

Az ön kor mány zat anya gi hely ze te sta bil,
mint már évek óta. Több pá lyá za tot ad tunk
be, saj nos in kább ke ve sebb, mint több si ker -
rel, de örü lünk an nak is, amit kap tunk! Sze ret -
ném min den ki nek meg kö szön ni, aki va la mi -
lyen mó don se gí tet te a mun kán kat.

A to váb bi ak ban is vár juk a la ko sok se gít -
sé gét, ja vas la ta it, öt le te it, hogy még ered mé -
nye sebb le gyen a mun kánk és épül jön, szé -
pül jön a te le pü lé sünk!

Ez úton sze ret nék min den ki nek ál dott, bé -
kés ka rá cso nyi ün ne pe ket és na gyon bol dog
új évet kí ván ni!

Mes ter Ár pád
pol gár mes ter

Rövid hírek
Ok tó ber 30-án – szép szá mú ér dek lõ dõ je -

len lét ében – meg ala kult az új csepregi kép vi se -
lõ tes tü let. Dó ra György, a he lyi vá lasz tá si bi zott -
ság el nö ke is mer tet te az ok tó ber 13-i ön kor -
mány za ti vá lasz tás csepregi ered mé nyét. Jó
mun kát kí vánt a tes tü let nek, s át ad ta a meg bí -
zó le ve le ket. 

Az új pol gár mes ter, Hor váth Zol tán, az egy -
han gú an al pol gár mes ter ré vá lasz tott dr. Dé nes
Jó zsef At ti la és a kép vi se lõ tes tü let tag jai le tet ték
az es küt.

Hor váth Zol tán rö vi den is mer tet te ter ve it: 
• új mun ka he lyek te rem té se, 
• a vá ros be vé te le i nek nö ve lé se,
• a vá ros gaz dál ko dás új ra é pí té se a he lyi vál -

lal ko zók be vo ná sá val, 
• új épí té si tel kek ki ala kí tá sa a fi a ta lok hely -

ben tar tá sa mi att,
• kör ze tek re osz ta nák a vá rost, és mind a 6

kép vi se lõ re jut na egy-egy kör zet,
• a kö zös ség épí tés fej lesz té se a ci vil szer ve ze -

tek tá mo ga tá sá val és a nem ze ti sé gi ön kor -
mány zat ok se gít sé gé vel,

• a kör nye zet vé de lem erõ sí té se,
• a Bene-hegyi út rend be té te le – mel let te a

bor tu riz mus ra épí tõ kö zös sé gi szín tér ki ala kí -
tá sa,

• a sport egye sü let tisz ta lap pal in dul, és át lát -
ha tó an kell mû köd tet ni.

A rész le tes prog ram a tes tü let kö zép tá vú ter -
vé ben ke rül meg ha tá ro zás ra.

El fo gad ták a volt pol gár mes ter tör vény sze -
rin ti 3 ha vi vég ki elé gí tés ét és a ki nem vett 75

nap sza bad ság meg vál tá sát. Hárominé Or bán
Eri ka ja vas la tá ra még 3 ha vi – ad ha tó – vég ki -
elé gí tést sza vaz tak meg Vlasich Krisz ti án nak.

A Gaz da sá gi és Vá ros fej lesz té si Bi zott ság el -
nö ké nek Hárominé Or bán Eri kát, tag ja i nak Oláh
Im rét és Kótai Jó zse fet, a Csa lád ügyi, Kul tu rá lis
és If jú sá gi Bi zott ság el nö ké nek Hor váth Gá bort,
tag ja i nak Oláh Im rét és Domnánics Ala jost vá -
lasz tot ták a kép vi se lõk kö zül. A kül sõs ta gok
meg vá lasz tá sá ra és a Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat mó do sí tá sá ra egy kö vet ke zõ ülé sen
ke rül majd sor.                                            igás

Új testület Csepregen
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2019. ok tó ber 29-én, ked den 17 óra kor ült ös  sze
Sajtoskál kép vi se lõ-tes tü le te. A gyû lés hét na pi ren di
pont ból állt. Leg el sõ ként a He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság
el nö ke, Ke le men Frigyesné is mer tet te az ok tó ber 13-
ai ön kor mány za ti vá lasz tás ered mé nyét, s gra tu lált
min den meg vá lasz tott kép vi se lõ nek. Meg em lí tet te,
hogy a vá lasz tás prob lé ma nél kül zaj lott. Ez után

Haller Im re pol gár mes ter mon dott kö szö ne tet. Ki fe -
jez te há lá ját min den sza va zó pol gár nak, akik sza va -
za tuk kal bi zal mat sza vaz tak szá má ra a kö vet ke zõ öt
év ben is. Meg kö szön te a He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság el -
nö ké nek, a Bi zott ság tag ja i nak, il let ve az Ön kor -
mány zat dol go zó i nak mun ká ját is. 

Ez után kö vet ke zett az ün ne pé lyes es kü té tel, mely
so rán elõ ször a kép vi se lõ-tes tü let tag jai (Moórné Csu -
ka Ani ta, Gurbácsné Perenyei Dó ra, Hor váth Er vin és
Ko vács György) tet ték le az es küt, majd vet ték át
meg bí zó le ve lü ket. Ezt Haller Im re pol gár mes ter úr es -
kü té te le kö vet te. 

A har ma dik na pi ren di pont tar tal maz ta a pol gár -
mes te ri prog ram ter ve ze té nek is mer te té sét a kö vet -

ke zõ öt év re. Itt szó ba ke rül tek a le het sé ges fej lesz té -
sek és pá lyá za tok. A köz ség a Ma gyar Fa lu Prog ram
cí mû pá lyá zat se gít sé gé vel sze ret né fel újí ta ni a
Metõc sé tány bur ko la tát, a bér la ká sok te tõ szer ke zet -
ét, szi ge te lé sét és fes té sét, va la mint a mû ve lõ dé si
há zat is sze ret nék fej lesz te ni. Ezen kí vül terv ben van
egy fa lu busz, va la mint a szenny víz csa tor na ki épí té se

is. Ter mé sze te sen a
köz ség ha gyo má nyos
prog ram jai a kö vet -
ke zõ év ben is meg -
ren de zés re ke rül nek. 

Az al pol gár mes ter
meg vá lasz tá sá ra a
ne gye dik na pi ren di
pont ban ke rült sor. A
pol gár mes ter ja vas la -
tá ra és a kép vi se lõ-
tes tü let egy han gú

sza va za ta alap ján a kö vet ke zõ öt év re Hor váth Er vin
kép vi se lõ ka pott meg bí zást.

Ez után Csajbi Lí via jegy zõ is mer tet te a ha tá lyos
jog sza bá lyo kat, s pol gár mes te ri ja vas lat alap ján a
kép vi se lõ-tes tü let meg sza vaz ta a sa ját, a pol gár mes -
ter, il let ve az al pol gár mes ter il let mé nyét. 

Az utol só na pi ren di pont a Va gyon vizs gá la ti Bi -
zott ság meg vá lasz tá sá ról szólt, mely nek el nö ke
Moórné Csu ka Ani ta lett, to váb bi két tag ja pe dig
Gurbácsné Perenyei Dó ra és Ko vács György.

Az utol só na pi ren di pont ban Csajbi Lí via jegy zõ
tá jé koz tat ta a kép vi se lõ-tes tü let tag ja it fel ada ta ik ról,
kö te le zett sé ge ik rõl.  

Ko vács Vi vi en

Ün nep re 
vár va

Szakonyban

Az idei év ben de cem ber 1-
tõl 24-ig is mét sor ra ki gyúl nak
ad vent fé nyei a te le pü lés ab la -
ka i ban. 

Ad vent el sõ va sár nap ján 17
órá tól kö zös gyer tya gyúj tás ra
vár nak min den kit a ka to li kus
temp lom elõtt. 

De cem ber 6-án, pén te ken
16 óra kor a ki csik hez meg ér ke zik
a Mi ku lás. A pol gár mes te ri hi va -
tal elõtt az aján dé ko zás után fel -
dí szí tés re ke rül a fa lu ka rá csony -
fá ja. Ezt kö ve tõ en a kö zös sé gi
ház ban kéz mû ves fog lal ko zás
vár ja a gye re ke ket.

De cem ber 7-én, szom ba ton
15 órá tól köz meg hall ga tás ra és
nyug dí ja sok kö szön té sé re ke rül
sor. Far kas Gyu la pol gár mes ter
be szá mo ló ját hall gat hat ják meg
az ér dek lõ dõk. Az idõ sek kö szön -
té se után a te le pü lés ve ze tõi kö -
zös va cso rá ra vár ják a meg je -
len te ket. 

De cem ber 14-én, szom ba ton
bu szos ki rán du lás in dul Gyõr be, az
ad ven ti vá sár ba a ka to li kus gyü le -
ke zet szer ve zé sé ben. Min den ér -
dek lõ dõt sze re tet tel vár nak.   Ada

Meg ala kult Sajtoskál 
Köz ség kép vi se lõ-tes tü le te
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Az em be res hó na pok be kö szön té vel a kö ze -
le dõ év vé ge, az öröm te li ad ven ti vá ra ko zás
mind an  nyi un kat egy faj ta lel ki szám adás ra kész -
te ti. Ez ál tal még nyi tot tab bá vá lunk ha gyo má -
nyos ün ne pe ink meg élé sé re is, me lyek fon tos,
erõt adó sze re tet sze le tek ként van nak je len éle -
tünk ben.

A sort idén is a se gí tõ Szent Már ton püs pök
tisz te le té re meg ren de zett lám pás kör me net nyi -
tot ta meg. Ezt kö ve tõ en Ön kor mány za tunk lát ta
ven dé gül nyug dí ja sa in kat az ugyan csak éven te
nagy-nagy sze re tet tel szer ve zett idõ sek na pi
ren dez vé nyén, ahol a pol gár mes te ri kö szön tõ -
ben jól esõ ér zés volt hal la ni az el ért ered mé -
nyek rõl, s a jö võ be li ter vek rõl, me lyek a si ke res
pá lyá za tok nak kö szön he tõ en is biz to sít ják kis fa -

lunk to váb bi fej lõ dé sét. Kü lö nö sen a te me tõi fel -
újí tá sok, s a Pla tán té ri kö zös sé gi hely téliesítése
kel tet tek fel nagy ér dek lõ dést.  A nagy sze rû en
si ke rült nyug dí jas-ta lál ko zó üde szín folt ja volt ez -

út tal is az óvo dá sok és is ko lá sok ked ves,
szeretetteli mû so ra, majd a sztár ven dég ként ér -

ke zõ Sol tész Re zsõ tánc dal éne kes köz vet len
han gú, nép sze rû, is mert dal la mok ból ös  sze ál lí -
tott fel lé pé se, me lyet de rûs, a le gen dás ma gyar
fut ball múl tat fel idé zõ anek do ták kal is szí ne sí tett.

Emel lett nagy gon dot for dí tott a kö zön ség meg -
szó lal ta tá sá ra, haj da ni sze re ná dos em lé ke ket

fel ele ve nít ve. A mû sor ide jét ön -
ként, sze re tet tel meg hos  szab bí tó
mû vészt há lás, nagy taps sal bú -
csúz tat ták nyug dí ja sa ink. Az éj fé -
lig tar tó jó han gu la tú ös  sze jö ve tel -
rõl tá voz va kö szö nõ sza vak kal il let -
ték a pol gár mes tert mun ka tár sa i -
val együtt, va la mint a Freedom
Cafe dol go zó it, akik fi gyel mes,
ked ves fel szol gá lás sal biz to sí tot ták
mind vé gig az asz ta li örö mö ket.

Sze re tet sze le te ink to váb bi so ra
a Ke resz té nyi ének kar szer ve zé sé -
ben meg tar tott, ugyan csak ha -
gyo má nyos, a jó té kony Szent Er -

zsé bet re em lé ke zõ mû so rá val foly ta tó dott a no -
vem ber 23-ai szent mi se után. A meg ha tó, szí vet-
lel ket az ad ven ti vá ra ko zás ra mél tó an fel ké szí tõ,
gyö nyö rû dal la mok hal la tán a pad sor ok ban
he lyet fog la ló hí vek is át szel le mül ten éne kel ték
a kó rus sal együtt mind an  nyi unk szí vé nek leg -
hõbb vá gyát, mi sze rint: „Sze re tet árad jon köz -
tünk, sze re tet gyúl jon ben nünk!”

A sze re tet va rá zsol ta bel sõ fé nyek és ér zé sek
hív ták élet re idén is ad ven ti vá sá run kat s a gyõ ri
Nem ze ti Szín ház mû vé sze i nek fel lé pé sé vel szer -
ve zett ha gyo má nyos ad ven ti kon cer tün ket,
aho vá az utat a sor ra fel gyul la dó fa lu ka len dá ri -
um fé nyei vi lá gít ják meg.

Egyházasfalu év vé gi sze re tet sze le te i nek leg ja -
vát pe dig majd a bet le he me zõ gyer me kek vi szik
ház ról ház ra. Ad dig is az át élt lé lek eme lõ ün nep so -
ro zat fé nye i ben meg erõ sö dött szív vel kí vá nunk
egy más nak, s a Répcevidék min den ked ves ol va -
só já nak, Is ten tõl meg ál dott, szeretetgazdag, szép
ka rá csonyt és új esz ten dõt!

Ma jor Iza bel la

Egyházasfalu év végi szeretetszeletei

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u
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No vem ber 14-én a Sopronhorpácsi
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da nagy cso por to sai
lá to ga tást tet tek a Sedlmayr Kurt Mû ve lõ -
dé si Ház ban ta lál ha tó Köz sé gi Könyv tár ba.
Az óvo dás ko rú gyer me kek kö zül ed dig
csak ke ve sen jár tak könyv tár ban, és ez zel

a prog ram mal egy új vi lág tá rult ki elõt -
tük. Könyv tá ros ként én fo gad tam õket,
és óvo dás gyer me kek re sza bott mó don
mu tat tam be a köny vek tár há zát. El ma -
gya ráz tam ne kik, ho gyan le het köl csö nöz -
ni köny vet, ha ha za sze ret nék vin ni, mi kor
kell vis  sza hoz ni, ho gyan kell bán ni a köny -
vek kel, hogy meg õriz zük ép sé gü ket. Az ovi -
sok a lá to ga tás al kal má val el me sél het ték,
mi lyen köny ve ket sze ret nek né ze get ni, és

mi lyen me sé ket sze ret nek hall gat ni ott hon.
Ez szá mom ra is ta nul sá gos volt, hi szen a
köny vek be szer zé sé nél al kal maz kod ni kell
a gyer me kek igé nye i hez, így ha a kö zel jö -
võ ben gyermek könyv ren de lésre ke rül sor a
könyv tár ban, fi gye lem be fo gom ven ni,

hogy õk mi lyen köny vek re tar ta ná nak
igényt. A lá to ga tás zá rá sa ként nagy öröm -
mel vet ték bir tok ba a me se rész le get, ahol
min den ki ér dek lõ dé sé nek meg fe le lõ en el -
mé lyed he tett egy-egy könyv né ze ge té sé -
ben. A gye re kek mo ti vált sá gá nak egyik bi -
zo nyí té ka, hogy töb ben a lá to ga tás után
meg je gyez ték, hogy szü le ik kel biz to san
vissza tér nek még hoz zám, hogy be irat koz -
za nak a könyv tár ba.           Igler Pat rí cia

Öku me ni kus kö zös ség épí tõ
dél után Szakonyban

No vem ber 3-án va sár nap a Szakonyi Evan gé li kus Gyü le ke -
zet mis  szi ós öku me ni kus kö zös ség épí tõ dél után ra hív ta a
Nemeskéri Evan gé li kus Egy ház köz ség tag ja it és a szakonyi ka -
to li kus test vé re ket. 

A ven dég lá tók ne vé ben Ha jas De zsõ fel ügye lõ kö szön töt te
a meg je len te ket. Bakay Pé ter lel kész ve ze té sé vel kö zös ének -
ta nu lás sal vet te kez de tét a vál to za tos prog ram. 

Hogy a gyü le ke ze tek job ban meg is mer jék egy mást, kö zös sé -
gük rõl és temp lo muk tör té ne té rõl hall hat tak elõ adást Hor váth Ilo -
na nemeskéri fel ügye lõ és Ha jas De zsõ elõ adá sá ban. Újabb kö -
zös ének lés re ke rült sor, ahol a szakonyiak „in du ló ját”, A ki rá lyi
gyer mek va gyok én cí mû if jú sá gi éne ket is mer het ték meg a je -
len lé võk.  Ezt kö ve tõ en a szakonyi pres bi te rek né hány mon dat -
ban fog lal ták ös  sze, mit je lent, mit ad szá muk ra a gyü le ke zet. 

Bakay Pé ter lel kész a szakonyi temp lom ere de ti ol tár ké pé -
rõl osz tot ta meg gon do la ta it a kö zös sé gi ta gok kal. 

Finta Jó zsef atya a ka to li ku sok ne vé ben kö szön te meg a
meg hí vást, s kö zös imá ra kér te fel a je len lé võ ket. 

Majd sze re tet ven dég ség gel foly ta tó dott az es te. Töb bek
kö zött Bo ros Eve lin fel aján lá sá val, Bo ros End re és Far kas Gyu la
ve ze té sé vel fi nom éte lek ke rül tek az asz ta lok ra. Ter mé sze te sen
az as  szo nyok ál tal ké szí tett sü te mé nyek sem ma rad hat tak ki a
ven dég lá tás ból.

A dél után el ér te cél ját, hi szen a gaz dag prog ra mok, a kö -
tet len be szél ge té sek a kö zös ség meg élé sét se gí tet ték.

ADA

Óvodások 
a horpácsi könyvtárban
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• Csepreg

Rövid hírek

Szent Már ton ün nep nap já hoz, no vem ber
11-hez szá mos nép szo kás, nép hit kap cso ló dik
Ma gyar or szá gon. A Már ton-na pi nép szo kás ok
egy részt az év vé gé hez, a me zõ gaz da sá gi mun -
kák be fe je zõ dé sé hez, il let ve az ad vent kö ze led -
té hez kö tõd nek, más részt ah hoz a le gen dá hoz,
amely sze rint Szent Már ton egy libaólban pró -
bált el rej tõz ni, ami kor püs pök ké akar ták meg vá -
lasz ta ni, de a lu dak el árul ták gá go gá suk kal. A
ró mai idõk ben no vem ber 11. a té li év ne gyed
kez dõ nap ja volt, ek kor az új ter més bõl és az új -
bor ból tar tot tak nagy la ko mát. 

Szent Már tont már a hon fog la lás elõtt tisz tel -
ték Pan nó ni á ban. A ha gyo mány sze rint Már ton
ál má ban se gí tet te Szent Ist vánt és az or szá got,
ezért Szûz Má ria után Tours-i Szent Már ton lett
Ma gyar or szág pat ró nu sa.

Né met nyelv te rü let rõl ter jedt el a fák lyás fel -
vo nu lás, amely Szent Már ton em lé két õr zi, és a
jó cse le ke de te ket szim bo li zá ló fényt jut tat ja el az

em be rek hez. Ma gyar or szá gon ál ta lá ban né met
nem ze ti sé gû te le pü lé sek, is ko lák, óvo dák és
egy ház kö zös sé gek szer ve zé sé ben a gye re kek,
kis gye re kes csa lá dok jár ják az ut cá kat ma guk
ké szí tett lám pá sok kal és köz ben Már ton-na pi
da lo kat éne kel nek. 

Ko vács Pál atya kez de mé nye zésé re Sopron -
horpácson már több éves ha gyo má nya van a
lám pás fel vo nu lás nak. Az is ko lá ban és óvo dá -
ban a gye re kek lám pá so kat ké szí te nek, dalt ta -
nul nak. Zsirán az idei év ben most már má sod íz -
ben ren dez ték meg a fel vo nu lást, me lyen Már -

ton éle tét mond ták el az is ko lá sok, majd a
temp lom elõtt az óvo dá sok kör já ték kal idéz ték
meg a szen tet. A meg em lé ke zés után a he lyi ek
sü te mé nyek kel és me leg ita lok kal vár ták a fel vo -
nu ló kat. Egyházasfaluban is ha son ló mó don
em lé kez tek meg Szent Már ton ról, itt azon ban a
leg szebb lám pást is dí jaz ták.

SulicsHeni

Márton-napi lámpás felvonulás
Sopronhorpácson és Egyházasfaluban

„A bor lé nye ge az em ber, aki ter mesz ti a
szõ lõt, fél ti, gon doz za mint gyer me két,
majd el ér kez vén a vár va várt pil la nat hoz,
kel lõ tisz te let tel kós tol ja az új ter mést.”

/Hamvas Béla/

Er zsé bet-na pi ren dez vény
új bor be mu ta tá sá val

2019. no vem ber 23-án Csepregen a Pe tõ -
fi Sán dor Mû ve lõ dé si Sport ház és Könyv tár ban
tar tot ták az Er zsé bet-na pi ren dez vényt.

Elõ ször a Lukácsházi Nyug dí jas Szín ját szók
mu tat ták be A bu ta ság szé ru ma c. bohózazot.
Az elõ adás nagy si kert ara tott. Majd a Far kas
Sán dor Egy let ci te rá sai és éne ke sei bor da lo -
kat ad tak elõ. 

Meg ala poz ták a jó han gu la tot a bor kós to -
ló hoz. A prog ram kö vet ke zõ ré szé ben a bo -
ros gazdák és a Csepregi Bor höl gyek lép tek
szín pad ra. Finta Jó zsef plé bá nos úr meg ál dot -
ta a bort.

Tóth Mar cell, az Év bo rá sza szá molt be az
év ese mé nye i rõl. 

Meg tisz tel te a ren dez vényt Kamper Na tá -
lia, Kõ szeg vá ros 20. Bor ki rály nõ je, akit szo ros
szá lak fûz nek a csepregi ki rály fi hoz. A
csepregi, lukácsházi, kõ sze gi bo ros gazdák jó
szív vel kí nál ták bo ra i kat az au lá ban, vál lal va
mun ká juk ered mé nyét.

Horváthné Pa dos Te réz
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2019 ok tó be ré ben 1040-re emel ke dett az
or szág ban ökoiskolaként mû kö dõ in téz mé nyek
szá ma. A klí ma vé de lem, a kör nye zet tu da tos ság
és a fenn tart ha tó ság ra ne ve lés egy re na gyobb

sze re pet tölt be az egész vi lág ban. En nek fon -
tos sá gát fel is mer ve a ma gyar is ko la rend szer
már más fél év ti ze de ko moly há ló za tot üze mel tet
eb ben a té ma kör ben, mely nem más, mint az
Ökoiskola Há ló zat. A Sopronhorpácsi Ál ta lá nos
Is ko la 2017 óta tag ja en nek a há ló zat nak. Az
OFI (Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet) a kö vet -
ke zõ kép pen ma gya ráz za az ökoiskola fo gal -
mát: „az »öko« szócs ka elõ tag ként egy re több
he lyen sze re pel. Van mar ökopiac, ökoturizmus,
ökogazdálkodás. Ezek ben a szó ös  sze té te lek ben
az »öko« szócs ka min dig ar ra utal, hogy a te vé -
keny sé get olyan mó don vég zik, hogy köz ben a
le he tõ leg na gyobb mér té kig meg pró bál ják tisz -
te let ben tar ta ni az élõ vi lág ér de ke it, meg pró -
bál nak mi nél ki sebb ká ro so dást okoz ni az öko -

szisz té má nak. Az ökoiskolák te hát olyan is ko lák,
me lyek a fent le írt el vek alap ján igye kez nek mû -
köd ni.” Egy ökoiskola ab ban kü lön bö zik egy át -
la gos is ko lá tól, hogy nem csak a ta ní tás ban ér -

vé nye sül nek a kör -
nye ze ti ne ve lés, a
fenn tart ha tó ság el vei,
ha nem az is ko lai élet
min den te rü le tén. A
ta nu ló kat nem csak a
kör nye zet meg vé dé -
sé re kí ván ják ne vel ni,
ha nem a kör nye zet tel
va ló együtt élés re is,
hogy kör nye zet tu da -
to san cse lek võ fel nõt -
tek ké vál ja nak. Az is -
ko lá ban ki he lye zett

sze lek tív hul la dék -
gyûj tõ sze me tes, a
pá lyá za ton nyert ud -
va ri kom posz tá ló, a
ta vas  szal ki ala kí tás ra
ke rü lõ fû szer- és gyógy nö vény kert „hasz ná la ta”
mel lett igye kez nek a gye re ke ket meg is mer tet ni
kör nye ze tük kel, az élõ vi lág gal, az em ber és a
ter mé szet együtt mû kö dé sé nek le he tõ sé ge i vel.
Eh hez per sze sok is me re tet kap nak kör nye zet-,
ter mé szet- és bi o ló gia órá kon, sõt a föld rajz órák
és a rajz szak kö rök is év ti ze dek óta a ter mé szet
kö rül fo rog nak, Var ga Haj nal ka in téz mény ve ze tõ
as  szony jó vol tá ból, ki nek szív ügye a kör nye zet -
vé de lem. A té ma iránt fo gé kony ta nít vá nyai szá -
mos rajz pá lyá za ton ér tek el he lye zé se ket, a fer -

tõ–han sá gi ma da ras nap tár ba is ke rül tek be
pá lya mun ká ik, cse lek vé si ter ve ik. Ez a te vé keny -
ség nagy ban hoz zá se gí tet te õket, hogy el nyer -
jék az ökoiskola cí met. Et tõl a tan év tõl kez dõ dõ -
en a gye re kek nek egy újabb le he tõ ség nyí lott
gya ra pí ta ni is me re te i ket. A Zöl di ke szak kör je len -
leg két cso port tal mû kö dik, az egyik az 1–3., a
má sik pe dig a 4–6. év fo lya mos gye re kek kel.  A
fog lal ko zá so kat a Sop ro ni Egye tem bi o ló gu sa,
Ki rály An gé la tart ja. Alap ve tõ cél ja len ne a szak -
kör nek, hogy a gye re kek fel is mer jék, hogy bár
az egyes élõ he lyek kü lön böz nek egy más tól, de
min den öko szisz té ma alap ja a nö vény zet. En nek
je gyé ben tel tek az ed di gi fog lal ko zá sok, így
meg is mer het ték a gye re kek, hogy mi ként ala -
kul nak ki az er dõk, mely fõ fa faj ták ké pe zik ha -
zánk er de it, ho gyan jön nek lét re a lá pok, mo -
csa rak. Az el mé le ti anya got ren ge teg kis film, ér -

de kes vi deó, pre zen tá ció te szi szí nes sé. Mind két
kor cso port es té ben nagy ér dek lõ dés övez te a
„hús evõ nö vé nyek” be mu ta tó ját. A jö võ ben is
sok ak tív prog ram vár ja a gye re ke ket, sor ke rül
pél dá ul ma dár ete tõk ki he lye zé sé re, ma dár gyû -
rû zés re, ak vá ri um te le pí té sé re, na gyí tós, mik ro -
szkó pos meg fi gye lé sek re, ta vas  szal a fû szer kert
be ül te té sé re, ki rán du lá sok ra, tú rák ra, is me ret ter -
jesz tõ já té kok ra, és meg hí vott elõ adók is gaz da -
gít ják majd a re per to árt. 

Zsoldosné H. Ka ti

Sopronhorpácsi Zöldikék
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A Vas Me gyei Ér ték tár Bi zott ság leg utób bi
ülé sén (2019. 10. 18.) úgy dön tött, hogy a
Tömördi Ma dár vár ta fel vé telt nyert a me gyei ér -
ték tár ba. A ma dár vár ta jo go sult sá got szer zett
ar ra, hogy hasz nál has sa a Vas Me gyei Ér ték
meg je lö lést.

Vas me gye egyet len nem zet kö zi je len tõ sé gû
ma dár gyû rû zõ és ma dár vo nu lás-ku ta tó ál lo má -
sa 1998 óta mû kö dik. A ma dár vár tán fo lyó ku ta -
tá si prog ra mok ban ha zai és kül föl di ku ta tók,
PhD-hall ga tók is részt vesz nek, a ku ta tá si ered -
mé nye ket ran gos nem zet kö zi tu do má nyos fo -
lyó irat ok ban rend sze re sen köz lik. 

Vas me gye óvo dái, ál ta lá nos és kö zép is ko lái,
egye te me épí tik be kör nye ze ti ne ve lé si prog ram -
ja ik ba a ma dár vár ta te vé keny sé gét. Ha zánk ból
és ha tá ra in kon túl ról is éven te több száz gyer mek,
di ák ke re si fel a Tömördi Ma dár vár tát és ke rül kö -
ze li kap cso lat ba ter mé sze ti ér té ke ink kel. 

Az ér ték tár ba tör té nõ fel vé tel in do ka és cél ja,
hogy ez zel is se gít sük a Vas me gyé ben fo lyó,
nem zet kö zi vi szony lat ban is fi gye lem re mél tó
ered mé nye ket fel mu ta tó, Chernel Ist ván szel le mi
örök sé gé re épí tõ ma dár ta ni ku ta tá sok és gya kor -
la ti ter mé szet vé de lem fej lõ dé sét. Mind ezek nö -
vel he tik Vas me gye tu do má nyos-kul tu rá lis, va la -
mint ökoturisztikai is mert sé gét és el is mert sé gét. 

Az ér ték tár ba tör té nõ fel vé tel hez szük sé ges
ja vas la tot Dr. Gyurácz Jó zsef ké szí tet te, mely hez
Dr. Hal mos Ger gõ és Dr. Ma gyar Gá bor írt tá mo -
ga tó nyi lat ko za tot.

KÉT ÉR DE KES SÉG AZ IDEI ÕSZI
GYÛ RÛ ZÉ SI IDÕ SZAK BÓL

2019. 10.30. „A ké pen lát ha tó fej lett ko rú
õsz apót Auszt ri á ban, a Fer tõ tó (Illmitz) kör nye ze -
té ben gyû rûz ték 2019. ok tó ber 21-én. Vis  sza fog -

tuk 2019. ok tó ber 26-án Tömördön, a gyû rû zés
he lyé tõl 47 ki lo mé ter re. Test tö me ge mind ös  sze
0,2 gram mot csök kent az 5 nap alatt. Az õsz -

apók ra kis moz gás kör zet jel lem zõ, a kül föld ön és
ha zánk ban je lölt ma da rak több sé ge ál tal meg -
tett tá vol sá gok ál ta lá ban nem ha lad ják meg a
30 ki lo mé tert. Bár van nak ki vé te lek is, mint a
Sza lon nán (ÉK-Mo.) gyû rû zött és in nen 300 ki lo -
mé ter re fek võ Dom bó vá ron vis  sza fo gott pél -
dány.” 

„2016. szep tem ber 8-án gyû rûz tük a barát -
poszáta egy fi a tal to jó pél dá nyát a ma dár vár -
tán. A ma da rat vis  sza fog ták 2019. szep tem ber
26-án Szlo vé ni á ban. Ez a to jó sze ren csés
és/vagy ügyes, mert vizs gá la ta ink alap ján a ha -
zai barátposzáták fi a tal pél dá nya i nak ke ve -
sebb mint 15 szá za lé ká nak van esé lye meg él ni

má so dik élet évü ket. A két éves vagy idõ sebb
ma da rak nak vi szont már több mint 40 szá za lé ka
él he ti meg a kö vet ke zõ évet.”

KSzÁ

A Tömördi
Madárvárta is

Vas megye
értéke
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A 2019-es év nem ígért rend kí vü lit. Be is
tar tot ta. A szél sõ sé ges dol gok tól meg kí mélt
ben nün ket. Szent György-nap kor a szõ lõ haj -
tá sok ép pen csak el ér ték az ilyen kor szo ká -
sos mé re tet. Má jus hû vös és csa pa dé kos
volt. A nyár több hõ hul lám ban tesz tel te a
szõ lõ faj ták stressz tû rõ ké pes sé gét és per sze

a szõ lõs gaz dá két is. Az õsz na gyon ked ve zõ
volt. Aki ki vár ta az op ti má lis szü re ti idõ pon -
tot, jó ter mést ta ka rít ha tott be. 

A bo rok ígé re te sen, szé pen fej lõd nek a
pin cék ben.

Au gusz tus ban jött a hír, hogy egyes bor -
vi dé ke ken zöld szü re tet tar ta nak, ez a ter -
més meg sem mi sí té sét je len ti. Úgy gon do -
lom, min den jó ér zé sû em ber nek fáj, ha a
ma gyar em ber mun ká ját sár ba ta pos sák.

Az okok ös  sze tet tek. Nem va ló szí nû, hogy
a fo gyasz tói szo ká sok vál toz tak, hogy az el -
múlt 1 év jó ter mé se okoz ná a túl kí ná la tot.

Az EU-s jog har mo ni zá ció cí mén meg vál -
toz tat ták a bor mi nõ sé gi ka te gó ri á it – asz ta li
bor, mi nõ sé gi bor, ki vá ló mi nõ sé gi bor he -

lyett föld raj zi jel zés nél kü li, ol ta lom alatt ál ló
föld raj zi jel zé sû és ol ta lom alatt ál ló ere det-
meg je lö lé sû bor ka te gó ri á kat ve zet tek be.

Az asz ta li bor ka te gó ria au ten ti kus tör té -
net. Fe renc Jó zsef ide jén a jó, ivó ma gyar
urak rek la mál tak, hogy ne kik ke vés az a bor,
amit az egyes fo gá sok mel lé fel kí nál tak. Ezért

el ren del ték, hogy te gye nek fel az asz tal ra
egy olyan bort, ami a leg több étel hez il lik.

Az asz ta li bor ala cso nyabb al ko hol tar tal -
mú, de szár ma zá si hely és ter me lõ fel tün te -
té sé vel ke rült for ga lom ba.

Ezt a bort vál tot ta le a föld raj zi jel zés nél -
kü li bor, amit az áru ház lán cok al só pol ca in
lá tunk, és az van rá ír va, hogy az Eu ró pai
Unió kü lön bö zõ or szá ga i ból szár ma zó bo rok
ke ve ré ke. Hát ezt hoz ta a li be ra li zált sza bad
ke res ke de lem. Vé le mé nyem sze rint pro fit -
éhes im por tõ rök ál dat lan te vé keny sé ge
okoz za a prob lé mát.

A tér ség borosgazdái büsz kén ad ják ne -
vü ket bo ra ik hoz, vál lal va a meg mé ret te tést.

Hor váth Jó zsef

Ka rá csony éjszakájára…

„Õse ink nek szent hi té hez, 
Nem ze ted nek gyö ke ré hez,
Test vér, ne légy hût len so ha!” 

/Wass Albert/

Az õs ma gyar ok hit vi lá gá ban a sö tét ség a go -
noszt, a vi lá gos ság a jót je len tet te. Ménrót ki rály,
az az Nim ród va ló sá gos, lé te zõ sze mély volt. Bi ro -
dal ma a ké sõb bi Me zo po tá mia te rü le te.

A le gen dák sze rint õ volt az utol só olyan föl di ki -
rály, aki ér tet te az égi ek sza vát. Hív ták fény ki rály nak
is, és õ volt a nagy va dász! Az õ két fia, Hu nor és
Magor szar vast ûz ve ju tot tak el az új ha zá ba. A szar -
vas õse ink hi té ben a ve ze tõ to tem ál lat. A min den év -
ben el hul laj tott agan csa, amely he lyett min dig újat
nö veszt, az el mú lás és az új já szü le tés szim bó lu ma, ha
úgy tet szik, az örök élet be ve tett hit jel ké pe. A té li
nap for du ló ide jén (dec. 21-én) sóly mot röp tet tek –
ke re csen sóly mot. Egyes eti mo ló gu sok sze rint a ka rá -
csony sza vunk eb bõl a név bõl ered. A nagy anyám
sze rint in nen tõl kezd ve egy kakastátintással hos  szab -
bod nak a na pok. Õse ink hi te sze rint a só lyom, a
büsz ke ma dár kö töt te ös  sze a föl det az ég gel.

De cem ber 24-én már ér zé kel he tõ a na pok
hos  szab bo dá sa. Õse ink ugyan olyan õszin te hit tel
ün ne pel ték a fény a jó ság gyõ zel mét, mint ahogy
mi vár juk a ka rá csony szent misz té ri u mát, Jé zus
szü le té sét, a meg vál tás és az örök élet re mé nyét,
a bé kes ség és a jó ság gyõ zel mét.

A fe nyõ il la tú gyer tya fény ben jár ja át min den
em ber lel két a sze re tet ka rá csony éj sza ká ján. 

Kí vá nok min den ki nek ál dott, bol dog, bé kés
ün ne pe ket, és egész ség ben, si ke rek ben gaz dag
új évet!                                         Hor váth Jó zsef

A borászati évértékelés margójára
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Vegyeskarunk 2019. no vem ber 22-én részt vett Ma gyar or szág
Bé csi Nagy kö vet sé gén az Auszt ri ai Ma gyar Pe da gó gu sok Egye sü -

le té nek meg ala ku lá sá nak 15. év for du ló ja al kal má ból ren de zett
ün nep sé gen. Kö szön jük, hogy a ré sze sei le het tünk en nek a fe lejt -
he tet len és fel eme lõ él mény nek.

Csá szár Szabina

Csepregi énekesek
a nagykövetségen
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No vem ber kö ze pén, pén tek es te 17–20 óra
kö zött meg nyi tot ta ka pu it a lá to ga tók elõtt a
csepregi Uniriv Ipa ri és Ke res ke del mi Kft. A kis vá -

ros ból és kör nyé ké rõl szép szá mú
ér dek lõ dõ jött fo lya ma to san
Csepreg leg je len tõ sebb üze mé -
nek meg lá to ga tá sá ra. Vol tak köz -
tük höl gyek és né hány gyer mek
is, de a több sé get fér fi ak al kot -
ták. (Az is ko lák pá lya vá lasz tás
elõt ti di ák ja i nak kü lön szer vez nek
üzem lá to ga tá so kat.)

A ven dé ge ket Pócza An tal és
Pócza Zsolt ügy ve ze tõk fo gad ták.
Rö vid tá jé koz ta tót ad tak a leg na -
gyobb kö zép-eu ró pai kö tõ elem-
elõ ál lí tó üzem rõl. A vál lal ko zás az au tó-, az épí -
tõ- és az ös  sze sze re lõ ipar ré szé re gyárt ter mé ke -
ket, me lyek a Föld 25 or szá gá ba el jut nak. (S ter -

mé sze te sen az üze me ik mû kö dé sé hez szük sé ges
szer szá mok leg alább 90%-át is õk ál lít ják elõ.) A
cég cso por tot be mu ta tó vi deó után meg szem -

lél het tük a vál la lat gyárt má nya it és a ta nu lók ál -
tal ké szí tett ér de kes fém tár gya kat. Majd ki sebb
cso por tok ban a kö zép ve ze tõk vé gigka la u zol tak

ben nün ket a ha tal mas üzem csar no kon, ahol a
dél utá nos mû szak vé gez te na pi mun ká ját. Mû -
kö dés köz ben – kel lõ fel vi lá go sí tás mel lett – néz -

het tük meg a szá mí tó gép ve zé rel te,
au to ma ta gé pe ket, a gyár tá si fo lya -
ma tot, a mi nõ ség el len õr zést. Be pil -
lant hat tunk a ha tal mas rak tár ba, s
meg szem lél tük a szak mun kás ta nu lók
tan ter mét és gya kor ló mû he lyét. A ve -
ze tõk mel lett kér dez het tük a dol go zó -
kat, köz tük több olyan fi a talt is, akik
az el múlt évek ben ta nul ták meg hely -
ben a szak mát.

Ér de kes volt lát ni a mû kö dõ üze -
met, mely az EL TE szom bat he lyi gé -
pész mér nök ka rá nak is gya kor ló he -

lye. Ta lán e kez de mé nye zést tér sé günk más üze -
mei is foly tat ják, s be mu tat ják te vé keny sé gü ket
a la kos ság nak.                                             SF

Nyílt nap az Uniriv Kft-ben
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Hét fõ, szer da, csü tör tök és pén tek reg gel 6 óra kor kez dõd nek a haj na li
szent mi sék. (Ked di na po kon nem lesz nek haj na li mi sék.) Az ad ven ti idõ -
szak ban ös  sze sen 12 haj na li szent mi se lesz.

A szí vek ki osz tá sa a kö vet ke zõk sze rint tör té nik. 1–4 szent mi sén va ló
rész vé tel: pi ros szív • 5–8 szent mi sén va ló rész vé tel: ezüst szív • 9–12 szent -
mi sén va ló rész vé tel: arany szív • 12 szent mi sén va ló rész vé tel: arany  szív
és aján dék.

De cem ber 2-9. kö zött a Szent Mik lós-temp lom be já ra tá nál is mét ki he -
lye zés re ke rült a „Szent Mik lós ko sa ra”. A Csepregi Ka to li kus Karitász Cso -

port és az Egy ház köz ség ado má nyo kat (el sõ sor ban tar tós élel mi sze re ket)
kér a csepregi rá szo ru lók ja vá ra. 

De cem ber 7-én, 14-én és 21-én – szom ba ton ként – 14:30 óra kor
kez dõd nek a pász tor já ték pró bák. 7-én és 14-én az is ko lá ban, 21-én pe -
dig a temp lom ban lesz a ta lál ko zás. A fõ pró ba de cem ber 23-án – hét fõn
– 14:30 óra kor lesz a Szent Mik lós ban-temp lom ban.

Az ad ven ti idõ ben – de cem ber 11-én és 18-án a 6 órai haj na li szent -
mi sét kö ve tõ en for ró te á ra, ka ka ó ra, ka lács ra hív juk a szent mi sén részt ve -
võ gye re ke ket és fel nõt te ket a plé bá ni á ra.

De cem ber 1. – Ad vent el sõ va sár nap ja. 14:30-tól im már a több éves
ha gyo mán  nyal ren del ke zõ ad ven ti ko szo rú ké szí tés re vár juk a csa lá do kat
a plé bá ni á ra.

De cem ber 2. – hét fõ reg gel 6 óra kor kez dõ dik az el sõ haj na li szent mi -
se a Szent Mik lós temp lom ban.

A Csepregi Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség 
2019. de cem ber ha vi, ad ven ti, ka rá cso nyi ese mé nyei

De cem ber 6. – pén tek Szent Mik lós ün ne pe, temp lo munk bú csú ja. A
szent mi se 13 óra kor kez dõ dik, me lyet Lendvai Zol tán rédicsi plé bá nos
(ahogy az or szág is me ri: a gör desz kás pap) mu tat be. A szent mi se vé gén
meg ér ke zik a Mi ku lás, és az egész év ben jól vi sel ke dõ, jól ta nu ló gye re ke -
ket, fel ol va só kat, mi nist rán so kat biz to san meg fog ja ju tal maz ni. Az aján dé -
ko zás után a ta ní tó kat, ta ná ro kat, pe da gó gu so kat Finta Jó zsef plé bá nos
úr be szél ge tés re hív ja a plé bá ni á ra. 18 óra kor a Szent Mik lós-temp lom ban
ün ne pi, bú csúi szent mi se lesz. A koncelebrált szent mi sét Lendvai Zol tán
rédicsi plé bá nos mu tat ja be. A li tur gi át Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka rá nak
köz re mû kö dé se eme li.

De cem ber 6. Az el sõ pén te kes be te gek gyón ta tá sa a dél elõt ti órák ban. 
De cem ber 7. – elsõszombat, en gesz te lõ ima óra. 16:00 Szent Ka ta lin

ká pol na – Ró zsa fü zér-el mél ke dés. ...„a ha lál órá já ban mel let tük ál lok az
üd vös ség re szük sé ges ke gyel mek kel, akik 5 hó na pon ke resz tül min den el -
sõ szom ba ton meg gyón nak, meg ál doz nak, a ró zsa fü zért el imád koz zák és
15 per cet a ró zsa fü zér tit ka i ról el mél ked ve Ve lem töl te nek, hogy ez ál tal
en gesz tel je nek.” A fatimai üze net nek ele get té ve en gesz te lõ ima óra ke re -
té ben ró zsa fü zér el mél ke dés után szent mi se kö vet ke zik. 17:00 Szent mi se a
Szent Ka ta lin ká pol ná ban

De cem ber 9. – hét fõ A 6 óra kor a Szent Mik lós-temp lom ban kez dõ dõ
szent mi se ke re té ben em lé ke zünk meg a Bol dog sá gos Szûz Má ria Szep lõ -
te len Fo gan ta tá sá ról.

De cem ber 16. – hét fõ A be te gek ka rá cso nyi gyón ta tá sa. Kér jük a
hoz zá tar to zó kat, hogy csa lád tag juk gyó ná si szán dé kát je lez zék a plé bá -
ni án, vagy a sek res tyé ben.

De cem ber 20. – pén tek 15-17 óra kö zött a di á kok gyón ta tá sa (Szent
Mik lós-temp lom) A di á kok gyón ta tá sa, fél órás idõ be osz tás ban tör té nik. A
szent gyó ná su kat ezen idõ ben ter mé sze te sen a fel nõt tek is el vé gez he tik.

De cem ber 21. – szom bat 14–16:30 kö zött a fel nõtt hí vek ezen al ka -
lom mal vé gez he tik el ka rá cso nyi szent gyó ná su kat. 16 órá ig ven dég gyón -
ta tó atya is se gít sé günk re lesz.

De cem ber 23. – hét fõ: Utol só haj na li szent mi se. 8 órá ra vár ják a nagy -
temp lom ka rá cso nyi fel ké szí té sé hez a ten ni aka ró lá nyo kat, as  szo nyo kat,
fi ú kat és fér fi a kat. A temp lom ta ka rí tá sát és a fe nyõ fák be ál lí tá sát a szo ká -
sos évi rend sze rint vé gez zük. 14:30-kor jel me zes pász tor já ték-fõ pró ba a
Szent Mik lós-temp lom ban.

De cem ber 22. – va sár nap 16 óra kor a Pro me nád-szín pa don az If jú sá -
gi Hit tan cso port sza bad té ri pász tor já té kot fog elõ ad ni.

De cem ber 24. – kedd 15:30 pász tor já ték (Szent Mik lós-temp lom). A
csepregi ál ta lá nos is ko la hit ta nos di ák jai pász tor já ték kal ked ves ked nek a
csa lá dok nak. Haj na li mi sé kért ka pott pi ros, ezüst és arany szí vek ki osz tá sa.
23:30 pász tor já ték (Szent Mik lós-temp lom). A plé bá nia If jú sá gi Hit tan Cso -
port ja pász tor já té kot ad elõ. Éj fé li szent mi se a Szent Mik lós-temp lom ban.

De cem ber 25. – szer da Urunk szü le té se, Ka rá csony ün ne pe. Temp lo -
munk ban 9:30-kor lesz a ka rá cso nyi ün ne pi szent mi se.

De cem ber 26. – csü tör tök Szent Ist ván el sõ vér ta nú em lék nap ja.
Temp lo munk ban 8 óra kor lesz a szent mi se.

De cem ber 29. – va sár nap A Szent Csa lád: Jé zus, Má ria és Szent Jó zsef
ün ne pe. 9:30-kor há la adó szent mi se ke re té ben kö szönt jük a 25, 40, 50, 55, 60
és 65 éves há zas sá gi év for du ló ju kat ün nep lõ ju bi láns há zas pá ro kat.

De cem ber 31. – kedd 18 óra kor év vé gi há la adás az Ol tá ri szent ség
elõtt. (Szent Mik lós-temp lom). 

2020. ja nu ár 1. – szer da Új év – Szûz Má ria, Is ten Any ja ün ne pe. Temp -
lo munk ban 8 óra kor lesz a szent mi se.
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)

D
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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)

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
. . . 

repcevidek.hu

P R O G R A M A J Á N L Ó

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.visitbuk.hu, a www.csepreg.hu, gyor.mlsz.hu, vas.mlsz.hu és a www.naturpark.hu hon la po kon. 
A ren de zõ szer vek a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

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

De cem ber 5-én, csü tör tö kön te le pü lé se in ken: Mi ku -
lás vá ró fog lal ko zá sok, il let ve Min den ki Mi ku lá sa, több
hely ség ben: Ház hoz megy a Mi ku lás.

De cem ber 6-án, pén te ken Csepregen: a Szent Mik -
lós-temp lom bú csú ja.

De cem ber 7-én, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Sport -
csar nok ban (Eöt vös u. 13.): Bü ki TK–VKL SE, Gyõr – nõi NB.
II-es baj no ki ké zi lab da mér kõ zés.

De cem ber 8-án, 15-én és 22-én, va sár na pon ként
14–18 óra kö zött Bü kön, az ATRIUM-ban (Eöt vös u.), 16–17

ó. Csepregen, a Pro me ná don, több te le pü lé sen csak az
egyik va sár nap vagy szom ba ton: Ad ven ti ren dez vé nyek.
Lesz ad ven ti vá sár, tea és for ralt bor, ün ne pi prog ra mok
és gyer tya gyúj tás.

De cem ber 12-én, csü tör tö kön 18 ó. Csepregen, a
PSMSK-ban: A mér ték ér ték! Mértékletesség…, de mi ben
is? A stressz rõl más kép pen. – ea.: Mol nár Miklósné (Nyi tott
Szem mel Ma ga zin).

De cem ber 14-én, szom ba ton 17 órá tól a gencs -
apáti temp lom ban: XVI. Nem zet kö zi Bet le he mes Ta lál ko zó
Gá la mû so ra.

De cem ber 15-én, va sár nap 15 órá tól, Bü kön az
ATRIUM-ban (Eöt vös u.): V. Bü ki Regöstalálkozó.

De cem ber 22-én, va sár nap 17 ó. Csepregen, a
PSMSK-ban:  A Csepreg Vegyeskar, a Vocal Spirit Shaw Kó -
rus és a Csepregi Csi cser gõk Ka rá cso nyi kon cert je.
De cem ber 26-án, csü tör tö kön Csepregen, a Szent Mik lós-
temp lom ban:  Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra Ka rá cso nyi
kon cert je.

De cem ber 28-án, szom ba ton dél után a csepregi
szõ lõ he gyek ben: Elõszilveszteri for ralt bo ros tú ra.

Ál lan dó ki ál lí tá sok Csepregen, a PSMSK-ban

• Az elõ csar nok ban: Ma gyar or szág nem ze ti park jai. • A Vá ro si Könyv tár ban: Sárváry Haj nal ka ki ál lí tá sa.
• A hó nap so rán még meg te kint he tõ a csepregi in téz mény ben: 

A Szi ge ti csa lád ki ál lí tá sa és a 40 éves az újabbkori csepregi szü re ti fel vo nu lás c. fo tó ki ál lí tás.






