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• Egyházasfalu

Rövid hírek

Következõ lapszámunk 2017.  február 2-án je lenik meg!

Hét vé gi va rázs 
Egyházasfaluban

No vem ber 19-én, szom bat es te kis fa lunk
ke resz té nyi temp lo má ban Szent Er zsé bet tisz -
te le té re gyü le kez tek a hí vek. A ha gyo má nyo -
san meg ren de zett ün ne pi mû sor ban cso dá -
sabb nál cso dá sabb dal la mok csen dül tek fel
a sze gé nyek vé dõ szent jé nek kö szön té sé re a
ke resz té nyi kó rus tol má cso lá sá ban. Az ének -
kar ál do za tos fel ké szü lé se és ma gas szín vo na -
lú elõ adá sa ra bul ej tet te mind an  nyi unk szí vét.
A csak nem más fél órás, lé lek eme lõ, ze nés
áhí tat után a Ke resz té nyi Pék ség aján dé ká val,
a Sza bó Mik lós plé bá nos úr ál tal meg ál dott
Szent Er zsé bet ci pó val tá voz tak a hí võk, a jó -
té kony ság szel le mé ben meg erõ söd ve.

Az ün ne pi va rázs lat va sár nap is foly ta tó -
dott a Fa lu fej lesz tõ Egye sü let ad ven ti vá sá rá -
val. Az ugyan csak ha gyo má nyos ren dez vény
hely szí ne idén is a Pla tán tér volt, ahol ez út tal
is nagy si kert arat tak a kü lön fé le kéz mû ves ter -
mé kek. A csak nem két száz lá to ga tó nak a kör -
nyék szer te hí res, ízes for ralt bor ral és te á val
ked ves ked tek a szer ve zõk, kö szön he tõ en Far -
kas Zol tán és Né meth Dé nes urak egész na -
pos helyt ál lá sá nak. Egyházasfalu hét vé gi va -
rá zsa már az ad ven tet idéz te, hí ven szol gál va
az ál dott ün ne pek re va ló ké szü lõ dést.

Ma jor Iza bel la

Ad vent vagy más szó val el jö ve tel a ka rá -
csony elõt ti idõ sza kot je len ti. Min den év ben ha -
gyo mány Csepregen, hogy Szent And rás apos -
tol nap já hoz, no vem ber 30-hoz leg kö ze lebb esõ
el sõ va sár na pon a vá ros pol gá rai, csa lá dok,
ba rá tok, is me rõ sök sé tál nak ki a Pro me nád ra,
hogy ré sze sei le gye nek an nak, ami kor is az ivó -
kút alatt el he lye zett vá ro si ad ven ti ko szo rún fel -
lob ban az el sõ gyer tya láng ja.

Az idei esz ten dõ ben sem hi á nyoz hat tak az
ad ven ti gyer tyák az ün ne pi ko szo rú ról, mely nek
el ké szít te té sét ma guk a vá ros atyák vál lal ták
ma guk ra. Szük ség is volt er re, hi szen Ko vács
And rás az idei esz ten dõ tõl már nem kí ván ta biz -
to sí ta ni a vá ros szá má ra a gyer tyá kat, így a

kép vi se lõk egy más sal ös  sze fog va, sa ját költ sé -
gü kön úja kat ön tet tek a je les al ka lom ra.

„Lo bog jon csak to vább gyer tyá ink nak láng -
ja. Em be ri me leg ség kö szönts a vi lág ra.” idéz -
het ték Devecseri Lász ló gon do la ta it a részt ve võk

az el sõ gyer tya gyúj tá son és az azt kö ve tõ va ló -
ban ün ne pi mû so ro kon.

A Csepregi Ol va só kör és a Far kas Sán dor
Egy let ka rá cso nyi ver sei és éne kei mel lett íz le tes
for ralt bo rok és te ák is át me le gí tet ték a ki lá to ga -
tó ér dek lõ dõ ket, akik nek Finta Jó zsef plé bá nos
úr kí vánt bé kés, nyu godt ad ven ti idõ sza kot. 

Az el sõ gyer tyát Oláh Im re kép vi se lõ úr gyúj -
tot ta meg és he lyez te el a vá ros ko szo rú ján. 

17 órá tól az ér dek lõ dõk a Gyõ ri Ad vent Kó -
rus iga zán meg hitt hang ver seny ét te kint het ték
meg a Mû ve lõ dé si Ház ban, akik va ló ban ben -
sõ sé ges él ményt va rá zsol tak a hall ga tó ság szí -
vé be és lel ké be egy aránt.

HZ

Advent elsõ vasárnapja!
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

No vem ber vé ge van, be lép tünk a 2016. év utol só hó nap já ba!
Az ad ven ti ko szo rún kon már ég az el sõ gyer tya. Bol dog vá ra ko zás -
ban va gyunk: Mi ku lás ra, ka rá csony ra, óév bú csúz ta tó ra, ös  szeg zés -
re ké szü lünk az el jö ven dõ he tek ben.

A kis gye re kek iz ga tot tan vár ják a Mi ku lás ér ke zé sét, ka rá csony -
kor pe dig min den szív ben meg in dul va la mi elmondhatatlan… 

Már egy jó ide je – szin te bár ho vá is tér be az em ber fia vá sá rol -
ni, né ze lõd ni – úton-út fé len „fi gyel mez te tõ jelzések“ vár ják: ide je
be sze rez ni az ün nep kel lé ke it.

A ka rá csony, a sze re tet ün ne pe: nem a tár gyi aján dék ról, ha -
nem ön ma gunk oda aján dé ko zá sá ról, lel künk meg nyi tá sá ról szól. Ez
a té li nap for du ló ide je, ami kor a Nap a leg ala cso nyab ban de lel,
ilyen kor vár ránk a leg hos  szabb éj sza ka. Ka rá csony nap ján azon -
ban meg gyújt juk tü ze in ket, ez zel hoz zá se gít ve a Fényt a sö tét fe let ti
gyõ zel mé hez, és ez tán a nap pa lok új ra egy re hos  szab bak, az éj -
sza kák pe dig egy re rö vi deb bek lesz nek. Együtt ün ne pel jük az Élet
di a da lát, Krisz tus szü le té sét, az örök Re mény lé te zé sét. 

Ez a gyö nyö rû idõ szak le he tõ sé get te remt az ön ma gunk ba for -
du lás ra, a tisz tán lá tás ra is. Fi gyel jünk job ban a tár sa ink ra, so kat je -
lent het egy szív bõl jö võ mo soly! Nyis suk ki a szí vün ket, és pró bál junk
bé két, õszin te el fo ga dást töl te ni a lel künk be! A ka rá cso nyi meg hitt -
ség után már ro ham lép tek kel kö ze leg az év vé ge, si et fe lénk szil -
vesz ter nap ja, majd át lép ve a 2017-es év be, egy jobb vi lág fe lé in -
du lunk majd to vább. 

Zá rá sul fo gad ják tõ lem sze re tet tel Pi linsz ky Já nos ka rá cso nyi
gon do la ta it!  „Az ün nep nem csak ‘ránk kö szönt’, az ün ne pet ki is
kell ér de mel nünk. An nak, aki nek az ün ne pet már csak az idõ kör -
for gá sa hoz za meg, an nak szá má ra las san ki hûl a ka rá csony me le -
ge, ki ürül je len té se, míg vé gül kí nos te her ré vá lik. Az em ber ki vé te -
les lény. Pil la nat ról pil la nat ra rá sza bott éle tét, azt, ami tõl perc re se
tud meg sza ba dul ni, kell pil la nat ról pil la nat ra ki ér de mel nie, meg ta -
lál nia. Éle tünk e ter hes és föl eme lõ el lent mon dá sá nak egyik leg -
szebb di a da la, ér ték mé rõ je: a va ló ban meg ta lált ün nep. Azt je len -
ti, hogy a gépieset, a kö zö nyö set, a me re ven ránk sza bot tat si ke rült
sza bad ság gá, ér te lem mé, szép ség gé emel nünk. A va ló di ün nep:
az idõ és az örök lét érint ke zé se. Igaz, csak pil la nat ra tart hat, órák -
ra vagy pil la na tok ra, de e nél kül a „pillanat“ nél kül pusz ta kör for -
gás ba me rül vis  sza naptárunk.“

Le gyen min den ki nek ke gyel mek ben gaz dag, ál dott ün ne pe, s bé -
kés, bol dog, egész ség ben bõ vel ke dõ új esz ten dõt hoz zon 2017!

Kissné Sza bó Ágo ta

Decemberi készülõdés

Nemesládonyban ad vent el sõ
va sár nap já nak dél után ján gyûl tek
ös  sze a fa lu la kói a kö zös sé gi té ren,
hogy ün ne pé lyes ke re tek kö zött lob -
bant sák fel a fa lu nagy ad ven ti ko -
szo rú ján az el sõ gyer tya láng ját. Né -
meth Lász ló pol gár mes ter úr kö szön -
töt te me leg sza -
vak kal a meg je len -
te ket és kér te,
hogy az el kö vet ke -
zen dõ vá ra ko zá si
idõ szak a bé ke, az
egy más ra oda fi -
gye lés, az egy más
irán ti sze re tet,
meg be csü lés idõ -
sza ka le gyen az
em be rek szá má ra.
Pé csinger Éva evan gé li kus lel kész asz -
 szony a kis ded Jé zus ra va ló vá ra ko -
zás leg szen tebb pil la na ta i nak a fon -
tos sá gát emel te ki. Sza bó Mik lós plé -
bá nos úr a csend fon tos sá gá ra hív ta
fel az ün nep lõk fi gyel mét, hi szen en -
nek a vá ra ko zás sal te li idõ szak nak
na gyon fon tos ele me a ro ha nás, a

han gos vi ga do zás he lyett az el csen -
de se dés, a bé kes ség, a nyu ga lom. 

Az ün ne pi gon do la tok után plé -
bá nos úr gyúj tot ta meg az el sõ
gyer tyát, majd kö zös imát mond tak
az egy be gyûl tek. A gye rek ekés fi a -
ta lok meg hitt mû sor ral, ad ven tet

kö szön tõ ver sek kel sze rez tek öröm -
te li per ce ket a meg je len tek nek. A
sze re tet ven dég sé gen a kép vi se lõ-
tes tü let tag jai for ralt bor ral, te á val
és sü te ménnyel lát ták ven dé gül a
ha gyo má nyok hoz hû en a ne mes lá -
donyi akat. 

bserika

A csendes
várakozás kezdetén
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Ha tár ta la nul a Fel vi dé ken

A Fel vi dé ken tett tar tal mas lá to ga tást a Bõi
Ál ta lá nos Is ko la he te dik osz tá lya, kö zö sen az
ostffyasszonyfai he te di ke sek kel. 2016. ok tó ber
12. és 15. kö zött volt a ta nul má nyi ki rán du lás
a „Ha tár ta la nul!” prog ram pá lyá za tá nak kö -
szön he tõ en.

Az el sõ nap prog ram ja ko má ro mi vá ros né -
zés sel kez dõ dött. Az tán Mik száth Kál mán szü -
lõ há zát ke res ték fel Mikszáthfalván, majd a
Kék kõi vár kas tély ban Ba las si Bá lint ra em lé kez -
tek. Es te egy ri ma szom ba ti mo tel ban el fo -
gyasz tott va cso ra után ös  sze fog lal ták a nap
tör té né se it.

Más nap reg gel Ri ma szom bat ne ve ze tes sé -
ge i vel is mer ked tek, majd a szal ma csepp kö ve i -
rõl hí res Gom ba szö gi csepp kõ bar lang ban lát -
hat tak sok-sok cso dás szta lag mi tot, sztalagtitot
és sztalagnátot. „Kraszna Hor ka büsz ke vá rát”
csak kí vül rõl néz het ték meg, mert a 2012-es tûz -
vész óta még ma is tart a hely re ál lí tás. In nen
Rozs nyó ra men tek, ahol a Fábry Zol tán Alap is ko -
lá ban szlo vá ki ai ma gyar kor tár sa ik kal ta lál koz -
tak. A rozs nyói ki té rõ után Andrássy Dé nes és fe -
le sé ge, Fran cis ka sze ces  szi ós stí lu sú ma u zó le u -
mát ke res ték fel. Vé gül egy iglói ho tel ben er rõl a
nap ról is be szá mo ló kat ír tak és csa pa tok ban fel -
ada to kat ol dot tak meg a gye re kek.         

A cikk folytatása 
a www.repcevidek.hu weboldalon!

Hári Ka ro la osz tály fõ nök

Több év ti ze des ha gyo mány Csepregen, hogy
a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont el lá tot tai, dol go zói, a
Szent Ka ta lin Idõ sek Ott ho na la kói és a vá ros pol -
gá rai, no vem ber 25-én az Ale xand ri ai Szent Ka ta -
lin tisz te le té re kö zös szent mi sén vesz nek részt és bú -
csút tar ta nak, ez zel is tisz te leg ve szûz és vér ta nú
sze mé lye elõtt.

A fenn ma radt írá sok sze rint Ale xand ri ai Szent
Ka ta lin 282-305 kö rül Maximinus csá szár ide jé ben
élt, s a le gen da sze rint a bál -
vá nyok tisz te le té re ren de zett
ál do za to kon ke resz tény ként
nem akart részt ven ni, ezért
nyíl tan el len sze gült a csá szár
pa ran csá nak. Emi att bör tön -
be ve tet ték és öt ven ta nult
fér fi út küld tek hoz zá, hogy a
po gány ság szá má ra meg -
nyer jék, de a jám bor szûz oly
böl cses ség gel vé del mez te
hi tét, hogy mind az öt ve nen
ke resz té nyek ké let tek. Elõ ször
éles ké sek kel el lá tott ke rék kel
akar ták szét mar can gol ni, ez azon ban da ra bok ra
tört, vé gül le fe jez ték, így halt az tán már tír ha lált.

Szent Ka ta lin ra em lé kez ve Tóth Mik lós plé bá -
nos pél da be széd ében el mond ta, hogy a mai kor
em be ré nek és as  szo nya i nak, mi lyen nagy sze rû
pél dát ál lít éle té vel a szûz. Õ va ló ban ta nú bi -
zony sá got tett a ki tar tás ról, az ön fel ál do zás ról és
ar ról a hi he tet len erõ rõl, mely a csa lád, a tisz ta -
ság és a kö zös ség meg tar tá sá hoz ma is el en ged -
he tet le nül fon tos.

A bú csú ra szé pen ün nep lõ be öl töz te tett ká pol -
ná ban, nem csak az in téz mény el lá tot tai, de
Csepreg Vá ros nagy lét szám ban meg je lent la kos -

sá ga és a meg hí vott ven dé gek is erõt me rít het tek
Tóth Mik lós és Finta Jó zsef plé bá nos urak sza va i ból,
hi szen vall juk be, a mai kor em be ré nek nagy szük -
sé ge van az ilyen pél da ér té kû élet utak meg is me -
ré sé re, mint ami lyen Ale xand ri ai Szent Ka ta lin vér -
ta núé volt. 

A je les nap al kal má ból Tóth Mik lós plé bá nos
ál tal ce leb rált szent mi sén szá mos csepregi pol gár
és meg hí vott ven dég mel lett, Vlasich Krisz ti án

Csepreg Vá ros pol gár mes te re is tisz te le tét tet te. 
Fon tos az ilyen több év ti ze des ha gyo mán  nyal

ren del ke zõ al kal mak meg õr zé se és to vább vi te le,
hi szen ilyen kor a vá ros la kó i nak al kal ma nyí lik a kö -
zös együtt lét re, be szél ge tés re, imád ko zás ra. A mai
ro ha nó vi lá gunk ban nél kü löz he tet len, hogy meg -
tart suk hi tün ket, em ber sé gün ket, s egy más irán ti
sze re te tün ket.

A Szent Ka ta lin bú csút egy kö zös ün ne pi ebéd
zár ta a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ebéd lõ jé ben,
aho vá az in téz mény ve ze tõ jé vel min den kit sze re -
tet tel vár tak és in vi tál tak az Idõ sek Ott ho na mun -
ka tár sai.                                                        yde

Szent Katalin ünnepén

A bük für dõi Caramell Premium Resort kö ve ten -
dõ tu risz ti kai min ta. Nem csak he lyi, ha nem re gi o -
ná lis, or szá gos és nem zet kö zi ha tás sal is ren del ke -
zõ fej lesz tés – ezt emel te ki a dr. Rákossy Ba lázs, a
nem zet gaz da sá gi tár ca eu ró pai uni ós for rá sok fel -
hasz ná lá sá ért fe le lõs ál lam tit ká ra a lé te sít mény
szak mai meg nyi tó ján. A bük für dõi Caramell
Premium Resort mint egy há rom és fél hek tá ron vár -
ja ven dé ge it. Eu ró pai uni ós for rá so kat fel hasz nál -
va, ál la mi se gít ség gel 3,5 mil li árd fo rin tos be ru há -
zás sal szü le tett meg az él mény köz pont a Ho tel

Caramell bõ ví té sé vel. Az idei év egyik leg na -
gyobb tu risz ti kai be ru há zá sa a bük für dõi fej lesz tés,
amely pá lyá zik a négy csil la gos superior be so ro -
lás ra – ez is ga ran tál ja a ma gas mi nõ sé get. 

– A Caramell Premium Resort ma gas mi nõ sé -
gû, egye di igé nyek re szab ha tó kí ná la tá val a ré -
gió leg újabb tu risz ti kai att rak ci ó ja, 700 fõs kon -
fe ren cia köz pont já val fel he lye zi a te le pü lést Ma -
gyar or szág hi va tás tu risz ti kai tér ké pé re – ezt
emel te ki a há zi gaz da, Glázer Ta más, a
Caramell Premium Resort igaz ga tó ja.

Turisztikai megaberuházás Bükfürdõn
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Ki Lackfi Já nos? Kö zös sé gi ol -
da lán ez ol vas ha tó név jegy -
ében: író, köl tõ, mû for dí tó, tûz ol -
tó, ka to na, va da kat te re lõ ju -
hász. Har minc könyv, hat gye rek,
évi száz fel lé pés. – Rö vid, tö mör

meg fo gal ma zá sa a szá mos iro -
dal mi dí jas írói mun ká já nak, ma -
gá nak Lackfi Já nos nak. Ám jó val
több õ en nél. Len dü let, hu mor
és hor ror, já ték a sza vak kal, já ték
a ma gyar nyelv vel, szí né szi ala kí -
tás, s fõ ként tel jes le ké pe zé se a
mai ma gyar tár sa da lom nak és
a gye re kek nek. Írá sa i ban nyíl tan
ad han got a va lós gyer me ki és
fel nõtt ér zé sek nek, a min den -
nap ok tör té né se i nek, s ezt sok -
szor gro teszk szel le mes ség gel te -
szi. Min den ki nek ír: ki seb bek nek,
na gyob bak nak, kö ze pe sebb -
nek, óvo dá sok nak, nyug dí ja sok -
nak, óvo dás nyug dí ja sok nak.

No vem ber 24-én a bü ki vá ro si
könyv tár ven dé ge ként ér ke zett
a he lyi és a bõi di á kok kö zé. Ma -
gá val hoz ta szó for du la tos ver se -
it, vers át ira ta it, szi por ká zó elõ -
adás mód ját, ame lyet a gye re -

kek kön  nyed vi dám ság gal fo -
gad tak. 45 éve sen hat gyer mek
édes ap ja és már há rom gyer -
mek nagy pa pá ja. Õ iga zán ér ti
az if jú ság lel két, gon do la ta i kat,
ka ma szi vi sel ke dé sü ket, a kor osz -
tály nyel vét. Köl té sze té ben – elõ -
adá sá ban is – tük röt ál lít/ál lí tott a
fi a tal ság elé, és lök te sze mük be
ezen az õszi dél elõt tön is az igaz -
sá got. Mo so lyog tunk, ne vet tünk,
kun cog tunk raj ta va la men  nyi -
en, mert hu mor ral kön  nyebb el -
fo gad ni azon jel lem áb rá zo lá sa -
it, ame lyet a va ló ság trolljaként
mû vel a mai ma gyar iro da lom -
ban.              Haizler Lászlóné

Ti zen há rom éve in dult el Sop ron ból
az a ha gyo mány, me lyet Perkovátz Ta -
más és a Perkovátz-Ház Ba rá ti Kö re in -
dí tott út já ra még 2004-es év ben. Az
egye sü le ti for má ban mû kö dõ ci vil szer -
ve zet, min den év el sõ ad ven ti va sár -
nap ja elõt ti pén te ken Ruszt, Kis mar ton,
Nagy mar ton, Felsõpulya után
Csepreg Vá ro sá ba is el lá to gat azért,

hogy Sop ron Vá ros ün nep vá ró jó kí -
ván sá ga it és az ös  sze tar to zást szim bo -
li zá ló ad ven ti ko szo rút szü lõ föl dünk
egy kor volt sopron-vármegyei te le pü -
lé se i re és köz pont ja i ba is el ju tas sák.
Csepreggel már ti zen egye dik éve
ápol ják ezt a ha gyo mányt. Idén no -
vem ber 25-én lá to gat tak el új ra a vá -
ros ba: me leg szív vel hoz ták el Sop ron
jó kí ván sá ga it, és a vá ros pol gá ra i nak
ba rá ti üd vöz le tét.

„Ad ven ti ko szo rúnk a sze re tet me le -
gét kül di a ha tá ro kon in nen és túl élõ
test vé re ink nek és a ve lük együtt élõ né -
pek nek is” –mondta kö szön tõ jé ben
Perkovátz Ta más, aki a sop ro ni ci vil szer -
ve ze tek kép vi se lõi je len lét ében ad ta át,
Vlasich Krisz ti án Csepreg Vá ros pol gár -
mes ter ének az ös  sze tar to zást szim bo li zá -
ló ad ven ti ko szo rút a vá ros há zán. A vá -

ros ve ze tõ Csepreg pol gá rai ne vé ben
meg kö szön te, hogy ez zel a ne mes gesz -
tus sal is mét meg tisz tel ték a vá rost és
még in kább meg hit té tet ték az ad ven ti
ké szü lõ dést. A ba rá ti ven dég lá tás ban is
ré sze sült kül dött ség no vem ber 29-én
szom ba ton Fertõszentmiklósra, Fer tõd re,
Ka pu vár ra, Csor ná ra és Be led be is tisz te -
le tét tet te, s el vit te ün nep vá ró jó kí ván sá -
ga it és az ös  sze tar to zást szim bo li zá ló ad -
ven ti ko szo rú ját.                                  HZ

Adventre hangolódva
PERKOVÁTZ-HÁZ BARÁTI KÖR CSEPREGEN

A ré szeg egér
– LACKFI JÁ NOS BÜ KÖN
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• Iklanberény

Rövid hírek

Az el sõ gyer tya gyúj tás: 
agapé és ün ne pi dal la mok

Ad vent el sõ va sár nap ján a szent mi se után
Iklanberényben is ki gyul lad tak az ün ne pi fé -
nyek. Szalai Gá bor plé bá nos meg ál dot ta a
köz ség ko szo rú ját, majd a kö zös sé gi ház ban

egy kis agapéra, sze re tet la ko má ra in vi tál ta az
ös  sze gyûl te ket Berényi Pál pol gár mes ter. A te -
le pü lé sen több éve ha gyo mány, hogy az el sõ
ad ven ti agapét az ön kor mány zat ren de zi, a
töb bi hét vé gét pe dig a fa lu la kói fel oszt ják
ma guk kö zött. Az el sõ va sár nap meg le pe tés -
ben is volt ré sze a ma rok nyi te le pü lés la kó i -
nak: az Or fe um Ván dor szín pad éne kes ka rá -
cso nyi mû so rát hall hat ták. Bá lint Csa ba és
part ne re se gít sé gé vel iga zi rá han go ló dást
kap ha tunk a vá ra ko zás idõ szak ára.

S.Bogi & He ni

Ad vent el sõ va sár nap já nak elõ est éjén ket tõs
ün ne pet ül tek Lócson. Több évi fá rad ha tat lan
szer ve zés, anya gi for rás meg te rem té se, és ki tar -
tó mun ka után a ró mai ka to li kus temp lom kül sõ -
leg és bel sõ leg is meg szé pült. A fel újí tott
temp lom meg ál dá sá ra ün ne pi szent mi se
ke re té ben ke rült sor. A szer tar tás ele jén
Nagy Jó zsef, a Plé bá ni ai Ta nács adó Tes tü -
let al el nö ke kö szön töt te Né meth Lász ló pá -
pai pre lá tus, püs pö ki hely nök urat és rész -
le te sen is mer tet te a temp lom tör té ne tét, a
leg utób bi fel újí tás leg fon to sabb ál lo má sa -
i val. El mond ta, hogy a te le pü lé sen élõk
min dig sze ret ték és ra gasz kod tak temp lo -
munk hoz. Így van ez most is, ezért jö he tett
lét re az ün nep. A fel újí tá si mun ká la tok hoz
nyúj tott anya gi se gít sé get meg kö szön te
min den jó szán dé kú ada ko zó nak, hi szen a
pá lyá za ton nyert tá mo ga tá son túl a te le -
pü lés ön kor mány za ta és ma gán sze mé lyek
is tá mo gat ták a temp lom meg úju lá sát. A
kö szön tõ sza vak után, a szent mi se ele jén
hely nök úr meg ál dot ta temp lo mun kat.
Lász ló atya szent be széd ében a lócsi és
kör nyék be li hí võk szép szá mú kö zös sé gé hez
sze mé lyes él mé nyek kel át szõtt, meg ha tó
han gon szólt. Ki emel te, hogy a temp lom
min den ap ró rész le te azt mu tat ja, hogy az
itt élõk sze re tik és gon doz zák temp lo mu kat.
Ki emel te a meg ra ga dó ol tár ké pet – Szûz
Má ria ölé ben a kis ded Jé zus sal –, a gyö -
nyö rû mel lék ol tá ro kat és a ré gi idõk ha gyo má -
nya it õr zõ ol tár te rí tõ ket. Gyer mek ko ra ad ven ti
em lé ke it fel ele ve nít ve se gí tett meg ér te ni az el -
csen de se dés, a vá ra ko zás, a kis ded Jé zus sal
va ló ta lál ko zás ra va ló ké szü lés lé nye gét. Eh hez
kér te a Jó is ten se gít sé gét a je len lé võk nek. 

A szent mi se vé gén Szalai Gá bor atya, a te le -
pü lés plé bá no sa meg kö szön te hely nök úr nak az
imá kat, az együtt be mu ta tott szent mi se ál do za tot. 

Az ün ne pi szent mi sét kö ve tõ en, a ha gyo má -
nyok hoz hû en, a fa lu ad ven ti ko szo rú ján az el sõ

gyer tyát ün ne pé lyes ke re tek kö zött gyúj tot ták
meg. Né meth Lász ló hely nök úr meg ál dot ta a
szé pen fel dí szí tett ko szo rút, majd fel lob bant az
el sõ gyer tya láng. A gyer tya gyúj tás után az ün -

nep lõk kö zös sé ge sze re tet ven dég ség ke re té ben
be szél get tek hely nök úr ral, plé bá nos úr ral, a fa -
lu ve ze tõ i vel, a he lyi ek kel, a ha za té rõ el szár ma -
zot tak kal és a ven dé gek kel. A fi nom sü te mé -
nyek rõl a fa lu há zi as  szo nyai, az ita lok ról a tes tü -
le ti ta gok gon dos kod tak.

Az ün nep han gu la ta, a szív hez szó ló hely nö -
ki be széd, azt hi szem, min den ki ben meg ma rad,
és meg ha tá roz za az ad ven ti vá ra ko zás min den -
nap ja it. 

Baloghné Si mon Eri ka

Az újjászületett 
lócsi templom megáldása
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Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra no vem -
ber 12-én tar tot ta ha gyo má nyos õszi kon -
cert jét a csepregi Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé -
si Ház szín ház ter mé ben. Igé nyes fú vós ze -
ne ka ri in du lók, pol kák és sláger fel -
dogozások csen dül tek fel az est fo lya mán.
Iliás At ti la ve zé -
nyelt és a mû sor -
ban köz re mû köd -
tek Csepreg Vá -
ros Mazsorett cso -
port jai. A mû sor -
ban két szó ló da -
rab is fel csen dült,
az egyik xi lo fon
szó ló val mely ben
Ba bos And rás, if jú
do bos mu tat hat ta
meg te het sé gét.
A má sik, az is mert
Love Story volt,
mely ben Hor váth
Bá lint trom bi tán
káp ráz tat ta el a kö zön sé get. Ezen a pon -
ton a kon cert leg na gyobb meg le pe té sét
él het te át kö zön ség és a ze ne kar egy -
aránt. Ta kács Ad ri án a Love Story kö ze pén
oda lé pett a kar mes ter hez, aki át ad ta pál -
cá ját, majd le in tet te a ze ne kart. Min den ki
meg le pe té sé re a ze ne kar ból az egyik fu -
vo lis tát, Kiss Me lin dát ma gá hoz hív ta, aki
ezen a na pon ün ne pel te a szü le tés nap ját,
majd a kö zön ség elõtt meg kér te a ke zét.
Ro man ti kus le ány ké rés nek le het tünk szem-

és fül ta núi, a taps ne kik sem ma radt el. Ter -
mé sze te sen a vá lasz igen volt! Az est fo lya -
mán kö szön töt ték a ju bi lá ló ze ne ka ri ta go -
kat. Sze le Ta más a ze ne kar el nö ke és fe le -
sé ge egy kö szö nõ, tá mo ga tói dí jat ka pott
a ze ne kar tól. A rá adá sok ra a nagy taps sal

a kö zön ség ösz tö nöz te a ze ne kart. A ze né -
szek nek a pró ba ter mé ben ál ló fo ga dás sal
foly ta tó dott az ün nep lés, ahol ok le ve let
adott át a ju bi lá ló ta gok nak Sze le Ta más
el nök és Iliás At ti la kar nagy. A ze ne kar nem
pi hen az év hát ra lé võ ré szé ben sem: a kö -
zel jö võ ben részt vesz a Szent Mik lós na pi
szent mi sén, va la mint de cem ber 26-án is -
mét a temp lom ban hall hat juk a ka rá cso -
nyi kon cert jü ket. 

S.Bogi

Majd nem
száz ün ne pelt 

A nyug dí ja so kat kö szön töt ték Egyházasfaluban

Hos  szú évek szép ha gyo má nyá hoz hí ven idén is nagy
öröm mel szer vez te meg ön kor mány za tunk a Nyug dí jas Na -
pot. A Freedom Caféban ren de zett ese mé nyen kis hí ján
száz ven dég tet te tisz te le tét, ahol a szer ve zõk sze re tet tel jes
lég kör ben zaj ló, öröm te li szó ra koz ta tást és ki fo gás ta lan ven -
dég lá tást igye kez tek biz to sí ta ni a meg hí vot tak nak. Az idõs
em be rek nagy ra be csü lé sét mél ta tó pol gár mes te ri kö szön -
tõ után a he lyi óvo dá sok és is ko lá sok, va la mint a szín ját szó
kör sze rep lé se csalt sok-sok mo solyt a ked ves ar cok ra és
kész tet te elé ge dett taps ra az év ti ze dek mun ká já tól meg fá -
radt ke ze ket. Nagy vá ra ko zás elõz te meg az est sztár ven dé -
ge i nek, Papp Ri tá nak és Bod nár At ti lá nak fel lé pé sét, akik jó -
kedv re han go ló mû so ruk kal meg éne kel tet ték a részt ve võ ket

is. Kel le mes foly ta tás ként nagy sze rû va cso ra, bõ sé ges ital -
vá lasz ték és min den ki ked vé re szó ló tánc ze ne biz to sí tot ta a
ki tû nõ han gu la tot. Nagy taps kö szön töt te fa lunk jó te võ jét,
Ma jor Mik lós urat, aki kö szön tõ jé ben im már he te dik al ka lom -
mal hív ta meg az ál ta la ren de zett nyug dí jas ka rá csony ra a
bol dog részt ve võ ket. Kö szö net ér te! A de rûs han gu la tú,
csak nem éj fé lig tar tó ren dez vény szív me len ge tõ va rá zsa so -
ká ig kí sé ri még sze re tett nyug dí ja sa ink min den nap ja it.

Ma jor Iza bel la

Hagyomány és meglepetések 
A CSEPREGI FÚVÓSOK ÕSZI HANGVERSENYE
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• Mesterháza

Rövid hírek

Bú csú az õsz tõl 
és gyer tya gyúj tás 

Mes ter há za ön kor mány za ta szer vez te a
már ha gyo má nyos õsz bú csúz ta tót no vem ber
19-én. A Fa lu ház fel dí szí tett ter mé ben ös  sze -
gyûlt a te le pü lés ap ra ja nagy ja. A ven dé ge -
ket for ralt bor, tea, mar ha pör költ és po gá csa
vár ta, amit han gu la tos be szél ge tés köz ben
fo gyasz tot tak el.

A gye re kek õszi té má jú ké pe ket raj zol tak,
ame lye kért az tán dí ja kat kap tak. 

Egy hét tel az õsz bú csúz ta tó után, no vem -
ber 27-én gyúj tot ták meg a fa lu ad ven ti ko -
szo rú ján az el sõ gyer tyát. A szent mi se után
gyûl tek ös  sze a mes ter há zi ak a Fa lu ház elõtt.
Elõ ször Do hi Zsolt pol gár mes ter be szélt az ad -
ven ti idõ szak je len tõ sé gé rõl, a lé lek vá ra ko -
zá sá ról. Az tán dr. Szalai Gá bor plé bá nos
meg ál dot ta a ko szo rút, majd kö zös ima és
ének lés mel lett gyúj tot ták meg az el sõ ad -
ven ti gyer tyát.

„Ad vent el sõ va sár nap ján fel lob ban egy
gyer tya láng, REMÉNY-t hoz a szür ke ség be, mi -
kor fé nye ránk talál.“

H.K., K.T.

Fel újí ta nák az or vo si ren de lõt, ut ca és
jár da újul hat meg, és ha min den jól ala kul,
négy év múl va szenny víz csa tor na is lesz a
fa lu ban. Nemesládony 2016 vé gén.

– A fa lu ban 48 ház ban lak nak úgy mond
nemesládonyiak, a töb bi kül föl di tu laj don ban
van – kezd te a szám ve tést Né meth
Lász ló pol gár mes ter. A 140 lel kes fa lu -
ban bár tet ten ér he tõ, de nem le het
pa nasz az el öre ge dés re: hét ovis ko rú
gyer mek van, a kör nyé ken nincs még
egy ilyen te le pü lés, ahol ilyen sok óvo -
dás len ne – me sél te büsz kén a pol gár -
mes ter. Re mé li, a kö vet ke zõ évek ben
to vább fi a ta lod nak.

A kö zös sé gi te re ket, hely szí ne ket
szám ba vé ve so rol ta: – Ott a ren dez -
vény tér, az ön kor mány za ti épü let, a fa -
lu ház, az or vo si ren de lõ he ti egy ren de -
lé si nap pal. A Szent Mik lós temp lom

mes  szi rõl ma gas lik, jel zi a fa lut és van még egy
evan gé li kus ima ház – tért ki a fe le ke ze tek re. 

Az épít ke zést, fej lõ dést il le tõ en rö vi debb és
hos  szabb tá vú ter vek rõl is be szélt.  Már biz tos,
hogy meg újul hat a jár da a Rá kó czi ut cá ban és

új ra asz fal toz zák az ut cát a te me tõ fe lé. A be ru -
há zás fe de ze te a kor mány adós ság kon szo li dá -
ci ós for rá sa. Ugyan is jól gaz dál ko dott ko ráb ban
a nemesládonyi ön kor mány zat, nem kel lett át -
vál lal ni adós sá got, így fej lesz té si for rást kap a
fa lu, egé szen pon to san 2 mil lió 950 ezer fo rin tot,
ezt köl tik ut ca- és jár da fel újí tás ra. Pá lyá zott az

ön kor mány zat az or vo si ren de lõ
bel sõ fel újí tá sá ra. Ez 8,6 mil lió
fo rint ér té kû épít ke zést je lent,
vár nak a pá lyá zat el bí rá lá sá ra –
mond ta Né meth Lász ló. Sze ret -
nék ki hasz nál ni a vi lág há bo rús
em lék mû vek fel újí tá sá ra ki írt pá -
lyá za ti le he tõ sé get és ha nyer -
nek, rend be ten nék a hõ sök
em lék mû vét. – El öre ged tek kö -
rü löt te a tu ják – ma gya ráz ta a
pol gár mes ter. Még elõbb re is
te kin tett: – Nemesládony ha tal -
mas le he tõ ség elõtt áll. Még

nincs meg old va a szenny víz csa tor na, de most
úgy néz ki, hogy Bük kör nyé ké hez csat la koz va
pá lyá zunk. Ha nye rünk, ak kor 2020-ig lesz
szenny víz há ló zat – mond ta el a pol gár mes ter. A
szenny víz csa tor na ki vé te lé vel össz kom for tos fa -

Kis fa lu sok tu já val 
és nagy ter vek kel 

NEMESLÁDONYBAN JÁR TUNK 
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lu ból Sár vár ra, Rép ce lak ra, Bük re és
Sopronhorpácsra in gáz nak dol goz ni a he lyi ek.
A kö zös sé gi köz le ke dés a pol gár mes ter sze rint
jó nak mond ha tó, bár Bük fe lé van nak hi á nyos -
sá gok, de a mun ka adók sa ját já ra tok kal meg -
old ják a dol go zó ik köz le ked te té sét. Ke ve sen
dol goz nak hely ben, há rom-négy gaz da fog lal -
ko zik me zõ gaz da ság gal, és nem jel lem zõ az ál -
lat te nyész tés. – Két csa lád fog lal ko zik lo vak kal,
és egy va la ki szar vas mar há val – vet te sor ra a
pol gár mes ter. 

– Ös  sze tar tó a te le pü lés, szo lid kis fa lu – így
jel le mez te Né meth Lász ló Nemesládonyt. Szí ve -
sen részt vesz nek a he lyi ek a fa lu prog ram ja in.
Az egyik leg fon to sabb a jú li u si fa lu nap, amely a
ha za lá to ga tó, el szár ma zott nemesládonyiaknak
is szól. Meg volt idén a nyár bú csúz ta tó is, és ké -
szül nek az ad ven ti hét vé gék re, ame lye ket sü te -
mé nyek és for ralt bor kí sé re té ben tölt het nek kö -
zö sen a he lyi ek. Mi ku lás ün nep sé get is tar ta nak,

ahol a gyer me kek idén is kap nak cso ma -
got az ön kor mány zat tól. Az idõ sek rõl sem
fe led kez nek meg: az õ nap ju kat de cem -
ber kö ze pén ülik meg. Lesz fa lu ka rá csony
is Nemesládonyban, ak kor is kap nak tá -
mo ga tást a kis gyer me kes csa lá dok, és
vis  sza utalt az is ko la kez dés kor adott anya -
gi se gít ség re is a pol gár mes ter.

Sze rin te, aki nyu gal mat ke res, az
Nemesládonyban meg ta lál ja. A le te le -
pe dõ fi a ta lo kat egyéb ként 250 ezer fo rint
tá mo ga tás sal se gí tik, és van nak épít ke -
zés re al kal mas tel kek a te le pü lé sen. 

Az ut cá kat sze gé lye zõ tu ják mel lett a
te le pü lés kép meg ha tá ro zó ré sze az er dõ
kö zel sé ge. Bár ki épí tett ke rék pár út nincs,
de a me zõ gaz da sá gi utak bi cik li zés re is
al kal ma sak, ide á lis kö zeg az er dõ, a jó
le ve gõ Nemesládonyban.

yde

No vem ber 19. dél után já ra hív ta ta lál ko zó ra
a köz ség nyug dí jas ko rú la kos sá gát Si ma ság ön -
kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te. Ke ve seb -
ben vol tak, mint ed dig, de
szín vo na la sabb volt a prog -
ram az elõ zõ évek nyug dí jas
na pi ren dez vé nye i nél. 

A mû sor Hor váth Dominik
sza va la tá val vet te kez de tét.
Eb ben a vers ben ben ne volt
min den, amit egy fi a tal érez -
het az idõ seb bek iránt, ben ne
volt a tisz te let, a há la, a sze re -
tet és a kö szö net hang ja is. 

A pol gár mes te ri kö szön tõ után a fa lu leg if jabb
te het sé ge, Wellner Emí lia he ge dû já té ká val va rá -

zsolt szép pil la na to kat. A nyug dí jas na pi ren dez -
vény ezt kö ve tõ en a he lyi lá nyok-as  szo nyok al kot -
ta Si ma sá gi Tánc kör ze nés-tán cos mû so rá val foly -

ta tó dott, majd
Gerbert Ju dit
e l õ  a d ó  m û  -
vész kö vet ke -
zett, aki is mert
tánc da lo kat
éne kelt. A dél -
után fény -
pont ja a Za la
me gyé bõl ér -

ke zett Or fe um Ván dor szín pad né hány tag já nak
fer ge te ges ope rett mû so ra volt. A leg nép sze rûbb
ope rett slá ge re ket ad ták elõ, be von ták a kö zön -

sé get is a kö zös ének lés be. Köz ben jó fé le éte le -
ket, ita lo kat fo gyaszt hat tak az ün ne pel tek és ün -
nep lõk. A ha gyo má nyos sü te mény-sü tõ ver seny -
re idén mind ös  sze két ne ve zés ér ke zett. Kö zü lük a
ta va lyi gyõz tes Szil vá gyi Károlyné, Ró zsi lett a nye -
rõ di ós beiglijével. A dél után elõ re ha lad tá val a
han gu lat is emel ke dett, a bát rab bak tánc ra is
per dül tek. A ze nét Czene Ba lázs szol gál tat ta, aki -
vel idén Sárosi Ka ta is fel lé pett. Sok ré gi dalt ad -
tak elõ, me lye ken nosz tal gi áz va so kak ban fel idé -
zõd het tek múlt bé li szép em lé ke ik. A ren dez vény
vé gén töb ben el mond ták, hogy na gyon jól érez -
ték ma gu kat, va la mint kö szö ne tü ket is ki fe jez ték a
mû sor szer ve zõ i nek, a se gí tõk nek és nem utol só
sor ban az ös  szes sze rep lõ nek.

Haller Er zsé bet

„Köszöntünk most minden idõset, ki él a falunkban csendes békességben”
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• Bük
Ágy ado mány a Ter mál 
Üdü lõ szö vet ke zet tõl
– A ka rá csony  je gyé ben

Idén ün nep li fenn ál lá sa 35 éves ju bi le u -
mát a bük für dõi Ter mál Üdü lõ szö vet ke zet. Saj -
ná la tos mó don a szö vet ke zet a pá lyá za ti for -
rá sok ból elég gé hát rá nyos meg kü lön böz te -
tés ben ré sze sül, így kény te len tel jes mér ték -
ben a be ru há zá so kat ön ma ga el vé gez ni.
Idén sem volt ez más hogy. En nek el le né re a
költ ség ta ka ré kos jó gaz dál ko dás nak kö szön -
he tõ en, min den év ben si ke rült több mil li ós
nagy ság ren dû ön erõs be ru há zá so kat vég re -
haj ta ni.

Idén ki emel ke dõ fon tos ság gal bír, hogy
a szállásárbevétel le he tõ vé tet te no vem ber -
ben ös  sze sen 106 da rab „A” épü le tes he ve -
rõ cse ré jét, új mat ra cos ágyak ra. A le cse rélt
he ve rõk nek na gyon ha mar si ke rült új gaz dá -
kat ta lál ni. Töb bek kö zött a Répcementi Ön -
kor mány za ti Tár su lás bü ki csa lád se gí tõ szol -
gá lat se gít sé gé vel hat kör nyék be li te le pü lés
rá szo ru ló csa lád ja i nak 33 da rab ágyat ado -
má nyoz tunk. Répceszemere Ön kor mány za -
ta is szí ve sen át vett több mint két tu cat
ágyat, az acsádi ott hon ban is to váb bi jó
szol gá la tot fog nak ten ni. Nem utol só sor ban
pe dig há lát és kö szö ne tet mon dott a kõ sze -
gi Dr. Nagy Lász ló Egy sé ges Gyógy pe da gó -
gi ai Mód szer ta ni In téz mény, Ál ta lá nos Is ko la,
Be széd ja ví tó Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la, Kol -
lé gi um ve ze tõ sé ge ne vé ben Rozmán Lász ló,
a sár vá ri tan ke rü let igaz ga tó ja is, hogy a di -
ák ja ik nak is tud tunk 44 da rab he ve rõt ado -
má nyoz ni a Szö vet ke zet bõl és a jö võ ben is
nagy sze re tet tel fo gad nak ilyen jel le gû ado -
má nyo kat.

Hor váth Lász ló,
a bük für dõi Ter mál 

Üdü lõ szö vet ke zet igaz ga tó sá gá nak 
el nö ke

Rövid hírek

Az idei esz ten dõ re ter ve zett jár da fel újí tá si
prog ram to vább foly ta tó dott, hi szen eb ben az
év ben már fel újí tás ra ke rült az Ady és a Vö rös -
mar ty ut cák tel jes jár da sza ka sza. Most a Vá ros -
gaz dál ko dás mun ka tár sai a nem ré gi ben fel újí -
tott és át adott Szom bat he lyi ut ca és a Kos suth

ut ca ke resz te zõ dé sé nél ta lál ha tó kri ti kus ál la po -
tú jár da sza ka szát újí tot ták fel tel jes egé szé ben.

Hor váth Gá bor kép vi se lõ, bi zott sá gi el nök ja -
vas la tá ra fel mé rés re ke rült az em lí tett mint egy
40 mé te res sza kasz, me lyet a vá ros most ön erõ -
bõl fel újí tott.

Eb ben az év ben el vég zett jár da fel újí tá sok
két ut cát érin tet tek tel jes egé szé ben, de vol tak
olyan ut cák, me lye ket csak egyes sza ka szo kon
újí tott fel a Vá ros gaz dál ko dás. Ilyen volt pél dá ul
a Kos suth ut ca 67 a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont

idõ sek ott ho na elõtt ta lál ha tó jár da sza kasz fel -
újí tá sa is. A Szent Ka ta lin Idõ sek Ott ho na la kó i -
nak ké ré sé re ezt a sza kaszt is tel je sen fel újí tat ta
nem ré gi ben a vá ros ve ze tés.

Volt olyan fej lesz tés is a vá ros ban, me lyet
több la kó ké ré sé re és sa ját költ sé gé re üte me zet -

ten vé gez tek el a vá ros gaz -
dál ko dás mun ka tár sai, hi -
szen a ka pu be já rók fel újí tá -
sát is meg ol dot ták, ez zel is
ol csób bá té ve a ter ve zett
egyé ni fel újí tást. Eb ben az
eset ben ugyan is a la kók nak
csak az anyag költ sé gek kel
kel lett szá mol ni uk, hi szen a
mun ka díj nem ke rült költ sé -
gük be, hi szen eb ben az
eset ben az in gyen volt.

A jár dák fel újí tá sa er re
az esz ten dõ re ugyan vé get
ért, de vég le ge sen nem áll
le, hi szen a ter vek sze rint azt
jö võ re is foly tat ják.

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter a no vem ber
24-én meg tar tott köz meg hall ga tá son tá jé koz tat -
ta a la kos sá got ar ról, hogy a 2017-es költ ség ve -
tés ben er re a cél ra is mét je len tõs for rá so kat irá -
nyoz nak majd elõ azért, hogy újabb ut cák szé -
pül hes se nek és újul has sa nak majd meg.

Szük sé ges is a fel újí tá si prog ram foly ta tá sa,
ugyan is szá mos fel újí tás ra vá ró jár da sza kasz van
még Csepregen, mely re na gyon is rá fér a ter ve -
zett fel újí tás.

HZ

A temp lom kert ben már ott áll az ad ven ti ka len -
dá ri um, az ad ven ti ko szo rú, a há zak ud va rá ban a
fel dí szí tett fe nyõk, és az ab la kok ban a fény ár ban
pom pá zó dí szek és fi gu rák, az osz lo po kon vi lá gí ta -
nak a ka rá cso nyi dí szek. El telt egy esz ten dõ, el ér -
ke zett az ad vent, a ka rá csony vá rás idõ sza ka. A
gye re kek ka rá cso nyi asz tal dí sze ket ké szí te nek, a
fel nõt tek a há zat is ün nep lõ be öl töz te tik.

Ad vent el sõ va sár nap ján az ün ne pi szent mi se
elõtt az ad ven ti ko szo rún egy gyer tya vi lá gí tott,
ami kö rül ös  sze gyûl tek a hí vek. Ott volt Sza bó Mik -

lós plé bá nos úr, a fa lu kó ru sa, és a gyer me kek,
hogy szép mû sor ral ün ne pel jék meg ad vent el sõ
va sár nap ját. 

Az ad ven ti ka len dá ri u mon a 24 üres he lyet
nap ról nap ra töl ti meg a gyer me kek ün nep hez il -
lõ raj za, ami jel zi, hogy ha ma ro san el ér ke zik a
szent es te, a ka rá csony, Jé zus szü le té sé nek ün ne -
pe. Öl töz tes sük szí vün ket is ün nep lõ be, és tölt sük
az ün ne pet sze re tet ben, bé kes ség ben a sze ret te -
ink és csa lá dunk kö ré ben, hi szen a Ka rá csony a
sze re tet ün ne pe!                                           BB.

A Csepregi Ol va só kör és a Far kas Sán dor Egy -
let a no vem be ri rend kí vü li köz gyû lé sén az egye -
sü lés mel lett dön tött. Pon to sab ban az ol va só kör a
jö võ év ben be ol vad az egy let be, és an nak cso -
port ja ként mû kö dik to vább. A na pok ban a két
ve ze tõ ség üte me zi a fo lya mat lé pé se it, el ké szí ti a
be ol va dá si szer zõ dést, a va gyon mér le get és lel -
tárt, s eze ket a jö võ év ele jén, az éves köz gyû lé -
sen fo gad ják el. 

A Far kas Sán dor Egy let tisz te let be li el nö ké nek
vá lasz tot ta Hor váth Gyulánét, aki hét évig tit ká ra,
ti zen hat évig pe dig el nö ke volt az egye sü let nek. A

ve ze tõ ség ki egé szí té se so rán Sá gi Fe ren cet el nök -
nek, Haizler Ákost el nök he lyet tes nek, Ko vács
Antalnét pe dig tit kár nak vá lasz tot ta a köz gyû lés.

A Csepregi Ol va só kör a ta vasz óta vég zi a kis -
táj köl tõ i nek és mû ve ik fel ku ta tá sát. A NYME
Savaria University Press Ala pít vány ve ze tõ je, dr. Fûz -
fa Ba lázs iro da lom tör té nész vál lal ta a mû szer kesz -
té sét és ki adá sát. A kö te tet a 2017. évi Ma gyar Köl -
té szet Nap já ra sze ret nék meg je len tet ni.  A mû ben
a kis táj leg alább negy ven al ko tó já nak ver sei sze -
re pel nek. A rész le tek rõl a 2017 ja nu á ri szá munk -
ban bõ veb ben írunk.                                     igás

Ka rá csony vá rás Sajtoskálon

Együtt kön  nyebb

Újabb járdaszakasz 
újult meg Csepregen
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Szo mo rú hír jár ta be no vem ber kö ze pén
Csepreget: el hunyt a vá ros utol só ta nács el nö ke,
aki egy ben az el sõ pol gár mes te rünk is volt. Élt
majd nem 68 évet.

Szom bat he lyen szü le tett. Az ál ta lá nos is ko lát
Lukácsházán, a kö zép is ko lát Kõ sze gen vé gez te
ker tész ként. A Csepregi Ál la mi Tan gaz da ság ban
kez dett dol goz ni. Mun ka mel lett a Keszt he lyi Ag -
rár tu do má nyi Egye te men nö vény vé dõ üzem -
mér nö ki dip lo mát szer zett. 

Már di ák évei alatt be kap cso ló dott a köz -
élet be, elõ ször az if jú sá gi moz ga lom ba. Az
1960-as évek vé gén a lukácsházi KISZ-alap szer -
ve zet tit ká rá vá, majd né hány év múl va a Szom -
bat he lyi Já rá si KISZ VB tag já vá, az 1970-es évek
kö ze pén pe dig fõ ál lá sú tit ká rá vá vá lasz tot ták.
1976-ban há zas sá got kö tött Gergyes Már ta ta -
nár nõ vel. Há rom fiú gyer me ket ne vel tek: Sán -
dort, Mik lóst és And rást, s két uno ka is be ara -
nyoz ta nap ja i kat.

1977 nya rán ke rült vis  sza Csepregbe: az ak -
kor még nagy köz ség ta nács el nö ke lett. Ha tal -
mas mun ka bí rás sal, sok tal pa lás sal foly tat ta a
te le pü lés in téz mény rend sze ré nek mo der ni zá lá -
sát. A tûz ol tó szer tár több ütem ben épült fel, s
kor sze rû sö dött esz köz ál lo má nya, fel újí tás ra ke -
rült, s új ré szek kel bõ vült a mû ve lõ dé si ház. Kö -
vet ke zett az új pos ta és egész ség ház – mind ket -
tõ la ká sok kal, majd az új óvo da meg épít te té se.
Köz ben el ké szült a Ma lom ker ti sport te lep az öl tö -
zõk kel, le lá tó val és a Szak kö zép is ko la új épü le te,
meg újult, s busz pá lya ud var ral bõ vült a Szé che -
nyi -tér, önál ló vá vált a ze ne is ko la.  

A rend szer vál to zás után õt vá lasz tot ták meg
a te le pü lés pol gár mes ter ének, s ezt a tiszt sé get
négy cik lu son ke resz tül lel ki is me re te sen töl töt te

be. A vál to zá sok Csepreg ese té ben több ne ga -
tí vum mal is jár tak. Az új ál ta lá nos is ko la fel épí té -
se, mely a Vas me gyei Ta nács ter ve i ben 1991-
1992-re volt üte mez ve, el ma radt. Az ön kor -
mány za ti tes tü le tek be a füg get le nek mel lett kü -
lön bö zõ pár tok je lölt jei is be ke rül tek, akik fõ ál lás
he lyett csak tisz te let dí jas pol gár mes ter ként al -
kal maz ták a kez de ti idõ szak ban. 

Mol nár Sán dor rend sze re sen fej lesz tet te tu -
dá sát. A szak tan fo lyam ok mel lett a rend szer vál -
to zás elõtt el vé gez te a ta nács aka dé mi át, 1996-
ban pe dig a Veszp ré mi Ál lam igaz ga tá si Fõ is ko -
lát. Idõ köz ben irá nyí tá sá val ki e gé szült a te le pü -
lés inf rast ruk tú rá ja (ki épült a föld gáz há ló zat, tel -
jes sé vált a csa tor ná zás, el ké szült a szenny víz tisz -
tí tó és a sze mét te lep.) A ko ráb bi nál na gyobb
hely re köl tö zött és bent la ká sos sá vált az idõ sek
ott ho na, új gyógy szer tár, Tilosgyöpön la kó park
lé te sült, új híd épült a Répcén, meg va ló sult a
kör for ga lom és a ke rék pár út. A nagy pénz te len -
ség mi att vi szont az utak, jár dák ál la po tán csak
las san le he tett ja ví ta ni. Mun ká ja leg na gyobb

ered mé nye, hogy a nagy köz ség 1995-ben visz -
 sza kap ta vá ro si rang ját, s kis tér sé gi köz pont tá
vált, mely nek õ lett az el sõ el nö ke. Utol só cik lu -
sá ban si ke rült tá mo ga tást sze rez ni az új is ko la
meg épí té sé hez, s õ is ott volt az alap kõ le ra ká -
sá nál.  

Nagy ter mé szet ba rát volt, és so kat tett
Csepreg ide gen for gal mi kí ná la tá nak ki ala kí tá -

sá ért: meg va ló sult a Fa lu mú ze um, a
Park er dõ és az If jú sá gi Szál lás, se gí -
tet te a Bene-hegyi és a Bol dog as -
 szony víz tá ro zók lét re jöt tét, ki épült a
bo rút és a Rothermann kert.

Nyu godt ter mé sze té vel, se gí tõ
ma ga tar tá sá val min dig ha té ko nyan
mû kö dõ tár sa kat ta lált el kép ze lé se i -
nek va ló ra vál tá sá hoz, a kö zös mun -
ká hoz. Kez det tõl a kul tú ra, a ci vil
szer ve zõ dés és az egye sü le tek tá -
mo ga tó ja volt. Még a rend szer vál to -
zás elõtt ló ver se nye ket szer ve zett,
majd se gí tet te a Far kas Sán dor Egy -

le tet az egy ko ri hí res csepregi ló fut ta tás fel ele -
ve ní té sé ben, le bo nyo lí tá sá ban és a könyv ki -
adás ok ban. Mint bo ros gaz da, tár sa i val együtt
so kat tett a több év szá za dos múlt tal ren del ke zõ
csepregi szõ lõ ter mesz tés és bor ké szí tés mi nõ sé -
gi fej lesz té sé ért, a hoz zá kap cso ló dó ha gyo má -
nyok ápo lá sá ért és újak te rem té sé ért. 

2006 õszén nyug ál lo mány ba vo nult. Az óta fi -
a i nak, egye sü le te i nek, hob bi já nak (mé hész ke -
dés és a borászkodás) élt. 

„Ilyen az em ber. Egye dü li pél dány.
Nem élt be lõ le több és most sem él,
s mint fán se nõ egy for ma két levél…”

SF

„In memoriam” Mol nár Sán dor (1949. 01. 26. - 2016. 11. 14.)
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• Tompaládony
Advent verssel, énekkel

Ad vent el sõ va sár nap ján kis fa lunk ban is
ki gyúl tak az ün ne pi fé nyek. Ad ven ti ko szo rúnk
és ka rá csony fánk sze líd fé nyei hir de tik, hogy
kö ze leg az ün nep. Ké szü lünk a ka rá csony ra,
a sze re tet ün ne pé re, jön a csen des vá ra ko -
zás. Fon tos, hogy eb ben az idõ szak ban me -
gáll junk egy pil la nat ra, hogy egy más ra fi -
gyel jünk, s egy más ra ta lál junk. A pol gár mes -
ter ün ne pi kö szön tõ je és a fel csen dü lõ ver sek
és éne kek is azt hir det ték: fon tos az ad ven ti

fel ké szü lés. Az, hogy va ló ban sze re tet jár ja át
lel kün ket, hogy mél tón tud juk vár ni a meg vál -
tó szü le té sét.

„Fel dí szí te ni lel ke det ad ven ti na po kon,
csen des éj el jöt té re, le gyen ma gasz tos e cél,
oly kül de tés, mely bé ké vel áraszt ja ott ho nod,
kör nye ze ted, vi lá god.”

H. H. R.

Rövid hírek
A Szakonyi Kis tér sé gi Könyv tár 2016. ok tó ber

23-án, Bú zás Tün de cso dá la tos fest mé nye i nek
be mu ta tó já ra in vi tál ta az ér dek lõ dõ ket. A meg -
nyi tón Kluk Lász ló kla ri nét já té ka hang zott fel elõ -
ször, majd Weöres Sán dor Szem be-for dí tott tük -
rök cí mû ver sét Bo ros Fan ni ol vas ta fel. A be ve -
ze tõ gon do la tok elõtt Ha jas De zsõ al pol gár mes -
ter kö szön töt te az al ko -
tót, a meg je len te ket,
és nyi tot ta meg a ki ál lí -
tást. A ké pek meg ál -
mo dó ját, mun kás sá gát
Bo ros Rudolfné könyv -
tá ros mu tat ta be, hoz ta
kö ze lebb a meg je len -
tek nek. Bú zás Tün de
több dip lo más pe da -
gó gus, aki a bü ki óvo -
dá ban, és ál ta lá nos is -
ko lá ban na pi kap cso -
lat ban van a gyer me -
kek kel, is mer ve gyer -
me ki lel kü le tü ket, ér ze -
lem vi lá gu kat. Gyógy pe da gó gus ként, óvó nõ -
ként, mû vé szet te ra pe u ta ként ké pe i vel mu tat ni
akar ne künk va la mit a re a li tá son tú li vi lá gá ból.
Bár mû faj nél kü li mû vész, aki leg in kább a fes té -
szet ben ta lál ta meg az ön ki fe je zés esz kö zét.
Ahogy õ ma ga mond ja: imád fes te ni, s ha azt
jól te szi, ér zel me ket vált ki kö zön sé gé bõl. Ké pei

ró lunk, ne künk, a min ket kö rül ve võ cso da vi lág -
ról szól nak, csak ész re kell ven nünk. Ezt pe dig
nem le het más képp, csak ha nyi tott szív vel és lé -
lek kel kö ze le dünk az al ko tá sa i hoz – zár ta gon -
do la ta it Bo ros Rudolfné. 

A ki ál lí tás no vem ber 6-ig volt lát ha tó a
szakonyi kö zös sé gi ház ban. A rend ha gyó al kal -

mon a meg je len tek együtt tisz te leg tek 1956 hõ -
sei em lé ke elõtt. Né meth La u ra éne ke után a te -
le pü lés ne vé ben Ha jas De zsõ al pol gár mes ter
gyúj tot ta meg az em lé ke zés mé cse se it. Az ün ne -
pi pil la na tok ban fel csen dült Er kel Fe renc Ha -
zám, ha zám cso dá la tos dal la ma.

ada

„Valahol-ban” Szakonyban
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Csepreg Vá ro sá ban no vem ber 19-én tar -
tot ták a sok éves ha gyo mán  nyal ren del ke zõ
Er zsé bet Na pot és az új bor szen te lé sét. Ilyen kor
ugyan is a Far kas Sán dor Egy let tag jai, a

Csepregi Hegy köz ség és a Csepregi Bor ba rát
Höl gyek Egye sü le te kö zö sen kö szön ti fel az Er -
zsé be te ket, s a ren dez vé nyen
Finta Jó zsef plé bá nos az új bort is
fel szen te li. 

Az új bor ün ne pe már sok
éves tra dí ci ó val ren del ke zik, s a
hoz zá kö tõ dõ ví gas sá gok, pe dig
fon tos ese mény nek szá mí ta nak
vá ro sunk éle té ben - emel te ki
kö szön tõ be szé dé ben Vlasich
Krisz ti án Csepreg Vá ros pol gár -
mes te re.  A vá ros ve ze tõ az Er zsé -
be te ket és Ka ta li no kat is kö szön -
töt te, majd a szõ lõ ter me lõ bo ros
gaz dák nak kí vánt mun ká juk hoz
jó egész sé get és bõ sé ges jö võ évi ter mést.

Az idei esz ten dõ ben a mû sort a Dr.
Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és AMI

nép tán co sai ad ták, akik fer ge te ges mû sor ral
és tánc cal is el káp ráz tat ták a szép szá mú kö -
zön sé get. Az iga zi talp alá va lót a Répcementi
Ci te ra Ba rá tok Kö re húz ta, de a ren dez vény

egyik szer ve zõ je a Far kas Sán dor
Egy let is iga zán ki tett ma gá ért, hi -
szen az idei év ben tag jai a Ké ri Fe -
renc: He lén, a te hén, avagy gya -
log, mint Ba logh-né pi ko mé di á já -
val, majd nép dal ok kal is szó ra koz -
tat ta és több ször meg is ne vet tet te
az est ven dé ge it. 

A ki vá ló han gu lat mel lé, Hor -
váth Gá bor bo ros gaz da 2016-ban
díj nyer tes, jó mi nõ sé gû új bo ra mel -
lett, íz le tes más csepregi pin cék bõl
szár ma zó ki vá ló bo ro kat is meg kós -

tol hat tak a ven dé gek, me lye ket az es te fo lya -
mán a bo ros gaz dák és a vá ros szí né be öl tö -

zött Bor ba rát Höl gyek Egye sü le té nek tag jai,
Hor váth Edi na el nök as  szony ve ze té sé vel kí nál -
tak a bor kós to lón.                                     HZ

Moz gal mas volt
a no vem ber Sopronhorpácson

Bá lok, ren dez vé nyek, kö zös sé gi prog ra -
mok so ka sá gán ve het tek részt Sopronhorpács
la kói no vem ber ben, fö löt tébb moz gal ma san
telt a hó nap. Az hét vé gén tar tot ták a már ha -
gyo má nyos Egy ház köz sé gi Bált, amely idén is
fer ge te ges han gu lat ban zaj lott. No vem ber
11-én es te, a he lyi is ko la és óvo da köz re mû -
kö dé sé vel, a Plé bá nia szer ve zé sé ben Már ton-
na pi lám pás fel vo nu lá son vet tek részt a gye -
re kek és a fel nõt tek. Csa lá dok, fi a ta lok és idõ -
sek sé tál tak vi lá gí tó lám pá sa ik kal, mi köz ben
Szent Már ton cso dás tet te i rõl, le gen dá já ról
éne kel tek da lo kat. A hó nap má so dik szom -
bat ján az Ön kor mány zat szer ve zé sé ben a
nyug dí ja so kat egy fi nom va cso rá val és kel le -
mes han gu la tú tánc est tel kö szön töt ték, a har -
ma dik szom ba ton pe dig a Sopronhorpácsi
Sport egye sü let tar tott Sport bált. Az utol só hét -
vé ge sem telt ese mény te le nül: szom ba ton
dél elõtt a Plé bá nia ren de zett ját szó há zas fog -
lal ko zást, ahol a gye re kek al kot hat tak, így a
sa ját ké szí té sû ad ven ti ko szo rú ik kal ad ták meg
a han gu la tot a más na pi gyer tya gyúj tó ün -
nep ség hez. Ad vent el sõ va sár nap ján fel gyúlt
az el sõ gyer tya a Pol gár mes te ri Hi va tal elõt ti
té ren el he lye zett ha tal mas ko szo rún, ahol a
hit ta nos gye re kek és a Szentirmay Elem ér
Vegyeskar tag jai ün nep vá ró, ka rá cso nyi han -
gu la tú éne ke ket ad tak elõ. 

Kö ze leg a ka rá csony! Igye kez zünk meg -
õriz ni az ad ven ti han gu la tot, ne hagy juk,
hogy a szür ke hét köz nap ok fe led tes sék ve -
lünk, hogy ha ma ro san be kö szönt so kunk leg -
ked ve sebb ün ne pe. Zsoldosné H. Ka ti

Erzsébet Nap és újbor szentelés
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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
E

C
E

M
B

E
R

Á D V E N T I  P R O G R A M A J Á N L Ó
No vem ber 19 – de cem ber vé -

gé ig Csepregen, a PSMSHK-ban: Bo -
ros Lászlóné fes tõ mû vész élet mû-ki ál -
lí tá sa. Meg te kint he tõ az in téz mény
nyit va tar tá si ide je alatt.

De cem ber 8-án, csü tör tö kön 18 ó.
Csepregen a PSMSHK-ban: Su dár
Lászlóné Mol nár Zsu zsan na: Füst je lek és
Bõ sze Éva: Láb alól a talaj… c. új köny -
vé nek be mu ta tó ja. A szer zõk kel be szél -
get: dr. Fûz fa Ba lázs, dr. Bo ká nyi Pé ter
iro da lom tör té nész és dr. Bognár Ste fá -
nia költõ. Köz re mûködik a Csepregi Ol -
va só kör és a Far kas Sán dor Egy let.

De cem ber 11-én és 18-án, va -
sár nap több te le pü lé sen: Ad ven ti
gyer tya gyúj tás mû sor ral.

De cem ber 13-án, ked den a
reg ge li órák ban több te le pü lé sen:
Lu cá zás.

De cem ber 18-án, va sár nap 17
ó. Csepregen a PSMSHK-ban: A
Csepregi Vegyeskar Egye sü let ka rá -
cso nyi hang ver se nye.

De cem ber 18-án, va sár nap
Horvátzsidányban: A Peruska Má ria
Ének kar ad ven ti kon cert je. 

De cem ber 23-án, pén te ken
15.30 ó. Csepregen, a Pro me ná don:
Pász tor já ték az If jú sá gi Hit tan cso port
elõ adá sá ban. Köz re mû köd nek a Far -
kas Sán dor Egy let tag jai. 

De cem ber 25-én, va sár nap az es ti
órák ban Nagygeresden: Re gö lés.

De cem ber 26-án, hét fõn 18 ó.
Csepregen, a Szent Mik lós temp lom -
ban: Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra
ka rá cso nyi hang ver se nye.

De cem ber 30-án, pén te ken Si -
ma sá gon, a gróf Fes te tics György
Mû ve lõ dé si Ház ban: Tö pör tyû nap.

De cem ber 31-én, szom ba ton
több te le pü lé sen, il let ve ven dég lá tó
egy ség ben: Szil vesz te ri prog ra mok.
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tt) De cem ber 1. Csü tör tök Dr. Szilasi Im re • 2. Pén tek Dr. Szilasi Im re • 3. Szom -
bat Dr. Szilasi Im re • 4. Va sár nap Dr. Szilasi Im re • 5. Hét fõ Dr. Kator Mik lós • 6. Kedd
Dr. Su dár Zsu zsan na • 7. Szer da Dr. Petró An dor • 8. Csü tör tök  Dr. Szilasi Im re •
9. Pén tek Dr. Szilasi Im re • 10. Szom bat Dr. Szilasi Im re • 11. Va sár nap Dr. Szilasi
Im re • 12. Hét fõ Dr. Kator Mik lós • 13. Kedd Dr. Szir mai Lász ló • 14. Szer da Dr. Föl -
di Sán dor • 15. Csü tör tök Dr. Bencsik Ist ván • 16. Pén tek Dr. Föl di Sán dor • 17.
Szom bat Dr. Petró An dor • 18. Va sár nap Dr. Nagy Gá bor • 19. Hét fõ Dr. Bencsik
Ist ván • 20. Kedd Dr. Szir mai Lász ló • 21. Szer da Dr. Bencsik Ist ván • 22. Csü tör -
tök Dr. Müller And rás • 23. Pén tek Dr. Su dár Zsu zsan na • 24. Szom bat Dr. Nagy
Gá bor • 25. Va sár nap Dr. Izer Il di kó • 26. Hét fõ Dr. Kator Mik lós • 27. Kedd Dr. Szir -
mai Lász ló • 28. Szer da Dr. Izer Il di kó • 29. Csü tör tök Dr. Nagy Gá bor • 30. Pén -
tek Dr. Izer Il di kó • 31. Szom bat Dr. Müller And rás.

01. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
02. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
03. Sanitas 9–13.00 NYITVA
04. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
05. Sanitas 17–20.00 készenlét
06. Sanitas 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 17–20.00 készenlét
08. Sanitas 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 9–13.00 NYITVA
11. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
12. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
13. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
14. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
15. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
16. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
17. Sanitas 9–13.00 NYITVA
18. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
19. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
20. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
21. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
22. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
23. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
24. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
25. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
26. Sanitas 9–14.00 ügyelet
27. Sanitas 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 17–20.00 készenlét
29. Sanitas 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 17–20.00 készenlét
31. Sanitas 9–13.00 NYITVA

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukm
sk.hu/, 

http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m
ûsorváltoztatás jogát fenntartják

Jön a Mi ku lás! 

De cem ber 10-én ér Ne mes lá -
dony ba a Mi ku lás, ter mé sze te sen
ak kor, ha jók vol tak a leg if jabb
nemesládonyiak! Az ad ven ti prog -
ra mok ból nem ma rad nak ki az
idõ seb bek sem: de cem ber 17-én
lesz az idõ sek dél után ja Ne mes lá -
dony ban.

Tompaládony

A ha gyo mány je gyé ben: pász -
tor já ték. De cem ber 18-án, dél -
után négy óra kor lesz az öku me ni -
kus is ten tisz te let tel egy be kö tött
pász tor já ték a tompaládonyi fa lu -
ház ban.

Ju bi lál 
a csepregi Sza bad té ri 

Pász tor já ték
Im má ron 10. éve ren de zi meg

az if jú sá gi hit tan cso port a sza bad -
té ri bet le he mes já té kot. Idén de -
cem ber 23-án 16 órá tól lesz a já ték
a csepregi pro me ná don. Ahogy ed -

dig, a szer ve zõk ez út tal is vár ják az
ér dek lõ dõ ket. Az idei mû sor ban köz -
re mû kö dik a Far kas Sán dor Egy let, a
Répce Ci te ra ba rá tok Kö re, Ziem -
bicki Dó ra és Luif Sza bi na. A mû sor
ke re té ben fel dí szí tik a a Bet le hem
mel lett ál ló fe nyõ fá kat: min den ki vi -
het díszt a fák ra. A hit tan cso port
már elõ re kö szö ni az idei tá mo ga -
tást, és ter mé sze te sen utó lag is há lá -
sak az el múlt évek ben nyúj tott ön -
zet len se gít sé gért.

Tóth Mar cell

Ad ven ti prog ra mok Lócson

De cem ber 5-én, hét fõn es te a
ha gyo má nyok hoz hû en ér ke zik
Szent Mik lós kül döt te Né met or -
szág ból Auszt ri án át, hogy meg -
aján dé koz za a lócsi gye re ke ket és
azo kat is, akik nagy szü le i ken ke -
resz tül kö tõd nek a fa lu hoz. Az ap -
ró sá gok ver sek kel, da lok kal, no és
ter mé sze te sen vi dám ság gal vár -
ják a nagy sza kál lút!

de cem ber 11. 14.00 Ad ven ti gyer tya gyúj tás 3. • 14.00
– 18.00 Ad ven ti vá sár • 15.00 – 16.00 Vá ro si Ka rá csony fa dí -
szí té se – Eöt vös Park • 15.00 – 17.00 Ka rá csony vá ró kéz mû -
ves ját szó ház • 15.15 A Sok-szín-pad Tár su lat gyer mek cso -
port já nak ka rá cso nyi mû so ra • 15.30 Bü ki Nõi Kar Egye sü let,
Danica Hor vát Kó rus • 16.00 Az Or fe um Ván dor szín pad ün -
ne pi mû so ra • 17.00 Gyer tya gyúj tás.

de cem ber 18. 14.00 Ad ven ti gyer tya gyúj tás 4. • 14.00
– 18.00 Ad ven ti vá sár • 14.00 Regöstalálkozó, Bab ra Ze -
ne kar kon cert je • 15.00 – 17.00 Ka rá csony vá ró kéz mû ves
ját szó ház • 17.00 Gyer tya gyúj tás.

A prog ra mok rossz idõ ese tén is meg ren de zés re ke rül nek!
A prog ram vál to zás jo gát fenn tart juk!B
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