Rövid hírek
• Nemesládony
Izgalmas
programok

2019. 11. 23-án, szombaton került megrendezésre az idõsek napi találkozó Meszlenben.
Az egybegyûlteket Õri Zoltán polgármester
köszöntötte szívhez szóló beszédével. A település
vezetõje köszöntõjében kifejtette,
hogy az aktív éveit munkával töltõ
idõsek rászolgáltak a társadalom
megbecsülésére. Kívánta, hogy most
már a gondoskodás és a pihenés
évei következzen be mindannyiuk
életébe. Fontosnak tartja, hogy a
mostani generáció is megtanulja,
mennyi mindent köszönhetünk elõdeinknek, és mi is szeretetre és tiszteletre neveljük
gyermekeinket. Gondolatai után mindenkinek jó
egészséget és nagyon jó szórakozást kívánt.
A hagyományokhoz hûen nem maradtak el
a színes színpadi programok és a finom vacsora
sem. A programot a Salsa La Vida tánccsoport
kezdte. Igazi, vérpezsdítõ latin ritmusokat láthattunk a kubai salsának köszönhetõen, amit egy
kis dominikai bachata koreográfiával fûszereztek. Hatalmas sikert aratott a csapat, ezzel megalapozva az estét.
Ezután a finom vacsorát szolgálták fel. A mindenki által kedvelt húsleves után a húsos tála-

kon mindenki finomabbnál finomabb, ínycsiklandozó falatokkal találkozott. Senki nem maradt éhes. A vacsorát követõen a falu asszonyai
által sütött sütemények kerültek az asztalokra.

Már-már hagyománnyá vált, hogy ezen a jeles napon tiszteletét teszi az egykori Csillag születik TV-s produkció egyik felfedezettje, akit ma
már a Dallamokon át címû mûsorban láthatunk
nap mint nap: Kossuth Gergõ énekes, aki a falubeliek nagy kedvence. Most is, mint mindig, a
tõle megszokott módon kápráztatta el a jelenlévõket és kalauzolta el õket az örökzöld magyar
slágerek és az operett világába.
A rendezvény ismét nagyon jól sikerült. Mindenki jól érezhette magát, kicsit hátrahagyva a
szürke hétköznapokat.
Balázs Anikó

Piroska néni
90 éves
Németh Kálmánné, Piroska néni 90
éves lett. Ebbõl az alkalomból köszöntötte
Egyházasfalu polgármestere, alpolgármester asszonya és aljegyzõje.
yde
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Kicsiny falunk lakóinak az idén se kell
messze utazniuk, hogy a karácsonyra hangolódjanak. December 1-én, advent elsõ
vasárnapján, 16:00 órakor hagyományos
gyer tyagyújtásra kerül sor a Kultúrház udvarán, majd a gyermekek szereplése következik. Az estet a 17:00-kor kezdõdõ Perenyei
betlehemes, valamint Mecséri Doktor Rozália szépirodalmi összeállítása zárja. Az elõadás a Ber zsenyi Dániel Könyvtár jóvoltából
valósulhat meg.
Ha fordítunk egyet a naptárban, máris azt
látjuk, hogy érkezik a Mikulás. A faluban a
nagyszakállú december 8-án vasárnap látogatást tervez. 14:30-kor a Kalimpa színház
elõadásában a Királykisasszony cipõje címû
darabot láthatjuk, szintén a Berzsenyi Dániel
Könyvtár jóvoltából. Majd megérkezik a Télapó bácsi, megrakott puttonyával. Gyerekek,
ha szavaltok egy verset, vagy énekeltek,
megajándékoz Titeket!
December 15-én, vasárnap 14:00 órakor
a nyugdíjasokat ünnepeljük. A kultúrház
nagytermében terített asztallal várjuk majd az
idõsebb korosztályt! A gyermekek szereplése
után meglepetésmûsorral kedveskedünk a jelenlévõknek.
Tar talmas kikapcsolódást kívánunk, és
szép ünnepeket!
Pietrowskiné Végh Andrea

Idõsek napi találkozó Meszlenben
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90 éves hölgyet köszöntöttek
Kilencvenedik születésnapja alkalmából üdvözölték Berényi Mária
nénit Sopronhorpács község vezetése, Czipetics Györgyné jegyzõ
asszony és Talabér Jenõ polgár-

mester. Mária nénit e jeles nap alkalmából a köszöntõk ajándékcsomaggal és miniszteri oklevéllel köszöntötték.
Mária néni felidézte életének
legjelentõsebb pillanatait, amelybõl kiderült, hogy 20 éve lakik
Sopronhorpácson, 70 éves korában költözött ide családjával. Ideköltözésük elõtt Nagyváradon éltek, korábban ott dolgozott tanító-

ként. Gondolatban még a mai napig is otthon van Nagyváradon,
ahol a magyarság összetartása elmondása szerint példaértékû. Nagyon hiányzik neki a város nyüzsgé-

se, de idõskorára megszerette ezt a
nyugodt, csendes falusi környezetet, amelyben jelenleg fiával él.
Mária nénit 3 unokája és hét dédunokája rendszeresen látogatja, kik
igyekeznek mindenben segíteni
neki, aki kora ellenére máig rengeteg házimunkát egyedül lát el. Isten
éltesse még sokáig Mária nénit kis
falunk közösségében!
Igler Patrícia
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„Szép tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.”
(Juhász Gyula)
December az év tizenkettedik hónapja a Gergely-naptárban. A régi
római naptár szerint ez volt az év tízedik hónapja. A tíz latinul „decem”,
innen ered a hónap elnevezése. Miután a januárt és a februárt
hozzáadták az évhez, úgy lett a december a tizenkettedik hónap. Mi,
magyarok Télelõnek, illetve Karácsony havának is nevezzük.
December 22-én kezdõdik hivatalosan a tél, rövidek a nappalok és
hosszúak az éjszakák. Sokszor ázunk-fázunk, didergünk a ködös, nyirkos
utcákon. A hajnali harmat fehér zúzmara formájában fagy rá az
ágakra. A leesõ hó hõszigetelõ, védi a növényeket (a föld alatt és a
föld felett is) a túlzott lehûléstõl. Mi magunk csendesebbé válunk és
szívesebben húzódunk be a jó meleg szobába – olvasni, tanulni, zenét
hallgatni, játszani, pihenni –, mint néhány héttel korábban.
A hónap elején megkezdõdött az adventi idõszak, meggyújtottuk 1jén az elsõ adventi gyertyát. Megnyitottak a karácsonyi vásárok, ahol
elõkerülhetnek a forró italok, hiszen mindenkinek jólesik felmelegedni a
hidegben. A gyerekek már izgatottan várják a Mikulás érkezését, a
hónap derekán pedig felbolydulunk, és lázas ünnepi készülõdés veszi
kezdetét otthonunkban. Ünnepi díszbe öltözik a ház és az emberek
szíve is. Minden egyes vasárnappal és meggyújtott gyertyával
közelebb kerülünk az év legszebb idõszakához, a karácsonyhoz, mely
a béke és a szeretet ünnepe. Ilyenkor a legfontosabb, hogy együtt
vagyunk a családunkkal, és ebben a rohanó világban kellõ figyelmet
és idõt tudunk egymásra fordítani.
Ahogy a karácsony elmúlik, jön a szilveszter. Mielõtt elérkezünk az év
végéhez, álljunk meg egy kicsit, és emlékezzünk a mögöttünk álló évre.
Emlékezzünk a sikereinkre és kudarcainkra, a megszegett és betartott
ígéreteinkre. Arra, amikor a legnagyobb kalandokban volt részünk, és
arra, amikor bezárkóztunk, hogy elkerüljük a csalódást. Valójában errõl
szól a szilveszter. Kapunk még egy esélyt, hogy megbocsássunk, hogy
jobbak legyünk, többet adjunk, többet szeressünk és többet éljünk. Ne
töprengjünk azon, hogy mi lett volna, ha… Örüljünk annak, ami jönni
fog. Fogadjuk meg, hogy jobban odafigyelünk egymásra, jót adjunk.
Ne csak karácsonykor és szilveszterkor, hanem egész évben.
Igler Patrícia

Következõ lapszámunk 2020. január 28-án jelenik meg!
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Fölszállott a páva
portban, szólista és együttes vegyesen, ebbõl
választották ki 12 produkciót, amelyek továbbmehettek. Ezt ott rögtön meg is tudtuk, de az el-

szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok; néptáncegyüttesek – mérhetik össze
a tudásukat. Az elõzõ évekhez hasonlóan 48
produkció áll a Fölszállott a páva színpadára,
karácsony elõtt pedig kiderül, kik lesznek a kategóriák legjobbja, és ki lesz 2019-ben a nézõk
kedvence. A versenybe és az élõ adásba a
horvátzsidányi Kumánovich testvérek is bekerültek. Kata 13, Kristóf 11, Kinga pedig 9 éves.
Mindhárman szeretnek énekelni, mindhárman
zongoráznak. A zongoratanáruk unszolására
keresett édesanyjuk ének csopor tot, majd a
gencsapáti vasi népdalkör Csicsergõ csoport
tagjai lettek. Édesanyjukat kérdeztem a nevezésrõl és a versenyrõl.
– Honnan jött az ötlet, hogy nevezzetek?
– Tanáruk Tanai Erzsi néni, õ kérte, hogy induljanak a gyerekek horvát népdalokkal együtt
és szólóban is a Vass Lajos Népzenei Szövetség
versenyén, ahol végül kiemelt nívódíjat kaptak.
Felkészítõjük Horváth Zsuzsa néni, a helyi kántor,
aki kiskoruk óta ismeri õket. A nevezés az én ötletem volt. Videót és fényképet kellett beküldeni. Július 25-e körül jött az e-mail, hogy bekerültek a szeptemberi válogatóba.
– A gyerekek hogyan fogadták? Hogyan
készülnek a fordulókra?
– A gyerekek a Mûvészetek Völgyében, a
gencsi mûsor és a hor vát éneklés után tudták
meg. Örültek, bár Kata kicsit neheztelt rám. A
válogató szeptember 13-án délután volt a Kunigunda úti tv-székház épületében, ahol az
egész Páva megy most is. 29 énekes volt a cso-

sõ adásig titokban kellett tar tani. A válogató jó
hangulatú, baráti, kedves hatású volt, nem volt
semmi versengés. Nem is számítottunk tovább-

ki, hogy forgasson velük. Aztán kiderült, hogy
Kristóf is énekel, és már vitték is el forgatni. 12
órától kb. 17 óráig szinte nem is volt velünk. Nagyon tetszett neki, jól el is fáradt, és még utána
jött az éneklés.
– Mennyire nehéz a készülés adástól
adásig így az iskola mellett?
– Hetente 1 próba van Zsuzsa nénivel. Kész
csokornak kell lennie az összes többi mûsorra, akkor is, ha nem megyünk tovább. Forgattak róluk
egy kisfilmet még szeptember végén. Egész napos
forgatás volt, az lesz majd a kisfilm róluk. Az is jó élmény volt, és mi is csak ott fogjuk elõször látni. Kaptunk egy mentort, Basits Brankát. Kétszer már járt
nálunk. Õ a szerb kisebbségi zenemûvészeti egyetem népi ének szakán végzett énekes. Nagyon
kedves. Nemrég Lendva városban énekeltek a
gyerekek a Vujicsics Együttessel, ahol Branka énekel a mûsorban, a Héttorony fesztivál keretében.
November 27-én délután indulunk a mûsorba. A
produkció szervezõi küldenek értünk egy kisbuszt,

jutásra, de mégis sikerült. Az elõdöntõ napját
október hónapban tudtuk meg.
– A mûsor reklámjában is a középsõ
gyermek szerepelt. Mi alapján választották ki Kristófot a beharangozó, körbevezetõ reklámra?
– Kristóf bemutató filmje úgy készült, hogy a
fiatal videós fiú és szerkesztõ lány Kingát szúrta

majd szombaton jövünk haza. Az utazást és a hotelt Pesten szintén a Páva rendezi. Szülõk, gyerekek
megyünk, Zsuzsa néni nem vállalta, de Branka végig velük lesz.
Reméljük, hogy a verseny – helyezéstõl függetlenül – a gyerekek részére már igazi karácsonyi
ajándék is lesz. Mi itthonról kísérjük figyelemmel.
SulicsHeni
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Az idei Fölszállott a páva gyerekévadában
a gyerekek ezúttal is négy kategóriában – énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres
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Interjú a Büki Nõi Kar csepregi karvezetõjével
HUSZONÖT ÉVESEK LETTÜNK!
A Büki Nõi Kar 2019. november 16-án
tartotta jubileumi koncertjét a Büki MSK
színháztermében. A kórus karvezetõje a
kezdetektõl Hárominé Orbán Erika, a büki
iskola ének szakos pedagógusa. Sok éven
át együtt tanítottunk. Kérdéseimre szívesen
válaszolt.

séget vonzanak. Többször megfordultunk Bük
testvérvárosában, Törökbálinton. Több kórussal
is ápoljuk a kapcsolatot. A legemlékezetesebb
szereplés viszont Svájchoz köti a kórust.
– Más énekkarral közösen szokott-e fellépni a Nõi Kar?
– Természetesen igen. Én az itthoni rendezvényeinkrõl beszélnék, ahol gyakran fellépünk a
város kórusaival, mint a mai alkalom is. Név szerint a Clemens Madrigálkórus, a Répcementi
Fér fikar, az FNP Általános Iskola Gyermekkórusa,
illetve a helyi horvátok kórusa. Hozzáteszem,
hogy nemrég egy jótékonysági koncerten is
részt vett kórusunk. A jubileumi koncertünk ünnepi fénye rám is ragyogott, hiszen én is alapító
tagja vagyok a kórusnak. Reméljük, még sokáig
tudunk együtt énekelni. Köszönet karvezetõnknek a sok munkáért.
A mûsor után baráti beszélgetéssel folytatódott az est, zárásként pedig elénekeltük közösen
ezt a szép dalt:
„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
Horváthné Pados Teréz
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– Milyen indíttatás hozta létra az énekkart?
– 1994-ben alakult az akkori Mûvelõdési Ház
igazgatónõje Kátai Ferencné kért fel arra, hogy
álljunk páran össze egy karácsonyi mûsoron való szereplésre. Ebbõl a szereplésbõl aztán 25 év
lett. Ebben az idõben Bükön mi voltunk az elsõ
kulturális csoport, akik a mai napig töretlen lendülettel próbálunk hétrõl hétre.
– Kikbõl áll az együttes?
– A csapatban a fiataltól az idõsebb korosztályig mindenki megtalálható. Kezdetben zömmel kollégák énekeltek, de aztán jöttek az ismerõsök, a tanítványok, s a kezdetben 10-12 fõbõl
mára 22 fõre duzzadt a tagság. A kórustársak
fõleg Bükön élnek, de Csepregrõl, Szakonyból,
Bõbõl is járnak át a kóruspróbákra.
– Milyen dalok szerepelnek az együttes
repertoárjában?

– Fontosnak tartjuk népdalaink megismerését, illetve megismertetését. Eleinte egy szólamban szólaltattuk meg a népdalcsokrokat, de
mára már eljutottunk a többszólamú népdalfeldolgozásokig. Fontosnak tartjuk a magyar és az
európai kórusirodalom megismerését és megismertetését. Nagyon szeretjük Balázs Árpád, Bárdos Lajos, Karai József, Bartók Béla és Kodály
Zoltán kórusmûveit tanulni és megszólaltatni.
Nem áll messze tõlünk egy-egy ismertebb operarészlet sem.
– Hány szólam van? Milyen hangszer kíséri általában a kórust?
– Kezdetben természetesen csak egyszólamú dalokat tanultunk, de ma már a többszólamú mûvek tanulása fontos feladat számunkra.
Kórusunk köszönettel és hálával tartozik Bogáti
Péter zongorakísérõnknek, aki Szombathelyrõl
lelkesen jár próbáinkra. Szakmai munkája mellett felvidítja tagságunkat egy-egy fárasztó próba közepette.
– Hol és milyen alkalmakkor énekelt
már a Büki Nõi Kar?
– A fellépések megszámlálhatatlanok. A legtöbb fellépés természetesen Bükön volt különbözõ ünnepélyeken, rendezvényeken. A karácsonyi hangversenyeink mindig nagyszámú közön-
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Irodalom, játék, élménybeszámoló a könyvtárban
Nagygeresd Község Önkormányzata évek
óta részt vesz a Vas Megyei Könyvtárellátási
Rendszer által koordinált programban. Az idei
évben is különbözõ rendezvényeken éltünk a le-

lyekbõl ihletet merített a versírás során. A költeményeken keresztül kirajzolódik a hófödte téli táj
szépsége, az adventi várakozás öröme, és a karácsony érkezésének meghitt hangulata. A találkozó megalapozta a
közelgõ ünnepekre
való ráhangolódást. A
következõ programot
helyszûke miatt a faluházban
tar tottuk,
amelyre fõleg gyere-

adásában. Kubai kerékpáros kalandjairól mesélt, ami felért egy idõutazással. A fotók és az elmesélt történetek hûen tükrözték a latinos életérzést, ami legfõképp a nyugodtságban és a zenében nyilvánul meg. Hallhattunk a rumgyártásról, a szivarkészítésrõl és a kalandosra sikeredett,
krokodilfarmon eltöltött idõrõl. Külön fejezetet
szentelt az autóknak, amelyek közül nem egy
már a 80. évét is elérte, és még mindig forgalomban van. Az elõadás folyamán láthattuk,
hogy az országnak több évtizedes lemaradása

hetõséggel, így a nyusziváró, a gyereknap és
majd a Mikulás-ünnepség mûsora is a rendszer
támogatásával kerültek, illetve kerül megszervezésre. A mûsoros összejöveteleken kívül fõleg íróolvasó találkozót, olvasást népszerûsítõ foglalkozásokat és különbözõ elõadásokat támogat a
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. Az idei évben
Szent András havába, azaz novemberbe sûrûsödtek a könyvtári programok Nagygeresden.
Elsõként Csider Sándor íróval, költõcel, nyugalmazott egyetemi tanárral találkozhattak az érdeklõdõk. Karácsony éjjelén címû verseskötetébõl olvasott fel a szerzõ a hallgatóságnak, és elmesélte azokat a gyermekkori élményeit, ame-

kek érkeztek szüleikkel
vagy nagyszülõjükkel.
A 3D világával, ezen
belül optikai illúziókkal, hologramokkal,
3D-s labirintussal ismerkedhettek a résztvevõk. A bemutatót és a
foglalkozást Zsigri Mária gyermekkönyvtáros tartotta. Különbözõ eszközök segítségével rajzokat,
képeslapokat alkothattak a jelenlévõk a 3D-s
technika jegyében. Sok érdekességet hallottunk
és láttunk, felnõttek és gyerekek egyaránt. A
harmadik programon fényképes és videós élménybeszámolót hallhattunk Nagy Tamás elõ-

van mind az építészet, mind a gasztronómia,
mind az infrastruktúra terén. Kubában megállt az
idõ, de ez adja a báját, ezért keresi fel rengeteg
turista, többek között hazánkból is. Röpke két
óra alatt egy átfogó, a valóságot bemutató, élményekben gazdag beszámolót kaptunk a Karib-tenger egyik gyöngyszemérõl.
Németh Lajosné
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Rövid hírek
• Tormásliget
Ez történt az évben
Az idei évben is meg tudtuk tartani azokat
az eseményeket, amelyeket minden évben.
Farsang, Mikulás-ünnepély, nyugdíjasnap, falunap. Az idén is jelentõs összeggel
támogattuk az iskolakezdést, az idén is tudtunk a felsõfokú tanulóknak önkormányzati
ösztöndíjat adni, havi 6000 Ft/fõ ér tékben.
Saját erõbõl építettünk egy játszóteret 3.3
millió forintért!

Október 30-án – szép számú érdeklõdõ jelenlétében – megalakult az új csepregi képviselõtestület. Dóra György, a helyi választási bizottság elnöke ismertette az október 13-i önkormányzati választás csepregi eredményét. Jó
munkát kívánt a testületnek, s átadta a megbízóleveleket.
Az új polgármester, Horváth Zoltán, az egyhangúan alpolgármesterré választott dr. Dénes
József Attila és a képviselõtestület tagjai letették
az esküt.

• a környezetvédelem erõsítése,
• a Bene-hegyi út rendbetétele – mellette a
borturizmusra építõ közösségi színtér kialakítása,
• a sportegyesület tiszta lappal indul, és átláthatóan kell mûködtetni.

Horváth Zoltán röviden ismertette terveit:
• új munkahelyek teremtése,
• a város bevételeinek növelése,
• a városgazdálkodás újraépítése a helyi vállalkozók bevonásával,
• új építési telkek kialakítása a fiatalok helyben tartása miatt,
• körzetekre osztanák a várost, és mind a 6
képviselõre jutna egy-egy körzet,
• a közösségépítés fejlesztése a civil szervezetek támogatásával és a nemzetiségi önkormányzatok segítségével,

nap szabadság megváltását. Hárominé Orbán
Erika javaslatára még 3 havi – adható – végkielégítést szavaztak meg Vlasich Krisztiánnak.
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének Hárominé Orbán Erikát, tagjainak Oláh
Imrét és Kótai Józsefet, a Családügyi, Kulturális
és Ifjúsági Bizottság elnökének Horváth Gábort,
tagjainak Oláh Imrét és Domnánics Alajost választották a képviselõk közül. A külsõs tagok
megválasztására és a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat módosítására egy következõ ülésen
kerül majd sor.
igás

A részletes program a testület középtávú tervében kerül meghatározásra.
Elfogadták a volt polgármester törvény szerinti 3 havi végkielégítését és a ki nem vett 75
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Az önkormányzat anyagi helyzete stabil,
mint már évek óta. Több pályázatot adtunk
be, sajnos inkább kevesebb, mint több sikerrel, de örülünk annak is, amit kaptunk! Szeretném mindenkinek meg köszönni, aki valamilyen módon segítette a munkánkat.
A továbbiakban is várjuk a lakosok segítségét, javaslatait, ötleteit, hogy még eredményesebb legyen a munkánk és épüljön, szépüljön a településünk!
Ezúton szeretnék mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog
új évet kívánni!
Mester Árpád
polgármester

Új testület Csepregen
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Megalakult Sajtoskál
Község képviselõ-testülete
2019. október 29-én, kedden 17 órakor ült össze
Sajtoskál képviselõ-testülete. A gyûlés hét napirendi
pontból állt. Legelsõként a Helyi Választási Bizottság
elnöke, Kelemen Frigyesné ismertette az október 13ai önkormányzati választás eredményét, s gratulált
minden megválasztott képviselõnek. Megemlítette,
hogy a választás probléma nélkül zajlott. Ezután

Haller Imre polgármester mondott köszönetet. Kifejezte háláját minden szavazópolgárnak, akik szavazatukkal bizalmat szavaztak számára a következõ öt
évben is. Megköszönte a Helyi Választási Bizottság elnökének, a Bizottság tagjainak, illetve az Önkormányzat dolgozóinak munkáját is.
Ezután következett az ünnepélyes eskütétel, mely
során elõször a képviselõ-testület tagjai (Moórné Csuka Anita, Gurbácsné Perenyei Dóra, Horváth Ervin és
Kovács György) tették le az esküt, majd vették át
megbízólevelüket. Ezt Haller Imre polgármester úr eskütétele követte.
A harmadik napirendi pont tartalmazta a polgármesteri program tervezetének ismertetését a követ-

kezõ öt évre. Itt szóba kerültek a lehetséges fejlesztések és pályázatok. A község a Magyar Falu Program
címû pályázat segítségével szeretné felújítani a
Metõc sétány burkolatát, a bérlakások tetõszerkezetét, szigetelését és festését, valamint a mûvelõdési
házat is szeretnék fejleszteni. Ezenkívül tervben van
egy falubusz, valamint a szennyvízcsatorna kiépítése
is. Természetesen a
község hagyományos
programjai a következõ évben is megrendezésre kerülnek.
Az alpolgármester
megválasztására a
negyedik napirendi
pontban került sor. A
polgármester javaslatára és a képviselõtestület
egyhangú
szavazata alapján a következõ öt évre Horváth Ervin
képviselõ kapott megbízást.
Ezután Csajbi Lívia jegyzõ ismertette a hatályos
jogszabályokat, s polgármesteri javaslat alapján a
képviselõ-testület megszavazta a saját, a polgármester, illetve az alpolgármester illetményét.
Az utolsó napirendi pont a Vagyonvizsgálati Bizottság megválasztásáról szólt, melynek elnöke
Moórné Csuka Anita lett, további két tagja pedig
Gurbácsné Perenyei Dóra és Kovács György.
Az utolsó napirendi pontban Csajbi Lívia jegyzõ
tájékoztatta a képviselõ-testület tagjait feladataikról,
kötelezettségeikrõl.
Kovács Vivien

Ünnepre
várva
Szakonyban
Az idei évben december 1tõl 24-ig ismét sorra kigyúlnak
advent fényei a település ablakaiban.
Advent elsõ vasárnapján 17
órától közös gyer tyagyújtásra
várnak mindenkit a katolikus
templom elõtt.
December 6-án, pénteken
16 órakor a kicsikhez megérkezik
a Mikulás. A polgármesteri hivatal elõtt az ajándékozás után feldíszítésre kerül a falu karácsonyfája. Ezt követõen a közösségi
házban kézmûves foglalkozás
várja a gyerekeket.
December 7-én, szombaton
15 órától közmeghallgatásra és
nyugdíjasok köszöntésére kerül
sor. Farkas Gyula polgármester
beszámolóját hallgathatják meg
az érdeklõdõk. Az idõsek köszöntése után a település vezetõi közös vacsorára várják a megjelenteket.
December 14-én, szombaton
buszos kirándulás indul Gyõrbe, az
adventi vásárba a katolikus gyülekezet szervezésében. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. Ada
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Egyházasfalu év végi szeretetszeletei
úttal is az óvodások és iskolások kedves,
szeretetteli mûsora, majd a sztárvendégként ér-

lunk további fejlõdését. Különösen a temetõi felújítások, s a Platán téri közösségi hely téliesítése
keltettek fel nagy érdeklõdést. A nagyszerûen
sikerült nyugdíjas-találkozó üde színfoltja volt ez-

kezõ Soltész Rezsõ táncdalénekes közvetlen
hangú, népszerû, ismert dallamokból összeállított fellépése, melyet derûs, a legendás magyar
futballmúltat felidézõ anekdotákkal is színesített.

Emellett nagy gondot fordított a közönség megszólaltatására, hajdani szerenádos emlékeket
felelevenítve. A mûsoridejét önként, szeretettel meghosszabbító
mûvészt hálás, nagy tapssal búcsúztatták nyugdíjasaink. Az éjfélig tartó jó hangulatú összejövetelrõl távozva köszönõ szavakkal illették a polgármestert munkatársaival együtt, valamint a Freedom
Cafe dolgozóit, akik figyelmes,
kedves felszolgálással biztosították
mindvégig az asztali örömöket.
Szeretetszeleteink további sora
a Keresztényi énekkar szervezésében megtartott, ugyancsak hagyományos, a jótékony Szent Erzsébetre emlékezõ mûsorával folytatódott a november 23-ai szentmise után. A megható, szívetlelket az adventi várakozásra méltóan felkészítõ,
gyönyörû dallamok hallatán a padsorokban
helyet foglaló hívek is átszellemülten énekelték
a kórussal együtt mindannyiunk szívének leghõbb vágyát, miszerint: „Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk!”
A szeretet varázsolta belsõ fények és érzések
hívták életre idén is adventi vásárunkat s a gyõri
Nemzeti Színház mûvészeinek fellépésével szervezett hagyományos adventi koncer tünket,
ahová az utat a sorra felgyulladó falukalendárium fényei világítják meg.
Egyházasfalu év végi szeretetszeleteinek legjavát pedig majd a betlehemezõ gyermekek viszik
házról házra. Addig is az átélt lélekemelõ ünnepsorozat fényeiben megerõsödött szívvel kívánunk
egymásnak, s a Répcevidék minden kedves olvasójának, Istentõl megáldott, szeretetgazdag, szép
karácsonyt és új esztendõt!
Major Izabella

O LV A S S M I N K E T O N L I N E I S !
w w w. r e p c e v i d e k . h u
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Az emberes hónapok beköszöntével a közeledõ év vége, az örömteli adventi várakozás
mindannyiunkat egyfajta lelki számadásra készteti. Ezáltal még nyitottabbá válunk hagyományos ünnepeink megélésére is, melyek fontos,
erõt adó szeretetszeletekként vannak jelen életünkben.
A sort idén is a segítõ Szent Márton püspök
tiszteletére megrendezett lámpás körmenet nyitotta meg. Ezt követõen Önkormányzatunk látta
vendégül nyugdíjasainkat az ugyancsak évente
nagy-nagy szeretettel szervezett idõsek napi
rendezvényén, ahol a polgármesteri köszöntõben jólesõ érzés volt hallani az elért eredményekrõl, s a jövõbeli tervekrõl, melyek a sikeres
pályázatoknak köszönhetõen is biztosítják kis fa-

10

Ökumenikus közösségépítõ
délután Szakonyban
November 3-án vasárnap a Szakonyi Evangélikus Gyülekezet missziós ökumenikus közösségépítõ délutánra hívta a
Nemeskéri Evangélikus Egyházközség tagjait és a szakonyi katolikus testvéreket.

A vendéglátók nevében Hajas Dezsõ felügyelõ köszöntötte
a megjelenteket. Bakay Péter lelkész vezetésével közös énektanulással vette kezdetét a változatos program.
Hogy a gyülekezetek jobban megismerjék egymást, közösségükrõl és templomuk történetérõl hallhattak elõadást Horváth Ilona nemeskéri felügyelõ és Hajas Dezsõ elõadásában. Újabb közös éneklésre került sor, ahol a szakonyiak „indulóját”, A királyi
gyermek vagyok én címû ifjúsági éneket ismerhették meg a jelenlévõk. Ezt követõen a szakonyi presbiterek néhány mondatban foglalták össze, mit jelent, mit ad számukra a gyülekezet.
Bakay Péter lelkész a szakonyi templom eredeti oltárképérõl osztotta meg gondolatait a közösségi tagokkal.
Finta József atya a katolikusok nevében köszönte meg a
meghívást, s közös imára kérte fel a jelenlévõket.
Majd szeretetvendégséggel folytatódott az este. Többek
között Boros Evelin felajánlásával, Boros Endre és Farkas Gyula
vezetésével finom ételek kerültek az asztalokra. Természetesen
az asszonyok által készített sütemények sem maradhattak ki a
vendéglátásból.
A délután elérte célját, hiszen a gazdag programok, a kötetlen beszélgetések a közösség megélését segítették.
ADA

Óvodások

a horpácsi könyvtárban

November 14-én a Sopronhorpácsi
Napközi Otthonos Óvoda nagycsoportosai
látogatást tettek a Sedlmayr Kurt Mûvelõdési Házban található Községi Könyvtárba.
Az óvodás korú gyermekek közül eddig
csak kevesen jártak könyvtárban, és ezzel

milyen meséket szeretnek hallgatni otthon.
Ez számomra is tanulságos volt, hiszen a
könyvek beszerzésénél alkalmazkodni kell
a gyermekek igényeihez, így ha a közeljövõben gyermekkönyvrendelésre kerül sor a
könyvtárban, figyelembe fogom venni,

a programmal egy új világ tárult ki elõttük. Könyvtárosként én fogadtam õket,
és óvodás gyermekekre szabott módon
mutattam be a könyvek tárházát. Elmagyaráztam nekik, hogyan lehet kölcsönözni könyvet, ha haza szeretnék vinni, mikor
kell visszahozni, hogyan kell bánni a könyvekkel, hogy megõrizzük épségüket. Az ovisok a látogatás alkalmával elmesélhették,
milyen könyveket szeretnek nézegetni, és

hogy õk milyen könyvekre tartanának
igényt. A látogatás zárásaként nagy örömmel vették birtokba a meserészleget, ahol
mindenki érdeklõdésének megfelelõen elmélyedhetett egy-egy könyv nézegetésében. A gyerekek motiváltságának egyik bizonyítéka, hogy többen a látogatás után
megjegyezték, hogy szüleikkel biztosan
visszatérnek még hozzám, hogy beiratkozzanak a könyvtárba.
Igler Patrícia
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Rövid hírek
• Csepreg
„A bor lényege az ember, aki termeszti a
szõlõt, félti, gondozza mint gyermekét,
majd elérkezvén a vár va várt pillanathoz,
kellõ tisztelettel kóstolja az új termést.”
/Hamvas Béla/
Erzsébet-napi rendezvény
újbor bemutatásával
2019. november 23-án Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési Sportház és Könyvtárban
tartották az Erzsébet-napi rendezvényt.

Márton-napi lámpás felvonulás
Sopronhorpácson és Egyházasfaluban
Szent Márton ünnepnapjához, november
11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik
Magyarországon. A Márton-napi népszokások
egyrészt az év végéhez, a mezõgazdasági munkák befejezõdéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötõdnek, másrészt ahhoz a legendához,
amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtõzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. A
római idõkben november 11. a téli évnegyed
kezdõ napja volt, ekkor az új termésbõl és az újborból tartottak nagy lakomát.

emberekhez. Magyarországon általában német
nemzetiségû települések, iskolák, óvodák és
egyházközösségek szervezésében a gyerekek,
kisgyerekes családok járják az utcákat maguk
készített lámpásokkal és közben Márton-napi
dalokat énekelnek.
Kovács Pál atya kezdeményezésére Sopronhorpácson már több éves hagyománya van a
lámpás felvonulásnak. Az iskolában és óvodában a gyerekek lámpásokat készítenek, dalt tanulnak. Zsirán az idei évben most már másodízben rendezték meg a felvonulást, melyen Már-

Szent Mártont már a honfoglalás elõtt tisztelték Pannóniában. A hagyomány szerint Márton
álmában segítette Szent Istvánt és az országot,
ezért Szûz Mária után Tours-i Szent Márton lett
Magyarország patrónusa.
Német nyelvterületrõl terjedt el a fáklyás felvonulás, amely Szent Márton emlékét õrzi, és a
jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az

ton életét mondták el az iskolások, majd a
templom elõtt az óvodások körjátékkal idézték
meg a szentet. A megemlékezés után a helyiek
süteményekkel és meleg italokkal várták a felvonulókat. Egyházasfaluban is hasonló módon
emlékeztek meg Szent Mártonról, itt azonban a
legszebb lámpást is díjazták.
SulicsHeni
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Elõször a Lukácsházi Nyugdíjas Színjátszók
mutatták be A butaság széruma c. bohózazot.
Az elõadás nagy sikert aratott. Majd a Farkas
Sándor Egylet citerásai és énekesei bordalokat adtak elõ.
Megalapozták a jó hangulatot a borkóstolóhoz. A program következõ részében a borosgazdák és a Csepregi Borhölgyek léptek
színpadra. Finta József plébános úr megáldotta a bort.
Tóth Marcell, az Év borásza számolt be az
év eseményeirõl.
Megtisztelte a rendezvényt Kamper Natália, Kõszeg város 20. Borkirálynõje, akit szoros
szálak fûznek a csepregi királyfihoz. A
csepregi, lukácsházi, kõszegi borosgazdák jó
szívvel kínálták boraikat az aulában, vállalva
munkájuk eredményét.
Horváthné Pados Teréz
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Sopronhorpácsi Zöldikék
szisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák,
melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek mûködni.” Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a
fenntarthatóság elvei,
hanem az iskolai élet
minden területén. A
tanulókat nemcsak a
környezet megvédésére kívánják nevelni,
hanem a környezettel
való együttélésre is,
hogy környezettudatosan cselekvõ felnõttekké váljanak. Az iskolában kihelyezett

tõ–hansági madaras naptárba is kerültek be
pályamunkáik, cselekvési terveik. Ez a tevékenység nagyban hozzásegítette õket, hogy elnyerjék az ökoiskola címet. Ettõl a tanévtõl kezdõdõen a gyerekeknek egy újabb lehetõség nyílott
gyarapítani ismereteiket. A Zöldike szakkör jelenleg két csoporttal mûködik, az egyik az 1–3., a
másik pedig a 4–6. évfolyamos gyerekekkel. A
foglalkozásokat a Soproni Egyetem biológusa,
Király Angéla tartja. Alapvetõ célja lenne a szakkörnek, hogy a gyerekek felismerjék, hogy bár
az egyes élõhelyek különböznek egymástól, de
minden ökoszisztéma alapja a növényzet. Ennek
jegyében teltek az eddigi foglalkozások, így
megismerhették a gyerekek, hogy miként alakulnak ki az erdõk, mely fõ fafajták képezik hazánk erdeit, hogyan jönnek létre a lápok, mocsarak. Az elméleti anyagot rengeteg kisfilm, ér-

szerepet tölt be az egész világban. Ennek fontosságát felismerve a magyar iskolarendszer
már másfél évtizede komoly hálózatot üzemeltet
ebben a témakörben, mely nem más, mint az
Ökoiskola Hálózat. A Sopronhorpácsi Általános
Iskola 2017 óta tagja ennek a hálózatnak. Az
OFI (Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet) a következõképpen magyarázza az ökoiskola fogalmát: „az »öko« szócska elõtagként egyre több
helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus,
ökogazdálkodás. Ezekben a szóösszetételekben
az »öko« szócska mindig arra utal, hogy a tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a
lehetõ legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élõvilág érdekeit, megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az öko-

szelektív
hulladékgyûjtõ szemetes, a
pályázaton nyert udvari komposztáló, a
tavasszal kialakításra
kerülõ fûszer- és gyógynövénykert „használata”
mellett igyekeznek a gyerekeket megismertetni
környezetükkel, az élõvilággal, az ember és a
természet együttmûködésének lehetõségeivel.
Ehhez persze sok ismeretet kapnak környezet-,
természet- és biológiaórákon, sõt a földrajzórák
és a rajzszakkörök is évtizedek óta a természet
körül forognak, Varga Hajnalka intézményvezetõ
asszony jóvoltából, kinek szívügye a környezetvédelem. A téma iránt fogékony tanítványai számos rajzpályázaton értek el helyezéseket, a fer-

dekes videó, prezentáció teszi színessé. Mindkét
korcsoport estében nagy érdeklõdés övezte a
„húsevõ növények” bemutatóját. A jövõben is
sok aktív program várja a gyerekeket, sor kerül
például madáretetõk kihelyezésére, madárgyûrûzésre, akvárium telepítésére, nagyítós, mikroszkópos megfigyelésekre, tavasszal a fûszerkert
beültetésére, kirándulásokra, túrákra, ismeretterjesztõ játékokra, és meghívott elõadók is gazdagítják majd a repertoárt.
Zsoldosné H. Kati
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2019 októberében 1040-re emelkedett az
országban ökoiskolaként mûködõ intézmények
száma. A klímavédelem, a környezettudatosság
és a fenntarthatóságra nevelés egyre nagyobb

14

A Tömördi
Madárvárta is
Vas megye
értéke
A Vas Megyei Értéktár Bizottság legutóbbi
ülésén (2019. 10. 18.) úgy döntött, hogy a
Tömördi Madárvárta felvételt nyert a megyei értéktárba. A madárvárta jogosultságot szerzett
arra, hogy használhassa a Vas Megyei Érték
megjelölést.
Vas megye egyetlen nemzetközi jelentõségû
madárgyûrûzõ és madárvonulás-kutató állomása 1998 óta mûködik. A madárvártán folyó kutatási programokban hazai és külföldi kutatók,
PhD-hallgatók is részt vesznek, a kutatási eredményeket rangos nemzetközi tudományos folyóiratokban rendszeresen közlik.

KÉT ÉRDEKESSÉG AZ IDEI ÕSZI
GYÛRÛZÉSI IDÕSZAKBÓL
2019. 10.30. „A képen látható fejlett korú
õszapót Ausztriában, a Fertõ tó (Illmitz) környezetében gyûrûzték 2019. október 21-én. Visszafog-

apókra kis mozgáskörzet jellemzõ, a külföldön és
hazánkban jelölt madarak többsége által megtett távolságok általában nem haladják meg a
30 kilométert. Bár vannak kivételek is, mint a
Szalonnán (ÉK-Mo.) gyûrûzött és innen 300 kilométerre fekvõ Dombóváron visszafogott példány.”
„2016. szeptember 8-án gyûrûztük a barátposzáta egy fiatal tojó példányát a madárvártán. A madarat visszafogták 2019. szeptember
26-án Szlovéniában. Ez a tojó szerencsés
és/vagy ügyes, mert vizsgálataink alapján a hazai barátposzáták fiatal példányainak kevesebb mint 15 százalékának van esélye megélni
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Vas megye óvodái, általános és középiskolái,
egyeteme építik be környezeti nevelési programjaikba a madárvárta tevékenységét. Hazánkból
és határainkon túlról is évente több száz gyermek,
diák keresi fel a Tömördi Madárvártát és kerül közeli kapcsolatba természeti értékeinkkel.
Az értéktárba történõ felvétel indoka és célja,
hogy ezzel is segítsük a Vas megyében folyó,
nemzetközi viszonylatban is figyelemre méltó
eredményeket felmutató, Chernel István szellemi
örökségére építõ madártani kutatások és gyakorlati természetvédelem fejlõdését. Mindezek növelhetik Vas megye tudományos-kulturális, valamint ökoturisztikai ismertségét és elismertségét.

Az értéktárba történõ felvételhez szükséges
javaslatot Dr. Gyurácz József készítette, melyhez
Dr. Halmos Gergõ és Dr. Magyar Gábor írt támogató nyilatkozatot.

tuk 2019. október 26-án Tömördön, a gyûrûzés
helyétõl 47 kilométerre. Testtömege mindössze
0,2 grammot csökkent az 5 nap alatt. Az õsz-

második életévüket. A kétéves vagy idõsebb
madaraknak viszont már több mint 40 százaléka
élheti meg a következõ évet.”
KSzÁ
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A borászati évértékelés margójára
A 2019-es év nem ígért rendkívülit. Be is
tartotta. A szélsõséges dolgoktól megkímélt
bennünket. Szent György-napkor a szõlõhajtások éppen csak elérték az ilyenkor szokásos méretet. Május hûvös és csapadékos
volt. A nyár több hõhullámban tesztelte a
szõlõfajták stressztûrõ képességét és persze

lyett földrajzi jelzés nélküli, oltalom alatt álló
földrajzi jelzésû és oltalom alatt álló eredetmegjelölésû borkategóriákat vezettek be.
Az asztali bor kategória autentikus történet. Ferenc József idején a jó, ivó magyar
urak reklamáltak, hogy nekik kevés az a bor,
amit az egyes fogások mellé felkínáltak. Ezért

a szõlõsgazdákét is. Az õsz nagyon kedvezõ
volt. Aki kivárta az optimális szüreti idõpontot, jó termést takaríthatott be.
A borok ígéretesen, szépen fejlõdnek a
pincékben.
Augusztusban jött a hír, hogy egyes borvidékeken zöld szüretet tartanak, ez a termés megsemmisítését jelenti. Úgy gondolom, minden jó érzésû embernek fáj, ha a
magyar ember munkáját sárba tapossák.
Az okok összetettek. Nem valószínû, hogy
a fogyasztói szokások változtak, hogy az elmúlt 1 év jó termése okozná a túlkínálatot.
Az EU-s jogharmonizáció címén megváltoztatták a bor minõségi kategóriáit – asztali
bor, minõségi bor, kiváló minõségi bor he-

elrendelték, hogy tegyenek fel az asztalra
egy olyan bort, ami a legtöbb ételhez illik.
Az asztali bor alacsonyabb alkoholtartalmú, de származási hely és termelõ feltüntetésével került forgalomba.
Ezt a bort váltotta le a földrajzi jelzés nélküli bor, amit az áruházláncok alsó polcain
látunk, és az van ráírva, hogy az Európai
Unió különbözõ országaiból származó borok
keveréke. Hát ezt hozta a liberalizált szabad
kereskedelem. Véleményem szerint profitéhes impor tõrök áldatlan tevékenysége
okozza a problémát.
A térség borosgazdái büszkén adják nevüket boraikhoz, vállalva a megmérettetést.
Horváth József

Karácsony éjszakájára…
„Õseinknek szent hitéhez,
Nemzetednek gyökeréhez,
Testvér, ne légy hûtlen soha!”
/Wass Albert/

Az õsmagyarok hitvilágában a sötétség a gonoszt, a világosság a jót jelentette. Ménrót király,
azaz Nimród valóságos, létezõ személy volt. Birodalma a késõbbi Mezopotámia területe.
A legendák szerint õ volt az utolsó olyan földi király, aki értette az égiek szavát. Hívták fénykirálynak
is, és õ volt a nagy vadász! Az õ két fia, Hunor és
Magor szarvast ûzve jutottak el az új hazába. A szarvas õseink hitében a vezetõ totemállat. A minden évben elhullajtott agancsa, amely helyett mindig újat
növeszt, az elmúlás és az újjászületés szimbóluma, ha
úgy tetszik, az örök életbe vetett hit jelképe. A téli
napforduló idején (dec. 21-én) sólymot röptettek –
kerecsensólymot. Egyes etimológusok szerint a karácsony szavunk ebbõl a névbõl ered. A nagyanyám
szerint innentõl kezdve egy kakastátintással hosszabbodnak a napok. Õseink hite szerint a sólyom, a
büszke madár kötötte össze a földet az éggel.
December 24-én már érzékelhetõ a napok
hosszabbodása. Õseink ugyanolyan õszinte hittel
ünnepelték a fény a jóság gyõzelmét, mint ahogy
mi várjuk a karácsony szent misztériumát, Jézus
születését, a megváltás és az örök élet reményét,
a békesség és a jóság gyõzelmét.
A fenyõillatú gyertyafényben járja át minden
ember lelkét a szeretet karácsony éjszakáján.
Kívánok mindenkinek áldott, boldog, békés
ünnepeket, és egészségben, sikerekben gazdag
újévet!
Horváth József
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Csepregi énekesek

a nagykövetségen

Vegyeskarunk 2019. november 22-én részt vett Magyarország
Bécsi Nagykövetségén az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesü-
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letének megalakulásának 15. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen. Köszönjük, hogy a részesei lehettünk ennek a felejthetetlen és felemelõ élménynek.
Császár Szabina
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Nyílt nap az Uniriv Kft-ben
November közepén, péntek este 17–20 óra
között megnyitotta kapuit a látogatók elõtt a
csepregi Uniriv Ipari és Kereskedelmi Kft. A kisvá-

bennünket a hatalmas üzemcsarnokon, ahol a
délutános mûszak végezte napi munkáját. Mûködés közben – kellõ felvilágosítás mellett – néz-

lélhettük a vállalat gyártmányait és a tanulók által készített érdekes fémtárgyakat. Majd kisebb
csoportokban a középvezetõk végigkalauzoltak

hettük meg a számítógép vezérelte,
automata gépeket, a gyártási folyamatot, a minõségellenõrzést. Bepillanthattunk a hatalmas raktárba, s
megszemléltük a szakmunkástanulók
tantermét és gyakorló mûhelyét. A vezetõk mellett kérdezhettük a dolgozókat, köztük több olyan fiatalt is, akik
az elmúlt években tanulták meg helyben a szakmát.
Érdekes volt látni a mûködõ üzemet, mely az ELTE szombathelyi gépészmérnök karának is gyakorló helye. Talán e kezdeményezést térségünk más üzemei is folytatják, s bemutatják tevékenységüket
a lakosságnak.
SF
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rosból és környékérõl szép számú
érdeklõdõ jött folyamatosan
Csepreg legjelentõsebb üzemének meglátogatására. Voltak köztük hölgyek és néhány gyermek
is, de a többséget fér fiak alkották. (Az iskolák pályaválasztás
elõtti diákjainak külön szerveznek
üzemlátogatásokat.)
A vendégeket Pócza Antal és
Pócza Zsolt ügyvezetõk fogadták.
Rövid tájékoztatót adtak a legnagyobb közép-európai kötõelemelõállító üzemrõl. A vállalkozás az autó-, az építõ- és az összeszerelõ ipar részére gyárt termékeket, melyek a Föld 25 országába eljutnak. (S ter-

mészetesen az üzemeik mûködéséhez szükséges
szerszámok legalább 90%-át is õk állítják elõ.) A
cégcsoportot bemutató videó után megszem-
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A Csepregi Római Katolikus Egyházközség
2019. december havi, adventi, karácsonyi eseményei
Hétfõ, szerda, csütörtök és péntek reggel 6 órakor kezdõdnek a hajnali
szentmisék. (Keddi napokon nem lesznek hajnali misék.) Az adventi idõszakban összesen 12 hajnali szentmise lesz.
A szívek kiosztása a következõk szerint történik. 1–4 szentmisén való
részvétel: piros szív • 5–8 szentmisén való részvétel: ezüst szív • 9–12 szentmisén való részvétel: arany szív • 12 szentmisén való részvétel: arany szív
és ajándék.
December 2-9. között a Szent Miklós-templom bejáratánál ismét kihelyezésre került a „Szent Miklós kosara”. A Csepregi Katolikus Karitász Cso-

December 29. – vasárnap A Szent Család: Jézus, Mária és Szent József
ünnepe. 9:30-kor hálaadó szentmise keretében köszöntjük a 25, 40, 50, 55, 60
és 65 éves házassági évfordulójukat ünneplõ jubiláns házaspárokat.
December 31. – kedd 18 órakor év végi hálaadás az Oltáriszentség
elõtt. (Szent Miklós-templom).
2020. január 1. – szerda Újév – Szûz Mária, Isten Anyja ünnepe. Templomunkban 8 órakor lesz a szentmise.
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port és az Egyházközség adományokat (elsõsorban tartós élelmiszereket)
kér a csepregi rászorulók javára.
December 7-én, 14-én és 21-én – szombatonként – 14:30 órakor
kezdõdnek a pásztorjáték próbák. 7-én és 14-én az iskolában, 21-én pedig a templomban lesz a találkozás. A fõpróba december 23-án – hétfõn
– 14:30 órakor lesz a Szent Miklósban-templomban.
Az adventi idõben – december 11-én és 18-án a 6 órai hajnali szentmisét követõen forró teára, kakaóra, kalácsra hívjuk a szentmisén részt vevõ gyerekeket és felnõtteket a plébániára.
December 1. – Advent elsõ vasárnapja. 14:30-tól immár a több éves
hagyománnyal rendelkezõ adventi koszorú készítésre várjuk a családokat
a plébániára.
December 2. – hétfõ reggel 6 órakor kezdõdik az elsõ hajnali szentmise a Szent Miklós templomban.

December 6. – péntek Szent Miklós ünnepe, templomunk búcsúja. A
szentmise 13 órakor kezdõdik, melyet Lendvai Zoltán rédicsi plébános
(ahogy az ország ismeri: a gördeszkás pap) mutat be. A szentmise végén
megérkezik a Mikulás, és az egész évben jól viselkedõ, jól tanuló gyerekeket, felolvasókat, ministránsokat biztosan meg fogja jutalmazni. Az ajándékozás után a tanítókat, tanárokat, pedagógusokat Finta József plébános
úr beszélgetésre hívja a plébániára. 18 órakor a Szent Miklós-templomban
ünnepi, búcsúi szentmise lesz. A koncelebrált szentmisét Lendvai Zoltán
rédicsi plébános mutatja be. A liturgiát Csepreg Város Fúvószenekarának
közremûködése emeli.
December 6. Az elsõpéntekes betegek gyóntatása a délelõtti órákban.
December 7. – elsõszombat, engesztelõ imaóra. 16:00 Szent Katalin
kápolna – Rózsafüzér-elmélkedés. ...„a halál órájában mellettük állok az
üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik 5 hónapon keresztül minden elsõ szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és
15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve Velem töltenek, hogy ezáltal
engeszteljenek.” A fatimai üzenetnek eleget téve engesztelõ imaóra keretében rózsafüzér elmélkedés után szentmise következik. 17:00 Szentmise a
Szent Katalin kápolnában
December 9. – hétfõ A 6 órakor a Szent Miklós-templomban kezdõdõ
szentmise keretében emlékezünk meg a Boldogságos Szûz Mária Szeplõtelen Fogantatásáról.
December 16. – hétfõ A betegek karácsonyi gyóntatása. Kérjük a
hozzátartozókat, hogy családtagjuk gyónási szándékát jelezzék a plébánián, vagy a sekrestyében.
December 20. – péntek 15-17 óra között a diákok gyóntatása (Szent
Miklós-templom) A diákok gyóntatása, félórás idõbeosztásban történik. A
szentgyónásukat ezen idõben természetesen a felnõttek is elvégezhetik.
December 21. – szombat 14–16:30 között a felnõtt hívek ezen alkalommal végezhetik el karácsonyi szentgyónásukat. 16 óráig vendéggyóntató atya is segítségünkre lesz.
December 23. – hétfõ: Utolsó hajnali szentmise. 8 órára várják a nagytemplom karácsonyi felkészítéséhez a tenni akaró lányokat, asszonyokat,
fiúkat és fér fiakat. A templom takarítását és a fenyõfák beállítását a szokásos évi rend szerint végezzük. 14:30-kor jelmezes pásztorjáték-fõpróba a
Szent Miklós-templomban.
December 22. – vasárnap 16 órakor a Promenád-színpadon az Ifjúsági Hittancsoport szabadtéri pásztorjátékot fog elõadni.
December 24. – kedd 15:30 pásztorjáték (Szent Miklós-templom). A
csepregi általános iskola hittanos diákjai pásztorjátékkal kedveskednek a
családoknak. Hajnali misékért kapott piros, ezüst és arany szívek kiosztása.
23:30 pásztorjáték (Szent Miklós-templom). A plébánia Ifjúsági Hittan Csoportja pásztorjátékot ad elõ. Éjféli szentmise a Szent Miklós-templomban.
December 25. – szerda Urunk születése, Karácsony ünnepe. Templomunkban 9:30-kor lesz a karácsonyi ünnepi szentmise.
December 26. – csütörtök Szent István elsõ vértanú emléknapja.
Templomunkban 8 órakor lesz a szentmise.
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P R O G R A M A J Á N L Ó
December 5-én, csütörtökön településeinken: Mikulásváró foglalkozások, illetve Mindenki Mikulása, több
helységben: Házhoz megy a Mikulás.

December 12-én, csütörtökön 18 ó. Csepregen, a
PSMSK-ban: A mérték érték! Mértékletesség…, de miben
is? A stresszrõl másképpen. – ea.: Molnár Miklósné (Nyitott
Szemmel Magazin).
December 14-én, szombaton 17 órától a gencsapáti templomban: XVI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó
Gálamûsora.

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

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

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

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

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)

December 6-án, pénteken Csepregen: a Szent Miklós-templom búcsúja.
December 7-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban (Eötvös u. 13.): Büki TK–VKL SE, Gyõr – nõi NB.
II-es bajnoki kézilabda mérkõzés.
December 8-án, 15-én és 22-én, vasárnaponként
14–18 óra között Bükön, az ATRIUM-ban (Eötvös u.), 16–17

ó. Csepregen, a Promenádon, több településen csak az
egyik vasárnap vagy szombaton: Adventi rendezvények.
Lesz adventi vásár, tea és forralt bor, ünnepi programok
és gyertyagyújtás.

Állandó kiállítások Csepregen, a PSMSK-ban
• Az elõcsarnokban: Magyarország nemzeti parkjai. • A Városi Könyvtárban: Sárváry Hajnalka kiállítása.
• A hónap során még megtekinthetõ a csepregi intézményben:
A Szigeti család kiállítása és a 40 éves az újabbkori csepregi szüreti felvonulás c. fotókiállítás.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.visitbuk.hu, a www.csepreg.hu, gyor.mlsz.hu, vas.mlsz.hu és a www.naturpark.hu honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

December 15-én, vasárnap 15 órától, Bükön az
ATRIUM-ban (Eötvös u.): V. Büki Regöstalálkozó.
December 22-én, vasárnap 17 ó. Csepregen, a
PSMSK-ban: A Csepreg Vegyeskar, a Vocal Spirit Shaw Kórus és a Csepregi Csicsergõk Karácsonyi koncertje.
December 26-án, csütörtökön Csepregen, a Szent Miklóstemplomban: Csepreg Város Fúvószenekara Karácsonyi
koncertje.
December 28-án, szombaton délután a csepregi
szõlõhegyekben: Elõszilveszteri forralt boros túra.

repcevidek.hu

22

