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Rövid hírek
• Csepreg

Gyepütiprás a csepregi szõlõhegyen

Május 24-én volt az Orbán napi gyepü-
tiprás a csepregi szõlõhegyen. A boros gaz-
dák, a Borbarát Hölgyek valamint a meghívott
vendégek 2 órakor jöttek össze az Orbán ke-
resztnél. A hagyományokhoz híven most is a
Nyugdíjas  Énekkar szép mûsorával kezdõdött
a program. Köszönet, nekik érte. Majd a plé-
bános úr megszentelte a hegyet és a bort. Be-
szélt a gazdák fáradságos munkájáról is.

A hegybíró beszéde után  kiosztották a
borverseny eredményeiért járó okleveleket.

Az oklevelek kiosztását követõen a boros-
gazdák elindultak  taposni a gyepüt, megkós-
tolták egymás borait is, megnézték az idei haj-
tásokat is a szõlõn. Az idõjárás is kedvezett en-
nek a programnak. Örültünk, hogy a kiszsi-
dányi gazdák is a vendégek között voltak. 

Horváthné Pados Teréz

Újra megtelt a Petõfi Sándor Mûvelõdési -
Sportház színházterme, még az elõtérben elhe-
lyezett széksorokon is kíváncsi nézõsereg várta a
fiatalokból összeállt kórus elsõ önálló koncertjét.

Csepregen a magas szintû kórusmûvészet ifjabb
generációja látványos, sokszínû mozgással,
tánccal, saját koreográfiával ötvözve, fiatalos
lendülettel vállalta fel saját örömére, valamint a
fiatalabb nemzedékeket is magába foglaló
nagyközönség szórakoztatására az igényes kön-
nyûzene bemutatását. Kancsó Zoltánné köszön-
tõjében ismertette a Vocal Spirit megalakulásá-
nak, s fejlõdésének történetét.  Hangsúlyozta,
milyen nagyszerû, hogy a dal, az ének nem
csak szépséget rejt magában, hanem közös-

ségkovácsoló erõ is. Örvendetesen növekszik a
kórusénekesek nagy családja. Ezt példázta az
összeállítás azon része, amikor a Vegyeskar, a
Vocal Spirit és a kicsinyekbõl álló Csicsergõk

együtt léptek fel. A színvonalas musical részle-
tekbõl és világslágerekbõl álló, jól megkompo-
nált est hangulata végig magával ragadott
mindenkit, és bizonyította, hogy a fáradhatat-
lan, a mércét mindig magasra emelõ Kancsó
Zoltánné irányításával végzett hosszú, de öröm-
teli munka meghozta gyümölcsét. A fiatalok
csodálatos élménnyel ajándékozták meg a je-
lenlevõket. A Vocal Spirit Show Kórus meghódí-
totta a csepregi közönséget. 

s.z.

Hódít a Vocal Spirit
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„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörû ideje

Mindent egészséggel látogató ege, 

Hosszú úton járókat könnyebbítõ szele” 

Balassi Bálint

A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész, azaz ötvenedik
szóból származik, és minden évben május 10-e és június 13-a közé
esik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják.

Húsvét után, az 50. napon ünnepli a keresztény világ a szentlé-
lek eljövetelét. Ez az ünnep a pünkösd, az egyházi év harmadik leg-
nagyobb ünnepe. A középkorban a Szentlélek eljövetelét jelzõ szél-
zúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a tüzes nyelvek
jelképezésére égõ kócot, rózsákat és ostyát hullattak a magasból,
néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. Szimbolikus
növénye a pünkösdi rózsa, szirmával a szentlélek tüzének lángnyel-
veit jeleníti meg. A néphagyomány pünkösdkor köszönti az élet

megújulását. Ilyenkor volt szokás a lányok mosdóvizébe pünkösdi
rózsa szirmot szórni, a legények pedig pünkösdi rózsát vittek kivá-
lasztottjuk ablakába. A lányoknak viszont koszorút kellett fonni, s át-
adni a legényeknek.

A Pünkösdi rózsa, bazsarózsa ilyenkor virít. Frissessége, üdesége
jelképezi a lélek megújulását, a kert kiteljesedését. 

Májusi esô aranyat ér, de a pünkösdi esô ritkán hoz jót. Tartja a
hiedelem.

yde

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Anyák napi 
ünnepség Nagygeresden

Következõ lapszámunk 2014.  július 10-én jelenik meg!

Pünkösd és rózsája

Idén 2014. május negyedikére
esett május elsõ vasárnapja, így
ezen a napon anyák napi ünnep-
ség volt a nagygeresdi Faluház
nagytermében. Az ünnepség ele-
jén Németh Lajos polgármester úr
köszöntötte az édesanyákat, nagy-
mamákat. Ezt követõen az óvodás
és iskolás gyerekek adtak mûsort az
anyukák tiszteletére. Németh Mar-
tina képviselte a kicsit idõsebb kor-

osztályt, aki narrátorként mûködött
közre az elõadáson, melyet – mint
2004. óta minden évben – Németh
Lajosné, Györgyi néni rendezett. A
mûsor végén, a szereplõ gyerme-
kek egy-egy szál virággal köszön-
tötték édesanyjukat, nagymamáju-
kat. Az elõadás után süteménnyel
és üdítõ italokkal vendégelte meg

Nagygeresd önkormányzata a ven-
dégeket.

Sajnos megint csak arról kell
szólnom, hogy ez a szép ünnep ér-
dektelenségbe fullad községünk la-
kói részérõl. Épp úgy, mint tavaly,
idén is nagyon kevesen voltak a
rendezvényen. Néhány kivételtõl
eltekintve, ismét csak a szereplõ
gyermekek szülei, rokonai jöttek el
annak ellenére, hogy ez az ünnep-

ség nem csak a mû-
sorban résztvevõ
gyermekek édes-
anyjának szól, ha-
nem minden anyu-
kának.

A mindenkori
szervezõ nevében is
kérem községünk
lakóit, hogy – párt-
állásra, felekezetre,
és klikkesedésre va-
ló tekintet nélkül – a
jövõben nagyobb
számban vegyenek

részt az ilyen rendezvényeken, hisz
a közös ünneplés, az együttlét job-
ban eggyé kovácsolja közösségün-
ket, s erõsíti annak összetartó erejét.
Ennek hiánya – fõleg egy ilyen kis
település esetén – végzetessé vál-
hat, és elõbb-utóbb a közösség
széthullását eredményezi.

Béres Péter
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• Sajtoskál

Horgászverseny Sajtoskálon

Május elsõ napján, napsütéses reggelen
már 6 órakor gyülekeztek a falu horgászai a tó
partján. Elsõként a májusfa került felállításra,
bár nem volt könnyû dolguk a fiúknak, férfiak-
nak, mert az idei évben szép magas fa díszíti
a tópartot.

Ezután a horgászhelyek kisorsolására került
sor, így eldõlt, hogy ki, melyik helyen pecáz-
hat, próbálhat szerencsét. Míg egymást érték
a kapások, addig az asszonyok finom halász-
levet, és pörköltet készítettek a horgászoknak,
és a szép számban összegyûlt érdeklõdõknek. 

A verseny után az eredményhirdetés kö-
vetkezett. Elsõ helyet Gángó Zsolt érdemelte
ki, a második Gurbács Sándor, a harmadik

pedig Gál Balázs lett. A legnagyobb halat
Gurbács Sándornak sikerült kifogni, ami 3,55
kg volt. Nem csak az elsõ 3 helyezettet jutal-
mazta a képviselõ-testület. A szokásoktól elté-
rõen, annak a horgásznak is sikerült hallal ha-
zatérnie, akinek nem sikerült halat fogni, neki
a jutalma egy halkonzerv volt. 

A vidám hangulatnak, és a szép idõnek kö-
szönhetõen késõ délutánig tartott a rendezvény.

BB.

Rövid hírek
Az elmúlt években a globális éghajlatváltozás

miatt egyre többször érkeztek térségünket is inten-
zív esõk és 100 km/óra sebességet is elérõ szélvi-
harok. Idén egyszer már februárban volt hatal-
mas esõzés. Meg is emelkedett a Répce vízszint-
je, s nagyon sok pincében feljött a talajvíz.

Május 11 – 15. között több hónapnyi csapa-
dék hullott hazánk nyugati és Ausztria keleti határ-
vidékén. A Répce május 12-én már áradt, Bük és
Acsád közt kilépett medrébõl. A hét szeles, csa-
padékos napjait követõen május 16-ától vonult le
folyónkon az utóbbi 15 év legnagyobb árhullá-

ma, mely Bükön már lakóházat is veszélyeztetett.
A Bük – Gór – Bõ közti árvízi szükségtározó megnyi-
tásra került, hogy az árhullám ne zúdulhasson rá
a középsõ- és alsó répcementi településekre.
Ilyen nagy „tó” még nem volt eddig a három te-
lepülés közt, mint most néhány napig.

A májusi szélvihar térségünkben a múlt év
elején tombolónál kisebb károkat okozott, de
rengeteg ágat letört, és döntött ki fákat is tele-
püléseinken és az erdõszéleken is. Fotóinkon a
csepregi károkból láthatnak némi ízelítõt.

igás

Árhullám és viharkárok
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Sudár László nyugdíjas tanár
áprilisban ünnepelhette 81. szüle-
tésnapját. Olyan embernek ismer-
tem meg, aki szereti az életet, a
sportot, a mozgást, a természetet,
az embereket, a hasznos tevékeny-
ségeket. Beszélgetésünk fonalát is
e szálakon indítjuk, bogozzuk a tel-
jesség igénye nélkül a múltat.

– Gyermek- és ifjúkorod em-
lékei Sárvárhoz kötnek. Ho-
gyan emlékszel erre?

– Sárvári születésû vagyok, de
fõiskolai tanulmányaim megkezdé-
se után is hazajárogattam, hiszen
az akkoriban beinduló röplabda-
sport még középiskolás éveimben
egy nagyon jó csapatot, közössé-
get hozott létre, aminek továbbra is
tagja maradtam. 

– Hogyan kezdõdött pálya-
futásod a fõiskola elvégzése
után?

– Elõször Veszprém megyében,
Kislõdön voltam 1955-56-ban, Úr-
kútra kerültem. Majd Sárváron dol-
goztam sportfelügyelõként. 

– Mikor és hol kezdõdött pe-
dagógusi pályafutásod?

– 1959-ben jelentkeztem tanító-
ként a szombathelyi járáshoz, ahol
mondták, hogy két település Bük és

Csepreg között választhatok.
Csepregen Szabó János kollegám
tanított testnevelést is, aki szívélye-
sen fogadott, és biztatott, hogy
nyugodtan maradjak itt. Életre szó-
ló barátság alakult ki köztünk.

– Mely sportágak vonzot-
tak? Milyen élmények és ered-
mények vésõdtek be a legjob-
ban emlékezetedbe?          

– Az iskolában a kistornaterem
lehetõséget adott arra, hogy a
gyerekekkel havi tíz forintért külön
tornán foglalkozzunk. Kiváló torna-
csapatot sikerült kialakítani. Érde-
kes volt ennek a szervezése. A ta-
nulók délután könyvestõl és füze-
testõl bejöttek az öltözõbe, s míg a
lányok edzést tartottak, a fiuk ta-
nultak, aztán fordítva. Toronyma-
gasan nyertük a járási versenyeket.
Atlétikán  belül az úgynevezett fu-
tóiskolát sikerült eredményessé ten-
ni, így csapatban megyei 3. helyet
értünk el, úgy, hogy a sportiskolák
elõtt végeztünk.

– Diákkoromból a modelle-
zõ helyiségre emlékszem, aho-
vá csak papucsban szabadott
bemenni.

– Igen, a következõ nagy állo-
más a modellezés volt. 1962-ben
kezdõdött elõször az MHSZ keretén

Napelem az iskolára
Bük Város Önkormányzata nyertes pályázatának köszönhetõen mint-

egy 55 millió forintból napelemes rendszert telepítettek a Felsõbüki Nagy
Pál Általános Iskola és Szakiskola épületére, mintegy 347 négyzetméteren.
Ennek során 204 modult helyeztek fel az intézményre, mely összességé-
ben 49,98 kW teljesítményre képes. Az önkormányzat korábban többször
nyert vissza nem térítendõ támogatást a KEOP pályázatokon, melynek kö-
szönhetõen napkollektorok kerültek közintézményekre, és ezzel azok me-
legvíz-ellátását tudták olcsóbbá tenni.

Molnár Zoltán

belül.  Horváth Pisti, aki késõbb vi-
lágbajnok lett, sebességi hajómo-
dellezésben a hóna alatt hozott
egy dobozt egy lombfûrészkerettel,
néhány lemezzel, léccel, és kért,
fogjunk hozzá a modellezéshez, hi-
szen hallotta, hogy én szívesen fog-
lalkozom ilyesmivel. Tevékenysé-
günket az iskola udvarán lévõ ko-
csiszínben kezdtük, majd azt kibõ-
vítve, kiépítve jött létre a modellezõ

klub. Lehetõségünk nyílt nagyobb
munkák készítésére is. Az akkori
gyerekek, de még a felnõttek szá-
mára is fogalom volt a kisebbik, az
árvízi hajó, a Bikini, illetve a késõbb
épült nagy hajó, a Táltos, ami 15
évig szállította Balatonberényben a
gyerekeket partközelben. A balato-
ni üdülés feltételeinek megteremté-
se is a modellezõktõl indult ki. Az is-
kolaudvaron készítettük a házele-
meket, aztán teherautóval elmen-
tünk a Balaton partjára, s ott fölállí-
tottuk õket.

– A felsoroltakon és a verse-
nyeken kívül miben látod e te-
vékenység jelentõségét?

– Akik negyedikben  vagy ötö-
dikes korukban elkezdtek dolgozni
a modellezõ szakkörben, késõbb
mérnökök lettek, vagy az asztalos-
iparban dolgoztak, felhasználva itt

szerzett ismereteiket, kézügyessé-
güket. Az iskola befejezése után
sem szakadt meg a kapcsolat, hi-
szen klubtagként tovább dolgoz-
tak, s bejárták az egész országot
mint a megyei válogatott tagjai
hajó- és repülõmodellezésben.

– Ugorjunk néhány évtize-
det? Hogyan folytattad kialakí-
tott aktív életformádat Nyugdí-
jas korodban?

– Körülbelül 15 éven
keresztül a szõlészet
mellett méhészkedtem
is. Az egyik kedvtelésem
mindig táplálkozott egy
másikból. Így a méhész-
kedés is inspirált újabb
tevékenységre, hiszen
télen el kellett készíteni
a kaptárokat és a kere-
teket. Késõbb gépeket
vettem, kiváltottam az
iparengedélyt, használ-
ható dolgokat készítet-
tem. Egy gereblyével
kezdtem, aztán követ-
kezett a kaszanyél, je-
lenleg 42- féle faipari

terméknél tartok. A következõ hob-
bi, a vasútmodellezés, ezek bevéte-
lébõl táplálkozott, hiszen drága
kedvtelésrõl van szó.  Én az un. kerti
kisvasút kategóriát választottam.
Szombathelyen és az évenként
megrendezendõ balatonlellei kiállí-
táson is részt vettem.

– Véleményed szerint  mi a
hosszú élet titka?

– A túlzások nélküli egészséges
életmód, az állandó mozgás, az al-
koholfogyasztásban a mértékletes-
ség, a hasznos lekötöttség, az em-
bernek éreznie kell, hogy amit csi-
nál, annak van valami értelme.

– Elégedett vagy az életed-
del?

– Szeretek élni, addig, amig az
egészségem engedi, hogy örülhes-
sek neki.

Sárváry Zoltán

Nyolcvanon túl is hasznos
kedvteléseinek hódolva
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• Peresznye
Peresznyén energiatermelõ
lett a plébánia

Peresznye a térség egyik legjelentõsebb
katolikus vallási helyszíne, ahol a településen
élõk valamennyien hívõk. Életük szerves része
a hitélet, a kapcsolat az egyházzal. Az egy-
házközség törekszik a hasznos, példaértékû
kezdeményezésekhez kapcsolódni, a szemlé-
letformálásban részt venni. Ennek megtestesí-
tõje a jelen projekt, amelyben a plébánia
energiaellátásának korszerûsítése a cél, meg-
újuló napenergia hasznosítással, napelem-
rendszer beszerzésével.

A Peresznyei Plébánia a település legma-
gasabb pontján, közvetlenül a templom
szomszédságában található. Az egyházköz-
ség tevékenysége a plébánia épületéhez kö-
tõdik, ahol az egyesület LEADER támogatással
megvalósította az épület energia ellátásának
fejlesztését.  

Cleen 72 cellás monokristályos napelem-
rendszer került beszerzésre.

A rendszer 2-2 panelenként 1-1 db CLEEN
PVDUO360-72 bevizsgált ENECSYS mikroinverter-
rel került felszerelésre, 195 vagy 200 napelem-
hez, garantált hatékonysága 95% (- 40 - 85 °C). 

Társadalmi szinten szemléletformálást is szol-
gál a projekt, hisz a megújuló energiák haszno-
sítására a lakosság, egyéb szervezetek és a tér-
ségbe érkezõk közvetlen környezetükben gya-
korlati ismereteket szerezhetnek. Példaértékû
kezdeményezés, ami várhatóan követõkre talál
a magán- és közszférában egyaránt. 

Keszei Andrea

Rövid hírek

Május 18-án délután Csepreg Város Önkor-
mányzata, a csepregi Olvasókör és a csepregi
Mûvelõdési ház megemlékezést tartott a
Holokauszt 70. évfordulójára.

A holokauszt a náci Németország által kontrol-
lált területeken, a második világháború alatt vég-
rehajtott, a német kormány által eltervezett és irá-
nyított népirtás. Jelentése: teljesen elégõ áldozat.

70 éve a magyar zsidóság közel kétharma-
dát elpusztították. Az üldözés és a népirtás több
lépcsõben valósult meg. Közel fél millió magyar
zsidó került Auschwitzba. Akiket nem öltek meg
azonnal a gázkamrába, azok munkatáborba
kerültek.

A mûsorban közremûködött a csepregi
vegyeskar, a Vocal Spirit és a csepregi Csicser-
gõk. Az ünnepi beszédet Márkus Sándor, a
szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke mondta. A
rabbi beszédében elmondta: a németek „ csak
„ megölték a családtagjaikat, a magyarok vi-
szont elõtte alaposan megalázták, megverték,
és kifosztották az amúgy magukat magyarok-
nak valló zsidókat. Megbocsájtani addig nem
tud, amíg történelem hamisítás folyik.

Az átélt borzalmakról Hirschler Borbála, Bori
néni holokauszt túlélõ, egykori csepregi lakos
emlékezett.

A 92 éves Bori néni elmondta: 1944 májusá-
ba vitték be õt és családját a csepregi gettóba.
Majd Sopronba kerültek, de itt sem maradtak
sokáig, úgy tudták, hogy mennek tovább Né-
metországba dolgozni. Egy percig sem gondol-
ták, hogy megölni viszik õket.

Az Auschwitzbe való útról a következõt me-
sélte Bori néni: Embertelen körülmények között

tartott a 3 napi út. Kb. 90 személy volt bezsúfol-
va a vagonba. Víz, étel nélkül. A szükségletek-
hez két vödör, ami a leláncolt vagonokból nem
volt üríthetõ. Már pár halott is volt köztük.

El lehet képzelni milyen volt így „utazni“.
Miután megérkeztek elõször édesapjától kel-

lett elválniuk, majd az édesanyjától és testvéré-
tõl. Velük már többet nem is találkozott. A meg-
próbáltatások azonban nem értek véget. Követ-
kezett a munkatábor.

Bori néni Svédországba került, onnan költö-
zött vissza Magyarországra.

Csepregre a mai napig szívesen emlékezik
vissza. Fõleg az Õ legszebb csepregi helyére a
Promenádra. Napjait lánya és négy unokája kö-
rében éli.

Az ünnepi mûsor után leleplezték a Jókai ut-
cában, az egykori gettónál az emléktáblát,
mely Polgár Katalin és Szabó László kõfaragó
munkája.

A Megyei Közgyûlés, a csepregi Polgármes-
teri Hivatal,  a mûvelõdési ház valamint az Olva-
sókör koszorúzott, a zsidó közösség tagjai gyer-
tyát gyújtottak, és egy-egy követ helyeztek el a
emlékezés jelképeként. Virágot vinni nem illik,

ellenben a megemlékezõ helyezzen el egy kavi-
csot a síron Ez a szokás nagyon õsi eredetû. Je-
lentése lényegében az, hogy az élettelen sírja
fölé csak élettelen dolgot helyeznek, nehogy az
emlékét megsértsék azzal, hogy valamely élõ
dologgal azt hangsúlyozzák, hogy õ mér nem
él, hogy nincs közöttük.

Bár az idõ nem éppen volt kedvezõ, többen
az egykori gettótól kisétáltak a járási zsidó teme-
tõbe a holokauszt emlékmûhöz.

S.Bogi

Olvasókör 
emlékezett Csepregen
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Május 23-án felavatták a város új játszó- és
közösségi terét, melyet a VII. Városi gyermeknap
alkalmából Ágh Péter országgyûlési képviselõ és
Vlasich Krisztián a Városfejlesztési és Pénzügyi Bi-
zottság elnöke adott át. 

A Csepregi Sport-
egyesület vállalta, hogy
a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Alaphoz
pályázatot nyújt be,
melynek támogatási ké-
relmére a döntéshozó
9.999.489 Ft, 33.332
Euro támogatásban ré-
szesítette az egyesületet.

Vlasich Krisztián ün-
nepi beszédében ki-
emelte a gyermekekkel
való mindennapi törõ-
dést és odafigyelést,
hisz mint fogalmazott:
„Ha most kihagyod az
együttlét meghitt perceit, évek múltán talán már
a meghitt beszélgetéseket sem igénylik... Vissza-
hozhatatlanok és megismételhetetlenek a gyer-
mekkor napjai, hetei, hónapjai. Téglák ezek,
amelyekbõl felépül a felnõtt élet.” Felidézte a
korábban itt állt játszótérre vonatkozó megmen-
tési törekvéseket, megköszönte a tervezõ, pá-
lyázatíró, kivitelezõ csapat munkáját, valamint
az UTIRO LEADER egyesület szakmai támogatá-
sát. Kihangsúlyozta, hogy a fejlesztések itt még
korántsem érnek véget, s a jövõben is folytatód-
ni fognak, melyet országgyûlési képviselõ úr je-
lenléte is megerõsít.

Egy város jövõjét a felnövekvõ nemzedék je-
lentõsen meghatározza, ezért különös figyelmet
kell szentelnünk már most gyermekeinkre, hangsú-
lyozta Ágh Péter ünnepi beszédében. Egyben kö-

szönetet mondott Vlasich Kriszti-
án Bizottsági elnöknek azért,
hogy a gyermekek számára oly
fontos közösségi és játszótér lét-
rehozásában „oroszlánrészt” vál-
lalt. További kitartó munkát és
hasonló szép eredményeket kí-
vánt a képviselõnek és Csepreg
városának.

A köszöntõbeszédek, a szalag átvágása és a
piros, fehér, zöld lufik eleresztése után a gyerekek
azonnal birtokba vehették az új, szabványoknak
megfelelõ játszóteret, majd kezdetét vette a színes

és mozgalmas gyermeknapi programsorozat a
Malomkertben. A helyi tehetséges óvodások és is-
kolások mûsora után a rock and roll-é lett a fõsze-
rep, hisz látványos elemekkel fûszerezett mûsorral
kápráztatták el a kilátogató közönséget. Aki har-
cos kedvében volt az sem csalódott, hisz a BUDO
SE csepregi szakosztálya látványos bemutatóval
készült. A Mosoly tánccsoport lendületes zumba
és hastánc bemutatóját követõen a Tarisznyás
együttes Csengõ-bongó elõadása, majd a Holle
anyó színház Egér a Marson címû meséje kápráz-
tatta el a gyermekeket. De volt arcfestés, csillám-
tetoválás, ugrálóvár, élõ csocsó és sokak kedven-
ce az óriás csúszda is.

A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület, a
Csepregi Sportegyesület, a Petõfi Sándor Mûve-
lõdési- Sportház és Könyvtár, Csepreg város ön-
kormányzata és számos együttmûködõ partner

összefogásának köszönhetõen idén is méltókép-
pen megünneplésre került a Városi gyermeknap
Csepregen!

yde

Egy álom vált valóra Csepregen!
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• Répcevis

„Tavaszi szél vizet áraszt, 
virágom, virágom”

Ünnepelni gyûltünk össze május elsõ va-
sárnapján a kultúrotthonban. Sok helyen a vi-
lágon ilyenkor köszöntik az édesanyákat, mi is
így tettünk, és versekkel, énekekkel és a szív
szeretetével fejeztük ki hálánkat az életünkért
és a sok gondoskodásért. 

Hagyományainkhoz híven az óvodások
kezdték mûsorukat, szép elõadást láthattunk
tõlük, majd az iskolások és középiskolások kö-
szöntötték szeretteiket nagy költõink szavaival.
Legyen az õ szerepvállalásuk példa arra,
hogy kifejezzük hálánkat és szeretetünket,
nem csak május elsõ vasárnapján, de az év
többi napján is.                                       Vis

„Szép május jöjj, 
hogy ébreszd a fáknak ágait” 

Hagyományteremtõ szándékkal „falu május-
fát” állítottak a férfiak Répcevisen a lányoknak
és az asszonyoknak. A kerékpáros pihenõ mel-
letti tér jó helynek bizonyult a vidám hangulatú
eseményhez, amin a tradíciótól eltérõen a lá-
nyok is részt vettek, és némi kedvcsinálóval, fo-

lyékony kenyérrel támogatták férfiúink munká-
ját. Köszönetképpen, és a jó hangulatú
együttlét megismétlésének céljával szerveztük
meg a hónap végén a májusfa kitáncolását,
amire a falu apraja-nagyja is hivatalos volt,
hogy együtt, igazi közösséget alkotva ünne-
pelhessük a termékeny nyarat.                   Vis

Rövid hírek

Két éve már közöltük a hírt, hogy ifj. Baranyai
Lajos a Belga Királyi Zeneakadémián folytatja
tanulmányait. Azóta ismét itthon van, de az el-
múlt években több külföldi országban is megfor-
dult. Ennek kapcsán beszélgettünk a tehetséges
fiatalemberrel.

– Kezdjük a múlttal. Hány zenészgene-
ráció él a család emlékezetében?

– Legalább hat generáció a zenélésbõl élt.
Akire még a bükiek emlékeznek, dédapám: Gyu-
la bácsi, népies nevén Jecke, Bük ismert és tisztelt
prímása volt. Már az õ édesapja és nagyapja is
zenélt. Nagyapám bõgõn játszott. Édesapám pe-
dig az ország egyik legjobb klarinétosa.

– Ennyi elismert zenész után szinte ter-
mészetes volt a zenei pálya választása?

– Életem elsõ 8,5 évében Budapesten lak-
tunk, már ott a Rákoskeresztúri Zeneiskola nö-
vendéke voltam. A család hazaköltözött Bükre,
ekkor a csepregi, majd a szombathelyi Bartók
Béla Zeneiskolába jártam hegedû szakra. Kö-

zépiskolám a Szombathelyi Mûvészeti Szakkö-
zépiskola és Gimnázium, majd 3. osztálytól a bu-
dapesti Dugonics András Gimnázium volt. Érett-
ségi után egy évig már zenélésbõl éltem, köz-
ben magánórákra jártam. A következõ évben
felvételt nyertem a gyõri Széchenyi István Egye-
tem Varga Tibor Zenemûvészeti Intézetébe, ahol
zenetanár – kamaramûvész diplomát szereztem.
A Master képzés végén pedig hegedû tanár –
mûvész diplomát kaptam. Az egyetem elvégzé-
se után következett a Belga Királyi Zeneakadé-
mia 1 évfolyama. A 2. évfolyam, vagy a doktori
képzés még hátra van.

– Közben fellépések is voltak?
– Már az egyetemi évek alatt több nemzetkö-

zi kurzuson és versenyeken vettem részt. A Brüssze-
li tanulmányok mellett pedig hegedûtanárom,
Sebestyén Katalin Sebastian String Kamarazene-
karában és a Brüsszeli Filharmonikusoknál játszot-
tam, és vendégszerepléseim is voltak.

– Sok magyar zenemûvész dolgozik kül-
földi országokban?

Büki hegedûs
Kínában



9

2014. június IV. évfolyam
 6. szám

 
•

w
w

w
.repcevidek.hu

– Persze, nagyon elismertek és keresettek
honfitársaink. A svájci nyári kurzusomat Stuller
Gyula hegedûmûvész vezette.

– Most hogyan telnek a napjai?
– Jelenleg a Büki FIP iroda munka-

társa vagyok. Mellette levelezõn vég-
zem a Közszolgálati Egyetem Ma-
gyarországon élõ kisebbségek refe-
rensi képzését.

– Miért nem zenei pályán dol-
gozik?

– Fõállásban nehéz elhelyezked-
ni. Megpályáztam egy zenetanári ál-
lást, de nem vettek fel, mert 3 éves
szakmai gyakorlatot kértek. Ez egy
kezdõnek honnan lenne? Alkalmi sze-
repléseim viszont akadnak: kisegítõ
állásom van a Soproni Szimfonikusok-
nál, tagja vagyok a soproni Kónyai Ti-
bor Orchestrának, szólistája a Pan-
non Cigányzenekarnak, magán he-
gedûtanárként dogozok Ausztriában,
a télen pedig az osztrák Johann
Strauss Zenekar két hetes kínai turné-
ján is részt vehettem.

– Hallhatnánk bõvebben ez utóbbiról?
– A zenekar magyar származású vezetõje hívott

meg a turnéra, melyre a múlt év végén, ez év ele-
jén került sor 14 kínai nagyváros zsúfolásig telt, új
hangversenytermében. Minden nap felléptünk, s a

városok közt is repülõgéppel vagy szuper vonaton
(340 km/óra sebességgel) utaztunk.

– Akkor sokat nem láttak Kínából.
– Éppen eleget. Ugyanis a fellépések után

körül néztünk a városokban. Mindenütt hatal-
mas, új városnegyedek épültek. Éjjel is óriási a
nyüzsgés, rengeteg a jármû, elég nagy a
szmog. A piacok éjjel is nyitva tartanak. Még
mindig jelentõs a Mao-tisztelet. Pekingben a Til-
tott városba is sikerült bejutnunk.

– Milyen tervei vannak a jövõjével kap-
csolatban?

– Még nem döntöttem el, hogy a brüsszeli 2.
évfolyamot végzem el, vagy a doktori képzést

választom-e, s azt is külföldön.
– Miért?
– A magyarországi tandíjak jóval

nagyobbak, mint a külföldiek. Igaz ott
viszont a mindennapi költségek drá-
gábbak, de ezek jó részét szereplések-
kel meg lehet keresni. Hiszen a kinti fel-
lépti díjaik is nagyobbak a hazaiaknál.
Az itthoni fellépések mellett nyáron
Franciaországban fogok koncertezni
Schön Rudolf hegedûmûvésszel. Várha-
tó egy újabb, az elõzõnél hosszabb kí-
nai turné is.

– Milyen nyelven beszél egy kül-
földön turnézó magyar zenész?

– Az angol az alapnyelv, azt szinte
mindenhol megértik. Társalgási szinten
beszélek németül, franciául és hollan-
dul is.

– Mennyi gyakorlásra van szük-
sége egy hegedûmûvésznek?

– Gyakorlásból sose elég, de minimum 3-4
óra napi gyakorlás szükséges.

– Köszönöm a beszélgetést. Jó egészsé-
get és további sikereket kívánok. 

Sági Ferenc
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Rövid hírek
• Egyházasfalu

Gyarapodik a falu
Az Egyházasfalui Önkormányzat 17.888.920

Ft-ot nyert az önkormányzat épületének és az
egészségháznak felújítására.  A pénzbõl létre-
hoztak még egy falupajtát színpaddal, ami kivá-
ló rendezvénytér ként szolgál. Az épületeken ki-
cserélték a tetõszerkezetet, nyílászárókat vala-
mint a homlokzati szigetelést is elkészítették. A
projekthez az önkormányzat még kb. 6 millió fo-
rintot tett hozzá.

Az idei évre tervezünk még, járdafelújítást és
kátyúzást is. A jövõt illetõen dolgozunk egy ka-
merarendszer valamint egy energetikai pályá-
zaton is 24 500 000 Ft értékben

Sándor József polgármester

Elsõáldozás és Bérmálkozás
Május harmadik vasárnapján a rossz idõ el-

lenére, nagyon szép ünnepre gyûltek össze
Egyházasfaluban.  A Szent György templom ha-
rangja tíz gyermek elsõáldozására hívta össze a
falu lakosait. Két lány és nyolc fiú járult elsõ alka-
lommal a szentáldozáshoz. A szentmisét Szabó
Miklós plébános úr celebrálta és a keresztényi
énekkar közremûködésükkel még szebbé vará-
zsolták ezt az ünnepi szertartást.

A bérmálás szentségének kiosztására 2014.
május 25-én vasárnap került sor Egyházasfalu-
ban. Ezen a szép tavaszi délelõttön hat fiatal
várta, hogy magához vehesse a hét szentség
ajándékának egyikét. Az ünnepi szentmise dél-
elõtt 10 órakor kezdõdött. Szabó Miklós, a köz-
ség plébánosa mellett, Nagy József prépost ce-
lebrálta a misét, aki több alkalommal megem-
lékezett a falu egykori fõpásztoráról, Varga Imre
esperes úrról, valamint õ szolgáltatta ki a bérmá-
lás szentségét a fiataloknak. A szép szertartás
ünnepi hangulatát a keresztényi kórus is emelte
közremûködésével.                                      G.R.

Május utolsó vasárnapján, híven a hagyo-
mányainkhoz idén is megemlékeztünk települé-
sünk világháborúkban elesett hõseirõl.

E nap megünneplésének eredete 1917-
re nyúlik vissza, mely évben törvény kötele-
zett minden települést arra, hogy katonaáldoza-
tainak emlékét méltóképpen megõrizze az utó-
kor számára.1946-tól ezek az emlékezések el-
maradtak, egy 2001-ben megalkotott tör-
vény nyilvánította újból emlékünneppé, a hõ-

sök iránti tisztelet emlékünnepévé május utolsó
vasárnapját. Az idei évben két évforduló-
ra is emlékeztünk:az elsõ világháború kitörés-
nek 100. és a holokauszt 70. évfordulójára.
Az ünnepség a templomban vette kezdetét,
ahol Molnár László polgármester köszöntöt-
te az emlékezõket. A Himnusz közös eléneklé-
se után Galavics Adrienn adott történelmi átte-
kintést és vázolta az okokat, melyek az elsõ vi-
lágháború kitöréséhez vezettek. 

Ezt követõen Molnár Barbara szaval-
ta el Patyi István: Estharang szól a csatatéren cí-
mû versét. A polgármester beszédében méltat-
ta a hõsöket, akik a távoli harctereken áldoz-
ták életüket és helytállásukkal példát adtak ha-
zafiságból. Elmondta, hogy ezek az emlékna-
pok fontosak, mert általuk kapnak tisztele-
tet azok, akiktõl ezt évtizedeken át megtagad-
ták. A lélekharang szólt az elsõ világháború-
ban elesett 29, a második világháborúban el-
esett vagy eltûntnek nyilvánított 15 áldozatért,
településünk egyetlen polgári áldozatá-
ért és 5 zsidó honfitársunkért, akik az auschwitzi
koncentrációs táborban lelték halálukat.
Ez utóbbi vészterhes korszakra ismét Gala-

vics Adrienn emlékezett, majd Radnóti Miklós:
Töredék címû verse hangzott el Molnár Barba-
ra elõadásában. Mindenkit meglepett, sokak-
nak könnyeket csalt a szemébe Kovács Pista bá-

csi éneke, mely dicsõ történelmünkrõl, nagy ki-
rályainkról és a fájó Trianon ejtette sebek-
rõl szólt. Põcze István lelkész úr II. János Pált idéz-
ve kezdte beszédét: “a múltra való emléke-
zés a jövõ iránti elkötelezettséget jelenti“. 

E gondolat jegyében folytatta, fûzte to-
vább szavait, mondandójának fáklyaként világí-
tó üzenete az volt, hogy a hõsök tisztelete nél-
kül nincs jelen és jövõ sem lehet.

Az ünnepség a templomtéren, az 1934-
ben felállított hõsi emlékmûnél folytatódott,
ahol a képviselõtestület tagjai elhelyez-
ték a megemlékezés koszorúit. A zsidó áldoza-
tokra emlékezve, a koszorú mellé zsidó szokás-
hoz híven apró köveket is elhelyeztünk. Megem-
lékezésünk a Szózat hangjaival zárult.

Haller Erzsébet

Hõsök napi emlékezés
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Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban
bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi
tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A
grófnõ (nem grófné) a férje halálától, 1799 végétõl
kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig,
1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több
birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leve-
leket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A grófnõ
(nem grófné) a férje halálától, 1799 végétõl kezdve a nevelt fia, Izidor nagyko-
rúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
az Országos Levéltár õrzi: MOL P 234, 56. cs.)

Kétszáz éves levelek 
a csepregi uradalomból      15.

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

1808. december 30.
(Sopronból jelentkezett.)

Slavoniábul tegnapi napon az alkalmatosság meg érkezett és azon
alkalmatosságal fell jött Daruvári Porkolábot fell küldöm Méltóságához
Posonban.

Mint hogy mái Napon az épéttõ Mesterrel fell jöttem Sopronban, vévén itt
kegyes Levelét Méltóságanak, abban irott kegyes parantsolattya szerént
Hoffernétûl a pénzt fell vettem, ki is nem nyolcz, hanem tiz ezer forintokat adott
által, azzal a reménységgel, hogy még azon két ezer forintot is méltósztatik
kegyessen ell fogadni. A neve azon Aszonnak Catarina Hoffer, alázatossan
tsókolla kegyes kezeit Méltóságának, és alázatossan könyörög, hogy ezen
Capitalistul 6. per centum járandó interesnek ki fizetésést fél Esztendõnként
méltósztatna kegyessen meg rendelni.

Balogh Jánosné Horváth Terézia muzeológus, Budapest

w w w . r e p c e v i d e k . h u

Az Európai Unió vissza nem térítendõ tá-
mogatásával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával megvalósult TÁMOP-
3.2.4.A-11/1-2012-0015 projekt lezárására
került sor május 16-án a Büki Mûvelõdési és
Sportközpontban.

Tóth Tamás intézményvezetõ köszöntõjé-
ben hangsúlyozta, hogy a könyvtár szerves
része a büki kultúrának. A pályázat kidolgo-
zása és megvalósítása
során szinte szárnyal-
tak a kollégái.

Haizler Lászlóné in-
tézményvezetõ-he-
lyettes, projektmene-
dzser Mesélj nekem,
mesélek neked cím-
mel ismertette a pro-
jekt lebonyolítását. El-
mondta, hogy elõzõleg egy másik EU-s pá-
lyázat segítségével modernizálták a könyv-
tár számítógépes rendszerét, s megújították
a bútorzat egy részét is. Fõleg a fogadó tér
és a gyermekkönyvtár újult meg, s vonzza a
látogatókat. A Tudás(Tár)ház pályázaton kö-
zel 20 millió forintot kaptak az elképzeléseik
megvalósítására. Olvasásnépszerûsítõ
programokat szerveztek, melyek közül a
múlt évben és idén is kiemelkedtek a Ma-
gyar Kultúra Napjához és a Költészet Napjá-
hoz kapcsolódó rendezvények. Több mû-
sorra, Jordán Tamással közös versmondásra
is sor került. Jól sikerült a tavalyi mesetábo-
ruk, melyet a nyáron ismét megtartanak.

Számos rendezvénnyel valósították meg
másik fontos céljukat, az élményközpontú

tanulás segítését. Ebbe a munkába bekap-
csolódott dr. Fûzfa Balázs és dr. Csider Sán-
dor egyetemi tanár, Sudár Lászlóné Molnár
Zsuzsanna író. A jobb agyféltekés rajzoláso-
kat Sándorné Bogáth Margit pszichológus
vezette. Sikeres volt meseíró és illusztráló, va-
lamint az SMS-versíró pályázatuk is. 26 esti
mesét mondtak el büki közéleti személyek a
Trió TV Dunántúl kamerája elõtt, melyek

adásba is kerül-
tek, és a TV hon-
lapján bármikor
ismét megtekint-
hetõk. Számító-
gép felhasználó-
képzõ tanfolya-
mokat is tartot-
tak, melyek tan-
anyagát maguk

készítették el. Folytatódott a retrospektív
konverzió, melynek keretében 1200 helytör-
téneti fotót digitalizáltak és a Büki Újság
2000 cikkét dolgozták fel. Új – ötnyelvû –
könyvtári honlap készült, melyen keresztül a
nap 24 órájában elérhetõ katalógusuk, sõt
már okostelefonon is kereshetnek a regiszt-
rált olvasók a könyvtár adatbázisában.

A TIOP és TÁMOP pályázatok megvalósí-
tásával Bük város és mûvelõdési intézmé-
nye is újabb értékekkel gazdagodott. A le-
bonyolítók pedig sok új tapasztalatot szerez-
tek. A projektzáró második részében
Pallósiné dr. Toldi Márta, a Berzsenyi Dániel
Könyvtár igazgatója tartott Értékek a változó
idõben címmel érdekes, szociológiai elõ-
adást.                                                    SF

Tudás(Tár)ház projektzáró
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• Iklanberény
A májusfa a természet újjászületésének szim-

bóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-
szerte ismert szimbolikus kelléke.

A májusfát csoportba szervezõdve állították
a legények a lányoknak, akiknek ez nagy meg-
tiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre al-
kalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítet-
tek éjjel vagy kora hajnalban. Általában színes
szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Általában
az udvarló legény vezetésével állították a fát,
de egyes területeken a legények a rokonlá-

nyoknak is állítottak fát. Gyakran a közösségek-
nek is volt egy közös fája, Ezt a hagyományt az
iklanberényi „legények“ idén is felelevenítették.
A jó hangulatról Berényi Gábor és a sok finom
étel-ital gondoskodott. Legalább erre a pár
órára ismét közösségé kovácsolódott össze e kis
település magyar és külföldi lakosa. Megfogal-
mazódott többekben, hogy legalább havonta-
kéthavonta jó lenne összejönni és beszélgetni.
Reméljük, hamarosan újabb összejövetelrõl szá-
molhatunk be.                                        S.Bogi

Rövid hírek
Az amerikai kezdeményezésre szervezett

Csillagászat Napján, idén május 10-én rendezte
meg a Gotthard Amatõrcsillagászati Egyesület a
Naprendszertúrával egybekötött asztromajálist.

A Büki Mûvelõdési és Spotközpont elõtti téren
az egyesület tagjai felállították a Naprendszer
kicsinyített modelljét, valójában a bolygómo-
dellt és két távcsövet. A 308
cm átmérõjû Napmodell kö-
zelében levõ Föld méretará-
nyosan már csak 2,83, az óri-
ásbolygó Jupiter 31,67 cm
lett. A Zsiráig tartó kerékpárút
mentén kimérték – méretará-
nyosan – a bolygók távolsá-
gát, s krétával jelölték. A
Mars még a lakótelep elõtt
volt (505 m), de a Jupiter már
a belterület határán kívülre
(1.728 m), a Szaturnusz a
Csepreg-szentkirályi körforgalom elé (3.176 m),
az Uránusz a szakonyi felsõ faluvég közelébe
(6.396 m), a Neptunusz Zsira község központjá-
ba került (10.000 m)

Ezen a szombaton munka- és iskolai tanítási
nap volt. A gyönyörû idõben az egyéni érdeklõ-
dõk mellett több általános iskolai osztály is kilá-
togatott a térre. A távcsövekkel végzett Nap
megfigyelések során jól láthatók voltak a nap-
foltok. Matisz Attila nyugdíjas középiskolai tanár,
az egyesület vezetõségi tagja, a bolygómodell
készítõje rövid ismertetést tartott a Naprendszer-
rõl. Azt is elmondta, hogy ebben a méretarány-
ban a Föld összes vízkészlete csak egy cseppnyi
lenne. Hasonlóan, ha az összes levegõrétegün-
ket normál nyomáson egy gömbbé formálnánk,
Európa méreténél kisebb gömböt kapnánk.

Az érdeklõdõkkel több gyalogtúrát tettek a
belsõ Naprendszerben. Délután Csepregbõl és
Zsiráról kerékpáros csoportok érkeztek. Az ismer-
tetõ és a Nap-megfigyelés után a társaság brin-
gázva járta be az egész bolygórendszert. A

csepregiek az államhatárnál rövid pihenõt tart-
va, még Locsmándra, a törpe bolygók „Kuiper-
öv”-ébe is átkerekeztek.

Sági

Asztromajális Bükön
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2014. március 17-én tárgyalta Csepreg Vá-
ros Képviselõ- testülete az Egészségház 2013 évi
beszámolóját. Most ebbõl szeretnék egy rövid
ízelítõt átadni az Olvasóknak.

Annak ellenére, hogy néhány éve javulás ta-
pasztalható a magyar lakosság egészségi álla-
potában, mi magyarok rosszabb minõségû és
rövidebb életre számíthatunk a többi uniós or-
szág lakosságához képest. 

A népesség egészségi állapotát, és a várha-
tó élettartamot, a társadalmi, gazdasági ténye-
zõk, az emberek életmódja és az egészségügyi
ellátórendszer is befolyásolja.

Csepregen a jelenleg mûködõ struktúra szin-
te teljes körû. Alap és szakellátás egyaránt mû-
ködik. Viszonylag rövid várakozási idõvel, utazás
nélkül, 1 helyen többféle probléma is orvosolha-
tó. Az egészségügyi ellátás elsõdleges célja az
egészségi állapot javítása, illetve az egészség
megõrzése, fejlesztése. Ezen célok eléréséért
dolgozunk a csepregi Egészségházban is.

Szervezeti felépítésünk a következõ: Alapel-
látási szint: háziorvosi szolgálat, fogászati ellá-
tás, védõnõi szolgálat. Szakellátási szint:
járóbeteg szakellátás, laboratórium,
fizioterápia. Az alapellátás olyan ellátási forma,
melyet a lakosság közvetlenül, a lakóhelyén,
beutaló nélkül érhet el. Ezen szint mûködtetése
az önkormányzatok számára kötelezõ feladat. A
háziorvosi szolgálat területi ellátási kötelezettsé-
get vállalva, a szakhatóság által kiállított mûkö-
dési engedélyben meghatározottak szerint biz-
tosítja a lakosság ellátását. Feladatai:gyógyító-
megelõzõ ellátás, akut vagy krónikus betegsé-
gek kezelése, tanácsadás, szûrés, szükség ese-
tén beutalás. A felnõtt háziorvosi és a fogászati
ellátást az orvosok vállalkozóként maguk mû-
ködtetik.

2012.01.01-tõl a házi gyermekorvosi körzetet
a háziorvos nyugdíjba vonulása miatt, az önkor-
mányzat mûködteti, mivel csak helyettesítõ
gyermekorvos jelentkezett a feladatra.

A praxis betöltetlensége ismert a szakhatósá-
gok a megyei kórház, és a vas megyei gyer-
mekorvosok körében, de sajnos nincs jelentkezõ
a feladatra. Mivel helyettesítés történik, ezért 8,5
óra a heti elõírt rendelési idõ. 

A háziorvosok átlagéletkorának növekedése,
létszámának és a szakma presztízsének csökke-
nése miatt félõ, hogy nemcsak Csepregen, de
országos szinten is problémás lesz a háziorvosi

ellátás. A védõnõi szolgálat feladata a gondo-
zott családokban elõforduló egészségi, mentális
és környezeti veszélyeztetettség megelõzése ér-
dekében, segítségnyújtás a helyes életvitelhez,
a harmónikus, szeretõ családi környezet kialakí-
tásához. Jelenleg településünkön 2 körzet mû-
ködik. A védõnõk a helyi ellátandókon túl Tor-
másliget és Tömörd lakosainak, valamint a
csepregi iskolák tanulóinak ellátását végzik. 

A gondozott családok száma stagnál, 2013-
ban 20 élveszületés volt, amely csökkenést mu-
tat az elõzõ évekhez képest. Mivel ez a szám

hosszabb távon több intézmény mûködését is
befolyásolja, fontos volna helyi szinten segíteni a
fiatalok letelepedését és a gyermekvállalási
kedvet.

A védõnõk nemcsak tanácsadási idõkben,
hanem fogadóórákon, és az igényekhez iga-
zodva, egyeztetett idõpontokban is állnak a
gondozottak rendelkezésére.

A szakellátás beutalóval igénybe vehetõ
egyszeri vagy alkalmankénti ellátás. 

A járóbeteg szakellátás ellátási területe
Csepregen kívül a következõ településekre ter-
jed ki: Tömörd, Tormásliget, Szakony, Gyalóka,
Répcevis, Sopronhorpács, Bük, Bõ, Gór, Und, Si-
maság és Völcsej. Heti 16 óra rendelésbõl 1 óra
terhesgondozás, 2 óra nõgyógyászati, 4 óra re-
umatológiai, 4 óra ideggyógyászati, 2 óra bel-
gyógyászati és 3 óra ultrahang szakrendelés.

Minden szakrendelésre idõpontot kell kérni,
és a nõgyógyászat kivételével háziorvosi beuta-
ló szükséges. 2013-ban összesen 3138 beteg
kereste fel a rendeléseket. 

A laboratórium 2007 óta vérvételi helyként
mûködik, vagyis a minta levétele helyben törté-
nik, a vizsgálatokat a szombathelyi Központi La-
boratórium végzi. A labor megléte kiváló diag-
nosztikai hátteret nyújt a szak- és háziorvosoknak
egyaránt, hiszen a gyorsan megkapott lelet
alapján idõben elkezdõdhet a gyógyítás. 2013-
ban 4821 beteg jelent meg a laborban.

A fizioterápia a hagyományos orvoslás része,
mellyel kezelhetõk izületi elváltozások, gerinc-
bántalmak, izomfájdalmak, mozgásszervi be-
tegségek és egyéb sérülések utáni állapotok.
2013-ban a fizioterápián 2056 kezelés történt.

2014. januárjában a fizioterápiás asszisztens,
Jákli Antalné nyugdíjba vonult. Ezúton szeretném
megköszönni Csepreg lakossága és betegei ne-
vében, sok éves, nagy szakértelemmel végzett
áldozatos munkáját. 

Alap és szakellátás keretében 2013-ban
több, mint 42.000 beteg, gondozott fordult meg
a csepregi Egészségházban. A dolgozók min-
den esetben tudásuk legjavát adva igyekeztek
ellátni a csepregi és a kistérségben élõ embere-
ket, és reméljük, hogy tehetjük ezt még hosszú
éveken keresztül.

Klugné Györke Brigitta

Egészségház 2013
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Készenlét és ügyelet 

a térségben

Gyógyszertár

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter
Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

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

jú
n

iu
s

05. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
06. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 9–13.00 NYITVA
08. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
09. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
10. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
11. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
12. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
13. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 9–13.00 NYITVA
15. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
16. Sanitas 17–20.00 készenlét
17. Sanitas 17–20.00 készenlét
18. Sanitas 17–20.00 készenlét
19. Sanitas 17–20.00 készenlét
20. Sanitas 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 9–13.00 NYITVA
22. Sanitas 9–14.00 ügyelet
23. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
24. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
25. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
26. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
27. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 9–13.00 NYITVA
29. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
30. Sz. Péter 17–20.00 készenlét

Központi orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig • Pénteken 13.00-7.00-ig 

• Hétvégén, ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig •Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a. 
(a mentõállomás mellett)

Június 6. Péntek Dr. Bencsik István • 7. Szombat Dr. Földi Sándor • 8. Vasárnap Dr.

Müller András • 9. Hétfõ Dr. Bencsik István • 10. Kedd Dr. Szilasi Imre • 11. Szerda Dr.

Földi Sándor • 12. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 13. Péntek Dr. Bencsik István • 14.

Szombat  Dr. Petro Andor • 15. Vasárnap Dr. Petro Andor • 16. Hétfõ Dr. Szirmai László

• 17. Kedd Dr. Nagy Mária • 18. Szerda Dr. Szilasi Imre • 19. Csütörtök Dr. Nagy Gábor

• 20. Péntek Dr. Müller András • 21. Szombat Dr. Földi Sándor • 22. Vasárnap Dr.

Bencsik István • 23. Hétfõ Dr. Nagy Gábor • 24. Kedd –  • 25. Szerda Dr. Nagy Gábor

• 26. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 27. Péntek Dr. Müller András • 28. Szombat Dr. Földi

Sándor • 29. Vasárnap –  • 30. Hétfõ Dr. Nagy Gábor

Június folyamán: Csepregen, a Vá-
rosi Könyvtárban: „Világ a mi szemünk-
kel” – fiatal alkotók fotókiállítása.

Június 7-8. a Büki Sportcsarnok-
ban: Országos Vívóbajnokság – Ka-
det, junior elõválogató.

Június 7-én, szombaton 14 órától
a csepregi szõlõhegyeken: NYITOTT
PINCÉK NAPJA.

Június 9-én, hétfõn 13.30 órától
Csepregen, a régi sportpályán: Pün-
kösdi LÓFUTTATÁS kocsiversennyel és
lovasbemutatókkal.

Június 13-án, pénteken 18.30 ó.
Csepregen, a Petõfi Sándor Mû-
velõdési-Sportházban: Irodalmi Ká-
véház: Sudár Lászlóné Molnár Zsu-
zsanna könyvbemutatója.

Június 15-én, vasárnap 10 órától:
a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycent-
rumban Apák napja.

Június 20-án, pénteken 20 órától:
a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycent-

rumban: Éjszakai fürdõzés – sztárven-
dég: Szabó Ádám.

Június 22-én, vasárnap 10 órától:
a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycent-
rumban: Indul a vakáció Bükfürdõn –
változatos programokkal - sztárven-
dég: Kállay Saunders András.

Június 23 – 27. Csepregen: Zenei
tábor.

Június 27 – július 1. Csepregen:
Dráma tábor.

Június 29-én, vasárnap 14.30 ó.
a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycent-
rumban: Kovács Kati koncert.

Június 30 – július 4. Bükön: Mese-
tábor.

Július 4 – 8. Csepregen: Színjátszó
tábor.

Július 6-án, vasárnap 14.30 ó. a
Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrum-
ban: Fit Nap Norbival és Rékával.

Július 10-12. Csepregen az Ottó-
kempingben: 7. Ismerõs Arcok Tábor.

Július 11-én, pénteken 18 órától
Bükfürdõn: III. Etnofolk Forgatag.

Július 12-én, szombaton 16 órától
Bükfürdõn: XXIV. Aratófesztivál.

A részletek olvashatók a plakátokon, to-
vábbá a www.bukmsk.hu, www.visitbuk.hu,
www.bukfurdo.hu, a www.csepregikultura.hu
és a http://iatabor.hu honlapokon.
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