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• Simaság
TISZTELET A SZABADSÁG HÕSEINEK

Október 23-án, délelõtt tartottunk megemlé-
kezést 1956-os forradalom és szabadságharc
55. évfordulójáról. Ünnepségünkre a temetõben
lévõ Vértanúk Emlékmûjénél került sor.

Szép számú megemlékezõ elõtt a polgár-
mester beszéde, néhány vers és korabeli cikk
felolvasása után megkoszorúztuk az önkény és
diktatúra simasági áldozatainak emlékmûvét.

Álljon itt örök mementóul azok névsora,
akik annak a sötét és hazug korszaknak sima-
sági mártírjai voltak: id. Kõmíves Sándor, ifj.
Kõmíves Sándor, Bencsik József, Erõss József.
Soha nem feledhetjük õket! Ünnepi megemlé-
kezésünk a Himnusz eléneklésével zárult.

Haller Erzsébet képviselõ

Rövid hírek
Idén már negyedik alkalommal szerveztük

meg Zsirán a Tök Jó Napot, október 8-án, szom-
baton. Ez a rendezvény nem kifejezetten kulturá-
lis rendezvény, – bár ilyen programok is voltak –
sokkal inkább kapcsolódik a gasztronómiához.

Délelõtt 11 órakor 6 csapat kezdte meg áldásos
ténykedését a bográcsok körül. A késõbbiekben
komoly fejtörést okozott a zsûrinek az elkészült
ételek rangsorolása. Végül a vörösboros csülök,
fokhagymás, tejfölös dödöllével vitte el a ván-
dorfakanalat. A zsûrizés után az érdeklõdõk
megkóstolhatták az elkészült ételeket.

A Tök Jó Nap keretében zajlott le a LANDMARK-
RUBBER- Határkõ Radír elnevezésû pályázat pro-
jektmegnyitója, melynek témája a Zsirát Fülessel
összekötõ út illetve a Zsira határába tervezett,
Locsmándot elkerülõ út megépítése volt. 

A délután további részében a vállalkozó szel-
lemûek sakk szimultánt játszhattak egy helyi la-

kossal, aki mind a tíz kihívóját „megverte”. Volt
még lekvárkóstolás, díjaztuk az õszi termésekbõl
készült legfinomabb süteményt, valamint
tökfasírtot is sütöttünk, melynek nagy sikere volt.
Egy helyi asztalos a Mölky nevezetû finn játékkal

ismertette meg a gyerekeket, míg a kreatívab-
bak kézmûves foglalkozáson vehettek részt.

Izgalmas színfoltja volt a rendezvénynek a
kamratombola, melyen a helyi lakosok által ter-
melt és felajánlott terméseket, befõtteket, lekvá-
rokat és egyéb finomságokat sorsoltuk ki.

Este a programot a gyerekeknek szervezett
lámpás felvonulás zárta. Bár, - mint azt már
megszokhattuk – ezen a rendezvényen is sze-
szélyes volt az idõjárás, de aki kilátogatott és
megnézte a programokat, megkóstolta az éte-
leket, nem bánta meg, hogy ezt a délutánt ve-
lünk töltötte.

Nagyné Polgár Katalin

Tök Jó Napunk volt

Kertész végzetségû munkatársat keresünk. Elõny: C jogosítvány, német nyelvtudás.
Illetve gépkocsi vezetõt keresünk C+E jogosítvánnyal. Érdeklõdni lehet 8-16 óra között a 99-709-022 telefonszámon.
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I m p r e s s z u m

Következõ lapszámunk december 9-én jelenik meg!

Ne ijedjen meg senki! Sem tiltó, sem ösztökélõ tanácsokat
nem fogok osztani kis beharangozó írásomban. Az apropót az
idei szüret szolgáltatta. Nagy öröm a csepregi szõlõsgazdáknak,
hogy hála egész évi áldozatos, szorgalmas munkájuknak, s Isten
áldásának, a hosszan kitartó jó idõnek, az optimális mennyisé-
gû és jó minõségû termésnek, kiváló borok kerülhetnek az asz-
talra. Természetesen ez mindazoknak is örömöt jelent, akik ven-
dégként, vagy vásárlóként fogyaszthatják a hegy levét. Sokszor
elhangzott már, de nem elég róla beszélni, hogy milyen örven-
detes fejlõdésen ment át a csepregi szõlészet és borászat, amit
az évenként megrendezett borversenyek eredményei is bizonyí-
tottak. A régiek mellett, sokszor azokkal együtt, új generációk
nõttek fel, olyan minõséget teremtve, ami csak növelheti a vá-
ros hírnevét, vonzerejét. Amikor az újbort ízlelgetjük, hallassuk
szavát az elismerõ dicséretnek is, jusson belõle gazdának és
családjának egyaránt.

Most pedig rátérnék arra, mi adta az ötletet írásom címéhez.
Horváth Jóska barátom hagyományosan, évente meghívta kol-
légáit egy kis borkóstolásra. Öröm volt hallgatni, ahogy egyik-
másik boráról, történetérõl, tulajdonságairól, zamatáról és
egyéb, a kívülálló számára is izgalmas tudnivalókról mesélt. A
borkóstolás hangulatát még egy kis Márai részlettel is fokozta,
hisz ki tudná szebben és érzékletesebben errõl írni, mint a sza-
vak zseniális mestere.

A minap kezembe került egy pontosan tíz évvel ezelõtt vásá-
rolt könyvem, amit szeretettel ajánlok szõlésznek, borásznak, fo-
gyasztónak, mindenkinek, aki a bor mellett a múzsát is kedveli.
A kötetben nagy magyar írók vallanak borról, borivásról, termé-
szetrõl, szokásokról. A novellák és szellemes írások szerzõinek
névsora impozáns. Megtalálhatók többek között Móricz Zsig-
mond, Krúdy Gyula, Tömörkény István, Gárdonyi Géza, Márai
Sándor, Fekete István és irodalmunk más tanítómestereinek írá-
sai. Választ kap a kedves olvasó Hamvas Béla jóvoltából jegyze-
tem címében feltett kérdésre is. A csepregi bor és az olvasniva-
ló is váljon egészségükre.

Sárváry Zoltán
(Mikor igyak, mikor ne? Magyar írók novellái a borról. Palatinus, 2001)

Sajtoskál egy kis település, de az
itt élõ emberek számára is nagyon
fontos a mûvelõdés, az olvasás lehe-
tõsége.  Igaz, majdnem minden ház-
tartásban van ma már internet hoz-
záférés, így az információk megszer-
zése gyorsabbá válik, azonban van-
nak szerencsére, akik szívesen be-
szélgetnek egymással, tanulnak

egymástól. Ennek az ismeretszerzési
formának Sajtoskálon is a Községi
Könyvtár a színhelye. E kicsi falu
könyvtára is bekapcsolódott az Or-
szágos Könyvtári Napok rendezvény-
sorozatba.

A Könyves Szombat rendezvé-
nyét már várták nagyon fõként a
gyerekek. Tudták, lesz lehetõségük a
könyvek kölcsönzése, olvasása mel-
lett érdekes programokra. 

Október 8-án valóban érdekes,
gazdag program hívta a könyvtárba
látogatókat.  Aki szeretett volna, talált
is magának megfelelõ idõtöltést. 

A gyerekeknek elõzetesen számí-
tógépes grafikai rajzpályázatot hir-
dettek. Sokan készítettek nagyon ér-
dekes képeket, így nehéz volt a
döntés a helyezések megállapításá-

nál. A délelõtti természetfilm
vetítésekor még nem sokan
mozdultak ki otthonról, de dél-
utánra benépesült a könyvtár-
szoba. A kézmûveskedésre
mindig kaphatók a sajtoskáli
gyerekek és anyukák. Termés-
képeket és magvas dísztök
hûtõmágnest készítettek az
ügyes kezek. Fõként a felnõtt
látogatók, de a nagyobb
gyerekek is próbára tették tu-
dásukat a településrõl eddig
szerzett ismereteikrõl. Bizony ki-
derült, hogy vannak még pó-
tolni való ismeretek legszû-
kebb hazánk táján is. A „mun-
kálkodásban, észtornában”

megfáradt résztvevõk boldogan és
nagyon gyorsan fogyasztották el öt-
letesebbnél ötletesebb kedvenc ál-
lataikat – szendvics formájában. Az
eredményhirdetések után közösen
énekelték a karaoke programok se-
gítségével kedvenc zeneszámaikat.
Vidáman dalolva, – új ismeretekkel
a birtokukban zárták a sikeres
könyvtári napot.

Baloghné Simon Erika

„Mikor igyak,
mikor ne?”

Megjelenik havonta 5.000 példányban!
Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Könyves szombat
Sajtoskálon
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MEGÚJULT A CSEPREGI 
TEMPLOM BERENDEZÉSE

A csepregi Fõ tér felújításával egyidejûleg,
de attól teljesen függetlenül, modernizálták a
Szent Miklós templom berendezésének jelen-
tõs részét. Pontosabban a szúette, régi padok
helyett készíttettek újakat, s egyúttal korszerû-
sítették a fûtést is.

A berendezés modernizálása a mûemléki
hatóság hozzájárulásával történt. Az új padok
tervét Pusztai Katalin tervezõ mérnök, a fûtéskor-
szerûsítését pedig Koczor László mérnök készítet-
te, még a múlt évben. Az engedélyeztetési eljá-
rást követõen idén nyáron történt meg a kivite-
lezés. Az új padokat Simon Gábor szentgotthár-
di belsõépítész és csapata gyártotta. A fûtés kor-
szerûsítését a Nagy András vezette, helybeli
Bauwerk – N Kft. végezte. 

A több milliós beruházás a hívek és a me-
gyéspüspök úr támogatásából, valamint a tele-
pülés két jelentõs vállalkozójának adományából
valósulhatott meg. Az egyházközség köszönetét
fejezi ki mindazoknak, akik anyagilag, vagy
munkával segítettek. Köszönetet mond az asszo-
nyoknak is, mert a hétvégeken olyan állapotba
hozták a templomot, hogy a szentmisék zavarta-
lanul megtarthatók voltak. 

Az új berendezést október 16-án dr. Pápai
Lajos megyéspüspök úr áldotta meg ünnepi,
hálaadó szentmise keretében.                 igás

Rövid hírek

Lapunk olvasóit Dorner Kornél, az intéz-
mény igazgatója és Sudár Eszter igazgatóhe-
lyettes tájékoztatta a változásokról.

– Milyen elõzményei voltak a döntésnek?
Mi indokolta?

– 2011. márciusában az iskola igazgatója ta-
lálkozott az Uniriv Kft. vezetõjével, és a beszélgetés
során fény derült arra, hogy az országban a gép-
ipar milyen nagy emberhiánnyal küszködik. Konk-
retizálva ez térségünkben a szerszámkészítõ szak-
mát jelenti. Csepregen az elmúlt évtizedekben
egyre nagyobb hagyománya kezdett kialakulni a
gépipari szakmáknak, ezért akkor azzal váltunk el
egymástól, megfontoljuk annak lehetõségét, hogy

iskolánk elindít valamilyen gépipari képzést, illetõ-
leg utánajár ennek a lehetõségnek. Ezért döntött
úgy a Nádasdy Tamás Szakközépiskola tantestüle-
te október 3.-án egyhangúlag, hogy két új képzést
vesz fel szakmai palettájára a meglévõ szakközép-
iskolai képzések mellé.

– Milyen szakmákról van szó, hogyan va-
lósul meg a gyakorlati szakmai képzés?

– Egyik a gépészet szakmacsoportba tartozó
szerszámkészítõ, a másik az informatika szakma-
csoporton belül elhelyezkedõ számítógép-szerelõ,
-karbantartó szakképzés. Az elõbbi 3, utóbbi 4 évi
tanulással sajátítható el. 

Mivel iskolánk egyik fõ profilja az informatika,
ezért ezt a képzési vertikumot szerettük volna bõví-
teni. Akit a számítógépek tekintetében nem az el-

méleti, hanem a gyakorlati rész ragad meg, an-
nak ajánljuk az új képzést.  Továbbtanulásra is van
lehetõség, illetve az érettségit is le lehet tenni két
év alatt, de ez nem kötelezõ. 

A szerszámkészítõk gyakorlati képzése a 9. év-
folyamon az iskolai tanmûhelyben lesz, a 10. évfo-
lyamtól kezdõdõen az Uniriv Kft-ben a legkorsze-
rûbb gépek mellett sajátíthatják el a szakma csín-
ját-bínját. 

– Kiket céloznak meg az új képzéssel, mi-
lyen reményekkel, és mikor indítják?

– 2012 õszén indítjuk ezeket az új képzéseket a
meglévõ szakközépiskolai képzések mellet.

Azoknak kínálunk tehát új lehetõségeket, akik
inkább a kézügyességükkel, gyakorlati érzékükkel

tûnnek ki általános iskolai társaik közül. Valamint
vonzza õket a munka világa, és szeretnének már fi-
atalon biztos egzisztenciát teremteni. A szerszám-
készítõket ugyanis már tanuló korukban jelentõs
juttatások illetik meg. Egyrészt tanulmányi ösztöndíj
(átlagtól függõ mértékben), másrészt tanulószerzõ-
dés, ami legalább a minimálbér 40%-a. Az iskola
elvégzése után a diákoknak az elhelyezkedéssel
nem lesz gondjuk, s a továbbiakban is jelentõs lesz
a keresetük (kb. a minimálbér kétszerese). A
Csepregen és a környéken tanuló általános iskolá-
soknak ez a képzés jó lehetõség, hiszen versenyké-
pes és népszerû szakmákat sajátíthatnak el a lak-
helyük közelében, amivel a térségben is egysze-
rûbb lesz a késõbbiekben elhelyezkedésük.

Sárváry

Szakmunkásképzéssel 
bõvül az NTSZKI
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DÍSZPOLGÁROK
RÉPCESZENTGYÖRGYÖN 

Az idõsek világnapja alkalmából Répce-
szentgyörgyön is köszöntötték a település nyug-
díjasait. Az ünnepségen díszpolgári címet ka-
pott Kovács Istvánné, aki húsz évig volt a község
polgármestere. Díszpolgári címet adományo-
zott a képviselõtestület Varga István egykori isko-
laigazgatónak is. A nyugalmazott pedagógus-
nak dr. Vincze György körjegyzõ vasdiplomát
nyújtott át, mivel az ünnepelt 65 éve szerezte
meg színjeles tanítói oklevelét. Ezt követõen kö-
zel negyven évig irányította a helyi iskolát, mely
egy ideig a tanítóképzõ gyakorló intézménye
volt. Sokat tett a volt szentgyörgyi Horvát-kastély-
ban 1955-ben létrehozott MÁV nevelõotthon
megalapításáért, melynek iskolai vezetését is el-
látta. Ennek megszûnése után labdarugó iskolát
és kollégiumot, majd kilenc település tanulóit fo-
gadó körzeti iskolát mûködtetett az intézmény-
ben. E mellett irányította a kultúrházat, s évtize-
dekig tanácstag volt, majd képviselõ, s nyolc
évig alpolgármester is.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és jó egész-
séget kívánunk.

SF

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola alsó
tagozatos munkaközössége hagyományosan
az õszi szünet elõtt rendezte meg az õszt kö-
szöntõ projekt hetet. 

Szavalóversennyel indult a program, me-
lyen a bõi, a büki, a csepregi és a
gencsapáti általános iskola 37 vers- és mese-

mondója vett részt. Az idei évben az idõjárás-
sal kapcsolatos meséket, verseket mondtak a
kisdiákok. Hárominé Orbán Erika igazgató-he-
lyettes köszöntötte a résztvevõket, és fejezte ki

örömét, hogy a vers, a mese szeretete meg-
van a mai gyerekekben is, és bátran vállalják
annak átadását társaiknak. A zsûri minden
versenyzõt jutalmazott arany, ezüst vagy
bronz minõsítéssel és tárgyjutalommal.

A hét folyamán kézmûves foglalkozások
keretében készültek ablakdíszek, ajándé-
kok, gyurma figurák, termés- és levélképek,
rajzok, amelyekbõl az iskola galériában ki-
állítás készült. Az akadályverseny 10 állomá-
sán – termésfelismerés, õszi totó, kép és
versmozaik, gesztenyedobás kosárba, élõ-
kép volt a feladat. Valamint a héten szere-
zett ismereteikrõl adtak számot és mérték
össze egyben tudásukat az õsszel kapcsola-
tos nevet viselõ, nagyon lelkes 1-4. évfolya-
mos csapatok.

Az angol nyelvet tanuló csoportok pedig
a Halloween-t ünnepelve készítettek szelle-
mes, tökös figurákat, képeket.                         

bse

Õszi kavalkád

TISZTELT TEMETÕ-LÁTOGATÓK,
SÍRHELY TULAJDONOSOK!

Bük Város Polgármesteri Hivatala fel-
hívja a figyelmet, hogy az 1986 -ban és
elõtte váltott sírhelyek bérleti díja lejárt.
Kérjük a sírhely-tulajdonosokat, hogy a
sírhelyek bérleti díjának megújítása ér-
dekében szíveskedjenek felkeresni a
Parkom Kft. (9737 Bük, Jókai u. 24.,
tel.:94/558-461) képviselõjét: Mészáros
Károly temetõgondnokot (9737 Bük, Zrí-
nyi u. 2., tel.: 94/358-972, 20/367-8524)



6

2011. novem
ber I. évfolyam

 9. szám
 • w

w
w
.repcevidek.hu

• Bük
ELLENÕRZIK A KÉMÉNYEKET 
BÜKÖN

Bük Város Polgármesteri Hivatala értesíti a la-
kosságot, hogy a Vas Megyei Kéményseprõ és
Tüzeléstechnikai Kft. a II. félévi kéményseprõ-
ipari közszolgáltatást 2011.  október  hónapban
megkezdi. A „sormunkát” csak igazolvánnyal

(munkahelyi igazolással) rendelkezõ kémény-
seprõk végezhetik, Bükön Iszak Zoltán kémény-
seprõ szakember látja el ezt a feladatot. 

KORSZERÛSÍTIK A MELEGVÍZ
ELLÁTÁST BÜKÖN

„Bük Város Önkormányzat használati meleg-
víz beruházás” címû projektjét a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség, Környezet és Energia Operatív
Program Irányító Hatósága képviseletében eljá-
ró „Energia Központ” Nonprofit Kft. 20.301.139 Ft

támogatásban részesítette, 23.883.693 Ft teljes
elszámolható költség mellett. A beruházásnak
köszönhetõen a Büki Csodaország Óvoda, a Bü-
ki Sportcsarnok és a Büki Sportpálya melegvíz el-
látása megújul. A beruházás jelentõsen csök-
kenti az önkormányzat hosszú távú költségeit.

Rövid hírek Indulhat 
a városközpont felújítása

Október 6-án a polgármesteri hivatalban
aláírta a Városközpont funkcióbõvítõ megújí-
tása Bükön címû projekt támogatási szerzõ-
dését Németh Sándor polgármester. Az önkor-
mányzat a városrehabilitációs program meg-
valósítására 344.074.593 forint uniós forrást
nyert el, mintegy 86 millió forintot pedig ön-
erõbõl tesz a több mint 430 millió forintos be-
ruházás mellé. Az elsõ sikeresen zárult közbe-
szerzési eljárásnak köszönhetõen a rekonst-
rukció rövidesen kezdõdik, a tervek
szerint két év alatt fejezõdik be a prog-
ram 9 fejlesztési eleme. 

Október 6-án a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség képvi-
selõjével, Tóth Gáborral és a város al-
jegyzõjével, Szabó Andrással együtt
látta el kézjegyével a városrehabilitá-
ciós program támogatási szerzõdését
Németh Sándor. Ezzel párhuzamosan a
polgármesteri hivatalban rendkívüli
képviselõ-testületi ülést is tartottak,
ahol az elsõ projektelemek kivitelezé-
sére kiírt közbeszerzési eljárás eredmé-
nyét is kihirdették. 

- A beruházás nyomán egy új, mo-
dern városmag formálódhat Bükön –
emeli ki a programhoz fûzõdõen Né-
meth Sándor. Majd így folytatja: - A tele-
pülésen a három egykori Bük találkozá-
sánál alakultak ki kisebb központok. Így
Alsó- és Közép-Bük határában a Segler-
kanyarnál két bank és egy szolgáltató-
ház jelzi ezt, míg Felsõ- és Közép-Büköt
bár a vasúti vonal választotta el, az Eöt-
vös utcában kialakult intézménycentrum
jelenti ezt a központot. A városközpont rekonst-
rukciója 9 elemet tartalmaz: a városháza bõví-
tését, felújítását, a Széchenyi utcában az útbur-
kolat korszerûsítését és zárt csapadékvíz-elveze-
tõ rendszer kiépítését, egy tematikus park létre-
hozását, az iskolánál Eötvös park és egy játszó-
kert, a Baross parknál pedig szabadtéri piac ki-
alakítását, a mûvelõdési ház akadálymenetesí-
tését, mellette egy vendéglátóegység és a ren-
dezvénytér terveit, továbbá a Pilz Bt. tulajdoná-
ban lévõ kereskedelmi üzletház külsõ felújítását
– tudjuk meg a város elsõ emberétõl, aki leszö-
gezi: - Örömteli, hogy sikerült a projektbe a ma-

gánszférát is bekapcsolni, hiszen enélkül nem
pályázhattak volna. A Pilz Bt. saját költségén újít-
ja fel szolgáltató házát. A polgármester szól ar-
ról is, hogy programjukban egyedülállónak
számít az, hogy azt elemekre bontották, mely-
nek köszönhetõen kisebb közbeszerzési eljárá-
sok lebonyolításával találhatják meg a kivitele-
zõket. Így van esélyük versenybe szállni a ki-
sebb helyi vállalkozóknak is egy-egy munka el-
nyerésére – hangsúlyozza a polgármester. 

Az egyik legnagyobb elem egyébként a
városháza rekonstrukciója lesz mintegy 250
millió forintos beruházással. Ennek során a
polgármesteri hivatal jelenlegi épületét össze-
építik a mellette lévõ szolgálati lakásokkal. Ez-
zel több mint 900 négyzetméteresre fog nõni
a hivatal beépített része, így lehetõség nyílik
az ügyfélszolgálati és adminisztrációs háttér-
munka elkülönítésére. Tárgyalások folynak ar-
ról is, hogy a rendõrõrs ide költözzön át, hi-
szen így az is modern, felújított körülmények
között kaphatna helyet.

Tömböly Ágnes
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„STARTOLJ VELÜNK 
A MUNKA VILÁGÁBA!”

2007. november 1. óta mûködik a Felsõ-
Répcementi Kistérségi Foglalkoztatási Informáci-
ós Pont, melyet a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület üzemeltet Csepreg, Széchenyi tér 27.
sz alatt, a Közösségi Szolgáltató Házban.

Az egyesület, illetve a Foglalkoztatási Infor-
mációs Pont a mindennapi munkaerõ-piaci in-
formációk nyújtása mellett - a Vas Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központ Kõszegi Kiren-
deltségének szakmai együttmûködésével - létre-
hozta a keddenkénti hatósági ügyintézést. Ez a
szolgáltatás lehetõséget nyújt a kistérségben
élõknek, hogy Csepregen intézhessék ügyeiket.
Csütörtökönként az új regisztrált álláskeresõk ré-
szére csoportos tanácsadás zajlik ugyanott, az
egyesület irodájában.

„Most egy újabb célcsoportot segít az egye-
sület a nemrég megjelent: Startolj velünk a mun-
ka világába! címû munkaügyi kiadványa,
amely a pályakezdõ fiataloknak szól” - nyilatkoz-
ta lapunknak Vlasich Krisztián, az egyesület el-
nöke. „A kiadvány az NCA Szolgáltató, Fejlesztõ
és Információs Kollégiuma és az egyesület tá-
mogatásával jött létre 2011. szeptember 30-án.
Hasznos, naprakész információkat tartalmaz, és
segítséget nyújt minden szakképzett, szakkép-
zetlen és diplomás pályakezdõ fiatalnak a mun-
ka világába történõ elhelyezkedéshez. A kiad-
vány az általános munkaügyi ismeretek mellett,
a térségben mûködõ képzõ intézetek, valamint
a Kõszegi és a Felsõ-Répcementi Kistérség Fog-
lalkoztatási Paktum néhány gazdasági társasá-
gának bemutatkozását tartalmazza. Bük,
Csepreg, Kõszeg városokban mûködõ önkor-
mányzatok, mûvelõdési házak, könyvtárak,
szakközépiskolák, a FIP pont és a Kõszegi Mun-
kaügyi Kirendeltség részesültek a kiadványból,
tõlük ingyenesen kérhetõ.”

A készítõk bíznak abban, hogy a Felsõ-
Répcementi Kistérségben élõ fiatalok a kiad-
ványból megfelelõ útmutatást kapnak a munka-
vállalással kapcsolatban, segít nekik a pályavá-
lasztásban, illetve hogy sikeresen megállják he-
lyüket a munkaerõ-piac világában is.         SÁGI

A TRIÓ MÉDIA 
DUNÁNTÚL 
KÁBELTÉVÉ MÛSORAI

Az adások során látható mûsorok: Büki
Híradó, Ágfalvi Magazin, Kõszegi Hírmon-
dó, Csepregi Mozaikok, Vasi Magazin.

Az új mûsorok péntekenként 19 és 21
órakor kerülnek adásba. Ismétlésük a kö-
vetkezõ idõpontokban történik: szombaton,
vasárnap és hétfõn: 10, 19 és 22 órakor,
kedden 19 és 22 órakor. A keddi adásban
szereplõ magazinokat szerdán és csütörtö-
kön 10, 19 és 22 órakor ismétlik meg. Azok
a családok, akik nem a PR Telecom háló-
zatát használják, az interneten a
www.trotvalpokalja.hu honlapon a fenti
idõpontokban nézhetik az adást, vagy az
archivált mûsorokat tekinthetik meg.   SÁGI

Advent az egyházi év része, Jézus születésének, a Kará-
csonynak az elõkészületi idõszaka. Tágabb értelemben a
reményteli várakozás és a lelki készülõdés ideje. 

Az advent négy vasárnapot foglal magában. Szent
András ünnepéhez (nov.30.) legközelebb esõ vasárnap,
vagyis advent elsõ vasárnapja jelenti az év egyházi kez-
detét, amely idén november 27.-re esik. Eredetileg 40
napig tartott ez az idõszak, de a Gergely pápa-féle nap-
tárreform 4 hétre szûkítette. 

Advent az év egyik legcsodálatosabb idõszaka. Az üz-
letek kirakata fényárba borul, a boltok polcain megjelen-
nek a szebbnél szebb ajándékok. Emellett adventi hangulat-
ba kerülünk az elõkészületek közben is, mint például adventi
koszorúkészítés, a ház feldíszítése, stb. Az adventi koszorú készí-
tés a XIX. században jött divatba, ám már a pogány korban is
léteztek hasonló ünnepi díszek. Magyalt, fagyöngyöt és örök-
zöld növényeket használtak az ajtók díszeként. 

Ma már szerte a világon az ünnep népszerû kellékévé vált
az adventi koszorú, így a vasárnapi gyertyagyújtás fokozza a vá-
rakozás örömét.                                                            Kincse Anda

Négy gyertya
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• Bük
ISKOLAI ELÕZETES 

November 14-18. Makk Marci Hét az iskolá-
ban az egészséges életmód jegyében. • De-
cember 2. Adventi Tea est. Advent elején immár
6. alkalommal szervezi meg az iskola tantestüle-
te és szülõi közössége a szülõ-tanár találkozót. •
December 6. Jön hozzánk a Mikulás.

• Iklanberény
2011. november 1.-tõl megszûnt az iklanbe-

rényi bolt. A Coop helyi kisboltjában egyre keve-
sebben vették igénybe a szolgáltatást, ezért
„nem érte meg az üzemeltetni“.

2011. november 4-én 17 órától falugyûlés
volt a hivatali helyiségben. Megtörtént a térfi-
gyelõ kamera mûszaki átadása, melyet az 1
hónapos próbaidõ után hivatalosan is átad-
nak a település lakóinak.

November 27-én az elsõ adventi gyertya
meggyújtása után egy kis agapéra várják a
falu lakóit az egyházközösség tagjai.

• Lócs
November 26-án – A szentmise után a

templom téren felállított ádventi koszorún az
elsõ gyertya ünnepi meggyújtása. Mézes sü-
teményt és forralt bort kínálnak hozzá.

December 5-én este egyenesen Ausztriá-
ból érkezik a Mikulás a lócsi gyerekekhez.

Rövid hírek

Kissé hûvös, de napos, ideális kiránduló
idõben gyülekezett a közel negyvenfõs,
többségében régi túrázókból álló társasá-
gunk Csepregen, az Új-Benekútnál október
15-én. Indulás elõtt a felnõttek zöme Horváth
Antal fehér vegyes borát és Zweigeljét, a
gyerekek a forrás vízét kortyolgatták.

A csapat a lassan sárguló, barnuló, de
legtöbb helyen még zöldellõ levelû erdõ-
ben, ropogó makkokat taposva érkezett az
esõbeállóhoz. Itt Horváth József szõlõsgazda
mustját és borait kóstoltuk meg. Nagy sikere
volt a Terike által kínált édes almáknak, s a
belõle készített aszalt szeleteknek is.

Tovább sétálva tapasztaltuk, hogy az õszi
erdõ most nagyon száraz, csak néhány tör-
zsök gombát lehetett találni a következõ állo-
másig. A Rumi háznál Bea várt bennünket
meleg teával, Haizler László mustjával és rozé
kékfrankosával.

Az õszi túra innen az erdei, majd a régi
tömördi úton a gyönyörû környezetben talál-
ható, gondozott faluházig tartott. Jó volt is-
mét megtenni e régen járt utat. Tapasztaltuk
az idõközben történt változásokat: erdõkiter-
melést és telepítést, az egykor hatalmas al-
más felszámolását. Sokan osztották meg tár-

saikkal korábbi élményeiket e területekkel
kapcsolatban. Mások az ideinél csapadéko-
sabb, gombát bõven termõ tavalyi évet em-
legették.

A tömördi faluháznál langalló- és sült
gesztenye illata, Kollarits Gábor polgármes-
ter, Bea asszony és segítõi vártak bennünket.
Sokan ettünk már langallót, de ilyen finom
szalonnásat és fokhagymásat még nem.
Csúszott is utána Tóth Kálmán mustja és óbo-
ra. A túrázó gyermekek kipróbálták az összes

szabadtéri játékot. Õk legalább annyira jól
érezték magukat, mint a felnõttek.

Az õszi díszekbõl készített kosarak értékelé-
se után, a lefelé menõ Nap sugaraitól kísér-
ve indultunk hazafelé. Az Alsó Hangán Tóth
Marcellt látogattuk meg, majd az egykori út-
ból keletkezett mély árkon átkelve Németh
Árpád pincéjénél búcsúztunk társainktól.

A túra során is örömmel hallottuk, hogy a
szõlõsgazdák elégedettek az idei termés
mennyiségével és minõségével is. A pincék-
ben forr a must, érlelõdik a finom nedû. Er-
zsébet napkor ismét megkóstolhatók lesznek
az új borok.

Sági Ferenc

Avartaposó túra 2011.
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A sajtoskáli önkormányzat képviselõ-testülete
az idei szép õszt kihasználva két kirándulási le-
hetõséget is ajánlott a falu felnõtt lakói számára.

A Kerka – menti kalandozáson a kirándulók
elsõként Lendvára látogattak el, ahol a szlovén
település gyönyörû nevezetességeinek, kiállítá-
sainak – Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Inté-
zet, Zsinagóga, Szent Katalin templom, Szent Ist-
ván szobor, Várkastély a Lendva-hegyen, Szent-

háromság-dombon a kápolna - megtekintése
mellett bekapcsolódtak a vidám szüreti felvonu-
lásba is. Igazi magyar vendégszeretetben volt
részük, ami nagyon jó érzéssel töltötte el, a táj
csodálatos látványa pedig elvarázsolta a részt-
vevõket. Magyarországra visszatérve újabb ka-
landok várták a lelkes, élményekre szomjas
sajtoskáliakat. A Kerka folyó menti táj nyugalmat
árasztó változatossága lenyûgözte a fáradha-
tatlan utazókat. A Kerka Vízimalomnál még köze-

lebb érezték magukhoz a régmúlt üzenetét.
Gyermekkori élmények elevenedtek fel többek-
ben, vidám percek idézõdtek fel az anekdoták-
ban. Szécsisziget temploma mindenkit megra-
gadott. Lehetõségük volt páratlan ereklyék
megtekintésére is. A kiváló akusztikájú templom-
ban a kiránduló közösség felcsendülõ éneke, az
égbe szálló zengõ könyörgés, a Szûz Anyát di-
csõítõ ének emelkedettséget, magyarságtuda-

tot, Sajtoskál iránti sze-
retetet, az összetarto-
zást fejezte ki, a kirán-
dulást pedig felejthetet-
lenné tette. (bõvebben:
www.sajtoskal.hu) 

A másik õszi útvonal
pedig Budapestre, az
Országos Mezõgazda-
sági és Élelmiszeripari
Kiállításra kalauzolta el
az útra vállalkozókat. A
szakmai szemmel nézve
is gazdag programot kí-
náló kirándulás a részt-
vevõk számára mara-

dandó élményeket nyújtott. Nemcsak a mezõ-
gazdasággal foglalkozók számára voltak érde-
kesek a „kiállított” állatok, a gépek, hanem min-
denkit lenyûgözött az együttes látvány. 

A résztvevõk mindkét kirándulás megszerve-
zését, az egész napon át tartó gondoskodást,
odafigyelést õszinte tisztelettel köszönik meg
Haller Imre polgármester úrnak és a mellette ál-
ló képviselõtestületnek. 

bse

130 éve segítenek
A SIMASÁGI ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLET fenn-

állásának 130. évfordulója alkalmából tartottak
ünnepi megemlékezést. Ez alkalomból Galavics
István köszöntötte a megjelenteket és külön kö-
szöntötte Horváth Istvánt, a csepregi Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület parancsnokát. A polgármester rövid
értékelést tartott az elmúlt idõszakról, megemlítve
az elõdök érdemeit. Értékelése után községünk
legidõsebb „tûzoltójának“, ma is aktív Németh
Lászlónak emlékplakettet és emléklapot adott át,
majd mindenkinek külön megköszönte munkáját.
Ünnepségünk végén mindenki felidézte ki-ki maga
emlékét az eltelt idõszakról, és megbeszélték a jö-
võbeli terveket.

Sajtoskáli kirándulások

ÚJSÁGÍRÓKAT 
KERESÜNK!
A Répcevidék szerkesztõsége várja Bõ, Gór,

Répceszentgyörgy, Mesterháza, és Chernelháza-
damonya térségébõl az újságíráshoz kedvet ér-
zõk jelentkezését. Ha szívesen megírná, ami a la-
kókörnyezetében történik, ha van ötlete, milyen
témákkal foglakozhatna lapunk, ha szívesen veti
papírra gondolatait, csatlakozzon csapatunkhoz!
Jelentkezését várjuk a 06 20-9 113596 számra
vagy az edy@edymarketing.hu e-mail címre.
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• Nemesládony
December 4-én, vasárnap délután érke-

zik a mikulás a nemesládonyi gyerekekhez.

Rövid hírek

• Sajtoskál
November 27-én Advent elsõ vasár-

napján a szentmise után közös ünnepi
gyertyagyújtás a templom melletti ad-
venti koszorún.

December 3-án, szombaton várjuk a
Mikulást a sajtoskáli kultúrházba.

• Egyházasfalu
FALUFEJLESZTÕ BÁL

November 17,  a nap, ami valószínûleg nem a
dohányosok kedvenc napja. Hiszen ezen a napon
reggeltõl estig hallgathatják, hogy a dohányzás
milyen súlyosan károsítja az egészségüket. De ha
meggyõzni nem is sikerül õket a leszokás fontossá-
gáról, arra mindenképpen illik figyelniük, hogy ne
füstöljenek a másik orra alá - legalább ezen az
egy napon! 

A füstmentes napon
államok-szerte számos
felvilágosító és
kultúrprogram segíti a
helyes meggyõzõdés ki-
alakulását, a függõség
természetének megis-
merését és elkerülését, a
leszokás különbözõ nem
csodaszerekkel mûkö-
dõ, mégis eredményes
módozatait. A nap kivá-
ló alkalmat ad arra,
hogy mindazon do-
hányzók, akik egész nap
megállták cigaretta nélkül, másnapra is hosszab-
bítsák meg elhatározásukat, mondván; „Hiszen
mindig csak egy napot kell kibírnom - a mait!“       

Biztatásul annyit, hogy Magyarországon már
egymillió embernek sikerült teljesen elhagynia a
cigarettát. Ráadásul, akinek sikerül, annak olyan,
mintha napi több száz forint nyereségre tenne szert
addigi életéhez képest. 

Egyes források szerint 2012-tõl szigorú, dohány-
zást tiltó törvény lép életbe. Jövõ januártól ugyan-
is tilos dohányozni munkahelyeken, éttermekben,
kocsmákban, bárokban, közintézményekben, sõt

vonatokon, buszmegállókban és gyalogosok által
használt aluljárókban. 

A közforgalmú intézményekben való dohány-
zás megtiltása csak részben sikerült, ugyanis a tör-
vény lehetõséget biztosít arra, hogy a kocsmák és
éttermek kerthelyiségeiket kinevezhetik dohányzó
résznek.  A szállodáknak is van módjuk szivartermet

kijelölni, azonban ott ételt és italt nem szolgálhat-
nak fel. A börtönökben és pszichiátriai intézmé-
nyekben kijelölt helyen zárt térben is lehet dohá-
nyozni, hogy kordában lehessen tartani a bezárt-
ság miatt felgyülemlett feszültséget.

A törvény betartását az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Fogyasztóvédelmi
Fõfelügyelõség ellenõrzi majd. A játszótereken és
buszmegállókban a közterület-felügyelõk is kiszab-
hatnak büntetést. A bírság mértékét 20.000 forint-
ról 30.000 forintra emelik jövõre. 

Kincse Anda

Egy füstmentes nap
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Október elején falufejlesztõ bált is tartottak a

községben. A rendezvényen 80.000 Ft gyûlt össze,
az adományokból egy újabb faluszépítést tudnak
finanszírozni. Sándor József polgármester köszöni a
segítõ szándékot valamennyi adakozónak.
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Napjainkban egyre jobban fel-
értékelõdnek a kiskertek gyümöl-
csei. Köztudott, hogy a gyümölcsök
egészségesek és a felhasználásuk is
igen sokrétû. Elég csak édesanyánk
almás lepényét, a nagymama ba-
racklekvárját vagy a nagypapa szil-
vapálinkáját felidézni.

Miért is költenénk génmódosí-
tott, messzirõl jött, bizonytalan ere-
detû gyümölcsökre, ha mi magunk
is könnyedén megtermelhetjük
ezeket a zamatos finomságokat?

A gyümölcsfa ültetésénél mind-
össze néhány dologra kell odafi-
gyelnünk, így pár éven belül saját
gyümölcsöskertünk lehet és példá-
ul saját termesztésû dióból készül-
het a karácsonyi bejgli, melyhez fi-

nom házi bort kortyolhatunk.
Összefoglaltuk a gyümölcsfaül-

tetéssel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat:

- Az õszi idõszakban a fagyok
beálltáig ültethetjük a szabadgyö-
keres (földlabda nélküli) gyümölcs-
fákat, a konténeres fák ültetése vi-
szont egész évben lehetséges,
amikor nem fagyott a föld.

- A kertünk adottságait vegyük
figyelembe a fajta kiválasztásánál
- segítenek a kertészek!

- Ültetés elõtt a vastagabb gyö-
kereket 1-2 centiméterrel vágjuk
vissza!

- Telepítéskor használjunk szar-
vasmarha trágyát vagy ültetõ tab-
lettát!

- A begyökeresedésig rendsze-
resen locsoljunk!

- Gyümölcsfáknál az elsõ 2-4
évben, a koronaalakítás idõszaká-
ban ne terheljük a fát gyümölcs-
neveléssel: az apró terméseket ide-
jében szedjük le.

Kertészetünkben több mint 100
féle minõségi gyümölcsfa oltványt és
több mint 30 féle szõlõoltványt kíná-
lunk, melyekbõl szakképzett eladók
segítségével bátran válogathat!  

Jó kertészkedést kíván az Örök-
zöld Kertészet!

Ültessünk
gyümölcsfát A klasszikus vidéki körállatorvo-

si munka során az ember sokszor
egyedül oldja meg az adódó fel-
adatokat, de vannak olyan töme-
ges akciók (oltások, vérvételek),
melyek során bizony elkel a segít-
ség. Ilyenkor ül be az autóba az
állatorvos mellé a „fogóember”. A
fogóemberség egy látszólag le-
nézett, semmibe vett foglalkozás,
úgymond semmi szakértelmet
nem igényel, csak nyers erõt.
Gondolná az egyszeri ember. A
kétszeri viszont már tudja, hogy
nem akármilyen vállalkozás fogó-
embernek lenni. Nem is az erõ az
elsõdleges, hanem az ügyesség,
az ész, a fifika és a jó reflex. Nohát
B. Pista bácsi, aki tizenhét éven át
volt segítõtárs, éppen ilyen volt.
Meg se tudnám számolni, hány-
szor forogtunk közvetlen életve-
szélyben, például mikor 6-7 má-
zsás bikákból vettünk vért, sötét is-
tállókban, az autónyi állatok közt
passzírozódva. Sokszor csak a cin-
gár kinézetû Pista bácsi ügyessé-
gén és rafinériáján, na meg az
összedolgozott taktikánkon múlott,
hogy ép bõrrel megúsztuk a ka-
landokat.

Persze nem csak így teltek
napjaink. Pista bácsi gyakran me-
sélt munka közben régmúlt, közel-
múlt történeteket. Kedvenc témái

a nagytekintélyû emberekkel ví-
vott szópárbajok voltak.

Történt például, hogy az én
széllelbélelt, de inas és szíves Pista
Bátyám a helyi plébánosnál se-
gédkezett nyári dologidõben, a
zsákos gabonát hordták fel a
padlásra egy rozoga falépcsõn.
A tisztelendõ atya egy fa alatt ül-
dögélt nádszékében, és valami
szent könyvet olvasgatott, idõn-
ként fel-felpillantva a verejtékben
úszó emberekre.

Egy szerencsétlen mozdulattal
Pista bácsi lába megcsúszott, és a
meredély szélén egyensúlyozva –
vállán a harminckilós zsákkal – el-
káromkodta magát. Végül meg-
oldódott a helyzet, de mikor a kö-
vetkezõ adagért indult, a tiszte-
lendõ odaintette magához, majd
párnás kezével fenyegetve meg-
feddte a delikvenst:

- Pista fiam! Nem szabad ám
káromkodni! – szólt szigorúan, de
kenetteljesen.

- Tudom, plébános úr tisztelettel,
és bizony mondom, ha én a nád-
székben üldögélnék, egyet sem ká-
romkodnék! – szólt udvariasan Pista
bácsi, s ezt a vészhelyzetet is éppen
olyan könnyedén megoldódott,
mint a többi, a hatalmas bikák kö-
zött, ami nem is kevés.

Dr. Galiotti Csaba

Elkel a segítség
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A név: influenza, olasz eredetû.
A XVIII. században olasz orvosok
megfigyelve, hogy a betegség a
hideg évszakokban aktív, elnevez-
ték „influenza di freddo”-nak, ami
azt jelenti a „hideg befolyása”.

Már 2400 évvel ezelõtt
Hippokratesz is írt le olyan nagy jár-
ványt, amit a szakemberek influen-
zának gondolnak. 

Az elsõ pontos leírás 1618-ból
származik, és az elmúlt 500 évben
legalább 30 nagy kiterjedésû influ-
enzajárványt dokumentáltak. 

Az influenza, vírus által okozott
fertõzõ betegség, mely késõ õsztõl
–tavaszig fordul elõ. Közvetlen

érintkezéssel: váladékkal szennye-
zett kéz, vagy cseppfertõzés útján,
beszéddel, köhögéssel, tüsszentés-
sel terjed. A vírus a nyálcseppek-
hez tapadva a légáramlattal jut to-
vább.

A betegség a megfertõzõdést
követõ 1-2 napos lappangási idõ
után, elesettséggel, végtagfájda-
lommal, borzongással, hidegrázás-
sal, magas lázzal, késõbb orrfo-
lyással, fejfájással, hányással és
rossz közérzettel jár.

A kórokozók elsõsorban a lég-
utakban és a tüdõben szaporod-
nak. A betegség súlyossá, elhúzó-
dóvá abban az esetben válik, ha
szövõdmények jelentkeznek, ame-
lyeket már a társfertõzéseket létre-
hozó baktériumok okoznak.

Az influenzás panaszok általá-
ban 2-3 nap alatt megszûnnek, a

láz többnyire elmúlik, de elõfordul-
hat, hogy 5 napig is tart.

A köhögés, a kis hörgõk gyulla-
dása azonban még 10 nap után is,
a gyengeség, kimerültség hetekig
is fennállhat.

A vírusok nemcsak helyi reakci-
ókat alakíthatnak ki, hanem a vér-
áramba kerülõ toxikus anyagok ré-
vén, súlyosbíthatják a már fennálló
krónikus betegségeket (szív-, tüdõ-,
érrendszeri-, vese-, anyagcsere-
betegségek, immunhiányos álla-
potok). Az influenza így fokozott ve-
szélyt jelent a 60 éven felüli korosz-
tályra, a gyengült immunreakció
készség miatt.

A kezeléshez min-
denképpen fontos a pi-
henés, ágynyugalom, a
fizikai aktivitás kerülése
és sok folyadék fogyasz-
tása. Lázcsillapításra
paracetamol vagy
amidasophen készít-
mény javasolt, gyerekek
semmiképpen ne kapja-
nak aszpirin készítményt.

Fontos a megelõzés,
az idõben beadott vé-
dõoltással. A védõoltás
inaktivált víruskészít-
mény, az influenza sze-
zon elõtt 1-3 hónappal
kell beadni, a védettség
2 hét alatt kialakul, ha-
tékonysága 85-90%-os. 

A védõoltás mellett, megelõzés-
képpen, immunrendszerünk erõsíté-
sére a következõ módszereket alkal-
mazhatjuk: sok folyadék, fõként víz
fogyasztása (naponta legalább 1,5-
2 liter) • sok mozgás szabad leve-
gõn, lakás túlfûtését elkerülni •
vitamindús táplálkozás • szauna, zu-
hanyozáskor hideg-meleg víz válto-
gatása • lakások, munkahelyek le-
vegõjének párásítása, gyakori szel-
lõztetés • általánosan a stressz hely-
zetek kerülése, alvás, pihenés meg-
felelõ mennyiségben • gyakori kéz-
mosás, meleg vízzel, szappannal,
járványok idején kézfertõtlenítés.

Ha megbetegszünk, maradjunk
otthon, és ne fertõzzünk meg má-
sokat! Különösen ne menjünk ilyen-
kor várandós anyuka, gyermek
vagy idõs ember közelébe.

Klugné Györke Brigitta

Vigyázz! 
Kész! 
Influenza!



November 12 (szombat) 19 ó. a Büki Mûvelõ-
dési Központban: Csepreg Város Fúvószenekara
hangversenye.

November 14-18. (hétfõ- péntek) a Büki Mû-
velõdési Központban: Egészségnevelési hét. To-
vábbi információ: www.bukmsk.hu

November 19. (szombat) 16 ó. Bükön a Ho-
tel Caramellben: A lélek hangjai – könyvbe-
mutató. Vendégek: Tamás Anikó, a könyv szer-
zõje, Bõsze Éva költõ és Giczi József, a könyv
kiadója.

November 19. (szombat) 18 ó. Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyv-
tárban: Hagyományos Erzsébet napi progra-
mok: Weöres Sándor: Csalóka Péter c. vígjátéka
a Farkas Sándor Egylet elõadásában. A
Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete és a
Csepregi Hegyközség gazdái Újbor bemutatóra
várják az érdeklõdõket. További információ:
www.csepregikultura.hu

November 20. (vasárnap) a 8 órai szentmi-
sén Csepregen, a Szt. Miklós templomban: az I.
osztályosok mûsora Árpád házi Szent Erzsébetrõl.

November 23 – 24. (szerda – csütörtök):
Répcementi mese-, monda- és balladamondó
verseny. Információ: www.csepregikultura.hu

November 25 (péntek) 9 és
17 ó. Csepregen a Szt. Katalin
kápolnában: Búcsúi ünnepi
szentmise, egész nap: szentség-
imádás.

November 26. (szombat) 18
ó. Csepregen, a Petõfi Sándor
Mûvelõdési-, Sportház és Könyv-
tárban: Csepreg Város Fúvósze-
nekara õszi hangversenye. To-
vábbi információ:
www.csepregikultura.hu

November 26 - 27. (szombat -
vasárnap) a Büki Mûvelõdési Központban: Ga-
lambkiállítás. Információ: www.bukmsk.hu

November 29. (szerda) 18 ó. Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtár-
ban: A szeretet versei – Csider Sándor költõi est-
je. További információ: www.csepregikultura.hu

December 3. (szombat) Adventi kirándulás
Bükrõl Bécsbe, az ünnepi díszbe öltözött császár-
városba. További információ: www.bukmsk.hu

December 5. (hétfõ) 17 ó. Csepregen: Miku-
lás a Fõtéren - gyermekprogram, a Szebb Hol-
napért Közhasznú Egyesület és a Területi Gondo-
zási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálata rendezésében.

December 4 - 5. (vasárnap - hétfõ): Házhoz
megy a Mikulás. Információ: www.bukmsk.hu,
www.csepreg.hu és www.szebbholnapert.hu.

December 6. (kedd) 10.30 ó. és 18 ó.
Csepregen a Szt. Miklós templomban: Búcsúi
ünnepi szentmise.

A programváltoztatás jogát a rendezõszervek fenntartják!
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Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben

12. Sanitas (Bük) 9–14.00 NYITVA
13. Sanitas (Bük) 9–14.00 ügyelet
14. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
15. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
16. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
17. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
18. Üdvözítõ (Csepreg) 17–20.00 készenlét
19. Sanitas (Bük) 9–14.00 NYITVA
20. Üdvözítõ (Csepreg) 9–14.00 ügyelet
21. Üdvözítõ (Csepreg) 17–20.00 készenlét
22. Üdvözítõ (Csepreg) 17–20.00 készenlét
23. Üdvözítõ (Csepreg) 17–20.00 készenlét
24. Üdvözítõ (Csepreg) 17–20.00 készenlét
25. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
26. Sanitas (Bük) 9–14.00 NYITVA
27. Sanitas (Bük) 9–14.00 ügyelet
28. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
29. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
30. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét

1. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
2. Szent Péter (Sajtoskál) 17–20.00 készenlét
3. Sanitas (Bük) 9–14.00 NYITVA
4. Szent Péter (Sajtoskál) 9–14.00 ügyelet
5. Szent Péter (Sajtoskál) 17–20.00 készenlét
6. Szent Péter (Sajtoskál) 17–20.00 készenlét
7. Szent Péter (Sajtoskál) 17–20.00 készenlét
8. Szent Péter (Sajtoskál) 17–20.00 készenlét
9. Üdvözítõ (Csepreg) 17–20.00 készenlét

Gyógyszertár

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)

(Készenlét esetén, ha a becsengetés után a gyógyszerész
nem jön ki, fel kell hívni telefonon, s a bejelentkezést
követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)
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r • Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig • Pénteken 13.00-7.00-ig

• Hétvégén, ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig

Telefon: 94/358/558 • Mobil: 30/640/9826
Bük, Eötvös u. 2/a.  (a mentõállomás mellett)

Központi 
orvosi ügyelet

November 12. Szombat Dr Földi Sándor, 13. Vasárnap Dr Nagy Mária, 14. Hétfõ Dr Szilasi Imre, 15.
Kedd Dr Nagy Mária, 16. Szerda Dr Szilasi Imre (reggel 8,00-tól másnap 7-ig), 17. Csütörtök Dr Szirmai
László, 18. Péntek Dr  Földi Sándor, 19. Szombat Dr Bencsik István, 20. Vasárnap Dr Nagy Gábor, 21.
Hétfõ Dr Müller András, 22. Kedd Dr Nagy Mária, 23. Szerda Dr Orbán Zsuzsanna, 24. Csütörtök Dr
Varró Gyula, 25. Péntek Dr Földi Sándor, 26. Szombat Dr Bencsik István, 27. Vasárnap Dr Müller András,
28. Hétfõ Dr Szirmai László, 29. Kedd Dr Nagy Mária, 30. Szerda Dr Müller András.

A Kóczán ház mûemlék, a Répce mente
utolsó, felújított, zsupfedésû, csapott oromzatú
vályogfalú parasztháza. Megismételhetetlen ér-
téket képvisel, ezért a terület élettel való megtöl-
tését az önkormányzat kiemelt feladatának te-
kinti. Bük város Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III. tengelyének Vidéki Örökségéhez
benyújtott pályázata, több mint 12 millió Ft tá-
mogatásban részesült. 

A kivitelezõ kiválasztására Bük Város Önkor-
mányzata több sikertelen közbeszerzési eljárást
folytatott le. Az eljárások sikertelenségének fõ oka
volt, hogy a népi mûemlékek felújításában jártas
szakemberek és gazdasági társaságok nem ren-
delkeztek a Kbt.-nek megfelelõ alkalmassági fel-
tételekkel. A harmadik közbeszerzési eljárás nyer-

tese a Hagyományos Házépítõ Kft. lett, akivel
2010. novemberében kötöttek vállalkozói szerzõ-
dést. Elmondható, hogy az épület az utolsó pilla-
natban került megmentésre, hisz nagyon lepusz-
tult és balesetveszélyes állapotban volt. A kivitele-
zés során a Kóczán ház szerkezeti falainak javítá-
sa vált szükségessé, a zsupp-ból készült
tetõhéjalás teljes felületen megújult, az asztalos
szerkezetek felújításra kerültek, temperáló fûtés-
rendszer került kiépítésre. Az épületben kialakítás-
ra került 2 szoba, 1 konyha, 1 elõtér, 1 wc-zu-
hanyzó, valamint 1 kamra helyiség. Az udvaron
lévõ gémes kutat helyreállították. A ház udvarávn
az Önkormányzat a Büki Városvédõ és Szépítõ
Egyesülettel közösen egy szabadtéri kemence és
egy rendezvénytér-pajta kialakítását tervezi. 

Elkészült a Kóczán ház felújítása

Október elején három gengszter garázdálko-
dott a szombathelyi Agora Mûvelõdési és Sport-

házban. Három kõkemény gengszter tölti együtt
életfogytiglan tartó büntetését a „Show-Busniess

Cellában“, s megalakították a bûnszervezetüket.
Ezért újra bíróság elé állítják õket. Adott rengeteg
együtt elkövetett bûn és balhé, egyhatározott bí-
rónõ, aki a bírósági tárgyalást vezeti.... A tét
nagy.... Ha nem sikerül magukat megvédeni a bí-
róság elõtt, nem maradhatnak egy közös börtön-
ben. Így a gengszterek küzdenek egymásért,
mert csak együtt éredemes ülni életfogytiglan. És
hogy ki védik õket? ... hát a nézõtren ülõ hölgy
rajongók, hisz a három gengszter nem más, mint
Mészáros Árpád Zsolt, Vastag Csaba és a helyi
kötödésû Hujber Ferenc.

Hogy sikerült -e együttmaradni? Meg kell
nézni a fergeteges koncertet, korra és nemre
való tekintet nélkül! Légy te is a sztárok védõje!

SulicsBogi

Gengszterek Szombathelyen

A tésztához: 12,5 dkg sütõ-
margarin, 1 db tojás , 1 csipet
só, 60 dkg kristálycukor, 25 dkg
finomliszt. A forma kikenésé-
hez: sütõmargarin. A lekenés-
hez: 2 db tojássárgája. A díszí-
téshez: 12,5 dkg porcukor, 1
db tojásfehérje. 

A lisztet, a margarint, a
cukrot, a sót és a tojást össze-
gyúrjuk, majd fóliába csoma-
golva, 60 percre hûvös helyre
tesszük. A tésztát két réteg ház-
tartási fólia között, kb. 1/2 cm
vastagságúra kinyújtjuk. A csiz-
ma körvonalát pauszpapírral
átrajzoljuk és kivágjuk. Az elké-
szült sablont a tésztára helyez-
zük és kivágjuk. A tésztából ösz-
szesen 4 csizmát lehet kivágni.
2 csizmát egymás mellé helye-
zünk a sütõpapírral kibélelt sü-
tõlapra. Margarinnal beke-
nünk két sütõpapír-csíkot (8x20
cm) és a margarinnal bekent

oldalt kifelé fordítva feltekerjük
azokat. Egy-egy papírteker-
cset ráhelyezünk a két csizma
szárára. A másik két csizmát fe-
lülrõl ráhelyezzük a papírteker-
csekre, majd a széleket körbe
enyhén összenyomjuk. Az egé-
szet bekenjük tojássárgájával.
A csizma sarkait és ráncait a
kés tompa élével karcoljuk be.
A maradék tésztából kis formá-
kat alakítunk ki, és szintén a sü-
tõlapra helyezzük. 200 

0

C-ra
elõmelegített sütõben, kb. 15-
20 percig sütjük. A sütõpapírte-
kercseket eltávolítjuk, és a csiz-
mát hûlni hagyjuk.

Mikuláscsizma



EGÉSZSÉGNEVELÉSI
HÉT

• November 14. hétfô
10.00 Babamasszázs. 17.45 Ingyenes
kondicionáló torna. 19.00 Ingyenes ae-
robic.

• November 15. kedd
9.00-11.00 „Testünkrôl”- ismeretterjesztés
a Felsôbüki Nagy Pál Általános Iskola és
Vendéglátóipari Szakiskola diákjai szá-
mára     Elôadó: dr. Doma Géza. 15.30
„A test egészsége” c. rajzkiállítás megnyi-
tója. 17.00 Ingyenes állapotfelmérés;
Együtt a jobb hallásért;
Élethelyzet elemzés; Sze-
mélyre szabott tanács-
adás; Valódi igények fel-
tárása

• November 16. szerda
10.00 „Kisbabák egész-
séges táplálása”
–beszélgetés Falusiné Kis
Mariann dietetikussal.
17.00 Bach- virágterápia
Interaktív bemutató A
Bach virágterápia, mint
az öngyógyítás nagysze-
rû módszere segít megta-
lálni a lelki harmóniát, a
megnyugvást és a békét
ebben a rohanó világ-
ban. 19.00 Ingyenes
zumba lady foglalkozás. 

• November 17. csütörtök
16.00 Mozgásos óra a
Mocorgó klub résztvevôinek. 17.45 In-
gyenes kondicionáló torna. 19.00 Ingye-
nes aerobic.

• November 18. péntek
15.30 Szülésre és szülôségre felkészítô
foglalkozás: Fit-ball várandóstorna.
17.00 Csontritkulás,- gerinctorna. 19.00
Ingyenes aerobic.

Mûvelôdési Központ Bük, Eötvös u. 11.
Belépés díjtalan!
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2011. augusztus I. évfolyam
 6. szám
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Éremesõ
az országos csapatbajnokságon

Október elsõ hétvégéjén az ország legjobb
gyermek atlétika csapatai Budapesten
versenyeztek.

Kóbor Bálint a Dr. Csepregi Horváth János KIKI
6.a osztályos tanulója a szombathelyi Delfin SE
csapatát erõsítette. A versenyzõ a 60 méteres
síkfutásban ezüstérmet szerzett, 4*50 méteres
váltófutásban a dobogó második fokára állhatott
fel, amíg a fiú csapat összesítésben a második
helyen végzett. Az egyesületek versenyében a
szombathelyi együttes elsõ helyezett lett.

Bálint összesített eredménye az országos
versenyen három ezüstérem és egy aranyérem.

Felkészítõ edzõje: Friedmanszkiné Mohácsi
Éva, Lengyák György.

Gratulálunk a szép eredményekhez!
Selmeczyné Tolvaj Andrea

„Annak, hogy a múló évek, sõt még az õsz haj
ellenére is fiatalok maradjunk, csakis az a titka,
hogy megóvjuk magunkban a lelkesedést a szép-
séggel, a szemlélõdéssel és a szeretettel, a lélek
összhangjának megõrzésével.” Ezen gondolatok
jegyében ünneplik az idõsek napját
Sopronhorpácson 2011. december 2-án (pénte-
ken) 16:00 órakor a Kultúrházban. A község min-

den szépkorú lakosát várja az ünnepségre, melyen
a polgármester köszöntõje után az iskolások ad-
nak mûsort, majd Körei Katalin elõadásában ope-
rett dallamok csendülnek fel. A programok után fi-
nomságok és élõ zene szórakoztatja a nagyérde-
mût. A község hagyományos karácsonyi vására is
ezen a napon nyitja meg kapuit és a rendezvény
ideje alatt látogatható.                             Iglerné

Az idõseket ünneplik Sopronhorpácson




