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• Mesterháza
Ad ven ti gyer tya gyúj tás Mes ter há zán

Ad ven ti ké szü lõ dé sünk egyik leg fon to sabb
ele me az ad ven ti gyer tya gyúj tás, ezen al ka -
lom ra gyûl tek ös  sze a fa lu la kói va sár nap dél -

után Mes ter há zán. Az ün nep ség kö zös ének -
lés sel vet te kez de tét, me lyet Schmidt Lász ló
gi tá ron kí sért. Majd Szalai Gá bor atya kö szön -
tõ sza va it és ad ven ti gon do la ta it hall hat ták az
egy be gyûl tek. Ez al ka lom mal ke rült sor a köz -
ség új fa lu bu szá nak hi va ta los át adá sá ra,
meg ál dá sá ra is.                                        dzs

2015. november ele jé re el ké szült Mes ter -
há zán a Zrí nyi ut cá ban az új csa pa dék víz el -
ve ze tõ árok. A fa lu 2.950.000 fo rint ál la mi tá -

mo ga tás ban ré sze -
sült az adós ság kon -
szo li dá ci ós alap ból,
a tel jes ös  sze get tes -
tü le ti dön tés alap ján
a Zrí nyi ut ca csa pa -

dék víz el ve ze té sé re hasz nál ták fel. Ki vi te le zõ a
Bü ki Be ton Kft volt, amely cég a leg ked ve -
zõbb aján la tot ad ta a mun ká la tok ra.        dzs

Rövid hírek Újabb közös siker 
az „Otthon Melege Program” keretében

A ko ráb ban nagy si ker nek ör ven dõ „Hû tõ pá -
lyá za tot” kö ve tõ en, is mét pá lyá za ti le he tõ sé get
tett köz zé a Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um az
„Ott hon Me le ge prog ram” ke re té ben. Az új pá -
lyá za ti ki írás nak kö szön he tõ en most ház tar tá son -
ként 1 db új, ener gia ta ka ré kos el öl- vagy fe lül -
töl tõs au to ma ta mo só gép tá mo ga tá sá ra le he -
tett pá lyáz ni. 

Ahogy az elõ zõ pá lyá zat ese té ben, úgy
Vlasich Krisz ti án Pol gár mes ter ja vas la tá ra eb ben
az eset ben is szó ró la pon ér -
te sül he tett min den csepregi
la kos a nagy sze rû le he tõ -
ség rõl, mely nek so rán a ház -
tar tá sok ener gia ha té kony -
ság nö ve lé sé nek tá mo ga tá -
sa ér de ké ben mo só gép cse -
ré jé re le he tett pá lyáz ni. A
vis  sza nem té rí ten dõ tá mo -
ga tás nak kö szön he tõ en a
ház tar tá si nagy gép vé tel -
árá nak akár  50%-a is a vá -
sár ló zse bé ben ma rad ha tott,
at tól füg gõ en, hogy mi lyen
ka te gó ri á jú gé pet vá lasz tott.

A pá lyá za tot ki zá ró lag elekt ro ni kus úton le -
he tett be nyúj ta ni a Kor mány za ti Por tá lon ke resz -
tül 2015. jú li us 1.-je és szep tem ber 30.-a kö zött.
A pá lyá zat be nyúj tá sá ban a Csepregi Kö zös
Ön kor mány za ti Hi va tal ki je lölt mun ka tár sa min -
den se gít sé get meg adott, hi szen Csepreg Vá ros
Ön kor mány za tá nak cél ja eb ben az eset ben is
az volt, hogy se gít se az itt élõ em be rek pá lyá za ti
el kép ze lé se i nek meg va ló su lá sát.

A fel hí vás si ke res nek bi zo nyult, hi szen 10
csa lád nak bo nyo lí tot ta a tel jes pá lyá za ti do ku -
men tá ci ó ját a Hi va tal. No vem ber hó nap ban
pe dig el kezd tek meg ér kez ni a si ke res sé get bi -
zo nyí tó tá mo ga tói ok irat ok, mely nek ér tel mé -
ben 7 csa lád nál már az új mo só gép ki szál lí tá -
sa is meg tör tént.

Ha tal mas se gít ség volt, hogy az Ön kor mány -
zat a mi pos ta lá dánk ba is el ju tat ta a pá lyá za ti
le he tõ sé get és, hogy se gít sé get nyúj tott an nak

le bo nyo lí tá sá ban is. Er re ko ráb ban nem volt
pél da. Jó ér zés, hogy Kor má nyunk gon dol az
idõs em be rek re és le he tõ sé get adott ar ra, hogy
tá mo ga tás sal le cse rél het tük el avult mo só gé -
pün ket. Mind ezen túl nem le he tek elég há lás az
Uniriv Ktf.-nek, hi szen mun kát ad ne kem, mely bõl
fenn tart ha tom és szé pít he tem sa ját la ká som. –
mond ta el Traxler Zol tán, aki öröm mel mu tat ta
meg új mo só gép ét.                                      OT
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De cem ber ha vát így jel lem zi Márai Sán dor: „Ez a hó nap az ün -
nep. Mint ha min dig ha ran goz ná nak, na gyon mes  sze, a köd és a
hó fáty lai mö gött.” 

Az ad ven ti vá ra ko zás, ké szü lõ dés egy mást si et te tõ ap ró moz za -
na tai ara nyoz zák be az elõt tünk ál ló na po kat. Az em ber éle te el sza -
kít ha tat lan a vá ra ko zás tól s an nak szám ta lan for má já tól, szí né tõl,
han gu la tá tól. Öröm te li, bal jós la tú, re mény tel jes, ag go dal mat kel tõ,
bol dog sá got rej tõ ese mé nyek el jö ve te le be fo lyá sol ja éle tün ket, ön -
kén te le nül is gyor sí ta nánk vagy las sí ta nánk az idõ mú lá sát. Ta lán
min dig vá runk va la mi re, va la ki re, bol dog ság ra, sze ren csé re,
gyógy ulás ra, se gít ség re, jó szó ra, ba rát ra, hû társ ra, sze re tet re. A
fel so ro lás utol só sza va ra gad ja
meg a lé nye get, ami rõl a már
idé zett Márai a kö vet ke zõ kép -
pen ír: „A sze re tet nek nincs szín -
fo ka, mint a gyön géd ség nek,
nincs hõ fo ka, mint a sze re lem -
nek. Tar tal mát nem le het sza -
vak ban kö zöl ni, ha ki mond ják,
már ha zug ság. A sze re tet ben
csak él ni le het, mint a fény ben,
vagy a le ve gõ ben.”

Az ad ven ti vá ra ko zás re -
mény tel jes sé ge vég te len sze re tet for rá sa, ki tel je se dé se, lel ki táp lá -
lék, ös  sze tar tó erõ. Min den új gyer tya jel zi az idõ mú lá sá val együtt
a nagy ese mény kö ze le dé sét.

De cem ber öröm hír rel ör ven dez tet meg ben nün ket, és fé nyes
csil lag gal mu tat ja a Bet le hem be ve ze tõ utat. A leg meg hit tebb ün -
nep ka rá csony fá i nak mil lió gyer tyái vi lá gít ják meg a mo soly gó,
bol dog kis ar co kat, a meg fá radt ma ma õsz ha ját, a ra jon gó, csil lo -
gó sze me ket, a szen ve dõk re mé nye it, az el huny tak em lé ke it. Jé zus
meg szü le tett.

Múlt ra em lé ke zünk, je len rõl gon dol ko dunk, és jö võ rõl ál mo dunk,
az örök ké va ló ról. Wass Al ber tet idé zem a kér dés fel te vé se kor: „De
mi le het örök ké va ló eb ben a vil lám gyor san vál to zó vi lág ban? Az
em be ri lé lek s mind az, amit ez a szó ma gá ban foglal… Mert a lé -
lek örök ké va ló. Nincs hely hez, se idõ höz köt ve. El pusz tít ha tat lan.
Mert a lé lek: Is ten tük rö zõ dé se ben nünk, az em be rek ben.”

Ál dott Ka rá csonyt! Sárváry Zol tán

Dupla ünnep 
a csepregi fúvósoknál

No vem ber 14-i ha gyo má nyos
õszi kon cert jén ün ne pel te a Mû ve lõ -
dé si Ház ban a Csepregi Fú vós ze ne -
kar meg ala ku lá sá nak 85., il let ve új -
ra ala ku lá sá nak 35.  év for du ló ját.
Egy kis vis  sza te kin tés: a csepregi fú -
vós ze ne kar mû kö dé sét
az 1930-as évek ele jén
kezd te. 1968-ban meg -
in dult az ál la mi ze ne ok -
ta tás Csepregen, s ez
je len tõs fej lõ dést és
ered mé nye ket ho zott a
ze ne kar éle té ben is.  A
ze ne kar 1980-ban új já -
a la kult, kar na gyuk Sár -
váry Lász ló lett.  A rend -
sze res és fo lya ma tos mun ka ered -
mé nye ként fej lõ dés nek in dult a ze -
ne kar. 1995-ben Csepreg vá ros sá
vá lá sá val a ze ne kar Csepreg Vá ros
Fú vós ze ne ka ra ne vet vet te fel.  2002
áp ri li sá ig a mû ve lõ dé si ház cso port -
ja ként mû kö dött,  2002. áp ri lis 2-tõl
köz hasz nú egye sü let ként foly tat ja te -
vé keny sé gét. Sárváry Lász ló ala pí tó
kar nagy 2008. má ju si vis  sza vo nu lá sa
óta a szak mai mun kát Illiás At ti la kar -

nagy irá nyít ja. 2013-ban a ze ne kar
Kon cert Fú vós  C ka te gó ri á ban ki -
emelt arany mi nõ sí tést szer zett.  A
cso port éven te 30-35 al ka lom mal
szó ra koz tat ja fõ ként a he lyi és a ré gi -
ó be li kö zön sé get, emel lett 1-2 al ka -

lom mal a szom szé dos or szá gok ban
is kép vi se li Csepreg vá ro sát. A nagy
elõ dök nyom do ka in ha lad va to -
vább ra is az igé nyes fú vós ze ne ka ri
in du lók, elõ adá si da ra bok, fú vós át -
irat ok, slá ger fel dol go zá sok sze re pel -
nek a re per to ár ban.

A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu

weboldalon 
S.Bogi

Következõ lapszámunk 2016. január 28. jelenik meg!

Csendes várakozás



• Tömörd

Rövid hírek

4

2015. decem
ber V. évfolyam

 12. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

„Ha tud ni aka rod …” 

„Ha tud ni aka rod, hogy egy nem zet mennyi -
re be csü li a múlt ját, nézd meg a te me tõ it.” - ír ta
gróf Szé che nyi Ist ván, a leg na gyobb ma gyar. E
gon do la tot fi gye lem be vé ve, a tisz te le tet, a há -
lát ki fe jez ve Tömörd Köz sé gért Köz ala pít vány ku -
ra tó ri u ma az idei év ben el ter vez te, hogy fel újít -

tat ja az I. vi lág há bo rú ban tá bo ri lel kész ként szol -
gá la tot tel je sí tõ Biricz Já nos plé bá nos sír ját.
Majd az Egy ház köz ség gel és a hí vek kel ös  sze -
fog va el ké szít te ti a Tömördön nyug vó plé bá no -
sok kö zös sír em lék ét. Wunderler Fe renc, Sza bó
Kál mán, ifj. Krantz Ist ván, Habetler György és
Csergits Si mon atyák né hai csa lád tag ja ink kal s
kö zöt tünk él tek, te le pü lé sünk va la men  nyi la kó já -
nak tá ma szai, se gí tõi vol tak.

Min den szen tek és Ha lot tak nap já ra el ké -
szül tek a sír em lé kek, s az em lé ke zés gyer -
tyái, mé cse sei már a meg újult, új kör nye zet -
ben vi lá gí tot tak!                                 KSzA

Sok ér de kes ség tör tént köz sé günk ben az
utób bi idõ ben, ame lyek rõl sze ret nénk most
Önök nek rö vi den be szá mol ni: 

:: Né meth Jó zsef és fe le sé ge idén jú li us 22-
én il let ve no vem ber ben 3-án ün ne pel te 80. szü -
le tés nap ját. Ma õk a Tömördön la kó leg idõ sebb
há zas pár! Sok bol dog sá got és jó egész sé get
kívánuk Ne kik!

:: Meg ér ke zett Tömörd kis bu sza, me lyet a
Da rá nyi Ig nác Terv ke re té ben Tömörd Köz sé gért
Köz ala pít vány pá lyá za tá val és az Ön kor mány -

zat tá mo ga tá sá val nyert el a köz ség. A 9 sze mé -
lyes kis busz hasz ná la tá nak fel tét ele i rõl ha ma ro -
san el ké szül a sza bá lyo zás.

:: Szá mí tó gé pes tan fo lyam in dult fel nõt tek nek
a Tömördi Könyv tár szervezésésben okt. 29-én. He -
ti rend sze res ség gel le he tett is mer ked ni a szá mí tó -
gé pek hasz ná la tá val és a biz ton sá gos inter ne -
tezéssel.  A kép zés a Szom bat he lyi Ber zse nyi Dá ni -
el Könyv tár támogatásásval va ló sul hat meg.

:: Kre a tív kéz mû ves dél utá non ve he tett részt
a fa lu ap ra ja-nagy ja Ba ra nyai Ta ma ra szer ve zé -
sésben ok tó ber 25-én. Kap cso lód va az õsz höz
sok szép ko szo rú, aj tó és asz ta li dísz ké szült a
temészetben gyûj tött anya gok ból.

:: Halloween par ti ra ké szül tek a szor gos ke zek
ál tal elõ ál lí tott tök lám pá sok és halloween mé cse -

sek ok tó ber 31-én dél után Puskerné Hermann Be -
á ta szer ve zé sé ben a Fa lu ház ban.                  SzG

Ad ven ti ké szü lõ dés Tompaládonyban
„Csak las san múl jék, sok idõm le gyen fel ké -

szül ni: ma ga a ké szü lõ dés az is jó, s ké szen len ni
jó. Csak las san múl jék, hisz jobb is ta lán a vá rás,
mint a be tel je sü lés.

Advent… ó ad vent nem tu dok sem mit,
de min dent kön  nyen el hi szek:

Kell a meg le pe tés, kell, kell az ün nep.”

Az idei év ben is ad ven ti ko szo rú val és ka rá -
csony fá val ké szü lünk a sze re tet ün ne pé re. No -
vem ber 29-én meg gyúj tot tuk az el sõ li la gyer -
tyát, mely nek láng ja ar ra hív ja fel fi gyel mün ket,
hogy a kö vet ke zõ egy hó nap ban bé kés han gu -
lat ban, egy más ra oda fi gyel ve vár juk a ka rá -
csonyt. Ve lünk kell, hogy le gyen a hit, a re mény,

az öröm és a meg bo csá tás ér zé se. A fény a vi -
lá gos ság el jöt té nek kö zel sé gét jel ké pe zi. Az el sõ

gyer tya még ma gá nyo san lo bo gó láng, de ra -
gyo gá sa fel ve szi a har cot a sö tét ség ha tal má -
val és biz tat min ket. Jel zi, hogy nem hi á ba va ló a
vá ra ko zás, a re mény ke dés, mert a csil lo gás

meg szü le tik és el ûzi a sö tét sé get. Pol gár mes te -
rünk ün ne pi kö szön tõ je, a fel csen dü lõ ver sek és
éne kek egy aránt e fény meg vil la ná sát hir det -
ték, hogy va ló ban sze re tet tel tud junk ké szül ni az
ün nep re.  A kö vet ke zõ va sár na po kon is kö zö sen,
mû so rok kal szí ne sít ve, for ró te á val, for ralt bor ral
fû sze rez ve ké szü lünk a gyer tya gyúj tá sok ra. To -
váb bá de cem ber 5-én a Mi ku lás is el lá to gat kis
fa lunk ba, hogy meg aján dé koz za gyer me ke in -
ket. De cem ber 20-án pe dig öku me ni kus is ten -
tisz te let tel egy be kö tött pász tor já ték kal vár juk Jé -
zus szü le té sét.

Vár juk együtt a sze re tet ün ne pét, vár juk
együtt a ka rá csonyt!

H. H. R.

Tömördi hír cso kor
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De cem ber 2-án ke rült sor a 2. si -
ma sá gi Gróf Fes te tics Im re em lék nap -
ra, mely nek ke re té ben egy tu do má -
nyos kon fe ren cia is zaj lott. A kon fe ren -
cia hely szí né ül a Gróf Fes te tics György -
rõl el ne ve zett Mû ve lõ dé si Ház szol gált.

Mol nár Lász ló be ve ze tõ je után, fel -
ol vas ta Ta kács Gyõ zõ kép zõ mû vész
üd vöz lõ le ve lét. Ez után Majthényi Lász -
ló a Vas me gyei köz gyû lés el nö ke
mon dott ün ne pi kö szön tõt.

Kon fe ren ci án részt vett Kõ szeg paty
pol gár mes te re és a szlo vá ki ai
Jablonca köz ség kül dött sé ge is, amely
te le pü lé sek nek szin tén van kö tõ dé sük
Gróf Fes te tics Im ré hez. Az elõ adá so kon
nagy ne vû pro fes  szo rok tar tot tak elõ -
adá so kat, akik a keszt he lyi, a nyu gat-
Du nán tú li, a ka pos vá ri és a bé csi
egye te mek rõl lá to gat tak el kö rünk be.

Az elõ adó Prof. Dr. Gottfried Brem
volt, aki már az el sõ si ma sá gi kon fe -
ren ci án is részt vett, így vis  sza té rõ ven -
dég ként üd vö zöl het tük. Elõ adá sá ban
fel ele ve ní tet te a több év ti ze de zaj lott
ba jor or szá gi ku ta tá sa it és Prof. Dr. Se -
re gi Já nos sal va ló több év ti ze des ba -
rát sá gát. Dr. Janaki Hadjiev elõ adá -
sá nak cí me a „Hu mán táp lál ko zás fej -
lõ dé sé nek ha tá sai egész ségünkre“
volt. Prof. Dr. Se re gi Já nos: Fes te tics
Im re pél dá ja ma, a ha zai csa lá di,
öko jel le gû ál lat te nyész tés tel jes kö rû
rend sze ré ben cím mel tar tott ér dek fe -
szí tõ elõ adást.

Dr. Pol gár J. Pé ter a Gergikon kar
te vé keny sé gét mu tat ta be - Fes te tics
Im re szel le mé ben.

Prof. Dr. Sza bó T. At ti la A ge ne ti ka
szü lõ föld jén, Eu ró pa kö ze pén cím mel
tar tot ta elõ adá sát, mely bõl meg tud -
hat tuk, hogy Fes te tics Im re már
Mendel elõtt több év ti zed del 1819-
ben ki ad ta ta nul má nyát, A ter mé szet
ge ne ti kai tör vé nyei cím mel. Va ló já ban
Fes te tics Im re volt az, aki el sõ ként hasz -
nál ta ge ne ti ka szót! Prof. Dr. Sza bó Ist -
ván elõadásásnak cí me „Ér de me id
min dig tágasb, s tágasb kör ben fog -
nak felvirulni. “Ez az elõ adás is Gróf Fes -
te tics Im re mun kás sá gát mél tat ta.

Az elõ adás so ro za tot Se re gi Já nos
pro fes  szor úr zár ta „Fes te tics Im re ju ha it
az emb rió átültetésig“ cím mel.

A kon fe ren cia vé gez té vel ko szo rú -
zás ra ke rült sor az ös  szes részt ve võ pro -
fes  szor, a köz gyû lés el nö ke és az ön kor -
mány zat ok kép vi se lõi is el he lyez ték ko -
szo rú i kat te le pü lé sünk hí res szü löt té nek,
Gróf Fes te tics Im ré nek az em lék táb lá -
já nál.

H.E  és  G.A

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta
és a Csepregi Nyug dí jas Egye sü let
az idei esz ten dõ ben is kö szön töt te
azo kat a há zas pá ro kat, akik ke rek
50, 55 és 60 év vel ez elõtt fo gad tak
egy más nak örök hû sé get.

Az idei esz ten dõ ben rend ha -
gyó mó don a Vá ros há za dísz ter -
mé ben ke rült sor a ren dez vény re,

ahol elõ ször meg hitt han gu lat ban,
majd ön fe led ten ün ne pel tek a há -
zas pár ok és a nyug dí jas egye sü let
tag jai.

Az ün nep ség há zi as  szo nya Há -
rominé Or bán Eri ka al pol gár mes ter
as  szony volt, aki két szív hez szó ló
dal lal ked ves ke dett a meg je len -
tek nek. Mû sor ral ké szült a Csepregi
Nyug dí jas Ének kar és az ál ta lá nos
is ko la há rom te het sé ges di ák ja is.

Az ün ne pi be szé de ket kö ve tõ -
en Vlasich Krisz ti án Pol gár mes ter úr
Al pol gár mes ter as  szon  nyal kö zö sen
ad ta át Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta ne vé ben a ne ves al ka -
lom ból ké szült em lék tár gya kat, egy
üveg csepregi bor és egy szál ró -

zsa kí sé re té ben. 50. há zas sá gi év -
for du ló ját ün nep li: Hor váth Gyu la
és Reseterics Má ria, Kránitz Mik lós
és Hor váth An na, Hor váth Emil és
Seregley An na, Tóth Mik lós és Ba ra -
nyai Te ré zia, Kó bor Zol tán és Pócza
An na, Mol nár Ist ván és Kolnhofer
Frida, Csécsenyi Jó zsef és Bog nár
Ilo na, Mautner An tal és Pusz tai Zsu -

zsan na. 55. há -
zas sá gi év for -
du ló ját ün nep li:
Szalai Lász ló és
Mé szá ros Te ré -
zia, Iliás Já nos
és Szanati Ilo na,
Ba ra nyai Im re

és Suborits Má ria. 60. há zas sá gi év -
for du ló ját ün nep li: Márk Já nos és
Udvardi Mag dol na.

A Szent atya, Fe renc pá pa sza -
va i val kö szön töt te Pol gár mes ter úr
az ün ne pel te ket: „Há rom szó, ame -
lyet min dig mon da ni kell ott hon:
ké rem, kö szö nöm, bo csá nat.” Ezen
sza vak õriz ték meg a hos  szú évek
alatt azt az egy más irán ti sze re tet
és tisz te le tet, mely nek kö szön he tõ -
en most pél da ként áll hat nak min -
den ki elõtt a ju bi láns há zas pár ok.

Ez úton is kí vá nunk ne kik sok
bol dog esz ten dõt, me lyet együtt
tölt het nek még el, egész ség ben,
sze re tet ben!                                      

OT

Ju bi láns há zas pá ro kat
kö szön töt tek

II. Si ma sá gi Gróf Fes te tics
Im re Em lék nap ról
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• Sajtoskál
Ad ven ti idõ szak Sajtoskálon

Új ra el telt egy év, el ér ke zett az ad ven ti
idõ szak, ha ma ro san itt a ka rá csony. Ad vent
el sõ va sár nap ján a sajtoskáli temp lom ud va -
rán a gyer me kek szép ver se ket sza val tak, a
kó rus pe dig ad vent hez il lõ éne ke ket éne kelt.

Csa lá di as volt a lég kör, ahogy Sza bó Mik lós
plé bá nos úr, a hí vek, a kó rus ta gok és a
gyer me kek kö rül áll ták az ad ven ti ko szo rút,
amin már vi lá gí tott az el sõ ad ven ti gyer tya,
je lez ve, hogy kez de tét ve szi az ad ven ti idõ -
szak. A fa lu is ad ven ti han gu lat ba öl tö zik eb -
ben az idõ szak ban, az ab la kok ban, a fe nyõ -
fá kon, az ud va rok ban meg je len nek a vi lá gí -
tó, fé nyes dí szek. Nem csak a há za kat, ha -
nem a lel kün ket is ün nep lõ be öl töz tet jük. Bár
kis fa lu Sajtoskál, de an nál na gyobb a la kó -
i nak a szí ve, sze re te te, ami az ad ven ti idõ -
szak ban kü lö nö sen fon tos. Ké szül jünk együtt
a ka rá csony ra, Jé zus szü le té sé re. 

BB.

De cem be ri ese mé nyek Sajtoskálon
• 2015. de cem ber 11. Ad ven ti kéz mû ves –

dél után a kul túr ház ban.
• 2015. de cem ber 24. Bet le he mes já ték,

Ad ven ti hang ver seny a temp lom ban.

Rövid hírek TÁR SAS TÁNC 
TAN FO LYAM IN DUL 
FEL NÕT TEK NEK 
TÖMÖRDÖN!

Fel nõtt kez dõ tár sas tánc
tan fo lyam in dul Tömördön
2016. ja nu ár 13.-2016. már -
ci us 16. kö zött min den szer -
dán 18.30-20.00 órá ig a Fa -
lu ház ban stan dard és la tin
ame ri kai tánc ka te gó ri á ban. 

A tan fo lyam 10x1,5 óra idõ -
tar ta mú. 

Rész vé tel díj 10.000,- Ft/pár.
Tánc ok ta tó: Debreczeni At ti la
tánc pe da gó gus Az utol só tánc -
órán ban kett!

Je lent kez ni: 
• puklerbea@gmail.com
• +36 70 3607 104-es te le fon -

szá mon le het 5.000 Ft elõ leg be fi -
ze té sé vel, egyez te tett idõ pont ban.

A tan fo lya mon leg fel jebb 15
pár tud részt ven ni a je lent ke zés
sor rend jé ben. 

„Tán colj! Bol do gabb leszel!“

Manci néni 95 éves
Mi lyen öröm és bol dog -

ság, ha va la ki a 95. szü le tés -
nap ját ün ne pel he ti. Nem

csak az ün ne pelt nek, de a
csa lád tag ok nak is nagy
öröm. Eb ben az öröm ben bõ -
vel ked he tett Sajtoskál la kó ja
özv. Hoós Sándorné, Man ci
né ni, aki 2015. no vem ber 23-
án ün ne pel te 95. szü le tés -
nap ját. Eb bõl az al ka lom ból
kö szön töt te fel Õt szép vi rág -
cso kor ral, és aján dék ko sár ral
Haller Im re pol gár mes ter úr,
Vincze György jegy zõ úr, és az
ön kor mány zat dol go zói, akik
egy ben át ad ták Or bán Vik tor
mi nisz ter el nök ál tal kül dött
em lék la pot is.

Man ci né ni jó egész sé gé -
nek ör vend het nagy csa lád -
ja. 5 gyer me ke, 13 uno ká ja,
11 déd uno ká ja, és még 1 ük -
uno ká ja is van. 

Man ci né ni tõs gyö ke res
sajtoskáli la kos. Fi a tal ko rá ban
Pes ten cse léd ként dol go zott,

de a sze re lem vis  sza
hoz ta szü lõ fa lu já ba,
Sajtoskálra. Férj hez
ment, és utá na már
itt hon is ma radt,
Sajtoskálon. Ház tar -
tás be li ként, var ró nõ -
ként, és áru át ve võ -
ként is dol go zott. 

Sza bad ide jé ben,
míg egész sé ge en ged te szí -
ve sen fej tett rejt vé nye ket, ké -
szí tett ké zi mun ká kat és go be li -
ne ket. Fõ ként tör té nel mi mon -
dá kat sze re tett ol vas ni. Ma is
szí ve sen ol vas sza bad ide jé -
ben új sá go kat, és néz TV-t. 

Sze re tett süt ni,  ré gen szí -
ve sen se gí tett akár egy egész
la ko dal mat is ki süt ni. A fa lu ki -
rán du lá so kon is min dig részt
vett, szí ve sen uta zott, járt kül -
föld ön is. Na gyon sze re ti a vi -
rá go kat, az ott ho ni kert ben is
min dig gon doz ta õket. Man ci
né nit bát ran hív ha tom a fa lu
Man ci né ni jé nek, hi szen min -
den ki is me ri és sze re ti. Kí vá -
nom ne ki, hogy az Is ten él tes -
se Õt még na gyon so ká ig
erõ ben, egész ség ben!       BB.
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Ad vent el sõ va sár nap ján ün ne -
pel ni gyûlt ös  sze a nemesládonyiak
kö zös sé ge a fa lu ház mel let ti té ren,
hogy együtt ké szül je nek fel az ad -
ven ti idõ szak ra, a leg szebb ün nep,
a ka rá csony vá rá sá ra. Né meth
Lász ló pol gár mes ter úr kö szön töt te
a fa lu be li e ket. Sza bó Mik lós plé bá -
nos úr és Pécsinger Éva evan gé li -
kus lel kész as  szony az ad ven ti igék -
kel az em be ri lé lek fel ké szü lé sét se -

gí tet ték Jé zus szü le té sé nek ün ne -
pé re. Kér ték a je len lé võ ket, fo gad -
ják be a sze re te tet, vár ják áhí tat tal
a Kis de det. Az el sõ gyer tya láng já -
nak fel lob ba ná sa után a fa lu ház -
ban foly ta tó dott az ün nep lés. A
gye re kek és fi a ta lok tél kö szön tõ,

ka rá csony vá ró ver sek kel fe jez ték ki
az ün nep irán ti ér zé se i ket. Az el múlt
év leg em lé ke ze te sebb ese mé nye it
ké pek ben ele ve ní tet ték fel, em lé -
kez tek a leg szebb pil la na tok ra.
Majd ven dég ként Csider Sán dor
fõ is ko lai ta nár, köl tõ Va rázs he ge dû
cí mû ver ses kö tet ében meg írt ver -
se it hív ta se gít sé gül be szél ge té sé -
hez. Õ is lé lek ben ké szült a fa lu la -
kó i val együtt ka rá csony szent ün -

ne pé re. Az egy -
más irán ti sze re -
tet, meg be csü -
lés ér zé sé nek ki -
fe je zé se ha tot ta
át be szél ge té sét
az ér dek lõ dõ fi -
a ta lok kal, az
idõ seb bek kel. A
leg k i  seb be ket
já ték ra is hív ta,
hogy így is ki fe -
jez zék ér zel me i -
ket, ér zé se i ket. A
kel le mes han gu -
la tú, lé lek eme lõ

dél utá non a kép vi se lõ tes tü let for -
ralt bor ral, te á val, és sü te mé nyek -
kel, ka lác  csal lát ta ven dé gül a
meg je len te ket, akik lé lek ben fel töl -
tõd ve tér tek ha za ott ho na ik ba,
ma guk kal vit ték a lel ki út ra va lót. 

bserika

2015. no vem ber 29-én, ad vent
el sõ va sár nap ján ki rán dul ni in dult a
lócsiak 44 fõs cso port ja Mária zell be.
Reg gel 8 óra kor vet te kez de tét az
uta zá suk. El sõ meg ál ló a Maria
Schutzi kegy temp lom nál volt, ahol
meg néz ték a temp lo mot és meg kós -
tol ták a hí res ko los to ri fán kot. A cso -

da for rás nál pe dig meg mos ták sze -
mü ket. Utá na in dul tak to vább
Máriazellbe. Itt a Ba zi li kát te kin tet ték
meg,  ahol a Mindszenty em lék hely -
nél is meg áll tak,  majd a temp lo mot
cso dál ták meg be lül rõl és kí vül rõl is.
Na gyon tet szett min den ki nek.  A
temp lom tól fel gya lo gol tak a me cha -
ni kus bet le hem hez, amely a ke reszt út
egyik ál lo má sa ként egy csa lá di ház
föld szint jén található.A mo nu men tá lis
mes ter mû tör té ne tet mu tat be. Az Új -
szö vet ség 12 je le ne tét cso dál hat ták
meg, 130 moz gó fi gu rá val, fes tõi
hát tér rel. Ez után a Pirker csa lád mé -
zes ka lács üze mé nek be mu ta tó ter -
mé ben jár tak. Majd a vá ros fõ te rén

ta lál ha tó Arzberger csa lád li kõr ma -
nu fak tú rá ját ke res ték fel, ahol kós tol -
hat tak is a hí res li kõ rök bõl és be te kin -
tést kap tak a ké szí té sük be is. A sza -
bad prog ram ide jén meg néz ték a fõ -
té ren ta lál ha tó 12 mé ter át mé rõ jû,
füg gõ ad ven ti ko szo rút, az élõ bet le -
he met, és ma gát az ad ven ti vá sárt.

A cso dá la tos ad ven ti han gu la tot
ma ga a hó is fo koz ta. A gye re kek
leg na gyobb örö me ma ga a hó lát -
vá nya volt, el sõ dol guk a hó go lyó zás
volt. Mi kor már kel lõ kép pen vi ze sek
let tek, me het tek a vá sár ba, ahol per -
sze új ra a ke zek be ke rül tek a hó go -
lyók. Sok-sok szép él mén  nyel és me -
sél ni va ló val tér tek ha za. Út köz ben
ha za fe lé a busz ból meg cso dál ták
Sop ron ki vi lá gí tott vár ke rü let ét, ami
szin tén na gyon tet szett min den ki nek.
El is ha tá roz ták, hogy ide vis  sza tér -
nek. A szép él mé nyért, lel ki fel töl tõ -
dé sért kö szö ne tü ket fe je zik ki a részt -
ve võk az ön kor mány zat kép vi se lõ-
tes tü let ének.                        bserika

Adventi ünnep 
Nemesládonyban

Lócsiak Máriazellben
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• Nagygeresd

Rövid hírek

Nagygeresdi Ad vent

A ha gyo má nyos ad ven ti ün nep ség re idén
no vem ber 29-én, no vem ber utol só va sár nap ján
ke rült sor. A ren dez vény 15 óra kor kez dõ dött a
fa lu ház nál, ahol a már dél elõtt fel ál lí tott fe nyõ és
az ad ven ti ko szo rú vár ta köz sé günk la kos sá gát.
Né meth La jos pol gár mes ter úr üd vöz lõ sza vai
után Bor zon Fan ni, Né meth Ni ko lett, és Sárosi
Kla u dia vers sel kö szön töt te az ün ne pet. Ezt kö ve -
tõ en a ka to li kus egy ház kép vi se lõ je be szélt töb -
bek kö zött az ad vent je len tõ sé gé rõl. Köz sé günk
evan gé li kus lel kész as  szo nya egyéb te en dõ i re

hi vat koz va, nem tet te tisz te le tét az ese mé nyen.
Az ün nep ség „hi va ta los” ré szét kö vet ve, for ró
tea, for ralt bor, és fi nom sü te mé nyek vár ták az
ün nep re ös  sze gyûlt em be re ket.

Kö szö net il le ti mind azo kat, akik az ad ven ti
ko szo rú el ké szí té sé ben, a fe nyõ fel ál lí tá sá ban
se gí tet tek. Kö szö net a tea, a for ralt bor, a sü te -
mé nyek el ké szí tõ i nek, il let ve fel aján ló i nak is. Ez -
zel csa lá di as han gu la tú vá tet ték ezt a szép ün -
ne pet, hisz el mond hat juk, hogy az ilyen kis kö -
zös sé gek szin te csa lád ként mû köd nek. Elõ for -
dul nak né zet el té ré sek, ci vó dá sok – mint ahogy
a leg jobb csa lá dok ban is –, de min den jó ér zé -
sû, nor má li san gon dol ko dó em ber, kö zös sé ge
jól fel fo gott ér de ké ben ha mar túl lép eze ken. A
vélt vagy va lós sé rel me ket fél re té ve dol go zik, és
se gít ak kor, ami kor szük ség van rá.

Bé res Pé ter

Egy szép õszi reg ge len 11 lel kes kis lány, bi za ko -
dó anyu ká ink kal és Bo ros Eve lin mû vé sze ti ve ze tõ -
vel el in dul tunk idei má so dik or szá gos mazsorett
fesztiválunra, Tö rök bá lint ra.  A hos  szú úton ze ne -
hall ga tás sal, ol va sás sal, be szél ge tés sel és egy kis
nas so lás sal töl töt tük az idõt. Ko ra dél elõtt meg ér -
kez tünk a tö rök bá lin ti Mû ve lõ dé si Köz pont ba.

A gyors re giszt rá ció után el is
fog lal hat tuk a vá ci ak kal kö zös, tá -
gas öl tö zõn ket. Rö vid szín pa di pró -
ba után a lá nyok szo lid, de mu ta -
tós smin ket kap tak. A há zon be lül
fo gyaszt hat tuk el az ebé dün ket,
ami min den ki nek na gyon íz lett. Ez -
után foly ta tó dott a ké szü lõ dés: öl -
tö zés, fri zu ra el ké szí té se és egy kis
smink iga zí tás. Rö vid vá ra ko zás
után Zol tán Eri ka kon fe rál ta be a
csa pa to kat. A lá nyok be vo nul tak a vá ci, deb re ce -
ni, mo son ma gya ró vá ri, ka pu vá ri, kis kun fél egy há zi,
árpádi, pétfürdõi, solti, tö rök bá lin ti és bu da pes ti
cso por tok kal együtt egy kö zös me ne te lés re. Kor -
cso port juk ban el sõ ként kezd het tek bot for ga tós
szám mal, majd a 2. kör ben pom-pommal mu tat -
ták be a ta nul ta kat. A lá nyok fe gyel me zet ten, ösz -
 sze sze det ten tán col tak, al kal maz va a ve ze tõ jük tõl
ta nul ta kat.

Amíg a töb bi csa pat is meg mé ret te tés re ke rült
az iz gal ma kat ma guk mö gött hagy va a ró zsa szir -
mok kéz mû ves fog lal ko zá son vet tek részt. Nyak lán -
cot, tol las dí sze ket és vi rá go kat ké szí tet tek. A szü ne -
tek ben az Erica Dance School tar tott be mu ta tót a

tánc egy má sik ol da lát be mu tat va az ér dek lõ dõk -
nek. Az ered mény hir de té sen a lá nyok (és a fel nõt -
tek) óri á si örö mé re arany ok le ve let sze rez tek. Min -
den ki aján dé kot ka pott és az in du lás elõtt még
egy kis fényképezkedésre is sor ke rült.

Az es ti fé nye ket cso dál va ha za in dul tunk és
ének lés sel, mon dó ká zás sal jó ked vû be szél ge tés sel

mú lat tuk az idõt. Ké sõ es te ér kez tünk ha za fá rad -
tan, de jó ked vû en. Nagy öröm min den ki szá má ra,
hogy a nagy vá ro sok mazsorett cso port jai mel lett
meg fe le lõ ki tar tás sal, szor ga lom mal sok éves gya -
kor lás sal kis vá ro sunk hír ne vét is nö vel tük egy or szá -
gos ver se nyen.

Kö szö net min den szü lõ nek és hoz zá tar to zó nak,
aki se gí ti gyer me két, hogy részt ve hes sen a
csepregi mazsorett éle té ben, kü lön kö szö net a
Csepregi Mû ve lõ dé si Ház nak és Ziembicki Er zsé -
bet nek. És vé gül, de nem utol só sor ban sze ret nénk
meg kö szön ni Bo ros Eve lin nek ki tar tá sát, tü rel mét,
mu ta tós és szép ko re og rá fi á it és azt, hogy min dig
hisz ben nünk!               egy mazsorettes anyu ka

Két pá lyá zat is le he tõ sé get biz to sít ar ra,
hogy tá mo ga tás ban ré sze sül je nek a csepregi
csa lá dok.

A Bursa Hungarica pá lyá zat ál tal a fel sõ ok ta -
tás ban ta nu ló he lyi fi a ta lok tá mo gat ha tó ak, bíz -
va ab ban, hogy a meg szer zett tu dást Vá ro suk
ja vá ra is ka ma toz tat ják majd. A 700 000 Ft-os
tá mo ga tá si alap ra – a ha tár idõ vé gé ig – no -
vem ber 9-ig 17 pá lyá zó ad ta be igé nyét, kö zü -
lük 7 fõ új pá lyá zó volt. A tes tü le ti dön tés nek kö -
szön he tõ en így 3500 Ft-tól 5000 Ft-ig ter je dõ ha -
vi tá mo ga tást ítél tek meg min den pá lyá zó di ák
szá má ra, akik nek az ál lam ugyan ak ko ra ös  szeg -
gel egé szí ti ki 10 hó na pon át ösz tön dí ju kat, tá -
mo gat va így to vább ta nu lá su kat.

Az ok ta tás tá mo ga tá sa mel lett, Csepreg Vá -
ros Ön kor mány za ta le he tõ sé ge i hez mér ten és

min den pá lyá za ti for rást ki hasz nál va ki emel ten
tá mo gat ja a szo ci á lis rá szo ru ló csa lá do kat is. A
bel ügy mi nisz té ri u mi dön tés ér tel mé ben az idei
esz ten dõ ben 853.440 Ft ér té kû tû zi fa-tá mo ga -
tás ban ré sze sült Vá ro sunk.

A tá mo ga tás ra so kan je lez ték igé nyü ket, így
a Ko vács And rás El nök Úr ál tal ve ze tett Hu mán -
po li ti kai Bi zott ság vé gül mind a 49 csa lád szá -
má ra ítélt meg tá mo ga tást.

Amint le he tõ ség nyílt rá az Ön kor mány zat
meg ren del te a meg ítélt fát, me lyet ki szál lí tást
kö ve tõ en a Vá ros gaz dál ko dás mun ka tár sai fog -
nak fel vág ni és a csa lá dok hoz el jut tat ni.

A Vá ros ve ze té se re mé li, hogy ha kis mér ték -
ben is, de si ke rül majd eny hí te ni a té li tü ze lõ
okoz ta hi ányt.   

OT

Pályázatok útján segít az önkormányzat

Rózsasziromok Tö rök bá lin ton
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A Felsõ-Répcementi Kis tér sé gi
Fog lal koz ta tá si In for má ci ós Pont nem
is me ret len a csepregi la ko sok szá -
má ra, hi szen mun ka erõ-pi a ci in for -
má ci ó kért for dul hat nak az iro dá hoz,
és ügy in té zõ jé hez Bá rány Ré ká hoz.
Au gusz tu si lap szá munk ban már be -
mu tat tuk az iro dát, amit a Szebb Hol -
na pért köz hasz nú Egye sü let mû köd -
tet. A Fog lal koz ta tá si In for má ci ós Pont
együtt mû kö dik a Vas Me gyei Kor -

mány hi va tal Fog lal koz ta tá si Osz tá -
lyá val és a Szom bat he lyi Já rá si Hi va -
tal Mun ka erõ-pi a ci Pont Kõ sze gi
mun ka tár sa i val, mind két szer ve zet tel
szo ros szak mai kap cso lat ban áll. En -
nek az együtt mû kö dés nek kö szön he -
tõ en tar tot tak kö zö sen tá jé koz ta tót a
csepregi Szak kö zép is ko lá ban.

No vem ber 25-én a csepregi
Nádasdy Ta más Köz gaz da sá gi, In for -
ma ti kai, Mû sza ki Szak kö zép is ko la,
Szak is ko la és Kol lé gi um di ák ja i nak

mun ka erõ-pi a ci elõ adást tar tott
Prácser Ta más a Fog lal koz ta tá si Fõ -
osz tály mun ka tár sa és Bá rány Ré ka a
FIP-iroda ügy in té zõ je.

Az elõ adás cél ja az volt, hogy a
ha ma ro san mun ka erõ-pi ac ra ki ke rü -
lõ fi a ta lo kat fel ké szít se a mun ka vál la -
lás sal kap cso la tos hely zet re. Az elõ -
adás ban fel hív ták a fi gyel mü ket ar -
ra, hogy ne csak a hir de té sek ben
meg je le nõ ál lá sok ra nyújt sák be az

ön élet raj zu kat, ha nem kap cso la ti tõ -
ké jü ket ki hasz nál va ma guk is ak tí van
ke res se nek ál lást. Az elõ adá son tip -
pe ket kap hat tak az ön élet rajz írás sal
kap cso lat ban, ezen kí vül fel hív ták a
fi gyel mü ket ar ra, mik azok a ti pi kus
hi bák, ami ket ér de mes ke rül ni ük. A
tá jé koz ta tón meg is mer het ték a Fog -
lal koz ta tá si Fõ osz tály ál lás ke re sõk
szá má ra nyúj tott szol gál ta tá sa it, ezen
kí vül hasz nos ta ná csok kal lát ták el
õket az elõ adók.                           OT

Csepreg Vá ros ve ze té se egy át -
fo gó fej lesz té si prog ra mot in dí tott el
az idei esz ten dõ ben a szo ci á lis bér -
la ká sok fel újí tá sá ra.  Saj nos az elõ zõ
vá ros ve ze tés nem for dí tott kel lõ fi -
gyel met ar ra, hogy a lak bé rek bõl
be fo lyó ös  sze ge ket, vagy leg alább -
is azok nak egy ré szét a la ká sok kar -
ban tar tás ára, fel újí tá sá ra vis  sza for -
gas sa, így azok rend kí vül rossz ál la -
pot ba ke rül tek a hos  szú év ti ze dek
alatt.

A leg fõbb prob lé mát az je len ti,
hogy a te tõ ge ren dák, lé ce zé sek el -
kor had tak, a cse rép fe dés tö re de zet -
té és hi á nyos sá vált, a ké mé -
nyek egy ré sze új ra ra kás ra
szo rul, a fa lak ról om lik a va -
ko lat, a nyí lás zá rók kri ti kus ál -
la pot ban van nak, az eresz -
csa tor nák pe dig már nem
lát ták el funk ci ó ju kat.

A szo ci á lis bér la ká sok fel -
újí tá sa és kom fort ér zet nö ve -
lé se a füg gõ eresz csa tor nák,
le fo lyók és tar tó va sak cse ré -
jé vel kez dõ dött meg, amely
érin tet te a Szé che nyi tér 16, Szé che -
nyi tér 25, az az pap lak, a Szé che nyi
tér 26 Czigli ház, a Szé che nyi köz 7,
De ák ut ca 8, Hu nya di ut ca 12 szám
alat ti ön kor mány za ti in gat la no kat.
Meg újult az eresz csa tor na mind -
emel lett a te me tõ ra va ta lo zó já nál is,
így az áp ri lis ban át adott új elõ te tõ

után, újabb fej lesz tés va ló sul ha tott
meg.

A te tõ ja ví tá si és kar ban tar tá si
mun ká la tok no vem ber hó nap ban a
Szé che nyi tér 25. és 26.-ot érin tet ték,
ugyan is rossz ál la po tuk mi att gya ko ri -
vá vál tak a be ázá sok. Szá mos tö rött
és hi ány zó cse rép ke rült pót lás ra,
mely fo lya mat az ál lag meg óvást
szol gál ja.

A Vá ros ve ze tés tö rek szik ar ra,
hogy a fel me rü lõ mun ká la tok el lá tá -
sá nál mi nél ke ve sebb szer ve gyen
igény be kül sõ szol gál ta tót, amit le -
het, azt a Vá ros gaz dál ko dás mun ka -

tár sai vé gez nek el, költ ség ha té ko -
nyab bá té ve így a mû kö dést. En nek
ered mé nye kép pen az idei esz ten dõ -
ben sa ját ki vi te le zés ben ké szült el a
Szé che nyi tér 26. szám alatt ta lál ha -
tó in gat lan tel jes víz há ló zat cse ré je,
il let ve az épü let lá ba za tá nak be pu -
co lá sa is.                                    H.Z.

Ho gyan to vább? – FIP
elõ adás a Nádasdy Szak kö zép is ko lá ban

Meg újul nak a szo ci á lis 
bér la ká sok Csepregen
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• Iklanberény
Iklanberényi ad vent

Rö vi dek a nap pa lok, hos  szab bak az éj sza -
kák,  kö ze leg az év vé ge. Meg je len nek a ka -
rá cso nyi dí szek az ut cá kon,  te re ken. Meg ér -
ke zett  az ad ven ti idõ szak. Iklanberénybe is el -
kez dõ dött a ka rá cso nyi ké szü lõ dés. Fel ke rül -
tek az ün ne pi fé nyek, fel dí szí tet ték a fa lu ka rá -
csony fá ját. El ké szült az ad ven ti ko szo rú a

Sulics csa lád se gít sé gé vel. A kis te le pü lés ká -
pol ná ja is ün ne pi fény be pom pá zik mely re
tor más li ge ti Bencsik Fe renc tõl ka pott an gyal
ke rült. A ka rá cso nyi  an gyal vi lá gí tás ban
Heinz Sevenich se gí tett.

A vi lá gí tást pe dig Ró ka La jos nak és fe le sé -
gé nek Ani kó nak kö szön he ti a fa lu. Az ön kor -
mány zat az el sõ gyer tya meg gyúj tá sa kor
meg ven dé gel te a te le pü lés la kó it. Az el kö vet -
ke zõ hét vé ge ken is ter ve zik, hogy együtt
gyújt ják meg a gyer tyát a kis  kö zös ség. 

Sulics Bo gi

Rövid hírek

Éven te meg is mét lõ dõ, ked ves prog ram ja
ön kor mány za tunk nak, hogy kö szön tõ ün nep sé -
get szer vez a fa lu idõs la ko sai szá má ra, amely
idén no vem ber 13-án, a cso dá san fel újí tott,
ked velt ven dég lá tó he lyen ke rült meg ren de zés -
re. A va rázs la tos szép sé gû te rem ben, a me se be -
li „te rülj asz tal kát” idé zõ ven dég lá tás kí sé re té -
ben, a he lyi óvo dá -
sok és is ko lá sok, va -
la mint a Szín ját szó
kör 100 éve sek
klub ját meg ele ve ní -
tõ mû so ra kész tet te
öröm te li, nagy
taps ra az ün ne pel -
te ket. Az est meg le -
pe tés sztár ven dé -
gei Il lés Gab ri el la, s
a részt ve võk if jú ko -
rá nak leg ked vel -
tebb slá ge re it elõ -
adó Krasznai Ta más vol tak, akik szí vet-lel ket gyö -
nyör köd te tõ dal la ma i kat jó íz lé sû hu mor ral is fû -
sze rez ték. Meg ha tott pil la na tok ta núi vol tunk,
ami kor pol gár mes te rünk ez út tal is kö szön töt te
köz sé günk leg idõ sebb pol gá ra it, Hor váth
Ferencnét, és Domnanics Er nõt, s egyút tal kö -
szö ne tet mon dott a he lyi Nyug dí jas Klub nak is, a
fa lu éle té ben hos  szú évek óta ta nú sí tott, ak tív,
nél kü löz he tet len se gít sé get nyúj tó te vé keny sé -
gé ért. A csak nem éj fé lig tar tó, de rûs ös  sze jö ve -
tel kü lön örö me volt, Ma jor Mik lós úr ka rá cso nyi
ün nep lés re szó ló meg hí vá sa, mely nek ke re té -

ben de cem ber fo lya mán im már ha to dik al ka -
lom mal lát ja ven dé gül kis fa lunk több mint száz
fõt szám lá ló nyug dí jas kor osz tá lyát.

A hó nap má so dik fe le is tar to ga tott ün ne pi pil -
la na to kat. No vem ber 21-én a he lyi ke resz té nyi kó -
rus adott gyö nyö rû temp lo mi kon cer tet Szent Er zsé -
bet nek, a sze gé nyek párt fo gó já nak tisz te le té re. A

kö zel egy órás, fe le ba rá ti sze re te tet erõ sí tõ áhí tat
be fe je zé se ként a Ke resz té nyi Pék ség ál tal sü tött
Szent Er zsé bet ci pók kal, meg ha tot tan tá voz tak a
hí võk. A kö vet ke zõ nap va sár nap dél után ja pe -
dig már Ad ven tet idéz te a Pla tán té ri han gu la tos
vá sár ke re té ben, amely min den ed di gi nél na -
gyobb lá to ga tott sá got mond hat ma gá é nak íz -
lé ses, szép kéz mû ves ter mé ke i vel. A Fa lu fej lesz tõ
Egye sü let ál tal ren de zett ese mé nyen a részt ve -
võk sö té te dé sig kor tyol gat ták a fi nom for ralt bort
a kö zel gõ ka rá cso nyi ün ne pek örö me i rõl és ese -
mé nye i rõl be szél get ve.                            Ma jor

Egyházasfalu
novemberi örömei
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Ös  sze tar tó a fa lu la kos sá ga, ren ge teg a prog -
ram. Mun ka nél kü li nincs, a köz mun ká sok a kas té -
lyon dol goz tak az el múlt he tek ben. 

„Ha kör be zár nák a fa lut egy fal lal, ak kor is
meg él nénk” – ér té kelt 2015. vé gén Sán dor Jó zsef
pol gár mes ter. A mun ka hí ve, nem a di csek vé sé,
pe dig van mi re büsz ké nek len ni Egyházasfaluban. 

Épül-szé pül Egyházasfalu kas té lya. De cem ber
kö ze pén át ad ják a fel újí tott te tõ szer ke ze tet. 

– Tel je sen hi á nyoz tak da ra bok, jól lát szik, hogy
mek ko ra mun ka volt, az alap ja i tól hi á nyoz tak fö -
dém ré szek – mu tat ta Sán dor Jó zsef pol gár mes ter.

9,5 mil lió fo rin tos be ru há zás zá rul, a be ke rü lé si
költ ség na gyobb ré szét, 5 mil lió fo rin tot a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap for rá sá ból fi nan szí roz ták. Ez egy elõ -
re az ál lag meg óvás egy ré sze, en nél ko mo lyabb
ter vek van nak a ki pu colt ker tû épü let tel.

– Hi ány zik egy kul túr ház, az nincs Egy há zas -
fa lu ban. Épí te nénk, de 2021-ig biz to san nem
lesz rá Eu ró pai Uni ós pá lyá za ti for rás. Ek kor gon -
dol tunk ar ra, hogy a kas tély jó kö zös sé gi tér len -
ne – me sél te a pol gár mes ter. Ki bõ ví te nék hát ra -
fe lé az egyik szár nyat. A kö zös sé gi tér be la ká sa
nem prob lé ma: a Fa lu fej lesz tõ Egye sü let csak
az egyik ci vil szer ve zõ dés, ak tí vak még a he lyi
tûz ol tók és a sport egye sü let is. Plusz ki adást,
költ sé get per sze nem sze ret ne ma gá nak az ön -
kor mány zat, ezért ön fenn tar tó vá ten nék a XVIII.
szá zad ban épült Ebergényi-kastélyt. A ma már
ek lek ti kus stí lu sú épü let hasz nos alap te rü le te 530
négy zet mé ter. Ha a kul tu rá lis köz pont el ké szül,
ak kor is ma rad hely há rom ki sebb la kás ki ala kí -
tá sá nak.

– Fecs ke ház ként mû köd het ne, a fi a ta lok ked -
vez mé nyes lak ha tás hoz jut ná nak, ha le te le ped -
nek a fa lu ban, tud ná nak gyûj tö get ni a jel ké pes
ös  sze gû bér le ti díj mel lett.

Eh hez per sze tel jes fel újí tás ra van szük ség, ah -
hoz 66 mil lió fo rint nyi pá lyá za ti pénzt re mél az ön -
kor mány zat. Az ud var ren de zés is el kez dõ dött: a hi -
va tal-egész ség ház épü let tel kö zö sen két hek tá ros
te rü let le het egy sza bad té ri lé te sít mény. Az ala pok

már lát sza nak, ren de zett, fe dett kö zös sé gi tér te rül
el a gaz ból „elõ ke rült” pla tán elõtt. A fa óri á si és
kör be „rej té lye se” ki ta po sott sáv…

– Az ovi sok szok ták kör be áll ni, ölel ge tik a nyolc
mé te res át mé rõt – me sél te a pol gár mes ter.

S ha már ovi sok: bõ vül a fa lu, a szó szo ros ér tel -
mé ben is. 

– Ki lenc ter hes kis ma mánk van, azért ez egy
861 lel kes fa lu ban nagy szó! – mond ta büsz kén a
pol gár mes ter az év ér té ke lés ap ro pó ján. Több szá -
mot is so rolt: 54 „sa ját” gye rek jár az is ko lá ba, 25

az ovi ba. Az óvo da cso port ja it kény sze rû ség bõl
össze von ták. Az ered mény pe dig nem ke ser gés a
meg szo rí tá so kon, ha nem öröm: egy csa lá di as in -
téz mény jött lét re. 

A de cem ber is moz gal mas Egyházasfaluban.
10-én ér té ke lik az évet: köz meg hall ga tást tart a te -
le pü lés ve ze té se. Köz ben az év vé gi ün ne pe ket
meg ün nep li a kö zös ség: kö zö sen ké szí tet ték a ka -
rá cso nyi de ko rá ci ót, a ko szo rú fo nás hely szí ne már
ha gyo má nyo san a pol gár mes ter pin ce volt. A Két
ko szo rú is ké szül ilyen kor: mind a két temp lom elé
ke rült egy-egy. A fér fi ak Bet le he met ál lí tot tak, vá sá -
ro zás sal kez dõ dött már ad vent elõtt a ka rá csony -
vá rás. A Mi ku lás hin tón ér ke zik a gye re kek hez, fel -
lép a he lyi ke resz tény kó rus, a rép ce la ki ének kar
pe dig gó ti kus ze nét hoz Egyházasfaluba.         yde

Kész a kastélytetõ, késõbb 
fecskeház lehet a földszinten
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Rövid hírek
• Lócs

Lobog az elsõ gyertyaláng

Lócson ad vent el sõ szom bat ján az ün ne pi
szent mi se után a fa lu be li ek nem tér tek ha za
ott ho na ik ba, ha nem a fa lu fõ te ré re si et tek,
hogy a szé pen fel dí szí tett ad ven ti ko szo rú, és
bet le hem mel lett ün nep re gyûl je nek ös  sze. A
fa lu kö zös sé gé ben Szalai Gá bor plé bá nos úr
meg szen tel te az ad ven ti jel ké pe ket, majd
meg hitt, vá ra ko zás sal te li gon do la tok és ének

kí sé re té ben fel lob bant a ko szo rún az elsõ -
gyertya fény lõ láng ja. Az ün nep lõ kö zös sé get
a szer ve zõk for ralt bor ral, te á val és a há zi asz -
 szony ok ál tal ké szí tett fi nom há zi sü te mén  nyel
kí nál ták. A be szél ge té sek so rán vá ra ko zás sal
te kin tet tek a kö zel gõ ün nep fe lé.               bse

A bü ki is ko la Pe da gó gi ai prog ram já ban ki -
emelt sze re pet kap az egész sé ges élet mód ra ne -
ve lés. A ta nu lók szá má ra mind a tan órai, mind a
tan órán kí vü li fog lal ko zá sok ke re té ben több olyan
le he tõ sé get biz to sí ta nak, ame lyek kel az egész ség
fon tos sá gá ra hív ják fel a di á kok fi gyel mét. No vem -
ber 9-13-ig a - Nest lé ál tal tá mo ga tott- egész ség -
ne ve lé si hét ke re té ben mind há rom ta go za ton vál -
to za tos prog ra mo kat szer vez tek. A hét fõi reg ge li
tor nát kö ve tõ en a rép ce la ki Pan non tej Zrt. mun ka -
tár sai is mer tet ték meg a di á ko kat a sajt ké szí tés rej -
tel me i vel, és kós tol hat ták a fi no mabb nál-fi no -
mabb saj to kat a gyár tá mo ga tá sá val.

Az al só sok a fog or vos nál is tet tek lá to ga tást,
és fo gas kér dé sek re vá la szol tak. Gyü möl csök bõl
szebb nél szebb mandalákat ké szí tet tek a leg ki -
seb bek, és meg is et ték az egész ség vo na tát, az
egész ség órát, vagy ép pen a pál ma fás ten ger -
par tot áb rá zo ló gyü mölcs ké pe ket. Mi hály ka Ti bor,
aki az is ko la gyü mölcs prog ram ke re té ben egész
év ben el lát ja ta nu ló in kat al má val és kör té vel,
most még több fi nom ság gal tá mo gat ta a gye re -
ke ket. A fel sõ sök az FNP fõzõsuliban mé zes ka lá -
csot sü töt tek, gyü mölcs sa lá tát, vi dám szend vi cse -
ket, ven dég vá ró zöld sé ges fa lat ká kat ké szí tet tek
és fo gyasz tot tak. A já té kos ve tél ke dõn a fel sõs
csa pa tok mér ték ös  sze is me re te i ket a fû sze rek rõl,
gyü möl csök rõl, zöld sé gek rõl. Rí met is fa rag tak az
egész ség rõl. Az al só sok min den nap egy kér dés
meg vá la szo lá sá val és a vi ta min va dá szat tal is bi -

zo nyí tot ták is me re te i ket az egész ség fon tos sá gá -
ról. Moz gás ban sem volt hi ány a hé ten. A tel jes di -
ák se reg részt vett va la mi lyen szer ve zett moz gás -
for má ban a min den na pi test ne ve lés órá kon kí vül
is. Gyógy sze rész tar tott elõ adást és be mu ta tót a 3-
4. év fo lya mo sok nak. Meg is mer tet te õket a

gyógy nö vé nyek kel, a be lõ lük ké szí tett te ák kal és
gyógy-ké szít mé nyek kel is. A hét prog ram ja i ra a
ko ro nát a mé hek rõl, a méz rõl, a méz ké szí té sé rõl
és fo gyasz tá sá ról tar tott in te rak tív elõ adá sok, kós -
to lók tet ték fel. Ezek kel a méz kós to lók kal be kap -
cso ló dott az is ko la is az Eu ró pai Mé zes Reg ge li
Prog ram ba. A prog ram ré vén re mél he tõ leg egy re
több gye rek sze re ti meg és fo gyaszt ja a mé zet a
min den nap ok so rán. A szak is ko lás csa pa tok „Fõ -
zõcs ke, de ökosan” fõ zõ ver se nyén pe dig a paleo
éte lek kap tak hang sú lyos sze re pet. Kö szö net tel
tar to zunk min den ki nek, aki a ren dez vé nyün ket
bár mi mó don tá mo gat ta.                                bse

Egészségünkre

Haladó kivitelezés – újabb lakossági egyeztetés
A 2015. ok tó ber 12-i la kos sá gi fó ru mot kö ve -

tõ en egy újabb egyez te tés re in vi tál ta Csepreg
Vá ros Pol gár mes te re a Cso ko nai és a Nádasdy
ut ca egy sza ka szá nak la kó it.

Mi u tán az ut cá ban fel mé rés re ke rült a
szenny víz és ivó víz há ló za tá nak ál la po ta, az
ön kor mány zat meg ren del te an nak re konst -
ruk ci ó ját 6 586 474 Ft ér ték ben. Az ivó víz el lá -
tó há ló zat re konst ruk ci ós ki vi te le zé se le zá rult,
mely so rán ki cse ré lés re ke rült 34 db csõ bék -
lyó a be kö tõ ve ze té ke ken, 34 db víz mé rõ ak na
óra elõt ti el zá ró, il let ve 5 db tûz csap.

Meg kez dõd tek azon ban a szenny víz el ve ze -
tõ há ló zat re konst ruk ci ós mun ká la tai is, me lyet a
szer zõ dés ér tel mé ben – amennyi ben az idõ já -
rás is le he tõ vé te szi – 2015. de cem ber vé gé vel
be fe jez nek a ki vi te le zõk.

Mind eköz ben no vem ber 19-én csü tör tö -
kön a Cso ko nai ut ca csa pa dék víz el ve ze tés
ter vei is új ra az érin tet tek elé ke rül tek, hi szen a

ko ráb bi fó ru mot an nak je gyé ben zár ták,
hogy a ja vas la tok kal át dol go zott ter vek is mét
a la kók elé ke rül nek.

„Örü lök an nak, hogy a la kos ság ilyen ak -
tí van részt vett az egyez te té se ken, mely nek
kö szön he tõ en si ke rült egy komp ro mis  szu mos

ter vet el fo gad ni. A mun ká la tok
re mél he tõ leg már jö võ ta vas  szal
meg kez dõd het nek, fel ké szül ten
vár juk a pá lyá za ti for rás ki írá sát.
Ad dig is bí zom ab ban, hogy
kép vi se lõ-tes tü let min den tag ja
tá mo gat ni fog ja azon el kép ze -
lé sem, hogy a je len leg ren del -
ke zés re ál ló je len tõs for rást a jö -
võ évi, 2016-os költ ség ve tés ben
er re a cél ra ne ve sít ve el kü lö nít -

se.” – nyi lat koz ta Vlasich Krisz ti án Csepreg
Vá ros Pol gár mes te re.

OT
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Ad vent el sõ va sár nap já nak elõ -
est éjén im már ti ze dik al ka lom mal
gyûl tek ös  sze a bü ki is ko la pe da gó -
gu sai és a gye re kek szü lei a Mû ve lõ -
dé si Köz pont nagy ter mé ben, hogy
kö zö sen gyújt sák meg az ad ven ti ko -
szo rú el sõ gyer tyá ját ün ne pé lyes ke -

re tek kö zött. Ha gyo mány te rem tõ
szán dék kal 2006-ban a be já ró ta nu -
lók szü le i nek kez de mé nye zé sé re
szer vez ték meg az el sõ tea es tet,
mely nek cél ja a szü lõk és pe da gó -
gu sok fo ga dó órá nál, szü lõi ér te kez -
let nél kö tet le nebb ta lál ko zó ja, és
egy ben a szü lõk kö zöt ti is mer ke dés is
volt. Az év leg szebb idõ szak ára tet ték
a ren dez vény idõ pont ját, hi szen az
ad ven ti vá ra ko zás ide jén, a meg hitt -
ség, a nyu ga lom per ce it sze ret ték
vol na meg ra gad ni er re az ös  sze jö ve -
tel re. Az óta min den év ben ez zel az
ün nep pel in dul az is ko la ad ven ti ün -
nep ség so ro za ta. A ven dé ge ket

Pócza Csa ba igaz ga tó úr és
Szabadkainé Brindicsár Or so lya, a
szü lõi mun ka kö zös ség el nö ke kö szön -
töt te.  A gye re kek ked ves kö szön tõ
mû so ra után a be szél ge té sé volt a
fõ sze rep, ter mé sze te sen az ös  sze fo -
gás ról, a szü lõk és pe da gó gu sok

együt tes mun ká -
já ról, a gyer me -
kek min den na pi
te vé keny sé gé rõl.
Köz ben te á val és
fi nom há zi sü te -
mén  nyel kí nál ták
egy mást a je len -
lé võk. A pe da gó -
gu sok Tea ének -
együt te se lé pett

szín pad ra, mint min den év ben, akik
tél - és ün nep kö szön tõ da la ik kal
emel ték az est han gu la tát. Az idei év -
ben vissza lá to gat tak az öreg di ák ok is
egy dal ere jé ig és a leg ki seb bek is
együtt éne kel tek nagy lel ke sen a ta -
nár né nik kel. A kez de mé nye zés si ke -
res volt, min den év ben egy re több
ér dek lõ dõ szü lõ je lez te rész vé te li
szán dé kát ezen a ta lál ko zón.  A ju bi -
le u mi ren dez vény re meg két sze re zõ -
dött a részt ve võk szá ma az el sõ al ka -
lom hoz ké pest. A meg hitt hang vé te -
lû es te min den ki nek kel le mes per ce -
ket szer zett, meg ala poz ta az ád ven ti
vá ra ko zás han gu la tát.                  Bse

Szá mos la kos sá gi egyez te tés nek
adott ott hont az el múlt he tek ben a
Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va -
tal ta nács ko zó ter me, hi szen a 2015-
ös köz meg hall ga tást és a Cso ko nai
ut ca csa pa dék víz el ve ze té sét tár -
gya ló két fó ru mot kö ve tõ en újabb la -
kos sá gi egyez te tés zaj lott no vem ber
23-án az adók té má já ban.

Az idei esz ten dõ ben négy al ka -
lom mal tár gyal ta a kép vi se lõ-tes tü let
az adók té má ját, azon ban Vlasich
Krisz ti án pol gár mes ter ígé re té hez hí -
ven, nem ke rül het tek ad -
dig a mó do sí tá sok el fo ga -
dás ra, míg azo kat a la kos -
ság meg nem is mer te.

En nek adott re mek le -
he tõ sé get a fó rum, ahol
bár sze rény szám ban, de
kép vi sel tet ték ma gu kat a
he lyi vál lal ko zók mel lett a
gaz dák és a ma gán sze -
mé lyek is.

A fó rum so rán el hang zott vé le -
mé nyek és hoz zá szó lá sok kö vet kez -
te té se ként el mond ha tó, hogy a köz -
vé le mény meg egye zik a pol gár mes -
ter ál tal tá mo ga tot tal is, mely sze rint
csak ab ban az eset ben dönt sön a
kép vi se lõ-tes tü let az adók eme lé se
mel lett, ha az zal egye tem ben a köz -
ter het vi se lõk kö re is bõ vül, így biz to -
sít va az igaz sá gos ság el vét. To váb bá

a leg fon to sabb cél, hogy az adó -
eme lés bõl be fo lyó plusz for rá so kat
fej lesz té sek re kell for dí ta ni, ez ál tal az
adó zók sa ját ma guk is meg ta pasz -
tal hat ják, hogy plusz ki adá sa i kat
nem az in téz mé nyi mû kö dés emész ti
majd fel.

A té mát no vem ber 26-i ülé sén
tár gyal ta az öt fõ vel ülé se zõ kép vi se -
lõ-tes tü let, mely nek so rán Pol gár mes -
ter úr épít mény adó ra vo nat ko zó mó -
do sí tó ja vas la tát csu pán egy fõ tá -
mo gat ta, így az a 75 Ft-os eme lés

he lyett 100 Ft-al emel ke dik a 2016-
os esz ten dõ tõl, te hát 300 Ft-ról 400
Ft-ra vál to zik négy zet mé te ren ként. Az
ide gen for gal mi adó 300 Ft-ról 400 Ft-
ra vál to zik, míg a kom mu ná lis adó
évi 8 000 Ft-ról 12 000 Ft-ra nö vek szik.
Új adó be ve ze té sé rõl is dön tött a tes -
tü let, mely a ter mõ föld nek nem mi -
nõ sü lõ adó tár gyak ra fog vo nat koz ni.

OT

Adventi teaeste 
a büki iskolában

La kos sá gi fó rum 
az adók té má já ban



14

2015. decem
ber V. évfolyam

 12. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

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
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E

M
B

E
R

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

P R O G R A M A J Á N L Ó
De cem ber 6 – 2016. feb ru ár 21. Sop ron ban, a Liszt

F. Kon fe ren cia és Kul tu rá lis Köz pont Mun kácsy-ter mé ben:
Is te nek, em be rek, ha lot tak – ki ál lí tás a Szép mû vé sze ti Mú -
ze um Egyip to mi Gyûj te mé nyé nek re mek mû ve i bõl.

De cem ber 12-én, szom ba ton Lukácsházán: Lu ca na pi
„Új bor di csé re te” – tér sé gi új bo rok be mu ta tó ja.

De cem ber 13-án, va sár nap a reg ge li órák ban né -
hány te le pü lé sen: Lu cá zás.

De cem ber 13-án va sár nap 13.30 óra kor a Bü ki Für -
dõ ben, 16 ó. Csepregen, a Pro me ná don, 16 ó. a Bü ki
Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár Atriumában: Ad -
ven ti gyer tya gyúj tás - mû sor ral.

De cem ber 13-án és 20-án, vasárnap 14 ó. a Bü ki
MSK Atri umá ban: Ad ven ti vá sár.

De cem ber 14-én, hét fõn 17 ó. Csepregen a PSMSHK-
ban: A Csepregi Ze ne is ko la ka rá cso nyi kon cert je.

De cem ber 15-én, ked den 19 ó. Szom bat he lyen az
Agora MSH-ban: Koncz Zsu zsa kon cert.

De cem ber 15-én, ked den 19 ó. Sop ron ban, a Liszt F.
KKK-ban: Var ga Gá bor Jazz Trió és ba rá tai Ka rá cso nyi
kon cert je.

De cem ber 19-én, szom ba ton 18 ó. a Bü ki MSK szín -
ház ter mé ben: Vá sá ri André ad ven ti kon cert je.

De cem ber 20-án va sár nap 13.30 óra kor a Bü ki Für -
dõ ben, 15.30 ó. Csepregen, a Pro me ná don: Ad ven ti
gyer tya gyúj tás - mû sor ral.

De cem ber 20-án, va sár nap 15 ó. a Bü ki MSK
Atriumában: Regös találkozó.

De cem ber 20-án, va sár nap 16 ó. Csepregen a
PSMSHK-ban: A Csepregi Vegyeskar Egye sü let ka rá cso nyi
hang ver se nye.

De cem ber 20-án, va sár nap Kõ sze gen a Jé zus Szí ve
temp lom ban: Ka rá cso nyi hang ver seny.

De cem ber 23-án, szer dán 16.30 ó. Csepregen, a
Pro me ná don: Sza bad té ri pász tor já ték – az If jú sá gi Hit tan -
cso port elõ adá sá ban.

De cem ber 26-án, szom ba ton 18 ó. Csepregen a Szt.
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 27-én, va sár nap 12.30 órá tól a csepregi
„szõ lõ he gye ken”: Já nos na pi for ralt bo ros tú ra.

De cem ber 28-án, hét fõn Szom bat he lyen az Agora
MSH-ban: Lord – Kárpátia – Ossián kon cert.

De cem ber 31-én, csü tör tö kön Kõ szeg vá ros ut cá in:
Szil vesz te ri fu tás.

De cem ber 31-én, csü tör tö kön 19 órá tól Bü kön a Für -
dõ ét te rem ben: Szil vesz te ri prog ra mok.

De cem ber 31-én, csü tör tö kön éj jel több te le pü lés
fõ te rén: Szil vesz ter 2015.

2016. ja nu ár 8-10. Bü kön, a Sport csar nok ban: III.
Sport bü fé Te rem lab da rú gó Tor na.

Ja nu ár 10-én, va sár nap 19 ó. Szom bat he lyen az
Agora MSH-ban: A dal ne ked szól – a Ge ne rál Együt tes
kon cert je.

Ja nu ár 22-én, pén te ken 18 ó. a Bü ki MSK-ban: Su dár
Lászlóné T. Mol nár Zsu zsan na: Ju dit ból Malvina lesz c.
köny ve be mu ta tó ja. A szer zõ vel be szél get dr. Fûz fa Ba lázs
iro da lom tör té nész, a ki adó ve ze tõ je. Köz re mû köd nek a
Csepregi Ol va só kör tag jai.

Ja nu ár 23-án, szom ba ton Kõ sze gen, a Jurisics vár
lo vag ter mé ben: Ipa ros bál.

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)

De cem ber 1. Kedd Dr. Nagy Má ria • 2.
Szer  da Dr. Bencsik Ist ván • 3. Csü tör tök Dr.
Müller And rás • 4. Pén tek Dr. Su dár Zsu -
zsan na • 5. Szom bat Dr. Petro An dor • 6.
Va sár nap Dr. Petro An dor • 7. Hét fõ Dr.
Bencsik Ist ván • 8. Kedd Dr. Nagy Má ria •
9. Szer da Dr. Bencsik Ist ván • 10. Csü tör tök
Dr. Müller And rás • 11. Pén tek Dr. Szilasi Im -
re • 12. Szom bat Dr. Szilasi Im re ( 24 óra) •
13. Va sár nap Dr. Szilasi Im re • 14. Hét fõ Dr.
Szilasi Im re • 15. Kedd Dr. Nagy Má ria •
16. Szer da Dr. Ben ce Zsolt • 17. Csü tör tök
Dr. Müller And rás • 18. Pén tek Dr. Szilasi Im -
re • 19. Szom bat Dr. Kator Mik lós • 20. Va -
sár nap Dr. Nagy Gá bor • 21. Hét fõ Dr. Föl -
di Sán dor • 22. Kedd Dr. Föl di Sán dor • 23.
Szer da Dr. Kator Mik lós • 24. Csü tör tök Dr.
Nagy Gá bor • 25. Pén tek Dr. Su dár Zsu -
zsan na  • 26. Szom bat Dr. Szilasi Im re • 27.
Va sár nap Dr. Szilasi Im re • 28. Hét fõ Dr.
Müller And rás • 29. Kedd Dr. Föl di Sán dor
• 30. Szer da Dr. Su dár Zsu zsan na • 31.
Csü tör tök Dr. Kator Mik lós 

Január 1. Pén tek Dr. Nagy Gá bor • 2.
Szom bat Dr. Kator Mik lós • 3. Va sár nap Dr.
Bencsik Ist ván

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 is mét
Er zsé bet-na pi mû sor ral vár ták az ér -
dek lõ dõ ket a csepregi Pe tõ fi Sán dor
Mûvelõdési-Sportház és Könyv tár -
ban no vem ber 21-én.

Elõ ször a  Far kas Sán dor Egy let
Tag jai  ad tak elõ vi dám, szó ra koz ta -
tó da ra bot, majd a Gyöngyös her -
máni Szent ki rá lyi  Pol gá ri kör nó tá sai
„bo ros” nó tá kat ad tak elõ, nagy si -
kert arat va. Meg ala poz ták a jó han -
gu la tot a bor be mu ta tó ra.

Ez után a csepregi Bor ba rát Höl -
gyek Egye sü le te va la mint a
csepregi Hegy köz ség bo ros gaz dái
kap tak le he tõ sé get, hogy be mu tat -
has sák az új bo ro kat.

Örültünk, hogy a lukácsházi Bor -
ba rát Höl gyek va la mint a kõ sze gi

borosgazdák és a  kõ sze gi Bor ba rát
Höl gyek  is kép vi sel tet ték ma gu kat
ezen az es tén. Kü lön meg tisz tel te tés

volt szá munk ra hogy  a Bor ki rály nõ  is
el jött a be mu ta tó ra.

Az idei év ben Hor váth Csa ba  és
Hor váth Jó zsef  mu tat hat ta be új bo -
rát az ér dek lõ dõk nek.

A plé bá nos úr meg ál dot ta az új
bort, majd  a pol gár mes ter úr, va la -
mint Hor váth Edi na, a Bor ba rát Höl -
gyek  ve ze tõ je is kö szön töt te  az
egy be gyûlt ven dé ge ket.

Az au lá ban az tán a ven dé gek
meg is kós tol hat ták a gaz dák re -
mény tel jes, jó  bo ra it, de a gaz dák is
kí ván csi ak vol tak egy más bo ra i ra,
egy más õszin te  vé le mé nyé re. Ter -
mé sze te sen a zsí ros ke nyér és a ba -
rá ti be szél ge té sek sem ma rad hat tak
el a kós tol ga tás köz ben.

Re mél jük, hogy  a Víz ke resz ti Bor -
be mu ta tó ra to vább fej lõd nek, ér nek
ezek a bo rok. 

Horváthné 
Pa dos Te réz

A legidõsebb csepregi 
borosgazda is elhozta a borát

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

„Bor, bor, bor de jó a csepregi bor”
ERZSÉBET- NAPI ÚJ BORBEMUTATÓ CSEPREGEN
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Ne ve em lí té sé nek 750 éves ju bi le u ma mel lett
idén több ke rek év for du ló is kap cso ló dik a kis vá -
ros hoz. No vem ber utol só va sár nap ján a Bü ki Evan -
gé li kus Egy ház köz ség ün ne pi is ten tisz te le tet tar tott,
hi szen II. Jó zsef tü rel mi ren de le te után, 230 éve
épít het ték és 1785. ad vent 1. va sár nap ján szen tel -
ték fel a gyü le ke zet temp lo mát. A szer tar tást kö ve -
tõ en mu tat ták be Sza bó Jó zsef: A Bü ki Evan gé li kus
Egy ház köz ség tör té ne te cí mû köny vét.

Az ün nep re ér ke zõ hí ve ket és ven dé ge ket az
if jú sá gi ön kor mány zat és a báb cso port ál tal ké szí -
tett bet le hem vár ta. A részt ve võ ket Si mon Ré ka lel -
kész nõ kö szön töt te. Em lé kez te tett a gyü le ke zet
több száz éves múlt já ra, küz del me i re és a lócsi hí -
vek kel össze fo gó há rom bü ki ek ál do za tos te vé -
keny sé gé re, mely a temp lom fel épí té sét ered mé -
nyez te. Az is ten tisz te le ten részt vett és igét hir de tett
Szemerei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke. Be szélt ar ról, hogy az új
egy há zi év kez de tén meg ál lunk és el gon dol ko -
dunk a vi lág ban tör té nõ ese mé nye ken, s azon,
hogy mi vár ránk? Is ten és fia egé szen más képp
ol dot ták meg a prob lé má kat, mint az em ber gon -
dol ná és a pró fé ták jö ven döl ték. Jé zus nem erõ -
szak kal, ha nem a sze líd ség és a bé kes ség sza vá -
val ér te el a cél ját. Õ és a sze re tet min dig ve lünk
van – fo gal ma zott a püs pök –, s ez táv la tot nyit

elõt tünk. Az úr va cso ra osz tás ban köz re mû kö dött
Szidoly Ro land te o ló gus hall ga tó is. Köz ben ének -
kel szol gált a Bü ki Nõi Kar.

A szer tar tást ün ne pi köz gyû lés kö vet te, me -
lyen be mu ta tás ra ke rült Sza bó Jó zsef, kez det ben
rk. ka to li kus kán tor ta ní tó, majd ta nár és hely tör -

té nész gyü le ke zet-tör té ne ti mû ve, mely év ti ze -
dek óta ki adás ra várt. A vá ro si ön kor mány zat és
a püs pök úr tá mo ga tá sá val a Ma gyar Nyu gat
Könyv ki adó je len tet te meg.  Gyurácz Fe renc, a
ki adó tu laj do no sa és ve ze tõ je mél tat ta a szer zõ
mun kás sá gát, ki emel te: nagy sze re pe van ab -
ban, hogy a te le pü lés múlt ját és nép raj zát jól is -

mer het jük. Az egy ház tör té ne ti könyv az egyik
leg ala po sabb és leg ér té ke sebb mû ve.  A kéz -
irat el ké szül te utá ni év ti ze dek gyü le ke zet-tör té -
ne ti ada ta i val Si mon Ré ka lel kész nõ egé szí tet te
ki Jós ka bá csi mun ká ját. D. Keveházi Lász ló,
evan gé li kus lel kész, egy ház tör té nész már a

könyv elõ sza vá ban is el is me rõ en
szól a szer zõ ökomeniát meg elõ zõ
em pá ti á já ról a má sik val lás sal
kap cso lat ban. A köz gyû lé sen el -
mond ta, hogy eb ben sze re pe volt
a ko ra be li lel kész nek, Fü löp De zsõ -
nek, aki az 1930-as évek tõl kez dõ -
dõ en a val lá sok kö ze le dé sét szor -
gal maz ta a te le pü lé sen. Más részt
pe dig Kom já thy La jos lel kész nek,
aki bi za lom mal ad ta át Sza bó Jó -
zsef nek az evan gé li kus egy ház ira -
ta it és jegy zõ köny ve it. Ezek és a
szer zõ rend kí vü li tu laj don sá gai

„egy iz gal mas és szé pen meg írt tör té ne tet”
ered mé nyez tek.

Az ün nep ség a gyü le ke ze ti ház ban sze re tet -
ven dég ség gel foly ta tó dott. Majd a fi a ta lok szá -
mol tak be ame ri kai és finn út juk ról. A gye re kek -
nek pe dig kéz mû ves fog lal ko zást tar tot tak.

SF

No vem ber 20-án pén te ken ott ho ná ban kö -
szön töt te Vlasich Krisz tán Csepreg Vá ros Pol gár -
mes te re ki lenc ve ne dik szü le tés nap ja al kal má -
ból Ko vács Józsefnét, Ró za né nit. Ró za né ni jó
egész sé gi ál la pot nak ör vend, szí ve sen vég zi a

mai na pig a ker ti mun kát, így há rom gyer me ke
mel lett, két uno ká já nak és há rom déd uno ká já -
nak büsz ke, te vé keny nagy ma má ja le het.

Ez úton is kí vá nunk ne ki na gyon jó egész sé -
get és sok, bol dog esz ten dõt!                          OT

90 éve szeretetben

Év for du lós ren dez vény Bü kön könyv be mu ta tó val




