
BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK ÉN…

Mit is jelenthet ez a mondat? Minden-
kinek mást.
•  Boldog az a csecsemő, aki a csillogó 

díszeket fedezi fel a karácsonyfán…
•  Boldog az a gyermek, aki a fa alatt a 

várva várt ajándékot látja…
•  Boldog az a fiatal, aki a szerelmét egy 

csodálatos meglepetéssel köszönti 
meghitten…

•  Boldog az az ifjú pár, aki élete első 
karácsonyát töltheti az új közös ott-
honukban…

•  Boldog az az újdonsült szülő, aki úgy 
érzi élete legszebb ajándékát tartja a 
karjaiban…

Idézve ezt a közismert dalszöve-
get, mellyel üdvözöljük egymást a 
karácsony közeledtével.

•  Boldog az a szülő, aki látja, hogy 
gyermeke szeretettel köszöni meg…

•  Boldog az a nagyszülő, aki kényel-
mes fotelban jól érzi magát a család-
jával…

De ne feledkezzünk meg azokról 
sem, akik számára karácsonykor már 
csak a múlt felidézésében jelenik meg 
a boldog szó. Hiszen tudjuk jól, hogy 
élnek közöttünk olyanok is, akik egye-
dül, magányosan töltik az ünnepeket, 
emlékezve a boldog szó varázsára.

Úgy gondolom, hogy a mi kis váro-
sunkban, mindenkinek jár az odafigye-
lés, megértés, emberség, hogy aki egye-
dül él, ő se érezze magát magányosnak. 
Ha a sok boldog ember kis odafigye-
lést szentel a közvetlen környezetében 
egyedül élő és a karácsonyt a múltba 
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temetett embertársainkra, akkor talán 
sikerül pár jó szóval az ő karácsonyukat 
is boldogabbá varázsolni.

Köztudott: a karácsony a szere-
tet ünnepe. Ilyenkor kell, hogy kicsit 
megálljunk a rohanó világban és az 
egymással való tőrődést helyezzük elő-
térbe.

Gondoljunk a tőlünk távol lévő 
szeretteinkre is… „És a szív érzi, hogy 
azok is ott állnak veled a karácsonyfa 
körül, akit a szemeddel nem látsz…” 
Müller Péter 

Magam, családom és Répcelak 
Város Képviselő-testülete nevében 
„BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁ-
NOK ÉN…”

Szalainé Kutasi Ildikó
képviselő
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TÁJÉKOZTATÓ 
KUTYATARTÓKNAK

Répcelak Város Önkormányzata tájé-
koztatja a kutyatartókat, hogy:
Tilos ebet beengedni vagy bevinni 
vendégforgalmat lebonyolító nyilvá-
nos helyiségbe kivéve, ha az elhelyezés 
feltételei biztosítottak.
Tilos ebet beengedni vagy bevinni
a) oktatási, nevelési, egészségügyi, 
szociális, kulturális intézmény, sport-
létesítmény területére és temetőbe, 
kegyeleti helyre – kivéve őrző-védő eb, 
ha azt az ingatlan védelme szükségessé 
teszi,
b) ügyfélforgalmat lebonyolító köz-
épületbe, közösségi épületbe,
c) az olyan zöldterületre (parkba), nyílt 
vízfelületre, tóba, ahol tábla tiltja,
d) élelmiszerárusító és egyéb üzletbe, 
élelmiszerraktárba, piac területére, 
e) játszótérre, játszószerek, homoko-
zók területére.
Kérjük, a szabályok folyamatos betar-
tását.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS 
A HÁZIORVOSI ELLÁTÁSBAN

2017. január 1. napjától változás áll be 
a Répcelak II. számú felnőtt háziorvo-
si körzet működtetésében. Dr. Szalay 
István főorvos úr 2016. december 31. 
napjával nyugdíjba vonul. A praxist 
dr. László Tamás háziorvos szerezte 
meg, akivel az önkormányzat a fela-
dat-ellátási szerződést 2016. december 
31. napi hatállyal megkötötte.
A rendelési idő változatlanul az alábbi:
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 
8.00–12.00
Kedd: 14.00–17.00
Dr. Szalay István főorvos a foglalkozás 
egészségügyi ellátást a továbbiakban is 
biztosítja.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény (továbbiakban: Vgt.) 
módosítása alapján a 2016. június 4. 
napját megelőzően engedély nélkül 

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

létesített vízi létesítményeket (ásott 
és fúrt kutak, szennyvíz szikkasztók) 
az ingatlan tulajdonosa köteles beje-
lenteni a hatósághoz és arra fennma-
radási vízjogi engedélyt kérni. 
A Vgt. 29. § (7) bekezdése alapján, aki 
a kötelezettségének 2018. december 
31-ig eleget tesz az mentesül a vízgaz-
dálkodási bírság befizetése alól.
Az engedély kérelmeket a hasznosítás 
célja szerint szükséges az illetékes ha-
tósághoz benyújtani:
Helyi jegyző ad engedélyt, ha:
• házi ivóvízigény és a háztartási igé-
nyek kielégítését szolgálja (öntözés is)
• nem gazdasági célú vízigényt szolgál 
• az 500 m3/év mennyiséget nem meg-
haladó vízigény kizárólagosan a talaj-
vízkészletből történik
• az 500 m3/év mennyiséget meg nem 
haladó kizárólag háztartási szennyvíz 
tisztítását és a tisztított szennyvíz el-
szikkasztását szolgáló létesítmény.
Minden más esetben az illeté-
kes vízügyi és vízvédelmi hatóság 
(Győr-Moson-Sopron Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Területi 
Vízügyi Hatóság 9021 Győr Árpád u. 
28-32) jár el.
Az engedély kérelmet a 18/1996. 
(VI.13.) KHVM rendelet alapján 
szükséges összeállítani, mely szakági 
tervező közreműködését írja elő, aki 
közvetlen segítséget nyújt a kérelem 
benyújtásában.
A víziközmű tervező jogosultsággal 
rendelkező tervezők névsora a Magyar 
Mérnöki Kamara honlapján megtalál-
hatók (www.mmk.hu/kereses/tagok).

Dr. Kiss Julianna
jegyző

  
NE VÁRJON 
AZ INFLUENZAOLTÁSSAL!

AZ INFLUENZA megjelenése no-
vembertől már várható, de az első hi-
deg napoktól biztosan számolhatunk 
vele. Csúcsszezonja január második 
felében kezdődik, február végéig tart 
általában.
RAGÁLYOS betegség: egyetlen tüsz-
szentés 3 méteres körzetben cseppfer-
tőzéssel, de a légúti váladékkal szeny-
nyezett tárgyak (pl. kilincs) érintése 

Répcelak Város 
Képviselõ-testülete nevében 
minden kedves répcelakinak 

szép karácsonyt,  
és sikeres új évet kívánok!

Szabó József 
polgármester
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útján is fertőz. Egy szezonban a felnőtt 
lakosság 5-10, a gyermekek 20–30 szá-
zaléka megfertőződik.
A JÁRVÁNY nem előzhető meg! 
Évenkénti ismételt, idejekorán adott 
védőoltással csak a kiterjedését és sú-
lyosságát enyhíthetjük. Az újraoltásra 
a vírus nagyfokú változékonysága mi-
att van szükség. 
A hazai ÁTOLTOTTSÁG mértéke 
12 – 14 százalékos, a nyugat-európai 
és oroszországi 25 – 27, az Egyesült 
Államokban 50 százalékos.
AZ OLTÁS HATÉKONYSÁGA attól 
függ, hogy mennyire áll közel egymás-
hoz az oltóvírus és a „vad” vírus an-
tigén-szerkezete. 
A VÉDETTSÉG felnőtteknél 2–3 
hét, gyerekeknél 6 hét alatt teljesedik 
ki. Optimális esetben 65 éves kor alatt 
az oltottak 70–90, ennél idősebbeknél 
(a renyhébb immunválasz miatt) 30–
70 százalékban eredményes. 
Az oltóanyag INFLUENZÁT NEM 
OKOZ. Ám a szervezetben már je-
lenlévő, de lappangó egyéb kóroko-
zó, a megkésetten beadott vakciná-
ra meginduló immunfolyamatok 
hatására felszínre törhet felsőlégúti 
betegség képében. Mindez a korai, a 
vírusszezon előtt elvégzett oltással el-
kerülhető. 

A beteg ember FERTŐZŐKÉPES-
SÉGE a tüneteket megelőző naptól 
felnőtteknél mintegy hat napig, gyer-
mekeknél hosszabb ideig állhat fenn. 
Szövődmény nélkül 1 – 2 hét alatt 
gyógyulnak, de a lábadozás sokkal 
hosszabb ideig is eltarthat. 
SZÖVŐDMÉNYEK miatt a bete-
gek fél-egy százaléka kórházba kerül. 
A középfül- és az melléküregek gyul-
ladása a két éven aluli gyermekek 
jellegzetes szövődménye. A 16 év-
nél fiatalabbak B-típusú influenzája 
szalicilátok (Aspyrin, Kalmopyrin) 
szedése kapcsán ritkán Reye-szind-
rómát okozhat. A vírusos elsődle-
ges tüdőgyulladás leginkább a fiatal 
felnőtteken fordul elő, a virális be-
tegség antibiotikumra nem reagál. 
A bakteriális másodlagos tüdőgyul-
ladásra az idősebbek és a krónikus 
(tüdő-, szív-, máj-, vese-, cukor-, 
daganatos és immunhiányos) bete-
gek, az elhízottak, a várandós nők, 
az egészségügyi és szociális dolgo-
zók hajlamosak. Ezek a leginkább 
veszélyeztetett emberek számára a 
védőoltás ingyenes. 
(Dr. Jármai Judit, a Magyar Családor-
vosok Lapja 2016/5 számában megje-
lent cikke alapján referálta: dr. Gombay 
Csongor)

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hoz-
zátartozója jogait megsértették a pszi-
chiátrián, jelezze panaszát az alábbi 
elérhetőségeken. Alapítványunk több 
mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegély-
szolgálatot azok számára, akiket sérelem 
ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jo-
gokért Alapítvány. 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Tel.: 06 (1) 342-6355, 06 70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK  
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” 
vagy „viselkedési rendellenesség” miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány 
is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Tel.: 06 (1) 342-6355, 06 70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk! 

Kedves Répcelaki Polgárok!
December az advent, az ünnepek, az aján-
dékozás, a szeretet hónapja. Ugyanakkor a 
számvetésé is. Milyen év van mögöttünk, 
minek tudtunk örülni, mik voltak azok, 
amin bosszankodtunk, mire voltunk 
büszkék, és miért kellett pironkodnuk?

Azt gondolom a legfontosabb, hogy 
Répcelak továbbra is nyugodt, biztonsá-
gos, tiszta és rendezett kisváros, törvény-
tisztelő, lokálpatrióta polgárokkal. Nagy 
értékek ezek. Vigyázzunk rájuk! 

Városunk önkormányzata 2016-ban 
is kiegyensúlyozott és biztonságos gaz-
dálkodást folytatott. Számos felújítási és 
beruházási munkát hajtottunk végre. To-
vább gazdagodott és szépült városunk. El-
készült a temető közvilágítása, új térköves 

járdát kapott a múzeumkert, járda épült a 
Széchenyi utcában, elkészült a bölcsőde-
épület és udvar rekonstrukciója, az óvodai 
parkoló. Elkezdődött az új Tatay Sándor 
utcában a közművek kiépítése. Megújult a 
művelődési ház homlokzata, a Radó téren 
a padok felújítása kerültek. 

Komoly erőfeszítések után nagy örö-
münkre teljes hosszúságban megújult, új 
burkolatot és festést kapott a Széchenyi 
utca. Tudatos fásítási program indult. 

Habár az általános iskola állami fenn-
tartású intézmény, segítettük az intézmény 
működését, hogy gyermekeink minél 
jobb körülmények között tanulhassanak. 
Játszóparkot alakítottunk ki, segítettük a 
melegvíz ellátásban, és sok apró dologban, 
ami javított az iskola helyzetén.

A sporttelepen több tízmillió Ft 
értékű felújítási munkákat végeztünk, 
az egyesület jó lobbitevékenységének 
és az önkormányzat önerős támoga-
tásának köszönhetően. 2016 nyarán 
elkezdődött a város történetének egyik 
legnagyobb beruházása, a városi sport-
csarnok, amely a 700 millió Ft-os beru-
házási értékkel a jelenleg folyó sportbe-
ruházások között a második 
legnagyobb a megyében. 

HOGY VOLT … ?

Üdvözlő tábla; Lukács-kereszt; Széchenyi utca



ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Csentei Imréné
Farkas Tibor
Garab István

Maráczi József
Németh Imre
Pethő Ferenc

Pölöskei Józsefné
Takács József László 

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Horváth Roland és Papp Petra

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Vass László és Móricz Virág leánya Sára
Urban Tomas és Molnár Éva fia Tamás

Balassa Tamás és Bognár Szilvia fia Levente
Őri László és Bogdányi Judit fia Zalán

Az építés az ütemezett terveknek 
megfelelően halad. Történelmi esemény-
hez értünk 2016 őszén, hogy végre elké-
szült az M86-os autóút, amely egyrészt 
összeköt bennünket a „világgal”, másrészt 
véget vetett a kamionok ámokfutásának a 
városban. Nem túlzás azt állítani, hogy új 
időszámítás kezdődött. Ha még hozzátesz-
szük, hogy az év elejétől a vasút villamosí-
tása is befejeződött, elmondhatjuk, hogy 
Répcelak különlegesen jó logisztikai hely-
zetbe került. Jelenleg is folyik Répcelakon 
egy nagy közműberuházás, egy telekom-
munikációs cég új kábelhálózatot épít ki 
az egész településen. Természetesen voltak 
2016-ban olyan dolgok is, amelyektől 
nem voltunk igazán boldogok. Törvényi 
„határozatlanság” miatt a mai napig nem 
sikerült megnyitni az új hulladékudvart, 
kivitelező hiányában nem tudtuk felújí-
tani a ravatalozót. (Azóta már van kivite-
lező). Számos pályázatunk van a hatóság 
előtt, amelyek elbírálása késik.

Kedves Répcelakiak!
Azt gondolom, anyagi gyarapodáso-

kon túl, nagyon fontos a közösségi- és civil 
élet, a kultúra, és a hagyománytisztelet, ér-
tékeink megőrzése, múltunk megbecsülé-
se és tisztelete. 2016-ban is élénk kulturális 
és egyesületi élet zajlott Répcelakon. Ün-
nepeinket méltósággal megünnepeltük. 
Egy megújított sikeres 3 napos Fesztivált 
szerveztünk, és azt gondolom méltókép-

pen ünnepeltük várossá válásunk 15 éves 
évfordulóját is. Kiállítások, hangversenyek 
színesítették a kulturális kínálatot. Me-
gyei és kistérségi ünnepségek házigazdái 
voltunk, emléktáblát avattunk. Sportsi-
kereink messze földre elvitték városunk jó 
hírnevét. Minden családnak eljuttattuk új 
képes kiadványunkat, és egy nagy sikerű 
image filmmel is próbáltuk erősíteni a vá-
ros marketing tevékenységét. Azt a képet 
építeni és sugallni, hogy Répcelak „az él-
hető kisváros”. 

Közeleg a karácsony, és az új év! A kép-
viselőtársaim és a magam nevében áldott, 
békés karácsonyt és boldog, eredményes 
új évet kívánok a város minden lakójának!

Legyünk büszkék az elért közös ered-
ményeinkre, szeressük városunkat és egy-
mást. Ugyanakkor legyünk kritikusak is, 
hiszen a „jóindulatú elégedetlenség” a to-
vábbi fejlődés fontos ösztönzője. 

Éljen Répcelak!
Tisztelettel és barátsággal:

Szabó József
polgármester

GRATULÁLUNK!
Sárvár és Kistérsége Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Ta-
nácsa október 7-én a következő 
díjakat adományozta:

SÁRVÁRI KISTÉRSÉG 
OKTATÁSÁÉRT DÍJ:
Soós Gyuláné

SÁRVÁRI KISTÉRSÉG 
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ:
Kremán Zsolt Ferencné

HORVÁTH ZOLTÁN 
KISTÉRSÉGI SPORTDÍJ:
Vróbel László

SÁRVÁRI KISTÉRSÉG 
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ:
Könczölné Bernáth Ilona

A Vas Megyei Közgyűlés október 
23-a alkalmából a következő díja-
kat adományozta:

SZÉLL KÁLMÁN-DÍJ: 
Dr. Kiss Julianna, a Répcelaki 
Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője

Sóvárgó fények imbolyognak
a város fölött, az est leszáll.
Aprócska szívek várakoznak.
Vajon merre van, jön-e már

a Kicsi Jézus, kit az angyalok
lágy mennyei dala megelőz?
Álmélkodnak az ablak előtt
mikor látják, egy szende őz

ugrik az útra nagy riadtan.
Talán Betlehembe fut, hogy
elsőként köszöntse az újszülöttet!
Szegény hiszi, hogy mennybe jut,

KARÁCSONY ELÔTT
ha mások előtt még odaér.
Mi maradunk a meleg szobánkban
reménykedve, hogy hozzánk is
el jő a Messiás nemsokára.

Mennénk elébe, mint az őz
vagy a betlehemi pásztorok,
de az otthon kényelme visszatart
így maradunk Karácsonyt álmodók

Tudom eljön, aki elfogad minket
olyannak, milyenek vagyunk.
Betér kicsi és nagy házba mind,
ha nyitva találja a kapunk.

Pichlerné Kondra Katalin
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Jó lett a napraforgó termése, és kimon-
dottan jó a kukoricáé. Sajnos az árak, 
mint ahogy országos szinten is, rendkívül 
nyomottak voltak. Valamit segített, hogy 
a gazdák a Gazdakör Répcelak szervezé-
sében, egységesen, nagy mennyiségű ter-
ményt ajánlottak fel a vevőknek. Így egy 
kicsit jobb lett az ár. 

A sok feladat mellett, azért a szakmai 
továbbképzésre is jutott idő. Szeptember 
végén az egyesület és szimpatizánsainak 
népes küldöttsége (közel 50 fő), látogatott 
el a Kaposvári Állattenyésztési Napokra. 
December elején az egyik kőszegi pincé-
szet ismert és elismert tulajdonosát hall-
gatták meg a gazdák a szőlőművelésről és 

borkészítésről, majd öt féle bort kóstoltak 
meg finom marhapörkölt társaságában.

November végén a megyei agrárkama-
ra mutatkozott be, és egy szakmai cég is 
tartott előadást bio aktivátorokról.

Bővült a tagság. A novemberi ülésen 
öt új tagot tudhatunk sorainkban.

Kedves Répcelakiak! Szép karácsonyt 
és nagyon boldog új évet kívánok a Gaz-
dakör Répcelak nevében.

A Gazdakör tagjainak pedig a jövő év-
ben jó termést és jó árakat.

dr. Németh Kálmán
Gazdakör Répcelak, elnök 

KAPOSVÁRI SZAKMAI ÚT, KÔSZEGI SZÔLÔTERMESZTÉSI 
BEMUTATÓ ÉS SOK-SOK MEZEI MUNKA

A Gazdakör Répcelak tagjai sok, és szerencsére eredményes munkát végeztek az 
elmúlt időszakban. Befejeződött a repce, őszi árpa és őszi búza vetése. A gazdák 
a legmagasabb színvonalon végezték ezeket a munkákat. Genetikailag kiváló 
vetőmagokkal dolgoztak és a talaj előkészítésére és a tápanyag utánpótlásra is 
nagyon odafigyeltek.

„Nagyon jól éreztük magunkat!” „ Na-
gyon jól szórakoztunk, köszönjük!” „Ha 
kapunk meghívót, jövőre is eljövünk!” 
„Nagyon jó volt a hangulat! Rengeteget 
táncoltunk!”- Ezek voltak a leggyakoribb 
búcsúszavak a 11. városi bál vendégei 
részéről. A dicsérő mondatok hallatán 
úgy gondolhatjuk, hogy az idei évben is 
sikerült a városi bál megrendezésével kel-
lemes szórakozást, élményt nyújtanunk 
az érdeklődőknek. Mit is tettünk ennek 
érdekében? A tervező, szervező munká-
ról is tudnék mesélni, de ez maradjon 
meg egyesületünk aktivistáinak a titka-
ként. November 19-ére a művelődési ház 
nagytermét igazi bálteremmé változtattuk 
a bordó, arany, zöld díszítéssel, a fények 
játékával. A kedves vendégeket köszöntő-
itallal, kis ajándékkal /az egyesület nevével 
ellátott toll/ fogadtuk, és persze a fotóz-

kodás sem maradt el. Az est háziasszonya, 
Zsóka köszöntője után a sztárvendég, 
Horváth Meggie énekes lépett színpadra. 
Közvetlen stílusával, nosztalgikus dalaival 
megalapozta a hangulatot. Majd az est 
fővédnöke, Szabó József polgármester úr 
köszönetét fejezte ki a bál megrendezésé-
ért, vidám estét, jó szórakozást kívánt. Eh-
hez csatlakozott egyesületünk elnöke is, 
és megnyitotta a bált. Kezdődött a tánc, 
amihez a nagysikerű Spontán Együttes 
szolgáltatta a zenét. Az étel- és italkíná-
latról a Műhely Étterem gondoskodott 
a minden igényt kielégítő svédasztallal. 
A közel száz értékes tombolatárgy láttán 
/Minden felajánlást hálás szívvel köszö-
nünk! / és a nemes cél érdekében – a bál 
tiszta bevételét a sportcsarnok építéséhez 
ajánlotta fel egyesületünk – mindannyian 
szorgalmasan vásároltuk a tombolajegye-

ket. Jó volt látni, hogy minden kedves 
vendég jól szórakozik! Kellemes érzés egy 
sikeresnek ítélt rendezvényt szervezni, de 
természetesen már azon törjük a fejünket, 
hogy a jövőben mit kell másképp csinál-
nunk. Egyesületünk tagjai a város rendez-
vényein is aktív résztvevők. Így volt ez az 
elkerülő út kerékpártúráján, a nemzeti 
ünnepünkön, az óvodások Márton napi 
programján, a Radó Kálmán emlékére 
rendezett megemlékezésen, a betlehem 
készítésekor. Várjuk a városi karácsony 
délutánját, hogy a többi egyesülettel kar-
öltve részt vegyünk a „vendéglátásban”, 
örüljünk az alkalomnak, hogy együtt le-
hetünk, békés és szeretetteljes ünnepeket, 
jó egészséget, sok örömteli pillanatot kí-
vánjunk minden kedves ismerősnek.

Mészáros Imréné
egyesületi tag

HÁZUNK TÁJÁRÓL – RÉPCELAKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

522. évfolyam 3. szám 2016. december

Egyesületünk ismét eredményesen sze-
repelt a Megyei Járőr Csapatversenyen, 
amely idei évben Viszákon került meg-
rendezésre. A II. helyen végzett csapat 
tagjai: Bakk Jenő, Vezendi Gergely, Nagy 
Péter, Nagy Marcel, Papp Tibor.
A díj átadására ünnepség keretében ke-
rült sor. Itt ünnepelhettük azokat az ala-
pító tagokat is, akik 25 éve alapító tagjai 
voltak az egyesületnek. 25 éves önzetlen 
kitartó munkájukért Emlékérmet ve-
hettek át. Nagy János, Varga Jenő, Fe-

hér István, Papp Tibor, Varga J. Sándor, 
Nagy Ferenc, Plausevszki László, Töreki 
István. A megszokott rendszeres hétvégi 
szolgálaton kívül,  nyár folyamán több 
rendezvényt biztosítottak polgárőreink a 
rendőrséggel közösen. Szeptember és ok-
tóber hónapban a polgárőrök a zebrák-
nál teljesítettek szolgálatot, hogy segítsék 
az iskolába igyekvő diákok átkelését az 
akkor még forgalmas főútvonalon. Min-
denszentek előtt és mindenszentek nap-
ján is éjjel-nappali szolgálatot láttunk el a 

temetőnél. A Márton napi rendezvényt 
is a rendőrséggel közösen biztosítottuk.
Polgárőreink, egy novemberi éjszakai 
szolgálatuk során segítséget nyújtottak 
egy idős beteg embernek. Közeleg a 
Karácsony és az év vége. Ezúton sze-
retnék minden polgárőrtársamnak és 
kedves családjuknak valamint Répcelak 
város minden lakójának áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket és szerencsében, 
egészségben gazdag boldog újesztendőt 
kívánni. Könczölné Bernáth Ilona

A POLGÁRÔR EGYESÜLET HÍREI



Egy 1694-es írás igazolja, hogy I. Li-
pót magyar és cseh király, német-ró-
mai császár a Szalay családnak birtokot 
adományozott Jákfa környékén. A ko-
rabeli dokumentum azt is leírja, hogy 
a família címerállata, a kék udvarban 
zöld téren álló oroszlán jobbjában kar-
dot tart, melyen egy török feje van. 
A korszak a török kiűzésének időszaka 
– a címer és a birtokadomány pedig azt 
sejteti, hogy Szalay doktor ősei bizony 
nem nézték tétlenül a porta uralmát, és 
aktív résztvevői voltak a török kiűzésé-
nek a térségből. – Szalay István tárcájá-
ban most ott lapul a birtokadományt 
leíró XVII. századi dokumentum, 
melyre – méltán – nagyon büszke. Szü-
lőfaluja iránti szeretete és hűsége egész 
életét, minden döntését befolyásolta.

A vérbeli jákfai fiatalembernek 
1980 előtt nem sok emléke van Rép-
celakról.

Két alkalommal jártam itt: egyszer a 
’65-ös árvízkor – még szinte gyerekként, 
aztán egyetemista koromban, amikor 
egy jákfai srác, Prystupa Péter focimecs-
csére jöttem szurkolni.

A sors mégis úgy hozta, hogy 80-
ban, amikor háziorvosnak hívták úgy 
döntött, hogy a szombathelyi kórházi 
állást elhagyva a feltörekvő nagyköz-
ségbe költözik. 

Nagyon szerettem ott dolgozni, és 
nem is adtam fel teljesen soha. 60 éves 
koromig kedd délelőttönként visszajár-
tam az urológiára, arról nem is beszél-
ve, hogy az akkor kiépített kapcsolat-
rendszeremből éltem utána 40 évig. De 
Répcelak közelebb volt Jákfához, ahova 
nagyon kötődtem.

Sokan emlékezhetnek arra, hogy 
ha valaki beteg lett hétvégén, akkor 

PORTRÉ: DR. SZALAY ISTVÁN
ott csengettünk az Ady utcai társas-
háznál, ahol Szalay doktor azidőtájt 
lakott. Még nem működött ugyanis 
a központi ügyeleti rendszer, minden 
orvos a saját lakásán ügyelt szombat 
déltől vasárnap reggelig. ’82-ben aztán 
megszűnt a szombati munkanap, és 
megalakult a hegyfalui ügyelet. A vál-
tozások évtizedét éltük, lassanként egy 
egész ország szívta magában az önálló-
sodás lélegzetét. Fiatal értelmiségiként 
Szalay István is élénken érdeklődött az 
új korszak lehetőségei iránt.

Tenni is akartunk, ezért a két ál-
latorvos kollégával – Dr. Henits Raj-
monddal és Dr. Szórádi Tiborral – el-
határoztuk, hogy indulunk a képviselői 
mandátumért. Nagyon jó testület ala-
kult ki, izgalmas időszak volt. Ezt is sze-
rettem csinálni.

A következő, 1994-es választáson 
Szalay főorvos megőrizte mandátu-
mát, de két év után úgy döntött, hogy 
visszalép. Ennek több oka is volt. Az 
egyik, hogy le kellett tennie a szak-
vizsgákat a háziorvosi és foglalkoz-
tatás-egészségügyi területen is, ami 
rengeteg továbbképzéssel járt együtt. 
A másik, hogy ekkor marad egy időre 
orvos nélkül a másik répcelaki praxis, 
így rengeteget kellett helyettesítenie; 
emellett ügyeletet adott, és szakfel-
ügyelő orvosként is működött. És per-
sze ott volt a föld, a XVII. században 
megszerzett birtok, melyet a rendszer-
váltás után visszakaptak. Mert ők is az 
olyan családok közé tartoztak, akik a 
téeszesítés áldozatai lettek.

Nagyapámat kuláknak minősítették 
az ötvenes években, elvették földjeiket, és 
Kistarcsára internálták. Amikor nagy-
anyám meghalt 49 évesen, nagyapámat 
két ÁVÓ-s hozta haza a temetésre, majd 
vitték is egyszerre vissza. Amikor a rend-
szerváltás után lehetőség nyílt a földek 
visszaszerzésére, én elhatároztam, hogy 
visszacsinálom ezt a dolgot. 

Egy szónak is száz a vége: lezárta 
életének rövid, településvezetői sza-
kaszát, és a másik két területre kon-
centrált: gyógyított és gazdálkodott. 

Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy 
jó munkatársak nélkül minden sok-
kal nehezebb, de neki nagy szerencséje 
volt mindvégig.

Négy korosztállyal dolgoztam együtt, 
a legkiválóbb kolleginák voltak mind-
annyian. Soha nem tudtam olyat kérni 
tőlük, amit ne tettek volna meg. Elvégez-
ték a továbbképzéseket munka és gyere-
kek mellett, és ezzel lehetővé tették, hogy 
mindig többet tudtunk adni az alapellá-
tásnál – gondolok itt a fizioterápiás, la-
bor, reumatológiai és foglalkozás egészség-
ügyi plusz feladatokra. A jelenlegi három 
kolleganőm is összesen kilenc szakmai 
végzettséggel rendelkezik. Hálás vagyok a 
sorsnak, hogy ilyen jó légkörben, és kol-
legáris szolidaritás mellett dolgozhattam.

A jó munkatársak mellett megértő 
család, és őt mindenben maximálisan 
támogató önkormányzat is biztosította 
az elmúlt évtizedek sikerét. Elérkezett 
azonban az idő, amikor Szalay István 
úgy érezte, hogy át kell adni a stafétát. 
A gazdálkodásban fiainak, az orvos-
lásban pedig egy fiatal kollégának. De 
azt nem gondolta, hogy ez ilyen nehéz 
lesz. Mert nyugalom ide, nyugalom 
oda, hiányzik neki a rendelő, a pácien-
sek, és a munka. Ebből is látszik, hogy 
tényleg jól csinálta – ezt is. 

W.K

Találós kérdés, ki az?
XVII. századi törökverő hősök és 
XX. századi kulákok leszárma-
zottja, háromprofilú orvos, volt 
településvezető, és mai modern 
nagygazda?
A megfejtés: Dr. Szalay Istvánnal 
beszélgettem.
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Iskolánk egésze csatlakozott az immár 
második éve a világon és országosan is 
meghirdetett „Világ legnagyobb tanó-
rájához” (09.19-09.23.) és a 17 globá-
lis probléma közül néhányat az adott 
tanórának megfelelően kiemeltünk: 
vízhiány, energiakérdés, éhezés. Ezt a 
faliújságon, folyosók falain elhelyezett, 
a témával kapcsolatos számtalan írás, 
és kép is mutatta. Több alkotást is be-
küldtünk az ennek keretében meghirde-
tett „Példaképem” országos pályázatra. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a rajzpá-
lyázatot benyújtó gyerekek között volt 
olyan, aki nemcsak hozzátartozóját, ha-
nem tanárját is példaképként rajzolta le. 
A Teremtés hetével folytatódott a világra 
való rácsodálkozásunk. Most már nem 
a gondokat, hanem az értékeket keres-
tük. Azt, hogy miképpen legyünk sze-
lídek pl. az 1. napon a hegyekkel, majd 
a növényekkel, és a hét minden napján 
más-más teremtménnyel. Az ökofaliúj-
ság részletes felhívásai alapján haladhat-
tunk a szelídségeünket kialakítva, és sok 
érdekességgel is megismerkedhettünk. 
A gyerekek megmutatták egymásnak az 
ásványaikat, a festett színes-szíves kavi-
csaikat, egyénenként vagy osztályközös-
ség szintjén ültetni való virágmagokat 
vagy virággumókat hoztak, és cserepes 
virágokat az iskolát díszíteni. A Terem-
tés hete a helyi egyházak segítségével a 
közvetlen környezetünk kulturális érté-
keinek megismerését célzó túranappal 
zárult, amely osztályonként más-más 
választott helyszínen: Csánigon, Nick-
en, vagy a Rába-parton és csodálatos 
napsütésben zajlott. 

TANULÁS MÁSKÉPPEN!
Rendhagyó tanórák, azaz a megszokottól, a tananyagtól eltérő, mégis azt 
erősítő KÜLÖNLEGES, EGYEDI ÓRÁK és FOGLALKOZÁSOK. Nálunk 
az iskolában: „Világtanóra” „Példaképem” megjelenítése;„Teremtés hete”; 
kertészkedés; háziállataink bemutatása; Erdély fotóinkon és a kiállításról 
feladatlap-megoldás; hangversenyünk a költő-pár emléknapján; előadá-
sok hallgatása a madarászatról méhészkedésről, az egészséges táplálkozás-
ról; Radó Kálmánra emlékezés; kedves vendégek pl. A felnőtt versszeretők, 
Erdély-járók; adventi közös éneklés, zenélés és kiállításszervezés: kézzel 
készített ádventi dolgokból és kis betlehemekből; a 8.-osok Alapítványi 
estje. Mindez mindenkinek e tanévben, és még külön, az osztályonkénti 
alkalmakról nem is beszélünk!

Arra törekszünk, hogy a gyermeke-
ket körülvevő környezet esztétikus és 
szép legyen, ezért örültünk a város ré-
széről felajánlott kertrendbetételnek, a 
virághagymáknak, Így aztán ültettünk 
virágokat, gyógynövényeket még né-
mely tanszobai órán is.

Az állatok világnapja alkalmából a 
hagyományosan megrendezett kisál-
lat-kiállítás, amelyet minden osztály 
valamely tanórája helyett megtekintett, 
igen jól sikerült. Az említett eddigi prog-
ramokban és a közösségi termünkben 
általunk rendezett, a tanórákon is meg-
látogatott erdélyi fotókiállításunkhoz 
kapcsolódó feladatlap megoldásában 
jeleskedő gyermekeknek jutalomként 
még egy élményteli napot ajándékoz-
tunk. A művészetiseink közreműködé-
sével egy ünnepi hangversenyen, Weö-
res Sándor és Károlyi Amy Emléknapon 
két busznyi gyermek vett részt Csöngén, 
az emlékházban. 

Egy másik rendhagyó tanórán az 
összes felsős együtt hallgatta az Őrségi 
Nemzeti Park madarászának előadását. 
Az alsósok közül egy osztálynyi gyer-
mek madárgyűrűzést figyelhetett meg 
osztályfoglalkozás keretében. 

Az egészségnevelési hónap rendez-
vényeként a felső tagozatosok a helyi 
Vöröskereszt szervezésében fiatal körzeti 
orvosunk élményszerű előadásán vettek 
részt. Az alsósok osztálykeretben izgal-
mas egészségnevelési vetélkedőkön vet-
tek részt.

Radó Kálmán sírjának megkoszorú-
zására érkeztek az ötödik osztályosaink a 
helyi temetőbe, miután már több tanó-

rán keresztül a településük e jeles szemé-
lyiségeinek életútjával és munkásságával 
foglalkoztak. Vendégelőadók is járnak 
hozzánk tanórákra pl. A méhészkedés-
ről mesélt a korábbi alpolgármester és 
különböző fajta mézeket kóstolhattak, 
Úti beszámolót hallgattak a Nyugdíjas 
Klub egyik tagjának kiváló előadásában. 

A városi versmondók köre látogatott 
hozzánk, és a tanulók versekkel köszön-
tötték őket. 

A városi könyvtár által szervezett 
foglalkozások az alsósok számára min-
dig nagyon vonzóak! Hagyománnyá 
vált már iskolánkban, hogy egy-egy ad-
venti reggelen művészetisek zenélnek, 
közösen énekelünk. A másodikosok 
mindig jelen voltak az eddigieken, s ők 
is készülnek: „Karácsony első napja van, 
Köszönt és minden jót kíván” kezdetű 
angol gyermekvers eljátszásával. Az ifjú 
zenészeink és a volt furulyás kamara-
csoport karácsonyi hangversenye ismé-
telten hallható az a katolikus templom-
ban. A nyolcadikosok Alapítványi estjén 
szórakozhattunk, majd az 5.-esek kará-
csonyi műsorának örülhetünk együtt.

Meghívott kézművesek segítségével 
karácsonyi ajándéktárgyakat készítünk 
természetes anyagokból a napközisekkel. 
A közösségi teremben a kézzel készített 
betlehemek – ösztönzést kapva a váro-
si betlehemtől – és az adventi naptárak 
kiállítását tekinthetik meg nemcsak is-
kolásaink, hanem az érdeklődő szülők, 
hozzátartozók is. A „tesifolyosón” a 
sportolók rácsodálkozhatnak gyermeke-
ink által készített karácsonyfadíszekre. 
Osztálykeretben a tankonyhán mézes 
sütik készülnek! 

És várjuk az egyetlen jelentős, világ-
raszóló, legnagyobb és legkülönlegesebb 
ajándékot, a Vendéget Karácsonykor, 
mert 

Eljön a Vendég, kit a világ vára, / 
Megnyílik általa az egeknek vára, / Az 
áldott csemete az égből leszálla, / Értünk 
az Atyához kezesnek beálla. / Számunkra 
adjon jó időket, / s áldással befolyó sok jó 
esztendőket!

Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna
igazgató
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Király Annamária az immár 20. alka-
lommal megrendezett alapítványi est 
megnyitójában ismertette, hogyan és 
miből jött létre az Alapítvány. 

1995-ben az „Életre való plusz” 
országos játékban vett részt két 6. osz-
tály. Egyik feladatuk jótékonysági est 
szervezése volt. Az akkori kisdiákok 
és osztályfőnökeik / Enginé Kozonits 
Mária és Némethné Szalay Gertrúd / 
nem gondolták, hogy ekkora siker lesz 
tevékenységük, és iskolánkban hagyo-
mányt teremt. 

Az iskolavezetés akkor úgy döntött, 
hogy a jótékonysági est bevételéből lét-
rehozza az Egészséges Gyermekeinkért 
Alapítványt.

Immár 20 éve működik alapítvá-
nyunk, mely támogatja az iskolai ok-
tatást, nevelést. Azóta minden évben 
megrendezzük az alapítványi estet, 
ahol a 8. évfolyamos diákok adnak 
műsort, így köszönik meg a támogatók 
tevékenységét. 

2016. december 2-án sem volt 
másként. A „nagy felkészülést” Balassa 
Bence 8.b osztályos tanuló így idézte 
fel: „Már év eleje óta erre a napra ké-
szültünk.” Akár hányszor gondoltunk 
arra az egyre közelgő estre, izgalom töl-
tött el minket. Nehéz volt elfogadni, 
hogy mi vagyunk az iskola legidősebb 
diákjai, és idén nekünk kell kiállni a 
színpadra, és megmutatni mindenki-
nek, hogy mire vagyunk képesek. 

Hónapokon keresztül készültünk, 
vártuk, hogy vége legyen a felkészülés-
nek, és elkezdődjön az alapítványi est. 

20 ÉVES AZ EGÉSZSÉGES GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

„A Vas Megyei Bíróság nyilvántar-
tásba vette az általános iskola által 
létrehozott Egészséges gyermeke-
inkért alapítványt.” – közölte a 
Répcelaki Hírmondó 1996. júni-
usi száma.

A műsor kész volt, megvolt a sor-
rend, a főpróba is lezajlott, mégis azon 
az estén nagy izgalom fogott el minket. 
Kiálltunk a színpadra, végignéztünk a 
tömegen, a sok arcon, a sok emberen, 
és az izgalmunk a tetőfokára hágott. 

Az est tökéletesen lezajlott. Igaz, 
néha voltak bakik, de jót nevettünk, és 
mintha semmi nem történt volna, foly-
tattuk tovább. 

Nem volt semmilyen akadály, ami 
ezt a társaságot megállította volna. 
Nagy sikert arattunk. A szüleink és fel-

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE
Kiadó: Répcelak Város Önkormányzata Képviselô-testületének Ügyrendi Bizottsága ISSN 2061-0726 
A kiadásért felelôs neve: Boros András bizottsági elnök
A szerkesztôség címe: Répcelaki Mûvelôdési Otthon és Könyvtár, 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.
Fôszerkesztô: Bokányi KálmánnéHírmondó
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készítő tanáraink szemében mi voltunk 
a legjobbak, és azok is maradunk.

 Élveztük a felkészüléssel együtt töl-
tött időt. Reméljük, a soron következő 
diákok is átélik azt az élményt, azt a 
sikert, amiben nekünk részünk volt a 
2016-os alapítványi esten.”

Itt szeretnénk megköszönni támo-
gatóinknak a tárgyi és anyagi felaján-
lását. 

Balassa Bence
Szár Dzsenifer
Nagy Szabolcs
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Az oviban a gyerekekkel együtt örömteli nyitottsággal fogadtuk új kollégá-
inkat, ismerjék meg őket önök is...

GENERÁCIÓK KÖVETEI ÉRKEZTEK AZ OVIBA 

Gángli Péterné
Egy középiskolás gondtalan életének 
első dilemmája az érettségi utáni pálya-
választás. Nekem szerencsém volt, mert 
16 éves koromban már eldöntöttem, 
hogy óvó néni szeretnék lenni. Honnan 
ez a konkrét elhatározás? Miért pont 
az? – kérdezték tőlem. Már egészen ki-
csiként igyekeztem összefogni a kortár-
saimat, játékokat kitalálni, biciklizni, 
csatangolni velük. Szerettem énekelni, 
mesélni, rajzolni, szóval szerepelni és a 
középpontban lenni. Erről később sem 
tudtam „leszokni”. Aztán beleszerettem 
a néptáncba. A válaszom tehát: Melyik 
foglalkozás űzője olyan szerencsés, hogy 
mindezeket egybegyúrva gyakorolhatja? 
1988-ban fejeztem be felsőfokú tanul-
mányaimat a Soproni Óvóképző Intézet-
ben. Ezt követően dolgoztam a Répcela-
ki Napközi Otthonos Óvoda uraiújfalui 
tagintézményében, majd Répcelakon, és 
az Iváni Napközi Otthonos Óvodában. 
Elvégeztem a Zalaegerszegi Pénzügyi 
és Számviteli Főiskola szakközgazdász 
másoddiplomás képzését, és 2000-ben, 
nem egészen önszántamból, elhagytam 
az óvodapedagógusi pályát. Ettől az 
évtől kezdve, 16 évig közgazdászként 
dolgoztam különböző munkahelyeken. 
Mindig azt éreztem, hogy valami hiány-
zik, valahol, máshol jobb lenne. Moso-
lyognom kellene ahelyett, hogy a hom-
lokomat ráncolom. 16 évesen tudtam 
mit akarok, 16 évig gyűjtöttem a bátor-
ságot, ’16-ban megtettem a lépést, azért, 
hogy ismét rajzolhassak, énekelhessek, 
játszhassak és immár én fogjam össze a 
rám bízott kicsiket. Jelenleg a Marga-
réta csoport egyik óvó nénije vagyok és 
igyekszem türelemmel, vidáman, de tu-
datosan végezni a feladatomat. 

Kulcsárné Bernáth Hajnalka
Kulcsárné Bernáth Hajnalkának hív-
nak, Répcelakon élek, férjemmel és két 
kislányommal.

Már nagyon korán megfogalma-
zódott bennem a gondolat, hogy gye-
rekekkel szeretnék foglalkozni, így a 
gimnáziumi évek után, a soproni Be-
nedek Elek Pedagógiai Főiskola óvoda-
pedagógusi karán kezdtem el a tanul-
mányaimat, ahol 2001-ben szereztem 
diplomát. Ezután sikerült is elhelyez-
kednem óvónőként, de mivelhogy csak 
helyettesítettem, 1 évig szólt a megbí-
zatásom. Sajnos ezután nem sikerült 
a szakmámban állást találni, így más 
irányt vett az életem, de közben soha 
nem adtam fel a reményt, hogy vissza-
térjek a szeretett hivatásomhoz.

2016. szeptemberében sikerült fel-
vételt nyernem a Répcelaki Százszor-
szép Óvodába, ami nagy boldogsággal 
töltött el, hisz végre azt csinálhatom, 
amit igazán szeretek! A „Katica” cso-
portba kerültem, ami a többi csoport-
hoz hasonlóan, vegyes összetételű. 
A gyerekek és a kollégák is szeretettel 
fogadtak és mindenben segítik a mun-
kámat. Úgy érzem, már sikerült beil-
leszkednem, a gyerekekkel is gyorsan 
„egymásra találtunk”, hamar elfogad-
tak. Igyekszem minél több élményben 
részesíteni őket, amelyek által sok min-
dent „megtanulnak”, sok ismeretet sze-
reznek, játékos formában.

Szabó Georgina
Szabó Georgina vagyok, 23 éves, Vas-
egerszegen élek.

2014 júniusában végeztem a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Benedek 
Elek Főiskolai Karán. 2015 márciusá-
tól Bükön, a Csodaország Óvodában, 
2015 októberétől, Rábapatyon a Gyer-
mekliget Óvodában, dolgoztam.

2016 szeptemberétől felvételt nyer-
tem a Répcelaki Százszorszép Óvodá-
ba, ahol a Pipitér csoportban Erzsi né-
nivel tevékenykedünk a gyermekekért. 
Közös célunk a gyermekek számára 
az élménynyújtás, értékátadás,melyet 
a projektmódszer alkalmazásával te-
szünk lehetővé. Gitáron és furulyán 
is játszom, 6 évig amatőr színészként 
is munkálkodtam a Komédiás Integ-
rált Színházban. Fontosnak tartom a 
hangszerek szeretetét, az élő zenét és 
a drámajátékot is, a mindennapi tevé-
kenységeink mellett.

A gyermek világra nyitott lény. 
A simogatásra simogatással, a jó-
kedvre jó kedvvel, tevékenységre 
tevékenységgel felel.

/Mérei Ferenc/
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Könyvtárunk ebben az évben is alaposan kivette részét az Októberi Könyv-
tári Napok rendezvénysorozatából. Az idei évben egy kis meglepetéssel is 
készültünk az idelátogatóknak, hiszen gyerekkönyvtárunkat sikerült egy 
kicsit felújítani: gletteltünk, festettünk, elláttuk különböző falmatricákkal 
és egy nagy, plafonról lelógó sátrat is beszereztünk. Mint utólag kiderült, 
megérte a belefektetett pénz, idő és energia.

OKTÓBERI KÖNYVÁRI NAPOK RÉPCELAKON

A hét minden napjára be volt tervezve, 
hogy 1-1 ovis csoportot látunk vendé-
gül, amit sajnos az időjárás keresztbe 
húzott. Természetesen ilyenkor mindig 
van egy „B” tervünk: „Ha Mohamed 
nem megy a hegyhez, akkor a hegy megy 
Mohamedhez…” Minden délelőtt ellá-
togattunk a Százszorszép Óvodában, de 
nem üres kézzel, hiszen ajándékot kap-
tak kicsik, nagyok egyaránt. 

A keddi napot leszámítva minden 
napra jutott valami nagyszabású rendez-
vényünk:

Szerdán az ovisok és kisiskolások egy 
kalózos kincskeresős játékban vettek 
részt. Az ötletes, játékos feladatok na-
gyon nagy sikert arattak a kicsik között. 
Természetesen a kalózjelmezek sem ma-
radtak otthon, és a végén még a kincset 
is sikerült megtalálni…

Csütörtökön, a már már szokásos-

nak mondható Baba-mama klub „rend-
kívüli különkiadása” zárta a napot. A kis 
tipegők hamar megtöltötték a könyvtá-
rat élettel. 

Pénteki napunk az egyre lelkesebb 
és egyre nagyobb létszámot felvonulta-
tó Verskedvelők társaságával zárult, akik 
szebbnél szebb versekkel „szórakoztat-
ták” egymást. 

Szombaton az Olvasólámpa prog-
ramunk résztvevőit vártuk. Itt már az 
iskolás korosztály volt megcélozva, akik 
játékosan mélyítették el 1-1 olvasmány 
lényegét, majd kézműveskedéssel ele-
venítették fel a történeteket. A lámpa 
lekapcsolása után mindenki jókedvűen, 
mosolygósan távozott. 

A hét legnagyobb szenzációja min-
den évben a Könyves vasárnap. Erre a 
napra minden alkalommal rendezünk 
egy kis Írópalánták elnevezésű pályá-

zatot, ahova rajzos, mesés történeteket 
várunk ovisoktól, iskolásoktól. Az idei 
évben 9 db alkotás érkezett, melyekre a 
hét minden napján lehetett szavazni. 

Az író-olvasó találkozóra és az ered-
ményhirdetésre is ezen a napon került 
sor. Ezúton is köszönjük a szebbnél 
szebb alkotásokat. 

Minden korcsoportban egy győztest 
hirdettünk: 
• óvodás – 1. hely: Bogdán Szonja
• iskolás (alsós) – 1. hely: Németh Száva
• iskolás (felsős) – 1. hely: Mérges Boglárka 

Természetesen üres kézzel senki nem 
távozott, hiszen mindenkinek járt egy 
kis jelképes ajándékcsomag. Ráadásul az 
eredményhirdetést egy kis pogácsázás, 
üdítőzés, jókedv és nevetés követte.

Végezetül szeretném megköszönni 
minden kedves résztvevőnek, segítőnek, 
foglalkozásvezetőnek, Írópalántának, kí-
sérőnek, babának, ovisnak, iskolásnak, 
anyukának, apukának, mamának, papá-
nak, hogy részvételükkel szebbé tették az 
idei Októberi Könyvtári Napokat! 

Találkozzunk legközelebb is a 
könyvtárban!  Boros András

könyvtárvezető

A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly, az 
előzetes terveket is felülmúlva, 464 000 háztartás számára vált el-
érhetővé a nagysebességű szélessávú internet év végéig. A menet 
azonban itt nem áll meg, 2016 végére a Telekom célja, hogy újabb, 
több mint fél millió háztartásba jutassa el az internetezés élményé-
nek új korszakát. A répcelaki lakosokat is érinti majd a fejlesztés, így 
év végéig közel 1000 itteni háztartás számára nyílik meg a lehetőség, 
hogy használhassa majd a szupergyors technológiát.

Milyen élményeket kínál az új hálózat a répcelakiak számára?

•  Elsősorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltődő web-
oldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha ma-
gasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egy-
szerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést 
és -megosztást is jelent. Hamarabb letöltődnek az emailek, egy-
szerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a 
közösségi oldalakat. 

•  Rengeteg TV-csatornát, szélesebb csatornaválasztékkal, valamint 
több képernyőn is elérhető filmkölcsönzést. Répcelakon is élvez-
hetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, 
mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a felvehető 
élő adás, az elektronikus műsorújság, vagy a tévé képernyőjén el-
érhető változatos interaktív alkalmazások.

•  Prosperáló vállalkozásokat, mert a szélessávú internet kínálta elő-
nyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugal-
masabbá válik működésük, javul a versenyképességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G 
hálózat bővítése is, amely már meghaladta a 97,6%-os kültéri la-
kossági lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil internet-szolgál-
tatásával így már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket minden 
répcelaki számára.

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes webol-
dalon olvasható.

RÉPCELAKON IS FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM
Ide is megérkezett a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése
Lezajlott Répcelakon is a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élő 
Telekom előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.

KÉRDEZTÜNK! 
Közvélemény kutatást tartottunk a város lakói között, hogy felmérjük az interne-
tes szokásaikat, igényeket. Az interjú egyik résztvevőjének rövid részlete:

Miben segít Önnek az internet a napi életben?
Egyre gyakrabban lépek fel az internetre, ahol különböző híreket szoktam olvas-
gatni, illetve egyre többször élek az online rendelések lehetőségével. 

El tudja-e képzelni az életét internet nélkül?
Természetesen el tudom képzelni az életem nélküle, de már úgy beolvadt a 
mindenapjaimba, hogy egy idő után hiányolnám.

Hol szokott, milyen eszközön a leggyakrabban internetezni?
Általában otthon, asztali számítógépen. Próbáltam már tableten is, de számom-
ra nagyon nehéz megszokni. 

Jó hír-e számára, hogy gyorsabb lesz az internet a lakóhelyén?
Mivel nincsenek nagy elvárásaim, ezért eddig sem volt gondom a sebességgel, 
de természetesen minden ajánlatot meghallgatok, és a számomra legpraktiku-
sabbat fogom választani.

Fizetett hirdetés
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A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Akármilyen modern is a világ december 
24-én délután már nincsenek emberek az 
utcán, befejeződik az ügyintézés, bezárnak 
a boltok, elcsendesedik a világ. A betle-
hemezőknek is csak a kolompja cseng a 
fülünkben. A rohanó ember végre megáll-
hat, megpihenhet, gondolataiba merülhet, 
érzelmeire figyelhet. Szinte befejeződik az 
éves tevékenység, nem záporoznak körülöt-
tünk a feladatok. Együtt a család, a távol lé-
vők is hazajönnek. A templomon és a nagy-
szülőkön kívül nagyon nem is megyünk 
máshová. A 21. században is ránk köszönt 
Isten békéje. De hiszen éppen ennek az elő-
készítésére hívott fel minket Keresztelő Já-
nos, erre vonatkoztak az ádventben olvasott 
prófétai jövendölések: „Amikor elérkezik 
Isten követe, az ő békéje tölt el mindent.”

Nyolc napig ünnepeljük Krisztus szü-
letését. Egy teljes hét, és még egy nap, mert 
a Fiúisten megtestesülése az egész világ új 
kezdetét hirdeti meg. Még az időszámítá-
sunk is ehhez igazodik. S lám karácsony  
nyolcadának lezárása, január 1. A béke 
világnapja. Ezen a napon is a Fiát elküldő 
Isten békéjét ünnepeljük, sőt ezzel kezdjük 
az új évet, mert azt akarjuk, hogy mindig 
ebben a békességben, beteljesedésben, cél-
ba érkezésben élhessünk.

A nyolc „karácsonyi napra” esik a 
Szent Család ünnepe is, mert Isten örök 
döntésének tekinthetjük, hogy a család 
szeretetközösségében akar megjelenni, 
végérvényesen megszentelve az emberi 
szeretet, gyengédséget. Megszentelve em-
berré válásunk helyszínét a családi otthont. 
Igen, az Isten Fia is a családi szeretetkö-
zösségben válik emberré. Számunkra sem 
lehetséges ez máshol. A karácsonynak az 
otthonteremtő és lakásépítő programok 
között is fontos üzenete van. Nekünk, 
embereknek örök feladatunk marad az 
otthonteremtés, és hogy miben is áll, azt 
mutatja be az alábbi versrészlet:

Az otthon – a lélek! 
Nem a bútorok, szőnyegek, képek. 
Az otthon a szív, a melegség, 
harmónia, szeretet, egység... 
Becsület, erkölcs melegágya. 
Egyéni ízlés féltett vára. 
Menhely a viharban, vészben, 
világítótorony az éjben. 
Fáradt vándor pihenő fája, 
Álmos gyermek fehér párnája, 
Minden, ami szép, jó, kedves, 
Békességes, nyugalmas, csendes, 
Ahova mindig vissza visz vágyunk, 
Bárhol legyünk, vagy bárhol járjunk. …

Noha január 6-ig sok kedves emlék-
napunk van, a karácsonyi ünnepkört a 
teológiai megfontolást megjelenítő nap, 
Vízkereszt zárja. Ez az ünnep koráb-
bi, mint a karácsony. Tartalma: Urunk 
megjelenése. Élénk tárja, hogy Krisztus 
születésével az ádventi várakozásunk 
teljesedik be. Megjelent Isten megígért 
követe. Nem is akárkit küldött el segít-
ségünkre. Megjelent, emberi világunk-
ba lépett a Szentháromság személye, a 
Fiúisten, hogy új és örök szövetséget 
kössön a földi élet útját járó, esendő 
emberrel.

Aigner Géza, plébános

Az ádventtel kezdetét vette az új egyházi 
esztendő. Az „ádvent” szó az „adventus 
Domini” latin kifejezésből ered, ami azt 
jelenti: „az ÚR érkezése.”

Mindannyiunk számára a karácsony-
ra, Jézus születésének boldog ünnepére 
való várakozás az egyik legszebb, legizgal-
masabb szakasza az évnek. Ahogyan az 
ádventi köszöntő is mondja:

Az ÚR közel!
Szívünket már Karácsony melege tölti el;

Sötétben láng lobban,
ajtónk előtt áll Krisztus,

a jászolban született Király.
Nekünk, evangélikusoknak különös 

jelentőséggel bír a 2017. esztendő. A re-
formáció 500 éves évfordulóját ünne-
peljük. Számtalan esemény áll előttünk, 
amely nem pusztán az emlékezésre sarkall 
bennünket, hanem még inkább a jövő-
be vetett reménységünket akarja erősí-
teni. A répcelaki szabadegyetem előadás 
sorozat keretében nem régiben Dr. Ha-
fenscher Károly evangélikus lelkész volt 
a vendégünk. „Van megújulás a felemelő 
szeretettől a megtalált kegyelemig: a két 
Márton találkozik” címmel az egyébként 
a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsi-
natának lelkészi elnöke és a Reformáció 
Emlékbizottság munkájának segítéséért 
felelős miniszteri biztosa is tartott előa-

dást. Savaria szülöttét – Szent Mártont 
– és Luther Mártont, a nagy reformátort 
időben 1200 év választja el egymástól. Az 
előadó mégis meghökkentő természe-
tességgel beszélt arról mennyire azonos 
„Lélek” motiválta e két nagyformátumú 
európai keresztényt. Egy németországi 
élményét felelevenítve arról szólt, hogy 
egy nagy erfurti piactéren felállított szín-
padra valahonnan a magas távolból két 
férfi érkezik hozzánk. Útközben beszél-
getnek. Európáról. Ahogy közelednek 
kirajzolódik alakjuk: Szent Márton és 
Luther Márton. Párbeszédüknek különös 
aktualitást adott a közelmúlt történelmi 
találkozása Ferenc pápa és a Lutheránus 
Világszövetség elnöke Munib Younan pa-
lesztin püspök között, akik a lundi kated-
rálisban együtt szolgáltak az ökumenikus 
istentiszteleten. Nekünk, magyaroknak 
a lezárult Szent Márton Év és a megkez-
dődött reformáció emlékéve is azt tanítja, 
hogy a harmadik évezredben a különböző 
keresztény felekezeteknek közös az útja.

Szintén az 500. évfordulóhoz kap-
csolódik az a vándorkiállítás, mely „RE-
FORMÁCIÓ 500” címen az év végéig 
lesz látható az evangélikus templomunk-
ban. Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt erre a rendkívüli kulturális 
élményt ígérő bemutatóra.

Idei ádventünket színesítette szin-
tén az Emlékbizottság támogatásával 
Répcelakra látogató színházi előadás is. 
Kocsis István, a kiváló drámaíró ÁRVA 
BETHLEN KATA című drámáját 
2006-ban mutatta be az Aranytíz Teát-
rum Kökényessy Ágnes főszereplésével. 
Az előadás azóta töretlen sikerrel ment 
több budapesti és vidéki színházban. 
Árva Bethlen Kata /1700-1759/, a re-
formáció nagyasszonyának megindító 
élettörténete méltó módon tud meg-
szólalni a templomban is, sőt, talán ez 
a valódi közege. Az előadássorozat 2016 
július 28-án Vizsolyban indul útjára, 
szimbolikus helyszínen. Most megér-
kezett Répcelakra is. Szereplők Köké-
nyessy Ágnes és Incze Máté, rendező 
Pozsgai Zsolt. Verasztó János, lelkész

Ünnepi szertartásrend a répcelaki 
katolikus templomban
December 
24. 21.00 karácsonyesti szentmise a hitta-
nosok betlehemes játékával
25. 09.30 Szentmise karácsony napján
26. 09.30 Szentmise karácsony másnapján, 
családok megáldása
31. 16.30 Év végi hálaadás
2017. Január
01. 09.30 Szentmise újév napján
06. 16.45 Szentmise Vízkereszt ünnepén

Ünnepi istentiszteletek a répcelaki 
evangélikus templomban:
December 
24. 18.00 ünnepi istentisztelet gyermekműsorral
25. 10.00 Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
26. 10.00 Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
31. 18.00 Óévet búcsúztató ünnepi istentisztelet
2017. Január
01. 10.00 Újév napi ünnepi istentisztelet úrva-
csorával
06. 10.00 Vízkereszt ünnepe – istentisztelet
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A hideg időszak beköszöntével nagyon sokan panaszkodnak köhögésre. 
A köhögés egy reflexes folyamat, célja az idegen anyag eltávolítása a lég-
utakból. Sokszor azt a legnehezebb eldönteni, milyen típusú köhögéssel is 
állunk szemben.

KÖPTETÔK ÉS KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK

A köhögés kétféle lehet:
• produktív: ebben az esetben a fel-

gyülemlett nyákot, váladékot távolítja el 
a köhögés folyamata. Ilyenkor a köhögést 
nem kell csillapítani, mert a visszamaradt 
váladék rontja a légzésfunkciót és másod-
lagos fertőzéshez vezethet.

• improduktív, vagy száraz köhögés: 
ezt okozhatja gyulladás, száraz levegőjű 
szoba, jellemző meghűlés kezdetén és vé-
gén. Ilyenkor természetesen a kiváltó oko-
kat kell megszüntetni és célszerű köhögés-
csillapítót adni.

Mivel a köhögés a légutak megtisz-
títását szolgálja, a legtöbb esetben nem 
szabad erőltetni a köhögés elfojtását 
gyógyszerekkel. Száraz köhögés esetén 
mindazonáltal köhögéscsillapító gyógy-
szerek szedése indokolt lehet, különösen 
akkor, ha a beteg éjszakai alvását akadá-
lyozza. Köptetőknek nevezzük azokat a 
készítményeket, amelyek megkönnyí-
tik, meggyorsítják a légutakban letapadt 
nyák kiürülését. Ezt tehetik egyrészt a 
nyák elfolyósításával, sűrűségének csök-
kentésével (nyákoldók), másrészt a tisz-
tulás gyorsaságának fokozásával.

Az acetilcisztein (ACC, Lyxio, Flui-
mucil) elősegíti a légcsőben és légutakban 
lerakódott nyák kiürítését, így könnyíti a 
légzést, ráadásul antioxidáns hatása is van. 
Az antibiotikumokkal egymás hatását 
csökkentik, ezért legalább 2 órának kell 
eltelnie a két gyógyszer bevétele között. 
Asztmásoknál, gyomorfekélyben szen-
vedő betegeknél használata kerülendő. 
Hasonlóan hat a carbocisztein (Rhinatiol, 
Mucopront) és az erdosztein (Erdomed)

A brómhexin (Paxirasol) és az amb-
roxol antibiotikumokkal együtt adva, se-
gítik annak bejutását a váladék belsejébe, 
ezzel elősegítve a kórokozók mielőbbi el-
pusztítását.

A növényi hatóanyagok egy része, 
a gyomornyálkahártya ingerlésével egy 
ősi reflexutat használva, fokozza a hörgő 
nyáktermelését. Ilyenek az emetin, a sza-
poninok, és a guajakol. A borostyánlevél 
köptető hatását is a benne lévő szaponi-

noknak köszönheti. A guajakol a bükk-
fakátrány lepárlásakor keletkezik, a belőle 
származó gvajfenezin (Robitussin expec-
torans) a légutak heveny megbetegedése-
iben jelentkező makacs, nyálkás, hurutos 
köhögés vagy hörghurut kiegészítő keze-
lésére alkalmas, feloldja a légúti váladékot, 
ezzel segíti annak felköhögését.

Az illóolajok (fekete fenyő, törpefe-
nyő, erdei fenyő, eukaliptusz, kakukkfű) 
inhalálással vagy mellkenőcsök formájá-
ban segítik elfolyósítani a váladékot. 

A sertészsír a mellre, rá langyos vizes 
ruha, majd arra még egy száraz betekerés 
valóban hatásos. A zsír ugyanis nem enge-
di a bőrfelületről a vizet elpárologtatni így 
a váladék könnyebben távozik a hörgők-
ből. Különösen érzékeny bőrűeknél, akik-
nek az illóolajos mellkenőcsök irritációt 
okoznak, érdemes megpróbálkozni vele.

A leggyakrabban alkalmazott „Gyógy-
szertári kanalasok”

• Elixirum thymi compositum: ka-
kukkfű kivonat

• Suspensio terpini: mentás ízű köp-
tető. Cukorbetegek is szedhetik Minden 
használat előtt felrázandó!

• Infusum ipecacuanhae: jellegzetes 
ánizsos ízű és illatú folyadék. Az ipeka-
kuána növény hatóanyaga az emetin kis 
adagban köptető, nagy adagban hánytató 
hatású.

• Mixtura pectoralis: kombinált ké-
szítmény felnőtteknek, vényre

A hurutos köhögés kezelésére alkalmas 
gyógyszereknek a szedése idején fokozot-
tan ügyelni kell a nagy mennyiségű folya-
dékfogyasztásra, ami akár napi 2-3 liter 
is lehet. A folyadék maga is hozzájárul a 
légcsőben és hörgőkben letapadt nyák el-
távolításához.

A köptetőket általában étkezés után fél 
órával kell alkalmazni, úgy, hogy az utolsó 
adagot kb. két órával lefekvés előtt vegye 
be a beteg; annak érdekében, hogy az eset-
leg gyakoribbá és intenzívebbé váló köpe-
türítés ne zavarja az elalvását.

A köhögéscsillapítók a köhögési re-
flex gátlásán keresztül fejtik ki hatásukat. 

Vannak vényre (Sinecod, Erigon) és vény 
nélkül kapható készítmények (Robitussin 
antitussicum, Rhinatiol Tusso, Libexin).

Már a torok szárazsága is okozhat krá-
kogást, köhögést ezt cukorkák szopogatá-
sával is enyhíthetjük. 

A nyelés is csökkenti a légzőközpont 
ingerlékenységét.

Gyógynövények:
A Lándzsás útifű leveléből készült for-

rázatot, tinktúrát vagy szirupot a légutak 
megfázásos-gyulladásos megbetegedése-
iben (torokgyulladás, légcsőhurut) hasz-
náljuk. Bevonó, antibakteriális és gyulla-
dáscsökkentő hatású.

A virágok nektárjából származó méz 
nem csak finom, hanem bevonja a gyul-
ladt torkot, mérsékli a köhögési ingert és 
enyhe köptető hatású. Nem véletlenül 
kell sok forró mézes teát inni meghűlés 
esetén! :)

Az Izlandi zuzmónak köptető és kö-
högéscsillapító hatása is van. Egyrészt 
csökkenti a köhögési ingert, másrészt 
segít a nyák kiürülésében. A zuzmósavak 
antibakteriális tulajdonsága is jól jön a 
felsőlégúti megbetegedéseknél. Beszerez-
hető tea, szirup, szopogatós tabletta for-
májában.

Az Orvosi ziliz gyökér és levél to-
rokgyulladás esetén teaként elfogyasztva, 
a gyulladt nyálkahártya bevonására, a kö-
högés csökkentésére (ritkábban gyomor-
hurut, gyomorfekély esetén) használható.

Egyéb népgyógyászatban használt 
gyógynövények: Mályvavirág, Orvosi pe-
metefű, Bodzavirág, Hársfa, Ökörfarkkó-
ró félék, Kenderkefű, Háromszínű árvács-
ka, Örvénygyökér.

Hatékony a sós inhalálás akár hideg 
(készülékkel), akár meleg (gőz fölé hajol-
va) formában.

Köptetőket köhögéscsillapítóval ne 
szedjünk együtt mert a megnövekedett 
nyáktermelődés mellett a köhögési inger 
elfojtása káros lehet.

Fontos! Ha a köhögés néhány napon 
belül nem enyhül feltétlenül keresse fel 
orvosát!

Jó egészséget mindenkinek!
Dr. Varga-Török Viktória

szakgyógyszerész
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A 2016 év ősze ismét hatalmas sikereket hozott az egyesületünk tagjai részére. 
A rendkívül sűrű versenyszezon megterhelő volt a versenyzők számára, de dere-
kasan helyt álltak.

RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET 
Õsszel is sikerek

A 09.24-én Cegléden rendezett nem-
zetközi ifi junior és U22 felnőtt verse-
nyen Seregély Gyöngyi kvalifikálta ma-
gát az Európa Bajnokságra Míg Bernáth 
Evelin és Kovács Gergő III. helyezett lett.

Ezt követően egy területi versenyen 
– 10.15 Dunaszerdahely III Seishin Gá-
lán – Kovács Kata Zsófia emlékverseny- 
mutathatták meg a fiatal versenyzőink 
a tudásukat. A kezdők részéről először 
debütált versenyen Gere Krisztián, Gere 
Bence és Molnár Kinga. Krisztián és 
Bence a dobogó legfelső fokára állhatott 
fel, míg Kinga ezüstérmes lett A haladók 
közül első Czöndör Zoltán és Galambo-
si Benjámin. Ezüstérmet Bognár Léna 
(aki + 20 kg-os ellenfelek ellen is küzdött 
eredményesen), Papp Kristóf és Bernáth 
Evelin szerzett. Bronzéremmel végzett 
Bogdán Brúnó (magasabb korosztályban 

indult) Vörös István és Szabó Balkó.
10.08 Tarján – Országos verseny volt 

a következő állomás ahol Szoros küz-
delmeket vívtak a versenyzőink. Bognár 
Léna és Galambosi Benjámin ezüstérem-
mel térhettek haza.

10.22 Dream Cup Budapest. 10 or-
szág 400 feletti induló mellett megszerve-
zett versenyen Bernáth Evelin, Szabó Bal-
kó Rudi Máté és Kovács Gergő képviselte 
az egyesületünket. Ezen a versenyen dobo-
gón nem sikerült végeznünk, de minden-
ki részére egy fontos verseny volt, mivel 
külföldi versenyzőkkel tudtunk küzdeni 
és összemérni a felkészültségünket. 

Ugyanezen a napon Samoborban, 
Horvátországban párhuzamosan szintén 
egy magas szintű, nemzetközi versenyen 
vettünk részt. Seregély Gyöngyi bronzé-
remmel végzett

10.29 MKSZ (Magyar Karate Szak-
szövetség) Utánpótlás Magyar Bajnoksá-
ga. A diákolimpia után a 2. legrangosabb 
hazai versenyen Bognár Léna, Rudi Máté 
és Kovács Gergő harmadik helyezést, 
Bernáth Evelin új technikai és taktikai 
repertoárral a fényes ezüstérmet érte el

11.13 Várpalotai területi versenyre 
népes csapattal indultunk neki és sikere-
sen végeztünk. Formagyakorlatban a mai 
nap bronzosan csillogott. Bogdán Brúnó, 
Czöndör Dávid, Papp Kristóf, Csorba 
Bence, Bognár Léna és Czöndör Zoltán 
mind III. helyen végzett. Küzdelemben a 
legfényesebb érmet Gere Bence hozta. 2. 
lett Bogdán Brúnó, Papp Kristóf, Vörös 
István, Gere Krisztián, Molnár Kinga és 
Czöndör Zoltán. III. helyen Bognár Léna, 
Finta Zelma és Bognár Luca végzett.

A 11.26-án Bulgáriában (Szófia) U22 
felnőtt EB-n Seregély Gyöngyi immár 
másodszor is Európa Bajnok!

Az idei évet a már hagyományos öv-
vizsgával és vidám klubvacsorával zárjuk.

Na de mi volt e mögött?
Nemcsak a verseny, de már az odaveze-

tő út is a küzdelemről szólt... Küzdelem az 
ellenfelekkel, önmagával, a súlycsoporttal, 
az idővel, a fáradtsággal, a fájdalommal és a 
kudarcokkal szemben.

A válogató versenyre való felkészülés 
már a nyáron megkezdődött. Már ekkor 
láttuk, hogy a tavalyi súlyt sokkal nehezebb 
lesz tartani, mert Gyöngyi sokat izmosodott 
és ezért folyamatosan figyelni kellett a mér-
legre. Az étrend megváltoztatása (főleg kol-
légiumban) nem tesz jót a közérzetnek és a 
pihentségnek, de ezek nem tántorították el 
a sok esetben heti 6-8 edzéstől. Ez a munka 
járult hozzá ahhoz, hogy erőnléti problémá-
ja ne legyen. A napi rutin szervezése, hogy 
az edzés is és a tanulás is beleférjen, nem 
volt egyszerű feladat. S talán kimondatlanul 
is a lelki teher, az a magasabb elvárás, hogy 
sikerül-e a jó eredményt megismételni?

Így vágtunk neki az útnak... Nagyon 
vártuk már hogy végre ott legyünk. A szer-
dai megérkezést követően a várva várt mér-
legelés csütörtökön reggel fél 10-kor volt, 

ahol sikeresen 59,95 kg-mal állt Gyöngyi a 
mérlegre (ezzel beférve a 60 kg alatti súly-
csoportba. Hogy érzékelhető legyen ennek 
fontossága, tudni kell, hogy a nőknél a leg-
felső súlycsoport a 60 kg feletti, melyben 
nem ritkán 80-90 kg-os hölgyek indulnak). 
Túl voltunk tehát az első megkönnyebbü-
lésen. A verseny előtti este izgatottan, de 
tudva, hogy egy sikeres felkészülésen va-
gyunk túl, ezért mégis magabiztosan vártuk 
a következő napot. A sorsolásnál a tavalyi 
eredménye alapján kiemelésre került a 16-
os táblából, így bemérkőzés nélkül jutott 
tovább. Aztán végre tatamira léphetett 
Gyöngyi. Ellenfele kezdésnek a tavaly waza-
arival legyőzött ukrán lány volt. Az izgalom 
ki is ütközött Gyöngyi küzdelmén: teljes 
győzni akarással indult előre és rombolta 
le ellenfele védelmét, és bár felszabadultan 
küzdeni nem tudott, de a hatékonysághoz 
nem fért kétség. A mae gerik és kage tsukik 
megtették a hatásukat és az első menet vé-
gén a bírók 3-0 arányban győztesnek hozták 
ki. Ezzel már tudtuk, biztos az, hogy dobo-
góra állhat. Itt meg is nyugodott, mert már 

éremmel térhetett haza... És ezzel a nyu-
galommal állt fel a döntőbe jutásért a len-
gyel ellenfelével szemben. Itt mutatkozott 
meg igazán, hogy technikailag is mennyit 
sikerült fejlődnie tavaly óta: leforgásokkal, 
ütéskombinációkkal és fejrúgásokkal bi-
zonytalanította el villámgyorsan a többször 
is szabálytalankodó ellenfelét. Ez a küzde-
lem sem tartott az első két percnél hosszabb 
ideig, egyértelmű 5-0-ás bírói döntéssel 
jutott a döntőbe. Az örömöt követően jött 
az információ, hogy a másik ágon a szintén 
jól küzdő magyar lány lesz az ellenfele.. az a 
magyar lány, aki az elmúlt időszakban több 
alkalommal is győzedelmeskedett felette... 
De nem hiába lett tavaly is Európa Baj-
nok... Sikerült ezt a mentális terhet letenni, 
és a küzdelem előtt megnyugodni. Nagyon 
motiváltan, irányítóan lépett fel. A kiélezett 
és kiegyenlített küzdelem mérlegét több jól 
sikerült fejrúgással és leforgásokkal sikerült 
maga felé fordítani és a menet végén 2 bíró 
döntetlent ítélt, de 3. bíró őt látta jobbnak 
és ez elég is volt.

Ezzel immáron meglévő junior EB 3. és 
U22 Európa Bajnoki címe mellett ismétel-
ten a dobogó legtetejére állhatott és újra érte 
szólt a magyar Himnusz! Bogdán Olivér

NEM, EZ NEM EGY EGYÉVES HÍR: GYÖNGYI ÚJRA EURÓPA TETEJÉN!
Seregély Gyöngyi a Répcelaki Rakurai Karate Egyesület versenyzője másodszor áll-
hatott a dobogó legfelső fokára megvédve Európa Bajnoki címét a 2016.11.26-án – 
Szófiában (Bulgária) – megrendezett Shinkyokushin Európa Bajnokságon.
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Az év utolsó hónapjára fordult a naptár, így a legtöbb sportágban lassan pi-
henőre vonulnak a versenyzők, edzők. A Répcelaki SE labdarúgói már befe-
jezték 2016-os menetelésüket, a kézilabdásokra is már csak egy összecsapás 
vár, a tekések viszont december 17-ig bezárólag még három, kőkeménynek 
ígérkező mérkőzést fognak lejátszani. 

LABDARÚGÁS
A felnőtt labdarúgók augusztus vé-

gén kezdték meg a bajnoki idényt, és a 
Vas megyei I. osztályban szereplő alaku-
lat a 4. helyen zárta az őszi szezont. Az 
alaposan átalakuló keret létszáma az év 
befejező összecsapásaira sérülések, eltil-
tások miatt drasztikusan megfogyatko-
zott (kényszerből még a korábban visz-
szavonuló Pungor Pétert is mozgósítani 
kellett), ami sajnos az eredményességre is 
rányomta a bélyegét, így több fájó ide-
genbeli vereség, hazai pontvesztés miatt 
– 2 egységnyi különbséggel – lecsúszott 
a dobogóról a több hétig ezüstérmes 
pozíciót is birtokló csapat. Rendkívül 
érzékeny veszteség, hogy a záró, Rába-
paty elleni répcelaki ütközet során súlyos 
sérülést szenvedett az együttes egyik leg-
rutinosabb tagja, Tamási Roland, akire 
achilles-operációját követően minimum 
féléves kényszerpihenő várhat. A kará-
csonyi pauza kétségkívül jókor jön, így 
a következő időszakban rendezheti sorait 
a továbbra is Balassa Péter játékos-edző 
felügyeletével készülő, fiatal, motivált 
játékosokból álló alakulat. A házi gól-
lövőlistát a mindössze 19 éves, nagy te-
hetségnek tartott Szabó Bence vezeti 7 
találattal, amivel az osztály rangsorában 
holtversenyben a 8. helyen áll. 

Utánpótlás téren továbbra is vegyes 
képet mutat a szakosztály. Hétről-hétre 
komoly erőfeszítést igényel a trénerek-
től, szakosztályvezetéstől (első sorban 
az U16-os korosztálytól felfelé) a meg-
felelő létszámú csapatok harcra kész ál-
lapotba hozása, ugyanis – főként iskolai 
elfoglaltságok miatt – kevés fiatal tudja 
látogatni a tréningeket. U19-es és U16-
os különítményünk a 14.-, illetve a 9. 
helyen telel, míg az U14-es gárda a 4. 
pozícióból várhatja a folytatást.
KÉZILABDA

A Győr-Moson-Sopron megyei ösz-
szevont női bajnokság B-csoportjában 
szereplő kézilabdásaink érmes remé-
nyekkel vágtak bele abba a 2016-17-es 
idénybe, amely egy korszak zárását is 

jelenti, ugyanis a következő szezont már 
a májusban átadásra kerülő, új városi 
sportcsarnokban kezdheti meg az együt-
tes. Az ősz folyamán – lapzártáig – 8 
mérkőzésen lépett pályára a továbbra is 
Mészáros-Varga Brigitta által irányított 
gárda, a mérleg pedig 6 győzelem és 2 
vereség (mindkettő idegenben), ami a 
3. helyet jelenti a 8 csapatos szekcióban. 
A cél első körben tehát a felsőházi ráját-
szás kiharcolása (ehhez az 1-4. pozíciók 
valamelyikén kell végezni), erre pedig je-
len állás szerint minden esélye megvan a 
jó formában lévő csapatnak. A gárda idei 
„mesterlövésze” Kecskés-Sulyok Szilvia, 
aki több mérkőzésen is elérte a 10 gólos 
határt!

Korábban már beszámoltunk róla, 
hogy egyre népesebb gyereksereg láto-
gatja a kézilabdaedzéseket, és a megkez-
dett munka újabb, látványos lépcsőfoká-
hoz érkezett, miután az U10-es lányok 
november közepén, egy győri tornán 
kezdték meg – reményeink szerint hosz-
szú távú és eredményes – szereplésüket. 
TEKE

Szuperligás tekéseink fantasztikus 
heteket tudhatnak maguk mögött. 
A bajnokságban mindössze egy pontot 
veszítő csapat (a nagy rivális Zalaegerszeg 
otthonában játszottak 4-4-es döntetlent) 
október elején újabb sporttörténelmi 
tettet hajtott végre, miután az ötszörös 
világbajnok Kakuk Levente vezérletével 
megnyerték a harmadik számú európai 
csapattornát, az NBC-kupát! A gárda a 
verseny selejtezőjének záró napján túlzás 
nélkül megjárta a poklok legmélyebb 
bugyrát, ugyanis pár fával lemaradtak 
a továbbjutásról, azaz az elődöntőről, 
majd kisvártatva és teljesen váratlanul ér-
kezett a hír: az előírtnál több légiós szere-
peltetése miatt hátrasorolták az egyik né-
met vetélytársat, így mégis folytathatta a 
küzdelmet a Répcelak, amely a lehetősé-
get maximálisan kihasználva, világcsúcs 
közeli faeredményt elérve meg sem állt 
a végső győzelemig! Az együttes sikere 
az országos médiában is publicitást ka-

pott, játékosunkat, Zapletán Zsombort 
például a DIGI Sport televíziós csatorna 
élő, reggeli riportműsorába is meghív-
ták, valamint a Szombathelyi TV is egy 
közel 20 perces riportműsort szentelt 
Kakuk Leventének, illetve a répcelaki 
tekéseknek. Az együttes a kupagyőzelem 
után sem engedett ki, és november 26-
án már a lengyel bajnok Leszno gárdáját 
fektették két vállra a Bajnokok Ligája 
első körének „odavágóján”.

Teke utánpótlás bázisunk egyre szé-
lesebb, az U23-as ifjúsági bajnokságban 
7. helyen álló együttes játékosa, Gombos 
Balázs pedig egyéniben beverekedte ma-
gát az országos egyéni döntőbe!
TÖMEGSPORT

Az igazolt sportolók mellett továbbra 
is rendre megtöltik – heti 2 alkalommal 
– a nyáron felújított (új bábukkal, go-
lyógarnitúrákkal, bábuállással felszerelt) 
tekecsarnokot az amatőr sportolók, és 
ezekben a hetekben is zajlik a több mint 
fél éves időtartamú, közel 160 nevezett 
versenyzőt megmozgató városi, város 
környéki csapat és egyéni tekebajnokság. 
SPORTTELEP-REKONSTRUKCIÓ, 
SPORTCSARNOK-ÉPÍTÉS

A sportszakmai munkák mellett to-
vább folytatódik a sporttelep már meg-
kezdett rekonstrukciója. A pályázati (pl. 
TAO) pénzekből finanszírozott beruhá-
zásoknak köszönhetően a következő idő-
szakban még modernebb arculatot kap 
az öltözőkomplexum, a tekecsarnok és 
a sportpálya majd’ minden területe, így 
mind a sportolók, mind pedig a kiláto-
gató szurkolók, érdeklődők egyre kom-
fortosabb, esztétikusabb körülmények 
között hódolhatnak szenvedélyüknek! 

Ha már a beruházásoknál tartunk, 
szót kell ejtenünk az önkormányzattal 
közösen zajló sportcsarnok-építési pro-
jektről is. A város egyik leglátványosabb 
új beruházásának kivitelezési munkái az 
ütemterv szerint haladnak, és gyakor-
latilag már tető alatt van a komplexum 
nagytermi szekciója, illetve gőzerővel 
folynak a kiegészítő helyiségek falazási 
munkái. 

Beszámolóm végén minden sporto-
lónknak, munkatársunknak, 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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RÉPCELAKI KÖZÖSSÉGI MOZI ÉS MÉDIAMÛHELY

A projektnek ezúttal is a Répcelaki 
Művelődési Otthon és Könyvtár adott 
otthont. 

A csoport munkáját a projekt első 
szakaszához hasonlóan 3 filmes szakem-
ber segítette. Boros Ferenc és Horváth 
Zoltán, több mint 50 országos és nem-
zetközi díjjal rendelkező független fil-
mesek, oktatóként és filmrendezőként 
is összeszokott párosként irányították a 
filmes csapatot, Varga Ákos a helyi kö-
zösségi munkás pedig szintén független 
filmesként, további hasznos tanácsokkal 
segítette a program megvalósulását.

A fiatalok passzív nézőből aktív cse-
lekvőkké váltak a foglalkozások során. 
A tavaszi program foglalkozásain a mély-
reható filmelemzések, közös filmnézés, 
és a legújabb trendekhez való kapcsoló-
dási lehetőségek (youtube csatornák, in-
ternetes média) megismerése volt a cél. 
Az őszi foglalkozásokon pedig már saját 
kisfilmek elkészítésének technikáival is 
megismerkedhetnek a részvevők. 

A technikai eszközök rendeltetéssze-
rű és mélyebb szinten történő használata 
során megismerték a kamera fontosabb 
beállító funkcióit, a felvételtechnika 
alapvető mozzanatait. Elsajátították a 
forgatókönyv készítés alapjait, a saját 
filmötleteket közösen beszélték át, tám-
pontokat kaptak arra vonatkozóan, hogy 
mire figyeljenek a felvételek során, vala-
mint operatőri és vágási alapokat (egy 
adott jelenet megtervezése, felplánozása) 
is tanultak a projekt során. Néhányan 
a stop trükkös animációs filmekben is 
kipróbálták magukat. Az elkészült pár 
perces filmeken saját ötletek, érzések, 
gondolatok elevenednek meg. 

Novák Gergő Lego police című 
filmében a törvény legofigurái egy gyé-

mántrabló nyomába erednek. Ebben a 
harminc másodperces filmben is renge-
teg munka van, hisz több száz állókép 
készítése után, a fotókat egymás után 
szerkesztve tudnak csak megmozdulni 
és élettel telítődni a legofigurák.

Mérges Dorottya is az előző ani-
mációs technikát alkalmazta, annyi kü-
lönbséggel, hogy minden egyes képet 
saját kezűleg rajzolt meg. Tim Burton 
Bámuló lány című verse így elevenedett 
meg előttünk. 

Marsits Áron a csoport legfiatalabb 
tagja (mindössze 9 éves ) a répcelaki folt-
varró találkozóról készített egy etűdöt, a 
kiállított képek mellett láthatjuk, hogy 
hogyan is készül el egy apró szövet kis-
egér. Áron másik alkotása pedig egy cicás 
film horror hangeffektekkel fűszerezve. 

Szabó Balázs sokrétű alkotó. Az 
első filmetűdjében egy répcelaki zivatart 
képeit láthatjuk. Egy másik kis filmjé-
ben a kezéből előtörő robbanás effekt-

jével játszott, utolsó alkotásában pedig 
egy Charlie Chaplin jelenetet helyezett 
át répcelaki helyszínre és fiatalokra. 

Varga Mátyás a csoport színfolt-
ja. KUSS című filmje egy önironikus 
alkotás, mely arról szól, hogy ellopják 
a fő erősségét: a hangját. Főhősünk-
re vár a feladat, hogy visszaszerezze, a 
küzdelmet híradós anyagokkal és bur-
leszk elemekkel vegyítve láthatjuk. Az 
Én című filmje pedig egy sakkpárbajt 
állít párhuzamba az élet nehézségeivel, 
szépségeivel és állandó döntéseivel. 

Mihály Luca Séta című etűdje, 
erős kontrasztos tónusokat alkalmaz-
va az elmúlásról szól. A képeket látva 
megidéződnek Huszárik Zoltán rö-
vidfilmjei. 

Albert Ádám Haláltánc című film-
je tulajdonképpen egy prológ a készülő 
nagyjátékfilmjéhez. Egy katona halál-
tusáját látjuk, ahogy utolsó erejével a 
szeretett lányra gondol. 

Skultéty Viktória hobbija a lovag-
lás, így filmje sem szólhatna másról, 
mint a lovas álmokról, a szeretetről, a 
szabadságról, mindeközben pedig Bon 
Jovi szolgáltatja az aláfestő zenét. 

Az elkészült alkotásokat a Répce Tv 
is a műsorára fogja tűzni. 

Biczó Miklós
Boros Ferenc

PB gázpalack a legjobb áron!

Robi +36 70/372–9372 • Csilla +36 70/670-0337

Házhozszállítás rendelésre!
Hívjon és házhoz visszük!

Ingyenes kiszállítás Répcelak és környékére!
Hétköznaponként: 16 óra után 

Szombaton: 8.00–12.00

11,5 kg PB gázpalack csere: ..........3.400,-Ft

11 kg PB Gáz (KEG palack): ..........3.400,-Ft

23 kg PB gázpalack csere: ............6.800,-Ft

KEGGÁZ Répcelaki Cseretelepe
Répcelak, Széchenyi u. 12.

3.400,-Ft

Fizetett hirdetés

2016. szeptember közepétől november végéig a Nemzeti Művelődési In-
tézet Vas Megyei Irodája szervezésében az országos Közösségi mozi és 
médiaműhely mintaprogram folytatásaként a filmes ifjúsági közösség-
fejlesztő programsorozat újabb foglalkozásaira került sor Répcelakon.  
A projekt célja lehetőséget teremtett a helyi és környékbeli érdeklődő te-
hetséges fiataloknak, hogy egy közösséget alkotva a filmkészítés alapjait 
megismerve önálló alkotásokat hozzanak létre. 
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A városi zöldfelületek karbantartása, 
megújítása és bővítése fontos feladat 
annak érdekében, hogy Répcelak az 
itt élő lakosság számára élhető kisváros 
lehessen, az ide látogatóknak pedig kel-
lemes látványt és időtöltést nyújtson. 
Ennek érdekében az ősz folyamán több 
nagyobb léptékű zöldfelület-bővítési 
beruházást végeztünk el, amely hosszú 
távon gazdaságosan fenntartható és lát-
ványos lesz.

Répcelak kiemelt részein a virág-
ágyásokba és kőedényekbe több mint 
6000 miniárvácskát ültettünk el, ame-
lyek már most is igen látványosak, de 
igazi díszüket tavasszal mutatják meg, 
kiegészülve a színes tulipánok és nárci-
szok látványával.

A posta előtti virágágyásokat a ko-
rábbitól eltérő módon évelő dísznövé-
nyekkel telepítettük el. Olyan növé-
nyeket – menyecskeszemet, gerebcsint, 
pompás varjúhájat, lámpatisztító fü-
vet, bíbor kasvirágot, lángvirágot stb. 
– válogattunk össze, amelyek tavasztól 
őszig, sőt még télen is virágznak, vagy 
éppen levelükkel díszítenek.

A Répcelaki Városüzemeltetési Kft. hírei

TOVÁBB SZÉPÜL RÉPCELAK
A Répcelaki Önkormányzat által az idén áprilisban alapított Répcelaki Vá-
rosüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. novembertől látja el a város 
parkosítási, virágosítási és zöldfelület-gondozási feladatait. A munkát már 
októberben megkezdtük; több mint 6000 színes árvácskapalántát és ugyan-
ennyi tavasszal nyíló virághagymát ültettünk el Répcelak virágágyásaiba.

A katolikus templom előtti közel 80 
méter hosszú szegélyágyást, valamint az 
egészségház parkolóját és az autóutat 
elválasztó zöld sziget ágyásai is megújul-
tak. Itt színes cserjesort alakítottunk ki. 
Vezérnövényei az örökzöld babérmegy-
gyek. Ezeken a helyeken is az volt a fő 
cél, hogy egész éven át mutatós, alacsony 
cserjesor várja az arra sétálókat. Ennek 
érdekében vörös levelű borbolyát, sárga 
lombú gyöngyvesszőt, vörös vesszőjű 
somot, rózsaszín virágú virágloncot, kék 
virágú kékszakállt, valamint fehér és pi-
ros virágú talajtakaró rózsát ültettünk el.

Az M86-os gyorsforgalmi út átadá-
sa után, a Répcelakra beérkező autóso-
kat üdvözlőtábla és a helyreállított Lu-
kács-kereszt fogadja, amelyek éjszakai 
diszkrét megvilágítást is kaptak. Ezen 
kiemeltté vált helyek parkosítását is el-
végeztük még a tél beállta előtt. Az üd-
vözlőtábla rézsűjének tetejére sárga vi-
rágú cserjés pimpót, oldalára örökzöld 
terülő borókát ültettünk. A Lukács-ke-
reszt rézsűjének tetejét piros virágú ta-
lajtakaró rózsával ültettük be, az oldalát 
szintén terülő borókával. A kereszt két 

oldalára kék atlaszcédrust ültettünk, 
amelyek magasztos megjelenésükkel, 
ragyogó kékes szürek színükkel 10-15 
év múlva minden bizonnyal Répcelak 
egyik leglátványosabb vendégfogadó 
fái lesznek. A sárga, piros és kék színek 
kombinációiban Répcelak város címe-
rének színei köszönnek vissza.

Az ültetések mellett igyekszünk 
nagy gondot fordítani meglévő parkja-
ink, sövényeink és gyepfelületeink gon-
dozására, karbantartására. Reméljük, 
hogy munkánk megelégedéssel szolgál 
majd minden répcelaki számára!

Észrevételeiket és a segítő szándékú 
kritikát szívesen fogadjuk. Tavasszal 
folytatjuk Répcelak csinosítását.

Áldott ünnepeket és békés, boldog 
új évet kívánunk!

Molnárné Pap Edina
ügyvezető

Boldog karácsonyt és sikerekben 
gazdag új évet kívánunk minden 

kedves olvasónknak!
a Répcelaki Hírmondó szerkesztősége 
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