Újabb támogatások a kistelepüléseknek
újulhat meg a helyi közösségi tér. Utóbbi helyszínen 3,2 millió forint jut az önkormányzati temetõ
felújítására és 970.000 forint a Rózsafalu Civil
Egyesületnek is a Rózsafesztivál megszervezésére
és közösségi faluszépítésre.

Meszlenben több mint 10 millió forint érkezett
belterületi útfelújításra, de a nagygeresdiek sem
panaszkodhatnak, 22,2 millió forintból újulhat
meg a faluház, és a helyi civileket is támogatják
6 millió forinttal. Nemesládonyban az orvosi rendelõ felújításra kezdõdhet el, 29,99 millió forintnyi támogatásból, míg Ólmodon a belterületi
utak rendbetételére nyert az önkormányzat
27,43 millió forintot. A peresznyeiek is örülhetnek, 8,2 millió forintból vásárolhatnak közterületi
eszközöket, a közösségi tér fejlesztésére 24,99
milliót, az önkormányzati temetõ felújítására
4,99 milliót nyertek, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület pedig gépjármûvet szerezhet be. Répce-

szentgyörgyön 4,99, Simaságon 1,49 millió forintot fordíthatnak a temetõ felújítására. Utóbbi településen nyertek még 30 milliót a faluház felújítására és 640 ezer forintot a felelõs állattartás
elõsegítésére. Tompaládonyban 27,89 millió forintból újulhat meg a faluház, Tormásliget 2 millió forintot nyert orvosi eszközök beszerzésére és
23,426 milliót belterületi út felújítására. Tömördön 5 millió forint nyertes pályázati forrás érkezik
járdafelújításra és további 35,65 millió forint belterületi útfelújításra. Vasegerszegen 24,99 millió
forintból újulhat meg a közösségi tér, a helyi civilek pedig 1,994 millió forintnyi plusz forrásból
gazdálkodhatnak.
A Magyar Templomfelújítási Programnak köszönhetõen Bük evangélikus temploma 15 millió
forintból újulhat meg, de 15 millió forintot nyert
a meszleni, 14,957 milliót a tömördi és 15 millió
forintot a vasegerszegi templom felújításának
terve is.
A Magyar Falu program sikeres kisboltpályázatai érintik Hegyfalut, Horvátzsidányt, Meszlent, Nagygeresdet, Simaságot, Tömördöt és Vasegerszeget is.
A Belügyminisztérium 2021-es pályázatán Bõ
13,48 millió, Csepreg 20 millió, Lócs 11,21 millió,
Mesterháza pedig 1,76 millió forintnyi támogatásban részesült, melyeket utakra és járdákra
használhatnak fel.
A Magyar Falu program révén mindezek
mellett olyan közúti fejlesztések valósultak meg,
melyek a Répce vidékének elérhetõségét javítják. Ilyen a Szombathely–Csepreg úton a söptei,
vasasszonyfai felújítás, valamint a büki, tormásligeti, mesterházi beruházás, valamint a Horvátzsidány–Peresznye közti beavatkozás. Sok még
a feladatunk, megköszönve az eddigi közös
munkát, dolgozunk tovább Önökért!
yde
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A Kormány Magyar Falu programja idén is
több támogatási lehetõséget biztosított az 5000
fõ alatti településeknek. Ágh Péter országgyûlési képviselõ foglalta össze a Répce vidékét érintõ 2021-es kedvezõ döntéseket.
A Magyar Falu program nyertes pályázatainak köszönhetõen most is hosszú a listája azoknak a támogatott beruházásoknak, melyek jobbá tehetik a településeink életét. Bõ 14,9 millió
Ft-ot nyert egyházi közösségi tér fejlesztésére,
Bükön 5 millióból segíthetik a helyi civileket.
Chernelházadamonyán 14,98 millió forintból,
Csepregen 13,85 millió forintból vásárolhattak
közterületi eszközöket. Csepregre jutott még 40
millió forint belterületi útfelújításra, 1,5 millió forint az önkormányzati temetõ rendbetételére és
5 helyi civilszervezet összesen 23 millió forint támogatást nyert. A Csepregi Sportegyesület 6
millió forintból újíthat fel ingatlant, a Csepregi
Ipartestület Egyesület 5 milliót költhet gépjármûbeszerzésre. Csepreg Város Fúvószenekara 1,34
millió forintnyi forrást nyert eszközbeszerzésre, a
Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és Bajtársi
Egyesület 5 millió forintból szerezhet be új gépjármûvet, míg a Csepregi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület energetikai felújításra kapott 5,755
millió forintnyi támogatást.
Sok jót hozott a 2021-es esztendõ Hegyfalunak is. Belterületi út felújítására 29,951 millió forintot nyertek, de új falubuszt is beszerezhetnek
14,998 forintból. A településre érkezett 15 millió
forint az egyházi közösségi tér felújítására, 26
millió forintnyi központi támogatásból újulhat
meg az óvoda, két helyi civil szervezet pedig 11
millió forintnyi forrásban részesült.
Iklanberényben a játszótér felújítása valósulhat meg 4,9 millióból. Kiszsidányban 5 millió forint
érkezik közterületi eszközbeszerzésre. Kiszsidányban 24,8 millió forintból, Lócson 25 millió forintból
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Adventi hangolódás,
programtervek
Kissé félve attól, hogy a tavalyi
bezárások megismétlõdhetnek, de
reménykedve abban, hogy talán
mégsem, több programmal is készül Zsira a karácsonyi idõszakban.

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet
pályázatot hirdetett szakkörök indítására, mellyel a közösségi élet újraindítását célozták meg. Kis csoportok – 5 fõ – számára lehetett
kézmûves csomagokra igényt leadni. Ennek segítségével Zsirán a

napot” néven kerül meghirdetésre. A díszítésre jelentkezõk vállalják, hogy a számukra kiosztott napon az általuk készített számot

„Minden jó, ha a vége jó,
az esztendõ is, ha jó a december” – vallják a verssorok szívünk
legfõbb óhajaként.
Hiszen mindennapjaink világát immár második éve a bizonytalanság, ugyanakkor a reménység gondolatai, kifejezései szövik át. A
„lehet, talán, reméljük” szavakkal kezdõdõ mondataink állandó társainkká lettek. Ugyancsak a kérdõ mondatok, jelen esetben: - Mit
hoz majd december, mennyire lehet jó vírusfüggõ világunkban? Eljön-e idén is a Mikulás? Lucáznak-e majd a gyerekek? Vajon lesz-e
boldog, szép karácsony?
Válságos helyzetünkbõl a kivezetõ utat mindenképpen a bizalomba és a reménységbe vetett hit jelentheti. Bíznunk kell tudósainkban, orvosainkban, s a felelõsségteljes szeretet vezérelte összefogás
erejében!
És ez a hit okos tettekkel párosulva, neves írónk megállapításával
élve: „…nem lesz szétfoszló ábránd, hanem élõ fa…” – melynek gyökereibõl reménység árad majd szívünk felé.
Ezzel a reménnyel élve biztosra vehetjük, hogy igenis bekopog hozzánk ezúttal is a Mikulás, hangos lesz majd az utca a lucázós gyerekek
hangjától, és minden félelmet, akadályt legyõzve, ott áll majd otthonunkban a békességet, szeretetet, s az Isteni Gondviselés gyõzelmét sugárzó karácsonyfa, az egészségesebb, szebb jövõ üzenetével.
Csak tegyük dolgainkat reményteljes felelõsséggel, a költõ tanácsát is megfogadva: „Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s
ne csak így decemberben!”
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott, szép karácsonyt és
egészséghozó új esztendõt az újság minden kedves olvasójának!
Major Izabella

megvilágítják az ablakban és egészen a karácsonyi ünnepekig ezt
minden nap megteszik. Az idei évben több család is vállalta, hogy
az arra járó „számvadászokat” egy
me leg ital lal és egy kis sü te ménnyel megvendégelik.
Adventi koszorúkészítésre is sor
került a településen, hiszen november 28-án meg kellett gyulladnia az

Következõ megjelenés: 2022. január 26.

elsõ gyertyának. December elsõ
hétvégéjén a Karácsonyi Vásárt
szeretnénk megrendezni, és másnap pedig a Mikulás látogat el hintón a gyerekekhez. Bízunk abban,
hogy a programokat meg tudjuk
tartani a hatályos járványügyi feltételek figyelembe vételével, és nem
lesz szükség ismételt bezárásra.
NPK
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mézeskalácsszakkör indult el november hónapban. A szakkörindítás feltétele az volt, hogy a jelentkezõk 20 alkalommal, a kezdetek-

tõl részt vegyenek és elsajátítsák a
mézeskalács-készítés fortélyait. És,
hogy miért ezt választottuk? A mézeskalács alakban és díszítésben
egyaránt a legváltozatosabb sütemény. Kevés olyan nagy hagyománnyal rendelkezõ kézmûves tevékenység van, amely változatlan
alapanyagokból, összetevõkbõl
készítve ma is él. A tanfolyam végén az elkészült munkákból kiállítást rendezünk, ahol megmutatjuk
az érdeklõdõknek, hogy mennyire
sikerült elsajátítani ezt a foglalatosságot.
Hosszú évek óta hagyomány a
faluban az adventi ablakdíszítés,
mely „Fogadj örökbe egy adventi

A reménység
erejével...
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• Nagygeresd
Megújult harangláb
Nagygeresd község kisgeresdi falurészén
található egy épített harangláb, amelynek falán márványtábla hirdeti az I. világháborúban
elhunyt helyiek névsorát. A harangláb tövében található parasztház immár több évtizede egy kedves osztrák hölgy tulajdonában
áll. Christina Schwarz számos alkalommal tett
tanúbizonyságot segítõ szándékáról. A helybéli gyerekeket fogadta otthonában kerámiafestésre és Mikulás-nap alkalmából is
számtalanszor megajándékozta õket. Az idei

Táguló terek
Beszélgetés a Bõben is mûködõ Turcsán Miklós festõmûvésszel
Horváth Annamáriához, vagy ahogy Bõben
ismerik, Anikóhoz nem csak rokoni szálak kötnek.
8 évig osztálytársak is voltunk a bõi iskolában. A
Szombathelyi Tanárképzõ Fõiskola tanító szakán
ismét összehozott minket a sors. Az iskola végez-

tével õ Budapestre került tanítani, de a néptánctól sem tudott elszakadni. Õ vezeti a budapesti Kincsõ Néptáncegyüttest. Férje Turcsán
Miklós festõmûvész. Budapest mellett sokat tartózkodnak Bõben Anikó szülõházában. Elkészült a bõi mûtermük is.
Mindketten nagyon szeretnek itt élni.
Igyekeznek bekapcsolódni a falu kulturális életébe is.

látható. Szombathelyen kiállítani mindig fontos
eseménynek számított a közönség elõtti bemutatkozásaim során.
1994-ben volt alkalmam önálló kiállítást rendezni a Mûvelõdési és Sportházban, 2001-ben a
Soproni Hajnóczy Házban, a Körmendi–Csák
Galéria rendezésében volt addigi életmûvemet
bemutató nagyszabású kiállításom. Érzelmileg
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évben úgy határozott, hogy a harangláb felújítását finanszírozza. Kivágatta a tetõszerkezetet rongáló fenyõfákat és a tetõ javításán kívül a vakolatjavítást és a színezést is elvégeztette a mesteremberekkel. Tervei között szerepel még a márványtáblán található nevek átfestetése is. Christina jóvoltából településünk
egyik jobb sorsra érdemes emléképülete új
köntöst kapott. Köszönet érte!
Németh Lajosné

– Miklóst kérem, hogy meséljen
magáról!
– Korai gyerekkoromat szülõfalumban, Szilben töltöttem. A mûvészi önkifejezés már nagyon korán jelentkezett
életemben. Kisgyermekként színes
üvegeken át nézve csodálkoztam rá
a valóságra, melyben léteztem. Abban az idõben készült rajzaimat és képeimet féltve õrzöm a
mai napig. Családunk 1957-ben költözött Szombathelyre, ahol Radnóti Kovács Árpád által vezetett képzõmûvészkörben gyarapíthattam rajztudásomat, aminek eredményeként 1959-ben
felvételt nyertem a budapesti Képzõ- és Iparmûvészeti Gimnáziumba. 1963-ban érettségiztem,

majd tanulmányimat a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán folytattam, amely jelenleg egyetemként mûködik. 1969-ben végeztem Fónyi
Géza festõosztályán. 1974-tõl vagyok tagja Magyar Képzõmûvészek Szövetségének. Elsõ önálló kiállításomat is ebben az évben rendeztem
Hódmezõvásárhelyen.
– Milyen jellegû festményeket készítesz?
– Feladatomnak tekintem létrehozni azokat
az alkotásokat, melyek belõlem fakadóan tükrözik állásfoglalásomat a körülöttem zajló életrõl,
a magam számára kialakított stílusban, formában, színvilágban.
Aszalós Endre rólam szóló monográfiájában
úgy ítélte, hogy festészetem az absztrakt expresszionizmus irányzatába sorolható. 1974 óta
idestova 50 év telt el. Ez idõ alatt sok-sok önálló
kiállítást rendeztem és számtalan csoportos kiállításon való szereplést tett lehetõvé a sors.
Az idén Szombathelyen megrendezett Országos Képzõmûvészeti tárlaton TÁGULÓ TEREK címû
képemmel szerepelek. A kép novemberben volt
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Ünnepi megemlékezés
Sajtoskálon
2021. 10. 21-én volt száz éve, hogy a sajtoskáli Rupprecht-kastélyban megszállt egy éjszakára IV. Károly, az utolsó magyar király és felesége, Zita királyné. Ez alkalomból ünnepi megemlékezést tartottak a településen. A király és fele-

nyen felszólalt Ágh Péter országgyûlési képviselõ is, aki elismerõen szólt a boldoggá avatott királyról. Feiszt György nyugalmazott fõlevéltáros
ismertette a királyi látogatás történetét. A rendezvény zárásaként illõn megkoszorúzták a kas-

sége látogatásának apropója a magyar trón
visszaszerzése volt, ami ugyan meghiúsult, de a
faluban máig emlegetik, hogy királyi pár járt
Sajtoskálon. A jubileumi ünnepség Sajtoskál polgármestere, Haller Imre beszédével kezdõdött,
melyet Hermánné Bedics Rita, a szociális intézmény – mely a már említett kastélyban mûködik
– vezetõjének gondolatai követtek. Az esemé-

télyparkban álló kopjafát és a kastélyban lévõ
emléktáblát. Ugyanitt Moór Adrián felajánlásából nagyméretû hár fát ültettek, mely a jubileumi
eseményt szimbolizálja. Az intézmény szakácsainak jóvoltából állófogadáson felszolgált ételek
és kötetlen beszélgetés várta a résztvevõket a
felújított kultúrház nagytermében.
bvr

2021. december XI. évfolyam 12. szám • www.repcevidek.hu

erõsen kötõdöm Szombathelyhez, mert édesanyám részérõl családi fészkünket jelenti a város. Gábor öcsém ügyvédként jelenleg is Szombathelyen dolgozik.
– Hogy kerültél Bõbe?
– Feleségem Anikó bõi születésû lány, házasságunk révén 1984-tõl Bõt második otthonomnak tekintem. Egyre több idõt töltünk a faluban.
A járvány okozta helyzetben is bõi otthonunk
menedékül szolgált számunkra.
Most, hogy egy használaton kívüli helyiséget
sikerült mûteremmé alakítanunk, lehetõség van
alkotómunkára. A 2021-ben készült munkáim
zöme a bõi mûtermemben készült.
A bõi Rózsafüzér Társulat felkérésére Krisztust
ábrázoló képet festettem az egyesület felszentelt
zászlajára. A felszentelésre október 30-án került sor
a Szent Imre herceg-templomban. A felkérést és a
megvalósítást megtiszteltetésnek érzem.
– Számodra melyek az említésre méltó
díjak?
– Pályafutásom során említésre méltó díjakat
Párizsban kaptam. Két alkalommal nyertem el
az Academie Internationale De Lutece által
adományozott ezüstérmet. 1988-ban a párizsi
Grand Palais õszi tárlatán vettem részt. Több alkotásom szerepel a hazai közgyûjteményekben.
– A jövõre nézve mik a terveid?
– A rám váró alkotói idõszakot arra szeretném kihasználni, hogy születendõ képeim révén
feleleteket tudjak adni a XXI. század felvetett
kérdéseire, kiegészítve és kijavítva az általam
hamisnak ítélt válaszokat. Nem materialista felfogásból kiindulva, hanem lelki értelemben, miszerint testbõl és lélekbõl vagyunk teremtve, a
Teremtõ képmását viselve magunkon.
– Gratulálok a képeidhez és további sikeres alkotói munkát kívánok.
Horváthné Pados Teréz
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• Sopronhorpács
Halloweeni csokigyûjtés
Sopronhorpácson
Az idei évben egy új ötlet került megvalósításra kicsik és nagyok örömére. Halloween
napjára egy csokigyûjtést szerveztünk, melyre
fogadó házként és/vagy csokigyûjtõként lehetett jelentkezni. A fogadó házak szenzációs
dekorációval, valamint különféle édességgel,
sütivel, harapnivalóval készültek a házakat felkeresõ gyerekeknek és kísérõ szüleiknek. A
csokigyûjtésre jelentkezõk pedig egy kapott
térkép alapján, jelmezt öltve, kiskosárral vagy

Csáfordjánosfán
Csáfordjánosfán novemberben minden hétvégén programokkal várták a falubelieket. Az elsõ
hétvégén a Kézen Fogva Csáfordjánosfáért Egyesület tartott hagyományõrzõ disznótorosnapot. A
helyi lakosok megkóstolhatták az elkészült finomsá-

gokat, ez idõ alatt különbözõ mûsorszámokat láthattak a vendégek. A fellépõk közt volt Citera Zenekar, Nicki Fergeteg Néptánccsoport és Lovas
Bemutató. November 14-én a nyugdíjasokat köszöntötték a településen. A gyermekek nagyszerû
mûsora után a helyi amatõr színjátszók is kitettek
magukért. Kabaréjelenetek is már jó hangulatba
hozták a falu idõsebb lakóit, de az ezután következõ Retro Kívánságkosár osztatlan sikert aratott.
Visszarepítették a jelenlévõket a Táncdalfesztiválok
hangulatába, és persze egy-két újabb sláger is felcsendült. A nap további részében Geri Betli Gábor
slágereit hallgatták, a talpalávalót pedig Galavics
László zenész szolgáltatta. November 20-án erõs
emberekkel telt meg a faluház, ugyanis e napon
tartották itt a településen az idei év utolsó Országos Szkander Bajnokságát. Az ország egész területérõl érkeztek versenyzõk, sõt még Szlovákiából is.
A versenyt a járványügyi elõírásoknak megfelelõen tartották, csak a versenyzõk tartózkodhattak az
épületben, és a maszkviselés is kötelezõ volt. Az
Iváni Vadásztársaság jóvoltából szarvaspörkölttel
várták a szkanderosokat. Nagyon jó hangulatú
verseny alakult ki, ez a harmadik alkalom volt,
hogy ebben a kis faluban mérték össze erejüket a

karbirkózók. A Dóró Team tagjai szívesen vállalnak
segítséget a falu rendezvényein is. Advent elsõ vasárnapjára is maradt még rendezvény. November
28-án a Tõzike Téren kerütl megrendezésre a
Varnyú Country Zenekar adventi koncertje, ahova
nem csak falubelieket vártak. Forralt borral, teával
és pogácsával várták a kedves közönséget. Decemberre is marad program, hisz advent második

vasárnapján egy mikulásvásár keretein belül érkezik a Télapó a Tõzike térre, ahol szeretettel várja a
gyerekeket. Errõl majd a késõbbiekben írunk. Addig is mindenkinek kellemes karácsonyi készülõNA
dést kívánunk.
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szatyorral a kezükben indultak útnak, hogy
felkeressék a házakat, amelyek fogadták õket
mindenféle finomsággal. A jelmezes beöltözést a kísérõ szülõk is bátran vállalták, és jókedvûen indultak neki ennek az izgalmas kalandnak. Az idõ is kedvezett a programnak, viszonylag csendes, csak késõbbre lehûlõ idõben sétálhatták (vagy akár biciklizhették) végig a falut a résztvevõk. A pozitív visszajelzéseket hallva reméljük, jövõre is legalább ennyien (vagy még többen) vesznek részt ezen a
programon.
Igler Patrícia

Novemberi programok
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Három érmet szereztek

Hímzõszakkör

a Fitt-Boxos bunyósok Egerben

indult Szakonyban

2021. 11. 10-tõl 11. 14-ig került megrendezésre a Serdülõ és Junior Nõi Fér fi / Felnõtt Nõi
Ökölvívó Országos Bajnokság Egerben. Az egyesület 7 versenyzõje indult útnak azzal a céllal,
hogy magyar bajnokként térjen haza.
1. nap: Hámori Luca elit nõi 63 kg-ban mérkõzés nélküli gyõzelemmel jutott tovább a Haladás versenyzõjével, Bojér Boglárkával szemben.
Hökkön Balázs a nyíregyházi Ámit Rubennel csapott össze serdülõ fér fi 57 kg-ban. Balázs egy jól
idõzített fejre mért ütésnek köszönhetõen nagyon rövidre zárta a mérkõzést, a versenyzõ a
második menetben döntõ fölénnyel nyert.

2. nap: Kiss Áron, Ujhelyi Barna és Csányi Attila sajnos döntõ fölénnyel kikapott. Hámori Luca
elit nõi 63 kg-ban az elsõ menetben gyõzedelmeskedett, így a döntõbe jutott.
3. nap: Németh Dóra serdûlõ nõi 51 kg-ban
sajnos vereséget szenvedett az elõdöntõben,
így bronzéremmel zárta a versenyt. Rába Noémi
serdülõ nõi 51 kg-ban második menetben döntõ fölénnyel nyert, így a döntõben bokszolhatott

újra. Hökkön Balázs serdülõ fér fi 57 kg-ban elsõ
menetben döntõ fölénnyel gyõzedelmeskedett,
így õ is a döntõben jutott.
4. nap: A serdülõ és junior döntõk napján
két versenyzõ lépett szorítóba. Rába Noémi serdülõ nõi 51 kg-ban hatalmas tempót diktálva
gyõzelmet aratott, így magyar bajnok lett.
Hökkön Balázs serdülõ fér fi 57 kg-ban szintén
bravúros gyõzelmet követõen a dobogó legfelsõ fokára állhatott.
A versenyzõ teljesítményének köszönhetõen
az egyesület elnyerte a legjobb serdülõ nõi csapatnak járó díjat.

5. nap: A felnõtt nõi döntõk napján Hámori
Luca bizonyíthatott. Luca 63 kg-ban szokásához
híven intenzív tempóban kezdte a meccset, ellenfele képtelen volt felvenni az általa diktált iramot, így a második menetben edzõje feladta a
küzdelmet. Luca ezzel megszerezte 9. magyar
bajnoki címét.
Minden versenyzõnek szívbõl gratulálunk!
Sulics Heni és Varsányi Áron

A világjárvány a közösségi életet is
nagyban hátráltatta, akadályozta. Ezek
hatásának enyhítésére a kormány megbízásából a Nemzeti Mûvelõdési Intézet támogatásával országos szinten közel háromezer szakkört indít el.

Szakony is csatlakozott a felhíváshoz, így a
településen megalakult a hímzõszakkör. Az öt
fõs csoport munkájához szükséges alapanyagokat és eszközöket központilag biztosították.
A szakkör vezetõje Hanisné Somogyi Erzsébet,
ki online felkészülése után sikeres vizsgát tett.
A közösségi házban az egyesületi szoba kialakításában segített Hanisné Somogyi Erzsébet, Némethné Tóth Márta, Boros Rudolfné,
Gömbös Tamás, Németh Jenõ, Büki István és
Csenár Mátyás.
A szakkör húsz alkalmon keresztül vezeti
be az érdeklõdõket a hímzés rejtelmeibe.
ADA
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• Szakony
Márton-napi hagyományok
A szakonyi kistérségi könyvtárban november 12-én, pénteken Szent Márton életével, s
a hozzá fûzõdõ legendával ismerkedhettek
gyerekek, felnõttek Gömbös Tamás evangélikus lelkész rövid áhítatában.

Kész a híd Csepregen
Az elsõ szó a köszöneté, hiszen nagy türelem
kellett ezalatt a beruházás alatt. A híd felújításával lett teljes a Büktõl Kõszeg irányába tartó állami út felújítása, amely több, mint
egy milliárdos állami beruházást jelentett Csepreg városában. A hídal kapcsolatos munkálatok 608, az utat érintõ beavatkozás pedig 460 milliós kormányzati forrásból valósulhattak meg.
Ezzel Csepreg jobb úton lett átjárható,
de nyilván van még feladat. Ugyanakkor fontos rámutatni arra is, hogy számos most zajlott beruházás a Répce vidékének,
így Csepregnek az elérhetõségét tette jobbá.
Gondoljunk Szombathely-Csepreg közti úton a

söptei, vasasszonyfai fejlesztésekre, vagy a
Horvátzsidány-Peresznye közti szakaszra, továbbá a Tormásliget, Bük, Mesterháza tekintetében

megvalósult felújításokra. Mindezek révén régen
várt fejlesztések valósulhattak meg Magyarország Kormányának támogatásával.
yde

Társadalmi munka
a parókia kertjében
Ezt követõen kézmûveskedésre került sor.
Lámpások és nagyszerû alkotások születtek.
Az este lámpás felvonulással zárult.
ADA

Önkéntesek segítségével szépült a nagygeresdi evangélikus lelkészlakot övezõ kert. A korábbi
kerttisztítást követõen a gyülekezet tagjai gyümölcsfákkal pótolták az elöregedett fákat és az elburjánzott bokrokat. A kerítést szegélyezõ, évtize-

gítségért a probléma megoldására. A polgármester úr vezetésével verbuválódott csapat egy vasárnap délelõtt derékmagasságig vágta vissza
utcahosszan az orgonát. Az eltávolított ágakat
négy pótkocsi mennyiségben szállítottak el, ké-

dek óta növekedõ sûrû orgona már régóta megkeserítette a gyalogosok mindennapjait. A kilógó
ágaitól nehézkessé vált a járdán való közlekedés.
Tiszteletes asszony az önkormányzathoz fordult se-

sõbb darálásra kerülnek. Köszönet a segítõknek,
hogy hozzájárultak a rendezettebb parókiakert
megvalósításához!
Németh Lajosné

• Sopronhorpács
Ismét látható lesz a mozgó
betlehem Sopronhorpácson
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A tavalyi évben volt elõször látható a mozgó
betlehem Kovács Pál atya jóvoltából a
sopronhorpácsi plébánián. Idén azonban
tovább bõvítette az atya, még több mozgó
figurával egészült ki a betlehem. Advent elsõ
vasárnapjától február 2-ig lehet látni. A tavalyi
nagy sikerre való tekintettel minden nap 13–19
óráig várják az érdeklõdõket, természetesen a
járványügyi elõírásokat betartva.
SH
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Iklanberényi hírek
megismerhették a település lakói azokat az
internetes felületeket, ahol könnyebben lehet intézni az ajándékvásárlást, fõleg könyvek és játékok esetén. A kreatívabb érdek-

hetett igényelni. A minisztérium most is teljes
ültetési csomagot biztosított, amely a nagyméretû földlabdás sor fa mellett annak tárolását, nevelését, szállítását, és az ültetéshez
szükséges eszközöket (mint támasztókaró,
mulcs és favédõ rács) is tartalmazta. Az ültetésben a falu lakói segédkeztek, így 10
eper fa sorakozik a rendezvénytér melletti
füves területen.
November 18-án pedig már a karácsonyi készülõdéshez adtak ötleteket a büki városi könyvtár munkatársai. A Könyves Karácsonyi Készülõdés program keretében

lõdõk betekintést kaphattak és kipróbálhatták a könyvszoborkészítés rejtelmeit, folyamatát.
A következõ hetekben is színes programok várják az itt élõket. Minden adventi
hétvégén (fõként szombatonként) 16 órai
kezdettel mûsorokkal és meglepetéssel
kedveskedik az önkormányzat, ezzel is meghitté téve a várakozás idõszakát. December
folyamán átadásra kerül az új játszótér is.
Bõvebb információk a település közösségi
oldalán találhatók.
SHeni

Sajtoskálon
Haller Imre, Sajtoskál polgármestere köszöntötte az önkormányzat nevében Boros Jani bácsit 90. születésnapja
alkalmából. Az ünnepségre a kultúrház nagytermében került sor, ahol a polgármesteren kívül még az alpolgármester Horváth Ervin, az aljegyzõ asszony Csajbi Lívia és a születésnapos fia is részt vett.
Ajándékcsomaggal és tor tával kedveskedett az önkormányzat az ünnepeltnek, és itt nyújtották át Orbán
Viktor miniszterelnök úr személyre szóló emléklapját is.

Jani bácsi nagyon örült a köszöntésnek, boldogan koccintott a résztvevõkkel, bár alkoholt nem iszik, így gyerekpezsgõ volt a poharában. Jani bácsi tõzsgyökeres
sajtoskáli, sajnos jó pár éve már megözvegyült. Laci fiával él együtt. Isten éltesse Jani bácsit erõben, egészségben!
bvr
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November sem telt el tétlenül a kis településen. Az önkormányzat is csatlakozott a
Településfásítási Program második üteméhez. Településenként minimum 10 sor fát le-

Születésnap
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• Lócs
Õszi faluszépítés Lócson
Az Országfásítási Program keretében 10
gömbszivar fát és 5 királydiót ültethettünk el a
Fõ utcában és az Arany János utcában. A fák
ültetésérõl Hor váth István alpolgármester,
Pietrowski Zoltán falugondnok és képviselõ,
valamint Varga László önkormányzati dolgozó
gondoskodott.
A Rózsafalu Civil Egyesület különbözõ pályázati támogatásaiból újabb faluszépítõ akciókat végeztünk. A Tesco „Ön választ, mi segítünk” program 2021. évi kiírásán második
helyezést elérve 200.000 Ft támogatásból elkezdtük kialakítani a gyógy- és fûszernövénykertet. Három magaságyásba 28 tõ évelõ növény került, kora tavasszal egynyáriakkal és 2
paddal bõvül a kert, a padok mellé levendula is kerül.
A Falusi Civil Alap támogatásából 50 tõ rózsát ültettünk, marhatrágyával gondoskodtunk a tápanyagpótlásról, és Reiber Lajos asztalosmûhelyében készül további 6 köztéri
pad, melyeket tavasszal helyezünk ki. Az önkormányzat további 180 rózsatövet vásárolt a
lakók háza elõtti közterületekre, azzal a kéréssel, hogy minden lakó gondozza a jövõben a
kapott rózsákat a saját háza elõtt.

Mókusodú program
Lócson
A Rózsafalu Civil Egyesület a Tesco 2020. évi
„Ön választ, mi segítünk” programján 250.000 Ft
támogatásban részesült a Mókusodú program
és rózsakapuk Lócson címû projektjére, melynek
megvalósítása október 25-én zárult a
mókusodúk barkácsolásával és kihelyezésével. A rózsákat és rózsakapukat
már tavasszal telepítettük. A projekt
keretében szeptemberben Kutschi Péter, az Õrségi Nemzeti Park természetvédelmi terület-felügyelõje tartott elõadást a szép számú
érdeklõdõ közönség számára a lócsi

A Virágos Magyarország Versenyben a
Bruno Nebelung GmbH által felajánlott szponzori díjat nyertük el, melynek keretében 500
tulipánhagymát kaptunk, így tavasszal már tulipánok is díszítik a rózsafalut. Jövõre ismét nekivágunk a megmérettetésnek.
RN

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

nyõtobozzal megtöltötték az etetõket, az odvakra pedig felírták a nevüket, így mindenki megtalálja a sajátját, és nyomon követheti a sorsát.
A mókuslakok kihelyezésében Mészáros László
volt a bátor segítségünk, aki létráról felfúrta õket
a fákra. Örömünkre szolgál, hogy a gyerekek
nagyon élvezték a barkácsolást, és odafigyeltek a nekik szóló információkra.
A projekt célja, hogy a mókusok télre ne a
házak lambériájába, padlására költözzenek be,
hanem a mesterséges odvakba, elérve ezáltal
a mókusok és emberek békés együttélését. Egyfajta környezeti nevelési program is egyben, hiszen arra tanítja a felnövekvõ generációt, hogy
van megoldás a kisemlõsök okozta kellemetlenségek orvoslására természetbarát módon. Reméljük, a mókusok is partnerek lesznek ebben
és beköltöznek a nekik kihelyezett odvakba, hiszen Lócson olyan kiszolgálást kapnak, amilyet
másutt megirigyelnek.
RN
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kultúrházban. Megtudtuk, hogyan telelnek át a
közönséges európai mókusok, milyen magasra
kell helyezni számukra az odút, és azt is, hogy ki
tudják válogatni az eleség közül a rosszat. Az
elõadás anyagából készítettünk egy információs kiadványt a gyerekek és szüleik számára. Továbbá 20 „D” típusú odút, köztük 4 mókusetetõt
készítettünk fenyõfából, az odvak lapjait Reiber
Lajos és Reiber Csaba asztalosmesterek elõre ki-

szabták, levágták, így az õszi szünetben összehívott foglalkozáson már csak csavarozni kellett a
mókuslakokat. A gyerekek által szorgosan gyûjtögetett makkal, vadgesztenyével, dióval, fe-

10

Egy Tök jó délután Nagygeresden
Szeretettel hívtuk a faluházba a kreatív, alkotni vágyó kicsiket és nagyokat egy október végi
vasárnap délután. Harminc darab faragni való
tök várta az alkotó kedvû gyermekeket és szüleiket, hogy ötletes mintákkal díszítsék ki õket. A
résztvevõk nagy elszántsággal fogtak munkához, sorra készültek az alkotások. A tök ragacsos
belsõ részével néha meggyûlt a baja némelyiküknek, viszont akadtak, akik kimondottan élvezték a kézzel való kikapargatását. A faragó
eszközökön kívül elõkerültek a régi süteményformák, amelyek segítségével egyedi alakzatokkal
lehetett ékesíteni a kreációkat. Közben a gyerekek az õszi hónappal kapcsolatos mintákat és
tököket ábrázoló kifestõket színezhettek.
A kifestõkhöz az õszrõl szóló verseket csatoltunk, ezáltal is ismertetve a legszínesebb évsza-

kunk szépségét és sokféleségét. A bevállalós lurkók kiegészítésként halloween témájú arcfestést

mû remekmûvek készültek. Az alkotásokat haza
lehetett vinni, de nagy részükkel a faluházat de-

kaptak. A foglalkozás végére változatos, többek
között mosolygós, vicsorgós, egyfogú, csillagsze-

koráltuk, ahol a gyerekek jóvoltából napokig világítottak a töklámpások.
Németh Lajosné

Egyszer volt, hol nem volt...
26. Csepregi Mese-, Monda- és Balladamondó Verseny
Egyszer volt, hol nem volt a Csepregi Petõfi
Sándor Mûvelõdési - Sportház és Könyvtárban
2021. november 19-én mesemondó verseny.
Örültünk, hogy sokan jelentkeztek a megmérettetésre, hiszen tudjuk, hogy a mennyire fontos
a mese a gyerekek életében. Elsõsorban azért
mesélünk, hogy együtt legyünk a gyermekünkkel. A mesék a gyerekek fantáziáját, képzelõerejét is fejleszti. A mesének jelentõs szerepe van a
gyerekek értelmi és érzelmi fejlõdésében is. Példát és mintát mutat a gyerekeknek problémamegoldásból. A végkifejlet legtöbbször pozitív, a jó és a rossz szerepe élesen elkülönül.

Ezen a szép õszi délutánon 23 alsós, 7 felsõ
tagozatos diák mondott mesét, illetve balládát.
Hallhattunk állatmesét, tündérmesét, tanulságos
mesét, tündérmesét is.
Eredmények: 1-2. osztály: • 1. helyezés: Radics
Izabella, Holczapfel Baranyai Zsombor • 2. helyezés: Marics Nikolasz Noel, Ambrus Jázmin • 3. helyezés: Unger Benjamin • Különdíjasok: Balogh
Marcell, Szabó Maja.
3-4. osztály: 1. helyezés: Tájmel Zsolt Rafael,
Marics Brendon • 2. helyezés: Csonka Anna,
Dienes Lia • 3. helyezés: Pócza Regina • Különdíjasok: Holler Botond, Tihanyi Barnabás Gábor.

5-6. osztály: • 1. helyezés: Scheer Kata •
2. he lyezés: Szabó Noémi • 3. helyezés:
Szántó Júlia • Különdíjasok: Luif Áron, Csonka
Ágoston.
7-8. osztály: • 1. helyezés: Nikl Rebeka,
Radics Patrik Rómeó.
Nikl Rebekától Budai Ilona balladát, Radics
Patrik Rómeótól Az Örök Zsidó balladát hallhattuk.
Gratulálunk a gyerekeknek. Köszönet a felkészítõ
tanítóknak, tanároknak.
Akik itt voltak, szép élményekkel térhettek haza.
Aki nem hiszi, járjon utána.
Horváthné Pados Teréz
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Megkóstolták az új borokat
Erzsébet-nap Csepregen
A pandémiával kapcsolatos intézkedések
miatt tavaly elmaradt a hagyományos Erzsébetnap is Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõdési,
Sportház és Könyvtárban. Idén – a járványvédelmi szabályok betartásával – a Farkas Sándor
Egylet, a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesülettel és a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesületével közösen megtartották a rendezvényt.
Az egylet vendégeként elõször a büki SokSzín-Pad mutatta be Móricz Zsigmond Kvitt címû
komédiáját. A részben csepregiekbõl álló színtársulat sokszor megnevettette a közönséget. Az
õket követõ, a létszámában is erõsödõ Csepregi
Fér fi Dalkör boros nótái csak fokozták a hangulatot, ráhangolva a résztvevõket az esti újbor
kóstolására.
A Farkas Sándor Egylet két színjátszó ikonja,
Vasváriné Kriszti és Kovács Antal a Buszmegálló
jelenetben remekeltek, sok mosolyt és hangos
kacagást elõidézve.
Ha Erzsébet-nap, akkor újborbemutató és kóstoló is van Csepregen, ugyanis a csepregi
borhölgyek és a csepregi borosgazdák vették át
a színpadot. Tóth Marcell, a Csepregi Borbarát
és Turisztikai Egyesület vezetõje köszöntötte az
egybegyûlteket. Majd röviden ismertette az idei

év idõjárását, mely a kezdeti nehéz indulás után
kedvezett a szõlõ fejlõdésének, s kiváló mustfokok születtek.
Az idei évben a színpadon Németh István és
Tóth Kálmán mutatta be borát. Finta József plébános úr Szent Erzsébet érdemeirõl beszélt és
megszentelte az új borokat.

Csepreg város polgármestere, Hor váth Zoltán és Kamper Natália, Kõszeg város borkirálynõje is köszöntötte a vendégeket, és véleményt formáltak az új borokról. A borhölgyek

részérõl Gyuráczné Ajkay Eszter József Attila
verset olvasott fel.
A Farkas Sándor Egylet tagjai elõadták a felelevenített Zöld erdõ táncot. Majd Várkonyi András Szüreti dalával hangoltak rá a borkóstolásra.
A közönség az aulában kóstolhatta meg a
2021-es és az elõzõ év termését. Minden gazda
egyénileg mutathatta be
a borát. 22 ígéretes, harmonikus, szép bort kóstolhattak meg a résztvevõk,
miközben a hangulat egyre fokozódott.
Összegezésként
elmondható, hogy a 2021
minden szélsõséges idõjárás dacára kiemelkedõ év
volt. Alasz László, Kõszegrõl
érkezett borosgazda szerint: jó ha minden tíz évben van ilyen évjárat.
Élmény volt a 22 bor
kóstolása egyben komoly szakmai kihívás is.
„Minden bor […] társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák.” (Hamvas Béla)
Horváthné Pados Teréz és Sági Ferenc

A csepregi cukorgyár és a Sopron vármegyei cukoripar kapcsolata
ka volt. (A csepregi gyár már legalább az 1880as évek elején rendelkezett tûzoltófecskendõvel,
melynek kezelésére nyilván kioktatták az állandó dolgozók egy részét. Ugyanis a Sopron címû
megyei lap tudósítása szerint az 1882 májusi
középbüki tüzet a büki és a csepregi cukorgyárak fecskendõivel oltották el.) Carstanjen Pál
egy alkalommal kisebb összeggel támogatta a
szakonyi ágh. evangélikus hitközséget. 1887
elején, a csepregi gyár termelésének leállítása
után Anconába távozott a településrõl. További
életérõl nincs információnk.
Valószínû, hogy a csepregi gyár tisztviselõi közé
tartozott egy idõben testvére, Carstanjen Jenõ, aki
késõbb a Nagycenki Cukorgyárak Rt. soproni központjában dolgozott könyvelõként, illetve
1897–1918 között a Brennbergi Kõszénbánya Rt.
könyvvezetõje, majd fõkönyvelõje és Carstanjen S.
Õk és a cukorgyár szintén adtak némi támogatást
a fenti hitközségnek.

A társaság pénzügyeit kezdettõl a bécsi
Schoeller et Comp. bankház intézte Schoeller (késõbb írták Schöellerként is) Sándor lovag
(1805–1886) vezetésével. Az Észak-RajnaVesztfáliából eredõ családja egyebek mellett a
cukor- és a textiliparral is kapcsolatba került, és
más országrészekben is terjeszkedett. A bécsi ügyvezetéssel megbízott Sándor „1833-ban alapított
önálló nagykereskedelmi, majd magánbankházával jelentõs szerephez jutott a Habsbug-területek
gazdasági életében.” Unokabátyjával, „a nagyvállalkozó Philip Wilhelmmel (1797–1877) együtt
több cukorgyárban is érdekelt volt német területeken, az örökös tartományokban és Magyarországon egyaránt.” Az alapítást követõen nem csak a
gyár vásárolt és bérelt földterületeket Csepregen
és a környéken, hanem a bécsi Schoeller et Comp
is. A Schoeller cég valószínû, hogy már az 1869.
dec. 18-i alakuláskor részvényese lett a Nagyczenki Czukorgyárak részvénytársulatának, hiszen
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A gyár mûszaki vezetését valamikor az 1880as években lovag Carstanjen Pál technikusigazgató – feltételezhetõen az alapító fia – vette át. Róla nagyon keveset tudunk, de apjánál
iskolázottabb lehetett, hiszen a csepregi gyárban egy, az olaszországi Anconában levõ üzemükben három újítása volt, melyet szabadalmaztak. A csepregi szabadalomról leírtak: XVII.
804. „eljárás és készülék czukorsüvegeknek színesítésére és szárítására. A szabv[ány] kelt[e]
1884. 04. 04. Meghossz[abbítás] 2 évre. Leírás:
titkos.” Wiener Moszkó A magyar cukoripar története c. könyvében annyit jegyzett le az újításról,
hogy e mûvelet „légmentesen elzárt
helyiségekben… vagy egyedül sûrített léggel,
vagy részben sûrített léggel, s részben ritkított
léggel hajtatott végre.” 1882-ben részt vett a
csepregi Önkénytes Tûzoltó Egyesület megalakításában, melynek az ÖTE 1882–1958 közötti
jegyzõkönyvei szerint 1887 elejéig fõparancsno-

IV. rész
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Tormásliget
úthálózatának felújítása
Tormásliget Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete már évekkel ezelõtt célként vázolta
fel a település utcáinak útburkolat-felújítását,
amely idén a Magyar Falu program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása”
címû alprogram 23.426.912,- Ft vissza nem térí-

ri Pál mûszaki ellenõr felügyelte. A projekt keretében mart aszfaltos útfelújítás és padkaépítés tör tént Tormásliget 5 utcájában: a Wesselényi Miklós, József Attila, Kisfaludy Sándor, Gábor Áron és Munkácsy Mihály utcákban. A projekt ünnepélyes átadójára november 5-én ke-

tendõ támogatásával valósulhatott meg. Az elnyert összeg nem fedezte 100%-ban a projekt
költségeit, így 1.576.767,- Ft önerõt vállalt az önkormányzat a projekt megvalósításához.
A ter veket Bató Csaba építõmérnök készítette, a geodéziai felmérést Nagy László geodéta végezte. A beszer zési eljárás során a kivitelezésre a legkedvezõbb ajánlatot a Road
Ép-General Kft. nyújtotta be, a kivitelezést az
idõjárási körülmények nem akadályozták, így
az ütemterv szerint haladt. A munkaterület átadására 2021. augusztus 25-én került sort,
majd szeptember 17-én lezajlott a sikeres mûszaki átadás. A kivitelezést mindvégig Zsombo-

rült sor, melyen tiszteletét tette Ágh Péter országgyûlési képviselõ is.
A projekt jelentõs fejlõdést eredményezett
Tormásliget község számára, az itt élõk jóval
komfortosabb körülmények között közlekedhetnek lakóhelyükön, a nyári száraz idõszakban a
porhatás, az õszi/téli idõben pedig a saras állapot szûnik meg. Az átadón Mester Árpád polgármester kiemelte, hogy a Munkácsy utca elején
jelentõs a teher forgalom az ipari útra, ezért ezen
a szakaszon jövõre az önkormányzat tervezi saját költségvetésbõl az útburkolat megerõsítését
melegaszfaltos eljárással.
RN
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az Rt. közgyûlései elõtt már 1870 nyarától a részvényeket letétbe lehetett helyezni Bécsben a
Schoeller és tsa. bankháznál is.
A répatermesztési üzletág vezetõje Philip
Wilhelm fia, Schoeller Gusztáv lovag (1830–1912)
lett, aki Carstanjenhez hasonlóan cégvezetõi aláírással rendelkezett. Õ volt „a brünni üzletág feje…
és a leipniki [ma: Lipník nad Beèvou, Csehország]
[cukor]gyár, valamint a lundenburgi [ma: Bøeclav,
Csehország] finomító is az irányítása alatt állt.” A
Nagyczenki Czukorgyárak Rt.-ben az 1874. július
19-i közgyûléstõl pár évig választmányi tagként
czímvezetõi aláírási joggal rendelkezett, 1876. június 25-tõl 1896-ig pedig tagja volt a felügyelõtanácsnak.
A gyár csepregi gazdaságát intézõként
Schwarzmann Keresztély szakonyi birtokos vezette.
Carstanjenhez hasonlóan evangélikus vallású volt,
s õ is német nyelvterületrõl érkezett. „Tört magyarsága daczára is mindig megértik”, s munkája mellett településeink közéletébõl is kivette a részét.
1880-tól legalább 1893-ig a szakonyi ág. ev. egyházközség felügyelõi tisztségét is betöltötte. Többször kisebb-nagyobb öszszegekkel támogatta e
hitközséget. Õ volt egy idõben a szakonyi evangélikus iskolaszék elnöke és legalább 1887–1888ban a Sopron vármegyei köztörvényi hatósági bizottság Alsó-Szakony részérõl választott egyik tagja.
1882-ben õ is részt vett a csepregi Önkénytes Tûzoltó Egyesület megalakításában, melynek 1887
elejéig alelnöke volt, majd Carstanjen Pál távozása után 1889. május végéig a fõparancsnoki tisztséget látta el. Farkas Sándor szerint 1887-ben –
nyilván a felszámolás során – õ volt a csepregi cukorgyár igazgatója, s továbbra is maradt a
csepregi uradalom intézõje.
A gyár ügyvédje – több másik cukorgyáréval
együtt – id. dr. Schwartz Miklós soproni lakos volt.
Sági F.
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[ 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
(Készenlét esetén, ha a becsengetés után
a gyógyszerész nem jön ki, fel kell hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25
percen belül jelentkezni fog.)

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00–7.00-ig
• Pénteken 13.00–7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00–7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)
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események:
December 3-án, 10-én és 17én, pénteken 15–17.30 ó. Bükfürdõn,
a Pavilon soron: TERMELÕI PIAC.
December 4-én, szombaton:
Csepreg 1621 – téli teljesítménytúra
a Kinizsi Természetbarát Egyesület
Hegyvidéki csoportja szervezésében.
Rajt: Csepreg, Petõfi Sándor Mûvelõdési, Sportház és Könyvtár 7:15 –
10:15 ó. és Bük, vasútállomás 7:15 –
10:30 között. Folyamatos indítás.
De cem ber 5-én, va sár nap
Bükön, Csepregen és más települé se ken: a 2. ad ven ti gyer tya
meggyújtása.
December 5-én és 6-án több
településünkön: Mindenki Mikulása.
December 6-án, hétfõn Csepregen: 16.30 ó. Mikulás a Fõ téren.
18 ó. a Szt. Miklós-templomban: Búcsúi szentmise Csepreg Város Fúvószenekara közremûködésével.
December 7–9. között a kora
esti égen: Bolygósorakozás: a Vénusz, a Szaturnusz, a Jupiter és a
Hold egymás közelében látható.
December 11-én, szombaton
19 ó. Bükön, az MSK színháztermében: Zagyva Banda-koncert és
táncház.
December 12-én, vasárnap
Bükön, Csepregen és más településeken: a 3. adventi gyertya meggyújtása.
December 19-én, vasárnap
Bükön, Csepregen és más településeken: a 4. adventi gyertya meggyújtása.
December 20-án, hétfõn
16.30 ó. Csepregen, a Fõ téren: A
Szironta Együttes karácsonyi harangjátékmûsora. Majd:
Pásztorjáték.
December 26-án, vasárnap
18 ó. Csepregen, a Szt. Miklós
templomban: Csepreg Város Fúvószenekara karácsonyi koncertje.
December 29-én, szerdán 12
órától a csepregi „szõlõhegyeken”:
Elõszilveszteri (forralt) BORTÚRA.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a visitbuk.hu, a csepreg.hu, és a
naturpark.hu honlapokon. A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

www.repcevidek.hu
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Nyomda:
EDS Zrínyi Zrt.

Rendezvények,
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