Vaillant
Shop
nyílt
Szombathelyen

KOMPLEX
SZOLGÁLTATÁSOK
ÉPÍTTETÕKNEK

Magas színvonalon elõállított Vaillant
termékek bemutatóterme nyílt meg a
közelmúltban Szombathelyen. A beruházással Szombathelyen is megtelepedhetett a Vaillant Group, amely a kontinens
egyik legnagyobb és legismertebb fûtéstechnikai vállalatcsoportja. A Vaillant
mindössze két éve indította el országos
üzlethálózatának kiépítését, a szombathelyi márkabolt az elsõk között szerepel.
A magánépíttetõk számára a komplex szolgáltatás a tanácsadástól kezdve

a tervezésen át egészen a kivitelezésig
terjed, a megrendelõ igénye szerint. A
Vaillant Shop segít a megfelelõ termék
kiválasztásában, az engedélyeztetési eljárásoknál, a hatósági ügyintézés tekintetében.
A paletta közepes árfekvésû, viszont
magas színvonalú termékekbõl áll, a
szervizháttér biztosított. A Vaillant Shop
épületgépész és gépészmérnök munkatársai szakszerû segítséget nyújthatnak
az építtetõknek.

Tavaszváró
dõk, hidratálók. A legelsõ, amit megtehetünk hajunk és bõrünk egészségéért, az a
megfelelõ mennyiségû folyadékbevitel,
mely a hidratáltság alapja. Manapság
nagyon divatos -akár naponta is- a hajvasalás, és sokan még nem használnak köztes
hõvédõ anyagot, ami megvédené a hajat
a kiszáradástól. Mivel a hajvasalás nedvességet von el a hajtól, ahhoz, hogy szép,
rugalmas, fényes, életteli hajunk legyen,
a haj nedvesség háztartásának jónak kell
lennie. Legközelebb a tavaszi, nyári hajszínekrõl lesz szó.

KÉPEK SZAKONY ÉLETÉBÕL

A hosszú tél után minden fellélegzik a jó
idõben. Bõrünk és hajunk ugyanígy reagál.
A haj lelassult életvitelét, felváltja az életteliség. Észrevehetõen gyorsabban nõ a hajunk, ugyanakkor ilyenkor jelentkezik a tavaszi hajhullás is. Tudnunk kell, hogy ennek a
folyamatnak, két–három hét alatt be kell fejezõdnie!
Gondos odafigyelést igényel szervezetünk, így hajunk is tavasz kezdetén. A tartalék vitaminjainkat feléltük és ilyenkor észrevehetõen kevésnek bizonyulnak a külsõleg
megtett kezelések: a hajpakolások, hajfür-
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Borverseny 2011

Rövid hírek
Bük

felkészültségük is helytálló, a csepregi hegy adottságai kedvezõek a magyar borkultúra méltó képviseletére. Az értékelés alapján a boroknál 5-5
arany érmes minõsítés született. A szakmai zsûri
véleményével megegyezõ döntést hoztak a
Csepregi Borbarát Hölgyek is, így a legjobb fehérbor Horváth Csaba Szürkebarát - Cserszegi Fûszerese, vörösbor pedig Horváth Gábor Zweigeltje
lett. Gratulálunk a Borosgazdáknak!

Országos döntõ után
Figyelemre méltó, szép tanulmányi siker
született a Nádasdy Tamás Szakközépiskolában. Dosztál Blanka 12. évfolyamos tanuló
bekerült a Szakmacsoportos Szakmai Elõkészítõ Érettségi Tantárgyak Versenyének
(SZÉTV) országos döntõjébe üzleti gazdaságtan tantárgyból.

– A nagy megmérettetés után, még a hivatalos eredményhirdetés ismerete nélkül
kérdeztem Blankától, hogy milyen út vezetett
el ehhez a szép sikerhez?
– Az elsõ forduló az iskolában zajlott, az országban mindenütt ugyanazokat a feladatokat kellett
megoldani, és egy bizonyos határ fölött hívták a
versenyzõket az országos döntõbe. Mi itthon hárman írtunk, én 83 %-ra teljesítettem, ezzel behívtak
a szolnoki döntõbe, ahol a harminc legjobb versenyzett.
– Hogyan készültél erre?
– Nagyon sokat kellett tanulnom, volt, amikor
este 11-ig is. Új feladattípusokkal kellett foglalkoznom, ami egyben új anyagok elsajátítását is
jelentette.

– Felkészítõddel, Horváth Noémi tanárnõvel milyen stratégiát dolgoztatok ki a felkészülés során?
– A feladatsorokat a legszabályosabban, mellékszámításokkal együtt, valósághûen dolgoztuk ki.
A felkészítés során nagy önállóságot adott, de irányított, és ellenõrzött is. Úgy gondolom, jó csapatot
alkottunk, megértettük egymást. Állandó segítõkészsége, támogatása sok erõt adott. Az üzleti
gazdaságtan kedvenc tantárgyam volt, de a felkészülések keménysége kissé elrettentett, csupán
az vigasztalt, hogy éppen emiatt az érettségi már
könnyebb lesz.
– Gondoltál hosszabb távra is?
– Igen, ilyen irányba szeretnék tovább tanulni.
– Most beszéljünk a döntõrõl! Milyen érzés
volt, körülnéztél, méricskélted a versenytársakat? Ránézésre lehet látni a másikról,
hogy milyen?
– Végül is igen. Figyeltem, ahogy intenzíven
bújták a könyveket, mindegyikük veszélyes ellenfélnek tûnt.
– Milyenek voltak a feladatok?
– Nagyon nehezek voltak. A nehézségi fokot az
is mutatta, hogy általában az ott lévõ versenyzõk
sem foglalkoztak eddigi tanulmányaik során minden egyes anyaggal. Az eredményt még nem
tudjuk, kíváncsian várom a hivatalos értesítést.
– Mik a további terveid?
– Elõször az érettségire kell koncentrálni, majd
itt maradok az iskolában ötödéves képzésen, és
utána tovább tanulok. Én inkább Budapesten szeretnék, édesapám Zalaegerszeget támogatná.
Majd meglátjuk.
Sárváry Zoltán
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Bük Város területén LOMTALANÍTÁS lesz.
2011.04.11-én Felsõ-Bükön és Bükfürdõ területén, 13-án pedig Alsó- és Közép-Bükön szállítják el a kirakott lim-lomot. Veszélyes hulladékot, fanyesedéket és építési törmeléket nem
szállítanak el.
Az E-hulladék szabályszerû elhelyezésére van lehetõsége a büki lakosoknak 2011.
április 4-tõl 8-ig. A felesleges és használhatatlan hûtõket, elektromos gépeket, TV-ket,
számítástechnikai eszközöket, stb. a helyi lakosok a Parkom Kft. telephelyén (Jókai u.
24.) nyitvatartási idõben díjmentesen elhelyezhetik.
Új kiadvánnyal „rukkolt elõ” a TDM. A Büköt ismertetõ 5 nyelvû brossura A/5 kivitelû –
fele mint az eddigi – és a könnyû szerkezet
mellett dinamikus, lényegre törõ belsõ tartalommal bír.
Megváltozott április 1-jétõl a Vasi Volán Büki helyi menetrendje. A változás letölthetõ a
honlap aktuális menüpontjából.
Folyamatban van a Bükfürdõi Volán Pályaudvar áthelyezésére vonatkozó tervek, elképzelések kidolgozása. A pu. helyén a képviselõ-testület elképzelése szerint rendezvénytér
lesz a nem túl távoli jövõben.
Csúcsra járatta magát a büki KépviselõTestület március 28-án, amikor is 38+4 napirendet tárgyalt ülésén. A pályázatokhoz kapcsolódókon kívül ingatlanvásárlásokban és
más ügyekben is születtek döntések.

A gazdák 30 fehér és 30 vörös borral neveztek
ebben az évben a 28. alkalommal megrendezett
Borversenyre Csepregen. Az április 2-ai versenyen
a szakmai zsûri véleménye szerint - fehérboros elnök: Baráth Sándor a Kreinbacher Borászat Birtokigazgatója, vörösboros elnök: Taschner István a
Soproni Hegyközségi Tanács Elnöke - a színvonalas mezõny azt bizonyítja, hogy a gazdák lelkiismeretes munkával készítik boraikat, és szakmai
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Közmeghallgatás

Zsirán

Közmeghallgatásra várta a falu lakóit 2011.
március 25-én pénteken 18 órára a Kultúrházba
Zsira Község Önkormányzatának Képviselõtestülete. Dorogi Árpád polgármester köszöntötte a
megjelenteket, s egyidejûleg megköszönte az
elõzõ testület munkáját is. Értékelte az önkormányzat, a képviselõ-testület valamint az intézmények elõzõ idõszakban végzett munkáját. Ismertette az elfogadott, 2011. évre vonatkozó
költségvetést és a terveket. Beszámolójából
megtudtuk, hogy sajnos, - mint általában a kisközségek önkormányzatainak - a zsirai önkormányzatnak sem könnyû a helyzete.
A polgármester tájékoztatója után a lakossági kérdések, javaslatok következtek. Néhány
gondolat a felmerült észrevételek közül: Gondot
jelent a községben, hogy osztrák sógoraink elõszeretettel hordják át a hulladékukat a község
területén kihelyezett gyûjtõedényekbe.
Vitát robbantott ki az a felvetés, miszerint, túl
sok mozgóárusítással foglalkozó autó járja a falut. A felszólaló kérte, hogy korlátozzák ezen au-

tók közlekedési idejét, valamint ne használjanak
hangjelzést. A megjelentek ezzel nem értettek
egyet, mert véleményük szerint szükség van
ezekre a vásárlási lehetõségekre, a hangjelzés
pedig figyelemfelkeltés céljából kell.
Gyakori probléma a községben, hogy a parkoló autók elfoglalják a kerékpárutat, megnehezítve ezzel az ott haladók biztonságos közlekedését.
Szó esett még a rossz állapotban lévõ közutakról, a rendszeres áramkimaradásokról.
Továbbá fontos lenne a faluban az utcanév
táblák kihelyezése, a megkezdett járdaépítés
befejezése, buszvárók létesítése, a temetõ kerítés megjavítása, ravatalozó felújítása.
Összegzésképpen a polgármester úr elmondta, hogy a jelenlegi költségvetési keret nem biztosít forrást ezen munkálatok elvégzéséhez. Az önkormányzat igyekszik pályázati lehetõségek megragadásával megoldani ezeket a feladatokat
annak érdekében, hogy tovább fejlõdjön, szépüljön a község.
Nagyné Polgár Katalin

A keresztény világ Húsvétja
De mindezen túl a természet éledését, egész
ünnepkört jelent. A húsvét elõtti vasárnap virágvasárnapon hagyomány a zöldágjárás. Nagycsütörtökön a katolikus vidékeken elnémulnak a
harangok, jelezve Jézus szenvedésének kezdetét. Nagypénteken emlékezünk Jézus keresztre
feszítésére, szenvedése a passiójátékban éled
újjá évrõl-évre. Nagyszombaton újra megszólalnak a harangok, elkezdõdik a készülõdés az ünnepre. Húsvétvasárnapján feltámadási körmeneten vesznek részt a hívõk. Húsvéthétfõ a locsolkodás napja, ahol a víz a megtisztulás jelképe. Húsvét utáni vasárnap a fehérvasárnap,
amikor is régen a lányok fehér ruhába ötöztek.
A hagyományok, azok jelentése az idõk folyamán átalakult, vagy elévült, de húsvét, a tavasz
az újrakezdés ünnepe.

Tavaszi
túra
Vidám tavaszi túrán
Kiszsidányig gyalogoltak
kisgyermekes családok,
fiatalok, s túrában edzõdött baráti társaságok.
A Csepregrõl indulók
közel 15 km-es távot sétáltak végig ismerkedve a táj szépségével, a termelõi borokkal, az erdõ fáival, madarakkal az „Erdõk
évében”.
A kiszsidányi Forráskútnál a megfáradt
vándorokat a helyi önkormányzat tagjai,
zsidányi ismerõsök, fiatalok és a Répce Citerabarátok köre szórakoztatta.
A barátság megpecsételéseként viszontlátogatásra várják a kiszsidányiakat a
május 22-i Orbán-napi gyepûtiprásra.
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„Jeruzsálemen kívül van egy csupasz, sárga
kõbõl való szikla, csúf és kemény, mint a koponya. Ebbe a sziklába nagyon régen rést hasítottak. Keresztet állítottak bele, és arra feszítették a
mi Egyetlenünket, aki igaz volt és betöltötte a törvényt. Isten ebbe azért egyezett bele, mert meg
akarta mutatni, hogy igazságos, hogy a bûnt
átok és bûnhõdés követi. Isten azonban a gonosz
minden átkát és bûnhõdését rárakta arra az Ártatlanra, aki önként ment a halálra. Ezért a golgotai szikla a világ legszentebb helye. Ott az ember
megáll, mint bukott bûnös. Épp úgy, mint Péter
nagypénteken….” (Griertz Bo ev.p.) Húsvét Jézus
halálának és feltámadásának az ünnepe. A keresztények a húsvéti titkot ünneplik: Jézus élete
magában hordozza szenvedését, szenvedése
halálát, halála pedig a feltámadását.
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Rövid hírek
Bük
A Föld Napja keretében április 21-én ismét
szemétszedésre indulnak a Büki Polgármesteri
Hivatal dolgozói és a hozzájuk csatlakozó önkéntesek. Mindenkit szeretettel várnak. Jelentkezés a Hivatalban Horváth Tibor közterületfelügyelõnél (358-006).
Folytatódik a Bük-Bõ kerékpárút építése
április elején, várhatóan május 31-ére készül
el véglegesen.

Iklanberény
Hamarosan ismét lesz boltja a településnek. Az önkormányzat kialakította a most már
elõírásoknak megfelelõ helyiséget és folyamatban vannak az engedélyeztetési eljárások. 2011. februárjáig a répceleki ÁFÉSZ-szal
volt szerzõdés, de mivel elõnytelen kondiciókkal akarták tovább üzemeltetni az élelmiszer üzletet, más üzemeltetõ, a csepregi ÁFÉSZ
ajánlatát fogadták el.
Elkészültek az iklanberényi kápolna bõvítésének tervrajzai. A tervek szerint hamarosan
egy kb.50 fõt befogadó imahelyiséggel bõvülhet a kápolna.
2011. április 30-án majálist rendeznek a
faluban. Kötetlen beszélgetés, piknik és zene
várja a lakosságot és érdeklõdöket.

Helyesbítés

Márciusi számunkban elírás történt
Iklanberényben nem kamara hanem kamera rendszer kiépítését tervezik.

Települések a Répce vidéken
A szakonyi születésû, jelenleg Bükön élõ Vörös
Frici bácsi idén nyolcvanöt éves. Korát meghazudtolva töretlen lelkesedéssel kutat, gyûjt a számára
oly fontosnak tartott volt Csepregi, Soproni járás településeinek múltjában. Sok írás került ki a keze
alól. Most az új Répcevidék lap megjelenése adott
számára ihletet.
Nagy örömömre szolgált az, amikor a kezembe
vehettem egy új „Répcevidék” címû kiadványt,
amelyet Vas megye tizenöt, Gyõr-Moson Sopron
megye hat területén olvashatnak. Szükségesnek

hoz 38 község tartozott, fõ tevékenységi formájuk
a mezõgazdasághoz, kapcsolódott. Ugyanakkor
majdnem minden községben ott voltak a nélkülözhetetlen kisiparosok.
A Répce folyó Locsmándtól Bükig két ágon
folyt: Öreg Répce, Ásás. Majd egy ágban folyt
Sopron-Vas-Sopron területeken. Minden községben, ahol a Répce keresztülhaladt, vízi malmok
mûködtek, sõt az 1940-es évektõl ahol lehetett
árammal mûködtették. 1850-ben az országutakat
római számmal jelölték I-X-ig. Így Locsmándon ke-

AHOL AZ ÚJ KISTÉRSÉGI
ÚJSÁGOT OLVASSÁK
tartottam megírni, hogy 1950. február elseje elõtti
idõkben, a jelenlegi kistérségek községeiben milyen felállásban munkálkodtak a vármegye és a
járás lakói, hivatalai. Belügyminisztériumi rendelet
alapján az ország vármegyéi megszûntek, helyettük megyéket hoztak létre. Így Sopron vármegye
egyes területei Sopron, illetve Vas megyéhez kerültek. Megyehatár Tompaládony és Hegyfalu, Bõ és
Gór, Nagygeresd és Vasegerszeg között (Répce folyó) volt. Sopron vármegye Csepregi járásából Vas
megyéhez került Bõ, Bük, Chernelházadamonya
Csepreg, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, Nemesládony Répcevis, Sajtoskál Simaság, Szakony, Tompaládony, Zsira, Horvátzsidány, Németzsidány,
Olmód, Peresznye. Tormáspuszta nem volt önálló
község, Csepreg néven szerepelt.
A vármegyéket járásokra osztották. A
Csepregi járás közigazgatását a fõszolgabíróság
irányította és vezette. Csepregen székelt a Járásbíróság, a Telekkönyvi Hivatal, a Járási Adóhivatal, Járási Közjegyzõi Hivatal, Csendõrõrs. A járás-

resztül Zsira-Bük-Tompaládony-Cirák útszakasz a IV.
számot viselte.
A korábbi idõkben nagyon sok kis község volt,
ezért indokolttá vált azok összevonása. Sopronhorpács Lédec községgel 1933 olvadt össze. Alsóés Felsõszakony 1928-ban lett Szakony. Újkér,
Felszopor és Alszopor 1950-ben vált eggyé. Zsira,
Gyülevíz, Salamonfa 1931-tõl Zsira. Chernelháza,
Damonya 1925-ben fonódott össze. Felsõság, Simaháza 1925-ben Simaság néven vált hivatalossá. Egyházasfalu, Dasztifalu, Kisgógánfa 1933-tól
alkot egy települést, akikhez Keresztény ’50-ben
csatlakozott. Káptalanvis, Nemesvis 1928-tól Répcevis. Porládony, Berek alja Tompaládony néven
vált hivatalossá, (idõpont ismeretlen). Tormásliget
1922-ben lett önálló ezen a néven.
Frici bácsi élõ lexikon. Rengeteg tényanyagot halmozott fel élete során, melyet szeretne
minél többször megosztani az érdeklõdõkkel.
Terve már most is van, s mint mindig gyûjtõ munkája most is töretlen.
Ada
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Költészet

napja

Április 11-e a Költészet Napja. Ebbõl az
alkalmából és a közelgõ húsvétra tekintettel
két helyi szerzõ és egy „vendég” költõ verseibõl válogattunk.
T. Molnár Zsuzsanna
Csonka Ernõ festményeit nézve
Sírba tétel

„1848, te csillag…”
Március 15-én ünnepi zászlódíszbe öltöztek Sajtoskál utcái, és a falu lakói szívük felett
a kokárdával emlékeztek az 1848-as esemé-

nyekre. A kicsi számú, de annál lelkesebb
óvodás és iskolás gyerekek versekkel, klarinét

muzsikával idézték meg a 163 évvel ezelõtt
történteket. A gyerekek emlékmûsora mellett
Takács Zoltán Bálint történész, a sárvári
Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója emlékezett az 1848-49-es történelmi idõszakra. Ünnepi beszédében párhuzamot vont a reformkor és napjaink politikai helyzete között. A legnagyobb magyar, Széchenyi István munkásságát tárta elénk és bíztatott, hogy a 48-as
hõsök példája, kitartása legyen követendõ
példa elõttünk.
Az ünnepséget követõen együtt vonult ki
az ünneplõ közösség az Emlékmûhöz, ahol az
emlékezés koszorúit, virágait helyezték el a
képviselõ-testület tagjai, az ünnepi szónok, a
gyerekek, a hozzátartozók és a falu lakói.
bse

Farsangi élményemet mesében, versben mondom el….
Az egyik rövid kis versike, amely a jelmezes versenyzõ, a kígyóbûvölõ „szerepét” idézi:
Kosaramban mérges kígyó,
Elõhívja furulya szóm,
Táncol, inog, tekergõzik,
Kosaramból elõbújik.
(Markó Izabell)
A helyezettek: 1 hely: Gergácz Brúnó • 2. hely: Kirchknopf András • 3. hely Markó Izabell • Különdíj: Csonka Nikoletta, Ruzsics Lilla, Fekete Sára

„Megérdemlik az idõsek
Szeressék, tiszteljék õket!”

Tisztelet a kornak
E köszöntõ sorok is olvashatók
azokon az emléklapokon, melyeket az idei évtõl
Szakony képviselõ-testülete ad át
a település tiszteletre méltó idõseinek, születésnapjuk alkalmából.
Az év elsõ felében köszöntöttük Tóth Lajos
bácsit 90., Boros Istvánnét, Domnanics Ernõnét,
Vöröst Frigyest Szakony díszpolgárát 85., és
Hanis János bácsit 80-dik születésnapja alkalmából. Kívánjuk, hogy még sokáig éljenek községünk szeretetre méltó lakójaként.

E festményen a férfi mélyen alszik,
fénytõl ragyog sértetlenül a test,
stigmák nyomát eltörölte az ecset,
a dárdanyom csak belülrõl látszik.
Így vagyunk ezzel mi halandók,
kapott sebeinket belül hordók,
minden szúrás, ács szege vagy bármi,
sebet ejt, és mindig belül éget,
nehezen gyógyul, halállal ér véget,
ha nem vagy képes megbocsátani.
2010. november
Makkai Roland
Ablak elõtt
Ablak elõtt nyírfa áll,
szél a játszótársa,
rászállott egy kis madár,
ki fának jó barátja.
Dalolja a szív dalát,
ezüst színû kismadár,
Fa a széllel táncol,
Rájuk senki nem szól.
Arany nap ha aludni tér,
a hold átveszi a helyét,
Elalszik a kis madár,
s nem táncol a nyírfa már.
Balogh József
Dáridóföld
Dáridóföld az én hazám,
köztársaság koronával,
újratemet, rí a baján,
rongyrázása szintén rávall.
A butaság vaskalitka,
drogtól korcs e mai mámor,
a szabadság tárva-nyitva,
így csömörlik önmagától.
Féltéseim elpusztulnak
kordonnal zárt magasságban,
és akik még tenni tudnak
rejtõzködnek a magányban.
Csörtet a szó, nyelvek nyalnak,
cifra csõdben nincs mit tenni,
s botrányok bár föllobbannak,
nem történik soha semmi!
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Bár a farsangnak már vége, érdemes
megemlíteni azon gyerekek nevét, akik vidám
mesében vagy éppen versben mondták el az
idei mulatsághoz kapcsolódó élményeiket. A
Büki Könyvtár hirdetett történet-, illetve versírópályázatot „Itt a farsang, áll a bál” címmel,
amelyre 21 írás érkezett. A zsûri azokat a mûveket részesítette elõnybe, amelyek mosolyt csaltak az olvasó bírálók arcára.

Megtöretett testtel, mély sebekkel
ábrázolták templomok képein,
rémítse az embert a látható kín,
mit a Megváltó érte elszenvedett.
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Rövid hírek
Chernelházadamonya
Az egyik biztonsági cég munkatársa telefonon jelentette, hogy Chernelházadamony
községben egy majorba betörés történt és
onnét egy Benelli típusú Bock sörétes vadászfegyvert, 1.000 Euró és 325.000 Ft készpénzt
tulajdonítottak el.

Utazás 2011

KÖZPONTI TÉMA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS

Lócs
Hamarosan átadják a településen az új
Polgármesteri Hivatal és Könyvtár épületét,
már csak a külsõ parkosítás hiányzik.

A húsvéti ünnepek után megkezdõdnek a
római katolikus templom belsõ renoválásának
munkálatai is. Minden fizikai és anyagi segítséget szeretettel vár az Egyházközség.

Simaság
Új helyszínen, a temetõben kialakított emlékhelyen rendezték az idei március 15-ei megemlékezést. A község polgármestere és képviselõ
testülete álmodta meg az új emlékhelyet, mely
falán helyet kapnak a község híres szülötteinek
emléktáblái. Itt helyezték el Gróf Festetics
Györgynek (1775-1819) , a keszthelyi Georgikon
és a csurgói Gimnázium Alapítójának és Kozina
Sándor (1808-1873) biedermeier festõnek az
emléktábláját.

A jó idõt kihasználva a fiatalok a Mûvelõdési Ház mögötti Játszó Udvaron kezdték meg a játékot március 23-án. Késõbb a kultúrházban
folytatták az ottani és a hozott játékokkal.

illusztráció

Általános iskolás tanulók idézték fel a 163 évvel ezelõtti dicsõ múlt emlékét, a történelmi napok eseményeinek láncolatát, a hajdan volt hõsök tetteit. A megemlékezésen megkoszorúzták
Kozina Sándor emléktábláját.

kalmanként a szomszédban, a soproniaknál a
mi borvidékünk nedûi is kóstolhatók voltak.
Több pavilonban találkozhattunk a településre, tájegységre jellemzõ népmûvészettel, s
néhány alkotó népmûvésszel is. Az erdélyiek
székely kaput építettek „telkük” bejáratához. A
közép-dunántúliaknál láthattuk a sümegi vár
és a székesfehérvári városfal makettjét. Középkori öltözékben és fegyverekkel a vitézek, szép
ruháikban az udvarhölgyek is jelen voltak. A kiállítás külföldi díszvendége, India felépíttette a
Taj Mahal kicsinyített mását. Mellette a színpadon tánccal, zenével és mûvészeti bemutatókkal idézték meg a varázslatos India hangulatát. A másik színpadon magyar csoportokat,
közte a hazai díszvendég, Gyõr együtteseit és
szólistákat láthattunk és hallhattunk.
Az üdülõ és kiránduló helyekre el is kell jutni a vendégeknek. Az utazási irodák, a szolgáltató intézmények mellett bemutatkoztak a
légitársaságok, a MÁV és régiónk pavilonjában a GYESEV is. Az egészturizmushoz kapcsolódva külön épületben kapott helyet a
Bringaexpo. A Karaván Szalonban, a Himalája expo mellett, lakókocsi, lakóautó bemutató
is várta a vendégeket. Külön helyiségben pedig nyolcvannyolc hajó is megtekinthetõ volt
a Budapest Boatshow keretében.
S.F.
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A Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli
Regionális Igazgatósága több mint négyszáz
négyzetméteres pavilonjában kapott helyet a
Büki Gyógyfürdõ Rt., és vele szemben önálló,
ötletes standon mutatkozott be a Büki TDM
szervezet, és tagjai közül a szállodák, a szobakiadók, s részben a fürdõ is. Folyamatos maszszázsbemutatóval és fõorvosi tanácsadásra
várták az érdeklõdõket. A gyermekek itt és a
Magyar Golfszövetség standján a mini golfpályát is kipróbálhatták. Nagyméretû LCDtelevíziók mutatták be a fürdõ és a szálláshelyek szolgáltatásainak széles választékát. Szépen fogyott a helyi TDM színvonalas, ötnyelvû
katalógusa, de a gyógyfürdõ, a szállodák és
a Büki Szobakiadók Szövetsége ízléses propaganda-kiadványai is. Folyamatos volt az érdeklõdés az akciók és kedvezmények iránt.
Színvonalas, önálló standdal és attrakciókkal volt jelen a sárvári, a hévízi, a hajdúszoboszlói és a nyíregyházi gyógyfürdõ. Viszont a
korábbinál kevesebbet láthattunk a harkányiról. Hazánk szinte mindegyik kisebb gyógy- és
termálfürdõje bemutatkozott. Jelentõs területen kínálták a balatoni turisztikai lehetõségeket. A Fertõ-tóval fõleg a Fertõ-Hansági Nemzeti Park és a burgenlandi ajánlatok közt találkozhattunk. Látványos volt a Velencei-tó és a
Tisza-tó kínálata is.
A pavilonok egy részénél nassolni lehetett
a bemutatott helyi termékekbõl, de az idegenforgalomhoz kapcsolódó gasztronómiai
kínálatból keveset láthattunk. A büki standon
Szabó Bálint vinotékája somlói bort kínált. Al-
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Közmeghallgatás nõnapi köszöntõvel
Több
éves
hagyomány
Sajtoskálon, hogy a képviselõ-testület a közmeghallgatással egybekötött testületi ülését március 8-án,
a Nemzetközi Nõnapon tartja. A fõként hölgyekbõl álló hallgatóság
elõtt Haller Imre polgármester beszámolt a képviselõ-testület 2010.
évben végzett tevékenységérõl.
Számot adott a pénzügyi helyzetrõl, a lakosságot megnyugtatta a
biztos anyagi háttérrõl. Ismertette
az infrastruktúra, az oktatás-mûvelõdés, az egészségügy helyzetét,
valamint a Körjegyzõség mûködését. A kulturális eseményeket nemcsak szóban elevenítette fel a polgármester úr, hanem a jelenlévõk

együtt megtekintették az elmúlt év
rendezvényeinek képes összefoglalóját is. Szeretettel emlékeztek a

lezajlott eseményekre, jókat derültek egy-egy vidám történetre viszszagondolva. A polgármester úr a
képviselõ-testület 2011. éves terve-

it osztotta meg ezután a lakossággal. Terveik között szerepel a vízelvezetés megoldása több helyen,
az utak portalanítása, az
orvosi rendelõ festése,
akadály-mentesítése, kerítések felújítása, fásítás,
parkosítás folytatása az
egész településen. A rendezvényeket a hagyományok szerint tervezik megvalósítani. A beadott pályázatok elbírálásától függõen további tevékenységek megvalósulását is tervezik
2011-re.
Haller Imre köszönetet mondott
mindenkinek a településen végzett

tevékenységéért, a támogatásokért,
a szereplésekért, hiszen, mint mondta „Mind egyet akarunk, Sajtoskált
fejleszteni, szépíteni, gazdagítani!”
A polgármester úr beszámolóját
követõen a nõnapi köszöntõvel
folytatódott az este. A legkisebbek
nevében Horváth Erik, az ifjak képviseletében Moór Adrián köszöntötte a lányokat, asszonyokat, a nõket. Pohárköszöntõjében pedig
polgármester úr kívánt minden jelenlévõnek és otthon maradottnak
is jó egészséget, sok boldogságot,
és sok-sok türelmet.
A képviselõ-testület férfi tagjai
süteménnyel és virággal kedveskedtek az ünnepelteknek.
bse

A csepregi vásár
rozsdásnak találta a fagylaltos tartályt. Ezután a népköltészet a reklámszövegbe a „vásárban” szó helyére a „rozsdás pekedliben „ kifejezést illesztette. Nemcsak a vásárok, de minden hetipiaci napon
(csütörtökön) is szünetelt az elemiben a tanítás. Azt is tudom, hogy
szinte kötelezõ volt az alku. Az árus
meg is sértõdött, ha az általa kért
összeget valaki alku nélkül kifizette.
Ilyen vásári, hetipiaci napon
Csepreg lélekszáma megduplázódott, mert az egész járás lakossága
ott nyüzsgött. Ilyenkor arattak a
kocsmárosok (legalább tíz volt belõlük a faluban). Mindegyiknél lehetett enni is, nem csak inni. Csupán marhahúslevest és marhapörköltet lehetett mindegyikben kapni
körettel és savanyúsággal. Egyegy ilyen ebéd éppen egy pengõbe került, ami akkor egyenlõ volt
egy kg. marhahús árával, illetve
egy napi „gyalog” napszámmal.
Minden vásárban akadt dolguk
a csendõröknek is, mert mindig történt valamilyen tolvajlás, vagy verekedés.
Közreadja: Sági Ferenc
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Részletek Baranyai István, /szül.
1930./ ny. kapuvári
ált.
iskolaigazgató
(egykori Csepreg, Cser [ma
Bajcsy-Zsilinszky] utcai lakos) visszaemlékezéseibõl.
A csepregi vásárokról csak homályos emlékeim vannak. Medvetáncoltatókra emlékszem, még a
háború elõtti idõkbõl, no meg arra,
hogy minden vásárban volt bazáros, aki énekelte, hogy: „Tizenhat a
bazár, ha megbukik, majd bezár.”
Ugyanis minden nála kapható darabáru (fésû, csengettyû, orsó cérna, kitûzõ jelvény, stb.) egyformán
tizenhat fillérért volt kapható. Dalban még így is kínálta az áruját:
„Tizenhat a darabja, ahol viszket,
vakarja.”
Volt továbbá törökmézes is a
vásárban, nagy cikk volt még a vásárokban, búcsúkban a Stepánféle fagylalt, melybõl 5 fillérbe került egy kis adag. Stepán cukrászmester egyébként így hirdette a
nyalánkságát: „Stepán fagylalt
aromája, a vásárban nincsen párja.” Egyszer aztán a KÖJÁL elõdje
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Rövid hírek
Egyházasfalu
Egyházasfalu is készül az újjonan megalakult Metöcparti Falufejlesztõ Egyesülettel közösen a húsvétra. A falu
összes lényeges pontján ünnepi díszités látszik, az újjáéledõ természet, a húsvéti készülõdés a zord tél után erõsíti a falu közösségét.

Sajtoskál

illusztráció

Programok a településen: április 16. szombat - húsvéti játszóház a könyvtárban.
Április 17. Virágvasárnap - passiót énekel
a virágvasárnapi szentmisén a templom
énekkara.
Április 30. horgászverseny a sajtoskáli Horgásztón a helyi horgászok részvételével.

Május 1. Anyák napi ünnepség a kultúrházban.

Határmente
ZSIRA A KEZDÕ
ÉS A VÉGPONTJA A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁST
ERÕSÍTÕ TÚRÁNAK
A Határmente egy kétkörös, két évre tervezett
túra, melynek elsõ köre napjaink Magyarországának, második köre pedig annak 1922 elõtti határvonalát öleli fel. A túrakörök kezdõ-, váltó- és végpontja egyaránt Zsira, melyet közvetlenül érintett a
Trianoni döntés. A Határmente érdekessége, hogy
elektromos eszköz nélkül, természetbarát módon
kell teljesíteni a távot.
Az elsõ kör március 12-én indult Zsiráról Sopron
irányába, 80 km-t futottak a résztvevõk. A stafétabot szerepét egy GPS tölti be; A Soproni-hegységen hegyikerékpárosok viszik tovább a GPS-t, a
Dudleszen keresztül Fertõrákosig. A szervezõk reményei szerint itt már csatlakoznak kalandos lelkû
túrázók is a Határmentéhez és átvéve a stafétabo-

tot akár lóval vagy kerékpárral teszik meg a határvonalon a távot. A túra technikai célja a GPS-t stafétaként 2011. szeptember 10.-re Zsirára az országhatár mentén visszajuttatni, de az egészséges életmódra nevelés, a nemzeti összetartozás erõsítése
a szervezõk legfõbb szándéka. A Határmente elsõ
köréhez ünnepségek is kapcsolódnak majd, a tervek szerint 2011. június 4.-én a Trianon Emléknapon
Zsirán a határon emlékmûvet állítanak, és bemutatják a résztvevõk által készített fotókat, videókat;
majd 2011. szeptember 9-11 között a Zsirára szervezett Kárpát Haza Fesztiválra érkezik meg a „Magyarország” túra és a helyszínen gazdát vált a GPS,
ekkor indul útjára a második felvonás a „Történelmi Magyarország Túra”.

„Március, március”
Csepreg város március 15-i ünnepségén a Dr.
Csepregi Horváth János KIKI 5 osztályosai és kamarakórusa adtak színes, fiatalos mûsort „Március, március” címmel. A mûsort Németh Andrea és Kancsó Zoltánné állította össze és tanította be a gyerekeknek. A szép számú közönség vastapssal jutalmazta a gyerekek és a tanárok
munkáját. Az ünnepi köszöntõt Király Árpád polgármester
úr mondta. A megemlékezést záró koszorúzást Csepreg
Város Fúvószenekara kísérte.

Házhoz jön a telefonkönyv!
sen megkapja. A postaláda terjesztés egy új szolgáltatás, ami megkíméli a lakosságot a fáradalmas
postahivatali átvételtõl. További újdonság, hogy a kiadványt nem
csak a vezetékes telefonvonallal
rendelkezõk kapják meg, hanem a

információigényét kielégítse.
Mostantól Magyarországon a
telefonkönyvnek 173 regionális
kiadványa fog megjelenni, melyekben egy Arany Oldalak
rész is helyet kapott.

megye összes háztartásába és vállalkozásához eljut.
Az új kiadvány nem csak a régió magánelõfizetõinek és közületeinek telefonszámait tartalmazza,
hanem kiegészül a szakmai telefonkönyv helyi változatával, az
Arany Oldalakkal, amelyben a környék cégei tevékenység szerint találhatók meg, az autószerelõtõl a
zárszerelõig.

Ez a kézre esõ új kiadvány ettõl
a héttõl kezdve kerül terjesztésre
Vas megyében, és minden háztartás, valamint minden cég ingyene-

Vas megyében a következõ kistérségekben jelennek meg a térségi kiadványok:
Celldömölk, Csepreg, Körmend, Kõszeg, Õriszentpéter, Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár.
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A Magyar Telekom, az
Invitel és a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság mint kiadó közösen döntöttek a telefonkönyvek modernizálásáról,
és úgy alakították át a kiadványt, hogy az a lakosság helyi
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a Paradicsomban” I.

Néhány hónappal ezelõtt került a kezembe egy
kis összefûzött füzetecske,
mintegy 30 oldalnyi német nyelvû tartalommal. Az írás, melynek címe, Az én magyar falum: Tömörd, egy Grazból idetelepült külföldi szemével mutatja be ismerkedését a kis településsel. Átolvasva az írást, felkeltette érdeklõdésemet a szerzõ személye, és felkerestem Peter Zeppel urat, hogy megfejtsem
Tömörd iránti vonzódásának titkát. A hangulatos kis ház tulajdonosa, a falakon levõ képeket mutatva, elárulja, hogy élete az utazás.
Többek között részese volt már egy világkörüli útnak is. Hirtelen átvillan az agyamon az
elsõ gondolat, ami rögtön kérdéssé alakul.
– Az utazó változatos, mindig újat és mást
megismerni akaró élete, hogyan szorítható
egy skatulyába, a változatlanságnak egy
szegletébe,
amit
most
nevezetesen
Tömördnek hívnak?
– Az ember mindig változik egy kicsit. A nyugalom itt gyönyörûséges, engem a gyermekkoromra
emlékeztet. Azokra az idõkre, amikor a szünidõben, Steiermarkban hasonló körülmények között
töltöttem el a nyarat. Ez az élmény aranyozza most
be életem õszét.

Apróhirdetés

– Mióta él itt?
– 9 éve. Az egész elhatározás a véletlen mûve volt, hiszen többszöri büki fürdõkirándulásaink
egyikén, Szombathelyrõl jõve, elnéztem egy útkeresztezõdést, és ide tévedtem. Azonnal megragadott az eldugott falu szépsége. A természet,
a település, a házak, a két kastély, a váltakozó,
a fel-és lebukkanó táj.
– Nem túlságosan rejtõzködõ ez a falu?
– Nem! Hála Istennek, hogy így van. Ez fantasztikus. Turisták járnak errefelé a Kék túra útvonalán,
évente egyre többen, és nagyon jólesik néha velük elbeszélgetni. A külföldiek még nem fedezték
fel, de nagyon sok magyar, fõleg olyan, aki most
kezdi a turistáskodást, keresi fel a vidéket.
– Nem nehéz itt élni, hiszen, ha jól tudom,
a nyelvet nem ismeri.
– Ez igaz, de hetente megtanulok egy szót. A
tréfát félretéve, az emberekkel nagyon jól kijövök.
Az ikrek jegyében születettekre jellemzõ, hogy jó
társasági kapcsolatokat ápolnak. Összességében
az emberek itt rendkívül barátságosak és segítõkészek, engem nagyon befogadtak. Egyenetlenségek persze mindenhol adódnak.
– Mennyit tudott Magyarországról, és milyen ismereteket gyûjtött hozzá?
– 20 éves koromban utaztam elõször Magyarországra, amikor édesanyám orvosként volt Buda-

Suzuki Sepia sisaktartós segédmotorkerékpár eladó. i.á.: 57.000 Ft Érdeklõdni: 06-20-774-3065
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„Egy osztrák

pestre hivatalos. Késõbb
egyre gyakrabban látogattam
termálfürdõket. Megismerkedtem
többek között egy némettel, aki
olyan sokat beszélt az országról, hogy
rögtön elhatároztam, teszek egy magyarországi körutazást. Nagy élmény volt. Különösen a Dunántúl és az Alföld közötti különbség ragadott magával. 20 évvel ezelõtt kezdtem el Bükre járni, látogatásaim egyre gyakoribbá váltak. Itt
tartózkodásaim alkalmával az Ablánc csárdában
laktam, sokat lovagoltam. Nagyon tetszett a környék, és egy napon bekövetkezett az emlékezetes
véletlen, ami Tömördre hozott.
– Tudomásom van arról, hogy rendelkezik
a magyar irodalommal kapcsolatos ismeretekkel is. Honnan szerezte ezeket?
– Egy nagyon sok nyelvet beszélõ grazi ismerõsömtõl, aki néha könyveket is adott nekem. Így olvastam el Petõfit is. Azt mondta, ezt nem hagyhatod ki, ha annyira rajongsz az országért. Elolvastam, és nagyon tetszett. Õszintén megmondom,
addig soha nem olvastam verseket. Ez volt az elsõ
verseskönyv, amit nem tettem félre. Petõfiben nagyon sok szeretet lakozott. Igazi, megalkuvás nélküli férfi volt, az életét is feláldozta.
Vége az elsõ résznek. A folytatásban nagy utazásokról,a családról
és tömördi élményekrõl lesz szó.

Benzinmotoros jó állapotú szivattyú 1 colos eladó! Érdeklõdni: 06-20-774-3065

Sárváry Zoltán

Több mint 100 éves antik falióra jó állapotban
eladó. Érdeklõdni: 06-20-774-3065
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Rövid hírek
Bük
A Szombathelyi Kyokushin Karate Klub rendezésében került sor 2011.03.18-án az övvizsgára,
sensei Mágedli Tibor (3.dan) elõtt. A vizsgát a
büki karatékák mindegyike sikerrel teljesítette!
Nagy Ákos 2.kyu • Kossuth Kornél és Kossuth Domonkos 6. kyu-s • Gróf Bálint 7.kyu • Kajtár Máté és Kiss Zsolt
8.kyu • László Olivér 10.kyu.

pontosan, szépen”

Az idei évben 19. alkalommal szervezte meg
a Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és
Vendéglátóipari Szakiskola alsó tagozatos munkaközössége a Felsõbüki Nagy Pál Alsó Tagozatos Tanulmányi Versenyt március végén. A 17 is-

fotó: Alon.hu

Megérkezett a százezredik
kempingvendég Bükfürdõn

„Dolgozni csak

2011. április 1-jén már a 100 ezredik vendég érkezését ünnepelték Bükfürdõn. Dr. Németh István, a Büki Gyógyfürdõ elnök-vezérigazgatója köszöntötte németországi Schwarzwaldból lakókocsijával érkezõ házaspárt.
Isolde és Friedrich Oechsle 2003 óta évente
kétszer is felkeresik gyógyító vizéért Bükfürdõt, s
a kemping törzsvendégei.
saf

H E LY E Z É S E K

további eredményes munkát kívánt a tanév hátralévõ részére.
A büki tanító nénik által összeállított versenylapokon a logikus gondolkodásra, a játékosságra és természetesen a tananyagra épülõ feladatokkal találkozhattak a versenyzõk.
A verseny eredményei azt mutatják, hogy jól
felkészült, ügyes, jó képességû gyerekek találkoztak e napon Bükön.
A versenyt követõen az iskola új tanéttermében finom uzsonnával vendégelték meg a versenyzõ tanulókat és felkészítõ tanítóikat, akik a
feladatlapok megírásának ideje alatt szintén e

teremben cseréltek tapasztalatokat, beszélgettek. Többen voltak, akik egy évvel ezelõtt találkoztak egymással utoljára itt Bükön.
Minden kisdiák emléklappal, a díjazottak oklevéllel és emléktárgyakkal, és remélhetõen kellemes élményekkel tértek haza iskolájukba. Bízunk benne, hogy sokan találkoznak majd jövõre ugyanitt, vagy más versenyhelyszíneken.

1. osztály – matematika: I. Kovács Kristóf Bük, II. Kiss Attila Róbert Gencsapáti, III. Heitler Anna Szombathely Reményik – szövegértés: I. Töth Hanna Torony, II. Gönczöl Bendegúz Bõ, III. Fekete Réka Bük – szépírás nyelvtani résszel: I. Rózsa Ramóna Katalin
Gencsapáti, II. Gyócsi Gergõ Vát, III. Németh Bálint Söpte.

3. osztály – matematika I. Juhász Kevin Bük, II. Horváth Dániel Vassurány, III. Horváth Dávis Gencsapáti – szövegértés I. Hütter
Szilárda Lili Kõszeg Bersek, II. Horváth Enikõ Gencsapáti, III. Mesterházi Martin Bõ – szépírás nyelvtani résszel: I. Boda Boglárka Ják,
II. Harangozó Flóra Szentpéterfa, III. Ambrus Anna Csepreg.

2. osztály – matematika: I. Tóth Patrik Bõ, II. Horváth Áron
Vát, III. Koszorús Gergely Bük – szövegértés: I. Lénárd Anna
Gencsapáti, II. Gyarmati Írisz Horvátzsidány, III. Bodorkós Kristóf Ják
– szépírás nyelvtani résszel: I. Nagy Ádám Vát, II. Molnár Gabriella Gencsapáti, III. Maár Dávid Söpte.

4. osztály – matematika: I. Hende Csanád Ják, II.
Garamvölgyi Kevin Bük, III. László Szabolcs Felsõcsatár – szövegértés: I. Grünwald Dávid Szombathely Reményik, II. Ruzsics Lilla Bük,
III. Csizmazia Adél Horvátzsidány – szépírás nyelvtani résszel: I.
Nagy Máté Vát, II. Fekete Sára Bük, III. Zab Ramóna Ják.

Óraátállítás
Évrõl évre különbözõ adatok röppennek fel az idõspóroló óraátállításról. Témája volt
egy elsõ világháborús katona tábori lapjának is a déli frontról. A Sopron vármegyei
Peresztegre küldte húgának, Szedenik Iluska kisasszonynak:
„Kedves Iluska! Az óránkat egy órával elõre igazítottuk. Persze ti is. Mit szólnak hozzá a falusiak? Kérek tábori lapot, mert elfogyott. Jól érzem magamat: Csókol Jenõ. 1916. május 1.”
Helyszín az elõzõ lapon: „Szép vidéken vagyunk, és szépen tavaszodik.”
Feladó: Dr. Szedenik Jenõ K. u. K. Infanteriebataillon, 1/48.
Dr. Szedenik Jenõnek, aki késõbb csepregi ügyvédként praktizált, képes-levelezõ- és
tábori lapjai között találta: Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna
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kolából – Bõ, Bük, Csepreg, Felsõcsatár,
Gencsapáti, Hegyfalu, Horvátzsidány, Ják,
Kõszeg-Bersek, Kõszegszerdahely, Söpte,
Szentpéterfa, Szombathely – Reményik, Torony,
Vassurány, Vasszécseny, Vát –érkezett 157 alsós
tanuló matematika, szövegértés és szépírás
nyelvtani résszel területeken mérte össze tudását. A verseny résztvevõit és felkészítõiket
Hárominé Orbán Erika igazgató-helyettes köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy vannak kisdiákok, akik idejüket nem sajnálva készülnek fel
ezekre a versenyekre, mert szeretik a matematikát, a magyar nyelvet és irodalmat. Megköszönte a tanítóknak is a lelkiismeretes felkészítést és

TANULMÁNYI
VERSENY
KISISKOLÁSOKNAK
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Programkínáló
Április 11-én, hétfõn 18 órakor: Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési- és Sportház, Könyvtárban: Költészet napi irodalmi kávéház: Balogh József költõi estje.

illusztráció

Április 25-én, hétfõn 16 órakor Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban: A Farkas
Sándor Egylet táncdalos délutánja.
Április 30-án, szombaton kb. 19 órától
a Büki Mûvelõdési
és Sportközpont,
Könyvtár elõtt: Májusfa állítás a civil
szervezetek részvételével.
Április 30-án, szombaton 14 órától: Kerékpártúra Csepreg - Zsira - Locsmánd - Csepreg
útvonalon.
Április 30-án, szombaton 20.00-02.00: Bál a
West Zenekarral. Helyszín: Bük, Eötvös utcai
sörsátor.
Május 1-én, vasárnap 9.30 órától a Büki Sportpályán: 4. Büki Futónap. A részletek olvashatók
a plakátokon és a www.bukmsk.hu honlapon.
Május 1-én, vasárnap Csepregen a Sportpályán: Május 1. Kupa kispályás labdarugó villámtorna. A részletek olvashatók a plakátokon
és a www.csepreg.hu honlapon.

A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

2011 áprilisában indul
a Könyvhódító játék
A Berzsenyi Dániel Könyvtár, valamint
Vas megye városi könyvtárai és partnereik
- így a Csepregi Városi Könyvtár is - nagyszabású olvasásnépszerûsítõ programot
szerveznek 2011. február 1. és 2012. január 31. között. A 10-14 és 15-18 éves fiatalok körében szeretnék népszerûsíteni azokat a magyar és világirodalmi mûveket,
amelyek maradandó olvasmányélményül
szolgálnak a játékba benevezõ fiataloknak. A Könyvhódító játékfelhívása
április elején jelent meg. Figyeljétek a www.csepregikultura.hu
honlapot.

Kérjük a térségben lakó, illetve ide kötõdõ adófizetõ állampolgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át ajánlják fel az itt mûködõ kulturális
alapítványok, ifjúsági és mûvészeti egyesületek számára. Segítsék ezzel is tevékenységüket az egyre
nehezedõ gazdasági helyzetben. Az alábbiakban
közöljük az érintettek adószámát:
• Répcevidék Kultúrájáért Alapítvány (9735 Csepreg,
Széchenyi tér 31.) adószáma [a továbbiakban:
asz.]: 18887103-1-18.
• Büki Nõi Kar Egyesület (9737 Bük, Eötvös u. 1-3.) asz.:
18886724-1-18.
• Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesület (9737 Bük, Eötvös u. 11.) asz.: 19244064-1-18.
• Sok-szín-pad Társulat (9737 Bük, Eötvös u. 11.) asz.:
18898914-1-18.
• Csepreg Város Fúvószenekara (9737 Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.: 18892963-1-18.
• Csepregi Vegyeskar Egyesület (9737 Csepreg, Deák F. u.20.) asz.: 18880278-1-18.
• [Csepregi] Zeneiskoláért Alapítvány (Csepreg, Széchenyi köz 8.) asz.: 18890349-1-18.
• CSIN-talan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület (9737
Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.: 18889071-1-18.
• Farkas Sándor Egylet (9735 Csepreg, Nádasdy F. u.
15.) asz.: 18882122-1-18.
• Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület (9737
Csepreg, Széchenyi tér 11.) asz.: 18894642-1-18.
• Tömörd Községért Közalapítvány (9738 Tömörd, Fõ
u. 9.) asz.: 18897119-1-18.
• Közalapítvány Sajtoskálért asz.: 18884832-1-18.
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Május 1-én vasárnap Bük, Eötvös utcai rendezvénytér, sörsátor: 19.30-tól Majális. Sztárvendégek: Vastag Csaba és Vastag Tamás.
20.30-22.30: Disco

Felhívás!
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Gombával töltött paradicsom
Hozzávalók 4 személyre: 1 csokor újhagyma, 20 dkg gomba, 2 dkg vaj, 15 dkg
rizs, 3 dl zöldségleves (kockából), 8 nagyobb
paradicsom, 2 evõkanál ételízesítõ, 10 dkg
reszelt sajt

Sanitas (Bük, Eötvös u. 6. – Tel.: 94/558-399)
Szt. Péter (Sajtoskál, Rákóczi u. 40. – Tel.: 94/565-048)
Üdvözítõ (Csepreg, Kossuth u. 4. – Tel.: 94/388-168)

m á j u s

9. Sanitas (Bük)
10. Szent Péter (Sajtoskál)
11. Szent Péter (Sajtoskál)
12. Szent Péter (Sajtoskál)
13. Szent Péter (Sajtoskál)
14. Szent Péter (Sajtoskál)
15. Sanitas (Bük)
16. Sanitas (Bük)
17. Sanitas (Bük)
18. Sanitas (Bük)
19. Sanitas (Bük)
20. Sanitas (Bük)
21. Sanitas (Bük)
22. Szent Péter (Sajtoskál)
23. Sanitas (Bük)
24. Szent Péter (Sajtoskál)
25. Szent Péter (Sajtoskál)
26. Szent Péter (Sajtoskál)
27. Szent Péter (Sajtoskál)
28. Szent Péter (Sajtoskál)
29. Sanitas (Bük)
30. Sanitas (Bük)

9–14.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–14.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–14.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–14.00 NYITVA

1. Sanitas (Bük)
2. Sanitas (Bük)
3. Sanitas (Bük)
4. Sanitas (Bük)
5. Sanitas (Bük)
6. Szent Péter (Sajtoskál)
7. Sanitas (Bük)

9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–14.00 NYITVA

Munka: kb. 20 perc
Fogyasztható: kb. 1 óra múlva
1 adag: 335 kcal

Húsvéti sonka és tojás fõzése
Hozzávalók: 1 füstölt sonka (nyers comb
egészben vagy kötözött sonka), 20 tojás.
Elkészítés: a sonkát a fõzés elõtti napon
áztassuk be annyi vízbe, amennyi ellepi. Másnap mossuk meg, és tegyük fel egy fazékban
fõni, a víznek ekkor is el kell lepnie. Lassú tû-

zön fõzzük puhára - ez a sonka nagyságától
függõen pár órát igénybe fog venni -, onnan
tudjuk, hogy kellõen puha, hogy a csont elvá-

Központi orvosi
ügyelet
• hétfõtól péntekig: 16:00-7:00,
• szombat, vasárnap: 7:00-7:00-ig
Telefon: 94/358/558
Mobil: 30/640/9826
Bük, Eötvös u. 2/a. (a mentõállomás mellett)

lik a hústól és könnyedén kiemelhetõ a sonkából, illetve könnyen megy bele a hústû. A sonkát hagyjuk saját levében kihûlni, majd tegyük deszkára, és vágjunk belõle vékony szeleteket, mindig annyit, amennyit várhatóan
elfogyasztunk. Kínáljunk mellé tormát is.
A sonka fõzõlevét ne öntsük ki, hanem abban fõzzük meg a tojásokat. Amikor már keményre fõtt a tojás (kb. 10 perc), vegyük le a
tûzrõl, és egy kicsit kocogtassuk meg a tojásokat, hogy a héjuk megrepedezzen, és hagyjuk
a lében kihûlni õket. Így a tojások is átveszik a
kellemesen füstös ízt. A kihûlt tojásokat szedjük ki,
törölgessük meg, és annyit pucoljunk meg egyszerre, amennyi várhatóan elfogy.
Szokás a sonka fõzõlevében kifõzni egy
szál vékony füstölt kolbászt is. Nem szabad
nagyon sokáig fõzni, mert akkor annyi zsírt veszít, hogy nagyon száraz lesz. A kolbászt kisebb darabokra szeletelve tálaljuk a sonkával
és a tojással.

!

www.repcevidek.hu

A térségben megrendezésre kerülõ falunapokat és egyéb, nagyobb programokat, illetve az általunk még
nem ismert egyesületek
adószámait is szívesen
közöljük, ha lapzártáig
(általában a hónap
28–30-a körül) értesítik a
szerkesztõséget.
info@repcevidek.hu
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á p r i l i s

(Készenlét esetén, ha a becsengetés után a gyógyszerész
nem jön ki, fel kell hívni telefonon, s a bejelentkezést
követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

illusztráció

Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben

illusztráció

Gyógyszertár

Elkészítés: A hagymát meghámozzuk,
vékonyan felkarikázzuk. A gombát megtisztítjuk, kis kockákra vágjuk. Felforrósítjuk a vajat
egy lábosban, belekeverjük a hagymát, a
gombát, a rizst, és kissé megpirítjuk. Hozzáöntjük a húslevest, és lassú tûzön, lefedve kb. 20
percig fõzzük. Közben a paradicsomokat
megmossuk, „kalapkájukat” levágjuk, és húsukat kanállal kivájjuk. Beszórjuk ételízesítõvel.
A paradicsomhúst összevágjuk, és összekeverjük a kész rizs egyharmadával. A keveréket
egy tûzálló tál aljára simítjuk. A sütõt 220 fokra (gázsütõ 4. fokozat) elõmelegítjük. A sajtot
összekeverjük a maradék rizzsel, és a paradicsomokba töltjük. A tûzálló tálba, a rizsre teszszük, és a sütõben kb. 20 percig sütjük.
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Elsõ csepregi
Aikido edzõtábor
2011. március 25-26-án Günther Steger
5. danos Aikido mester edzõtábort tartott a
BUDO SE szervezésében Csepregen, a
Nádasdy Tamás Szakközépiskola tornatermében. Az edzõtáborban 50 aikidoka, a
zsirai, a csepregi és a szombathelyi dojo
gyermek és felnõtt tagjai vettek részt. PénteAz edzõtábor szombaton Kyu vizsgával zárult, ahol a köken gyermek edzéssel
vetkezõ eredmények születtek a csepregi és zsirai dojoból:
• 6. kyu sikeres vizsgát tett: Haizler Bálint, Horváth István, Rákezdõdött a kétnapos
ba Szabolcs, Sós Krisztián
program, ahol új techni• 5. kyu sikeres vizsgát tett: Horváthné Korom Zita, Horváth
kákkal és játékos erõsítõ
Virág, Katona Gábor, Plenárné M. Ildikó, Ridavits Tibor

gyakorlatokkal ismerkedhettek meg a fiatal
harcosok. Az edzés végén a munkájuk elismeréséül övükre csíkot osztott ki a mester.
Az edzõtábor további részében a felnõttek
gyakorolhatták az Aikido lágy, de hatékony
technikáit. Fegyveres és pusztakezes technikákon keresztül sajátították el a helyes pozíció és
irány kialakítását, mely a küzdelmek során lényeges szerepet játszik. Az edzõtáborról és az
egyesület mûködésérõl további információk a
budose.fw.hu honlapon, vagy az aikidocsepreg.blogspot.com blogon olvashatók.

• 4. kyu sikeres vizsgát tett: Kevei Márk, Szalai Regina, Szalai
Alexandra, Unger Gábor
A vizsgázókat felkészítette és az edzéseket tartja Kardos
Attila 2. danos sportoktató.

Mayer
István

Szlalom
Bajnokság
Az E85 - PSY! Drink Bükfürdõ
Szlalom Bajnokság 2, fordulója
április 17.-én kerül megrendezésre Bükfürdõn a külsõ parkolóban, rajt: 10:00.
Megtekintése díjtalan!
Bõvebb információ:
bukfurdoszlalom@gmail.com
www.szlalomverseny.hu

2011. április I. évfolyam 2. szám • www.repcevidek.hu

bronzérmet
szerzett

Mosonszolnokon rendezték meg 2011. március
20-án az idei Kick-box Magyar Bajnokság I. fordulóját. A versenyen a szombathelyi Kopula Classic
Kick-Box Clubot Wappel Tibor és Mayer István képviselte. Wappel Tibornak súlycsoportjában - ellenfél
hiányában - nem kellett küzdenie.
Mayer István a Light-contact kategória 79 kgos súlycsoportjában indult. A sorsolás úgy hozta,
hogy a legjobb négy között Zsarkó Dániel, hódmezõvásárhelyi teakwon-do Európa bajnoki
bronzérmessel került össze. Sajnos 3:0-ás egyhangú pontozással kikapott. Zsarkó lett a súlycsoport
késõbbi gyõztese és a verseny legtechnikásabb
versenyzõje. Mayer Istvánnak maradt esélye az
éremszerzésre, ugyanis a 3. helyért játszhatott. Ellenfele a hazaiak versenyzõje, Pribánszky Ákos
volt. István edzõjével elõre megbeszélt taktika
alapján tudta hozni a küzdelmet, és a végén egyhangú 3:0-s pontozásos gyõzelemmel zárta a versenyt. Így övé lett a bronzérem.
S.F.
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