Jubiláló Répcevidék
Kedves Olvasó lapunk 100. számát tartja a kezében. Idén már a 10. évfolyamunk jut el Önhöz.
A kettõs évforduló visszatekintésre és elõrenézésre is ösztönöz bennünket.
Elõdlapunk, a Promenád szerkesztõbizottságának kapcsolata 2010-ben egyre jobban
megromlott a kiadó vezetõjével. A fõ ok: a korábbi pályázati források a 2008-as világgazdasági válsággal kimerültek, s ezeket az adott
helyzetben a reklámbevételek nem tudták pótolni. Ingyenes lapunk arculata 2009 végén,
majd 2010 elején is megváltozott, rosszabb minõségû papírra lett nyomtatva. Az addig 16 oldalas kiadvány terjedelme 2010 szeptemberétõl 12 oldalra csökkent. 2011 januárjában nem
jelent meg, a februári szám már csak 8 oldalas
volt. A kiadó vezetõje saját kezébe vette a lap
felelõs szerkesztését is. Márciustól a kiadó a kõszegi kistérségben megjelenõ társlappal, a Fõtérrel (ebbe is a Promenád szerkesztõi írták a cikkek zömét) való összevonást, s új lap indítását je-

hányan kimaradtak, de folyamatosan jöttek
újak. Lapunk eddig is, ez után is helyet biztosít a
fiatalok szárnypróbálgatásának. Közben újabb
községek is csatlakoztak önkormányzati támogatással a megjelentetéshez, s a múlt évben
már 29 településen olvashatták
az ingyenes havilapot, melynek
kezdeti ötezres példányszáma
ötezer-nyolcszázra nõtt.
A Répcevidék már az elsõ
évben felkerült az internetre,
így még nagyobb lett az olvasótábora. Majd 2013-tól már
online lapként is, napi frissítéssel, a papíralapúnál jóval több
fotóval gyorsan reagál a tér-

199 fõs településnek „két természetvédelmi területe van: az egyik a Répceszemere felé vezetõ út
mellett elhelyezkedõ magyar kõrisfák, életkoruk

lentette be, kisebb szerkesztõséggel és új hirdetésszervezõvel. Szabó Edgár és felesége, Horváth Erzsébet úgy döntöttek, hogy a régi kapcsolatokra építve, kisebb terjesztési körzetben
(21 település), új havilapot indítanak Répcevidék címmel. Az elnevezés ötlete a száz évvel ezelõtti, hasonló címû helyi laptól és térségünk
sokszor használt, népies elnevezésébõl fakadt. A
Promenád szerkesztõbizottsága csatlakozott hozzájuk, s zökkenõmentesen indult az új lap 12 oldalon. A következõ számtól már 16 oldalas lett a
Répcevidék, majd a hirdetéseknek és az önkormányzati támogatásoknak köszönhetõen többször is volt 20-24, sõt tavaly már kétszer 32 oldalas is. A régi kiadó Riportere viszont 2-3 szám
után befejezte pályafutását.
Az új lapban rövidültek a cikkek, s egyre
több tudósítás került be a kisebb településekrõl
is. Elõször a körjegyzõségi székhelyközségek,
majd a kisebb faluk is delegáltak 1-2 fõt a szerkesztõbizottságba, s kialakult a helyi eseményekrõl rendszeresen tudósítók hálózata. Ma
már 30 fõ ír kisebb-nagyobb rendszerességgel a
Répcevidékbe. A kezdeti újságíró gárdából né-

ségben történtekre, tudósít az eseményekrõl az
interneten keresztül.
Egy kis statisztika az elmúlt kilenc évrõl: több mint 4.000 cikk, több mint
10.000 fotó jelent meg az 580.000 nyomtatott példányban, illetve az interneten
2019. december 31-ig. A honlapon
365.000 olvasónk volt. Ott a legnépszerûbb cikk: Önkormányzati választások
2014. október 12. – 12.443 klikkeléssel.
A jövõrõl a január végi szerkesztõbizottsági
összejövetelen váltunk szót. Amit már biztosan
tudunk: idén újabb három településsel bõvül lapunk olvasótábora: Csáfordjánosfa, Hegyfalu és
Vasegerszeg önkormányzata is csatlakozott támogatóinkhoz. Jubileumi számunk már e települések postaládáiba is eljut a 6.200-ra nõtt példányszámunkból. Köszöntjük új olvasóinkat. Röviden bemutatjuk az új községeket:
Csáfordjánosfa 1939-ben jött létre Répcecsáford és Répcejánosfa egyesülésével. A ma

A Hegyfalu határában levõ település(ek) –
útjaik révén is – már legalább a római kortól fontos szerepet játszott(ak) térségünkben. (A Dunántúl úthálózatának jelentõs része római alapokra épült.) Területe a magyar hódítás után a
sárvári királyi vár birtokához tartozott, majd évszázadokig különbözõ fõúri családok tulajdona
lett. Ma is látható kastélyát és templomát a
Szentgyörgyi Horvát család építtette. A klasszicista stílusúra átalakított úrilakot 1943-ban az OTI
vásárolta meg. Ebben mûködött 1949-tõl hazánk egyik tüdõbeteg-gondozó intézete, ahol
több ezer pácienst, köztük jeles személyeket is
meggyógyítottak. Ma ebben is szociális otthon
mûködik. A jelenleg már csak 755 fõs település
továbbra is fontos szerepet tölt be a közeli városok szélárnyékában.
Vasegerszeg 1938-ban keletkezett Ivánegerszeg és Keményegerszeg egyesülésével. Az Árpád-korban még egységes falu névadója „a Ják
nemzetség tagja volt. Legszebb mûemléke az
ivánegerszeg[i falurész]en álló Szentháromság és
Nagyboldogasszony titulusú barokk templom,
szép korabeli berendezéssel. A keményerszeg[i
falurész]en található a klasszicista stílusú, szép
parkkal övezett Markusovszky-kastély”, mely házasság útján jutott a híres orvos birtokába. (Vas
megye kézikönyve) Markusovszky Lajost kívánságának megfelelõen Vasegerszegen temették el.
A 354 lakosú településen falumúzeum is várja az
érdeklõdõket, mely Németh Jenõ tanító munkálkodása nyomán jött létre.
Sági
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140 év körüli. A másik a tõzikés erdõ. A virágok
kora tavasszal gyönyörû látványt nyújtanak az
ide ellátogatóknak… A község legismertebb személyisége, Simon Elemér [1875–1954] Sopron
vármegye fõispánja, a Nemzetközi Vöröskereszt elnöke volt. Az õ tulajdonát képezte a
csáfordi kastély parkkal, amely ma szociális otthon, valamint a védett erdõ… A külterületén, a
Répce folyó partján, a jánosfai malomnál rendezi 1993-tól évente a Forráshely Alapítvány a Magyar Gyermekek Világtalálkozóját”, mely egész
nyáron át tartó táborozás. (Wikipédia)
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Nyugdíjas-találkozó
Ahogy a zenészek megérkeztek,
pillanatok alatt zsúfolásig megtelt a
csodálatosan megterített nagyterem. Polgármester asszony szívbõl
jövõ köszöntõt mondott Tompaládony szépkorú vendégeinek.

nap harmadik programjára kellett
a termet átrendezni. 18 órakor érkezett a gyerekek nagy-nagy örömére a Mikulás. Hó helyett szánkója kerekeken gurult.
Ahogy összegeztünk az esténket, boldogság töltötte el a szívünket, háromszor telt meg ezen a
szombaton a faluház.
Köszönöm, hogy eljöttek, és eljöttetek!
M.M.

Következõ lapszámunk 2020. 03. 04-én jelenik meg!

Az karácsonyi ünnepek, szilveszteri bulik után, az új év beköszöntével mindenki mérleget von
a hátrahagyott év történéseibõl
és tervezi az elõtte álló évet. Különbözõ fogadalmakat teszünk,
melyet nem mindig sikerül betartanunk. Pedig a január és a február volt az utolsó két hónap, amit
utólag hozzáadtak a római naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál
ez a téli idõszak eredetileg nem
kapott hónapot. Bár egy ideig
még március volt az év elsõ hónapja, hamarosan a január vette
át ezt a helyet. Az év elsõ hónapjához is sok hagyomány tartozik.
Január 6-a a vízkereszt napja hagyományosan a karácsonyi ünnepkör lezárása volt. Sok országban ez a karácsonyfa lebontásának napja. Az ünnep elõestéjén
szentelik meg a szenteltvizet és a
tömjént a katolikus papok a
templomokban. Az emberek felírták a három napkeleti király nevének kezdõbetûjét a házuk ajtajára. Egyes országokban és hazánkban, több helyen ma is élõ
szokás. Szent Vince napján a szõlõtermesztõ falvakban sok helyütt
úgynevezett vincevesszõt vágtak,
amit a szobában vízbe állítottak.
A kihajtott vesszõkbõl jósolták
meg a következõ év termését.

Ezen a napon
a gazdának
sok bort kell
innia, hogy
bõ legyen a termés. Ha Vince
napján szép, napos volt az idõjárás, akkor jó bortermést reméltek,
rossz idõ esetén viszont gyenge
szüretet jósoltak. Ezzel ellentétben, ha három nap múlva, január 25-én, a „pálforduló” (Szent Pál
megtérése) napján sütött a nap,
akkor a néphit szerint még hosszú
kemény télre kellett számítani. Január 6-a a farsangi idõszak kezdete is. Bálok, jelmezes mulatságok, téli lakodalmak, hangos vigasságok idõszaka próbálja a telet elûzni. Ez az idõszak idén egészen február 26-ig tart.
Az év elsõ számával szeretnénk mi is Boldog Új Esztendõt kívánni kedves olvasóinknak!
A magyar népi mondóka a január hónapot a következõképpen jellemzi:
„Pálnak fordulása
Fél tél elmúlása
Piroska napján a fagy
Negyven napig el nem hagy.
Ha fénylik a Vince,
Megtelik a pince.
A ködös január
Nedves tavasszal jár.”
SulicsBogi

Adventi kézmûves foglalkozás
November 29-én pénteken a község apraja-nagyja összegyûlt a sajtoskáli könyvtárban, hogy közösen készülõdjenek a karácsonyra. A gyerekek most is több dolog közül választhattak. Ilyen volt például a mécsestartó-készítés, angyalkák és karácsonyi manók készítése. Ezen kívül még lehetõségük volt különbözõ színezõk kidekorálására, festésére. A foglalkozásnak köszönhetõen garantáltan minden gyereknek sikerül hozzájárulnia saját otthonának díszítéséhez, s ezzel karácsonyi hangulatot csempészni a hétköznapokba.
Kovács Vivien
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Az adventi idõszak úgyis a várakozás, elmélyülés ideje. Hiszen ez
az Önök délutánja, amikor azért
jöttünk össze, hogy kifejezzük hálánkat, megbecsülésünket és szeretetünket Önök iránt, akik hosszú
élet munkáját és tapasztalatát tudhatják maguk mögött.
Érezniük kell, hogy nem hagyjuk
magukra Önöket, hogy fontos részei életünknek.
E gondolatokkal kívánok Önöknek nagyon jó egészséget, hosszú
és boldog életet. A mai ebédhez jó
étvágyat, a délutánhoz pedig jó
szórakozást kívánunk.
A finom ebédet a fürdõ étterembõl hozták. Biztosították, hogy

senki ne maradjon éhes. Mindenki
talált kedvére valót a gazdagon
megrakott tálakon. Majd ezt követték a finomabbnál finomabb édességtõl roskadozó tálak. A jegyzõ úr
is és az aljegyzõ asszony is fenséges, királyi lakomának nevezte az
ebédet.
Majd halk zeneszó kíséretében
következett egy késõ estébe nyúló
kötetlen beszélgetés. Falunk legidõsebb tagjait is köszöntöttük egyegy ajándékkosárral. Lassan a

Beköszöntõ
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• Tompaládony
SZÜLETÉSNAP
November 16-án 15 órai kezdettel benépesült a faluház. A legfiatalabb Illés gyermek né-

pes családja töltötte meg a nagytermünket. Felesége, Marika 60. és nagyfia, Miklós 40. születésnapját ünnepelték.
Molnár Ildikó

• Csepreg

éve volt 2019
Németh Albert Viktor vagyok, Csáfordjánosfa
polgármestere. Örülök, hogy falunk is csatlakozott
a Répcevidék újságolvasói köréhez. 2014 óta
azon dolgozunk a képviselõ-testülettel, hogy szülõfalunk fejlõdjön, szépüljön. Olyan programokkal
próbáltunk kedveskedni falunk lakóinak, amelyek
között minden korosztály talál magának
szórakozást. Megemlékeztünk
fontosabb
nemzeti ünnepeinkrõl:
március 15., október
23. Kihasználtuk falunk
természeti kincsét, a
tõzikés erdõt, ahol
többször tartottunk sikeres nõnapi rendezvényt, ahova az ország távolabbi részérõl is érkeztek látogatók. Májusban felállítottuk falunk májusfáját és a faluban lévõ lányok pünkösdölve járták
a házakat. Május végén gyermeknapi rendezvényt tartottunk, idén tûzoltóink szórakoztatták a kicsiket tûzoltással, habpartyval. Már ötödik éve, kicsit szakítva a falunapokkal, szentivánéji mulatsággal ünnepeltük a nyári napfordulót, ahol neves fellépõkkel és hajnalig tartó bállal szórakoztattuk a falubelieket. Szeptemberben falukirándulásokat szerveztünk, idén a fõváros volt az úti cél 60 fõ részvételével. Novemberben az idõsebbeknek kínálunk
szórakozást a nyugdíjasnap keretein belül, ahol ismert elõadók és lelkes falubeli felnõttek, gyermekek szórakoztatják a jelenlévõket. Decemberben
pedig érkezik a gyermekekhez a Mikulás, és meggyújtjuk falunk adventi koszorújának elsõ gyertyáját. Ez évben Takács Nikolas adventi koncertjével
kedveskedtünk falunk lakóinak, ahol 250-300 ember hallgatta sztárvendégünket. A 2020-as évet
egy jótékonysági tûzoltóbállal kezdjük, melynek
összes bevételével a helyi önkéntes tûzoltóinkat tá-

mogatjuk. Másik civil szervezetünk is aktív résztvevõje a falunk életének, köszönti névnaposainkat,
és kirándulgatunk. Lehetõségeinkhez mérten mind
a két egyesületet támogatjuk anyagilag. Az elmúlt
öt évben több sikeres pályázatunk is volt. Leaszfaltoztattuk a Hunyadi utcát, felújítottuk az országban
egyedülálló Simon kriptát, ahol Gyõr-Sopron
megye egykori fõispánja nyugszik. Faluházunk is megújult belülrõl. Közösségi teret és
fodrászüzletet alakítottunk ki közösségi házunknál. De a várva
várt sikereket a 2019.
év hozta meg. A Modern Falvak Programban 3-ból 3 pályázatot elnyertük. A helyi identitást erõsítõ pályázatban elnyertük a 2019. évi rendezvényeink költségét. Lecserélhetjük 10 éves falubuszunkat egy újra. A temetõ-felújítási programban a régi drótkerítést szeretnénk lecserélni. Idén elõször az európai mobilitási hét keretein belül autómentes napot tartottunk,
ahol megmozdult a falu apraja-nagyja. Ennek a
rendezvénynek a költségeit is pályázatból fedeztük. A 2019-es évben 25 millió forintra pályáztunk,
amire büszkék lehetünk. Köszönjük Gyopáros Alpár
kormánybiztos úr támogatását. 19 év után újra három ház épül Csáfordjánosfán. Az elmúlt 5 évben
közel negyven fõvel növekedett a lakosság, és ezáltal a gyermeklétszám is. A letelepedni vágyókat
és gyermekeket vállalókat is támogatjuk egyszeri
összeggel. Anyagi helyzetünkhöz mérten osztunk iskolakezdési, karácsonyi támogatást is minden évben. 2014-ben programom fõ célja az volt, hogy
megállítsuk a népességfogyást, úgy érzem, ez sikerült. Ezen az úton szeretnénk továbbmenni a falubeliek segítségével.
Németh Albert Viktor

Önkormányzati

választás Szakonyban
Az októberi választáson egyenlõ eredmény született. Új választást írtak ki 2020 január 19-re. Így a két jelölt Farkas Gyula és
Csenár Mátyás ismét megmérette magát. A választáson 389 szavazóból 294 jelent meg. 3 érvénytelen. 148 Csenár Mátyás. 143
Farkas Gyula. Szakony új polgármestere: Csenár Mátyás. yde
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VÍZKERESZTI BORMUSTRA CSEPREGEN
SZÖVÉNYI ÁRON BORÁSSZAL
Vízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus
egyház. A húsvét és a pünkösd mellett Vízkereszt
a keresztény egyház legfontosabb ünnepe. Régen Vízkeresztkor fejtették le elõször a bort a gazdák, ennek a régi szokásnak emlékére tették a
bormustrát Csepregen Vízkereszt környékére.
Sok-sok éves hagyományt követve az idei évben is a borosgazdák és a Borhölgyek összejöttek Vízkeresztkor szakmai borkóstolóra.
A rangos eseménynek a csepregi Petõfi
Sándor Mûvelõdési, Sportház és Könyvtár adott
helyet. Ziembicki Erzsébet, a Mûvelõdési Ház
vezetõje és Horváth Gábor, a Hegyközség választmányi tagja köszöntötték az egybegyûlteket, majd elkezdõdött a borok kóstolása.
Elõször a fehér-, majd a rozé-, végül a vörösborok bemutatása következett. 30-nál
több bort mutattak be Szövényi Áron borásznak, aki értékelte õket és jótanácsokkal látta
el a gazdákat. A csepregi gazdák mellett elhozták boraikat a kõszegi, bozsoki, cáki,
egyházasfalui gazdák is.
Sokat lehetett tanulni, hiszen egyre speciálisabb technológiákról, hûtött erjesztésrõl,
szelektált fajélesztõk használatáról számoltak
be a borászok. Egymással is tapasztalatokat
cseréltek. Remélik, hogy továbbfejlõdnek a
borok a pincékben a borversenyig.
Horváthné Pados Teréz

A pályázatok
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• Bükfürdõ
MEGKEZDÕDÖTT A FÁSÍTÁS
A BÜKFÜRDÕ THERMAL & SPA
ÚJONNAN VÁSÁROLT TERÜLETÉN
A Büki Gyógyfürdõ Zrt. 2019 tavaszán vásárolta meg a fürdõ mellett található területet,
így az önkormányzat tulajdonában álló telkekkel együtt 6 hektárnyi fejlesztési terület áll
rendelkezésre. A vásárlást követõen a Bükfürdõ Thermal & Spa a közös fásítás ötletével ke-

Dr. Németh Sándor polgármester
és Boros László Attila vezérigazgató

a Répce vidékéért!
Észak-Vas megye országgyûlési képviselõje,
Ágh Péter értékelte a 2019-es évet. Mint mondta, az elsõ szó a köszöneté, hogy ebben az esztendõben is dolgozhatott az itt élõkért a Magyar
Országgyûlésben.

A kistelepüléseket érintõen számos átadás
mutatja a fejlõdést. Hegyfalu térségében befejezõdött a milliárdos szennyvízberuházás. Peresznyén átadtuk a felújított óvodát. Egyházi terek
újultak meg, többek közt Meszlenben, Kiszsi-

Csepregen folytatódtak az óvodát és az iskolai tornatermet érintõ fejlesztések. A Rákóczi
utcában elkészült a kerékpárút, megszépült a
Malomkert. Átadhattuk a korszerûsített szennyvíztelepet, és beszámolhattunk a nyertes szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer rekonstrukciós
pályázatáról. Több utca felújításához sikerült kormányzati támogatást szerezni, egy tavalyi kormányzati döntés révén idén is lehet utcát felújítani a városban. Csepregre az év végén is több
mint 24 millió forint érkezett a biztonságos mûködéshez a Belügyminisztériumból.
Bükön kormányzati döntés által újjászülethetett a városon áthaladó fõút. Bejelenthettük egy
új kerékpárút építését és a templom elõtti terület
megújításáról szóló támogató döntést. A Városháza elõtti park fejlesztésével igazi városközpont
jött létre. A fürdõ új gyógyászati központtal gazdagodott. A helyi turizmus erõsítését szolgálja az
a több milliárdos támogatás, melyet januárban
jelenthettünk be. Döntések születtek a Bük és
Csepreg közti út fejlesztésérõl.

dányban. Tormásligetetet, Iklanberényt és
Lócsot a vízminõség-javító program érintette. A
világháborús centenáriumi források révén megszépült, vagy új emlékmûvek tették szebbé
Tömördöt, Csepreget. Számos település sikerrel
pályázott szociális úton biztosított tûzifára. Zártkerteket érintõ munkálatokra kapott forrást Gór,
Peresznye, Répceszentgyörgy.
Orbán Viktor miniszterelnök támogatásával
elindult a Magyar Falu Program. Ennek keretében óvoda, polgármesteri hivatal, 11 óvodaudvar, 7 orvosi rendelõ, 8 belterületi út, 11 egyházi
és 10 önkormányzati közösségi tér újulhat meg a
választókerületben. Észak-Vas megyében 17 sikeres pályázatból orvosi, 16-ból közterületi eszközöket szerezhetnek be, és 11 temetõ kerülhet
még méltóbb állapotba. A Répce vidékén például így valósulhat meg útfelújítás Bõben,
Horvátzsidányban és járdafelújítás Lócson, Simaságon. Orvosi eszközöket szerezhetnek – többek között – Ólmodon, Peresznyén, Simaságon,
Tormásligeten. Orvosi rendelõre jutott forrás Tö-
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reste meg Bük Város Önkormányzatát, melynek eredményeképp 49 fát a fürdõ, 48-at pedig az önkormányzat ültetett el a most elkezdõdött elõfásítás során. A hársfákból álló határoló fasor terveit okleveles táj- és kertépítész
mérnök készítette, a kivitelezést és a kétéves
fenntartást a Parkom Kft. munkatársai végzik.
Az elsõ facsemetéket dr. Németh Sándor, Bük
város polgármestere és Boros László Attila, a
Büki Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója közösen
ültették el.
yde

Munkában

6

mördön, önkormányzati és egyházi közösségi
térre mások mellett Ólmodon, Peresznyén,
Tompaládonyban, Vasegerszegen. Új falubusz
érkezhet Chernelházadamonyára, Nagygeresdre, Nemesládonyba, Répceszentgyörgyre, Simaságra is. Közterületi eszközökkel gyarapodhat Hegyfalu, Meszlen. Óvodaudvart fejleszthet
Peresznye. A temetõket érintõen Hegyfalu,
Iklanberény, Nagygeresd, Nemesládony végezhet munkálatokat. 2020-ban tovább folytatódik
a Magyar Falu Program, melynek keretében arra törekszünk, hogy a legkisebb települések fejlesztési igényeit további elemekkel elégítsük ki,
hiszen még bõven van feladat.
„Köszönöm, hogy ’19-es választásokon sokan támogatták politikai közösségünket, a Fidesz–KDNP-t. Választókerületem összes, október
13-án megválasztott polgármesterét az õsszel
találkozóra hívtam Sárvárra. Bízom ugyanis abban, hogy az elkövetkezõ években tovább folytatódhat Észak-Vas megye építése, hiszen még
minden településen sok feladat áll elõttünk.
2020 reményeim szerint arról is fog szólni, hogy
újabb lépéseket teszünk ezek megoldásáért. A
választókerület valamennyi lakójának örömökkel teli, egészséget adó új évet kívánok!„mondta Ágh Péter.
yde

Forralt boros túrával
búcsúztatták az óévet Csepregen
A csepregi borosgazdák, a Borbarát Hölgyek
és a Petõfi Sándor Mûvelõdési, Sportház és Könyvtár forralt boros túrára hívták 2019. december 28án a természetbe vágyókat.

A csepregi hegy a téli arcát mutatta. A pihenéssel otthon töltött karácsonyi ünnepek után jólesik a mozgás a szabadban. A hangulatos hózáporral is tarkított, erõsen szeles idõ ellenére is idén
különösen sokan gondolták így, mert barátok, rokonok, családok verõdtek össze és jöttek az óévet
búcsúztatni. Nemcsak megyénkbõl, de az ország
más településeirõl is érkeztek. Bögrével, térképpel

járták a hegyhátakat keresztül-kasul. Vidám beszélgetésük messzire hallatszott.
A gazdák forralt borral, teával, borkorcsolyákkal és szíves vendéglátással várták az érkezõket. A
forralt bor a téli idõszakban fogyasztott népszerû
ital. A fûszerezése változatos, ezért minden pincében más-más ízeket kapott.
Sokan voltak olyanok, akik évek óta jönnek erre a rendezvényre, de voltak, akik elõször vettek
részt. Mindenkinek tetszett, mindenki jól érezte magát. A kõszegi és a lukácsházi borosgazdák is
megtisztelték a rendezvényt. A kiskunmajsai baráti
társaság is a visszatérõk közé tartozik.
A megfáradt túrázókat Szabó László invitálta
melegedni szõlõbeli házába, ott tovább folytatódtak a beszélgetések. Különös hangulata van ilyenkor a csepregi szõlõhegynek, amelyet sokáig nem
felejtünk el. Reméljük, aki eljött, szép élményekkel
lett gazdagabb.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A program végén boldog újévet kívánva búcsúztak egymástól a barangolók.
Horváthné Pados Teréz

Bükrõl és Csepregrõl az Országgyûlésben
jusban. Köszönet mondott az elmúlt fél évszázadért, hogy elmélyítették a kultúra szeretetét az ifjúságban. Hangsúlyozta, a mazsorettcsoport már 25 éve
kínál közösséget a városban. „Az évfordulók mindig megerõsíthetik az adott
közösséghez való tartozás érzését. Bízom abban, hogy így volt ez idén is választókerületem valamennyi jubileumi eseménye kapcsán, amely egyúttal az
új nemzedéknek is lehetõséget biztosíthatott arra, hogy erõsítse a kötõdését az
otthonához” – zárta gondolatait Ágh Péter.
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A hagyományoknak megfelelõen 2019 utolsó parlamenti ülésnapján is országgyûlési felszólalásban köszöntötte Ágh Péter, Észak-Vas megye képviselõje azokat a közösségeket, melyek ebben az esztendõben ünnepeltek évfordulót. Ágh Péter emlékeztetett, Bükön 60 éves lett a Mûvelõdési és Sportközpont. Mint mondta, reméli, hogy az intézmény továbbra is betölti azt a szerepet, melyet eddig is sikerrel vitt. Az országgyûlési képviselõ kiemelte,
Csepregen az 50 éves zeneoktatás elõtt hajtottak fejet jubileumi gálával má-

7

[

RÖVID

HÍREK

]

• Bük
5 ÉS 25 ÉVES MUNKAVISZONNYAL
RENDELKEZÕ DOLGOZÓK
ÜNNEPSÉGE A BÜKFÜRDÕI
ÜDÜLÕSZÖVETKEZETBEN

Simasági nyugdíjasnap
A település képviselõtestülete november 30ra hívta össze a faluban élõ nyugdíjasokat, hogy
találkozzanak és közösen eltölthessenek egy vidám, kötetlen szombat délutánt.
Galavics Adrienn egy verses dallal köszöntötte a megjelenteket, Wellner Emília, községünk

Ismét megrendezésre került a Termál Üdülõszövetkezet Apartman Hotelnél a dolgozók
jubileumi ünnepsége. Ez alkalomból az idén
két kolléganõt köszöntöttek fel. Dallos Boglárkát, aki 25 éve kezdte meg pályafutását az

ifjú tehetsége pedig a Szeretet áradjon köztünk
címû verses dalt játszotta el hegedûjén.
Ezt Simon Dániel polgármester köszöntõje követte. Kiemelten köszöntött két jubiláló házaspárt, akik ez évben ünnepelték ötvenedik házassági évfordulójukat. Horváth Pál és neje, Hajni, valamint Szilvágyi Károly és neje, Rózsi részére – a gratuláció mellett – ajándékcsomagot

nyújtott át, még további sok boldog évet kívánva nekik.
Az ünnepi menü a polgármester által fõzött
finom pörkölt volt, kiegészítve a tizenhat simasági hölgy által készített süteményekkel. Ennyien
voltak a vállalkozó szellemû hölgyek, akik idén
sütöttek a rendezvényre. Természetesen jófajta italok is
kerültek az asztalokra.
További kedvcsinálónak
a Carl Music szolgáltatta a
zenét, aki retro, valamint
operettslágereket játszott.
Néhány házaspár táncra
perdült, és a képviselõtestület fér fitagjai is táncra hívtak
jó néhány hölgyet. A hangulatot tovább fokozta a jákfai színjátszókör fellépése, akik régi, vidám kabaréjeleneteket adtak
elõ. Ezekkel nagy derültséget váltottak ki a közönség soraiban.
A jól sikerült rendezvényért köszönet a szervezõknek, a segítõknek és nem utolsósorban a
közremûködõ fellépõknek!
Haller E.

Adventi gyertyagyújtás Sajtoskálon
ró verseket szavaltak. Az elõadást ünnepi szentmise követte. A templomudvaron mindenki

megcsodálhatta a betlehemet, valamint az elsõ
gyermekrajzot az adventi kalendáriumban. Az
idei évben is egy meghitt ünnepségben lehetett
része a jelenlévõknek.
Kovács Vivien
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Üdülõszövetkezetnél tagnyilvántartóként. Az
évek során folyamatosan képezte magát,
munkaköre a bérszámfejtéssel kibõvült. Ható
Tamásné 5 éve áll szobaasszonyi munkaviszonyban. Mindkét ünnepelt rendkívüli precízséggel látja el feladatait, lojális munkavállalók. Németh Violetta ügyvezetõ igazgatótól
megtudtuk, hogy újdonságként ezen az ünnepségen valamennyi dolgozó ajándékban
részesült az egész éves kitartó munka elismeréseképpen. Ezúton is köszönetét fejezi ki a
Bükfürdõ Thermal & Spa és a Társüdülõszövetkezetek nagylelkû felajánlásaiért, partneri
együttmûködéséért.
yde

2019. december 01-én, vasárnap Sajtoskál
község lakói közösen ünnepelték advent elsõ
vasárnapját. December
beköszöntével a legtöbb
ház karácsonyi fényekbe
és díszekbe borult. A közterületekre is felkerültek
az ünnepi dekorációk.
Advent elsõ vasárnapját ünnepelve a falu
lakói összegyûltek a
Szent Péter és Pál római
katolikus templom udvarán. A község egy kis
mûsorral készült a jelenlévõknek. A sajtoskáli kórus gyönyörû adventi dalokkal varázsolta el a
közönséget, míg a helyi gyerekek karácsonyvá-

8

Üdvözlünk
mindenkit Hegyfaluból
Mint minden évben, a negyedik vasárnapon
a helyi énekkar adott karácsonyi koncertet a
templomban, illetve ekkor került sor a helyi óvoda szülõi munkaközössége által szervezett kézmûves vásárra. Sajnos az eleredõ esõ megza-

varta a gyertyagyújtást, de nagy örömünkre
szolgált, hogy a plébánia mögötti újonnan elkészült közösségi teremben sikerült lebonyolítani a
forralt borozást és teázást, amely – mint minden
vasárnap – jó hangulatban telt el.
Az adventi és karácsonyi hangulatot fokozta
a falunkban az immár második éve mûködõ harangjáték. Minden reggel 8-tól 20 óráig óránként egy-két percig más-más egyházi dallam
csendül fel: karácsonykor megszólalnak a közismert ünnepi dallamok, az év többi napján egyházi dalrészletek hallhatók.
Az év többi részében is számos program kerül megrendezésre, melyekrõl a késõbbiekben
számolunk be.
Magyarné Kiss Éva

A közel nyolcvanéves Harasztovics
Istvánné Marika néni elhunytával elvesztettük a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesületének egyik tagját, régi kedves társunkat. A helyi temetõben 2019. december
13-án helyezték örök nyugalomra.
Megérdemli az emlékezõ sorokat, mert
aktív részese volt a csepregi közéletnek,
amióta ide jött férjhez.
Sok éven át szõlõsgazda-feleségként
részt vett a hegyen lévõ munkálatokban,
így került közénk, az alapfeladatként borkínáláshoz süteményekkel hozzájáruló Borbarát Hölgyek Egyesületébe.
Például 2008 augusztusában a Répce
Fesztiválon az Egyesület borkorcsolyái közt
a sajtos pogácsája lett emlékezetes. Farsangi fánkjának és húsvéti kalácsának készítését 2019 elején a megyei lap mutatta
be, és képgalériával kísérve tette közkinccsé. Hagyományos foszlós kalácsát
évközben is gyakran megsütötte és szívesen kínálta.
A Bene-kúti forrás környékén sok éven
át õ gondozta a virágokat, amíg mûvelték
a szõlõjüket. A Csepregi Nyugdíjas Énekkarnak is lelkes tagja volt. Ha valahol tenni kellett, õrá mindig lehetett számítani. Szelíd,
segítõkész, közösségi ember volt. Jó emlékét megõrizzük.
Horváthné Pados Teréz
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2020. évben mi is csatlakozunk ehhez az
egyre ismertebb kiadványhoz, hiszen nekünk
még a Répce is a kert alatt folyik.
Sok esemény történt nálunk az utóbbi hónapokban. Az õsz folyamán elbúcsúzott tõlünk Dóka Ferenc plébános, és szeretettel üdvözöltük Haller László plébánost, nyá.
honvéd õrnagyot, aki új színt hozott közösségünk életébe.
December elején nagyon régóta
várt beruházás került átadásra, amely
a „Hegyfalu község és környéke szennyvíztisztító telep építése és csatornahálózat kiépítése” címû projekt volt (Hegyfalu és további négy település). A csatornázási munkálatok befejezése után három utca új aszfaltburkolatot kapott.
Az adventi idõszak kezdetére a Faluszépítõ kör
és a falu lakói immár 12. éve elkészítették a szokásos 8 méter átmérõjû adventi koszorút. Felépítésre került még a betlehem, melyben életnagyságú a Szent Család és a háromkirályok. Mellette
került elhelyezésre az adventi kalendárium,
amelyben a helyi óvodások rajzai láthatók.
Az ünnepi idõszakban minden vasárnap 17
órakor gyertyagyújtásra került sor: az elsõ gyertyát a Faluszépítõ kör elnöke, a másodikat a helyi Vöröskereszt képviselõje, a harmadikat a polgármester úr, a negyediket a plébános úr gyújtotta meg. Minden alkalommal elhangzott egy
rövid mûsor a helyi fiatalok elõadásában, és
utána a fenti szervezetek tagjai látták vendégül
a megjelenteket forralt borral és teával.

EGY CSEPREGI
BORBARÁT
HÖLGY
EMLÉKÉRE
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• Lócs
ÜNNEPVÁRÁS LÓCSON
Az önkormányzat képviselõ-testülete az adventi idõszakban is szervezett programokkal
igyekezett még meghittebbé tenni az év legszebb ünnepe elõtti várakozást. Az elsõ adventi
gyertya közös meggyújtása utáni beszélgetés –
sütizés, forraltborozás, teázás – kedves hagyomány a településen. December 5-én este a
gyerekeket várta a mûvelõdési házba Szent Miklós püspök utóda, aki egyenesen Ausztriából érkezett Lócsra. A várakozás izgalmas pillanatait
Mikulás mesével és dalokkal fokozták a szervezõk. Bõséges ajándékcsomagokkal örvendeztette meg a „Jóöreg” a településen élõ és ide a
nagyszülõkön keresztül kötõdõ, szép számmal
megjelent kisgyermekeket. A felnõttek sem ma-

Adventtõl Vízkeresztig
Az elsõ gyertya meggyújtásával megkezdõdött
a hagyományos adventi rendezvénysorozat
Nagygeresden. Advent a karácsony elõtti negyedik vasárnappal veszi kezdetét. Településünkön ekkor tartjuk az ünnepre hangolódás elsõ eseményét, így e jeles alkalomból önkormányzatunk a tavalyi évben is közös gyertyagyújtásra invitálta községünk lakóit. A gyerekek versekkel üdvözölték a
megjelenteket, majd a polgármesteri és egyházi köszöntõket követõen a vendégek körülállták a finomságokkal teli asztalokat és az üstök
illatosan gõzölgõ nedûit. Az
elsõ gyertyán kívül felgyulladtak a faluházat díszítõ izzósor
fényei, és az adventi koszorú
mellett felállított karácsonyfát
is körülölelte a fénysugár.
Az elkövetkezendõ négy
hétben közösen hirdették karácsony közeledtét.
A rendezvénysorozat december 7-én folytatódott, a gyerekek ekkor találkozhattak a jóindulatú,
kedves öregemberrel, a Mikulással. Már számolták
vissza a napokat, hogy mennyit kell még aludniuk
Mikulás apó érkezéséig. Amikor végre elérkezett a
nagy nap, áhítattal nézték a fehér szakállú, ajándékot osztogató, jószívû bácsit. A lurkók versekkel
és – Lukácsy Katalin mûvésznõ jóvoltából – a helyszínen tanult régi Mikulás-dallal köszöntötték a várva várt vendéget. Boldogan bontogatták a kiosztott csomagokat és majszolták a csokikat. Hagyomány már évek óta, hogy falunk egyik külföldi lakója minden évben megajándékozza a gyerekeket valami aprósággal, Mikulás közeledtével. Az elmúlt évben szaloncukorral és mézes süteménnyel
örvendeztette meg a gyerkõcöket.
A december rengeteg csodálatos dolgot tartogat mindannyiunk számára. Minden év decemberében kicsit más lesz a világ: várjuk már, hogy
szentestén az apró izzók fénye visszacsillanjon a
karácsonyfa díszeirõl, a fenyõ és a bejgli illata bejárja a házat. A karácsonyi ünnepségre készülve
mûsoros összeállítást gyakoroltunk a gyerekekkel.
Szorgalmasan jártak a próbákra, hogy ügyes szerepjátékaikkal emeljék az ünnepség hangulatát.
Hamarosan elérkezett a nap, amikor bemutathatták szüleiknek, nagyszüleiknek és a falu lakóinak
talpraesettségüket.
Az ünnepség kezdetén Németh Lajos polgármester úr mondta el köszöntõ szavait, amelyben

kérte az ünneplõ közönséget, hogy éljék át a lassúság örömét, szeressék és tiszteljék a lassúságban
rejlõ apró csodákat, hiszen karácsony ünnepe leginkább az elmélyülésre és a lassúságra tanít.
Képzeletben átadta Nagygeresd lakosságának az önkormányzat karácsonyi ajándékát,
amely nem olyan dolog, amit becsomagolva lehet átnyújtani. A Magyar Falu Programnak és a

nyertes pályázatoknak köszönhetõen korszerû
LED-világítást kaptak a temetõutak, és sokévnyi
próbálkozás után támogatott falubuszhoz jutott
településünk. Végezetül biztatta a jelenlévõket,
hogy adjanak minél több becsomagolatlan
ajándékot szeretteiknek! Adjanak örömöt, amely
hálából fakad, adjanak szeretetet, amely szívbõl
jön, adjanak megér tést, együttér zést és
megbocsájtást! A köszöntõ szavakat követõen a
gyerekeké volt a fõszerep.
A Karácsonyi harangszó, a Kis Hótündér és a
Három fenyõfa címû történeteket jelenítették meg
a színpadon, majd az összeállítás végén a kisded
születésének legendáját adták elõ. A hálás közönség vastapssal jutalmazta az elõadást. Az ünnepség végén forralt bort és teát kortyolhattak és aprósüteményt kóstolhattak a résztvevõk. A gyerekek
a szokásokhoz híven szaloncukrot és déligyümölcsöt találtak a karácsonyfa alatt.
Adventi rendezvénysorozatunk utolsó programján kellemes ünnepeket és boldog új esztendõt kívánva búcsúztak egymástól a jelenlévõk. Legényeink jóvoltából a tavalyi évben is folytatódott a
regölés hagyománya. Jókívánságaikkal és a hagyomány õrzésével érdekesebbé és szebbé teszik
az ünnepnapokat.
Vízkereszt beköszöntével visszatértek a megszokott hétköznapok, de karácsony havának emléke
még sokáig bennünk él.
Németh Lajosné

Adventi ünnep Iklanberényben
Advent elsõ hétvégéjén Iklanberényben is
fellobbant az elsõ gyertyaláng. A közös gyertyagyújtásnak több éves hagyománya van a településen. Az elsõ alkalommal az önkormányzat
szokta vendégül látni a kis falu lakóit. Idén sem
volt ez másként: a fellépõk a szomszédos településekrõl érkeztek. Pintér Anikó, Hujber Ferenc és
László Lili szórakoztatta a közönséget karácsonyi
dalokkal, citeraszóval. A forralt bor, tea és a hi-

deg tálak mellett késõ estig folyt a beszélgetés.
A következõ, 2. adventi hétvégén is az önkormányzat kedveskedett a falubelieknek egy kis
kürtoskalács sütéssel. A bõi csapat finomabbnál
finomabb kalácsot készített. A sima cukros mellett diós, kakaós, fahéjas édesség került terítékre, mely nagyon gyorsan elfogyott. Természetesen ez alkalommal is forralt bor és tea került
szomjoltónak.
SulicsBogi
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radtak ajándék nélkül, hiszen mikulásvirágot kapott minden anyuka, nagymama, az apukák,
nagypapák pedig a gyümölcspárlatokat kóstolták meg. Ezen a rendezvényen sem maradtak
el a háziasszonyok által készített finom sütik, a
tea, a gyümölcsök. Advent harmadik vasárnapján adventi kirándulást tettek az érdeklõdõk. Az
úticél Maribor volt. Útközben látogatást tettek a
szlovéniai levendulafarmon, amely mindenkit lenyûgözött. Útban hazafelé még a szombathelyi
adventi fényekben is gyönyörködhettek.
A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár olvasást népszerûsítõ programjának köszönhetõen
az utolsó adventi hétvégén „A mi karácsonyunk” címmel tartott programon vettek részt
többen a faluból. Mecsériné Doktor Rozália
könyvtáros magyar írók, költõk legszebb karácsonyi verseivel idézte meg a karácsony hangulatát. Elõadását színesítette képek vetítésével, amelyeknek támája szintén a karácsony, a
háromkirályok voltak. A megzenésített versek,
régi karácsonyi dallamok sokakban felidézték
a gyermekkoruk karácsonyát is. Az elõadáshoz
szorosan kapcsolódott az egyik legszebb ma is
élõ népszokás, a betlehemezés. A perenyei
férfikar elõadásában Vikár László népdalgyûjtõ
betlehemesét hallhattuk, láthattuk, felismerve
benne saját településünkön élt népszokás motívumait.
Az év utolsó vasárnapján pedig a közösen
elkészített disznótoros-vacsorával pecsételték
meg a településen élõ magyarok és külföldiek
azt az összefogást, barátságot, amely a falu életében folyamatosan jelen van, nemcsak a rendezvények alkalmával, hanem a dolgos mindennapokban is.
bse

Téli ünnepkör
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Festetics Imre-emléknap
és konferencia Simaságon
Simaságon hatodik alkalommal
rendeztek Festetics Imre-emléknapot és konferenciát. Ennek helyszíne a gróf bátyjáról, Festetics
Györgyrõl elnevezett Mûvelõdési
Ház volt.
A gróf, aki a genetika „nagyatyja” volt, 1774-ben született a sági
Festetics-kastélyban. A hatalmas
Festetics-bir tokokon az állattenyésztésen belül juhtenyésztést is
folytattak. Az akkori fõurak számára
fontos volt az e fajok gyapjú- és
húsbevételébõl származó haszon
maximalizálása. Festetics Imre
azért kezdett kísérletekbe, hogy rá-

Molnár Ildikó polgármester programjának ismertetése utána Fehér Béla
falugondnok beszámolóját hallgathatták meg a résztvevõk. Az elõzõ
évekhez képest jóval többen érkeztek a faluházba. „Ahol a jókedv tartós,
ott tetterõ is lakozik, amelyre támaszkodva bizalommal tekintsünk a jövõre,
méltón elérni a kitûzött céljainkat együttes erõvel.” Ezekkel a gondolatokkal
zárta a meghallgatást a polgármester asszony, majd marasztalta a
nyugdíjasokat a 12:00 órai nyugdíjas-találkozóra.
Molnár Ildikó

Szenteste Sajtoskálon
Az idei évben is közösen ünnepelt
Sajtoskál község lakossága a helyi
Szent Péter és Pál-templomban.

csony címû számát. A félórás mûsor után következett az ünnepi
szentmise, melyet Szabó Miklós

Elkezdett gyülekezni a tömeg a
templomba, majd hat órakor elkezdõdött a gyermekek hagyományos mûsora, a betlehemezés.
Õket a falu kórusa követte, akik
egy gyönyörû koncerttel ajándékozták meg a jelenlévõket. A koncert zárásaként a gyermekekkel
közösen, csillagszóró kíséretében
énekelték el az EDDA Mûvek Kará-

plébános úr tartott. Mise után a
templom udvarán, forró tea és bor,
valamint aprósütemény várta az
összegyûlteket, hogy italuk mellett
beszélgethessenek, és kívánjanak
egymásnak kellemes karácsonyi
ünnepeket. Az idei karácsonyi ünnepségen is rengetegen megjelentek, s idén is áldott, boldog, ünnepi hangulatban telt.
KV
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jöjjön, miképp tud kitenyészteni
jobb és jobb egyedeket. Az öröklõdésüket tanulmányozta, és arra a
megállapításra jutott, hogy e fajok
öröklõdésében a belsõ faktoroknak fontosabb a szerepük, mint a
környezeti tényezõknek. Téziseit a
1819-ben fogalmazta meg. Innentõl datálódik a genetika szó mint
szakkifejezés.
Simon Dániel polgármester köszöntötte a konferencia elõadóit és
az érdeklõdõ helybélieket. A konferencia nyitó momentuma Festetics
Imre emléktáblájának megkoszorúzása volt a temetõi emlékhelyen.
A Mûvelõdési Házba visszatérve
az elsõ elõadó, Szabó T. Attila biológus professzor volt, aki „Genetika
200 – Festetics Imre emlékév 2019”

címmel tartott elõadást. A genetika
1819-tõl napjainkig tartó kétszáz
évét tekintette át, valamint a
bicentenárium évében lezajlott országos konferenciákról is beszámolt.
Faragó Sándor „Egy vadászó
magyar herceg” címmel Festetics (II.)
Taszilóról tartott elõadást. Kifejezõen
szemléltette az arisztokrácia összetartó erejét és a vadászatok révén kialakult és ápolt kapcsolatait.
A kávészünet után Zsarnóczay
Gabriella, a Szegedi Tudományegyetem vegyészmérnök kutatója
a csicseriborsóról tartotta meg elõadását, mely Mendel borsókísérletei révén kapcsolódott a témához.
Barancsi Ágnes Mezõtúrról a
„túri kamra” példáján keresztül
közösségük munkájáról, összetartó erejérõl számolt be. Elõadása mellett bemutatót is tartottak
helyi gazdálkodók, kistermelõk,
kézmûvesek termékeibõl. Kóstolni
és vásárolni is lehetett a házi készítésû élelmiszerekbõl.
Gerencsér Zoltán a Bakonyerdõ
Zrt.-tõl a Keszthely és Gyenesdiás
határában húzódó, 4,2 hektáron
elhelyezkedõ Festetics Imre Állatparkot és a Természet Háza Látogatóközpontot mutatta be nagyon
szemléletesen.
Zárásként Dr. Seregi János professzor tartotta meg elõadását „Sikeres Festeticsek” címmel.
A rendezvény keretében Szabados László és Molnár László emléklapot vehetett át Seregi Jánostól, e
konferenciák létrejöttében és segítésében végzett munkájuk elismeréseként.
Haller E.

Közmeghallgatás Tompaládonyban
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• Répceszentgyörgy
95 ÉVES DISZPOLGÁRT
KÖSZÖNTÖTTEK

Visszaköltöztek az idõsek
a felújított szociális otthonba Bükön
Ünnepélyes keretek között adták át a felújított szociális otthont 2020. január 13-án. A több

Répceszentgyörgy Község Önkormányzata nevében Kovácsné Kelemen Gertrúd polgármester és Kiss Jenõ alpolgármester köszöntötte Varga Istvánt, a település díszpolgárát 95. születésnapján. Átadták Orbán Viktor
miniszterelnök köszöntõ sorait is.
mint 110 éves épületet 250 millió forintból varázsolták újjá. A meglévõ területhez újabb részeket
vásárolt az önkormányzat, és az épületet is kibõvítette egy közösségi térrel. Eddig 14 fõ lakott az

épületben. Ha az új épületszárny elkészül, akkor
lehetõvé válik 24 idõs gondozása. Dr. Németh
Sándor polgármester beszédében
hangsúlyozta: több éven keresztül
próbáltak pályázni, de mivel az ellátás nem kötelezõ feladata az önkormányzatnak, így nem tudtak forrást szerezni. Az épület állaga már
annyira leromlott, hogy nem lehetett tovább halogatni a felújítást, és
így az önkormányzat saját erõbõl finanszírozta meg. Az eseményen Taródi Lajos
nyugalmazott intézményvezetõ átadta a stafétát egy kép formájában utódjának, Rédecsiné
Gacs Gyöngyinek.
yde

Nyugdíjasokat köszöntöttek Sopronhorpácson
Nyugdíjas és rokkantnyugdíjas polgárok számára szervezett találkozót 2019 decemberében
Sopronhorpács Község Önkormányzata. Az ünnepséget Molnár Tamás vendéglõjében tartották, a
meghívottakat Talabér Jenõ polgármester köszöntötte. Külön elismerést kapott Pál Kálmán a településért végzett odaadó munkájáért, ki az iskolabusz sofõrje volt éveken át. A finom vacsora elfogyasztása után egy kellemes, beszélgetõs, táncolós estét zárhattunk.
Igler Patrícia

Adventtõl Szilveszterig
Nemesládonyban
Az év utolsó hónapjában rengeteg esemény
történt Nemesládonyban. December elsején
adventi gyertyagyújtásra gyûltünk össze a faluházban. A résztvevõket a polgármester asszony,
Rubóczkiné Börczy Viktória, az egyházak részérõl
Pécsinger Éva lelkész asszony, valamint Szabó
Miklós plébános úr köszöntötte.
Településünket megtisztelte Ágh Péter országgyûlési képviselõ, aki adventi gondolataival
kívánt boldog ünnepeket.
A falu gyermekei kedves mûsorral lepték
meg a vendégeket. Sok idõt fordítottak a felkészülésre, és igazán szép elõadásnak lehettünk
tanúi. A tanulságos színdarab szavai most is a fülembe csengenek: „A remény szikrája
ott ég bennünk, csupán lángra kell
gyújtanunk, s akinek csak lehet, továbbadnunk – lehet, hogy mesével,
lehet, hogy máshogyan…”
A Berzsenyi Dániel Könyvtár jóvoltából ismét színvonalas mûsort láthattunk,
Mecséri Doktor Rozália verses elõadását
a Vas megyei értéknek számító
perenyei betlehemes bemutatása egészítette ki. A rendezvény ideje alatt bejgli, tea,
forralt bor várta az ünneplõ közönséget.
Egy héttel késõbb, december 8-án Mikulás
érkezését vártuk a Faluházba. A gyerkõcök egy
bábelõadást tekinthettek meg Medgyesi Anna
bábszínész elõadásában. A Királykisasszony cipõje címû darab vidám pillanatokat varázsolt kicsiknek és nagyoknak. Ez a mûsor szintén a Berzsenyi Dániel Könyvtár támogatásával valósulhatott meg. Az elõadás után a nagyszakállú Mikulás is ellátogatott a gyerekekhez, krampuszai
kíséretében. Minden lurkót megajándékozott

édességgel, és azzal az ígérettel távozott, hogy
jövõre ismét visszatér.
Karácsony elõtt, december 15-én az idõseket ünnepeltük. Terített asztalok, finom ételek
várták a falu nyugdíjas lakóit. A gyerekek ismét
készültek egy kis mûsorral. Majd Udvardi Zita volt
jegyzõ asszony zenés mûsorával hangolódhattunk a közelgõ ünnepekre. Az estet a Dalkommandó elnevezésû együttes fellépése zárta.
A trió visszarepített minket a táncdalfesztiválok
korába. Bízunk benne, hogy sikerült feledtetnünk
a bút és bánatot a délutánra, élmények sokaságával tértek aznap nyugovóra, és még sokáig
emlegetik ezt a csodálatos napot!

Az év utolsó napján is összegyûlt a falu apraja és nagyja a Faluházban, hogy együtt búcsúztassuk az óévet. Aki úgy döntött, hogy itt köszönti
2020-as évet, az jól választott, hiszen remek
hangulatban telt az est. Mindenki hozzájárult a
bál sikeréhez, ki étellel, ki itallal. Éjfélkor lencsefõzelék és virsli került felszolgálásra, de pezsgõbõl sem volt hiány. A fagyos éjszaka ellenére a
tûzijáték sem maradhatott el.
Reméljük, a képviselõ-testület a jövõben is sok
programmal kedveskedik a falu lakói számára.
Pietrowskiné Végh Andrea
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Varga István 1948-ban kezdte munkáját
Répceszentgyörgyön. Igazgatói megbízást is
kapott, amelyet aztán az 1986-os nyugdíjba
vonulásáig megtartott. 1955-ben MÁV Nevelõintézet létesült a helyi kastélyban, melynek a
községbeliekkel közös iskoláját Varga István
vezette. A nyolcvanas évek elején a megszûnt MÁV Nevelõintézet helyén a Vas Megyei
Tanács segítségével, Varga István szervezésében létrejött az ország második labdarúgókollégiuma. Ekkor már kilenc településrõl jártak iskolába Répceszentgyörgyre. A jó kiválasztás eredményeként a Szombathelyi Haladás szakmai segítségével hamar országos sikereket értek el az ifjú labdarúgók. Ide járt a
Haladás késõbbi csapatkapitánya, Balassa
Péter, valamint az edzõje, Desits Szilárd is.
Varga István 1986-ban ment nyugdíjba. A
rendszerváltást követõen két ciklusban volt a település alpolgármestere. 2011-ben Répceszentgyörgy Díszpolgára címet kapott.
Kovácsné Kelemen Gertrúd
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Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját. Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.: 18887103-1-18 • Büki Városvédõ és Szépítõ
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Mikulás
járt Sajtoskálon

a karácsonyt Sopronhorpácson…
Mint ahogy az eddigi években, 2019-ben is
egy szép koncerttel vár ták a karácsonyt
Sopronhorpácson. A megjelenteket Horváth Anita köszöntötte, és felkonferálta a meghívottakat,
kik a következõk voltak: a Völcseji Népdalkör,
valamint a Szombathelyi Mûvészeti Gimnázium
volt növendékei. Mind a két fellépõ csoport nagyon szép hangulatot varázsolt, és mindenkiben

elõidézte a karácsonyi érzést. A délutánt a
Szentirmay Elemér Vegyeskar zárta egy remek
hangulatú elõadással. A Vegyeskar megtanult
közösen a zenészekkel egy számot, mely olyannyira sikeres volt, hogy a közönség hatalmas
visszatapssal jutalmazta. Úgy gondolom, ez a
zene méltó zárása volt a délutánnak!
Igler Patrícia

7. alkalommal

rendezték meg a
Répce kupát
A színvonalas rendezvényre 32 gyermek nevezett. 7 fordulós, svájci rendszerben zajlott az esemény. A verseny szervezõje a büki sakkszakosztály.
A versenyen minden játékos vendéglátásban és
díjazásban részesült a Sopron Bank és a BTK sakk
szakosztálya jóvoltából. Játékvezetõ: Néveri Tibor.
Eredmények:
Leány 1. Tóth Julianna (Csepreg), 2. Reszegi Bianka (Vép), 3. Nagy Korina (Vép).

Újonc: 1. Lovasi Boldizsár (Gór), 2. Simon Dominik (Vép), 3. Simon Olivér (Gór).
A kupaért 1. Gángó Máté (Tompaládony), 2.
Marton Ákos (Gór), 3. Józsa Péter (Bõ), 4. Szabó Jácint (Vép), 5. Simon Zsombor (Bük), 6. Macsinga
Ákos (Tompaládony).
yde
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2019. december 7-én, szombaton megtelt a
község mûvelõdési háza gyerekekkel, közösen
várták a Mikulást. 17 órakor – még a fehér szakállú érkezése elõtt – a jelenlévõket a celldömölki Tücsök Bábcsoport szórakoztató elõadása
várta. Fényekkel, dalokkal teli mûsorukkal szórakoztatták a gyerekeket.
A színdarab végeztével a gyerekek hangos dalokkal csalogatták be a Mikulás bácsit,
akinek ebben az évben is csordultig volt a
zsákja szép, nagy, édességgel teli csomagokkal, melyeket kiosztott a jelenlévõ gyerekek
között. Virgácsot természetesen idén sem kapott senki.
A rendezvényre érkezõket sütemény, szendvicsek és üdítõk várták. Pár perccel a Mikulás távozása után már el is kezdõdött a tombola sorsolása, ahol a gyerekek még több édességet
gyûjthettek össze.
Cukorkából, csokoládéból és egyéb nyalánkságból idén sem volt hiány. Minden gyermek teli táskával hagyta el a rendezvény helyszínét.
Kovács Vivien

Méltóképpen várták
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[ GYÓGYZSERTÁR ]
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.

P R O G R A M A J Á N L Ó
Február 1-én, szombaton 18 ó. Bükön, a Fürdõ Étteremben: Büki Iparosbál – sztárvendég: Kovács Kati.
Február 1-én, szombaton Csepregen, a PSMSK-ban:
Boros batyusbál.
Február 7-én, szombaton 19 ó. Bükön, a Városi Sportcsarnokban: Asszonyfarsang – meglepetésvendéggel.
Február 8-án, vasárnap Undon: Horvát bál.
Február 15-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban (Eötvös u. 9.): Büki TK–Celldömölki VSE – nõi NB-IIes bajnoki kézilabda-mérkõzés.
Február 15-én, szombaton Csepregen, a PSMSKban: Egyházi bál.
Február 15-én, szombaton 19 ó. Bükön, a Vadásztanya Étteremben: Horgász Bál
Február 18-án, kedden 12–17.35 ó. Bükön, a Városi
Sportcsarnokban: XI. TDM fér fi futball kupa.

Február 20-án, csütörtökön Bükön, az Eötvös és Gárdonyi utcánál: Büki torkoskodás torkos csütörtökön.
Február 22-én, szombaton Csepregen, a PSMSKban: Fúvós farsangi hangverseny és bál.
Február 22-én, szombaton Tömördön, Undon és
több más településen: Farsangfarki rendezvények.
Február 23-án, vasárnap 14 órától Ólmodon: Dedebabe járás – farsangi népszokás.
Február 24-én Csepregen, a PSMSK-ban: Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából.
Február 25-én, húshagyókedden 16 ó. Bükön, a kör forgalomtól az Atriumig: Farsangi felvonulás
Február 29-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban (Eötvös u. 9.): Büki TK–Egerszegi KK – nõi NB-II-es
bajnoki kézilabda-mérkõzés.

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.visitbuk.hu www.csepreg.hu és a www.naturpark.hu honlapokon. A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

(a mentõállomás mellett)
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Csütörtöki napokon az esti
szentmisék elõtt fél órával szentségimádást végzünk.
Február 1. szombat: 8 órára hívjuk a templomba a segíteni akaró testvéreket. E napon
szeretnénk elvégezni templomunkban a karácsony utáni
feladatokat. (A karácsonyfák
elszállítása, takarítás stb.) Elsõ
szombati engesztelõ imaóra
16.00 Szent Katalin-kápolna.
Február 2. vasárnap:
Gyer tyaszentelõ Boldogaszszony ünnepe – Urunk bemutatása a templomban
Február 3. hétfõ: Szent Balázs püspök emléknapja. A 18
órás szentmise keretében balázsáldásban részesülhetnek a
kedves hívek.

Február 7. elsõ péntek:
Idõsek és betegek gyóntatása.
Február 12–20. Szûz Mária
lourdes-i jelenéseire emlékezve
imakilencedet kezdünk. Az
imaórák 17:30-kor kezdõdnek
a Szent Miklós-templomban.
Február 22. szombat: „Aki
többre vágyik…” A bérmálkozásra készülõ fiatalok közösségi
összejövetelei. A február havi
találkozás 9:30-kor kezdõdik a
plébánián.
Február 26. Hamvazószerda: Szigorú böjti nap! A nagyböjt kezdete. A 18 órakor kezdõdõ szentmise keretében
hamvazkodás lesz a Szent Miklós-templomban.
2020-ban a nagyböjt február 26. – április 9. közötti
idõszakra esik.

Mézédes délután
2019. december 20-án a Mézédes
karácsonyi délután keretében ismerkedhettek meg a Horpácsiak Szemerits Eszter
mézkirálynõvel. Az eseményt egy kulturális mûsor indította, Horváth Boglárka brácsával, Kovács Kamilla fagottal, majd a
Lövõi Citerazenekar képviseletében
Szendrõi András citeraszóval örvendeztette a nézõket karácsonyi dalokkal. A szép
dallamok hatására a nézõk is bekapcsolódtak énekkel, és ezzel egy kellemes
hangulatot sikerült kialakítani. A mûsor
után az óvodások énekeltek dalokat,
majd a gyerekek szüleikkel különbözõ feladatokat tudtak teljesíteni különbözõ állomásokon, ahol pecséteket gyûjtöttek. Ha
összejött mind a nyolc állomásról a nyolc
pecsét, ajándékot kaptak. Remekül sikerült a délután, köszönjük a szervezõknek
ezt a színvonalas programot, a megjelenteknek pedig a részvételt!
Igler Patrícia

Tördelés:
Insideapp Kft.
Terjesztés:
6200 példányban
postaládás terjesztéssel
Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,
Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,
Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,
Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Tompaládony, Tormásliget, Und,
Vasegerszeg, Völcsej, Zsira.
Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget
nem vállalunk!

Jubiláns házaspárok köszöntése – 2019.
2019. december 29-én, Szent Család vasárnapján ünnepi szentmise keretében köszöntötte egyházközségünk a
65, 60, 55, 50, 40 és 25 éves házassági évfordulójukat ünneplõ házaspárokat. 65 éves: Maróthi László és Varga Terézia. 60 éves: Baranyai Imre és Suborits Mária, Kóbor Ferenc
és Lóringer Julianna. 55 éves: Baksa Zsigmond és Horváth
Zsuzsanna, Egervári Zoltán és Horváth Rozália, Horváth József és Kiss Mária, Tompa Géza és Tóth Mária. 50 éves:
Csoma Sándor és Szigeti Margit, Füzi Lajos és Cserpán Márta, Krukics István és Kiss Rozália, Ridavics Géza és Csémi Mó-

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
...

nika. 40 éves: Dienes Béla és Taródi Teréz, Horváth István és
Sárdy Beáta, Illés József és Keszõcze Julianna, Lengyel János
és Prukner Erika, Módli Árpád és Koczán Mária, Széll Imre és
Kántor Gyöngyi, Szûcs Ferenc és Stummer Teréz, Szûcs József
és Prisznyák Erzsébet, Varga József és Szabó Mária, Vasvári
Imre és Vida Krisztina, Übelher Gyula és Gyurácz Zsuzsanna.
25 éves: Mészégetõ Imre és Mészáros Anita.
Szívbõl gratulálunk a jubiláló házaspároknak és családjuknak! Jó egészséget, további szép, példamutató életet kérünk számukra a Jóistentõl!
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Szerkesztõbizottság:
Baloghné Simon Erika, Béres Péter,
Galavics Adrienn, Horváthné Pados
Terézia, Kincse Anda, Kissné Szabó
Ágota, Kovács Vivien, Mittl Attila,
Major Izabella, Nagyné Polgár Katalin,
Sági Ferenc, Sulics Boglárka,
Zsoldosné H. Kati

2020. február havi eseményei
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