
BETLEHEM ÉS FENYÕFA

Hát lett. Pedig logikusan annak kellett 
volna következni, hogy a sok, életün-
ket könnyebbé tevő új technikai csoda 
azt eredményezi, hogy több időnk jut 
majd egymásra.

Hát nem.
A gyorsabbnál gyorsabbat, a több-

nél még többet, a magasnál még maga-
sabbat, az „okosabbnál” még „okosab-
bat” akarunk.

Közben pedig „elveszünk egymás-
nak”. Aztán így év vége felé még egy-
szer felpörgünk, hogy néhány békés, 
meghitt napot tudjunk együtt tölteni a 
családdal, barátokkal. Ez így volt régen 
is, így lesz most is. Lesz fenyőfa és lesz 
betlehem. A remény fája és a remény 
„háza” amit körülállunk. Lesz béke és 
lesz nyugalom néhány napra. Lesz re-
mény, hogy megszületett a Megváltó, és 
majd tényleg jobb lesz az életünk. Re-
mény, hogy békében élhetünk, hogy ke-
vesebb lesz a szegény ember, hogy több 
lesz a mosoly, mint a sírás, hogy a sze-
retet ereje erősebb lesz a gonoszságnál. 

Ezt a reményt adja évről évre a ka-
rácsony. Hívőknek, és nem hívőknek 
szegényeknek és gazdagoknak, fehérek-
nek és feketéknek, a „jóakaratú embe-
reknek”. Nekünk is itt, Répcelakon. 

A város új polgármestereként, az új 
képviselő-testület nevében is kívánok 

„Soha, semmire nincs időnk, 
olyan gyorsan jár a nap, én is na-
gyon ritkán látom a barátaimat” 
– énekeltük a 70-es években és 
álmomban sem gondoltam, hogy 
mennyi hétköznapi igazsága lesz 
ennek a kedves dalnak pár évtized 
múlva.

minden kedves répcelaki polgárnak 
meghitt, szeretetteljes ünnepeket és bé-
kés, boldog új évet.

Sok munka vár ránk jövőre is. Le-
het, hogy egy kicsit nehezebb lesz, 
mint az idei volt, de közösen, egymást 

segítve biztos vagyok benne, hogy to-
vább épül és tovább szépül szeretett vá-
rosunk. Hiszen van betlehemünk, van 
fenyőfánk.

Szabó József
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ AZ 
ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁSOK 
EREDMÉNYÉRÕL

A helyi önkormányzati képviselők és a 
polgármester választása 2014. október 
12-én a törvényben előírtaknak meg-
felelően zajlott le Répcelakon, mind-
három szavazókörben.
Ezen a napon a megyei önkormányzat 
tagjaira, valamint a nemzetiség képvi-
selőire is lehetett szavazni.
A Helyi Választási Bizottság a tör-
vényben előírt feladatokat elvégezte, 
egyben szavazatszámláló bizottságként 
is működött. 
Répcelak városban 3 polgármester és 
11 képviselőjelölt került nyilvántar-
tásba vételre.
A választójogosultak száma október 
12-én a három szavazókörben össze-
sen 2308 fő volt. Közülük 1377 fő, a 
választópolgárok 59,66 %-a vett részt 
a választáson.
Szabó Józsefet 716 szavazattal, a leadott 
érvényes szavazatok 52,45 %-ával pol-
gármesterré választották.
Répcelakon 6 fő képviselőt választ-
hattak.
A legtöbb szavazatot kapták, így a 
képviselő-testület tagjai lettek:
1.  Szalainé Kutasi Ildikó  

független jelölt  788 szavazat
2.   Boros András  

független jelölt 757 szavazat
3.  Varga Sándor  

független jelölt 743 szavazat
4.  Biró József  

független jelölt  658 szavazat
5.  Horváth Csaba  

FIDESZ  651 szavazat
6.  Pálla Péter  

független jelölt 650 szavazat
A képviselő-testület az alakuló vagy 
az azt követő ülésen Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 43.§-a szerint 
megalkotja vagy felülvizsgálja szerve-

zeti és működési szabályzatáról szóló 
rendeletét, a polgármester előterjesz-
tése alapján megválasztja a bizottság 
vagy bizottságok tagjait.
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2014. novem-
ber 6-i ülésén elfogadta a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, melyben négy 
bizottság létrehozásáról döntött. 
A bizottságok és azok tagjai:
Pénzügyi Bizottság 5 fő
Pálla Péter elnök (képviselő)
Horváth Csaba tag (képviselő)
Szalainé Kutasi Ildikó tag (képviselő)
Dr. Dömötör János tag (külső tag)
Nagy György tag (külső tag)
Ügyrendi Bizottság 3 fő
Boros András elnök (képviselő)
Biró József tag (képviselő)
Galambosi Gábor tag (külső tag)
Humánpolitikai Bizottság 5 fő
Szalainé Kutasi Ildikó elnök (képviselő)
Pálla Péter tag (képviselő)
Boros András tag (képviselő)
Horváth Péter tag (külső tag)
Takács Márta tag (külső tag)
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizott-
ság 5 fő
Biró József elnök (képviselő)
Horváth Csaba tag (képviselő)
Szalainé Kutasi Ildikó tag (képviselő)
Molnárné Pap Edina tag (külső tag)
Dr. Bogdán Olivér tag (külső tag)

dr. Kiss Julianna 
jegyző

ÁTALAKULT A KISVÁROS 
VEZETÉSE

Az őszi helyhatósági választásokon új 
polgármester, és a korábbi éveknél fia-
talabb képviselő-testület mellé tette le 
a voksát kisvárosunk lakossága. Szabó 
József polgármester úrral külön inter-
jút szeretnénk készíteni a hírmondó 
legközelebbi számában, megválasztá-
sához azonban már most gratulálunk.
A képviselő-testület újraválasztott tag-
jai: Biró József, Horváth Csaba, Pálla 

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

Péter képviselő urak. A három újon-
nan választott: Boros András, Szalainé 
Kutasi Ildikó és Varga Sándor képvi-
selők. Közülük Varga Sándor az új al-
polgármesterünk. 
A képviselő-testület régi-új tagjait már 
most, decemberi számunkban kértem 
hogy válaszoljanak néhány kérdésünk-
re. Mindenekelőtt azonban mindany-
nyiuk megválasztásához gratulálunk!
A választások óta eltelt rövid idő-
szak miben erősítette meg, esetlege-
sen miben módosította előzetes el-
képzelésedeit?
Varga Sándor: Módosítani nagyon nem 
módosított az elképzeléseimen és az el-
szántságomon. Inkább megerősített 
abban, hogy érdemes és lehet ezért a 
kisvárosért tenni, amelyhez megvannak 
a lehetőségeink, amelyek végrehajtásá-
hoz adott egy jó összeállítású testület.
Biró József: A választások óta eltelt két 
hónapban nem módosítottam elkép-
zeléseimen. Egyúttal megerősített ab-
ban, hogy az elmúlt 25 évben jó úton 
haladt a mindenkori képviselő-testü-
let, és szavazatával ezt a lakosság nagy 
része is így értékelte. Az új képvise-
lő-testületbe a választópolgárok több 
fiatalt is delegáltak, és csak csupa jó 
tapasztalataim vannak az új kollégák 
munkájával kapcsolatban. 
Boros András: A képviselői tisztségem-
ben ezidáig eltelt több mint 2 hónap 
rádöbbentett arra, hogy ez a nemes 
feladat egyáltalán nem olyan egysze-
rű, mint az kívülről látszik. 27 évesen 
egy ilyen kisváros képviselőjének len-
ni nagyon megtisztelő kötelezettség. 
Úgy gondolom, hogy egy kisváros 
életében folyamatosan lehet jobbat, 
szebbet, hasznosabbat létrehozni. Ígé-
rem, hogy a lakosság igényeit szem 
előtt tartva – képviselőtársaimmal 
együtt – azon leszek, hogy mi, répce-
lakiak jobban, szebben, hasznosabban 
töltsük mindennapjainkat.
Horváth Csaba: Megerősítést kaptam 
már e rövid idő eltelte után, hogy a 
megújult testület munkája is bizto-
sítja a folytonosságot, bővülve új öt-
letekkel, kezdeményezésekkel (pl.: 
Radó-emléknap, jégpálya.)
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Pálla Péter: Elég határozott elképze-
léseim, céljaim vannak a képviselői 
munkámmal kapcsolatban. Persze 
nyitott vagyok, és támogatok minden 
elképzelést, ami Répcelak érdekeit 
szolgálja.
Szalainé Kutasi Ildikó: Először is sze-
retném megköszönni a rengeteg sza-
vazatot, mely elkötelez a tenni akarás 
irányába. Megerősített abban, hogy a 
város lakosságával való mindennapi 
kapcsolatomnak köszönhetően meg-
találnak olyan észrevételekkel, véle-
ményekkel is a répcelakiak, amivel 
talán nem minden esetben menné-
nek a hivatalba. Én a lehetőségekhez 
és hatáskörömhöz mérten szeretnék 
segíteni ezen észrevételek, problémák 
megoldásában.
Hogy látod: mely terület(ek) fejlesz-
tésére kell kiemelt figyelmet fordíta-
ni az elkövetkező ötéves ciklusban?
Varga Sándor: A közösségek, a közös-
ségi élet fejlesztése. Ehhez hozzátarto-
zik a közösségi életet támogató egye-
sületek erősítése, és az ezeknek helyet 
adó létesítmények fejlesztése is. Ezzel 
együtt pedig mindent meg kell tenni 
azért, hogy a fiatalok számára vonzó-
ak tudjunk lenni, amely az itt mara-
dásukat és a letelepedésüket eredmé-
nyezheti.
Biró József: Mindig hangsúlyoztuk, 
hogy legfontosabb feladat az önkor-
mányzat által működtetett intéz-
mények magas színvonalú munkája 
anyagi és személyi feltételeinek biz-
tosítása. A jövőben a nagyobb beru-
házások – Petőfi u. teljes felújítása, 
belvízrendezés, energetikai korszerű-
sítés az intézményekben, új házhelyek 
kialakítása stb. – mellett nagy figyel-
met kell fordítani a meglévő infra-
struktúra folyamatos karbantartására. 
Fogalmazhatnánk úgy is, hogy egy 
állandó „finomhangolás” alatt legyen 
településünk. 
Boros András: Véleményem szerint 
véges határidőn belül megoldást kell 
találni az Ajkay-, illetve a Radó-kas-
tély megvételére, hiszen velük kapcso-
latban a tervek, az elképzelések egyre 
jobban csak sokasodnak. Nagy szük-
ség van a József Attila utca bizton-

ságosabbá tételére, illetve megfelelő 
pályázatok esetén el kell gondolkodni 
egy 21. századnak megfelelő sport-
csarnok felépítéséről is, hiszen ezek 
a dolgok mind a fiatalok maradási 
szándékát erősítenék. Mindezek mel-
lett a legfontosabbnak tartom, hogy a 
lakosság elégedett legyen a város által 
nyújtott programokkal, és minél töb-
bet találkozzunk különböző rendez-
vényeinken.
Horváth Csaba: Kereskedelem fej-
lesztése: bolthálózat fejlesztése (pl: 
játékbolt, rövidárubolt); a patika 
gyógyszerellátásának javítása. Az idő-
sek, rászorulók segítése terén: a házi 
segítségnyújtás kibővítése, sürgősségi 
segélyhívórendszer kiépítése.
Pálla Péter: Munkahelyteremtés/
megőrzés, széles körű közösségépítés, 
ésszerű és célszerű beruházások.
Szalainé Kutasi Ildikó: Kétgyerme-
kes édesanyaként, mindenképpen 
fontosnak tartom a közéletet, színes 
programokat. Bár szomorúan ta-
pasztaltam, hogy egy a művelődési 
otthon által szervezett Dumaszínházi 
esten milyen kevés érdeklődő volt je-
len. Azért bízom abban, hogy az idén 
először felállított műjégpályán talán 
nagyobb lesz az érdeklődés, és meg 
tudjuk mozgatni azt a korosztályt, 
akikben az összetartozást kell meg-
alapoznunk.
Véleményed szerint egy Répcelak 
méretű kisvárosnak milyen lehető-
ségei vannak saját arca megőrzése 
mellett előrelépni, mikrotérségi ki-
sugárzó szerepét erősíteni?
Varga Sándor: Az előző kérdéshez né-
mileg kapcsolódva azt gondolom, ha 
sikerül felépítenünk egy olyan léte-
sítményt, amely helyet adna sport és 
egyéb rendezvényeknek, és ezt élettel 
is meg tudnánk tölteni, akkor a kö-
zösségi élet fejlesztésén keresztül erő-
södhetnénk.
Biró József: Legfontosabb feladatnak 
azt tartom, hogy a meglévő értékein-
ket meg tudjuk tartani a mai szinten. 
Úgy is fogalmazhatnék, a település 
saját arculatának megőrzése már egy 
nagy eredmény. Kérdezem én, mi kel-
lene még, hogy még jobban centrum-

ban legyünk? Talán egy szupermarket 
vagy egy sportcsarnok? Valószínűleg 
ezek segítenék városunk kisugárzó 
erejét, de egyelőre ábrándok, megva-
lósításukon dolgozni kell. 
Boros András: Répcelak mikrotérségi 
szerepe mindig is jól működött, hiszen 
elég csak utánanézni, hogy hány kör-
nyező település gyermeke jár az itteni 
óvodába, illetve iskolába. A városban 
működő, országosan is elismert gyára-
inkban szintén nagy létszámban fellel-
hetőek más településről jött dolgozók. 
Ezeket összevetve nagy esély van arra, 
hogy az itt dolgozó fiatal, kisgyerme-
kes szülők elgondolkodjanak a város-
ba költözés lehetőségéről.
Horváth Csaba: Kereskedelem fej-
lesztése terén bevásárlóközpont léte-
sítésének szorgalmazása. A turizmus 
– kerékpárturizmus – vallási turizmus 
fellendítése. 
Pálla Péter: A „mikrotérségi gravi-
táció” (hivatali ügyintézés – kultúra 
– kereskedelem – szabadidő-eltöltés 
– munkahely – köznevelési feladatok 
– közlekedés) lehetőség szerinti (mi-
nőségi) erősítése fontos feladat.
Szalainé Kutasi Ildikó: Mivel városun-
kat elkerülőút fogja határolni, nehe-
zebb lesz a város arculatának megőr-
zése. Úgy gondolom a jól elhelyezett 
reklámtáblákkal a gyorsforgalmi út 
mentén, fel tudjuk hívni a figyelmet 
városunk jó helyezkedésére, mind üz-
leti mind beruházási célból.
Köszönöm a válaszokat, és hatékony 
képviselői munkát kívánok!

-csé-

ISMÉT TÁMOGATÁST 
NYERTÜNK – IPARI PARK 
FEJLESZTÉSI PROJEKT

Répcelak Város Önkormányzata az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból Beled Város Önkormány-
zatával és a Rábaköz Vidékfejlesztési 
Egyesülettel egyetemben, pályázatot 
nyújtott be, és sikeresen szerepelt. Rép-
celak Város Önkormányzata a projekt 
keretében 15,5 millió Ft támogatást 
nyert, melyet a répcelaki Ipari park fej-
lesztésére használ fel. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)
Répcelakon már 2004 óta Ipari 
park működik. A 20,991 hektáros 
területen olyan jelentős cégek is te-
vékenykednek, mint a Linde Gáz 
Magyarország Zrt., a LISS Patron-
gyártó, Töltő és Forgalmazó Kft., és 
a VJS Transz Kft. A répcelaki Ipari 
park további bővülésének alapvető 
gátja a terület szűkössége. A jelenle-
gi kereteken belül az önkormányzat 
nem képes új cégek fogadására, mi-
vel az Ipari park egyik részén olyan 
magasfeszültségű légvezeték találha-
tó, amely ezt nem teszi lehetővé. Az 
elektromos vezetékek föld alá helye-
zésével az Ipari parkban több mint 
2 hektáros terület szabadítható fel 
és vonható be a további fejlesztések-
be. A területhez kapcsolódóan egy 
másik – kisebb volumenű – infra-
strukturális fejlesztést is tervez a 
település. Az aktívvá váló terület és 
a Linde Gáz Magyarország Zrt. kö-
zötti összekötőút létrehozásával az 
ipari park átjárhatósága és az érin-
tett cégek elérhetősége minőségileg 
új módon valósulhat meg. 
A település pontszerű fejlesztései által 
versenyképesebbé válik a helyi vállal-
kozások és a befektetők előtt. A terve-
zett intézkedésekkel a helyi vállalko-
zások korszerű körülmények között 
képesek működésüket folytatni.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLETI 
TÉRFIGYELÕ KAMERÁK 
ÉS ELEKTRONIKUS 
MEGFIGYELÕRENDSZER 
ÜZEMBE HELYEZÉSÉRÕL

Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2013. december 
19-ei ülésén döntött arról, hogy a 
Répcelak 076/26 helyrajzi számú te-
lepülési kommunális hulladéklerakó 
telepen elektronikus megfigyelő- és 
beléptető rendszert épít ki egy 2013. 
január 1-jén hatályba lépett jogszabály 
előírása miatt. A rendszer átadására 
2014. május 31-én került sor. 
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2014. július 26-
ai ülésén döntött arról, hogy Répcel-
ak város területén a térfigyelő kame-

rarendszer kiépítését saját forrásból 
valósítja meg. A rendszer kiépítését 
a Mesteri-Zs Kft-t végezte. A rend-
szer átadására 2014. október 15-én 
került sor.
A közterületi térfigyelő kamerák helye:
1.  Egészségház, Arany János utca 5. 
2.  Beled bevezető út, Vörösmarty 

utca 17.
3.  Csánigi-Petőfi utca kereszteződés, 

Vörösmarty utca 1.  
4.  Butiksor, Petőfi Sándor utca 63/a.
5.  Evangélikus templom, Bartók Béla 

utca 44.
6.  Répcelaki Művelődési Otthon és 

Könyvtár, Bartók Béla utca 55.
7.  Vámoscsalád felől 86. sz. főút, 

Petőfi S. utca 78.
8.  Posta, Széchenyi István utca 1.
9.  Vasútállomás, Ady Endre utca 4.
10.  Répcelak és Vidéke Takarékszövet-

kezet, Petőfi Sándor utca 50.
11.  Répcelaki Közös Önkormányzati 

Hivatal, Bartók Béla utca 38.
12.  Petőfi-Bartók kereszteződés, Petőfi 

utca 46.
A kialakításra került két rendszer a fel-
vételeket rögzíti és tárolja folyamatos 
jelleggel, mely felvételek a rendszerhez 
tartozó számítógépen kerülnek rögzí-
tésre a Répcelaki Közös Önkormány-
zati Hivatal épületében.
A Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény (továbbiakban: Rtv.) 
alapján a felvétel, illetőleg az abban 
szereplő személyes adat csak a rögzítés 
helyszínén elkövetett bűncselekmény, 
szabálysértés vagy a közlekedés szabá-
lyainak megsértése miatt indult bün-
tető-, szabálysértési vagy más hatósági 
eljárás során, körözött személy vagy 
tárgy azonosítása vagy a rendőri intéz-
kedés jogszerűségének közigazgatási 
eljárásban történő vizsgálata céljából, 
illetve az érintett személy jogainak 
gyakorlása érdekében használható fel.
Ezek alapján Répcelak Város Önkor-
mányzata üzemeltetési szerződést kö-
tött a Vas Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal a kamerák üzemeltetésére.

KARÁCSONYI SEGÉLY
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei 
évben is lehetőséget biztosított az ön-

kormányzat arra, hogy a karácsonyi 
ünnepek közeledtével segélyben ré-
szesítse a városban állandó lakóhely-
lyel rendelkező, 70 éven felülieket, a 
gyermeküket egyedül nevelő szülőket, 
a három vagy háromnál több gyerme-
ket nevelő családokat.
A 70 éven felüliek támogatásának ösz-
szege az idei évben 4.000,-Ft-ra emel-
kedett.
A gyermeküket egyedül nevelő szülők, 
a három vagy háromnál több gyer-
meket nevelő családok támogatása 
6.000,-Ft volt gyermekenként.
A segély megállapítására – a szociális 
rendelet szabályai szerint – kérelemre 
és a szükséges igazolások csatolásának 
feltételével nyílt lehetőség.
2014. évben 230 karácsonyi segély-
kérelem érkezett, ebből a 70 éven 
felüliek 184 esetben nyújtottak be 
kérelmet, valamint 46 db kérelem 
érkezett a gyermeküket egyedül ne-
velő szülők, a három vagy három-
nál több gyermeket nevelő családok 
esetében, így összesen 1.360.000,-
Ft támogatásban részesültek a csa-
ládok.

„JÉG”VARÁZS RÉPCELAKON!
Gondolkodtunk azon, hogyan lehet-
ne a karácsonyi szünidőt feldobni va-
lami újdonsággal. Így jutottunk arra 
az elhatározásra, hogy az idei téli szü-
netben Répcelakon először, korcso-
lyapálya várja a szórakozni vágyókat. 
A 200 m2-es plasztikpálya különle-
gessége, hogy anyagának jellegénél 
fogva teljesen független az időjá-
rási viszonyoktól. A „jég”pályához 
nincs szükség hűtésre, vagy vízre, 
éppen ezért olvadástól sem kell tar-

SZILVESZTERI 
RETRO BULI
2014. december 31-én  

22 órától a főtéren!

DJ: RUBOYDEE
Vendéglátás: Royal söröző

TŰZIJÁTÉK:  
2015. január 1-jén 01 órakor



Pichlerné Kondra Katalin: 

ADVENTI 
VÁRAKOZÁS
Kint sötétben fázik a világ
bent ragyogva ég a gyertyaláng,
s az óra halk léptekkel jár,
Valakit nagyon várunk már.
 
Ki szülőt, rég látott gyermeket,
ki csupán az isteni kisdedet,
van aki tavaszt, jó időt,
van aki melegebb cipőt.
 
Mert senkinek sincs mindene
egyiknek pénz, másnak hite
van csak, mégis egyre vár,
hogy a karácsony jön-e már?
 
S, ha jön vajon mit hoz, kincseket, 
meleg cipőt, új életet?
Vagy új szívet a rideg helyett,
mitől felébred a szeretet.  
 
Karácsony ünnepe mit jelent?
Azt mindenki érzi odabent,
hogy adni jó, szeretni kell,
ki egyedül van, ne hagyjuk el!

A díjátadó hagyományos eleme, 
hogy a Prima-gála előtt jelentik be, 
kiket jelöltek az év megyei vállalko-
zója díjra. Idén a VOSZ Vas Megyei 
Szervezete által odaítélt díjat négyen 
kapták meg. Közülük az év kábeltévé 
szolgáltatója a répcelaki Németh Ró-
bert lett.

Németh Róbert egyéni vállal-
kozása 1990-ben indult. Kábel tv 
szolgáltatással közel húsz éve foglal-
kozik. Folyamatos beruházási és fej-

lesztési tevékenységgel érte el, hogy 
Répcelakon és a környező falvakban, 
összesen 14 településen működtet 
kábeltelevíziós hálózatot, szolgáltat 
internetet. Vállalkozása jelenleg öt-
fős, répcelaki telephelye az üzleti és 
piaci kihívásokhoz igazított. Vevő-
köre stabil, szolgáltatásai keresettek. 
Jelenleg digitális tv- és telefonszolgál-
tatás elindításán dolgozik.

Gratulálunk! 
 (a szerk.)

A Weöres Sándor Színházban kapott helyet október 16-án a Prima Pri-
missima országos díjak kistestvéreként immár tizedik alkalommal megva-
lósult megyei Prima-díj gála. A Vállalkozók Országos Szövetségének Vas 
megyei elnöke, Szőnye József volt a házigazdája az ünnepségnek, ahol a 
vasi közélet meghatározó szereplői is szép számmal voltak jelen. 

AZ ÉV EGYIK MEGYEI VÁLLALKOZÓJA 

Szabó Anna a Répcelaki Gazda-
kör elnökének köszöntője

ÚJÉVI 
KÖSZÖNTÕ
Adjon Isten minden jót,
öt-hat tyúkot, jó tojót!
Hízott disznót, sok hurkát,
tele pincét, kamarát,
sonkát, kolbászt, szalonnát,
gond ne bántsa a gazdát!
Adjon Isten szép vetést,
rengő-ringó jó termést,
békesség és szeretet
töltse meg a szíveket
ebben az új évben!

(népköltés)
http://www.mozaweb.hu/Lecke-OLV-Olvaso-

konyv_3-Ujevi_koszonto-101301
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tani. Használatával kiküszöbölhető 
a fagyasztott víz minden kellemet-
lensége (hideg, nedves felület, meg-
fázás, stb.).
A pálya csak korcsolyával használha-
tó, de ha valakinek nincs, a bérlésre 
kedvező áron, korlátozott számban, a 
helyszínen lehetőség nyílik.
A kivilágított korcsolyapályát meg-
határozott nyitvatartási időben bárki 
díjmentesen használhatja.
Reméljük, hogy a kezdeményezés sike-
res lesz, és a jövőben már senkinek sem 
kell a szünetben más városba elmenni, 
hogy hódoljon szenvedélyének.
Biztatjuk Önöket/Benneteket hogy 
jöjjenek el minél többen, és érezzük 
jól magunkat együtt a pályán vagy a 
pálya mellett, egy pohár forralt bor, 
tea és egy zsíros kenyér társaságában 
hangulatos főterünkön!

RADÓ KÁLMÁN TÉR
Répcelak Város Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete a december 
17-i ülésén tárgyalta azt a javaslatot, 
miszerint városunk központjában el-
helyezkedő tér elnevezése Radó Kál-
mán tér legyen. 

Az említett terület magába foglalná 
az Úttörő utca azon részét, mely a Bar-
tók B. utcai kereszteződéstől a tömb-
házas lakóingatlanokig tart, a Répcel-
aki Művelődési Otthon és Könyvtár, 
illetve a rendőrség ingatlanjait, továb-
bá a Radó kertészlakot és udvarát.
A tér házszámozása az alábbiak szerint 
módosulna:
-  Radó kertészlak: 

Répcelak, Radó Kálmán tér 1.
-  Répcelaki Művelődési Otthon és 

Könyvtár: 
Répcelak, Radó Kálmán tér 2.

-  Rendőrség: 
Répcelak, Radó Kálmán tér 3. 



Az emlékülésen két kiváló előadó fog-
lalta össze Radó Kálmán közéleti és 
egyházpolitikai szerepét. Radó László 
iskolaigazgató, az ükunoka pedig a 
Radó család történelmi szerepvállalá-
sának bemutatására vállalkozott.

Feiszt György történész-levéltáros 
előadásából Radó Kálmán vasi főis-
pán, országgyűlési képviselő, császári 
tanácsos, titkos kamarás politikai pá-
lyafutását és a gazdasági életben vég-
zett tevékenységét ismerhettük meg. 
Beszélt a Rába, Rábca és Répce folyók 
szabályozásában kormánybiztosként 
végzett munkájáról, a Szombathely–
Pozsony vasútvonal és a Kiscell–Fer-
tőszentmiklós szárnyvonal kiépíté-
sének élharcosáról, az iparfejlesztés 
egyik legfőbb szorgalmazójáról és a 
répcelaki mintagazdaság megterem-
tőjéről.

Radó László személyes hangvételű 
előadásában a nagy múltú család tör-
ténetét tárta elénk. Megtudtuk, hogy 
gyökerek a XI. században élt Radó 
nádorig vezethetők vissza. A „Szent-
mártoni” előnév eredete még nem 
tisztázott, két adománybirtokhoz is 
köthető: az 1502-ben szerzett győr-
szentmártoni szőlőhöz vagy az 1725-
ben kapott kemenesszentmártoni 
birtokhoz. A család a XVIII. század-
ban települt Répcelakra, és már ekkor 
aktív tagjai voltak a megyei nemesség 
életének. A família közéletben betöl-
tött szerepe Radó Kálmánnal csúcso-
sodott ki. De megtudtuk, hogy fia, 
Szentmártoni Radó Lajos, aki hon-
védhuszár százados rangig vitte, a két 
világháború között a Vas vármegyei 
törvényhatósági bizottság tagja volt, 
illetve országgyűlési képviselőként 
folytatta apja politikai és egyházpoli-
tikai tevékenységét. 

Tóth Károly egyháztörténész Radó 
Kálmán – a számunkra eddig legke-

RADÓ-EMLÉKNAP

vésbé ismert – egy évtizedes egyház-
kerületi felügyelői munkáját helyezte 
előtérbe. Az egyházközségi felügyelői 
tisztség kialakulása az ellenreformáci-
óig nyúlik vissza, amikor is nagy szük-
ségük volt a protestáns egyházaknak 
a világi pártfogókra. Radó Kálmán 
az egyházközség élén álló lelkész mel-
lett volt a világi vezető, és nagy akti-
vitást fejtett ki az egyházi életben is. 
Felügyelősége alatt jött létre a kőszegi 
protestáns leánynevelő intézet. A má-
sik fontos célja a zsinat létrehozása 
volt, amely törvényeket alkot és mara-
dandóan szabályozza az egyházi életet. 
E szándéka és törekvése is megvaló-

sult, a zsinatot Budapesten tartották 
meg 1891-94 között.

Az emlékülés ismét középpont-
ba állította Radó Kálmánt, a nagy-
formátumú közéleti személyiséget. 
Sokoldalú tevékenysége és tettvágya 
példaértékű lehet nekünk. Halálakor 
a megyei lap ezekkel a szavakkal jelle-
mezte búcsúztatásában: 

„Éles esze, erős tehetsége, a köz-
célok lelkes szeretete, roppant szor-
galma, munkás vágya áldást hoztak 
minden vállalkozására, intézményére, 
mozgalomra, amelyeknek élére állt.” 

Radó Kálmán életútjának feltárá-
sát a jövőben is szorgalmazza a város, 
munkásságáról kiadványt szeretne 
megjelentetni. Az önkormányzat ter-
vei szerint a következő esztendőtől 
Répcelak központi tere a nevét viseli.

Szórádi Enikő

Szentmártoni Radó Kálmán születésének 170. évfordulója szolgált alkalmul 
arra a megemlékezésre, amelyen a város rangos szülöttjét méltatta, a település 
fejlődésében betöltött példaértékű szerepét nagyságához méltó fokra emelte. 

Régmúltunk fotóalbumaiból

Képeslap-részlet. A képeslapot Pálla Péternek köszönjük!
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Az őszi időszak beköszöntével termés-
ünnepet tartottak az óvodában. 
A gyerekek otthonról vittek külön-
böző zöldségeket, gyümölcsöket, no 
meg kis kosaraikat, hogy aztán az óvó 
nénik segítségével megteremtsék egy 
igazi őszi piac hangulatát az új épület 
mögötti nagy teraszon. A kicsik dal-
lal köszöntötték a gyönyörű, színes 
évszakot, majd kézzel facsart üdítőt 
ittak, almás lepényt sütöttek, és előké-
szülve a Halloweenre, tököt faragtak. 
Hogy a vásárlás élménye minél való-
dibb legyen, minden gyerek kapott 
játékpénzt, melyből gazdálkodhatott. 
Így nemcsak megismerték a termése-
ket, de meg is vásárolták, és meg is 
kóstolták őket.  -ovi-

TERMÉSÜNNEP AZ OVIBAN

Az elmúlt évekhez hasonlóan a szep-
temberi iskolakezdéskor, több héten 
keresztül segítettük az iskolába igyekvő 
kisdiákok biztonságos átkelését a főút-
vonalon, a zebráknál.

Ismételten megszerveztük a min-
denszentek és halottak napi éjjel-nap-
pali szolgálatot, az esetleges lopások és 
rongálások megelőzésére.

Karácsonyi bűnmegelőzési napok 
keretében a rendőrséggel közös szolgá-
latot teljesítünk, bronz,- ezüst- és arany-
vasárnapon. Az idős és egyedülálló em-
berek lakóházait fokozottan figyeljük. 
A városunkban működő jelzőrendszeri 
munkában aktívan tevékenykedünk.

A megyei járőr csapatversenyen II. 
helyezést értünk el.

Szeretettel várjuk az új tagokat 
egyesületünkbe, akik szívesen tevé-
kenykednének a bűnmegelőzés terü-
letén. Egyúttal áldott, békés karácso-
nyi ünnepeket és szerencsében gazdag 
boldog új évet kívánunk a város min-
den lakójának! 

Könczölné Bernáth Ilona
elnök

Az október 12-i Vas megyei önkormányzati választáson a 
Polgármesterek Vas Megyéért Egyesület színeiben induló dr. 
Németh Kálmánt a 15 tagú közgyűlés tagjának választották, 
aki a civil és nemzetiségi bizottság alelnöke is lett. Az egye-
sület a megyében több mint 5000 szavazatot kapott és 3 te-

lepülésen: Répcelakon, Uraiújfaluban és Bögötén az induló 
pártokat is megelőzték.

Az egyesület és dr. Németh Kálmán köszöni a megye la-
kosságának és külön is a répcelakiak támogatását.

(a szerk.)

Egyesületünk hétvégén rendszeres éjszakai szolgálatot lát el immár több mint két évtizede, valamint rendszeresen 
rendezvényeket biztosítunk, a város területén.

RÉPCELAKI POLGÁRÕR EGYESÜLET 
2014. ÉVI HÍREI

POLGÁRMESTEREK VAS MEGYÉÉRT EGYESÜLET
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Az ÁNTSZ évek óta rendszeresen tart előadásokat városunk közintézmé-
nyeiben azzal a céllal, hogy az egészséges táplálkozás elfogadását és gya-
korlását a lehető legszélesebb körben elősegítsék. 

EGYÜNK EGÉSZSÉGESEN – LEGYÜNK EGÉSZSÉGESEK!

ennek keretében nemcsak a megfele-
lő élelmezési szakembereket képezték 
ki, hanem az intézmények konyhá-
jával közösen fokozatosan belecsem-
pészték ezeket az előírt, egészsége-
sebb ételeket az étrendbe. Kevesebb 
sót és cukrot használtak, valamint a 
teljes kiőrlésű gabonából készült pé-
kárut is bevezették. 

A fórum vendége volt Dr. Wächter 
Valter járási tiszti főorvos, aki hang-
súlyozta a lakosság, elsősorban pedig 
a szülők és a nevelők felelősségét a 
témában. Az egészséges táplálkozás 
propagálása fontos feladat, mert szo-
morú statisztikai adatok igazolják 

Az óvoda, az iskola és művelődési 
ház is adott már otthont ezeknek az 
előadásoknak, melyeket rendszerint – 
mintegy bizonyítási céllal – ételkósto-
ló is követett. 

A projekt ebben a nevelési évben 
is folytatódott. Annál is inkább nagy 
szükség van most erre, mert 2015. ja-
nuár 1-jétől lép életbe az a közétkez-
tetést szabályozó rendelet, melynek 
folyományaként ezekben az intézmé-
nyekben meghatározott módon kell 
majd az étlapot összeállítani. 

Bedy Zsoltné népegészségügyi 
előadó az érdeklődőknek elmondta, 
hogy 2011 óta készítik elő az átállást, 

társadalmunk, és annak jövőjét hor-
dozó gyermekeink életmódfüggő – és 
ebben táplálkozási szokásfüggő – be-
tegségeinek szaporodását. Egyre több 
az elhízott, a cukorbeteg és különböző 
ételallergiában szenvedő gyerek, sőt 
megjelent a magas vérnyomásos meg-
betegedés is a kicsik körében.

A szakemberek kiemelték: fontos 
és szükséges a társadalom – benne ki-
emelt szereppel a szülők és a gyerekek-
kel foglalkozó szakemberek – pozitív 
hozzáállása a témához, mert csak kö-
zösen lehet hosszú távú és tartós javu-
lást elérni.

Az előadásokat követően – hagyo-
mányosan most is – kóstolót tartottak 
korszerű alapanyagok felhasználásával, 
a hagyományostól eltérő receptúrák 
alapján készült ételekből és italokból.

-ovi-

A Szent Márton-napi események évek óta kedves színfoltjai városunk életének. A hagyomány megteremtését óvo-
dánk kezdeményezte immáron több mint egy évtizede, majd a jubileumi évfordulón bővítették szinte az egész 
napot felölelő városi rendezvénnyé. 

SZENT MÁRTONNAK ÜNNEPÉN...

Már a délelőtti heti piac is eltér a meg-
szokottól: ezen a napon az árusok a 
művelődési ház környékén kínálták 
portékájukat, és a megszokott vásárfi-
ákon kívül még sokféle különlegesség 
közül lehetett válogatni: volt például 
kézműves szappan, kézzel varrt bábok, 
házi savanyúság és gyönyörű kerámi-
atárgyak. A vásárra kilátogató óvodás 
– kisiskolás gyerekek ötletes fajátékok-
ban lelhették örömüket, a nyugdíjasok 
ludaskását készítettek és kínáltak, az 
óvodáért tevékenykedő Eszterlánc Ala-
pítvány pedig libazsíros kenyérrel és 
forró teával várta a nyüzsgő felnőtt- és 
gyermeksereget. 

A plébánia háziasszonyainak Szent 
Márton asztalánál a püspök életét 
bemutató kirakókat, könyveket, fü-
zetkéket és kisebb ajándéktárgyakat 

lelhettünk fel. 10 órától a Tarisznyás 
Együttes gyermekműsorát láthat-
ták-hallhatták a jelenlévők. 

Délután fél négykor az új óvoda 
udvarán gyülekeztek a gyerekek szü-
leikkel, nagyszüleikkel, hozzátartozó-
ikkal. Az összegyűlteket Fülöp Ildikó 
óvodavezető köszöntötte, aki úgy fo-
galmazott, hogy Márton püspök pél-
dája csupa szépre és jóra tanít, szel-
lemiségét ápolni és továbbadni kell, 
miként a lángot, melyet erre az alka-
lomra lobbantottak fel. A tüzet Sza-
bó József polgármester, Dr. Németh 
Kálmán, Aigner Géza plébános és Ve-
rasztó János lelkész gyújtotta meg és 
adta tovább, így járt körbe, hogy vé-
gül mindenki ennek fényénél vonul-
hasson a főtérre, ahol a hagyományos 
Szent Márton-jelenetet előadták. 

Tanúi lehettünk a híres köpenymeg-
osztásnak, követhettük Mártont ir-
galmas tettének útjain, püspökké 
választásának eseményein. A jelenet 
koldusa ezután az óvoda Eszterlánc 
Alapítványa javára gyűjtött adomá-
nyokat az intézménybe visszavezető 
menet közepette. 

Visszaérve az oviudvarra a tűznél 
vendéglátás következett: az óvoda 
dolgozói Márton-kiflivel, sütőtökkel, 
zsíros kenyérrel, pogácsával, teával és 
forralt borral kínálták a résztvevőket. 
Közben Szalai Szabolcs muzsikája ga-
rantált jó hangulatot, és Szent Márton 
ábrázolásokról vetítettek képeket. Vi-
dám beszélgetéssel, játékkal, kellemes 
együttléttel zárult az estébe hajló ün-
nepi délután.

-ovi-
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„ A szeretet az élet.” Mórásnak lenni jó! – vallja sok diák. A mostani alapítványi esten is voltak olyan öregdiákok, 
akik amikor még ide jártak, nem tudták, mennyire erősek azok a kötődések, amelyek itt alakultak ki.

A SOKOLDALÚ MÓRA ÉS MI, MÓRÁSOK

Móra Ferenc, iskolánk névadója ezer-
egy életű, – ahogy Juhász Gyula is írta- 
sokoldalú ember volt, aki példa lehet 
ma is mindenki számára. Szülőhelye, 
Kiskunfélegyháza a születésének 135. 
és halálának 80. évfordulóját, e kettős 
jubileumot sokféle módon, számtalan 
szép rendezvénnyel tette emlékezetes-
sé. Ünnepre készülni, ünnepelni jó! 
Ez évben s a következő tanévben mi 
is több programmal készülünk. Re-
méljük, a répcelaki alapfokú oktatás 
170. évfordulóját, és iskolánk névfel-
vételének 20. évfordulóját lezáró ese-
ménysorozatunkat 2016. áprilisában 
nagy összefogással és sokak részvéte-
lével tehetjük emlékezetessé. Addig 
is ünnepeljük mindennap azzal, hogy 
olvassuk!

Móra Ferenc író-költő volt, tan-
könyv- és újságíró, könyvtáros, mú-
zeumigazgató, néprajzkutató, régész. 
A szegénységből a szegények pártján 
állva írásaiban mindig saját életéből 
merít. Hiteles.  A „Kincskereső kisköd-
mön”című művével most ismerkednek 
4. osztályosaink. Szívemben csak gyer-
mekíró maradok – hangoztatta. Panka 

lánya is meseíró lett. Dédunokája, Vé-
szits Andrea jeles forgatókönyvíró, aki 
örömmel jönne el közénk. 

A Zengő abc, a Cinege cipője, 
Este, Sétálni megy Panka, Didergő 
király, Az aranyszőrű bárány versso-
raival találkozhatnak alsósaink. Móra 
nevéhez sok-sok kedves elbeszélés, 
mese, monda fűződik, és tankönyvet 
is írt gyerekek számára. Déd- és nagy-
szüleink nagy része még a Betűország 
virágoskertjének segítségével indult el 
az elemiből az életbe. Természetrajzi 
tankönyvét is jó lenne látnunk, hiszen 
örökös ökoiskola vagyunk.

Múzeumigazgatóként a húszas 
évek derekától nem akadt olyan esz-
tendő, amelyben Móra ne szolgált 
volna valamilyen régészeti szenzáció-
val. Igazlátók című könyve humoros, 
szólásokkal teli, olvasmányos mű. 
Feltétlen el kellene olvasniuk a fel-
sőbb osztályos tanulóinknak. Nép-
rajzi írásai vagy írásainak néprajzi 
vonatkozásai használható tankönyvvé 
állnának össze a hon- és népisme-
ret tanításához. Regényei, így pl. az 
Aranykoporsó hiteles, és nem csak 

történelmet idéző. Romantikus mesé-
nek is olvashatják a kamaszok. 

Sokat lehet Móráról elmondani, 
olvasni kell!  

„Nem vagyok nagy regiszterű orgo-
na, kolompszó vagyok a magyar mezők 
felett…Nem vagyok csillag, csak rőzse-
tűz, de az, amíg ég, meleget tud adni…”

Szükség volt akkor is, ma is arra a 
melegségre, amit Móra nyújtott írása-
in keresztül. Emberséget nemcsak val-
lani, de tettben megmutatni is tanul-
hatunk tőle. Így igaz ez: „A minden 
megismerhetőnek makacs keresője, 
az ismeretlen megoldás fanatikus ku-
tatója gyöngyöket szólott és csiszolt 
drágaköveket hullatott.” /Karinthy 
Frigyes búcsúztató sorai/

Október elején a Móra Ferenc 
Emlékbizottág a Móra-év zárórendez-
vényére, a Móra-emlékülésre és kiállí-
tásuk megnyitójára hívott meg engem 
Kiskunfélegyházára. A kiállításuk egy 
részét szívesen kölcsönöznék egy Rép-
celakon rendezendő programhoz.

A kiskunfélegyházi Móra iskolától 
meghívást kaptak tanulóink is novem-
ber végére, majd február elejére.

Hogy ünnepeltük eddig Mórát? 
Az elsősök a „Ködmön” című törté-
netet kapták meg évnyitón azzal az 
üzenettel, hogy majd ez legyen első 
olvasmányaik egyike, viselkedésük 
bátorítója. „Aki ezt hordozza, az test-
ben-lélekben százszor olyan erős lesz, 
mint azelőtt volt” A lényeg: bátornak 
kell lenni minden iskolai helyzetben. 
„Meg tudom tanulni, amit eddig nem 
tudtam” –mondatja Móra egyik tör-
ténetében szereplő Zsombor deákkal. 
Tisztességet, a kétkezi munkából élő 
emberek megbecsülését, a szülőföld 
szeretetét is megtanulhatjuk tőle. 
A tanév jelmondatát is ő sugallta: 
„…ha szíved-lelked csüggedni érzed/  
hallgass  Reá s mitől se félj!” 

(Folytatás a 10. oldalon)
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Az estet Keszei Szabolcs igazgatóhe-
lyettes úr nyitotta meg beszédével. Az 
est folyamán kiderült, hogy az anyós és 
a politikai ügyek a legnagyobb ellensé-
geket is összehozhatják. Bepillanthat-
tunk a 8. osztályosok zenei világába: 
felcsendült a Titanic főcímdala, amely 
sok ember szemébe könnyet csalt, va-
lamint egy kedves zongorajátékot is 
meghallgathattunk. Sőt azt is megtud-
hattuk, hogy milyen zenére ropják a 
mai fiatalok. A műsor nemcsak a mai 
kort mutatta be, hanem szemtanúi le-
hettünk Caesar halálának is, valamint a 
Nyálon lőtt lány című balladával része-
sei lehettünk Véres Jimmy ámokfutá-
sának. Ellátogattak hozzánk a szárföldi 
öregasszonyok meglepetés szereplővel. 
A műsor két mérföldköve a két közös 
dal volt, amit zenekar kísért.

Nekünk ez egy életre szóló élmény 
volt, sosem felejtjük el. Ha sok év múl-
va osztálytalálkozókon felemlegetjük, 
mindig nagy örömmel fogunk erre 
visszagondolni. Nagy Nikolett Anna,

Szabó Anna, Horváth Bálint

Az est folyamán tombolasorsolást is 
tartottunk, és a befolyt összeg az Egész-
séges Gyermekekért Alapítvány javára 
került. A tombolatárgyakat sok kör-
nyékbeli vállalkozó és szülő ajánlotta 
fel. Köszönjük hozzájárulásukat!

Több hónap kemény munka után 2014. december 5-én este a művelődési házban színpadra került a 8. osztályosok 
hagyományos immáron 19. alapítványi estje. A két osztályfőnök, Farkasné Tóth Mária tanárnő és Szalai Szabolcs 
tanár úr nagy buzgósággal szervezték velünk együtt az elsöprő sikert arató műsort, amit egy főpróba előzött meg, 
amelyet iskolatársainknak adtunk elő.

EGY FERGETEGES ALAPÍTVÁNYI EST

(Folytatás a 11. oldalról)
Szülőknek szóló hírleveleink mot-

tója mindig egy-egy Móra-idézet. 
A bejáratnál a faliújságon Móra-el-
beszélések olvashatóak. Megszívle-
lendőnek tartott Móra-idézetekkel 
bővítettük a „Hét gondolataként” 
kitett bölcsességeket.  A művészeti-
seink Móra-elbeszélésekhez illusztrá-
ciókat készítettek. Az itteni alsósaink 
és az uraiújfaluiak őszi Móra-vetél-
kedője mellett a Móra-emlékfalnál 
Móra könyvtárt hoztunk létre. Az 
iskolai könyvtárunkból, a városi 
könyvtárból és saját könyvekből ál-
lítottunk ki 60 különböző Móra kö-
tetet, hogy kezükbe vegyék a gyere-

kek és lapozzák. Ehhez találtunk ki 
egyszerű kereső, kutató feladatokat. 
Reméljük, hogy a belelapozás után 
egyre többen belemélyednek, és ked-
vet kapnak egy-egy Móra-mű elol-
vasásához: „Nem fecske módra kell 
átsurranni a könyvön. Meg is kell 
abban merülni.” 

Tantestületünk cselekvési tervet, 
jövőképet dolgozott ki több témában 
2016-os év végéig, az egyik: a „Cso-
daködmön kincsei”. A névadói jubile-
umi tanévünkben nagyon számítunk 
iskolánk egészére, tanulóink szüleire, 
hozzátartozóira, volt Mórásokra, a 
város közművelődési intézményeire, 
minden ünnepelni akaróra.

Ködmöntündére igazat kér, igaz-
mondást vár. Ennek kedvéért a „nem 
leszek diák, kincskereső leszek!” Ger-
gő mondata végül így hangzik: „Isten 
neki, diák leszek a ködmönért!”. Is-
kolánk diákjai így ígérhetnék, mond-
hatnák: Igazi Mórás diák leszek!  Re-
méljük.

A „ Karácsonyi  misztérium” gon-
dolataival kívánunk áldott karácsonyt.

„A mennyek országának vannak 
olyan titkai, amiket csak a kisgyerekek 
ismernek, akik még  közel  vannak  az  
éghez  és  a  költők, akik  közel  vannak  
a  kisgyerekekhez.”/ Móra Ferenc/ 
Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna

intézményvezető
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A szökőkút nemcsak tavasztól őszig dísze Répcelak főterének, hanem a 
város adventi koszorújaként, az ünnepvárás időszakában is. Advent első 
vasárnapján jutott program kicsiknek és nagyoknak.

A húszéves együttest a pártolói est ünnepség keretében köszöntötte egye-
sületünk. A nagyon bensőséges ünnepségre eljöttek az alapító ümmőgö-
sök, voltak zenészek, táncosok. Fantasztikus műsort adott az Ungaresca és 
a soproni Lajtha, természetesen a Boglya együttes kíséretében. Az est nem 
szűkölködött meglepetésekben. Először láthatta a közönség a Horváth 
Endre bácsi munkásságát bemutató rövidfilmet, és sor került egy mélyen 
megható pillanatra is: Horváth Csaba és Inci elénekelték azt a dalt, amely-
lyel egy hajdani népzenei versenyen először szerepeltek együtt. Ünneplés, 
ajándékozás, közös éneklés és tánc, régi ümmögősök üdvözleteinek ismer-
tetője tette maradandóvá az ünnepet.

ADVENT A TÉREN

20 ÉVE ÜMMÖGÕ

get a gyertyagyújtással. A művelődé-
si ház színháztermében Tamási Áron 
Énekes madár című színdarabjának 
premierjét láthatta a közönség, a Sop-
roni Petőfi Színház és a Forrás Szín-
ház előadásában.

További ünnepváró programok:
December 20-án 16.30-kor ad-

venti hangversenyre várják az érdek-
lődőket a katolikus templomban a 

az itt lakók számára élhetőbbé tették 
városunkat.

Különös feladatra vállalkoztunk 
2005-ben, mikor is az Ümmögő 
Együttes kérésének eleget téve vállal-
tuk, hogy beolvadhassanak egyesüle-
tünkbe, és lehetőséget valamint pénz-
ügyi feltételeket teremtünk folyamatos 
működésükhöz. 

Az Ümmögő Együttes az 1994. évi 
megalakulása óta folyamatosan műkö-
dik. Lelkes, a népzene-néptánc iránt 
fogékony tagokból álló csapat. Örven-
detes, hogy létszámuk az utóbbi idő-
ben már folyamatosan bővül gyermek 
táncosokkal, akik később az utánpót-
lást jelenthetik.

Legfontosabb célkitűzésük a szak-
mai fejlődés, valamint a talpon mara-

A gyerekek kézműves foglalkozáson 
vehettek részt, amelyen angyalkákat 
készítettek különböző technikákkal. 
A főtéren Szabó József polgármester 
mondott köszöntőt és gyújtotta meg 
az első gyertyát. Verasztó János lel-
kész és Aigner Géza plébános meg-
áldotta a koszorút. Az evangélikus 
egyház hívei adventi énekekkel tették 
meghitté az estét, amely nem ért vé-

A programot a Darányi Ignác Terv 
keretében LEADER támogatásból el-
nyert összegből finanszíroztuk. Köszö-
net a Répce TV N. Kft.-nek a doku-
mentumfilm elkészítéséért.

Az alábbiakban Nagy Ferencné, az 
egyesület gazdasági vezetője köszöntő-
jéből olvashatnak részletet.

„Kultúra annyi, mint tanulás; meg-
szerezni, színvonalon tartani nehéz, 
elveszteni könnyű.” 

Kodály Zoltán gondolatait szem 
előtt tartva immár tizenkét éve vé-
gezzük elhivatott kulturális tevékeny-
ségünket, melyet folyamatosan bő-
vítünk, rendezvényeink színvonalát 
emeljük. Több olyan fejlesztést haj-
tottunk végre, melyek növelték a min-
dennapi élet művelődési lehetőségeit, 

helyi művészeti csoportok és a művé-
szeti iskola tanulói és pedagógusai.

December 21-én a negyedik gyer-
tya is felragyog. A répcelaki civil szer-
vezetek forralt borral, meleg teával, 
zsíros kenyérrel és bejglivel vendé-
gelik meg a lakosságot. A kézműves 
foglalkozáson a mézeskalács-díszítés 
fortélyaiba avatja be az érdeklődő-
ket Neumeister Gyuláné. A Répcel-
aki Százszorszép Óvoda Pipitér cso-
portjának szívet melengető műsora, 
a Gyöngy kórus, az Ümmögő együt-
tes, a Nyugdíjas klub énekkara és a 
Vekker együttes ünnepi dalai felejthe-
tetlen hangulatot ígérnek.

Készüljünk együtt az ünnepre!
Kovács Diána

dás, amely jelen körülmények között 
nem lebecsülendő. A többműszakos 
munkarend, hétvégi műszak, lakó-
helytől távoli munka, családi, ottho-
ni elfoglaltság megnehezíti a próbára, 
vagy éppen fellépésre járást. 

Az Ümmögő együttes a megalaku-
lása óta eltelt 20 évben hagyományt 
teremtett, kulturális szokásokat ho-
nosított meg. Az együttes tevékenysé-
ge erősíti azt a folyamatot, mely által 
a Nyitott Tér KK Egyesület szerepe 
Répcelak város közművelődésében, a 
közösségi kultúra fejlesztésében egyre 
nagyobb jelentőséggel bír.

Köszönjük az Ümmögő tagok csa-
ládjának, hogy segítették őket, módot 
és lehetőséget adtak munkájukhoz.

Köszönjük az önkéntesek, a vál-
lalkozók, magánszemélyek és külö-
nösképpen a répcelaki önkormányzat 
támogatását, mely lehetővé tette az 
Ümmögő együttes eredményes műkö-
dését, hogy most itt ünnepelhessük a 
20 éves jubileumot!

A jubileum alkalmából gratulálok 
az Ümmögő együttes vezetőinek és 
tagjainak. Munkájukhoz kedvet, erőt, 
egészséget, további sikereket kívánok, 
hogy majd 10-20-50 év múlva újabb 
generációk, újabb évfordulókat ünne-
pelhessenek együtt.

Szórádi Enikő
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Második alkalommal hívta a Répcelakért Egyesület fotókiállításra a vá-
ros lakosságát. Az elmúlt évben esküvői fényképekből rendeztek kiállítást, 
idén a répcelaki kötődésű, 30 évnél régebbi bölcsődei, óvodai, általános 
iskolai és gimnáziumi fotókból válogattak.

ÓVODÁSOK, ISKOLÁSOK VOLTUNK 

VÁROSI BÁL

Az ünnepélyes megnyitóra október 22-
én délután került sor. Simon Istvánné, 
Ili néni, az óvoda volt vezetője repített 
bennünket vissza az 1950-es évekbe. 
Elmondta, hogy az ipari üzemek fejlő-

idejére lehetett, ahol közel száz felajánlás 
talált gazdára. Köszönjük Mindenkinek 
a támogatását! RKhE

Elekes Zoltán, az egyesület elnöke

keres a Szent Család” ájtatosságot tart 
a répcelaki katolikus közösség lélekben 
való ünnepi előkészületként.

Karácsony liturgikus ünnepe 8 na-
pon keresztül, december 25-től január 
1-jéig tart. Jézus Krisztus születését nyolc 
napon át ünnepeljük. (Ebből ered az a 
mondásunk is, hogy a névnapi, születés-
napi köszöntés nyolc napig érvényes.)

A régi liturgikus rendben a kará-
csonyi időszak február 2-ig, Urunk 
Bemutatásának ünnepéig tartott. Ez a 

Ünnepi istentiszteletek 
az evangélikus 
templomban

December 21. 10.00 Advent 4. vasár-
napja – ünnepi istentisztelet gyermekek 
szolgálatával
December 24. 18.00 Karácsony szenteste – 
ünnepi istentisztelet a hittanosok műsorával 
December 25. 10.00 Karácsony első nap-
ja – ünnepi istentisztelet úrvacsorával
December 26. 10.00 Karácsony máso-
dik napja – ünnepi istentisztelet úrva-
csorával
December 28. 10.00 istentisztelet
December 31. 18.00 Óévet búcsúztató 
ünnepi istentisztelet
Január 1. 10.00 Újév napja – ünnepi 
istentisztelet úrvacsorával
Január 4. 10.00 istentisztelet
Január 6. 10.00 Vízkereszt ünnepe – is-
tentisztelet

dése és a betelepülések hatására szükség 
volt a településen óvodára, mely 1951-
ben nyitotta ki kapuit. 1964-ben a 
gimnázium, 1973-ben bölcsőde kezdte 
el működését. A múlt felidézése után a 
szépszámú érdeklődő, 138 felnagyított 
fényképen láthatta viszont ismerőseit, 
rokonait vagy akár önmagát. A legré-
gebbi fotó 1920-ban készült. A kiállí-
tás november 15-ig volt látogatható, de 
aki lemaradt az a www.facebook.com/
RepcelakertKozhasznuEgyesulet olda-
lon megtekintheti a képeket.

Elekes Zoltán
az egyesület elnöke

Ünnepi szertartásrend a répcelaki katolikus templomban

dátum Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepeként elevenen él emlékezetünk-
ben Az új egyházi gyakorlat szerint a 
karácsonyi időszak január 6-ig, Vízke-
reszt ünnepéig tart. Általános gyakor-
lat alapján eddig szokás a karácsonyfát 
megőrizni otthonunkban.

Szilveszter napjának szép szertartása 
az év végi hálaadás.

Újév napjának szentmiséjével Isten 
áldását kérjük az előttünk álló eszten-
dőre.

December 24. 21.00 Karácsonyesti szent-
mise elején a hittanosok betlehemes játéka
December 25. 9.30 Szentmise karácsony 
napján
December 26. 9.30 Szentmise karácsony 
másnapján
December 28. 9.30 Szentmise Szent csa-
lád vasárnapján családok megáldása
December 31. 16.30 Év végi hálaadás
Január 1. 9.30 Szentmise újév napján 
A karácsony előtti napokban, decem-
ber 15-től 23-ig esténként „Szállást 

zsébet, az est háziasszonya köszönte meg 
támogatóink segítségét. Szabó József 
polgármester úr – az est fő védnöke-, és 
Elekes Zoltán az egyesület elnöke mon-
dott egy-egy rövid beszédet, és kívántak 
mindenkinek jó szórakozást! A nyitótánc 
után a WEST KORREKT PÉTEREK 
háromfogásos, felszolgált vacsorával káp-
ráztatták el vendégeinket. A Spontán 
Együttes húzta a talpalávalót egészen 
hajnalig. Pihenni csak a tombolasorsolás 

A Répcelakért Közhasznú Egyesület im-
már 9. alkalommal rendezte meg Répce-
lak város bálját. A kék és fehér színekbe 
öltöztetett Linde étterembe, a helyi bálo-
zók mellett, a megye több településéről is 
érkeztek szórakozni vágyók. 

A közönséget Németh Eszter fuvo-
la-előadása és Nagy Jonathán illuzionista 
varázsolta el, majd Elekesné Baranyai Er-
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HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Kiss János
Varga Józsefné

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Fehér Viktória és Horváth Máté 
Nyerges Adrienn és Németh Tamás 

Polgár Nóra és Wittinger Tamás 
Szilágyi Erzsébet és Tóth Krisztián

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Csercsics Vince és Lónai Bettina 
fia Vince

Bencsik Roland és Németh Edit 
fia Alex Marcell

Kovács László és Csepi Ildikó 
fia Levente Sebestyén

Mészáros Péter és Kovács Krisztina 
leánya Nóra

Orosz Krisztián és Bernáth Hedvig 
fia Áron

Horváth Csaba és Velekey Anett 
lánya Boróka Sára

Szakács József és Horváth Mónika 
fia Damáz

ANYAKÖNYVI HÍREK

Hozzávalók: 25 dkg lencse, 10 dkg füs-
tölt sajt, fél dl olaj, 5 dkg vöröshagyma, 
2 dl tejszín, 2 evőkanál mustár, fokhagy-
ma, só, babérlevél
Elkészítés: Egy lábosban olajon megpárol-
juk a finomra vágott vöröshagymát, bele-
tesszük az előzőleg kiválogatott, beáztatott 
lencsét. Fűszerezzük fokhagymával, babér-
levéllel, vízzel felöntjük és lassan puhára 
főzzük. A megfőtt lencsét szitán áttörjük, 
vagy turmixgépben pépesítjük, hozzáad-
juk a mustárt, a tejszínt, felforraljuk, majd 
átszűrjük. A füstölt sajtot kockára vágjuk, 
és forró sütőben hirtelen megpirítjuk. Az 
elkészült levest csészébe merjük és tálalás 
előtt helyezzük bele a pirított sajtkockákat.
http://www.mindmegette.hu/szilveszte-
ri-menu-maskepp-31033

SZILVESZTERI MENÜ

Lencseleves füstölt 
sajttal

1320. évfolyam 4. szám 2014. december

Az alábbi tanácsok szem előtt tartásával 
gondtalan lehet a karácsony ünnepe: 
- Csak üzletben, bevizsgált (NFH) és 
magyar nyelvű használati utasítással ren-
delkező elektromos füzéreket, égősoro-
kat vásároljunk;
- A kültéri használatra bevizsgált füzért 
ne használjuk lakásunkban, szobahő-
mérsékleten túlmelegednek és tüzet 
okoznak;
- A hosszabbítókat, és minden más nem 
rögzített „lengő” elektromos vezetékeket 
óvjunk a megtöréstől, ne tegyünk rájuk 
nehéz tárgyakat, mert zárlat és végső so-
ron tűz keletkezhet;
- Rögzítsük megfelelően a fenyőfákat 
elborulás ellen, a gyertyákat is dróttal 
rögzítsük, hogy stabilan álljanak a ko-
szorúkon;
- Mindegy, hogy milyen a koszorú, vagy 
a karácsonyfa anyaga, valódi fenyő vagy 
műanyag egyformán tűzveszélyes;
- Lehetőség szerint ne a helyiség elhagyá-
sára alkalmas bejárat mellett állítsuk fel a 
karácsonyfánkat;
- Az adventi koszorút minden esetben 
fém tálcán tároljuk. Ne helyezzük el a 
koszorút éghető anyagokra vagy azok alá 
(polc, abrosz, televízió). A gyertya láng-
ja hamar meggyújtja a körülötte, fölötte 
lévő éghető anyagokat;
- Tartsunk megfelelő távolságot a fenti 
eszközök és az éghető anyagok között 
(textíliák, papír, vagy műanyag drapé-
riák);
- Tartsunk készenlétben a tűz oltására 
alkalmas eszközt, felszerelést (legalkal-
masabb egy kezdődő tűz elfojtására a 
pokróc, ágytakaró, amit az égő koszorú-
ra, vagy fára dobjunk fel, de megfelelő 
a kéznél lévő szóda, szénsavas üdítőital 
és víz is);
- Talán legfontosabb, hogy csak állandó 
felügyelet mellett használjunk gyertyát, 
csillagszórót, ne hagyjuk el a helyiséget, 
ne feküdjünk le aludni ezek eloltása előtt! 

Az advent időszaka alatt mindenki az ünneppel, szeretteink körében el-
töltendő boldog órákra történő felkészüléssel foglalkozik. Az ünnepi kel-
lékek, fenyőfa, gyertyák, adventi koszorú előkészítése, az ünnepi helyre 
történő felállítása, feldíszítése része a készülésnek.

TÛZOLTÓSÁGI KÖZLEMÉNY

- Ha eltávoztunk a lakásból, húzzuk ki a 
konnektorból az elektromos füzéreket is.
Ha mindezek ellenére bekövetkezett a baj:
- Az égő fára, vagy koszorúra dobjunk 
pokrócot, ágytakarót, fontos, hogy csak 
ha a tűz keletkezését észlelve azonnal, 
így a kezdeti tűz továbbterjedését meg 
tudjuk akadályozni, és az esetleges fel-
lángolásokat – áramtalanítás után – már 
vízzel, vagy más fentiekben említett 
anyagokkal el lehet fojtani;
- Értesítsük tűzoltóságot a 105-ös segély-
kérő, vagy a 06/95/588-017 telefonszá-
mokon;
- Ha már nem vagyunk képesek megbir-
kózni a lángokkal, minden utunkba ke-
rülő helyiség ajtaját becsukva hagyjuk el a 
lakást (fontos a tűz terjedési sebessége mi-
att), és lármázzuk fel a környezetünket is;
- Álmunkból füstre ébredve a lakást fel-
lármázva a földön kúszva meneküljünk.
- A tűzijátékok december 31-én este hat 
órától másnap reggel hat óráig szabadon 
felhasználhatók. Tűzijáték terméket csak 
hivatalos üzletben vásároljunk! Piacon, 
pult alól, bizonytalan helyekről ne ve-
gyünk, mert az veszélyes és TILOS!! Az 
ilyen termékek könnyen balesetet okoz-
hatnak! Fontos, hogy a felhasználáshoz 
szánt helyszínt úgy válasszuk meg, hogy 
azzal a környezetünkben, embertársa-
inkban, és az élőlényekben kárt ne okoz-
hassunk.
- A petárdák szilveszteri használatát a vo-
natkozó jogszabály megtiltotta.
Külön kérünk mindenkit, hogy gyerme-
keiket is oktassák ki! Mondjuk el nekik 
is, hogy a tűz nem játék, hogy milyen 
veszélyeket rejt magában a nyílt lánggal, 
csillagszóróval játszadozás a kiszáradt ka-
rácsonyfa közelében.
Oktassuk ki őket, hogy mik a helyes vi-
selkedés szabályai tűz esetén. Egy kicsit 
jobban figyeljünk oda rájuk.
Kellemes ünnepeket, és boldog új évet kíván 
a Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság.



A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Amire a kedves olvasó kezébe veszi a Hírmondó decemberi (karácsonyi) számát, 
már valamennyi szakosztályunkban befejeződnek a 2014-2015-ös bajnoki évad 
őszi küzdelmei. (Szuperligás tekecsapatunknak van még egy mérkőzése, melyet a 
tavaszi szezonról hoztak előre.) 

LABDARÚGÁS
A megyei bajnokságban szereplő felnőtt 
csapatunk a tabella 3. helyén telel, innen 
várja a tavaszi folytatást. Őszintén szólva 
a helyezéssel nem vagyunk maradéktala-
nul elégedettek. A hazai jánosházai fias-
kó, a vépi vereség nem volt bekalkulálva. 
Köztudottan fiatal a csapatunk és egy-két 
kivételtől eltekintve rapszodikus telje-
sítményt nyújtottak. Nem úsztuk meg 
a sérüléshullámot sem. Tóth Zsoltra az 
őszi szezonban nem számíthattunk, Ba-
ranyai Áron egy fél szezont volt kényte-
len kihagyni, Koncz György sok esetben 
„félegészségesen” vállalta a játékot, de 
Horváth Márk sem állt többször az edző 
rendelkezésére. Orbán Gergő munkahe-
lyi elfoglaltsága miatt hiányzott, Pungor 
Péter lába is sokat rakoncátlankodott. 
A góllövéssel is – főleg a szezon második 
felében – hadilábon álltunk. A célkitűzés 
nem változott, egyértelműen a bajnokság 
megnyerése a cél. Bízunk a tavaszi jó foly-
tatásban. 
Ifjúsági csapatunknál az ősz folyamán 
létszámgondok nem voltak. Ezt segítette 
elő, hogy a serdülő csapatból többen az 
ifjúsági csapatnál is szerephez jutottak. 
Az őszi teljesítményük a tabella 3. helyére 
volt elég, ami a körülményeket figyelem-
be véve, nagyon jó eredménynek számít. 
Serdülő csapatunk továbbfejlődve az 
őszi szezonban a 3. helyen végzett. Érté-
kes teljesítmény ez, hiszen hat fő „kiöre-
gedett” a csapatból, az érkező fiatal játé-
kosok meglepően jól pótolják őket. 
Az U-15-ösz korosztály a Vas Megyei 
Labdarúgó Szövetség által kiírt megyei 
bajnokságban szerepel. Mérkőzéseiket 
zömében szerdai napokon játsszák. Túl-
koros játékos nem szerepelhet, így nagyon 
fiatal a csapat összetétele. Ennek ellenére 
a 12 csapatos bajnokságban az előkelő 4. 
helyet foglalják el. 

ném megköszönni az elnökség tagjainak, 
a szakosztályok vezetőinek és tagjainak, 
edzőknek és valamennyi csapat játékosai-
nak az őszi teljesítményt, az elért eredmé-
nyeket. Egyesületünk valamennyi tagjá-
nak, szponzorainknak, támogatóinknak, 
segítőinknek, valamennyi szurkolónknak 
és minden kedves Hírmondó olvasónak 
áldott, békés karácsonyt, sikerekben és 
egészségben gazdag új esztendőt kívánok.

Haraszthy István
ügyvezető elnök

SZORGOS ÕSZI SZEZON
A őszi szezon a versenyzés és a szervezés 
időszaka volt. A szeptember 26-án meg-
rendezésre került Rakurai Kupán a kapu-
vári karatékákkal mértük össze tudásun-
kat. Szeptember 29-én Király Annával 
közösen a Répcelaki Százszorszép Óvo-
dában tartottunk több sportágat felölelő, 
nagysikerű sportnapot. Ismét számos ver-
senyen bizonyítottak karatékáink. 10.04-
én a Szlovák Nemzetközi Bajnokságon 
Bernáth Evelin I., míg Németh Gergő 
és Gáspár Martin III. helyet harcolt ki. 
Október 11-én Tarjánban Rudi Máté az 
országos mezőnyben a dobogó III. helyé-
re állhatott fel.
A 10.25-ei nyíradonyi MKSZ Magyar 
Bajnokságon Bernáth Evelin, Keszei Mi-
hály és Gáspár Martin III., míg Kovács 
Gergő a II. helyezett lett.
11.08-án a litvániai Vilniusban megren-
dezett ifjúsági EB-n Németh Gergő dere-
kasan helytállva a legjobb 8 között végzett.
11.29-én az utánpótlás versenyen Vár-
palotán bizonyítottak ifjaink: Galambosi 
Benjámin I., Bognár Léna II., Rudi Máté, 
Papp Kristóf, Vörös István és Pichler 
Márk III. lett.
Különösen büszkék lehetünk arra, hogy 
az ezévi versenyeredményeink alapján az 
országos rangsorban klubunk a 23. he-
lyen végzett (63 egyesületből), megelőzve 
számos nagy múltú ill. nagyobb városok-
ban működő egyesületet!
12.03-án immáron negyedik alkalommal 
tartottunk eséstechnikai és önvédelmi 
testnevelésórát az iskolában.
Az idei évet a már hagyományos övvizsgá-
val és vidám klubvacsorával zárjuk.

Dr. Bogdán Olivér

A Bozsik-program az ősztől megválto-
zott. Az U-6-7; U-8-9-es korcsoportok 
játékos jellegű megmérettetésen az ősz fo-
lyamán négy alkalommal szerepeltek. Az 
U-10-11, illetve az U-13-as csapatoknak 
hat alkalommal kellett megküzdeniük az 
ellenfelekkel, többségében sikerrel. 

TEKE 
A bevezetőben említettem már, hogy a te-
kecsapatunknak még van egy mérkőzése. 
Valószínűsíthető, hogy a dobogó 3. fokán 
fogják az őszi szezont zárni. A helyezéssel 
elégedettek lehetünk, viszont néhány mér-
kőzés nyögvenyelősre sikeredett, a Győr-
Szol elleni vereség sem volt bekalkulálva.
Ifjúsági csapatunk teljes egészében kicse-
rélődött, ennek ellenére a dobogó közeli 
teljesítményükkel elégedettek lehetünk.
Felnőtt csapatunk a bajnokságban elért 3. 
helyezése jogán – közös összefogás eredmé-
nyeként szeptember 29 – október 4. között 
a németországi Öhringenben vett részt egy 
nemzetközi megmérettetésen. 15 ország 25 
csapatából a 3. helyet szerezték meg. Dicsé-
retes teljesítmény! Akik ezt a sikert szállítot-
ták: Pete Sándor, Rudolf Balázs, Gosztola 
László, Farkas Imre, Fodor Szilárd, Babos 
Tamás, Móricz Zoltán. Edző: Kiss Zsolt. 
Ismételten gratulálunk e szép sikerhez.
Tizenhárom csapattal indult útjára az 
őszi-tavaszi kétfordulós város és környéke 
amatőr tekebajnokság. Az eddig lejátszott 
mérkőzések zömében jó színvonalú, küz-
delmes mérkőzések voltak. 

KÉZILABDA
Köztudottan női kézilabdacsapatunk a 
Győr-Moson-Sopron megyei bajnokság 
második osztályában szerepel. Sikeres 
igazolásokat követően a csapat megerősö-
dött, amely az eredményességben is meg-
látszódik. Az őszi teljesítmény a dobogó 
harmadik fokára volt elegendő. Az elmúlt 
évekhez viszonyítva ez nagyszerű siker. 
Év vége és karácsony közeledtével szeret-
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A vágott karácsonyfát a legtöbbször utcai 
árusnál vásároljuk, vagy a termelőnél vá-
lasztjuk és vágatjuk ki. A kiválasztás elsőd-
leges szempontja a frissesség, ezért jobban 
járunk, ha kertészetben vásárolunk, és a fe-
nyőt az ünnep előtt egy-két nappal vágatjuk 
ki, vagy megbízható kereskedőnél vásárol-
juk. A nagyáruházak parkolóiban árult ol-
csó, javarészt import fenyőt sokszor már no-
vemberben kivágják, így ne csodálkozzunk 
ha tűlevelei már néhány nap múlva hullani 
kezdenek a lakásban.

Az egészséges, jól táplált és vízzel jól ellá-
tott fenyő üde, fajra, fajtára jellemző színű és 
illatú, nem sárgul, tűlevelei rugalmasak, nem 
törnek. Ha a hüvelyk- és a mutatóujjunk kö-
zött végighúzzuk az ágat, akkor csak néhány 
tűlevél marad a markunkban. Ezt a próbát a 
kertészetben, árudában is végezzük el. Az ut-
cai árusnál a kivágott fák sokszor össze vannak 
kötözve. A számunkra megfelelő magasságú 
fenyőt bontassuk ki, és vizsgáljuk meg frisses-
ségét, ágrendszerének szimmetriáját.

Népszerû fajok
A karácsonyfának való fenyőfajok közül a 
leggyakoribb és az egyik legolcsóbb faj, a kö-
zönséges lucfenyő. Egyesével álló, 2-3 centi 
hoszú, sötétzöld tűlevelei a hajtás síkjában 
helyezkednek el. Fűtött lakásban tűleveleit vi-
szonylag rövid ideig tartja, ezért, ha tartósabb 
karácsonyfát szeretnénk, válasszuk inkább a 
hamvasabb zöld színű, erősebb tűjű szúrós lu-
cot, aminek még ezüstösebb levelű változata 
az ezüstfenyő. Ennek tűi a közönséges lucéhoz 
hasonlóan 2-3 centiméter hosszúak, a hajtá-
son egyesével, de körkörösen állnak, merevek 
és szúrósak. Az előzők rokona a szerbluc, 
amely meglehetősen ritkán található meg az 
árusoknál. Karcsú termetű, üdezöld lombú 
faj, 2 cm hosszúságú tűi a közönséges luchoz 
képest tovább az hajtásokon maradnak.

A közönséges duglászfenyő is rendkívül 
keresett fenyőfaj karácsonykor. Ágrendszere 
laza, tűi 2 centiméteresek és egyesével állnak, 
megdörzsölve narancsillatúak. Jó lombtartó 
faj, és nem is túl drága. A legdrágább kará-
csonyfának árult fenyőfaj a kaukázusi jege-
nyefenyő, közkeletűbb nevén a nordmann 

fenyő. Növekedése kezdetben igen vonta-
tott, 8-9 év alatt éri el az egyméteres magas-
ságot, ezért ez a legdrágább fenyő. Tűlevelei 
3-4 centiméteresek, fényes sötétzöldek, tom-
pavégűek, megdörzsölve narancsos illatúak, 
fonákukon két ezüstös csík fut. Ritkábban 
fordul elő a karácsonyfa-piacon a közönsé-
ges jegenyefenyő, amelyek tűi a normann-fe-
nyőénél rövidebbek, és a hajtáson kétoldalt, 
fésűszerűen helyezkednek el. A jegenyefe-
nyők értékét szépségükön kívül az is emeli, 
hogy tűi szárazon sem hullanak le, rászárad-
nak az ágakra. Viszonylag gyakran feltűnik 
az árusok kínálatában a közönséges erdeife-
nyő és a feketefenyő, amelyekek még sokszor 
a lucnál is olcsóbban kínálják, de alkatuknál 
fogva egyáltalán nem karácsonyfának valók. 
Tűi 6-10 centi hosszúak, kettesével állnak, 
ágrendszerük laza (a feketefenyőé valamivel 
tömöttebb), ezért nehezen díszíthetők.

Állítsuk vízbe
A kivágott karácsonyfát egy-két napig tárol-
hatjuk szélvédett, fagymentes helyen, lehető-
leg vízbe állítva. Mielőtt a lakásba vinnénk, 
rázzuk le róla az elfáradt tűleveleket, és a tör-
zséből kissé rézsút vágjunk le 1-2 centimé-
tert. Lehetőleg olyan karácsonyfatartót vá-
sároljunk, amelynek az alján víztartó edény 
van, és langyos vízzel töltsük fel. A vágott fa 
vízben tartva hetekig friss marad, és kevés-
bé tűzveszélyes. A vízutánpótlásnál vegyük 
figyelembe, hogy egy kétméteres fenyő na-
ponta 4-5 liter vizet is képes felszívni. A kará-
csonyfát a fűtőtestektől és más hőforrásoktól 
(pl. televízió) távol helyezzük el.

A kidobásra szánt fenyő újrahasznosítha-
tó. Leveles ágait felhasználhatjuk az évelőágy 
fagyérzékeny növényeinek takarására. Lehul-
lott tűlevele kiváló, lassan bomló mulcsozó 
anyag, különösen a savanyú talajt kedvelő 
havasszépék és fenyőfélék számára. A fenyő-
fa törzsét felszecskázva dekorációs takarásra, 
kerti ösvény burkolására is használhatjuk. 
Kiszárítva kellemes illatú tűzifa.

Gyökeres fenyõ
Ha úgy döntötünk, hogy vágott fenyő he-
lyett edényes vagy földlabdás fenyőt vásá-

rolunk, a legjobban tesszük, ha faiskolából 
szerezzük be, ahol kifejezetten erre a célra 
nevelik, így kiültetés után is nagyobb esé-
lyünk van arra, hogy megéled, mind a vá-
gótáblából kiásott, csekély gyökérzetű cse-
mete. A faiskolákban vásárolt fenyőt sem 
a konténerben nevelkedik, hanem az föld-
labdával kivett, iskolázott, azaz jóval dúsabb 
gyökérrendszerrel rendelkező példányt az 
ünnepek előtt néhágy héttel helyezik bele az 
edénybe, földkeverék és műtrágya hozzáadá-
sával. Az ilyen növény ültethető ki a kertbe 
a legnagyobb biztonsággal, aminek szintén 
megvannak a szabályai.

A konténeres vagy földlabdás fenyő álta-
lában 1,5-1,8 m magas. Az ennél nagyobbak 
ugyanis nem jól viselik a konténerezést és az 
átültetést. Ám ha az edény 40-50 centis ma-
gasságát is hozzáadjuk ehhez a mérethez, ak-
kor akár plafonig is érhet a fa. Vásárlás előtt 
vizsgáljuk meg a fát, nem hullik-e a levele.

A földlabdával vásárolt, vagy a kertünk-
ből kiemelt fenyőt akkora edénybe ültessük, 
amekkorában kényelmesen tudjuk öntözni. 
Kezdetben néhány napon át a szobainál 
valamivel hűvösebb levegőjű helyiségben 
szoktassuk a benti körülményekhez. Végső 
helye lehetőleg a fűtőtesttől távol legyen, és 
naponta öntözzük, lombját pedig tiszta víz-
zel permetezzük.

A gyökeres fenyő legfeljebb két hétig vi-
seli károsodás nélkül a szobai meleg, száraz 
klímát.  Az ünnepek elmúltával helyezzük 
át egy hűvösebb, fagymentes, világos helyi-
ségébe. Fagyos napok kivételével bármikor 
elültethetjük a kertbe. Az ültetőgödröt széle-
sítsük meg a földlabda méretének kétszeresé-
re. A gödör aljára jó vízáteresztő-képességű, 
porhanyós kerti földet szórjuk, akárcsak a 
földlabda köré. A gyökérzetet mulcstakarás-
sal védhetjük meg a kifagyástól. A lombot 
napfényes időben a túlzott párologtatás mi-
atti kiszáradástól árnyékolóháló kifeszítésé-
vel óvhatjuk. A fát rendszeresen öntözzük, 
a szeles helyeken három ponton karózzuk 
meg. Egy-egy fa két-három alkalommal 
emelhető ki a földből, és használható fel új-
ból élő karácsonyfának.

Pap Edina

HOGYAN VÁLASSZUNK KARÁCSONYFÁT?
A karácsonyfa-díszítés a 16. századtól szokás a világban. Magyarországon az első karácsonyfát Brunszvik Teréz grófnő, 
az első hazai óvoda megalapítója állította a szegény gyerekeknek. Bár egyre népszerűbb az élő, földlabdás vagy konté-
neres fenyő, mégis a legtöbb család vágott fát díszít karácsonykor. Ahhoz, hogy a karácsonyfa sokáig szép maradjon, a 
kiválasztásnál néhány szempontra nagyon oda kell figyelnünk, és az ápolással is törődnünk kell.
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RÉPCELAKI ESEMÉNYEK KÉPEKBEN

2014. 11. 30. – Adventi gyertyagyújtás Fotó: Varga Ákos2014. 11. 22. – Radó-emléknap Fotó: Varga Ákos

2014. 10. 25. – 20 éves az Ümmögő Fotó: Varga Ákos 2014. 11. 07. – Márton nap a főtéren Fotó: RMOK

2014. 10. 21. – Belelapozgató Fotó: Boros András 

2014. 11. 19. – A harmadik torony – Irodalmunk gyöngyszemei Fotó: Varga Ákos2014. 11. 08. – Kistérségi énekkari találkozó Fotó: RMOK

2014. 10. 17. – Önkormányzati alakuló ülés  Fotó RMOK
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