
Ez az időszak általában a reményteli 
várakozás, lelki készülődés ideje. Akár-
merre járunk mindenhol azt látjuk, 
hogy az emberek próbálják befejezni az 
idei évre tervezett feladataikat, intézik 
a karácsonyi bevásárlást, díszítik háza-
ikat, és ezzel párhuzamosan lelküket is 
ünneplőbe öltöztetik.

Ez egy nagyon szép és meghitt folya-
mat, amelyhez hozzájárul az adventi gyer-
tyagyújtástól a közös díszítésen keresztül 
a családi együttlétig nagyon sok minden.

Ha visszagondolok gyermekkorom 
karácsonyaira, akkor nem arra emlék-
szem, hogy mi volt a fa alatt, hanem 
hogy a családdal, rokonokkal, barátokkal 
mennyit nevettünk, játszottunk, élvez-
tük az együtt töltött pillanatokat, és ami-
kor vendégségbe mentük, akkor az úton 
boldogan számoltuk a függöny mögött 
megbúvó kivilágított karácsonyfákat.

Az advent időszaka a szeretetteljes 
várakozásról kellene, hogy szóljon. Saj-
nos napjainkban a világban zajló külön-
böző események nem mind ezt tükrö-
zik. Éppen ezért talán most még inkább 
szükségünk van egymásra, azokra az 
emberekre, akik közel állnak hozzánk, 
akik érzelmi biztonságot tudnak nyúj-
tani ebben a zűrzavaros időszakban.

Az ünnepek alatt az emberek az év 
többi részéhez képest sokkal többet 
vannak otthon. Abban az otthonban, 
amelynek szerepe felértékelődött az el-
múlt évben. Hiszen százezrek hagyják 
el hazájukat, mert nem érzik magukat 
biztonságban vagy csak egyszerűen 
jobb életre vágynak. 

Most még inkább örülhetünk, hogy 
egy csendes, nyugodt kisvárosban élünk, 
talán egy kicsit távolabb a világ problé-
máitól. Szeressük településünket, közös-
ségeinket és a benne élő embereket!

A szeretet az az érték, amelynek 
megőrzése csak rajtunk múlik, és ilyen-

Advent van. Az év legszebb ünne-
pét várjuk. A karácsony a család, a 
szeretet és a béke ünnepe.

kor talán könnyebb közelebb kerülni 
még azokhoz az emberekhez is, akiket 
esetleg megbántottunk. Egyszerűen 
csak ne féljünk kimutatni érzelmeinket!

Azt kívánom, hogy mindenkinek 
legyen teljes ez az ünnep, és ahogyan 
Szilágyi Domokos fogalmazott: 
„S, hogy ne a hóban, csillagokban, 
ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, 
hanem a szívekben legyen karácsony!”

Répcelak Város Önkormányzata 
nevében áldott, békés karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet kívánok!

 Varga Sándor, alpolgármester

KARÁCSONYI KÖSZÖNTÔ
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FORGALMI REND VÁLTOZÁSA
A képviselő-testület az Aradi utcát a 
Gőzmalmi úttal összekötő felújított 
mezőgazdasági út forgalmi rendjét 
a biztonságos közlekedés érdeké-
ben sebességkorlátozással határozta 
meg. Felhívjuk a lakosság figyelmét 
arra, hogy a jelzett úton a sebesség 
a városban megengedett 40 km/óra 
sebességtől eltérően 30 km/órában 
került megállapításra.

ISMÉT KORCSOLYÁZHATUNK
A tavalyi év sikereinek köszönhe-
tően idén ismét telepítésre került a 
műanyag (plasztik) korcsolyapálya, 
melyet január 1-ig lehet majd igény-
be venni.
A tavaly még „csak” 200 m2 nagy-
ságú pálya nagy sikert aratott és le-
hetőséget biztosított az iskolás gyer-
mekek és szüleik részére, hogy az 
ünnepek alatt is sportolhassanak és 
aktívan kihasználhassák szabadide-
jüket. 

Idén – a képviselő-testület egyértel-
mű döntése értelmében – 100 m2-rel 
nagyobb, azaz 300 m2-es pálya várja 
a látogatókat. 
Bízunk benne, hogy a nagyobb pálya 
még nagyobb örömöt és még több 
mosolygós arcot fog eredményezni.

ÁTALAKULÓBAN  
A WWW.REPCELAK.HU

A képviselő-testület döntése értel-
mében új felületet kap városunk 
honlapja. A munkálatok már elkez-
dődtek, az új menüszerkezet kialakí-
tása folyamatban van. Reményeink 
szerint az új arculat egy sokkal dina-
mikusabb, átláthatóbb, könnyebben 
kezelhető felületet eredményez majd 
felhasználóinak.

ÚJABB TERÜLET KELT EL AZ 
IPARI PARKBAN

Fellendültek az ipari parkos beruhá-
zások! Az októberi telekértékesítést 
követően, mely telket a Liss Kft. vá-

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

sárolt meg, novemberben ismét tele-
keladásról döntött a Képviselő-testü-
let. Így jelenleg az önkormányzat a 
tulajdonában lévő utolsó területet is 
értékesítette.
A hulladékudvar szomszédságában 
egy helyi vállalkozó fémhulladék-fel-
vásárló telepet létesít. 

ELFOGADTA  
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET  
A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
KONCEPCIÓT 

A gazdálkodást a jövő évben is az 
intézmények működőképességének 
a takarékossági szempontok figye-
lembevételével történő megőrzése, a 
város fejlődését szolgáló fejlesztések 
előkészítése, elindítása és megvalósí-
tása határozza meg. Idén vállalt kö-
telezettségként a sportcsarnok épí-
téséhez számolni kell 210 millió Ft 
önrész biztosításával.
Fejlesztésekre 70 millió Ft került 
tervezésre, többek közt az alábbi cé-
lokra: 
2015. évről áthúzódó fejlesztések:
- Répcelak város településfejlesztési 
koncepciójának elkészítése,
- integrált településfejlesztési straté-
giájának elkészítése, 
- a hatályos településrendezési terv 
felülvizsgálata
- fedett piac terve,
- Hunyadi utca út- és közműépítési 
terve,
- ravatalozó átépítésének terve,
2016. évre tervezett fejlesztések:
- járdaépítések a Széchenyi utcában 
és a Múzeumnál 
- ravatalozó építése, temetőben köz-
világítás
- tematikus út kiépítése (LEADER 
önrész, v. elindítás)
- szabadtéri fitnesz park (önrész)
- klímaberendezés a hivatal udvar fe-
lőli ügyintézői irodáiba
- személygépkocsi vásárlása 
- rendkívüli meghibásodásokra 
Tervezésekre:
- József Attila utca kerékpárút
- Radó-ház tervezése
- tematikus út tervezése
- szabadtéri fitnesz park terve

Répcelak Város Képviselõ-testülete 
nevében minden kedves répcelakinak 

szép karácsonyt,  
és sikeres új évet kívánok!

Szabó József 
polgármester
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- futópálya tervezése
- belvízelvezetés terve 
- vízkárel-hárítási terv
A fenti célokat a bizottságok javasla-
taikkal kiegészítették. 

ÖNKORMÁNYZATI 
TULAJDONBA KERÜLT  
A RADÓ-KERTÉSZLAK

Az épület hasznosításáról széleskörű 
konzultáció után várhatóan tavasszal 
fog dönteni a képviselő-testület.
A döntés után elkezdődik a tervek 
készítése. 

GÕZERÕVEL FOLYNAK  
A SPORTCSARNOK 
ÉPÍTÉSÉNEK ELÔKÉSZÜLETI 
MUNKÁI

A közeljövőben indul a közbeszer-
zési eljárás és reményeink szerint 
tavasszal akár már az építés is elkez-
dődhet. 

KARÁCSONYI SEGÉLY
Az elmúlt évekhez hasonlóan Rép-
celak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ünnepek 
közeledtével karácsonyi segélyben 
részesítette a városban állandó la-
kóhellyel rendelkező 70 éven felüli-
eket, a gyermeküket egyedül nevelő 
szülőket, a három vagy háromnál 
több gyermeket nevelő családokat. 
A támogatás megállapítása kérelemre 
történik.
A 70 éven felüliek támogatásának 
összege az idei évben 5.000,-Ft-ra 
emelkedett.
A gyermeküket egyedül nevelő szü-
lők, 7.000,-Ft
a három vagy háromnál több gyer-
meket nevelő családok támogatása 
6.000,-Ft volt gyermekenként.
2015. évben 220 karácsonyi segély-
kérelem érkezett, ebből a 70 éven 
felüliek 179 esetben nyújtottak be 
kérelmet, valamint 22 kérelem ér-
kezett a gyermeküket egyedül ne-
velő szülők, valamint 19, a három 
vagy háromnál több gyermeket ne-
velő családok esetében, így összesen 
1.478.000,-Ft támogatásban része-
sültek a családok.

TEMETÉSI SEGÉLY 
A képviselő-testület rendkívüli települé-
si támogatást nyújt eseti jelleggel teme-
tési segélyként annak az állandó répcel-
aki lakhellyel rendelkező személynek, 
aki az elhunyt személy eltemettetéséről 
gondoskodik. A rendkívüli települési tá-
mogatás összege az idei évben 20.000,-
Ft. Mivel nincs arra jogi lehetőség, hogy 
a répcelaki lakos elhunyt személy jogán 
az eltemettető részére kedvezőbb ösz-
szegű sírhelymegváltási díjat biztosítson 
az önkormányzat, ezért a képviselő-tes-
tület a 2015. októberi ülésén elfogadta 
a temetési segély összegének 25.000,- 
Ft-ra történő emelését.

CSALÁDSEGÍTÉS 
ÁTSZERVEZÉSE

Répcelakon a családsegítést a Rép-
celak és Térsége Önkormányzati 
Társulás, míg a gyermekjóléti szol-

Temetkezési helyek megváltási és újramegváltási díjai forintban (Áfa nélkül)

Fizetendő díj Időtartam

Felnőtt I-es sírhely 500 25 év

Felnőtt II-es sírhely 1000 25 év

Gyermek sírhely 0 25 év

Rátemetés sírhelydíj 50 % 25 év

Urnakripta hely 1000 20 év

Kolumbárium fülke 500 10 év

Urnasírhely 1.000 10 év

Gránitlappal ellátott urnafülke 25.000 15 év

Előre gyártott beton urnasírhely 15.000 15 év

Kriptahely

II-es kriptahely 5.000 20 év

IV-es kriptahely 10.000 20 év

VI-os kriptahely 15.000 20 év

gáltatást a Sárvár Térsége Többcélú 
Kistérségi Társulás biztosítja.
Jogszabályváltozás folytán 2016. janu-
ár 1-től a családsegítés csak gyermek-
jóléti szolgáltatással integráltan – egy 
szervezeti és szakmai egységben – mű-
ködhet. Települési szinten a család- és 
gyermekjóléti szolgálat, járási szinten 
a család- és gyermekjóléti központ ke-
retében. Mindkét szolgáltatás tovább-
ra is önkormányzati feladat marad. 
A települési önkormányzatoknak 
2015. október 31-éig felül kellett 
vizsgálniuk a családsegítés, illetve a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának módját, szervezeti ke-
reteit és az e feladatok biztosítására 
kötött ellátási szerződést, valamint 
2015. november 30-áig kellett dön-
teni a feladatellátás új rendelkezé-
seknek megfelelő biztosítása 
módjáról.

TÁJÉKOZTATÓ SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAKRÓL

Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tájékoztatja a la-
kosságot, hogy 2015. szeptember 24-
ei ülésén módosította a temetőről és 

a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. 
(IX.14.) önkormányzati rendeletet 2. 
számú mellékletében található sírhely-
megváltási díjakat a következőképpen:



HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Béres József
Varga Lajos

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Pusztai Róbert és Szalai Barbara
Csonka Balázs és Kővölgyi Tímea

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Kovács Attila és Visy Krisztina  
fia Gergely

Hajba Gábor és Árvai Lívia  
leánya Natália

Szeli Tibor és Érsek Orsolya  
fia Máté

Sisak Tamás Levente és Nagy Tünde  
fia Ádám

Kövesi Gábor és Nagy Nóra  
fia Kornél

Stockinger Tamás és Nagy Hajnalka  
fia Benett

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az októberi tes-
tületi ülésén felülvizsgálta a családse-
gítés, illetve a gyermekjóléti szolgál-
tatási feladatok ellátásának módját és 
úgy döntött, hogy 2016. január 1-től 
a családsegítést és a gyermekjóléti 
szolgáltatást a Sárvár Térsége Több-
célú Kistérségi Társulás intézménye 
útján látja el.

SEGÍTSÉG  
A RÁSZORULÓKNAK

2015. november 11-én a Család-
segítő Szolgálat kezdeményezésére 
jelzőrendszeri megbeszélésre került 
sor Répcelakon, mely a Répcelak 
és Térsége Önkormányzati Társu-
lás településeit érintette. Az ülés 
aktualitását a téli időszakra való 
felkészülés, téli krízishelyzet meg-
előzése adta. Önkormányzati, civil 
és egyházi szervezetek szakemberei, 
önkéntesei képviseltették magukat. 
A jelenlévők elsőként képet kaptak 
a Családsegítő Szolgálat 2015. 01. 
01. – 2015. 10. 31. időszak közötti 
forgalmáról, legfőbb tevékenységé-
ről településenként. Az ülés második 
részében a 13 fő szakember (védőnői 
szolgálat, családgondozók, rendőr-

GRATULÁLUNK!
Németh Györgyné, Joli néni, a 
Répcelaki Százszorszép Óvoda ko-
rábbi munkatársa gyémánt fokoza-
tú díszoklevelet vehetett át, melyet 
az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 
adott ki.

ség, polgárőrség, szociális területen 
dolgozók) a látókörébe került szoci-
álisan hátrányos helyzetben lévő csa-
ládokról és egyénekről komplex ké-
pet alkotott, hogy láthatóvá váljék, 
hol kél el a segítség, milyen szolgál-
tatásokat tudunk számukra ajánlani. 
Szabó József polgármester úr fel-
ajánlotta, hogy a városban kivágott 
fákat elszállítják a rászorulóknak, 
melynek feldarabolásában a rend-
őrség vállalt szerepet. Az evangéli-
kus egyház részéről Verasztó János 
lelkész biztosította a résztvevőket, 
hogy idén is tartós élelmiszerekből 
és tisztasági csomagból álló adomá-
nyokkal segítik a rászorulókat. Aig-
ner Géza plébános jelezte, hogy a 
Karitász részéről érkező adományok 
kiosztásánál a jelzőrendszeri tagok 
által jelzett gyermekes családokat 
részesítik előnyben. A hatékony 
szakmaközi megbeszélés eredménye-
képpen az eddig beérkezett ruha- és 
élelmiszeradományok egy része már 
kiosztásra is került. Itt mondok kö-
szönetet a szakembereknek felké-
szültségükért és az adakozó emberek 
önzetlenségéért! 
A ruhaadományokból még található 
a József A. 20/A telephelyen lévő iro-

dában, ami megtekinthető és az ügy-
fél számára elvihető. Folyamatosan 
kapunk felnőtt- és gyermekruha-, 
valamint cipőfelajánlásokat, amik-
nek tárolására nincs elegendő hely, 
de igény szerint elszállítjuk a család-
hoz. Ha Ön eddig nem lépett kap-
csolatba a Családsegítő Szolgálattal, 
de szüksége lenne segítségre, akkor 
ügyfélfogadási időben keressen meg! 
Minden kedves répcelakinak szere-
tetteljes ádventi készülődést és áldott 
ünnepeket kívánok!

Kámán-Németh Martina
családgondozó
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Régmúltunk fotóalbumaiból

Az 1985-ös fényképen az általános iskola épületének hátsó oldala, illetve a tornacsarnok látható.



Ülünk egy szobában, ahol a könyves-
polcok a padlótól a mennyezetig érnek, 
több ezer kötet körében. Nem a könyv-
tárban vagyunk, hanem Évánál. 

– Tudod, hogy nem vagyok jó du-
más, inkább gyakorlati ember vagyok 
– mondja nekem Csuka Éva. 

Hát jó, akkor majd én mesélek.
Első felvonás: volt egyszer egy bu-

dapesti lány, aki közgazdásznak készült, 
de aztán meggondolta magát, tanár-
képző lett a cél. Fogta magát, jelentke-
zett a vasi megyeszékhely főiskolájára. 
Azért oda, mert vasi családi gyökerei 
voltak, és szép nyarakat töltött itt a ro-
konoknál. Végzősként jött a lehetőség: 
állás és lakás egy szép, fejlődő nagyköz-
ségben: Répcelakon. 1977-et írtunk.

Második felvonás: munka, család, 
gyerekek – a kialakult „répcelakiság”.

– Nem tudom ezt megfogalmazni – 
így Éva -, akkor lettem répcelaki, amikor 
elfogadtak annak. Nem tőlem függött. 
Csak tettem a dolgom, és közben történt.

Szép korszak volt. Termékeny, tevé-
keny korszak, tele feladatokkal, kihívá-
sokkal. Egy barátság kezdete a kollegá-
val, Gazdag Erzsébettel, aki igazi társa 
lett Évának az évek során, a másik fele, 
akivel kiegészítették egymást. 

– Én olyan lendülettel állok neki 
annak, ami érdekel, hogy nincs meg-
állás. Erzsi higgadt nyugalma kellett 
néha, hogy átgondoljuk a feladatokat 
és rangsoroljunk.

Elnagyolt kronológia következik – 
nem törekszem teljességre e tekintet-
ben, hiszen most nem a könyvtár egé-
szét nézzük, hanem benne az embert, 
Évát. Ő sokkal több mindent felsorol-
na most; mi, őt szemlélők csak a legna-
gyobb változásokat érzékeltük. 

PORTRÉ: CSUKA ÉVA
 „A könyvtáros pedig az az ember, akinek a könyv olyan táplálék, szenvedély, sors, szerelem, gyönyör, mámor, 
kaland és végzet, mint tengerésznek a tenger, a parasztnak a föld, a kertésznek a növény. A tudós a könyvet csak 
anyagnak veszi: megnézi, olvassa,  idézi és félreteszi; a költőnek a könyv csak mű: teremti és elfelejti; a tanítónak 
csak eszköz: merít belőle és továbbadja; a közönséges embernek csak iparcikk: olvassa és élvezi. Senki nem nyúl 
úgy a könyvhöz, mint a könyvtáros, oly csendesen és lassan, ahogy az ember csak örök dolgokhoz nyúl: tengerhez, 
asszonyhoz, földhöz.”  – mondja Hamvas Béla. Szavai leírnak egy embert, embertípust. Ilyen Csuka Éva is, a rép-
celaki városi könyvtár elköszönő könyvtárosa. 

Az első: 1989. Új épületbe köl-
töztek, és szervezetileg integrálódtak a 
művelődési házzal. A dátum nevezetes: 
nemcsak a könyvtár életébe hozott új 
korszakot, hanem az országéba is. Új 
ajtók nyíltak ki, új dolgokat lehetett/
kellett megtanulni. Éva nem volt rest 
erre sosem. 

– Engem mindig az érdekelt, ami 
még nem volt, úttörő dolgok. Amiket 
még senki nem értett, na, én azokhoz 
akartam érteni. 

Így történt, hogy Éva honlapot 
szerkesztett, amikor még csak kevesen 
tudták mi az az Internet, pályázatokat 
írt és nyert, amikor még a kiírók is csak 
ízlelgették ennek gyakorlatát. És jöttek 
az eredmények: a répcelaki könyvtár-
ban számítástechnikai eszközök jelen-
tek meg, nyilvános internet-szolgálta-
tás indult, elkészült az intézmény első 
honlapja, megtörtént a gyűjtemény 
elektronikus feldolgozása; elindult a 

számítógépes kölcsönzés, otthonról is 
kereshetővé vált a gyűjtemény.

90-es évek közepe: újabb állomás: 
a kiadványszerkesztés, újságírás. 1994-
ben elkészítették az első Répcelaki 
Iránytűt, ’95-ben pedig megjelent a 
Répcelaki Hírmondó.

2002-ben megvalósult Éva egyik 
nagy vágya, amiért rengeteget dolgo-
zott: kétszintessé bővült a könyvtár, 
áttekinthető, bútorokkal tagolt egysé-
ges tér jött létre, korábban nem létezett 
övezetek kerültek kialakításra. Az alap-
terület több, mint kétszeresére nőtt, és 
korlátlan internetelérésű informatikai 
hálózat került kialakításra. 

A fizikai megújulást tartalmi kö-
vette: újraéledt a mikrotérségi szerep-
kör, és mozgókönyvtárat kezdtek el 
működtetni. Régi és új olvasásnépsze-
rűsítő gyermek- és felnőtt programok 
indultak: a szamárfülek, az októberi 
könyvtári napok helyi rendezvényei, 
a lapozgató, a verskedvelők – mind-
mind gondos munkával életre hívott 
és gondozott projekt, Éva szellemi ter-
mékei.

Harmadik felvonás: a búcsú. 2015 
mérföldkő lett az életében: a jól meg-
érdemelt pihenés kezdetének éve. Úgy 
döntött elmegy innét, vissza a fővárosba. 

– Szűkebb családom ott él: a hú-
gom, mindkét fiam, a sógornőm, és a 
régi barátok. Remélem hamarosan lesz 
unokám is. 

És most ülünk egy szobában, ahol a 
könyvespolcok a padlótól a mennyeze-
tig érnek, több ezer kötet körében. Éva 
mutatja, hogy mit visz magával, és mit 
hagy hátra. Reméljük, hogy a répcelaki-
ságot nem.

- kwinkler -
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Huszonöt éves osztálytalálkozóját ün-
nepelte 2015. október 10-én a répcela-
ki általános iskola 1990-ben végzett 
8/B osztálya. Osztályfőnökük Biczó 
Gyula tanár úr volt. A diákok hu-
szonöt év után most találkoztak elő-
ször. A szokásoknak megfelelően az 
általános iskolában gyülekeztek, Biczó 
Gyula tanár úr osztályfőnöki órájával 
indult a délután. Már ekkor, köszön-
hetően a sok régi fényképnek, album-
nak, rengeteg élmény, sztori került elő 
a régi időkből. Az osztálytalálkozón 
ellátogattak a répcelaki temetőbe volt 
osztálytársuk, Pusztai Balázs sírjához, 
aki 1991-ben halt meg. Mécsest gyúj-
tottak és csokrot helyeztek a sírra. A ta-
lálkozó vacsorával egybekötve, hosszú 
beszélgetésekkel, a régi élmények, ka-
landok felelevenítésével nagyon jól si-
került, így a volt diákok megfogadták, 
hogy legközelebb már nem huszonöt év 
múlva, ha lehet még gyakrabban, akár 
évente is találkozót tartanak. A répce-

A végzős tanulók létszáma 42 fő volt, 
ebből 9-en meghaltak (1 leány, 8 fiú). 
21-en voltak jelen, volt, aki családi és 
egyéb okok miatt jelezte, hogy nem 
tud eljönni, néhányat nem tudtunk 
elérni, egy-két fő pedig nem válaszolt.

A program már előző nap elkez-
dődött, ahol a szervezők, Németh 
Jánosné (Kiss Márta), Szár Zoltánné 
(Szakács Joli), Kiss Ernő, dr. Németh 
Kálmán felkeresték és köszöntötték 
három volt tanítónőjüket, akik Csáni-
gon élnek.

A találkozás a répcelaki temetőben 
kezdődött, ahol a tavaly elkészült Min-

25 ÉVE VÉGEZTEK

50 ÉVE VÉGEZTEK

laki általános iskola előtt készült fotón: 
Béres Szilvia, Gaál Péter, Gazdag Kor-
nél, Gere Henrietta, Hegedűs Márk, 
Horváth Tamara, Mészáros Laura, Né-
meth Brigitta, Németh Katalin, Szigeti 
Péter, Varga Katalin I, Varga Katalin II, 

denki Keresztje emlékműnél koszorút 
helyeztek el az elhunyt tanítók, taná-
rok és diákok emlékére.

A program egy ebéddel, majd a fő-
téren, a szökőkútnál közös fényképe-
zéssel folytatódott.

Október 3-án (szombaton) jöttek 
össze azok a diákok, akik 1965-
ben végeztek Répcelakon az álta-
lános iskolában.

Varga Olga, illetve a volt osztályfőnö-
kök Biczó Gyula tanár úr és Csoknyay 
János tanár úr. A képről lemaradt, de 
a találkozó további részén részt vett: 
Firisz Tamás, Kovács Béla, Mesteri 
Zsolt, Tóth Ildikó.

A főtéren kb. a szökőkútnál volt az 
osztályterem.

A találkozót megtisztelte Dancs Já-
nos, aki tornát tanított.

A fényképen az ötven éve végzett 
diákok, középen Dancs János tanár úr.
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Ezt az estét sok előkészület előzte meg. 
Minden próbán 100%-osan kellett 
teljesítenünk. Már elsős korunkban 
tudtuk, hogy eljön ez a nagy nap a mi 
életünkben is. Nem vagyunk színész-
palánták, de az előadásunk színvonala 
akár egy színházi műsorral is felérhet. 
Minden gyerek túlteljesített önmagán, 
amit tudott és elvállalt, azt megcsinál-
ta. Büszkék vagyunk magunkra, hogy 
ezt a színvonalat hoztuk, és bebizonyí-
tottuk, hogy a 8. évfolyam igenis képes 
a csapatmunkára. „Ha gyorsan akarsz 
menni, menj egyedül! Ha messzire 
akarsz jutni, menj együtt másokkal!” 
Mi is megtanultuk, hogy egyedül nem 
tudunk messzire jutni, sokkal inkább 
együtt kell dolgoznunk ahhoz, hogy el-
érjük azt a szintet, amire vágyunk. Ezt 
nem mi értük el a saját akaraterőnkből, 
hanem az osztályfőnökeink segítségével 
és biztatásával. Voltak nehézségeink, de 
minden egyes nehezebb dolog leküzdése 
végül eredményt hozott. Életünk egyik 
legjelentősebb műsorát adhattuk elő vá-

ALAPÍTVÁNYI EST

rosunkban. Örömmel és boldogsággal 
fogunk visszagondolni 2015. november 
27-ére. Legjobb teljesítményünkkel ol-
dottuk meg ezt a feladatot is a város és 
az alapítvány számára. Megtisztelő fel-
adat volt az évfolyamunknak szerepelni 
egy jótékony cél érdekében. 

Bizalom, Figyelem, Közösség! 
Minden alapítványi estre készülő 

fiatalnak lehetne ez a jelmondata, mert 
ezek a szavak mindent tükröznek! 

Kovács Patrícia,  
Soós Veronika,  

(a 8.a osztály tanulói)

„…SZAVAIMAT REPÍTSE ANGYALSZÁRNY...”
Iskolánk névadója, Móra Ferenc is ta-
nárnak szegődött az 19. század utolsó 
tanévének derekán az akkor Vas me-
gyéhez tartozó Felsőlövőn. A fiatal 
Móra csak „bizonyítványgyárnak” hív-
ta félig tréfásan, félig keserűen az isko-
lát. Visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy 
akkor is a sok jó diák mellett akadtak 
olyanok, akik galád dolgokat cseleked-
tek, megkeserítették a tanítást. Hogy 
miket tettek a természettan-tanár órá-
in, és a szünetekben? Nem írnám le 
most mégsem, nem adva további öt-
leteket a mai gyerekeknek. (Talán így 
iskolásaink kíváncsiak lesznek Móra 
írásaira, és azt is kikutatják, hogy mit 
míveltek a tanárszomorító diákok ak-
kor.) Bár nem kell a mai nebulókat 
sem félteni! Nincsenek fura ötletek 
és rossz cselekedetek híján, nap mint 
nap tapasztaljuk. Vigasztalnak engem 

a régebb óta itt tanítók és a takarító-
ink, hogy régen is, meg néhány éve is 
voltak cifra esetek. De kollégáimmal 
együtt én is – miként Móra akkoriban 
– a meggondolatlan, másoknak szo-
morúságot vagy kifejezetten fizikai és 
lelki fájdalmat okozó esetek fölött ne-
hezen térek napirendre, és segíteni sze-
retnénk az elkövetőknek: „Én tanítani 
akartam, nem fegyelmezni… hogy 
segítsek az Istennek, embert teremte-
ni…”/Móra F./ 

„Nem a könyv a lényeg az iskolá-
ban, hanem a fegyelem!” „Nem tudja 
kölyök, hogy ez a tette másnak nagyon 
fájhat.” vagy „Csak szívatásnak szánta.” 
„Más hasonlóan nagy intézményben, 
de még a családiasan kicsi iskolában is 
történnek még ennél is elképesztőbb 
dolgok!” – ilyen vagy ehhez hasonló, 
felmentő mondatok nem nyugtatnak 

meg. A jó iskolában mindnyájan egy 
szívvel dolgoznak az iskoláért, mindent 
megtesznek együtt, összefogásban a 
szülők és a tanítók a gyerekekért. A ta-
nulás legyen öröm és élmény! Mi sze-
retünk tanítani, szeretjük a gyerekeket. 
Itt nálunk sok-sok szülő érti és tudja, 
hogy közösen, együtt kell csemetéjü-
kért dolgoznunk, hogy jól növeked-
jenek föl. Sajnos, vannak, akik csak 
világra hozzák a gyereket, de a növe-
kedést nem segítik, nem nevelnek, azt 
másokra, a körülményekre bízzák, az 
iskolára hagyják. Nem keresnek ben-
nünket, nem érdeklődnek gyermekeik 
felől. Bízhatnak bennünk, a ránk bí-
zottakért lelkiismerettel felelünk, de el-
sősorban mégis csak a család, a szülők 
felelőssége, feladata a nevelés. Szeretni 
kell a gyerekeket, és javukat 
akarni fegyelemmel is. 
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Az iskola nemcsak lecke, órarend, 
kötelesség, hanem öröm is. Olyan sok 
mindenért örülünk, mondhatunk kö-
szönetet! Öröm, ha arra gondolunk, 
hogy a szülők nagy többsége részt vett 
a szeptemberi szülői értekezleteken, és 
részletesen átbeszélték a házirend sza-
bályait is. Segítik, ösztönzik gyermeke-
iket a jó iskolai életre. Az SZM, a szülői 
közösség osztályt képviselő tagjain kívül 
még jelentkeztek további segítők is osz-
tályonként többen. Köszönettel vettük 
mindazoknak a közreműködését, akik 
az SZM bált hosszú évek kihagyása után 
megrendezték, jelen voltak. Nagy lelke-
sedéssel és óriási munkával nagyon jól 
sikerült. Szeretnénk, ha egyre többen 
kapcsolódnának be aktív munkájukkal 
a szülői közösség és ezáltal iskolánk se-
gítésébe. Kívánjuk, hogy a szülők és ta-
nítók kapcsolata még szorosabb legyen. 
Köszönjük az SZM- nek a mikuláscso-
magokat. Köszönetet mondunk a Lát-
ványpark Bt.-nek a gyümölcsfákért, me-
lyeket az első osztályosokkal ültettünk 
el, hogy velük, az ő gondoskodásuk által 
növekedjenek. Köszönjük a sok- sok fel-
ajánlást az alapítványi estre! Lesznek így 
új udvari játékaink! Köszönjük a répcel-
aki önkormányzat segítségével megújult 
felső emeleti vizesblokkot: szivárványos, 
mint a külső vakolat- mondják a gye-
rekek. Köszönet a répcelakival együtt 
azoknak a települési önkormányzatok-
nak is, akik lehetővé tették, hogy iskolá-
saink komolyzenei hangverseny-soroza-
tot hallhassanak. Sok tanórai és tanórán 
kívüli foglalkozásnak örülhettünk:„Én 
és a környezetem” projektünknek (a 

témának több héten át tartó különbö-
ző tanórai feldolgozása ötletesen, kre-
atív módon), a városi ünnepségekre, 
hangversenyekre készülésnek és sikeres 
megtartásának, idősek köszöntésének, 
sport-, tantárgyi-, és művészeti verse-
nyeredményeknek, a rendhagyó tanó-
ráknak, foglalkozásoknak (Indiáról, 
majd Nepálról élményórák, fazekas- és 
egyéb népi mesterségek bemutatói, fo-
tókiállítás a világról, kisállatkiállítás, 
osztálydélutánok és sorolhatnánk még). 

Végül megköszönöm, hogy az in-
tézményvezetőről készült kérdőíveket 
sokan kitöltötték. A törvényi szabályo-
zásoknak megfelelően 2016-tól intéz-
ményünkben is elkezdődik a pedagó-
gusok és az iskolavezetés minősítése, ez 
nagyon sok papírmunkával jár, amibe 
gyakran „belekeseredhet” a tanárember. 
Móra Ferenc is keserűségében ezt írta 

öreg tanárainak szánva: „Miért nem 
mondtátok, hogy a világ piac / hol nem 
kelendő más, csupán a gaz, és min-
den hitványsággal van tele..?” Megvált 
ugyan a katedrától, de tanított minden 
történetével, szavával és a tankönyve-
ivel. (Betűország négy virágoskertje, 
Utazás a földalatti Magyarországon, 
Homokország, Georgikon) 

A világ azóta sem változott. A körül-
mények, a tankönyvek ugyan ma már 
mások, de az örömök, a jótettek ugyano-
lyanok. Az Eljövendő az Igazság és az Élet, 
és várjuk jöttét karácsony közeledtével. 

Móra Ferenccel együtt mondhat-
juk: „Szeretet az élet!” és megélhetjük s 
megtapasztalhatjuk azt is, hogy „ Nincs 
boldogság ezen a földön, csak annak, 
aki embertársát szereti.”

Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna
igazgató

EZT LÁTTAM – FILMAJÁNLÓ 
Kingsman: A titkos szolgálat
Matthew Vaughn (Ha/Ver, Csillagpor) 
új filmje a kémfilmeknek állít emléket, 
mindezt a humor, kreativitás és az erő-
szak felnagyításának eszközeivel teszi. 
A film Mark Millar képregényadaptáci-
ója, a rendezőnek pedig sikerült úgy el-
készítenie a Kingsman-t, hogy minden 
egyes beállításából érezzük, hogy egy 
megelevenedett képregényt nézünk. 

Ráadásul a romantikus filmek beskatu-
lyázott színésze, Colin Firth, akciósztárrá 
avanzsálódik a filmben. Az utóbbi évek 
legszórakoztatóbb, legbátrabb Holly-
wood-i közönségfilmje a Kingsman: 
A titkos szolgálat.
A film DVD változata a könyvtárban 
kölcsönözhető.

Varga Ákos
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ÜNNEPRE HANGOLVA

KEDVES KIS KÖZÖSSÉG  
AZ ÜMMÖGÕ NÉPTÁNCEGYÜTTES

Mi is ünnepeltünk tavaly, amikor 20 éves 
fennállásunkra emlékeztünk. Igaz nem 
nagy idő (fél emberöltőnyi), de azért 
mégiscsak 20 éve „működik” az Ümmö-
gő. Félelmetes belegondolni, hogy az ak-
kori csapatból már senki sincs köztünk, 
habár idekívánkozik egy gondolat. A je-
lenlegi tagok között van valaki, aki meg-
alakulás után nem sokkal csatlakozott a 
kis csapathoz, és a mai napig hűséggel, 
szorgalommal, lelkiismeretes munkájá-
val építi ezt a kis közösséget. Ő Baranyai 
Tibor. Szóval a mi Tibink múltunk nagy 
„öregje”, de úgy gondolom jövőnk építé-
sének egyik fontos sarokköve. Túlzás nél-
kül állíthatom, hogy a csapat háza táján 

is mindig lehetett és lehet rá számítani, 
legyen az próba, vagy fellépés, ének, vagy 
táncház, de a ruháink nyilvántartása is a 
kisujjában van. Isten tartson meg sokáig 
közöttünk! 

Természetesen az együttes valameny-
nyi tagjáról tudnék bővebben írni, de 
talán majd a következő kiadványok va-
lamelyikében fog erre sor kerülni. Fon-
tosabb talán az, hogy egy kedves kis 
közösség az Ümmögő néptáncegyüttes, 
ahogy a népdalokban sem a szerző a 
fontos, hanem a közös éneklésben rej-
lő erő és összetartás. Az mindenképpen 
megemlítendő, hogy jelenleg 14 főből 
áll a csapat, melynek fele gyermek, és itt 

meg kell állnunk egy pillanatra. Amikor 
pár éve az együttest a megszűnés veszélye 
fenyegette – létszámhiány miatt – nem 
gondoltam volna, hogy 2015-ben 14 
főre duzzadunk. Sok kedves gyermek – 
támogató szüleikkel párosuló – egészsé-
ges lelkesedése, kitartása adott mindany-
nyiunk számára jövőképet a folytatáshoz, 
magyar népi kultúránk még élőbbé téte-
léhez. Természetesen kellett és kell ehhez 
a csapat felnőtt tagjainak befogadó lelkü-
lete, türelme és szorgalma. Legyen még 
sokáig így, és saját néprajzi tájegységünk, 
Vas megye táncai egy részének megtanu-
lásával tovább bővülhessen repertoárunk. 

Gömböcz Róbert

Vajon mit üzenhet egy kis helyi néptáncos csapat a Répcelaki Hírmondó olvasóinak ad-
vent várakozásokkal teli idején? Először is kívánunk boldog készülődést, és Istentől áldott 
karácsonyi ünnepeket mindenkinek. Kívánjuk, hogy az élő Jézus ragyogjon be minden 
otthont, és a benne való reménység töltse be a családjainkat. 

Eljön a november, eljönnek a hűvös napok 
és a korai sötétség. Aztán felgyulladnak 
a fények, az ünnepváró kis csodák. Elő-
ször a Márton-napi mécseseket gyújtjuk 
meg. Azt hiszem, nyugodtan állíthatjuk, 
hogy a Márton-napnak már Répcelakon 
is komoly hagyományai vannak. Ez egy-
általán nem csoda, hiszen a nagytiszteletű 
püspök megyénk szülötte, nyakunkon az 
emlékév is, és ne feledjük: templomun-
kat Szent István király nevére szentelték, 
aki Szent Márton kegyelmébe ajánlotta 
hazánkat. Szóval van kötődésünk bőven. 
Meg is adjuk a módját mindig. A szent 
neve napjának hetében pénteken Rép-
celakon egész nap ünnepelünk. A főtérre 
kiérkezőket már reggel – nini, egy liba!!!! – 
fogadja. A legendához kapcsolódó mada-
rat megcsodálják a gyerekek, aztán persze 
megesszük ebédre vagy vacsorára – kel-
lett neki elárulni a szerény szentet! Erre a 
napra a heti piac beköltözik a művelődési 
ház parkolójába, a téren pedig igazi vásári 

forgatag: kézműves árusok, népi gyermek-
játékok, friss rétes, illatos méz …sok-sok 
minden, mi szem szájnak ingere. A kis 
fabódékból barátságosan kínálják a teát és 
a zsíros deszkát az Eszterlánc Alapítvány 
önkéntesei. A plébánia aktivistái Márton 
püspök és az egyház relikviáit mutatják 
az érdeklődőknek: kirakó, hűtőmágnes, 
falinaptárok, kalendáriumok nézegethe-
tők, vásárolhatók. Süt a nap, gyerekek 
zsizsegnek, futkorásznak, kacagnak, fel-
nőttek kortyolgatják a teát – fél szemük a 
gyerekeken -, és jókedvű beszélgetésektől 
hangos az éter. Az óvodás csoportok, isko-
lás osztályok sosem hagyják ki a délelőtti 
főtéri körsétát, és izgatottan készülődnek 
a délutáni programra. Ehhez gyülekező az 
óvoda udvarán, ahol újabb lángot keltünk 
életre, melyből megannyi kis mécses kap 
életet – és már büszkén feszítenek piros 
köpenyükben, sisakjukban a kis római 
katonák, szorongatják a kardot, készen az 
csatára. Lassan sötétedik, és a szürkületben 

indul a menet végig az Arany János utcán 
a főtérre, ahol megtekintjük az elhíresült 
köpenyes jelentet. Buzgón kattognak a 
fényképezőgépek, szállnak a mártonos da-
lok. Már teljes sötétségben érünk vissza az 
oviudvarra. Nagyon hangulatos minden: 
kézzel, dunsztosüvegekből készített mé-
csesek fénye világít, forralt bor illata száll. 
Kedvesen kínálják az ovikonyha finomsá-
gait. Eszünk, iszunk, beszélgetünk. Ahogy 
ezt kell. Mindig így kellene.  Felkészülünk 
az ünnepekre. A várost is ünneplőbe öl-
töztették. Itt az ádventi időszak, sokszor 
van még hasonló alkalom. Az első gyer-
tyagyújtás egy szép műsorral a főtéren, az 
evangélikus családi karácsonyváró, az ád-
venti hangverseny a katolikus templom-
ban, az iskolások karácsonyi koncertje a 
suliban, és az óvodában a Vekker Együttes 
ünnepvárója.

Alkalmak, ahol együtt lehetünk. Mert 
így gyulladnak ki a fények a szívünkben is. 

-kwinkler-
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Jókedvű csoportunk először a Várkert 
Bazárhoz érkezett, amely a rekonstruk-
ció után nagyon szép lett. Ez a felújított 
épületegyüttes a fiatalságunkat idézte, itt 
működött az 1960-as években az Ifjúsá-
gi park. Személyes élményem: valaha itt 
hallottam először élőben Szörényi Le-
ventét és társait... Szép emlékek jöttek a 
felszínre.

Nem szervezett programként bele-
csöppentünk a Budapest Maratonba is.  
 A megszállottak a csepergő eső ellenére 
is futottak, többségben fiatalok, de vol-
tak szeniorok, és mozgáskorlátozottak is.

BUDAPESTEN JÁRTUNK…
Októberben a Nyitott Tér KKE izgalmas programra csábított bennünket: 
a Várkert Bazár, a Pesti Vigadó, a Zeneakadémia meglátogatása és hangver-
seny szerepelt a meghívóban.

Az építésén a kor legjobb iparosai 
dolgoztak. Az akkori kulturális miniszté-
rium a megbízható pécsi Zsolnay-céggel 
készítette a padló- és falburkolati mun-
kákat. A ma is közismert Róth Miksa 
lett az épület csodálatos üvegablakainak 
kivitelezője. A belső terei a XX. század 
viharos évtizedeiben is megőrizték ere-
deti formájukat. A csoportunkból min-
denkit elvarázsolt ez a környezet. 

A nap fénypontja, hogy délután részt 
vettünk hangversenyen is, Bartók II. he-
gedűversenyét és Concerto című öttéte-
les zeneművét hallhattuk. A zeneakadé-
miai hangverseny felejthetetlen élményt 
nyújtott.

Dománné Varga Hermina
Varga Jenő

A Pesti Vigadóban idegenvezető várt 
bennünket. Az épület gyönyörű belső te-
rei, történelme, panorámája megigézően 
csodálatos. Itt található a Magyar Művé-
szeti Akadémia könyvtára, nyomtatott 
valamint audiovizuális és elektronikus 
dokumentumokkal a kutatók számára. 

Már sokszor voltunk Budapesten, 
színházban, múzeumokban, de eddig 
csak kívülről csodáltuk meg a Zeneaka-
démiát, amely építészettörténetileg igazi 
ritkaság. Kevés ilyen gazdagon díszített 
és a zenének szentelt épület maradt fenn 
a múlt századforduló idejéből.

Egyesületünk augusztusban a Csepregen 
megrendezett Megyei Polgárőr Járőr csa-
patversenyen II. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Bakk Jenő, Nagy Péter, 
Vezendi Gergely, Nagy Lajos.

A rendezvényen részt vett Varga Sán-
dor alpolgármester úr is, aki az ünnepség 
keretében ajándékcsomagot adott át Bak 
Jenő polgárőrnek, kiemelkedő munkája 
elismeréseként. Kiváló polgárőr munká-
juk elismeréseként emlékérmet adomá-
nyozott Krug Gusztáv úr a Vas Megyei 
Polgárőr Szövetség Elnöke, Nagy János 
és Vezendi Gergely polgárőröknek. 

Idei évben még magas kitüntetésben 
részesült Nagy Ferenc polgárőr, aki a Pol-
gárőr Érdemkereszt aranyfokozata kitünte-
tés boldog tulajdonosa. Gratulálunk nekik!

Tanévkezdéskor több héten keresztül 
segítettük az iskolába igyekvő diákok 
biztonságos átkelését a 86-os főúton. 
Ebben a feladatban oroszlánrészt vállalt 
Varga Jenő, Bakk Jenő és Nagy Ferenc.

Október hónapban részt vettünk 
Körmenden a Rendészeti Szakközépis-
kolában, a megyei szövetség által szerve-
zett polgárőroktatáson, továbbképzésen.

Mindenszentek és halottak napján éj-

POLGÁRÕRÖK SIKEREI

jel-nappali szolgálatot láttunk el a temető-
nél, megelőzve ezzel a lopásokat, rongálá-
sokat és az esetleges gépkocsi-feltöréseket.

Az óvodával nagyon jó a kapcsola-
tunk, az idei évben is számos rendezvé-
nyük biztosítására kértek fel bennünket, 
óvodabál, gyermeknap valamint a Már-
ton-napi felvonulás.

Karácsonyi bűnmegelőzési napok 
kertében arany és ezüst vasárnapon az 
üzletsoron és környékén járőröznek pol-
gárőreink.

Hétvégén rendszeres szolgálatot látunk 
el a város kül- és belterületén, valamint 
polgárőreink rendszeres kíséretet biztosí-

tanak a postásoknak nyugdíj-kifizetéskor.
Önkéntes bűnmegelőző és segítő 

munkánkat anyagi ellenszolgáltatás nél-
kül végezzük, társadalmi munkában. 

Továbbra is várjuk új tagok jelentke-
zését, akik szeretnének részt venni bűn-
megelőzési munkánkban.

Ezúton szeretnék az egyesületünk 
minden tagjának és családjuknak, tá-
mogatóinknak valamint a város minden 
lakójának, áldott, békés, szeretetteljes 
karácsonyi ünnepeket és szerencsében 
gazdag boldog új esztendőt kívánni! 

Könczölné Bernáth Ilona
elnök

10 RÉPCELAKI Hírmondó



2006-ban a mindössze egyéves egyesület 
tagsága nagy fába vágta a fejszéjét, ami-
kor nem a hagyományos, farsangi sze-
zonra tervezett est szervezésébe fogott. 
Jókedvű beszélgetések, ötletbörzék so-
rozata után kezdett kikristályosodni egy 
olyan est képe, amilyen addig még nem 
volt Répcelakon.

Első alkalommal több mint kétszáz 
vendég érezte jól magát, mulattunk haj-
nalig. Mindenből a legjobbra töreked-
tünk, fontos volt, hogy jó legyen a zene, 
finom a vacsora. Persze minden évben 
tanultunk is valamit, amit a következő 
alkalommal igyekeztünk még jobban 
csinálni. 

Mint minden évben, most is hó-
napokkal a rendezvény időpontja előtt 
elkezdődött a szervezés. Aprólékosan 
megtervezte egy lelkes csapat még azt is, 
hogy milyen színű legyen a dekoráció. 
Tagtársaink mindig lelkesen veszik ki 
részüket a szervezésből, kezdve a tom-
bola-felajánlások gyűjtésétől a meghívók 
kézbesítésén át egészen a mindig jó han-
gulatú, péntek délutáni teremdíszítésig. 
A belépőjegyek árát mindig úgy hatá-
rozzuk meg, hogy annak összege fedezi 
a vacsora és a zenekar költségét. Tiszta 

A munkatervben elhatározott ülését a 
Gazdakör Répcelak, 2015. november 26-
án tartotta a művelődési házban. Egyhan-
gú döntés született arról, hogy az egyesület 
csatlakozik a Megyei Gazdakörhöz. Olyan 
határozat készült, hogy a jövő évi januári 
ülésen döntenek a logóról, amely kifejezi 
az egyesület tevékenységét, és utal Répce-
lakra is. Két elképzelés került bemutatásra, 
de előfordulhat, hogy a végleges döntés a 
kettő kombinációjából egy harmadik lesz.

Érdekes előadást tartott egy répcelaki 
kötődésű fiatalember a biostimulátor anya-

Tizedik alkalommal rendezte meg 
a Répcelakért Közhasznú Egyesü-
let a városi bált 2015. november 
21-én a Linde étteremben.

A „MI BÁLUNK”

ÉRDEKES TÉMÁK, FONTOS DÖNTÉSEK  
A GAZDAKÖR NOVEMBERI ÜLÉSÉN

nokunk eszközbeszerzését szeretnénk tá-
mogatni, ezzel egyúttal kedvet hozva és 
a figyelmet felhívva minden ez irányú – 
összegtől független – felajánlás fontossá-
gára, ami által még inkább magunkénak 
érezhetjük a hamarosan megvalósuló 
komplexumot.

A répcelaki kötődésű LEGO zenekar 
hajnalig játszotta a jobbnál jobb számo-
kat, amitől végig benne volt a bugi a lá-
bunkban. Jó volt látni a vendégek arcán, 
hogy ismét jól érezték magukat!

A bál másnapján több barátommal 
beszélgettünk az egyesületből, és már 
most azon járt mindenkinek az esze, 
hogy jövőre mit lehetne még ennél is 
jobban csinálni.  Nagy György 

bevételünk a tombolajegyek eladásából 
származik, amit kezdetektől fogva jó-
tékony célra ajánlunk fel. Támogattuk 
többek között az Egészséges Gyermeke-
inkért Alapítványt, a Százszorszép óvo-
dát, a helyi tűzoltókat is. 

A városi bál sokunk által az egyik 
legjobban várt, színvonalas rendezvénye 
városunk életének. A kezdetektől együtt 
szórakozó társaságokon kívül – örö-
münkre – minden évben találkozunk új 
arcokkal is, akik a következő alkalommal 
szinte biztos, hogy megint itt lesznek. 

A tizedik bált a kerek évfordulóhoz 
méltó fellépő vendéggel szerettük volna 
ünnepelni. St. Martin – a határainkon 
túl is méltán népszerű szaxofonművész 
– műsorában sem a szervezőknek sem 
a vendégeknek nem kellett csalódnia, 
szórakoztató és professzionális előadása 
lenyűgözte a hallgatóságot. 

Bálunk fővédnökének városunk pol-
gármesterét, Szabó József urat, védnöké-
nek pedig egy ifjú tagtársunkat, Vargáné 
Chlebik Hajnalkát kértük fel, akit 2015. 
évben a Vállalkozók Országos Szövetsé-
ge az Év fodrászának választott. 

Az idei évben rekordszámú, csaknem 
120 tombola-felajánlást kaptunk, amit 
ezúton is szeretnénk mindenkinek meg-
köszönni. 

Bálunk bevételéből 2015-ben a 
nemrégiben hivatalosan is bejelentett, 
célegyeneséhez érkező városi sportcsar-

gokról, amelyek nemcsak a szántóföldi nö-
vénytermesztésben, hanem a zöldség- és 
gyümölcstermesztésben is felhasználhatók.
Ugyancsak bemutatkozott egy növényvé-
dőszert, műtrágyát, vetőmagot forgalmazó 
cég. Mindkét szervezet elérhetősége meg-
található a gazdaköri vezetőknél.

A következő héten az egyesület tagjai 
– egy előző invitálásnak eleget téve – egy 
gép- vetőmag- alkatrészforgalmazó cég 
meghívásának tettek eleget.

dr. Németh Kálmán
Gazdakör Répcelak, elnök

Régi időkről álmodom,
amikor hó volt, s kemény a tél.
Talpunk alatt jég ropogott,
a dombról a szánkó lefutott,
velünk dalolt versenyt a szél.

Úgy vártuk Advent legyen,
bennünk várakozás öröme égett. 
Illattal telt meg a kisszoba,
angyalszobrok titkos mosolya
 festett belénk karácsony-képet.

Hajnalban templomba siettünk
bár minket is várt az iskola,
 de vittünk szalmát betlehembe,
néha álmosan, néha lelkesedve,
hogy puha legyen Jézuska jászola.

Szenteste az ég leszállott közénk,
a világ tiszta volt és hófehér.
Ezernyi csillag ragyogott felettünk,
tengernyi gondot, bajt elfeledtünk
mikor a menny a földdel összeért. 

Legyen újra ilyen a karácsony.
Meleg szobánkban a szív tüze is égjen,
gyertyánk másoknak is világítson,
kenyerünkből az éhező is kapjon,
és ez a szeretet mindörökké éljen! 

Pichlerné Kondra Katalin

RÉGI KARÁCSONY (2015)
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A karácsonyt megelőző ünnepi felkészülést nemcsak a hajnali rorate szentmisék 
szolgálják, hanem a december 19-i ádventi hangverseny is a katolikus temp-
lomban. (Az elnevezés onnét való, hogy „rorate coeli desuper”, „harmatozzatok 
egek onnét felülről” szavakkal kezdődött a hajnali misék bevezető éneke.)

A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Az ünnepi előkészületben, december 
15-től 23-ig esténként a templomban és 
családoknál „Szállást keres a Szent Csa-
lád” ájtatosságot tart a répcelaki katolikus 
közösség, hogy lelkünk készséges legyen a 
születő Istengyermek befogadására.

Karácsony liturgikus ünnepe 8 napon 
keresztül, december 25-től január 1-ig tart. 
Ez időszakban sokat mondó megemlé-
kezés karácsony másnapján Szent István 
diakónusnak, Krisztus első vértanújának 
ünnepe. Elénk tárja, hogy az az Istentől 
elszakíthatatlan élet, amelyre Jézus tanított, 
milyen mélyen gyökeret vert követőiben. 
Január 27-én, a karácsonyt követő vasár-

A világ evangélikussága lázasan készül 
a Reformáció 500 éves jubileumának 
megünneplésére. Az esemény messze túl-
mutat a protestáns egyházak belső kere-
tein, amit mi sem bizonyít jobban, mint 
az, hogy a Magyar Kormány Reformáció 
Emlékbizottság néven egy olyan testületet 
hozott létre, mely egybefogja az országban 
zajló emlékezéseket. A Répcelak-Csáni-
gi Evangélikus Egyházközség már ennek 
a jubileumnak a jegyében készítette el és 
nyitotta meg gyülekezettörténeti kiállítását 
a Csánigi Evangélikus Integrált Bemutató-
központban november 19-én. Az érdeklő-
dés mértékét mutatta, hogy a megnyitóra 
sereglett tömeg nem is fért el a kiállító te-
remben, közelről és távolról, személyes sor-
sukban érintettek és érdeklődő vendégek 
rácsodálkozhattak, hogy egy evangélikus 
közösségnek mennyi kincse van. Szemerei 
János püspök megnyitó beszédében szemé-
lyes hangot megütve rámutatott, hogy az 

nap a Szent Család Ünnepe teszi teljessé 
Jézus Krisztus születésének legemberibb 
vonását, hogy a legszeretetteljesebb közös-
ségben, a családban kisgyermekként jelenik 
meg a Második Isteni Személy. December 
28-án, aprószentek ünnepén Heródes által 
Betlehemben megöletett kisdedekre em-
lékezünk, tudatosítva egyrészt az emberi 
féltékenység gyilkos következményét, más-
részt megváltásunk drága árát.

Az év végi hálaadás megható éneke 
a „Te Deum laudamus”, „Téged Isten 
dicsérünk” hálaadó ének köszönetet 
mondva az elmúlt esztendőben Istentől 
kapott ajándékokért. Ezen a napon az 

egyháztörténet mindig egyéni sorsok szála-
inak egybefonódása. A láthatókat mindig a 
láthatatlan Isten rendezi történetekké. Dr. 
Smidéliusz László egyházkerületi felügyelő, 
gyülekezetünk tagja, történészi alaposság-
gal kutatta, gyűjtötte és rendezte a kiállítás 
anyagát. Garas Kálmán városunk díszpol-
gára pedig szervezte és végezte a fotózási, 
grafikai és nyomdai munkákat. Névtelenül 
is köszönet illeti azokat, akik a személyes 
emlékeiket bocsátották a kiállítás rendelke-
zésére. Az érdeklődés felkeltésére álljon itt 
az állandó, bármikor látogatható kiállítás 
kivonatos tartalma. Az első tábla egészen a 
római kortól a reformációig, a második az 
ellenreformáció idejéig, a harmadik az arti-
kuláris korszakig, a negyedik az uraiújfalui 
időszakig, az ötödik, hatodik, hetedik táb-
lák pedig három meghatározó lelkészünk, 
Kund Sámuel, Tarján István és Smidéliusz 
Ernő munkásságáig vezetnek bennünket. 
A nyolcadik tábla 40 évfolyam konfirman-

oltár elé térdelve mond nagyon szép há-
laadó imát a szertartást végző lelkipásztor.

Január 1. Szűz Mária Istenanyaságá-
nak ünnepe és a Béke Világnapja. En-
nek jegyében lépünk át az új esztendőbe. 
Január 6. Vízkereszt, Urunk Megjelené-
sének ünnepe. E nappal zárul a karácso-
nyi idő, eddig díszítik otthonainkat a 
karácsonyfák.

Aigner Géza plébános

Ünnepi szertartásrend  
a répcelaki katolikus templomban
December 24. 21.00 Karácsonyesti szent-
mise a hittanosok betlehemes játékával
December 25. 09.30 Szentmise kará-
csony napján
December 26. 09.30 Szentmise kará-
csony másnapján
December 27. 09.30 Szentmise Szent 
Család vasárnapján, családok megáldása
December 31. 16.30 Év végi hálaadás
Január 01. 09.30 Szentmise újév napján 

dusait fogja egybe 1942-től 1982-ig. Az a 
reménységünk, hogy a kiállítás megtekin-
tői nemcsak történelmi ismeretekkel gaz-
dagodnak majd, hanem lelki megerősítést 
is kapnak a jövendőre.

Verasztó János lelkész

Ünnepi istentiszteletek  
a répcelaki evangélikus templomban
December 24. 18.00 Ünnepi istentisztelet 
gyermekműsorral
December 25. 10.00 Ünnepi istentisztelet 
úrvacsorával
December 26. 10.00 Ünnepi istentisztelet 
úrvacsorával
December 27. 10.00 istentisztelet
December 31. 18.00 Óévet búcsúztató 
ünnepi istentisztelet
Január 01. 10.00 Újév napi ünnepi 
istentisztelet úrvacsorával
Január 03. 10.00 istentisztelet
Január 06. 10.00 Vízkereszt ünnepe – 
istentisztelet
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A 2015. év ősze rendkívüli sikereket hozott az egyesületünk tagjai részére. Több 
mint egy éves felkészülési időszak után utazott ki október végén az akkor még 
sensei Dr. Bogdán Olivér Japánba, hogy a súlycsoport nélküli Világbajnoksá-
got követően (ahol a soproni Dr. Szepesi Csenge nyerte a nők versenyét), a Fuji 
lábainál rendezett edzőtáborban övvizsgát tegyen. Sikeresen teljesítette a japán 
mesterek előtt az 5. dan követelményeit és kiérdemelte a shihan megszólítást, 
fekete övét ezután öt arany csík díszíti majd.

1321. évfolyam 4. szám 2015. december

Az őszi szezon a versenyzés időszaka 
is volt. A szeptember végén Cegléden 
rendezett nemzetközi ifi és U22 felnőtt 
versenyen Seregély Gyöngyi első, Ber-
náth Evelin harmadik helyezett lett, és 
ezzel kvalifikálták magukat az Európa 
Bajnokságra. Ezt követően egy területi 
versenyen, Almásfüzítőn mutathatták 
meg fiatal versenyzőink a tudásukat. 
Bognár Léna és Vörös István I. helyezett, 
Galambosi Benjámin és Papp Kristóf II. 
helyezett, Czöndör Zoltán és Rudi Máté 
III. helyezett lett. A felkészülésnek meg 
is lett az eredménye: a november 14-én, 
Tarjánban rendezett utánpótlás Magyar 

Büszkén léphetett fel a dobogó legfelső 
fokára Seregély Gyöngyi a 2015. 11. 28-
án Lengyelországban, Bytomban megren-
dezett U16-U22 Shinkyokushin Karate 
Európa Bajnokság női 60 kg-os súlycso-
portjában. A kontinensviadalon, ahol 20 
ország 400 versenyzője lépett küzdőtérre, 
a Répcelaki Rakurai Karate Egyesületet 
Gyöngyi mellett Bernáth Evelin képviselte. 
Evelin számára sajnos nem volt szerencsés 
a sorsolás: első küzdelmét a későbbi máso-
dik helyezettel, a svéd bajnokkal vívta, aki 
a legjobb négy közé jutásért zajló meccsen 
búcsúztatta őt. Gyöngyi, a Szombathelyi 
Savaria Műszaki Szakképző Iskola és Kol-
légium tanulója az egyesület megalakulá-
sakor, mindössze 5 éve kezdett el karatézni 
a répcelaki dojoban. A Hírmondó hasáb-
jain is végigkísérhettük fejlődését: évről 
évre egyre jobb helyezéseket ért el a viada-
lokon, 2013-ban ő lett súlycsoportjában 
az utánpótlás Magyar Bajnok, a 2014-es 
évben elnyerte a Diákolipia Bajnok címet, 
az Azerbajdzsánban zajlott Junior EB-n 

RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET 
– Sikeres õszi idény

RÉPCELAKI LÁNY EURÓPA DOBOGÓJÁNAK TETEJÉN

Bajnokságon küzdelemben Bognár Léna 
ezüstérmes, Galambosi Benjámin, Czön-
dör Zoltán és Rudi Máté bronzérmes, 
míg formagyakorlatban Léna szintén 
ezüstérmes, Bernáth Evelin pedig bron-
zérmes lett. Az U22 EB-re való felkészü-
lés részeként Gyöngyivel a Samoborban 
rendezett Horvát Bajnokságon is részt 
vettünk, ahol a felnőttek között szintén 
sikerült a dobogó tetejére állnia. A no-
vember végén Lengyelországban meg-
rendezett U16-U22 EB-n Bernáth Eve-
lin a legjobb 8 között végzett, a felnőttek 
között Seregély Gyöngyi 60 kg-ban Eu-
rópa Bajnok lett! 12. 06-án Várpalotán, 

3. helyen végzett, míg az Austrian Open-
en szintén aranyérmet szerzett a juniorok 
között. Noha az általános iskola elvégzése 
után tanulmányait Szombathelyen foly-
tatta, így is hetente többször látogatja a 
répcelaki klub edzéseit, emellett végzi a 
felkészülés részét képező egyéni edzéseket 
is. Kiváló adottságai mellett szívóssága, 
kitartása, akarata és elhivatottsága segítet-
ték hozzá kiváló eredményei eléréséhez. 
Gyöngyi ez év novemberében töltötte be 
18. életévét, átlépve a felnőtt korosztály-
ba. Sikeresen kvalifikálta magát az EB-re; 
az arra való felkészülés részeként már eb-
ben az U22-es koroszályban versenyez-
ve nyerte meg a Samoborban rendezett 
Horvát Open-t. Gyöngyi küzdőstílusára 
jellemző a dinamikus támadás és az el-
söprő erejének megmutatása, amelyhez 
olyan kivételes szívósság párosul, amellyel 
még tapasztaltabb vetélytársai sem tudtak 
mit kezdeni, így zöldövesként fekete- és 
barnaöves versenyzőkön felülemelkedve 
állhatott Európa dobogójának tetejére, ez-

utánpótlás versenyen bizonyítottak ifja-
ink: Papp Kristóf, Lelkes András és Ko-
vács Gergő 3-3 győztes küzdelem után, 
megérdemelten állhatott fel a dobogó 
legfelső fokára. Ezüstérmet hozott haza 
Bogdán Brúnó, Galambosi Benjámin, 
Bognár Léna, Czöndör Dávid és Bernáth 
Evelin. Bronzéremmel gazdagodott Vö-
rös István, Czöndör Zoltán, Rudi Máté 
és Epervári Hanna. Különösen büszkék 
lehetünk arra, hogy az ezévi versenyered-
ményeink alapján az országos rangsorban 
klubunk az előkelő 12. helyen végzett 
(63 egyesületből, tavaly a 23. helyet ér-
tük el), megelőzve számos nagy múltú ill. 
nagyobb városokban működő egyesüle-
tet! Az idei évet a már hagyományos öv-
vizsgával és vidám klubvacsorával zárjuk.

Szeretettel várjuk az kedves érdeklő-
dőket december 20-án a főtéren megren-
dezésre kerülő civil karácsonyára, ahol az 
idén 5 éves Dojo-nk mindennapjaiból 
láthatnak majd képbemutatót.

zel megörvendeztetve felkészítő mesterét: 
„Egyszerűen hihetetlen érzés! Amit ma 
Gyöngyi véghezvitt, azt nehezen tudom 
szavakba önteni. 2 napja még azzal küz-
dött, hogy tartani tudja a 60 kg-os súlyha-
tárt, viszont ma mind akaratban, szívben, 
erőben ott volt ahol lennie kellett... Nem 
volt ma senki, aki megállt volna előtte... 
Minden küzdelme 2 percen belül befeje-
ződött... hosszabbítás nélkül, lerombolva a 
belga, ukrán, litván és végül a grúz ellenfe-
leinek védelmét megérdemelten és kérdés 
nélkül állhatott a dobogó tetejére... szívből 
gratulálok a munkájához, a kitartásához 
és természetesen az eredményhez. Én azt 
gondolom ez az a példa, amit követni kell! 
Köszönöm Gyöngyi ezt a napot!” – írta 
edzője, Shihan Dr. Bogdán Olivér a leg-
népszerűbb közösségi oldalon. Egy meg-
érdemelt pihenő után természetesen foly-
tatódhat majd a megkezdett edzésmunka, 
hogy Gyöngyi megmutathassa, hogy bár 
még igazán fiatal, de abszolút helye van a 
felnőtt mezőnyben is. Bogdán Mónika



A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Az év vége a visszatekintés, a számadás időszaka, így minden bizonnyal a Rép-
celaki SE sportolói, szurkolói, vezetői is összegzéssel búcsúztatják az óévet. 
A februárban újjáalakult apparátusú egyesületnél eredmények szempontjából 
nem lehet ok a panaszra, ugyanis mind a labdarúgók, mind a női kézilabdá-
sok, mind pedig a férfi tekések értékes sikereket szállítottak az ősz folyamán.

Labdarúgás
A Vas megyei I. osztályban szereplő felnőtt 
labdarúgók – kimondva is – bajnoki remé-
nyekkel vágtak bele a 2015-16-os szezon-
ba, és ugyan az aranyéremért továbbra is 
harcban vannak Balassa Péter játékos-edző 
védencei, az őszi idény két fájó vereségé-
nek „köszönhetően” tavasszal bravúrokra 
is szükség lesz a kitűzött célok eléréséhez. 
A nyáron jelentős erősítésen átesett, na-
gyon jó egységet mutató együttes az ok-
tóber eleji celldömölki, idegenbeli rang-
adóig gyakorlatilag hibátlanul menetelt 
(a nagy rivális Körmendet például 10 
emberrel is sikerült két vállra fektetni!), 
azonban az ominózus celli, majd még 
fokozottabban a november közepén el-
szenvedet Táplán elleni hazai fiaskó után 
a harmadik helyre esett vissza a gárda, de 
így is csupán 1-1 pont a lemaradás az 1. 
és a 2. helyezettől. A téli szünet vélhetően 
jókor jön, így tavaszig bőven lesz lehető-
ség rendezni a sorokat, valamint a sérül-
tek – a sok hiányzó az egyik oka volt a 
pontvesztéseknek – is felépülhetnek. Az 
mögöttünk lévő hónapokban túlnyo-
mórészt igen csak biztató, és a bajnoki 
dobogó legfelső fokának megcélzására is 
ténylegesen feljogosító játék, hozzáállás 
nyilvánvalóan nem a véletlen műve, így 
a játékosok, a szurkolók és a vezetők is 
pozitívan várhatják a 2016-os folytatást. 
Utánpótlás együtteseink közül az U14-
es korosztály szereplése szerezte a legtöbb 
örömet, ugyanis a Csorba János által 
dirigált gárda az igen értékes és előkelő 2. 
helyen áll a tabellán. U19-es és U16-os 
csapataink vegyes eredményeket szállítva 
a középmezőnyben találhatók, ami annak 
is betudható, hogy iskolai, és egyéb elfog-
laltságok miatt gyakorta létszámgondok-
kal is meg kell küzdeni a trénereknek. Ki 
kell emelni, hogy a megannyi kritikával 
illetett, a hozzáértők szerint túlzottan sok 

kötelezően indítandó korosztályos csapat 
miatt – más kluboknál is – problémákat 
okozó rendszerből kinőni látszik több he-
lyi tehetség. Jó példa erre Szabó Márton, 
illetve Verasztó Máté (utóbbira sajnos egy 
súlyos sérülés miatt hosszú kihagyás vár), 
akik már a felnőtt együttesben is bemu-
tatkozhattak, méghozzá jó teljesítményt 
nyújtva.

Kézilabda
Női kézilabdacsapatunkat sokan fél-
tették az idény indulásakor (volt olyan 
internetes sajtóorgánum, ahol kis túl-
zással előre le is írták őket), ugyanis a 
Győr-Moson-Sopron megyei I. és II. 
osztály összevonása után egyértelmű-
en komolyabb kihívások vártak Mé-
száros-Varga Brigitta játékos-tréner és 
Turai László szakosztályvezető lányaira. 
A féltés – jelenleg úgy tűnik – hiábavaló 
volt, ugyanis a mindig nagyon lelkes, és 
továbbra is népszerű gárda 7 győzelem 
és 2 döntetlen mellett mindössze 2 al-
kalommal szenvedett vereséget, így a 
lapzártánk idején, azaz december elején 
az A-csoport 3., felsőházi rájátszást érő 
helyén állnak. Utánpótlás-képzés terén 
is példamutató munka folyik a kézilab-
dásoknál, és hétről-hétre gyerekek töltik 
meg a Répcelaki Móra Ferenc Általá-
nos Iskola tornacsarnokát az edzéseken. 
A szakosztály a bajnoki menetelés mel-
lett idén jubileumot is ünnepelhetett, 
ugyanis pontosan 40 évvel ezelőtt alakult 
meg az első kézilabdacsapat Répcela-
kon. Ennek apropóján november 14-
én nagyszabású ünnepségre került sor 
a művelődési otthonban, ahol többek 
között filmvetítéssel emlékeztek meg az 
összegyűltek az elmúlt évtizedek sikerei-
ről, bónuszként pedig hivatalosan is be-
jelentették az illetékesek, hogy új, min-
den kézilabdás, és egyéb igényt kielégítő 
sportcsarnok épülhet városunkban.

Teke
Tekéseink egészen kiváló hónapokat 
tudhatnak maguk mögött. A tovább-
ra is Kiss Zsolt edző-szakosztályvezető 
irányításával készülő gárda sorozatban 
9 első osztályú, azaz Szuperliga mér-
kőzésen teljesített hibátlanul, és csak 
a bajnokság toronymagas favoritja, a 
világbajnokok sorát felvonultató Sze-
gedi TE fogott ki a csapaton. A hazai 
tabellán második helyen található gár-
da a nemzetközi porondon is tovább 
öregbítette az együttes, az egyesület és 
a város hírnevét: szeptember végén, ok-
tóber elején a harmadik számú európai 
csapattornán, az ausztriai Ritzingben 
megrendezett NBC-kupán egészen az 
ezüstéremig meneteltek (a döntőben a 
legendás Csányi Béla által dirigált né-
met Bamberg parancsolt megálljt), és 
az előbbi versenyen elért helyezéssel – 
Vas megye sporttörténtében elsőként! 
– a kontinens legjobb 16 tekeklubját 
magába tömörítő Bajnokok Ligájában 
is indulási jogot sikerült szerezni! A BL 
szereplést november végén kezdte meg 
az alakulat, és a szlovén bajnoki cím-
védő Maribort kettős győzelemmel 
(idegenben 5-3, hazai pályán 6-2) bú-
csúztatta a Répcelak, amelyre immár 
a legjobb 8 között a német Világkupa 
győztes Zerbst vár január 30-án, illetve 
február 20-án. 
A több évtizedes múltra visszatekintő 
városi amatőr tekebajnokságba hosszú 
ideje nem látott létszámban neveztek 
a sportolók, és a lassan félidőhöz érő, 
oda-visszavágós rendszerű vetélkedő-
ben 14 csapat és több mint 150 (!) 
versenyző ragad golyót estébe nyúlóan, 
heti két alkalommal. A verseny népsze-
rűsége tehát töretlen, és reményeink 
szerint sikerül legalább a most tapasz-
talható szinten fenntartani az érdeklő-
dést a jövőben is.
Beszámolónk végén minden sporto-
lónknak, dolgozónknak, tagunknak, 
edzőnknek, vezetőnknek, illetve termé-
szetesen a támogatóknak, szurkolóknak 
is szeretném megköszönni az egész éves 
munkát, biztatást, a kiváló eredménye-
ket, és a felsoroltaknak, valamint min-
den kedves Répcelaki Hírmondó ol-
vasónak békés karácsonyt, sikerekben, 
egészségben gazdag új évet kívánok!

Gallen Ervin
elnökségi tag
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A vadételekhez jól illenek a vadon ter-
mő fűszernövények, bogyók és szárított 
gyümölcsök, például az áfonya, a kökény 
is. Az erdei gombák, a vargánya, a róka-
gomba is ízletes hozzávalói a pörköltnek, 
ragunak vagy köretnek. A fűszerezés 
alapelve, hogy csak mértékkel használ-
juk őket. Az alapvető fűszerező hatású 
zöldségek (hagymafélék, paprika, illatos 
gombák) mellett 4-5 féle fűszernél ne te-
gyünk többet egyszerre az ételhez.
A borókabogyót (Juniperus communis) 
a rómaiak a drága, keletről származó bors 
helyettesítésére használták, mi is így al-
kalmazzuk. Magyarországon is őshonos 
növény, a Bakonyban, a Bükk-fennsí-
kon, az Aggteleki-karsztvidéken található 
belőle a legtöbb, nem beszélve a bugaci 
ősborókásról, ami védett természeti ér-
ték, az Alföld egyetlen őshonos fenyő-
féléje. Mivel a boróka kétlaki növény, 
külön példányon találhatók a termős és 
porzós virágok, így a tobozbogyó termés 
is. Éretten, hamvas kéken szedjünk az ősz 
végén, és meleg, szellős helyen, akár kály-
ha tetejére téve, kiterítve szárítsunk meg, 
zárhazó üvegedényben tároljunk. Fenyő-
re hasonlító, édeskés-kesernyés-csípős il-
lata jól illik a vadételekhez. A páclébe a 
kés élével összenyomva, illóolaját föltárva 
adjuk. Grillezésnél szórjuk a parázsló fa-
szénre, ami kellemes illatot ad a füstnek. 
A friss termésből lekvárt is készíthetünk, 
amit a vad-steak mellé kínálhatunk. Fer-
tőtlenítő, emésztést serkentő, vérnyo-
máscsökkentő, hangulatjavító hatású.
A borsikafű vagy csombor (Satureja 
hortensis) az erdélyi konyha jellemző 
fűszere, gombás vadételekhez, vadragu-
hoz ajánlható. Ahogy a neve is elárulja, 
szintén borspótló, ám csípős íze mellé 
más kellemes aroma is társul. Ne főzzük 
együtt az étellel, mert keserű lesz; a tűzről 
levett, még meleg ételhez keverjük hoz-
zá. Kakukkfűvel, rozmaringgal ne társít-
suk, mert mindhárom igen erőteljes ízű. 
Páclébe is tehetjük. Fertőtlenítő, emész-

VADÉTELEK FÛSZEREI
Javában tart a vadászati főidény. Re-
mélhetőleg mind több háziasszony 
vásárol majd vadhúst, amiből megfe-
lelő fűszerezéssel, pácolással nagyon 
ízletes és egészséges ételek készíthe-
tők a téli hónapokban. A fűszerek 
kiválasztásához adunk segítséget.

tést serkentő, gyomorfájást, hasmenést 
enyhítő hatású. Kímélő étrendben a bor-
sot helyettesíthetjük vele.
Közismert fűszerünk a babérlevél (La-
urus nobilis), amit a vadak páclevéhez 
szétmorzsolva adjunk. Jó szélhajtó, gyo-
mornyugtató. Jól társítható a borssal és a 
fokhagymával.
A kakukkfű (Thymus vulgaris) nem-
csak köhögéscsillapító teakeverék alko-
tója, hanem vadételekhez (fácán, nyúl) is 
felhasználhatjuk, de csak mértékkel. Jól 
társítható a rozmaringgal, babérlevéllel, 
szerecsendióval és a zsályával. Vadsültek 
mellé készített vörösbormártás jellegze-
tes ízesítője. Étvágygerjesztő, görcsoldó, 
szélhajtó hatása miatt is érdemes az étel-
be tenni.
A kapribogyó valójában a Földkö-
zi-tenger mellékén őshonos kapricserje 
(Capparis spinosa) sós ecetben eltett vi-
rágrügye. Az olasz ételek (pizza, halak) 
mellett vadételek készítésére is használ-
hatjuk. Étvágygerjesztő, vérnyomáscsök-
kentő hatású.
A vadpácok kihagyhatatlan összetevője a 
koriander mag (Coriandrum sativum), 
amit felhasználás előtt célszerű mozsár-
ban összetörni, megroppantani. Felfú-
vódást megszüntető, szélhajtó, emésztést 
javító hatású.
A konyhakömény (Carum carvi) a pác-
levek, sültek, pörköltek alapfűszere, ízét 
a fokhagyma domborítja ki a legjobban. 
Vadhúsból készült szalámi, kolbász is el-
képzelhetetlen nélküle. Csökkenti a fel-
fúvódást, serkenti az emésztést. Ha bor-
sot és kömény is használunk egyszerre, 
koriándert már ne tegyünk az ételhez.
A rozmaring (Rosmarinus officinalis) 
szintén erős illatú fűszernövény, amit 
csak módjával szabad az ételhez adnunk. 
A morzsolt rozmaringot a főzés után ke-
verjük a még meleg ételhez. Zsályával, 
borókabogyóval pácoláshoz is használ-
hatjuk. Grillezésnél egy-egy rozmaring-
ágat dobhatunk a parázsló faszénre, így 
illatos füstöt kapunk. Gyomorerősítő, 
epehajtó és görcsoldó hatású. 
A szerecsendió (Myristica fragrans) év-
századok óta ismert, aromás fűszer. A leg-
jobb, ha egészben vásároljuk, és frissen 
reszeljük az ételbe, annak elkészülte után. 
Csak keveset használjunk belőle. Fűszer-
szegény diétát folytatók is fogyaszthatják. 

Serkenti az emésztést és megakadályozza 
a savtúltengést.
Pácok, mártások ízesítője lehet a szegfű-
bors (Pimenta racemosa), aminek íze a 
szegfűszeg és a fahéj keverékére hasonlít. 
Keveset szabad csak használni belőle, 
roppantva adjuk az ételhez, pácléhez. 
Fűszerszegény diétát folytatók is fo-
gyaszthatják. Gyomorerősítő, puffadást 
csökkentő hatású.
Pikánssá teszi a vadragut vagy vadpörköl-
tet néhány szem szegfűszeg, ami valóban 
csak 1-2 szem legyen! Az apró, szögre 
emlékeztető fűszer a szegfűszegfa (Sy-
zygium aromaticum) megszárított virág-
bimbója, amely a világ egyik legrégebbi 
és legnépszerűbb, valaha a legdrágább 
fűszere volt. Általában édes ételekhez 
adjuk, de a vadhúsoktól sem idegen ez 
az ízvilág. A vadsültek mellé szívesen fo-
gyasztott gyümölcsös szószokat is ízesít-
hetjük vele. Étvágygerjesztő, fertőtlenítő 
hatású, jótékonyan hat a gyomorra.
A feketebors az egyik legáltalánosab-
ban használt fűszerünk, ami a borscserje 
(Piper nigrum) érett, szárított termése. 
Érdekesebbé tehetjük az ételek ízét, ha 
durvára őrölt színes bors-keveréket hasz-
nálunk. A fekete, zöld, és a fehér bors 
ugyanazon a növényen terem, a bogyók 
színe attól függ, hogy mennyire éretten 
szedik le őket. Ennek megfelelően külön-
böző az ízük is. A színesbors-keverékhez 
adott pirosas színű rózsabors egészen más 
fajról származik, az Dél-Amerikában ős-
honos Schinus terebinthifolius fatermetű 
növény termése. Íze édeskés, hasonlít a 
borókabogyóéra. Nem csíp, mivel nincs 
benne piperin, a bors csípősségéért fele-
lős vegyület. Sültek mellé jól illik a tejszí-
nes színesbors-mártás.
Vadragulevesek elhagyhatatlan fűszere 
a tárkony (Artemisia dracunculus), de 
csak mértékkel használjuk. Pikáns ízha-
tást érhetünk el, ha a vadsültek pácle-
véhez tárkonyecetet adunk. Vesetisztító, 
epehajtó, étvágyfokozó hatású, diétázók 
is fogyaszthatják.
A zsálya (Salvia officinalis) levele jelleg-
zetes, erős illatú, kesernyés ízű, igen átha-
tó aromájú, ezért csak mértékkel használ-
juk. A fűszerek zömétől eltérően a zsályát 
együtt főzhetjük az étellel. Emésztést ser-
kentő hatású, segíti a zsíros ételek emész-
tését. Egy-egy zsályalevelet serpenyőben 
vagy platnin roppanósra süthetünk, és a 
vadsültek mellé kínálhatjuk.

Pap Edina
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Hozzávalók: 
500 gramm hátszalonna (nyers), 1 darab 
száraz parasztkolbász, 200 gramm vörös-
lencse, 2 dl tejszín (zsíros), 1 késhegynyi 
konyhasó (durvára őrölt), 1 adag kruton 
(kenyérkocka).
Elkészítés: 
A kockákra vágott szalonnát megpirít-
juk, félretesszük és a megmaradt zsíron 
futtatjuk meg a lencsét. Felöntjük vízzel, 
beleteszünk egy darab házi kolbászt, és 

Az alábbi tanácsok szem előtt tartásával 
gondtalan lehet a karácsony ünnepe: 
–   Csak üzletben, bevizsgált (NFH) és ma-

gyar nyelvű használati utasítással rendel-
kező elektromos füzéreket, égősorokat 
vásároljunk;

–  A kültéri használatra bevizsgált füzért ne 
használjuk lakásunkban, szobahőmérsék-
leten 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 el-
borulás ellen, a gyertyákat is dróttal rög-
zítsük, hogy stabilan álljanak a koszorú-
kon; – 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 lángja 
hamar meggyújtja a körülötte, fölötte 
lévő éghető anyagokat; 

–  Tartsunk megfelelő távolságot a fenti 
eszközök és az éghető anyagok között 

TÛZOLTÓSÁGI KÖZLEMÉNY
Az advent időszaka alatt mindenki az ünneppel, szeretteink körében eltöltendő 
boldog órákra történő felkészüléssel foglalkozik. Az ünnepi kellékek, fenyőfa, 
gyertyák, adventi koszorú előkészítése, az ünnepi helyre történő felállítása, feldí-
szítése része a készülésnek.

Szilveszteri 
retro buli

2015. december 31-én  
22 órától a főtéren!
DJ: RUBOYDEE

Vendéglátás: Royal söröző
TŰZIJÁTÉK:

2016. január 1. 1 óra

Boldog karácsonyt és sikerekben 
gazdag új évet kívánunk minden 

kedves olvasónknak!
a Répcelaki Hírmondó szerkesztősége 

(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 eltöl-
tendő boldog órákra történő felkészü-
léssel foglalkozik. Az ünnepi kellékek, 
fenyőfa, gyertyák, adventi koszorú elő-
készítése, az ünnepi helyre történő felál-
lítása, feldíszítése része a készülésnek. 

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 
miatt), és lármázzuk fel a környezetün-
ket 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! Pi-
acon, pult alól, bizonytalan helyekről ne 
vegyünk, mert az veszélyes és TILOS!! 
Az ilyen termékek könnyen balesetet 
okozhatnak! Fontos, hogy a felhasz-
náláshoz szánt helyszínt úgy válasszuk 
meg, hogy azzal a környezetünkben, 
embertársainkban, és az élőlényekben 
kárt ne okozhassunk;

–  A petárdák szilveszteri használatát a vo-
natkozó jogszabály megtiltotta. Külön 
kérünk mindenkit, hogy gyermekeiket 
is oktassák ki! Mondjuk el nekik is, 
hogy a tűz nem játék, hogy milyen ve-
szélyeket rejt magában a nyílt lánggal, 
csillagszóróval játszadozás a kiszáradt 
karácsonyfa 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

fűszerezzük. Amikor megfőtt a lencse és 
az ízeket is rendben, kellően füstösnek, 
ízletesnek találjuk, akkor kevés tejszín-
nel elkeverjük a levest. Megvárjuk, amíg 
rottyan egyet és utána botmixerrel pü-
résítjük, hogy krémes állagú legyen. Le-
vesbetétként levesgyöngyöt, vagy pirított 
kenyérkockákat javaslok.
http://www.novagyok.hu/receptek/unnepek/
szilveszteri_menu/recept/ujevi_fustos_vo-
roslencse_kremleves/

SZILVESZTERI MENÜ
Újévi füstös vöröslencse krémleves
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