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Az el múlt idõ szak az ad vent rõl és a vá ra -
ko zás ról szólt. A ha gyo má nyok hoz hí ven
min den egyes gyer tya gyúj tás ra szom bat
dél után ke rült sor. A mû so rok ban idén sem
volt hi ány. Ad vent el sõ gyer tya gyúj tá sán Pin -
tér Ani kó, Várkonyi Gab ri el la és Lász ló Li li
szó ra koz tat ta a fa lu la kó it ka rá csony ra han -
go ló da lok kal, mely mel lé me leg szend vics,
tea és for ralt bor járt. A má so dik al ka lom mal
szin tén ka rá cso nyi da lok és a Mi ku lás me -
len get te a szí ve ket a ve lõs pi rí tós mel lett. A
har ma dik gyer tya gyúj tás al kal má ból a
vitnyédi Éne kes Len ke Ha gyo mány õr zõ
Egye sü let mu tat ta be a hí res bet le he mes já -
té ku kat. Ezen a szom ba ton ke rült sor a ját -
szó tér át adá sá ra. Ezen a szom ba ton fris sen
sü tött lán gos vár ta a te le pü lés la kó it, fel lé -
põ it. Az utol só al ka lom mal pe dig a bü ki Fér -
fi kar hoz ta el szí nes mû so rát.

Re mél jük, hogy az elõt tünk ál ló év is sok szí -
nes prog ra mot hoz a kis te le pü lés la kó i nak.

S.Heni

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Iklanberény
„A Tompaládony és Mes ter há za kö zöt ti út és a

Mes ter há zán át ha la dó sza kasz fel újí tá sát a kor -
 mány Ma gyar Fa lu prog ram ja tá mo gat ta. A be -
ru há zás ré vén jobb úton le het Bük re és tér sé gé be
is el jut ni” – tá jé koz tat ta la pun kat Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ. 

Az áta dón Do hi Zsolt, Mes ter -
há za pol gár mes te re kö szö ne tet
mon dott a fej lesz té sért.  Böröcz
Mik lós, a Ma gyar Köz út me gyei
ve ze tõ je el mond ta: A Ci rák–Tom -
paládony–Zsira ös  sze kö tõ út
Tompaládony te le pü lés vé ge és
Mes ter há za te le pü lés kez de te kö -
zött, va la mint Mes ter há za át ke lé si
sza ka szán ös  sze sen 1,5 km
hosszon ke rült fel újí tás ra. A ki vi te le -
zés re a Ma gyar Fa lu prog ram
adott le he tõ sé get 244 mil lió Ft-os
ér ték ben. A be avat ko zást in do kol -
ta, hogy a Bük meg kö ze lí té sé ben
is fon tos sze re pet be töl tõ út sza kasz
30-35 éves bur ko la ta erõ sen de -
for mált, egye net len volt. A ki vi te le zé si mun kák ok -
tó ber ele jén kez dõd tek és an nak el le né re, hogy
a szer zõ dé ses ha tár idõ csak jö võ ta vas  szal jár le,
a ked ve zõ idõ já rás nak és a ki vi te le zõ jól szer ve -
zett mun ká já nak ered mé nye ként no vem ber vé -
gén már be fe je zõd tek. A fel újí tás ke re té ben a
bur ko lat pro fil ma rá sa után a lo ká lis pá lya szer ke -
ze ti hi bák ki ja ví tá sá ra ke rült sor, majd 2 ré teg asz -
falt bur ko lat be épí té se tör tént, ös  sze sen 12 cm
vas tag ság ban. A mun ká la to kat pad ka fel töl tés,
bur ko lat jelfes tés és táb la cse re zár ta. 

Észak-Vas me gye or szág gyû lé si kép vi se lõ je,
Ágh Pé ter hoz zá tet te: „Az el múlt évek ben ko moly
mun ka in dult el azért, hogy Csepreg és Bük meg -
kö ze lít he tõ sé gét ja vít has suk. Eb be a sor ba il lesz -
ke dett a két vá ro son át ve ze tõ ál la mi út fel újí tá sa,

majd a Tor más li ge tet, va la mint Szom bat hely fe lõl
a söptei és vasasszonyfai sza ka szo kat érin tõ mun -
ká la tok. A sor most Mes ter há zá nál foly ta tó dott és
is mét lát vá nyos ered ményt ho zott a kor mány tá -
mo ga tá sa ré vén. A be ru há zás szol gál ja a
mesterháziakat és mind azo kat, akik Bük re vagy a
kör nyé ké re utaz nak, akár mun ka vég zés, akár a
tu riz mus mi att. Sok még a fel ada tunk, így az a cé -
lunk, hogy az ilyen jel le gû be avat ko zá so kat a jö -
võ ben is meg va ló sít has suk a tér ség épí té se ér de -
ké ben” – húz ta alá Ágh Pé ter.                       yde

El ké szült a Bük re ve ze tõ út 
egy sza ka szá nak fel újí tá sa

Fel hí vás

Sze retsz varr ni? Van sza bad idõd? Fon tos -
nak tar tod a kör nye zet vé del met? Se gíts ne -
künk ön kén tes mun kád dal! Új ra hasz no sí tott
anyag ból var rott zöldségeszsákokkal ter vez -
zük el lát ni a na túr par ki bol to kat.

Infó: tisztazold.naturpark@gmail.com; 20/665-
4998 Írottkõ Na túr par kért Egye sü let.
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Beharangozó

Következõ megjelenés:  
2022. március 2-án 

Is mét el telt egy év, és re mé nyek kel te lve lép tünk
be a 2022-es év be. Va jon mit tar to gat szá munk ra
az el kö vet ke zõ idõ szak, még nem le het tud ni. Min den eset re elõt tünk
áll a far san gi ün nep kör. A far sang hos  sza vál to zó, ám kez de te min dig
víz ke reszt re esik, az az ja nu ár 6-ára. Ilyen kor szed jük le a ka rá csony fát
a ha gyo má nyok sze rint. Ham va zó szer da, ami moz gó ün nep, je len ti
en nek az idõ szak nak a vé gét. De hogy is ala kul ez 2022-ben?  

A far san gi idõ szak 2022-ben ja nu ár 6-tól már ci us 2-ig tart.
A far sang ról leg töb bünk nek a far san gi bál és az a men  nyei sza -

la gos fánk jut eszé be. Gyer kõ ce ink nek lá za san ke res sük ilyen kor a
far san gi jel me ze ket, amely nek a be szer zé se vagy el ké szí té se oly kor
nagy ki hí vást je lent. Ha már ennyit ké szü lünk a far sang ra, ta lán töb -
bün ket ér de kel, hogy még is mi lyen ha gyo má nyai van nak en nek az
idõ szak nak.

A far sang csúcs pont ja a kar ne vál, ha gyo má nyos ma gyar ne vén a
„far sang far ka”. Ez a far sang va sár nap tól hús ha gyó ked dig tar tó utol só
há rom nap, amely egy ben a tél bú csúz ta tó is. Szá mos vá ros ban ek kor
ren de zik meg a hí res kar ne vált, pl. riói, ve len cei kar ne vált. Ma gyar or -
szá gon pe dig ek kor ke rül meg ren de zés re a far sang leg ne ve ze te sebb
ese mé nye, a moh ácsi bu só já rás.

A far sang ré geb ben a pár vá lasz tás idõ sza ka is volt, egy ben fon tos
es kü või sze zon, mi vel a hús vé ti böjt idõ sza ká ban már ti los volt es kü võt
tar ta ni. A fal vak ban a le gé nyek szer vez ték a bá lo kat. A lá nyok bok ré -
tát ad tak a ki sze melt le gény nek, aki a far sang vé gén nyil vá nos szín -
val lás ként a ka lap já ra tûz te. A bá li sze zon és tánc mu lat ság lé nye ge az
el jegy zés volt. Far   sang hét fõn tar tot ták az as  szony far san got. Ezen a na -
pon a nõk kor lát la nul ihat tak, nó táz hat tak és fér fi mód ra mu lat tak.

A far san gi idõ szak leg jel leg ze te sebb édes sé ge ná lunk a far san gi
sza la gos fánk. A far san gi fánk egyik tör té ne te egy pá ri zsi bál ra ve zet -
he tõ vis  sza, amikoris az ál ru há ban tán co ló Marie Antoinette meg íz lel -
te a mé zes ka lá csos ok ál tal ké szí tett egy sze rû fán kot. An  nyi ra íz lett ne -
ki, hogy el kér te a re cept jét is, meg ta ní tot ta rá cuk rá szát, és a fánk a
fran cia ki rá lyi ud var ün ne pi fo gá sa lett.

Egy má sik for rás sze rint a fánk tör té ne te Bécs ben kez dõ dött. Ami -
kor egy Krapfen ne vû pék meg halt, a fe le sé ge vet te át a pék ség ve -
ze té sét. Egy na pon a ke nyér nem ké szült el ide jé ben. A vá sár lók egy -
re tü rel met le neb bek let tek. A fe le ség ki jött a sod rá ból, és egy da rab
ke nyér tész tát va la ki nek a fe jé hez akart vág ni. A célt el vé tet te, és a
tész ta a kály hán lé võ for ró zsír ral te li lá bos ba pot  tyant, majd pár perc
alatt aranybarnára sült.

Mind egy is, hogy volt, hogy nem volt… Min den ki nek kí vá nok jó ké -
szü lõ dést, egész sé get, bol dog sá got, vi dám, öröm te li per ce ket az el -
kö vet ke zen dõ idõ szak ra! 

Ba lázs Ani kó

Ha va la ki ott hon ne ki fog a ke -
nyér sü tés nek, ak kor az nagy va ló -
szí nû ség gel azt je len ti, hogy nem
kény szer bõl csi nál ja, ha nem sze re -
tet bõl, kí ván csi ság ból vagy egész -
ség ügyi okok ból.

A covid alatt ezer pék or szá ga
let tünk, szin te új ra fel fe dez tük
nagy anyá ink ré gi re cept je it, hogy
csi nál ták haj da nán a ke nye ret,
majd pró bál tuk sa ját íz lé sünk re for -
máz ni.

A csepregi ko vá szo lók csa pa ta
is er re a ré gi ha gyo mány ra épült:
a ke nyér sü tés sze re te té re, a ko vá -
szos ke nyér fel be csül he tet len esz -
mei ér té ké re.

Le he tõ sé günk nyílt a Vas Né pe
jó vol tá ból ki csit be mu tat koz ni, be -

szél het tünk ar ról, ki mi lyen in dít ta -
tás ból kez dett el ke nye ret süt ni, és
hogy vált a ke nyér sü tés az éle te
ré szé vé.

Szí ve sen vá runk csa pa tunk ba
bár kit, akit ér de kel a ke nyér sü tés,
szer ve zünk be mu ta tó kat is, ahol az
ér dek lõ dök kér dez het nek és ré sze -
sei le het nek a fo lya mat nak, ahogy
el ké szül a ke nyér.

Facebook-oldalunkhoz csat -
la koz va tá jé ko zód hat nak a prog -

ram ja ink ról A csepregi ko vá szo -
lók ol da lon.

Kö szö net a fo lya ma tos tá mo -
ga tá sért a Csepregi Pék ség nek, a
cell dö möl ki ma lom nak, a Gyer -
melyi Zrt.-nek.

Tájmel Tóth Má ria

Sze re tet az alap ja 
a jó ke nyér nek
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Iklanberény
Új ját szó tér Iklanberényben

Ta valy ka pott kor mány za ti tá mo ga tást a
te le pü lés új ját szó tér ki ala kí tá sá ra.

A be ru há zás sal kap cso lat ban Ágh Pé ter
or szág gyû lé si kép vi se lõ el mond ta: Vá lasz tó -
ke rü le tünk min den te le pü lé se, a leg na -
gyobb tól a leg ki seb big fon tos a szá mom ra,
emi att a leg ki sebb re, Iklanberényre is ki -
emelt fi gye lem há rul. Kö zös mun kánk ré vén
a kor mány tá mo ga tá sá val ko ráb ban az ön -
kor mány za ti te me tõ re, or vo si esz kö zök be -

szer zé sé re és sport park ki ala kí tá sá ra ju tott
for rás. Emel lett egy Bük kel kö zös pá lyá zat ré -
vén ke rék pá ros-pi he nõt ala kí tot tak ki. Most
pe dig a fa lu köz pont ját a gye re kek és csa -
lád tag ja ik ér de ké ben egy kor sze rû ját szó tér
te szi szeb bé. Ágh Pé ter hoz zá tet te: A Ma -
gyar Fa lu prog ram ré vén, ahogy Iklan be -
rény ben, úgy min den kis te le pü lé sen a he lyi -
e ket szol gá ló fej lesz té se ket tud tunk együtt
meg va ló sí ta ni!

yde

A múlt év vé gén, Lu ca nap ján es te be om lott
a mû em lé ki vé del met is „él ve zõ” csepregi
Rothermann-kastély te tõ szer ke zet ének egy ré sze,
s ott be sza kadt a fö dém is. A hely zet to váb bi rom -
lá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra az óta sem tör tént
sem mi. Ha jön egy hó för ge teg vagy egy nagy
esõ, az épü let ál la ga to vább ro mol hat. Az eset
na gyon sok kér dést vet fel. Ki
ezért a fe le lõs? Mit tett en nek el -
ke rü lé sé re, az épü let so ka dik,
je len le gi tu laj do no sa?

Mai is me re te ink, s rész ben
Ba logh Jánosné dr. Hor váth Te ré -
zia és dr. Dé nes Jó zsef ku ta tá sai
(idé zõ jel ben) alap ján a kö vet ke -
zõ ket tud juk az al só vá ro si kas -
tély ról: „Az épí tés kez dõ és be fe -
je zõ dá tu ma: 1860–1884... Volt –
ta lán kö zép ko rig vis  sza me nõ –
új ko ri elõz mé nye is, de a 16–19.
szá zad ban a fõ té ri (fel sõ vá ro si)
kas tély hoz ké pest mel lé kes
szerepkörben!... Az ere de ti épít -
te tõ, cserneki (III.) Markovics Ist -
ván (1818–1870) nem ér te meg az épít ke zés
1884-es be fe je zé sét, azt ha son ló ne vû fia fe jez te
be.” Id. Markovics Ist ván Jankovics Izi dor Ele o nó ra
ne vû lá nyát vet te fe le sé gül. Még nem tud juk biz -
to san, de fel té te lez he tõ, hogy már az após meg -
vá sá rol ta a tel ket és az ak kor még raj ta ál ló épít -
ményt. (Elõ zõ leg Felsõbüki Nagy Pál tól meg vet te
a felsõbüki kas télyt, s ab ba elõ ször leg idõ sebb lá -
nya, Má ria köl tö zött fér jé vel, Niczky Sán dor ral.
Majd mi kor õk el tá voz tak on nan, har ma dik lá nya,
Mar ko vics Gusztávné sz. Jankovics Kle men ti na
kap ta örö kül a bü ki és bõi bir to kok kal együtt. A
csepregi fel sõ kas télyt és a szla vó ni ai bir to ko kat
fia, Jankovics Gyu la örö köl te.)

Az 1801. szá mú tu laj do ni lap sze rint az 1929.
jú ni us 22-én Sop ron ban és Csepregben kelt
adásvé te li szer zõ dés alap ján 23.000 pen gõ ért
lo vag Rothermann Ru dolf és ne jétõl, Kaprinay

Mar git (a csepregi já rás szol ga bí ró já nak lá nya)
vá sá rol ta meg Ko vács Fe renc tõl és ne je Joó An -
ná tól, akik nek 1893-ban ke rült, szin tén vá sár lás
út ján a bir to ká ba. Mi vel a tu laj do ni és a bir tok -
lap-má so lat ból csak 1-1 ol dal áll ren del ke zé -
sünk re, nem tud juk meg ál la pí ta ni, hogy a tel ken
és a raj ta ál ló in gat la non kí vül pon to san mek ko -

ra bir tok ké pez te még e vá sár lás tár gyát. A tu laj -
do ni la pon még ket tõ 1929-ben tör tént
földterület vásárlás dá tu ma ol vas ha tó, me lyet tu -
do má sunk sze rint 1930-ban, a Nagy cen ki Cu kor -
gyá rak Rt.-hez tar to zó bü ki cu kor gyá ri te rü let és
bir to kok el adá sa kor újabb vá sár lá sok kö vet tek.
Így ala kult ki a Félszerfalvi (ma Hirm Auszt ri á ban)
Cu kor gyá rat ala pí tó és rész ben tu laj don ló, s a
fen ti rész vény tár su lat ban is egyik fõ tu laj do nos,
Rother mann Dá ni el Pé ter ük uno ká ja csepregi,
több száz hol das bir to ka (szán tók, ré tek, szõ lõk és
er dõk). 1930-ban a bü ki cu kor gyá ri te le pen
Rothermann Ru dolf a na gyob bik ja ví tó mû helyt
és a fû rész te le pet, va la mint a Répce ma lom -
ágán üze me lõ tur bi nát vá sá rol ta meg. (A ja ví tó -
mû hely ben a me zõ gaz da sá gi gé pek ja ví tá sa
mel lett új gé pe ket is gyár tot tak. E mû hely be köl -
tö zött 1944 ta va szán a szom bat he lyi re pü lõ tér rõl

A csepregi 
Rothermann-kastély sorsa
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az 1. hon véd önál ló re pü lõ -
gépjavító üzem. En nek el fog la lá sa
után kez det ben a szov jet Vö rös
Had se reg is ilyen cél ra hasz nál ta,
majd au tó ja ví tás ra. Tá vo zá suk után
itt kezd te meg mû kö dé sét a Bü ki
Gép ál lo más, mely nek meg szû né sét
kö ve tõ en a sok kör nyék be lit is fog -
lal koz ta tó Vas-, Fém- és Gé pi pa ri
Vál la lat, vé gül a Bü ki KTSZ te lep he -
lye lett.) A csepregi Rothermann-
kastélyba és a hoz zá tar to zó in té zõ -
la kás ba – a ben ne la kó Morgos Já -
nos ról Morgos-háznak ne ve zett
épü let be – a tur bi ná ról ve zet ték be
a vil lany ára mot. Rother mann Ru -
dolf csep regi te vé keny sé gé rõl ke -
ve set tu dunk. A II. vi lág há bo rú vé -
gét nem vár ta meg itt, nyu gat ra tá -
vo zott, és Svájc ban te le pe dett le.
Kas té lyát a Vö rös Had se reg vet te
bir tok ba, s 1945 ta va szán és nyár
ele jén át me ne ti ha di fo goly tá bort
mû köd tet tek a kas tély ud va rán,
kert jé ben és a Ma lom kert ben. (A
ke rí tés alatt át mász va több ha di fo -
goly is ha za tu dott szök ni a tak sony
és a szom bat he lyi ut cai la kók se gít -
sé gé vel.) A szov je tek után ma gyar

ha tár va dász ok köl töz tek az épü let -
be, me lyet „hi va ta lo san 1949-ben
ál la mo sí tot tak.” Idõ köz ben több fé -
le el kép ze lés is fel ve tõ dött e kas tély
hasz no sí tá sá ról. Tény le ge sen „az
1950-es évek ben ha tár õr lak ta -
nya... [– Csepreg is a nyu ga ti ha tár -
sáv hoz tar to zott egy ide ig –], majd
egé szen 2002-ig a Csepregi Ál la mi
Tan gaz da ság és jog utó dai hasz ná -
la tá ban volt. Elõbb egy Veszp rém
me gyei fi de szes po li ti kus, majd egy
szlo vá ki ai ma gyar vál lal ko zó szö vö -
ge tett ter ve ket a hasz no sí tá sá val
kap cso lat ban. Fel me rült, hogy eset -
leg szál lo da, vagy bent la ká sos,
emelt szin tû idõs ott hon le he tett vol -
na. 2018-ban az tán egy jól me nõ
szom bat he lyi épí tõ ipa ri kft. tu laj do -
no sa vá sá rol ta meg.”

Van – igaz, csak 3 fõs – ér ték tá ri
bi zott sá gunk, de évek óta alig ha -
lad Csepreg ér té ke i nek szám ba vé -
te le. Így az eh hez kap cso ló dó pá -
lyá za ti for rá sok ból sem ré sze sü lünk,
s mint a fen ti eset is mu tat ja: idõn -
ként pusz tul nak ér té ke ink.

Sá gi Fe renc

Répce men ti me se vi lág ba ka la u -
zol a De ák park, ját szó tér lett a
felsõbüki fü ves te rü let bõl, mi köz ben
Bük für dõn ke rék pár út ké szült, Iklan -
be rényben pe dig ke rék pá ros pi he nõ
a TOP tu risz ti kai prog ram ban el nyert
több mint 196 mil lió fo rint ból. 

A tér ség ben egye dül ál ló és eu -
ró pai szín vo na lú ját szó tér lett a De ák
park ból. Ál lat fi gu rá kat for má zó hin -
ták és má szó kák so ra vár ja a leg ki -
sebb és a ki csit na gyobb gye re ke -
ket a Répce men te me sé it idõ zõ ját -
szó té ren. Hetyésy Ka ta lin és Su dár
Lászlóné gyûj te mé nye ins pi rál ta a
ját szó esz kö zö ket. Vi dám, szí nes és
biz ton sá gos gu mi bur ko lat ke rült a
já té kok alá, azok kö ré lomb hul la tók
cse me té it ül tet ték a már ki öre ge dett
örök zöl dek he lyé re. A fa ül te tés no -
vem ber ben zá rult, ar ra el ké szült a
ke rí tés és már bir tok ba ve he tik a he -

lyi csa lá dok és az itt ven dé ges ke dõ
tu ris ták a mint egy 900 négy zet mé -
te res te rü le tet. 

Az új ját szó tér a tu risz ti kai be ru -
há zás har ma da, bõ ví ti a bü ki, bük -
für dõi le he tõ sé gek so rát: a pi he -
nést, fel töl tõ dést szol gá ló gyógy für -

dõ, va la mint az ak tív ki kap cso ló dást
nyúj tó ke rék pá ros att rak ci ók mel lé
csa lád ba rát idõ töl tést kí nál a vá ros -
ba lá to ga tók nak. 

A több mint 196 mil lió fo rin tos
tá mo ga tás ból Bük für dõn ke rék pár -
út ké szült: az öku me ni kus ká pol ná -
tól a für dõ fe lé, a busz meg ál ló kig
sé tányt ala kí tot tak ki a bi cik li út-épí -
tés sel. Egy re töb ben ke rék pá roz -
nak nem csak a für dõ vá ros ban, de
a kör nyé ken is, ne kik szol gál új
meg ál ló hel  lyel az Iklanberény köz -
pont já ban eb bõl a pá lyá zat ból ki -
ala kí tott bi cik lis pi he nõ.            yde

Mesés új turisztikai attrakció
Kényelmesebb a Bükön 
és Iklanberényben kerékpározók útja 
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Chernelházadamonya is gya ra po dott a
Ma gyar Fa lu prog ram ból

Meg ér kez tek a Ma gyar Fa lu prog ram ban
nyert esz kö zök Chernelházadamonyára. Az
egyik egy brut tó tíz mil lió fo rin tos uni ver zá lis,
esz köz hor dó mun ka gép (trak tor), a má sik egy
brut tó öt mil lió fo rin tos, 3,8 mé ter ki nyú lá sú ré -
zsû ka sza – je len tet te be Hor váth Kár oly pol -
gár mes ter.

Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ en nek
kap csán el mond ta: Ki emelt cé lunk, hogy a
kis te le pü lé sek fej lesz té si igé nye it lé pés rõl lé -
pés re meg old has suk. A kor mány ezért in dí tot -
ta el a Ma gyar Fa lu prog ra mot, amely
Chernelházadamonyára is ha tás sal volt. Ko -
ráb ban fa lu busz ra kap tak kö zel 15 mil li ós for -
rást, 2021-ben pe dig szin tén 15 mil lió Ft-os tá -
mo ga tás ban ré sze sül tek, amely bõl köz te rü le -
tet rend ben tar tó esz kö zö ket le he tett be sze -
rez ni. A te le pü lés meg kö ze lít he tõ sé gét is érin -
tet te a kö zel ben zaj ló mes ter há zi út fel újí tás.
Kö zös cé lunk, hogy Chernelházadamonya
elõ re ha la dá sát a jö võ ben is szol gál juk! – húz -
ta alá Ágh Pé ter.

yde

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Chernelházadamonya
Sopronhorpács Köz ség Ön kor mány za ta 2020-

ban el in dí tott egy kez de mé nye zést: ki vá laszt min -
den év ben olyan se gí tõ ke zû sopronhorpácsi la ko -
so kat, akik nek meg kö szö nik a hos  szú éve ken át
tar tó lel kes mun kát. Azt, amel  lyel hoz zá já rul tak a
te le pü lés fej lõ dé sé hez. 2021-ben hat la kost vá -

lasz tott a kép vi se lõ-tes tü let, kik hez 2022 ja nu ár já -
ban lá to ga tott el Talabér Je nõ pol gár mes ter, Far -
kas Krisz ti án al pol gár mes ter és Igler Pat rí cia kép vi -
se lõ, hogy el is me rõ ok le vél lel és aján dék cso mag -
gal kö szön je meg ed di gi ak ti vi tá su kat. Ez zel az el -
is me rés sel to vább ra sem bú csúz ni sze ret né nek a
fel kö szön töt tek tõl, ez az el is me rés csak a kö szö net -
nek és a há lá nak a jel ké pe. Az ön kor mány zat kö -
te les sé gé nek tart ja el is mer ni azo kat, akik pél dát je -
lent het nek a fi a ta labb kor osz tály nak. Talabér Je nõ
pol gár mes ter sza va it idéz ve: „Jó egész sé get kí vá -
nunk, to vább ra is vis  sza vár juk mind an  nyi u kat a te -

vé keny cso port tag jai kö zé!” Aján  dé ko zot tak: Mé -
szá ros Györgyné, Bán Józsefné, Hor váth Lászlóné,
Si mon Tiborné, id. Mész ége tõ Gá bor és nem utol -

só sor ban Ke resz tes Lászlóné, ki nek saj ná la tos mó -
don már nem tud ták sze mé lye sen meg kö szön ni az
éve ken át tar tó ál do za tos mun ká ját. Sze re tet tel
em lé ke zünk rá!                              Igler Pat rí cia

Elismerés az éveken át 
tartó közösségi munkáért 2021
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A pandémia el le né re a 2021-es
év nem sok ban kü lön bö zött az elõ -
zõ évek tõl. Sajtoskál sze ren csé sen
át vé szel te ed dig a vi lág jár ványt.
Vol tak a te le pü lé sen is meg be te -
ge dé sek, de ha lá los ki me ne te lû
sze ren csé re egy sem.

Haller Im re pol gár mes ter be -
szélt az elõ zõ idõ szak ról:

„Az ön kor mány zat már 2020-
ban be nyúj tott és el nyert pá lyá za -
tai gyü möl csét arat ta 2021-ben. A
Ma gyar Fa lu prog ra mon be lül pá -
lyá zott a te le pü lés fa lu gond no ki
busz ra, amit 2021 ta va szán si ke rült
át ven ni. A busz ér té ke kö zel 15 mil -
lió fo rint. Így Sajtoskálon is el in dult
a fa lu gond no ki szol gá lat.

Má sik nyer tes pá lyá za tunk az
ön kor mány za ti épü let ener ge ti kai
fel újí tá sát és bõ ví té sét se gí tet te. A
pá lyá zat ban el nyert ös  szeg 27,5
mil lió fo rint. Eb bõl a nagy te rem bõ -
vült 36 négy zet mé ter rel, a kö zel 30
éves gáz ka zánt kor sze rû ka zán ra
cse rél tük, az ön kor mány zat ud va ra
tér kö vez ve lett, va la mint a hi va tal
és az or vo si ren de lõ be já ra tá hoz
rám pa ke rült ki ala kí tás ra a moz -
gás kor lá to zot tak kön  nyebb köz le -
ke dést se gít ve. Ezen felül az ön kor -
mány zat sa ját for rás ból fe dez te a
tel jes épü let te te jé nek cse ré jét, kül -
sõ és bel sõ fes té sét. A nagy te rem -
be 2 db klí ma ke rült be sze re lés re. A
hát só ud var fe lõ li ol da lon tel jes ab -
lak cse re tör tént, az ut ca fron ton lé -
võ be já ra ti aj tó he lyett új lett be -

épít ve, va la mint épü le ten be lül
tûzgátló aj tók ra vál tot tunk a ré gi ek
he lyett. Új bú to rok ké szül tek a tár -
gya ló te rem be, tea kony há ba. Az
ut cán új ke rí tés és asz fal tos par ko ló

ke rült ki ala kí tás ra. Mind ez 20 mil lió
fo rint ba ke rült.

2021 év ben pá lyáz tunk a Ma -
gyar Fa lu prog ram ban ki írt út fel újí tás -
ra, ez saj nos nem nyert. A Metõc sé -
tány por ta la ní tá sát ter vez zük már
évek óta, több ször nyúj tot tunk be pá -
lyá za tot, de for rás hi ány ra hi vat koz va
min dig el uta sí tot ták. 2022 év ben is -
mét meg pró bál juk, ezen felül pe dig
kom mu ná lis esz kö zök re sze ret nénk
pá lyáz ni.

Te le pü lé sün kön mû kö dik az
Együtt a Szép Sajtoskálért Egye sü -
let. Õk szin tén nyúj tot tak be pá lyá -
za to kat. Egyik ben a lát vány tó part -
já nak meg erõ sí té se, kö ve zé se, kör -
nye ze té nek par ko sí tá sa, má sik pá -
lyá zat ban esz kö zök be szer zé se a

cél. Szé kek, asz ta lok, sá tor, in te rak -
tív táb la. Ezek a pá lyá za tok még
nem ke rül tek el bí rá lás ra, ta lán már
ha ma ro san ked ve zõ dön tés szü le -
tik. Mind két eset ben az ön erõt az
ön kor mány zat biz to sít ja. 

A ví rus hely zet el le né re a ren dez -
vé nye ink egy ré szét si ke rült meg tar -
ta ni: már ci us 15-i ün nep ség, hor -
gász ver seny, fa lu nap (igaz, a sajt vá -
sár el ma radt), fa lu ki rán du lás. 

Nõ nap al kal má val a kép vi se lõ-
tes tü let fér fi tag jai min den höl gyet az
ott ho ná ban kö szön töt tek fel vi rág -
gal, a gye re kek nek ját szó há zat szer -
vez tünk. A ját szó ház ra nem csak az itt
la kó ap ró sá go kat vár tuk, ha nem a
már el köl tö zött uno kák is jö het tek.

A Mi ku lás is meg lá to gat ta a
gye re ke ket, a ví rus hely zet re va ló
te kin tet tel szin tén ott hon ad ta át a
jól meg ér de melt cso ma got a gyer -
kõ cök nek. 

Ka rá csony kor az éj fé li mi se elõtt
Zsebedits Már ton csel ló já té ka nyi -
tot ta az ün ne pet, majd a he lyi asz -
 szony kó rus éne kelt. A szent mi sét kö -
ve tõ en a kép vi se lõ-tes tü let sze re -
tet ven dég ség re in vi tál ta a la kó kat,
sü te ményt, me leg te át és for ralt
bort kí nál va. 

Eze ken felül két év for du ló val is
büsz kél ked he tünk. 

- A fa lu na pon em lék táb la ke rült
el he lye zés re an nak al kal má ból,
hogy 1421. év ben Luxenburgi Zsig -
mond évi két or szá gos és he ti egy
vá sár tar tá sá ra vo nat ko zó jo got
ado má nyo zott Kaalnak (ké sõbb
Sajtoskál).

- IV. Kár oly ki rály és Zi ta ki rály nõ
itt tar tóz ko dá sá nak 100. év for du ló -
ja al kal má ból tar tot tunk meg em lé -
ke zést. A szo ci á lis ott hon ud va rán
ta lál ha tó kop ja fá nál a meg em lé -
ke zés ko szo rú ját he lyez tük el, és
egy em lék fa ke rült el ül te tés re, elõt -
te em lék táb la jel zi a nem min den -
na pi év for du lót.

2022-ben is a kö rül mé nyek tõl
füg gõ en sze ret nénk szo ká sos ren -
dez vé nye in ket meg tar ta ni.

Sajtoskál fej lõ dik, so kan te le -
ped tek le ná lunk. A sta tisz ti kai ada -
tok sze rint 2021. év ben Vas me gyé -
ben ná lunk volt szá za lék ará nyo san
a leg ma ga sabb la kos ság szám-nö -
ve ke dés. Vár juk még min dig a le te -
le ped ni vá gyó fi a ta lo kat. Ön kor -
mány za ti te lek is van kö zel 30 db
el adó, mely hez ked vez mé nyes
áron jut hat hoz zá a vá sár ló, va la -
mint egyéb tá mo ga tást is tu dunk
biz to sí ta ni azok nak, akik a te le pü lé -
sen sze ret né nek él ni.”

BEdi

Most már több éves ha gyo mány,
hogy a csepregi Bor höl gyek és a
csepregi borosgazdák az év utol só
dél után ján ös  sze jön nek egy gaz da
bo ros pin cé jé ben, hogy koc cin tás sal
bú csúz tas sák az óévet.

2021. de cem ber 31-én Tóth Kál -
mán pin cé jé ben gyûl tek ös  sze. Tóth
Mar cell, a Csepregi Bor ba rát és Tu -
risz ti kai Egye sü let ve ze tõ je, va la mint
Hor váth Edi na, a Bor höl gyek ve ze tõ -
je és Tóth Kál mán mint háziazda kö -
szön töt te az egy be gyûl te ket. Ér té -

kel ték rö vi den az el múlt évet, va la -
mint a leg kö ze leb bi prog ram ról is
szót ej tet tek. 

Ba rá ti be szél ge té sek után egy -
más nak bol dog új évet kí ván va bú -
csúz tak egy más tól. Re mé lik, hogy

2022-ben is jó bo rok lesz nek Csep -
regen.

„Új év sze re te tet s bol dog sá got
hoz zon, Jó lét ko sa rá ból min den ki -
nek os  szon!” – Bol dog új évet kí vá -
nunk min den ki nek!

Horváthné Pa dos Te réz

Koccintással búcsúztak
a 2021-es évtõl

Sajtoskál a 2020-ban elnyert 
pályázatai gyümölcsét aratta 2021-ben
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„Az a Pusz ta ma is te met, te met, s igaz sá gért
nyúl nak ki holt ke zek. A Fo lyó ka nya rog, szí ve ken
át, s min den csepp jé ben könny, vér, né ma ság...
Ha igaz ság nem kell –, hall gas sa tok! Az a Fo lyó
szí vek ben ka nya rog. Be szen  nye zik reklám-
zászlósimák,-elég le haj tott fej és
né ma ság.” Lel kes Mik lós: A Don-ka -
nyar (rész let)

A do ni át tö rés 79. év for du ló ja
al kal má ból meg em lé ke zést ren -
dez tek a bü ki temp lom kert ben,
me lyet a bü ki Ka to li kus Egy ház köz -
ség és a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport -
köz pont, Könyv tár együt te sen szer -
ve zett. Gyász mi se után a Vi lág há -
bo rús Em lék mû nél Var ga Krisz ti án
kö szön töt te az egy be gyûl te ket,
majd be szé det mon dott Czupy Ar -
nold, a Sop ro ni Tör té nel mi és Ha di -
ját szó Ba rá ti Kör ve ze tõ je. Ki emel te,
hogy 1943. ja nu ár 12-én tör ték át a szov jet ala -
ku la tok a ma gyar arc vo na lat a Don-ka nyar ban.
Az urivi híd fõ bõl in dult tá ma dás rend kí vül szûk
te rü let re kon cent rá ló dott, ép pen a sop ro ni 4.
gya log ez red arc vo na lát ér te. A szél sõ sé ges hi -
deg, az éh ség és a fel erõ sö dõ ha lál fé le lem a

vég ki me rü lés ha tá rá ra so dor ta a ma gyar ka to -
ná kat, akik mind ezek el le né re kez det ben min -
dent el kö vet tek, hogy el há rít sák a ka taszt ró fát. A
mos to ha kö rül mé nyek azon ban nem tá mo gat -
ták õket: a mint egy két szá zez res 2. ma gyar ki rá -

lyi had se reg na pok alatt szin te tel je sen meg -
sem mi sült. Szo mo rú és egye dül ál ló tra gé dia ta -
lán az egész vi lá gon, amely nek bor zal ma i ról a
túl élõk nek év ti ze de kig hall gat ni uk kel lett. Ke -
mény küz del mük, fér fi as ki ál lá suk, fáj dal muk és
szen ve dé sük ma mind any  nyi un kat fej haj tás ra

kész tet. Az el esett hõ sö kért imát mon dott Dr.
Szalai Gá bor plé bá nos, majd a meg em lé ke zés
vi rá ga it, mé cse se it he lyez ték el a meg em lé ke -

zõk. A meg em lé ke zé sen köz re mû köd nek a Sop -
ro ni Tör té nel mi és Ha di ját szó Ba rá ti Kör ha gyo -
mány õr zõi, va la mint a vi téz rend kép vi se lõi.

S.Heni

A borosgazdák ré gen víz ke reszt kor ja nu ár
ha to di kán fej tet ték le elõ ször a bort, en nek a
szo kás nak az em lé ké re tet ték a bor must rát
Csepregen víz ke reszt re. Sok-sok éves ha gyo -
mányt kö vet ve az idén is a borosgazdák és a
Bor höl gyek ös  sze jöt tek szak mai bor kós to ló ra. A
je les ese mény nek a csepregi Pe tõ fi Sán dor Mû -
ve lõ dé si, Sport ház és Könyv tár adott he lyet.

Hor váth Gá bor bo ros gaz da kö szön töt te az
egy be gyûl te ket, majd Hor váth An tal ra, a leg -
idõ sebb csepregi bo ros gaz dá ra em lé kez tünk,
aki né hány nap ja az égi szõ lõ hegy re köl tö zött.

Hos  szú, küz del mes éle te volt, a csepregi
Hegy köz ség nek éle te vé gé ig ak tív tag ja.

Az em lé ke zés után a bor kós to ló kö vet ke zett. A
szak mai bor be mu ta tó ra és bor kós to ló ra több mint

40 fé le bort hoz tak a gaz dák. Kõszeg hegy alját
Mánd li Ti bor bo rász kép vi sel te. Tö mõ Sza bolcs pe -

dig bioborát hoz ta el. Elõ ször a fe hér-, majd a
rozé-, vé gül a vö rös bor ok kós to lá sa kö vet ke zett.

Min den gaz da be mu tat ta bo rát, el mond ta mi -
lyen tech no ló gi á kat al kal ma zott. A bo ro kat az idei
év ben is Szövényi Áron, az etyeki Anonym Pin ce
bo rá sza vé le mé nyez te, ér té kel te. Hasz nos ta ná -
csok kal lát ta el a gaz dá kat Az est fo lya mán gaz -
dák egy más sal is ta pasz ta la to kat cse rél tek. 2021-
es év já rat re mény tel jes bo ra it kós tol hat tuk.

„A bor lé nye ge az em ber, aki ter mesz ti a szõ -
lõt, fél ti, gon doz za, mint gyer me két, majd el ér -
kez vén a vár va várt pil la nat hoz, kel lõ tisz te let tel
kós tol ja az új ter mést.” /Hamvas Béla/

Horváthné Pa dos Te réz

Ha víz ke reszt, ak kor bor must ra Csepregen 
SZAK MAI BOR KÓS TO LÓ SZÖVÉNYI ÁRON NAL

Büki megemlékezés a doni áttörés évfordulóján
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A bu da pes ti Ki ni zsi Ter mé -
szet ba rát Egye sü let Hegy vi dé ki
cso port ja 2021. de cem ber 4-
én, szom ba ton gya lo gos tú rát
szer ve zett. A tú ra cél ja egy részt
Csepreg dú lá sá nak 400. év for -
du ló ja al kal má ból meg em lé -
kez ni az ak ko ri 1223 ál do zat ról.
Más részt cél ja volt az Al pok al ja
szép sé ge it meg is mer tet ni a
részt ve võk kel.

A tú rát elõ ször 2021. ja nu ár 9-
re tet ték, de ak kor jár vány mi att
el ma radt. A szer ve zõk úgy gon -
dol ták, hogy még eb ben az év -
ben meg szer ve zik. Ter vü ket most
meg is va ló sí tot ták. A gya log tú rá -
zók nem csak kö zel rõl, de az or -
szág tá vo lab bi ré szé rõl is ér kez -
tek, kb. 60-70 fõ. Kü lön bö zõ tá -
vok vol tak vá laszt ha tók: 16, 21,

25 km-esek, nem csak a tel je sít -
mény ér de ké ben, ha nem jel -
vény szer zés cél já ból is.

Két rajt he lyet ad tak meg:
Csepreg, Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ -
dé si, Sport ház és Könyv tár, va la -
mint Bük vas út ál lo más. Há rom
út vo na lon me het tek a részt ve -
võk. Köz ben meg is mer ked het -
tek Csepreg kör nyé ké nek ter -
mé sze ti szép sé ge i vel, amíg el -
ér kez tek a cél hoz, a csepregi
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si,
Sport ház és Könyv tár hoz, itt me -
leg te á val, zsí ros ke nyér rel vár -
ták õket.

Csepreg ré szé rõl a Bor höl -
gyek mel lett több ci vil szer ve -
zet is se gí tett, hogy si ke res le -
gyen a tú ra.

Horváthné Pa dos Te réz

A vá ros Zárt ker ti Prog ram ke re -
té ben – a te le pü lé sek zárt ker ti föld -
rész le te i nek me zõ gaz da sá gi hasz -
no sí tá sát se gí tõ és az inf rast ruk tu rá -
lis hát tér meg te rem té sét cél zó te le -
pü lé si fej lesz té sek tá mo ga tá sá ra ki -

írt pá lyá za ti fel hí vás ra – be adott tá -
mo ga tá si igé nye po zi tív el bí rá lás -
ban ré sze sült. En nek ered mé nye -
ként 20.400.000,- fo rint ke rül
Csepreg ré szé re fo lyó sí tás ra,
amely bõl 360 mé ter hos  szan tud a
vá ros út fel újí tást vé gez ni ta laj sta bi -

li zá ci ó val, víz el ve ze tõ csa tor ná zás -
sal kap cso la tos fej lesz té sek kel, va -
la mint te rü le tet tud ren dez ni gyü -
mölcs fa és szõ lõ te le pí té sé vel,
ame lyek az õs ho nos táj faj tá kat
tud ják majd be mu tat ni.

Hor váth Zol tán pol gár mes ter
úr a fen ti si ker be je len té se al kal -
má val kö szö ne tét fe jez te ki Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ úr -
nak, aki nél kül az nem va ló sul ha -
tott vol na meg.

Dr. Tar soly Ádám

Idén te le pü lé sünk is csat la ko -
zott ah hoz a ked ves és já té kos kez -
de mé nye zés hez, amely az ad ven ti
idõ sza kot még szí ne seb bé és iz gal -
ma sab bá va rá zsol ta.

A he lyi kez de mé nye zést Ma jor
Gá bor tet te ma gá é vá az ál tal,

hogy no vem ber ele jén egy fel hí -
vást tett köz zé a fa lu kö zös sé gi ol -
da lán, hív va, vár va a je lent ke zõ ket
a kö zös cse lek vés re, az „élõ ad -
ven ti ka len dá ri um” köz sé günk ben
tör té nõ meg je le ní té sé re.

A já ték lé nye ge, hogy de cem -
ber 1-tõl egé szen 24-ig, szent es té -
ig min den es te egy újabb és
újabb, az adott nap szá má val el -
lá tott és fel dí szí tett ab lak ban gyúl -
jon ki a fény.

A já ték ban részt ve võk sor so lás
út ján kap ták meg szá ma i kat, me -
lye ket ki-ki sa ját íz lé sé nek meg fe le -
lõ de ko rá ci ó val ké szí tett el.

De cem ber el se jén „nyílt” ki az
1-es szá mú ab lak, fé nyé vel je lez -
ve ad vent el sõ nap ját. Majd min -
den nap fel tûnt egy-egy, az adott
de cem be ri nap nak meg fe le lõ,
fény lõ szám. De cem ber 24-én pe -

dig már a fa lu hu szon négy por tá -
já nak ab la ka i ban, lép csõ há zá -
ban, ke rí té sén ra gyog tak öröm-
és sze re tet fény ként meg vi lá gí tott
szá mok.

Saj nos a ví rus hely zet meg aka -
dá lyoz ta a cso por tos gyü le ke zést,

de csa lá don ként vagy egy-egy es -
ti sé ta al kal má val a fa lu ap ra ja-
nagy ja meg ke res het te az újabb
szá mo kat rej tõ ab la ko kat és él vez -
het te azok fé nye it. Kü lö nö sen a
gyer me kek nek tet szett az új faj ta
lát vá nyos ság, de a fel nõt tek is
öröm mel fo gad ták.

Ma jor Gá bor el mond ta, hogy
fel hí vá sá val ki csit ös  sze pró bál ta
ko vá csol ni a fa lu ban élõ ket, hogy
így együtt ké szül hes se nek a sze re -
tet ün ne pé re. Azt is el mond ta még,
hogy e kez de mé nye zé sé vel ha -
gyo mányt kí ván te rem te ni, és bí zik
ab ban, hogy az el kö vet ke zõ évek -
ben egy re töb ben és töb ben je -
lent kez nek majd, hogy kö zö sen te -
gyék szeb bé ad vent idõ sza kát, az
ün nep vá rást.

Kö szö net a szer ve zõ nek és min -
den részt ve võ nek.    Haller Erzsébet

Téli emléktúra Csepregen
Fo

 tó
: O

hr Ti b
o

r

Út há ló zat-fej lesz tés és te rep ren de zés
a csepregi szõ lõ he gyen

Vi lá gí tó ad ven ti 
ka len dá ri um Si ma sá gon
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Egy do boz nyi sze re tet

18. al ka lom mal szer ve zi meg a Bap tis ta
Sze re tet szol gá lat a Cipõsdoboz Ak ci ót, mely
má ra Ma gyar or szág leg na gyobb ka rá cso nyi
se gély ak ci ó já vá vált. 

Az aján dé ko kat rá szo ru ló gyer me kek nek
jut tat ja el a szer ve zet, olya nok nak, akik nél ta -
lán más nem is ke rül a fa alá. 

Ad ni jó! Chernelházadamonya idén is
csat la ko zott a jó té kony sá gi ak ci ó hoz, amely -
nek ke re té ben a kis te le pü lés rõl kö zel 20 cso -
ma got jut tat tak el az egyik hi va ta los gyûj tõ -
pont ra.

Ka rá csony kö ze led té vel a szív me len ge tõ
ös  sze fo gás a he lyi la ko sok ös  sze tar tá sá nak
szép pél dá ja. 

Li vi

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Chernelházadamonya

Je les ese mény hely szí ne volt
ka rá csony kor Gyalóka

Czipetics Györgyné jegy zõ as  szony, Var ga
Ta más pol gár mes ter és a kép vi se lõ-tes tü let tag -
jai kö szön töt ték 90. szü le tés nap ja al kal má ból

Faller Károlynét, Mag dus né nit. Vi rág cso kor ral és
az ön kor mány zat aján dé ká val kí ván tak ne ki jó
egész sé get, és át ad ták Or bán Vik tor mi nisz ter el -
nök úr sze mély re szó ló em lék lap ját. 

Az ün ne pelt csa lád ja kö ré ben kö szön te meg
a jó kí ván sá go kat, és el árul ta a hos  szú élet tit kát:
„So kat kell dol goz ni, nem sza bad meg áll ni!”

Ez úton is kí vá nunk sok bol dog sá got, erõt,
egész sé get! Is ten él tes se, Mag dus né ni!

Fallerné Torda Edi na

Is mét el ké szült, mint min den év ben Hegy fa -
lu ban, a 10 mé ter át mé rõ jû ad ven ti ko szo rú. 

A temp lom elõtt fel épí tet tük a bet le he met is
élet hû és élet nagy sá gú bá bok kal, a Hõ sök te -
rén pe dig új ra he lyet ka pott az ad ven ti ka len -
dá ri um a fa lu be li óvo dá sok raj za i val. Na gyon jó
han gu lat ban telt a nap sü té ses dél után, amit a
Fa lu szé pí tõ Egye sü let tag jai és még né hány ön -
kén tes for dí tott a ko szo rú dí szí té sé re, a bet le he -
mi bá buk csi no sí tá sá ra. 

Min den eb ben részt ve võ nek kö szö net!
Ad ven ti va sár na po kon 17 óra kor ke rült sor a

gyer tya gyúj tás ra. A zord, hi deg idõ ben is el -

hang zott né hány ked ves vers, egy-egy al ka lom -
hoz il lõ ének. A ta va lyi év hez ha son ló an az ad -
ven ti es té ken is mét ki gyul lad tak az ar ra vál lal ko -
zók ab la ká ban a vá ra ko zás szá mo zott fé nyei

ka rá csony nap já ig. Ez úton is bé kés, bol dog,
egész sé ges új esz ten dõt kí vá nunk min den ked -
ves ol va sónk nak!

Magyarné Kiss Éva

Még több fo tót ta lál hat nak
az ad ven ti ké szü lõ dés rõl a

www.repcevidek.hu weboldalon.

Élõ ad ven ti nap tár rá vál to zott Sajtoskál, ahol
a há zak ab la ka it ün ne pi fény be és dísz be öl töz -
tet ték, min den nap egy újabb ház nál, szám mal
je löl ve a na po kat de cem ber el se jé tõl ka rá cso -
nyig. A vá ra ko zás iz gal ma iga zi kö zös sé gi él -
mén  nyé vált. Tes ti-lel ki egész sé get szol gá ló
prog ram volt egy-egy es ti sé ta, fel fe dez ve, va -
jon az nap me lyik ház nál ta lál juk a kö vet ke zõ
szá mot a  ki vi lá gí tott ab lak ban.
A te le pü lé sen már má so dik éve
van je len a vi lá gí tó ad ven ti ka -
len dá ri um. 

Mind két év ben a he lyi
Együtt a szép Sajtoskálért Egye -
sü let tag jai kez de mé nyez ték ezt
a kö zös ség for má ló ak ci ót.
Ugyan csak az egye sü let kez de -
mé nyez te, hogy a he lyi és a fa -
lu hoz kö tõ dõ gye re kek egy-egy
ad vent tel vagy a té li ün ne pek -
kel kap cso la tos rajz zal aján dé -
koz zák meg a fa lu la kó it. Min -
den nap, de cem ber el se jé tõl hu szon négy na -
pon át egy újabb rajz dí szí tet te a temp lom mel -
lett el he lye zett fá ból ké szült ad ven ti nap tárt.  Eb -
ben az idõ szak ban a vi lág ki csit le las sult, kö ze -
led tünk ka rá csony misz té ri u má hoz, ez zel is szeb -
bé, meg hit teb bé va rá zsol ták Sajtoskál la kói a
vá ra ko zás idõ sza kát.

El ér ke zett a gye re kek ál tal vár va várt de -
cem ber 5-e, ami kor az es ti fé nyek ben meg pil -
lant hat tunk egy pi ros ru hás ala kot. A Mi ku lás
meg ér ke zett Sajtoskálra a gye re kek nagy örö -
mé re. A fa lu leg ki sebb la kó it az ott ho na ik ban

ke res te fel a nagy sza kál lú. A kis lur kók csil lo gó
szem mel fi gyel tek a Mi ku lás in tel me i re. Vers sel,
ének kel vagy rajz zal ked ves ked tek cse ré be a
Mi ku lás put to nyá ból élõ ke rült édes ség gel meg -
pa kolt cso ma gért. Ter mé sze te sen a gye re kek
meg ígér ték, hogy kö vet ke zõ év ben is jók lesz -
nek, szót fo gad nak szü le ik nek, így a Mi ku lás egy
év múl va új ra el lá to gat majd hoz zá juk.

A hit, a re mény, az öröm és a sze re tet meg -
fog ha tat lan ér zé se leng te be szent es te
Sajtoskál kis temp lo mát. Az öt óra kor kez dõ dõ
ün ne pi szent mi se elõtt a fa lu kó ru sa adott egy
gyö nyö rû kon cer tet, majd Zsebedits Már ton
csel ló já té ká val kö szön töt te a Mes si ás szü le té -
sét. A mi se után a temp lom elõtt – az ön kor -
mány zat jó vol tá ból – az egy be gyûl te ket me leg
tea, for ralt bor és ap ró sü te mény me le gí tet te át,
a meg hitt, kö tet len be szél ge tés pe dig lé lek me -
len ge tõ re si ke re dett.

bvr

• Gyalóka

Ünnepi várakozás

Ad ven ti ké szü lõ dés Hegy fa lun
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A bol dog tit kok kal te li, fe nyõ il la tú, ked ves
hó na punk, a de cem ber, 2021-ben min den ed -
di gi nél öröm te libb na po kat va rá zsolt kis fa lunk
éle té be.

Kü lö nö sen nyug dí ja sa ink érez het ték így, ami -
kor nem a pos tás, ha nem ön kor mány za tunk kép -
vi se lõi ko pog tat tak ott ho nuk aj ta ján, cso ma got
tart va ke zük ben. A sze re tet tel át nyúj tott, és gon do -
san össze ál lí tott, fi nom ün ne pi cse me gék kel te li
cso mag köz sé günk ön kor mány za tá nak aján dé ka
volt a 65 éven fe lü li ek nek, akik nek nem kis örö met
szer zett ez a ked ves fi gyel mes ség.

De az öröm szer zés gon do la ta köl csö nös volt,
hi szen az idõ sebb kor osz tály, a Szép ko rú ak Klub -
ja meg le pe tést ter ve zett kis fa lunk la kos sá gá -
nak, az ön kor mány zat ál tal de cem ber 5-ére
szer ve zett fa lu ka rá csony ra. Hos  szú-hos  szú he te -
ken át óri á si lel ke se dés sel és igye ke zet tel ké szü -
lõd tek. A klub fér fi tag jai új ad ven ti gyer tya tar -
tót, szar va sok húz ta szánt, hó em bert ácsol tak-
fa rag tak, az as  szo nyok pe dig az ad ven ti dí szí té -
se ket ké szí tet ték elõ. A mint egy 16 fõs csa pat
emel lett ar ra is szo rí tott idõt, hogy es tén ként

ének kar rá ala kul va mél tó an ké szül jön fel egy
ked ves mû sor ral az ad ven ti gyer tya gyúj tá sok ra
és a ka rá csony kö szön té sé re, aho vá ven dég -
sze rep lõ ként a Nyug dí ja sok Klub ját is meg hív ták.

Ad vent má so dik va sár nap ján Szent Mik lós
ün ne pé nek elõ est jé re szép szám mal ér kez tek a
meg hí vott fa lu be li ek a 2021-es fa lu ka rá csony ra,
amely nek tisz te le té re va rázs la tos szí nek ben és
dísz ben pom pá zott már a Pla tán tér, nyug dí ja sa -
ink nak kö szön he tõ en. A jó íz lés sel dí szí tett ad -
ven ti ko szo rú és ka rá csony fa mel lé fel ál lí tott bet -

le hem is új já va rá zsol va hir det te Szent Meg vál -
tónk szü le té sé nek kö zel gõ ün ne pét. A má so dik
ad ven ti gyer tya ün ne pé lyes meg gyúj tá sa után
a Szép ko rú ak Klub ja ál tal elõ a dott, ka rá csony

szent ün ne pét meg ha tó an mél ta tó
meg le pe tés mû sor ban a gyö nyö rû ver -
sek mel lett fel csen dül tek a jól is mert, lé -
lek me len ge tõ ka rá cso nyi dal la mok is, a
Nyug dí jas Klub tag ja i val kar ölt ve. 

Kis vár tat va az idõ köz ben fel lob ba nó
tá bor tûz fé nyé nél a gye re kek nagy örö -
mé re meg ér ke zett sza lon cuk ros put to -
nyá val a Mi ku lás is.

Ön kor mány za tunk kép vi se lõi pe dig
szí vé lyes fo gad ta tás ban ré sze sí tet ték a
lá to ga tó kat, fi nom te á val és for ralt bor -

ral ked ves ked ve, s a nyug dí ja sa ink ál tal sü tött
mé zes sü te mé nye ket kí nál va.

Egyházasfalu ka rá csonyt vá ró meg le pe té sei
„a sze re tet fe hér szár nyán” ér kez ve, a jó té kony
ös  sze fo gás lé lek eme lõ ha tá sát hir det ve, meg -
erõ sí tet ték szí vünk ben az ün nep vá rás örö mét.                              

Ma jor Iza bel la

Új évet írunk. Le ke rül tek a
ka rá cso nyi dí szek, ki alud tak az
ün ne pi fé nyek. Is mét el in dult

hét köz na pi éle tünk. Ilyen kor jó
vis  sza néz ni a de cem be ri al kal -
mak ké pe it. A ké szü lõ dést, a kö -
zö sen töl tött ün ne pi pil la na to -

kat. A vi dám Mi ku lás-vá rót, a
gyer tya gyúj tá sok meg hitt pil la -
na ta it, sze re tet ven dég sé get,

me lye ken a fe le ke ze ti egy há -
zak kép vi se lõi és hí võk kö zö sen
vet tek részt. 

Ada

Ka rá csonyt vá ró meg le pe té sek Egyházasfaluban

Ad vent ér ke zé sét a fa lu ház elõt ti
tér dí szí té sé vel kö szön töt tük. Gyö nyö -
rû ezüst fe nyõt kap tunk aján dék ba az
egyik oszt rák ház tu laj do nos tól. Az
örök zöl det ré gi és új dí szek kel de ko -
rál ták a kép vi se lõk és csa lád tag ja ik,
az ön kor mány za ti al kal ma zot tak, va -
la mint ál lan dó se gí tõ ik. Fel ál lí tás ra
ke rült az ad ven ti ko szo rú és új hely re
ke rült a bet le hem. Az ün ne pi de ko rá -
ció mél tó képp fo gad ta ad vent el sõ
va sár nap ján az ün nep ség re ér ke zõ

ven dé ge ket. A sze szé lyes idõ já rás
mi att az ud var fe dett ré szén gyü le -
kez tek a részt ve võk.

A pol gár mes te ri kö szön tõ után
az egy há zak kép vi se lõi kö szön töt ték
a meg je len te ket. A ren dez vény ál ló -
fo ga dás sal foly ta tó dott, ahol a több
mint húsz fé le fel aján lott sü te mény, il -
let ve for ró tea, va la mint for ralt bor
kö zül vá lo gat hat tak a ven dé gek. A
fa la to zás és kor tyol ga tás köz ben
be szél ge tés sel és az ad ven ti jó kí -

ván ság ok tol má cso lá sá val mú lat tuk
az idõt. De cem ber 5-én Mi ku lás
apó lá to ga tott a nagygeresdi gyer -
me kek hez. Fe nyõ ágak kal és sza la -
gok kal fel dí szí tett lo vas hin tón ér ke -
zett a há zak elõtt vá ra ko zó lur kók -
hoz. A ver se kért, da lo kért, raj zo kért
cse ré be az ön kor mány zat ál tal fel -
aján lott ér té kes cso ma go kat osz tot -
ta szét a gyer kõ cök kö zött. Az el múlt
évek hez ha son ló an te le pü lé sünk la -
kói ka rá cso nyi tá mo ga tást igé nyel -

het tek az ön kor mány zat tól, ame lye -
ket utal vány for má já ban kap tak
kéz hez az igény lõk.

Az ad ven ti ün ne pek egy ket tõ re
vé get ér tek, el ér ke zett a 2022-es
esz ten dõ, amely újabb ki hí vá so kat
tar to gat mind an  nyi unk szá má ra. Ja -
vá ban a far san gi idõ szak kö ze pén
já runk, de sze ret nék min den ked ves
ol va só nak egész ség ben és si ke rek -
ben gaz dag, prob lé ma men tes évet
kí ván ni!               Né meth Lajosné

Ad vent kö szön té se Nagygeresden Szakonyi visszatekintõ 
az adventi ünnepkörre
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Tompaládony de cem be re

Ad vent el sõ va sár nap ján már ün ne pi dísz -
ben pom pá zott a fa lu köz pont ja, az ad ven ti
ko szo rún ki gyul ladt az el sõ gyer tya. Szí vünk és
lel künk meg telt me leg ség gel, sze re tet tel és a
vá ra ko zás iz gal má val. De cem ber el sõ hét vé -
gé je a gye re ke ké, hisz ek kor ér ke zik a Mi ku lás,
akit egész év ben iz ga lom mal vár nak. Tom pa -
ládonyban de cem ber 4-én, szom bat dél után

há rom óra kor in dult el a jó öreg. Sor ra jár ta a
há za kat, ahol gye re kek lak nak, hogy meg -
aján dé koz za a fa lu leg ki sebb la kó it. Kö zel het -
ven gye re ket lá to ga tott meg a nagy sza kál lú, a
nagy szü lõk nél ven dé ges ke dõ uno kák sem ma -
rad tak ki a sor ból. Volt olyan lur kó, aki meg -
szep pent ki csit, de a több ség talp ra eset ten
mon dott ver set, vagy ép pen éne kelt a pi ros ru -
hás nak. Ter mé sze te sen min den ki meg fo gad ta,
hogy a kö vet ke zõ év ben is jó lesz, így a Mi ku -
lást meg ígér te, jö võ re új ból el jön hoz zá juk. Fur -
csa év áll mö göt tünk, de bi za kod va te kin tünk
elõ re, és vár juk, hogy a 2022-es év szebb és
jobb le gyen! Ara nyo si Er vin El mú lik az Óév cí -
mû ver sé nek so ra i val kí vá nok min den ki nek egy
gyö nyö rû új évet.                                       bvr

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Tompaládony
Mint már több éve, most sem ma radt el,

hogy Mes ter há zán a fa lu ház elõtt fel ál lí tot ták a
fa lu ka rá csony fá ját, a bet le he met és az ad ven ti
ko szo rút. Ad vent el sõ va sár nap ján a gyer tya
meg gyúj tá sá nál a tes tü let tag jai és né hány
csa lád vett részt. A for ralt bor, a tea és a po gá -
csa el ma radt, de így is me leg ség és bol dog ság
köl tö zött a je len lé võk szí vé be, át ad va a hét köz -
nap ok gond ja it a cso da vá rás él mé nyé nek.
Majd min den va sár nap ka rá cso nyig egy-egy
újabb gyer tya láng ja fé nye vi lá gí tot ta be a sö -
tét es té ket. Mes ter há zá ra de cem ber 6-án ér ke -
zett meg a Mi ku lás két se gí tõ jé vel. A fel dí szí tett
fa lu busz ból han gos, gye re kek nek szó ló ze ne hir -
det te: meg jött, itt van a Mi ku lás. A gye re kek a
há zuk elõtt nagy iz ga lom mal vár ták a nagy sza -
kál lút. Igaz, né há nyan fél ve néz ték a kram pu -

szo kat, de azért az öreg pi ros ru hást gyö nyö rû
ver sek kel, éne kek kel és raj zok kal kö szön töt ték.
Vir gá csot sen ki nem ka pott, hisz itt csak jó gye -

re kek lak nak. Már most vá gyunk rá, ki csik és na -
gyok, hogy új ra át él jük a vá ra ko zás sze re tet tel
te li iz gal mát.                                               bvr

A ka rá csony hoz kö ze led vén sem ma rad tak
szó ra ko zás nél kül a fa lu la kói. Ad vent el sõ va sár -
nap ján meg kap ta a te le pü lés a szo ká sos ün ne -
pi dí szí tést a fa lu több ré szén. A rossz idõ el le né -
re jó han gu lat ban ment a mun ka va sár nap dél -

elõtt, és el is ké szül tek az öt le tes ka rá cso nyi dísz -
le tek, ami ben még a trak tor gu mi is sze re pelt.
Sok pi he nõ nem volt a szer ve zõk nek, hisz es te
már Varnyú Country-koncerttel vár ták a kö zön -
sé get. Ki csit hû vös volt az es te, de a fi nom for ralt
bor és a jó han gu la tú élõ ze ne fel me le gí tet te a
tes tet és a lel ket is.

Fel csen dül tek ré gi és új slá ge rek és a ka rá -
cso nyi dal la mok is country kön tös be búj tak.
Na gyon jól telt a dél után, kö zös ének lés tõl és
taps tól volt han gos a Tõ zi ke tér, és ki gyúlt az el -
sõ ad ven ti gyer tya. Ad vent má so dik va sár nap -

ján Mi ku lás-vá sárt tar tot tak a fa lu ban, ahol rá -
ba kö zi kéz mû ve sek kí nál ták por té ká i kat, és
per sze el ma rad ha tat lan volt a for ralt bor is.
Min den ki vi he tett ha za vá sár fi át. A nap fény -
pont ja a gyer me kek szá má ra a Tél apó ér ke zé -

se volt, aki idén a Tõ zi ke tér re
hív ta a gye re ke ket. Egy ked -
ves ma nó tár sa sá gá ban ér -
ke zett, aki már mes  szi rõl in te -
ge tett a gyer kõ cök nek. 

A bát rab bak vers sel vagy
ének kel kö szön töt ték a Mi ku -
lást, aki a zsák já ból min den kit
meg ju tal ma zott. Ad vent har -
ma dik hét vé gé jén a he lyi ka -
to li kus temp lom ba vár ták a
fa lu la kó it, ahol a Liszt-dí jas
ope ra éne kes nõ, Pitti Ka ta lin
adott élõ kon cer tet He ge dûs
Va lér zon go ra mû vész kí sé re -
té ben. Ka rá cso nyi da lok és

ver sek is vol tak a re per to ár ban, ame lyek me -
leg ség gel töl töt ték meg a szí ve ket. A kon cert
vé gén a kö zön ség áll va tap sol va kö szön te meg
a cso dá la tos mû sort az elõ adók nak. Akik el jöt -
tek, fe lejt he tet len él mény ben volt ré szük. Tavaly
 kez dõ dött a mul ti funk ci o ná lis épü let nyílás zá ró -
cse réje, és foly ta tó dik a kül sõ hom lok zat szi ge te -
lé sé vel. Ez a fel újí tás is a Ma gyar Fa lu prog ram
ke re te in be lül va ló sul hat meg. Kö szön jük a tá -
mo ga tást Csáfordjánosfa or szág gyû lé si kép vi se -
lõ jé nek, Gyo pá ros Alpár kor mány biz tos úr nak!
Bi za kod va vá gunk ne ki a 2022-es év nek! Eh hez
min den ki nek egész sé get és sok si kert kí vá nok!  

NA

Advent Mesterházán

Ad ven ti prog ra mok Csáfordjánosfán 
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Ad vent 
Nemesládonyban

No vem ber utol só va sár nap ján Ne mes -
lá dony ban is fel lob bant az el sõ ad ven ti
gyer tya láng ja.

En nek al kal má ból a köz ség ben egy
meg hitt ün nep lés re ke rült sor, amely
Rubóczkiné Börczy Vik tó ria pol gár mes ter
as  szony kö szön tõ jé vel vet te kez de tét. Ki -
emel te a bé ke, a sze re tet és az össze tar to -
zás fon tos sá gát.

Ezt kö ve tõ en fel kér te Pécsinger Éva lel -
kész as  szonyt és Sza bó Mik lós plé bá nos urat,
hogy együtt gyújt sák meg az ad ven ti ko szo -
rú el sõ, a hi tet jel ké pe zõ gyer tyá ját.

Az egy há za kat kép vi se lõ lel kész asz -
 szony, il let ve plé bá nos úr is egy-egy tar tal -
mas és szívhezszóló be széd del ké szült az
ün nep sé get je len lét ük kel meg tisz te lõ fa lu -
be li ek nek.

Ter mé sze te sen a köz ség gyer me kei is
részt vet tek az ün nep re ké szü lõ dés ben. Az
ál ta luk elõ a dott ver sek bõl és ének bõl ál ló
mû sor ral még meg hit teb bé tet ték a vá ra -
ko zás sal te li idõ sza kot.

Az ün ne pi mû sor zá rá sa ként Pietrow -
skiné Végh And rea és Fábián-Bencsik Gab -
ri el la kép vi se lõk egy-egy ver set ol vas tak
fel. Az ad ven ti ün nep ség részt ve võ it a kép -
vi se lõ-tes tü let tag jai for ralt bor ral, me leg te -
á val és bejg li vel ven dé gel ték meg. 

Le he tõ ség volt ka rá cso nyi ze ne szó mel -
let ti be szél ge tés re is a kö zel gõ ün nep re
han go ló dás je gyé ben. Ezen a no vem ber
vé gi, hû vös va sár nap dél utá non nem csak a
ko szo rún lob bant fel az el sõ gyer tya láng ja,
ha nem szí vünk be köl tö zött a bé ke, a sze re tet
ér zé se is.

Fábián-Bencsik Gab ri el la

Évek óta ha gyo mány Sopronhorpácson ad -
vent el sõ va sár nap ján egy kö zös gyer tya gyúj tás
a fa lu fõ te rén. 2020-ban saj ná la tos mó don a ví -

rus köz be szólt, és nem tar tot tuk meg a dél utánt,
de 2021. no vem ber 28-án a kö te le zõ óv in téz ke -
dé sek be tar tá sá val meg szer ve zés re ke rült az
ese mény a 16 órai szent mi se után. Az ös  sze gyûlt
la kos sá got Talabér Je nõ pol gár mes ter kö szön -

töt te, majd a Szentirmay Elem ér Vegyeskar (ki e -
gé szül ve a Nagylózsi Bel Canto kó rus sal) éne kei
ad ták meg a ka rá cso nyi han gu la tot. Az es te ez -

után for ralt bo ro zás sal, te á zás -
sal, sütizéssel és kö zös be szél -
ge tés sel telt. Jól esett min den
oda lá to ga tó nak egy ki csit új ra
kö zös ség ben len ni, ta lál koz ni a
fa lu be li ek kel, kik kel a ro ha nós
hét köz nap okon el ke rü lik egy -
mást. Kö szön jük min den se gí tõ -
nek, ki bár mi lyen for má ban
hoz zá já rult a dél után meg szer -
ve zé sé hez: ad ven ti ko szo rút,
fa lu dí szí tést ké szí tõk, se gí tõ ke -

zek, kik a pa dok, sá tor ki pa ko lá sá ban és el pa -
ko lá sá ban vet tek részt, il let ve a tea, for ralt bor
és sü te mény ké szí tõ i nek, fel aján ló i nak! Re mél -
jük, jö võ re is ta lál ko zunk!

Igler Pat rí cia

Elsõ advent vasárnapi 
gyertyagyújtás Sopronhorpácson

Fel pezs dült az élet Tor más li ge ten az ad ven ti
idõ szak ban. Nagy volt az ér dek lõ dés no vem ber
27-én a kö zös sé gi szín tér re meg hir de tett kéz mû -
ves fog lal ko zásra. Ki csik és na gyok együtt ké szí tet -
tek ad ven ti ko szo rú kat és ka rá cso nyi dí sze ket az
ön kor mány zat ál tal in gye ne sen biz to sí tott alap -
anyag ok ból. 

De cem ber 5-én a REMEK-MÛ-HELY jó -
vol tá ból in te rak tív prog ram mal vár ták a
gye re kek a Mi ku lást. Ének kel, tánc cal töl -
töt ték a vá ra ko zás ide jét. Min den ap ró -
ság kü lön ké szült vers sel vagy ének kel a
Nagy sza kál lú nak. Cse ré be ér té kes cso -
ma got kap tak. Az ün nep ség után me leg
te á val és zsí ros ke nyér rel kí nál ták a szer -
ve zõk a je len lé võ ket.

Tor más li get Köz ség Ön kor mány za ta
egy kü lön le ges bet le hem mel lep te meg
a te le pü lés la kos sá gát. A temp lom mel lett fel ál -
lí tott mû al ko tás a pol gár mes ter, Mes ter Ár pád ál -
ma volt, amit Ko vács Lász ló, Ko má ro mi At ti la és
Ko má ro mi Mik lós va ló sí tott meg.

De cem ber 18-án ka rá cso nyi kon cer tet adott
a tor más li ge ti temp lom ban a Bel Canto Ének -
együt tes Balogunyomból. A meg ha tó mû sor

után kö tet len be szél ge tés mel lett for ralt bort, te -
át, zsí ros ke nye ret fo gyaszt ha tott a kö zös sé gi
szín tér ben az ének kar és a kö zön ség.

Tor más li get idén is csat la ko zott az ad ven ti Vi -
lá gí tó ab la kok pro jekt hez de cem ber 1-tõl 24-ig.
A dí szes ab la kok ról és a kon cert rõl ké szült egy vi -

de ós ös  sze ál lí tás is, mely meg te kint he tõ a te le -
pü lés hon lap ján és kö zös sé gi ol da lán.

Az ad ven ti prog ra mok az Em be ri Erõ for rás ok
Mi nisz té ri u ma ál tal nyúj tott Kis te le pü lé si ön kor -
mány za ti ren dez vé nyek tá mo ga tá sa cí mû pro -
jekt ke re té ben va ló sul tak meg.

Barasics Edi na

Mozgalmas december 
Tormásligeten
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[ ]GYÓGYSZERTÁR Rendezvények
Állandó kiállítás Csep re -

gen, a Városi Könyvtárban: Szal -
 kayné Sárváry Hajnalka kiállí -
tása.

Január 29-én, szom ba ton
8.30 órától: TÉLI TÚRÁK. Útvonal:
Kõszeg vasútállomás – Pa no rá -
ma körút – Szabó-hegy – Kincs
pihenõ – St. Germain ke reszt –
Kincs pihenõ – Kõ szeg; Távolság:
13 km; Szint: 280 m; Túravezetõ:
Urbán Lász ló Tel: 06/30/8539188.
Út vo nal: Kõ szeg vasútállomás –
Fel   sõ-Pogányok – Vörös-ke reszt –
Borha-forrás –  Jávor-kút – Gyer -
tyán-kút – Szent-Vid – Ve lem –
Cák – Kõszeg; Táv: 24 km; Szint:
650m. Információ: Sü le Antal, Tel:
06/20/288-3288

Február 5-én, szom baton
18 ó. Csepregen a PSMSK-ban:
A borgazdák és bor hölgyek
batyus bálja.

Február 19-én, szom baton
16 ó. Bükön, a Sport csarnokban
(Eötvös u. 9.): Büki TK –
Szombathelyi KKA U22 – NB II-es
nõi bajnoki kézilabda-mérkõzés.

Február 26-án, szom ba ton
16 ó. Bükön, a Sport csar nokban
(Eötvös u. 9.): Büki TK – SZESE Gyõr
– NB II-es nõi baj noki kézilabda-
mérkõzés.

A részletek olvashatók a plakátokon,

illetve a visitbuk.hu, a csepreg.hu és a

naturpark.hu honlapokon. A rendezõ

szervek az idõpont- és a mûsorváltoztatás

jogát – a veszélyhelyzet rendelkezéseit is

figyelembe véve – fenntartják.

Vér adás
Nagygeresden

A de cem be ri si ke res
vér adás után, feb ru ár 22-
én (ked den) 17 és 19 óra
kö zött a fa lu ház ban újabb
al ka lom nyí lik se gí tõ ke zet
nyúj ta ni a rá szo ru lók nak.
Szí ve sen lát juk a más te le -
pü lé se ken élõ, 18. élet évü -
ket be töl tött, egész sé ges
sze mé lye ket is, amen  nyi -
ben sze ret né nek se gí te ni
be teg em ber tár sa i kon.

A re giszt rá ci ó hoz TAJ-
kártya, sze mély iga zol vány
és lak cím kár tya szük sé ges!
Ne fe led jük, aki vért ad, éle -
tet ment het! Kö szö net tel:
Nagygeresd Köz ség Vö rös -
ke resz tes Alap szer ve ze te.

Ad vent – ha meg hall juk ezt a szót, min -
den ki nek a ka rá cso nyi ün nep re ké szü lõ -
dés, a vá ra ko zás jut eszé be. 

A mi kö zös sé günk ben sem volt ez más -
ként! Bár a vi lág jár vány, az egész ség ügyi
elõ írá sok egy kis kor lá tot szab tak, de még -
is utó lag azt mond hat juk gaz dag idõ sza kot
él het tünk át.

2021. no vem ber 27-én a könyv tár ban
Kurucz Eni kõ ád ven ti ko szo rú és asz ta li dísz
ké szí té sé re hív ta és vár ta a ki csi ket és na -
gyo kat. 

Kö zel egy hét múl va, 2021. 12. 05-én
meg ér ke zett a nagy sza kál lú, pi ros ru hás
Mi ku lás, aki meg lá to ga tott min den gyer -
me ket, il let ve a Fa lu ház ba hív ta mind azo -
kat, akik ta lál koz ni sze ret tek vol na ve le. Put -
to nya te le volt meg le pe té sek kel, s meg -
ígér te, vis  sza tér ve ha zá já ba meg ráz za a
sza kál lát, s a mi tá junk is fe hér be öl tö zik. 

Meg tar tot ta sza vát, hi szen 11-én már ké -
szül tek a hó em be rek az ud va rok ban, s gyor -
san elõ ke rül tek a pad lás ról a szán kók is, s
bíz tunk, hogy fe hér ka rá cso nyunk lesz... 

Dec. 1-tõl az Ad ven ti Vi lá gí tó Ka len dá -
ri um já ték ra hív ta Kollárits Gá bor pol gár -
mes ter úr a csa lá do kat. Pukler Be at rix öt le -
te alap ján és ko or di ná lá sá val a fa lu kü lön -
bö zõ pont ja in es té rõl es té re az ab la kok je -
lez ték, hogy 24-ig most hol tar tunk. Ka rá -
csony ra ki gyúl tak a fé nyek, a csend re, a
friss le ve gõ re vá gyók es tén ként, ha vé gig -

sé tál tak az ut cá kon, öt le te sebb nél öt le te -
sebb ab la kok ban gyö nyör köd het tek. 

A ha gyo mány te rem tõ szán dék kal in dí -
tott já ték nép sze rû volt, kö szö net a csa lá -
dok nak s a szor gos ke zek nek! Pukler Be at -
rix, Ko vács György, Poór Ma ri ann, dr.
Sándorné dr. Nikl Be at rix, Szalai Milánné,
Sze lé né Knor Ingeborg, Vlasich András né,
Tóthné Unger Kit ti, Ba ra nyai Ber na dett,
Kurucz Eni kõ, Baranyai-Miletits Szimonetta,
Mércz Il di kó, Marton-Meisner Ág nes,
Horváthné Dombai Mar git, Szalay Gyu la,

Tóth Éva, Borbás Ani kó, Horváthné
Vö rös Ibo lya, Szlávichné Ma gyar
Kor né lia, Bódizsné Ta kács Er zsé bet,
Ko vács Zol tán, Kiss Gá bor, Niklné
Iliás Haj nal ka káp ráz ta tott el ben -
nün ket. 

Ad vent 4. va sár nap ján volt a
busz for du ló nál a Fa lu ka rá csony
ön kor mány za tunk szer ve zé sé ben!
Fel lob bant ad vent 4. gyer tyá ja,
majd Niklné Iliás Haj nal ka szer ve -

zé sé ben a tömördi gyer me kek ver sek kel,
énekekel, szín da rab bal ké szül tek az ün -
nep re. Kép vi se lõ-tes tü le tünk tag jai for ró
te á val, for ralt bor ral, sü te mé nyek kel lát ták
ven dé gül a ren dez vény re ér ke zõ ket, amit
ez úton is na gyon szé pen kö szö nünk. 

Az ad ven ti prog ra mok az Em be ri Erõ for -
rás ok Mi nisz té ri u ma tá mo ga tá sá val va ló sul -
tak meg a Kis te le pü lé si ön kor mány za ti ren -
dez vé nyek tá mo ga tá sa cí mû pro jekt ke re -
té ben. Ná lunk az aláb bi ren dez vé nyek sze -
re pel tek a pro jekt ben: ad ven ti kéz mû ves
fog lal ko zás, Mi ku lás-vá rás, a kép vi se lõk ál -
tal szer ve zett ka rá csony vá ró prog ram, s örü -
lünk an nak, hogy a busz for du ló nál fel füg -
gesz tett új, Bol dog ka rá csonyt! vi lá gí tó fel ira -
tot eb bõl a tá mo ga tás ból sze rez het te be
ön kor mány za tunk. Kö szö net min den ki nek,
aki bár mi fé le mó don hoz zá já rult a vá ra ko -
zás ben sõ sé ge seb bé té te lé hez!        KSzÁ

Mozgalmas készülõdés Tömördön

2021. de cem ber 5-én Sopron hor -
pács ra ér ke zett a Tél apó. No vem ber kö -
ze pén le ve let kül dött min den fa lu be li
gyer mek nek, hogy szá mít sa nak ér ke zé sé -
re. A gye re kek szü lei je lez tek vis  sza a ma -
nók nak, hogy sze ret nék-e fo gad ni
a Tél apót, ki ez után lis tát ké szí tett és
út vo na lat raj zolt, hogy min den gye -
rek hez el jus son. Lovashintón ér ke -
zett és jó me le gen fel öl tö zött, hi szen
az idõ já rás is hi deg re for dult, de lo -
vai se bes sé gé nek há la ha mar vé -
gig jár ta a fa lut. A gye re kek nek
csen gõ szó je lez te, hogy ér ke zik, így
há zuk elé áll va tud ták vár ni õt. A
Tél apó min den gyer me ket aján -
dék cso mag gal le pett meg, ami ért jól vi -
sel ked tek egész év ben, majd egy-két
ked ves szó után ha ladt is to vább. Re mél -
jük, min den gyer mek bol dog volt, hogy
lát hat ta a Tél apót Sopronhorpácson is
(igaz, hogy a ví rus mi att csak egy gyors

ut cai lá to ga tás ere jé ig), de már je lez te
ne künk, hogy jö võ re is el jön, és ta lán már
a kul túr ház ban tud juk fo gad ni õt egy
hosszabb dél utá ni prog ram ke re té ben!
Ez úton is kö szön jük Ma jor Ist ván sop ron -

horpácsi la kos nak és csa lád já nak, se gí tõ -
i nek, hogy örö met sze rez tek a gye re kek -
nek! Talabér Je nõ pol gár mes ter aján dék -
cso mag gal kö szön te meg a nagy lel kû fel -
aján lást és se gít sé get.

Igler Pat rí cia

Tél apó Sopronhorpácson






