
MEGCSINÁLTUK…

Városunkban sok ember közös 
akarata és munkája eredményeképpen 
2017. június 17-én a Répcelaki Feszti-
vál keretében átadásra került települé-
sünk új büszkesége a Répce Sportcsar-
nok. Pontosan egy évvel az alapkőletétel 
után, ahogy ígértük, határidőre, jó mi-
nőségben a tervezett költségeken belül. 

Sokan voltunk a megnyitó ünnepsé-
gen. Velünk együtt ünnepelt dr. Szabó 
Tünde sportért felelős államtitkár, Ágh 
Péter és Hende Csaba országgyűlési 
képviselők, Harangozó Bertalan Vas 
Megyei Kormánymegbízott, Majthényi 
László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, 
polgármesterek, az építést kivitelező, 
bonyolítók… és még sok meghívott 
vendég. A legnagyobb örömömre több 
száz répcelaki polgár eljött, hogy együtt 
ünnepeljünk. A „visszajelzések” alapján 
is mondhatom, hogy az átadási ün-
nepség méltó volt a létesítményhez és 
Répcelakhoz. Gratuláció a sportegyesü-

Amit nagyon akar az ember és 
ahhoz kellő ambícióval, alázattal 
és megfelelő szakértelemmel áll 
hozzá, akkor esélyt kap arra, hogy 
amit eltervezett az sikerülni fog. 
Ha ugyanezt sok ember teszi egy 
közös cél érdekében, akkor bizto-
san sikerülni fog. 

let vezetőinek és munkatársainak. Azt 
kívánom, hogy a sportcsarnok üzemel-
tetése is ilyen színvonalon történjen, és 
akkor sok taps, sok sportélmény lesz a 
falak között. A legfontosabb azonban, 
hogy mindig „pezsegjen az élet”, ahogy 
az erre az alkalomra készített emlékér-
mén is olvasható. Sok sikert, hajrá Rép-
celak!

Az idei évben immár második alka-
lommal a Radó Kálmán tér adott ott-
hont a három napos fesztiválunknak. 
Ismét csodálatos helyszínt teremtettek 
a szervezők, kulturált elhelyezéssel, 
változatos és színes programokkal. Sze-
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rencsére elmaradt az „ígért” rossz idő, 
minden programot az eredeti tervek 
szerint tudtunk lebonyolítani. Ennyi-
en még talán soha nem voltunk, mint 
pénteken és szombaton este. Gyönyörű 
látvány volt az emberekkel teli kivilá-
gított főterünk. Sokan eljöttek a kiállí-
tásmegnyitóra, a templomi koncertre, 
több százan kóstoltuk a répcelaki ízeket 
és élveztük a „kiskalinkót”. 

Hát kedves répcelakiak, talán nem 
esek a túlzás bűnébe, ha azt írom, hogy 
ez tényleg szuper három nap volt. 

Barátsággal: Szabó József
polgármester
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fontosnak tartom megemlíteni, hogy az 
ipari parkunkban a Liss Kft. több mint 
2 milliárd forintért új üzemcsarnokot 
épített, illetve befejezés előtt áll egy új 
fémhulladék-átvevő telep építése is. 
Természetesen ezeken kívül sok apró 
feladatot is el kell látni, rendbe kell tar-
tani a közterületeket, kisebb karbantar-
tási, javítási munkákat el kell végezni, 
igazodva a lakosság igényeihez. 
Tehát feladat van bőven, és biztos va-
gyok abban, hogyha van közös akarat, 
akkor erő is lesz hozzá. 

Tisztelettel: Szabó József
polgármester

Az új utcánk (Tatay Sándor utca) köz-
műveinek kiépítése (víz, szennyvíz, 
villany, közvilágítás) megtörtént, a 
gázhálózat kiépítése második félévben 
várható. Már 7 telek értékesítésre is ke-
rült. Befejeződött a Széchenyi utca fá-
sítása, és elkezdődött a Hunyadi utcai 
fásítás is, amit majd az ősszel fogunk 
befejezni. A tavalyi év végén megvásá-
rolt, volt TSZ-iroda épülete teljes egé-
szében bérbeadásra került (21 iroda), és 
elvégeztük az irodaház környezetének 
a rendbetételét is. A butiksor mögöt-
ti területen vízvezeték- rekonstrukció 
történt, megoldást nyújtva a 21 üz-
lettulajdonos több mint két évtizedes 
„vízgondjára”. Befejeződtek a kátyúzá-
si munkák és új aszfalt burkolatot ka-
pott a „Hatos-köz”. Átadásra került az 
elmúlt időszak legnagyobb beruházása 
a több mint 700 millió forintból épült 
sportcsarnok. A ravatalozó kivitelezési 
munkái gyakorlatilag befejeződtek, az 
ünnepélyes átadás július elején várható. 
Elkezdődött az Egészségház átalakítása, 
amely várhatóan augusztus végéig tart. 
A nyári szünet időtartama alatt az álta-
lános iskola egy újabb vizesblokk fel-
újítása fog megtörténni.
Az első félévben elbírálásra került a 
piac építésére és a „zöld város” program 
keretében a butiksor előtti és mögötti 
terület átépítésére beadott pályázatunk. 
Az előbbire 60, az utóbbira 151 mil-
lió Ft támogatást nyertünk. Az előké-
szítési munkák folyamatban vannak, 
kivitelezés 2018-ban történik. Sikere-
sen pályáztunk a Radó-ház energetikai 
felújítására is, így el tudjuk kezdeni a 

háznak és környékének a rendbetéte-
lét. Július elején elkezdődik a Petőfi 
Sándor utcai térburkolatos járdaépítés 
(Széchenyi utcai kereszteződéstől az 
Ady Endre utcáig).  A nyár folyamán 
elkészül a sportpálya előtti árok lefedé-
se. Megnyílt a hulladékudvar, a lakossá-
got tájékoztatni fogjuk az igénybevétel 
lehetőségéről. Gőzerővel folyik az is-
kola felújítására beadandó pályázatok 
készítése. A városunk tulajdonában 
lévő sporttelepen a Répcelaki SE több 
tízmilliós felújítási munkáinak köszön-
hetően teljesen megújult az épület. Ha-
bár nem önkormányzati beruházás, de 

EZ TÖRTÉNT … EZ VÁRHATÓ
Rohan az idő! Lassan itt a július, 
eltelt az első félév. Egy gyors szám-
vetés az elmúlt hat hónapról és 
arról, hogy mi várható a követke-
ző fél évben városunkban. A költ-
ségvetés februári elfogadása után 
(több mint egy milliárd forint) 
elkezdődtek azok a tervezési, elő-
készítési és kivitelezési munkák, 
amiket a képviselő-testület 2017-
es évre elhatározott. 

Ravatalozó

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: ..........3.650,-Ft

11 kg PB Gáz (KEG palack): ..........3.650,-Ft

23 kg PB gázpalack csere: ............7.300,-Ft

KEGGÁZ Répcelaki Cseretelepe
Répcelak, Széchenyi u. 12.

3.650,-Ft

Fizetett hirdetés
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TÁJÉKOZTATÁS A 
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI 
KÉZIKÖNYV KÉSZÍTÉSÉRÔL

Elindult Répcelak város Település-
képi Arculati Kézikönyvének ké-
szítése. A főépítész első lépésként 
2017. május 16-án tájékoztatóval 
és képes vetítéssel egybekötött la-
kossági fórumot tartott a kézikönyv 
szükségességéről, melyen nagyszá-
mú érdeklődő jelent meg. A kézi-
könyv fogja szabályozni azokat az 
építészeti formákat, elhelyezéseket, 
védendő épületeket, amelyeket a 
város arculatának kialakításában 
érvényesíteni szeretne. A fórumon 
kérte Répcelak város lakóit, hogy 
ötleteikkel, észrevételeikkel segítsék 
a munkát, melyeket írott formában 
a Répcelaki Közös Önkormányza-
ti Hivatal Településüzemeltetési és 
beruházási csoportjához lehet eljut-
tatni.

TÁJÉKOZTATÁS A KUTAK 
BEJELENTÉSÉRÔL

2016. június 4-én hatályba lépett 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
57. tv módosítása, melynek 29.§ 
(7) bekezdése az engedély nélkül 
létesített kutak tulajdonosait 2018. 
december 31-ig mentesíti a bírság 
megfizetése alól, amennyiben a ku-
takat legalizálják, azaz fennmaradási 
engedélyt kérnek rá.
 A Kormány bejelentette, hogy 
megvizsgálta a kötelezéssel járó 
költségeket, melyek több 100 ezer 
Ft-ot mutattak, és ezt a kötelezettek 
nagy létszáma nem tudja megfinan-
szírozni.
Fentiek miatt tervezik a törvény új-
bóli módosítását, mely feltehetően 
ezt a kötelezettséget eltörli.
Javasoljuk, hogy a jogszabály megje-
lenéséig várjanak a kutakra vonatko-
zó bejelentéstétellel.

FELÚJÍTÁSI, ÁTALAKÍTÁSI 
MUNKÁK INDULNAK AZ 
EGÉSZSÉGHÁZBAN

Répcelak Város Önkormányzata az 
adósságkonszolidációban nem része-
sült települési önkormányzatoknak 
nyújtott támogatásból kívánja meg-
valósítani az Egészségház belső felújí-
tási és átalakítási munkáit. Teszi abból 
a célból, hogy az I. számú orvosi kör-
zet rendelője átköltözhessen az Egész-
ségházba, ahol a város teljes lakossá-
ga egyenlő színvonalú környezetben 
kaphatja meg a háziorvosi ellátást. 
A kivitelezési munka 2017. június 
26-án kezdődik és 2017. augusztus 
25-ig tart. Ezen időszak alatt a II. há-
ziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi és 
szakorvosi rendelések a megszokot-
tól eltérő rendelőben és időpontban 
lesznek, melyről időben értesítjük a 
lakosságot a Répce TV képújságán, 
a honlapon és a hirdetőtáblákon ke-
resztül.

ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA
A Répcelaki Százszorszép Óvodába tör-
ténő beiratkozás 2017. május 9-10-én 
lezajlott. A felvételt kért gyermekek és 
az óvodában maradó gyermekek létszá-
ma alapján a Társulási Tanács a 2017. 
május 31-én megtartott rendkívüli 
ülésén meghozta a végső döntését, mi-
szerint a 2017/2018-as nevelési évben, 
azaz 2017. szeptember 1-től az indít-
ható óvodai csoportok száma 5, a felve-
hető gyermekek létszáma pedig 125 fő. 
A Társulási Tanács ezzel a döntésével – 
egyúttal – módosította a 2017. február 
16-án meghozott és 4 engedélyezett 
csoportszámra vonatkozó döntését.

RÉPCELAKI BÚCSÚ
A rendeletünknek megfelelően au-
gusztus 20-a előtti vasárnapon , au-
gusztus 13-án kerül megrendezésre 
az idei búcsú.

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

VÁLTOZÁS A VEZETÉSBEN
A Polgármesterek Vas Megyéért Egye-
sület vezetésében változások történ-
tek. A szervezet 2006-ban alakult, 
jelenleg közel 30 tagja van, mostani és 
volt polgármesterek.
Körzetünkben szinte minden érde-
kelt tagja.
Az elnökség mandátuma lejárt. Az 
eddigi elnök, Vargyai Vilmos megkö-
szönte a bizalmat, nem kíván indulni.
A Vépen tartott májusi közgyűlésen 
a tagság egyhangú szavazattal dr. 
Németh Kálmán, eddigi alelnököt, 
Répcelak 20 évig tevékenykedő pol-
gármesterét választotta elnöknek.
Ő, jelenleg az egyesület színeiben a 
Vas Megyei Közgyűlés tagja.
A két alelnöknek Fukszberger Imrét, 
Csehimindszent első emberét (ő ed-
dig is az egyik alelnöki funkciót töl-
tötte be), valamint Vargyai Vilmost 
választották.

GRATULÁLUNK!
A Répce Sportcsarnok ünnepi átadásá-
nak keretében Répcelak Város Önkor-
mányzata Répcelak Városért Díszok-
levelet adományozott Érdi György, a 
Linde Gáz Magyarország Zrt. nyugal-
mazott vezérigazgatója részére, Répce-
lak város és a Linde Gáz Magyarország 
Zrt. közötti több évtizedes kiváló kap-
csolat fenntartásáért és a Répce Sport-
csarnok megvalósításában való aktív és 
segítőkész közreműködéséért.

ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Horváth Endréné

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Nyul Gábor és Szabó Virág
Seregély Zoltán és Borhy Eszter

Boros Ferenc és Mohai Vica

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Tamási Zoltán és Szalai Mónika  
leánya Szofi
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Meghívásos horgászversenyen vettünk 
részt április 29-én, a Beledi Horgász 
Egyesület horgász-csapatversenyén, 
ahol csapatunk a 2. helyezett lett. 
A csapat tagjai: Kádi Attila, Ágoston 
Zoltán, Bölcsvölgyi László.

Egyesületünk meghívásos horgász-
versenyen vett részt a Dénesfai Hor-
gász Egyesület által szervezett csapat-
versenyen május 6-án, ahol csapatunk 
1. lett. A csapat tagjai: Kádi Attila, 
Ágoston Zoltán, Bölcsvölgyi László.

Május 20-21-én Lég testvértelepü-
lési horgászbarátainktól kaptunk meg-
hívást egy baráti horgászatra, amelyen 

részt vett Szitási Ferenc légi polgár-
mester úr és Nagy László alpolgármes-
ter úr. A következő találkozónk aug. 
19-20-án lesz Répcelakon. 

Az általános iskolák közötti hor-
gászvetélkedő-sorozat két fordulós 
volt, amelyen eldőlt, hogy ki jutott be a 
legjobb 12 csapat közé. Két csapatunk 
holtversenyben 1. helyen jutott tovább, 
ezzel megszerezték a döntőn való rész-
vételt, amely május 27-én Vaskeresz-
tesen került megrendezésre. Gyermek 
horgászaink nagyon jól szerepeltek, 
elhozták az 1. és a 4. helyezést. „Csoda 
Csukák” csapat: 1. hely. A csapat tag-

jai: Bognár Bence, Németh Máté, Gere 
Krisztián, Varga Bálint.

 Egyesületünk május 28-án páros 
horgászversenyt rendezett a Répce-
lak-Csánigi tavon, amelyen 16 csapat 
vett részt. Nagyon jó hangulatban zaj-
lott a verseny, ahol külön díjazásban 
részesültek vendéghorgász barátaink. 
Páros versenyünk, helyi párosok 1. 
hely: Ágoston Zoltán, Odorics István; 
2. hely: Bölcsvölgyi László, Nagy Ist-
ván; 3. hely: Varga Viktor, Győrvári 
Szilárd. Vendég egyesület különdíj: 
Kajtár László, Kajtár Máté Büki H.E. 

Tóth János, H.E. elnök

RÉPCELAK VÁROSI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI

Itt a nagy nyári munka. Kalászosokból, 
(őszi, tavaszi búza, durum búza őszi, ta-
vaszi árpa) kimondottan jó termés vár-
ható. Repcénél egy kicsit mérsékeltebb, 
ennél a növénynél a májusi eső egy kicsit 
későn jött.

Az árak, talán a repce kivételével 
alacsonyabbak lesznek a tavalyinál. Két 
oka is van. Az egyik az előbb említett jó 
termés, a másik, hogy a világpiaci árak 
is mérsékeltek. Gabonafelesleg alakult 
ki a világon; például Oroszország, amely 
az elmúlt évtizedekben importőr volt, az 
utóbbi években már Kínába is exportál. 
Magyarország nagyban függ a világpiac-
tól, például búzából az éves termés 4,5-
5,5 millió tonna között mozog, ebből 
2,7- 2,9 millió tonna a hazai felhaszná-
lás, a többi külföldi piacra kerül.

A Répcelaki Polgárőr Egyesület május 
27-én tartotta éves beszámoló közgyű-
lését, melyen részt vett Szabó József 
polgármester úr, Szalainé Kutasi Ildikó 
képviselő asszony és Varga Gyula őrspa-
rancsnok úr.

A közgyűlés elfogadta a 2016. évi 
szakmai beszámolót az egyesület tevé-
kenységéről, a 2016. évi pénzügyi be-
számolót, 2017. évi költségvetési tervet, 

Az árakon némileg javított, hogy a 
gazdák egységesen léptek fel a piacon, 
versenyeztették a felvásárlókat, most más 
céggel kötöttek szerződést.

Márciusban a Répcelakért Egyesület-
tel, a Gazdabolttal együtt (itt Dömötör 
Sándor és Pálla Péter volt a szervező), a 
borról és sajtról volt szó. Az előadást Be-
senyei Ferenc, a Pannontej Zrt. korábbi 
sikeres vezetője tartotta.

Megkóstoltuk az általa előállított na-
gyon finom kecskesajtokat.

A MAGOSZ (Magyar Gazdálkodók 
Országos Szervezete), március végén tar-
totta közgyűlését Gödöllőn, ahol részt 
vettek a Vas megyei Gazdakörök elnökei 
is, így a mi szervezetünket képviseltem.

Áprilisban közgyűlést tartottunk, 
ahol elfogadtuk a 2016. évi zárszáma-

valamint a Felügyelő-bizottság beszá-
molóját.

Egyesületünk alapszabályt is módosí-
tott a törvényi előírásoknak megfelelően, 
amely a közgyűlés által is elfogadásra került.

Majd tisztségviselő-választást is tar-
tottunk, megválasztásra került az el-
nökség és a felügyelőbizottság is.

A közgyűlés által megválasztott elnök-
ség tagjai:

dást és meghatároztuk az ez évi költség-
vetést.

Májusban szakmai kiránduláson vol-
tunk Jákon, ahol megnéztük a megyei 
gazdakör elnökének gazdaságát. Ő nö-
vénytermesztéssel, sertés-és szarvasmar-
ha-tenyésztéssel foglalkozik, valamint 
hús- és tejtermék-feldolgozással. Meg-
kóstoltuk a nagyon finom termékeket, és 
vásárlásra is volt lehetőség. Természetesen 
megtekintettük a jáki templomot is.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
Vas Népe – már nem először – cikket 
közölt rólunk. Itt az elnök bemutatta a 
gazdakört, a két alelnök pedig elmondta 
az EU-s támogatás lehetőségeit és prob-
lémáit.

dr. Németh Kálmán, elnök
Gazdakör Répcelak

- Könczölné Bernáth Ilona elnök
- Nagy János elnökhelyettes
- Papp Tibor titkár
- Tóth Sándorné elnökségi tag
- Bakk Jenő elnökségi tag
Felügyelő-bizottság tagjai:
Mészáros Imre elnök
Berényi Ferenc tag
Sághy Gyula tag

Könczölné Bernáth Ilona, elnök

JÓ TERMÉS, KEVÉSBÉ JÓ FELVÁSÁRLÁSI ÁRAK
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Egyesületünk tizenhat éve működik. 
Tevékenységi körünket az évek során 
bővítettük, városunk kulturális ellátá-
sának sokszínűségét gazdagítottuk. Ez 
évi programkínálatunk a következő: 

Képzőművészeti kiállítások meg-
rendezésével a vizuális kultúra népsze-
rűsítését a segítjük. Napjainkig már 
négy alkalommal tekinthettünk meg 
érdekes, értékes, szemet gyönyörköd-
tető alkotásokat. Júniusban a Fesztivál 
nyitónapjára a Vas megyei művészek 
a nagykőrösi Révai-gyűjteményben 
címmel készül az új tárlat. Augusztus-
ban – hagyományosan – helyi amatőr 

kiállítónak adunk lehetőséget, ezúttal 
Garas Judit építész grafikai kiállítá-
sa kap helyet a Galériában. További 
programunkban szerepel még három 
festőművész, és egy festő-restaurátor, 
egyházművész műveinek bemutatása. 

A Szabadegyetem a Hétköznapi tu-
domány és művészet alcímmel összefog-
lalt programsorozatunk. Az előadók 
neves professzorok, egyetemi tanárok. 
A változatos témák között a városunk 
múltját, történetét érintő előadások is 
szerepeltek. Talán ezért is kísérte a leg-
nagyobb érdeklődés a Répcelaki arany-
kincs művészettörténeti bemutatása és 
Az út, ami összeköt (Embertani leletek 
a 86-os és 85-ös utak nyomvonalán) 
című előadásokat. Sok érdeklődőt von-
zott a fontos európai képzőművészeti 
eseményről, a Velencei Biennáléról szó-
ló bemutatás, és A másság elfogadásá-

nak pszichológiai nehézségei című téma 
is. További programunkban szerepel ze-
nei, néprajzi és vallási témájú előadás. 

Irodalmunk gyöngyszemei című 
programsorozatunkban kiváló alkotó-
kat, és irodalmi remekműveket aján-
lunk az érdeklődők figyelmébe. Ismét 
maradandó élménnyel gazdagodhat-
tunk dr. Fűzfa Balázs interaktív előa-
dásán, melyet a legnagyobb magyar 
költőről, Arany Jánosról tartott. Ked-
ves vendégünk volt Báger Gusztáv úr, 
aki közgazdász, József Attila-díjas köl-
tő, egyetemi tanár. Beszélgetőpartnere 
dr. Bokányi Péter irodalomtörténész 
volt. Az est során sok érdekességet meg-
tudtunk a költő életéről, a versek kelet-
kezési körülményéről, és több verset is 
megismertünk a költő előadásában. To-
vábbi programunkban még négy előa-
dás szerepel. 

NYITOTT TÉR KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET HÍREI

„A világban minden más elfogy, 
de a kultúra gyarapszik és gazda-
godik azáltal, ha használjuk.” (Dr. 
Fűzfa Balázs irodalomtörténész)

523. évfolyam 2. szám 2017. június

Több éves hagyomány már, hogy az 
egyesület játékos akadályversenyre 
hívja a város lakosságát. Idén is meg-
rendezésre került ez a versengéssel, 
vetélkedéssel fűszerezett találkozó. Az 
egyesület tagjai, fiatalja és kevésbé fi-
atalja lázas szervezésbe kezdtek. Izgal-
mas, ötletes versenyszámokat találtak 
ki és vendéglátásra is készültek. Nagy 
volt az érdeklődés. 9 csapat, 8 állo-
máshelyen 15 feladatot hajtott végre. 
Jókedvű nevetés, drukkolás zengte be 
a környéket. Nem maradt el az elisme-
rés sem. Minden résztvevő oklevelet, 
ajándékot kapott. Az első három he-
lyezett a polgármesterünk ajándékával 
és az egyesület jutalmazásával is büsz-
kélkedhetett. 

A főleg fiataloknak szervezett prog-
ram mellett nagyon szépen elfért az 
idősekről való megemlékezés is. Múlt-
idéző beszélgetésre hívtuk a tavaly 90 
évet betöltött répcelaki lakosokat. Saj-
nos, a polgármester úr által köszöntött 
kilenc répcelaki szépkorúból csak ket-

ten tudtak megjelenni, Csorba Gyula 
és Horváth Béla bácsi. Az idős urak 
először megilletődve, majd később jó, 
ízes beszéddel meséltek és meséltek egy 
nem mindig vidám, igaz mesét. Érde-
kes színfolt volt, amikor dalra fakadtak 
és szívből énekeltek. Lélekemelő, meg-
hitt délután volt. A hallgatóság őszinte 
figyelme és érdeklődése övezte e két 
megbecsült, tiszteletreméltó répcela-
ki polgárt. A múltidéző beszélgetések 
sora a jövőben is folytatódik.

Egyesületünk új programsorozata 
a „Mi klubunk”, ahová jelentős ered-
ményeket elért, példaként említendő 
helyieket hívunk beszélgetésre.

Elsőként április 21-én Seregély 
Gyöngyi kétszeres európa bajnok kara-
téka és edzője, dr. Bogdán Olivér volt 
a vendégünk. A répcelakiak nagy része 
Gyöngyit csak a színpadról ismerte, 
ahol könnyedén pördült-fordult fod-
ros, táncos ruhájában. Sokan nem tud-
ták, hogy ő nemcsak ebben a műfajban 
remekel, hanem egy erőt, kitartást kí-

vánó sportban is. Ezen az estén ez az 
erős, energikus Gyöngyi mutatkozott 
be. A közönségnek fotókkal, videók-
kal szemléltetett élménybeszámolóban 
volt része. Megismertük Gyöngyi bá-
torságát, a sport iránti elkötelezettsé-
gét. Boldogan, lelkesen osztotta meg 
velünk a sikereit, terveit. A foltvarrók-
tól egy karateruhába öltöztetett, S.GY. 
monogrammal és a barna övvel ellátott 
kabalafigurát is kapott.

Gyöngyi! Ez a kabala kísérjen uta-
don, hozzon sok szerencsét és egész-
séget, hogy hadd büszkélkedhessünk 
veled mi répcelakiak! 

Összegezve a három rendezvényt: Az 
ifjúsággal együtt örömmel játszottunk, 
tisztelettel hallgattuk a szépkorúakat és 
ünnepeltük városunk büszkeségét.

Az egyesületünk nevében hívom 
rendezvényeinkre a lakosságot, köszön-
tök fiatalt, időst és kívánom, hogy so-
káig éljenek még erőben, egészségben a 
mi kis városunkban, Répcelakon. 

Vizvárdy Tamásné, egyesületi tag 

HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJ RENDEZVÉNYEK 
Hírek a Répcelakért Egyesület háza tájáról



Örömünkre szolgál, hogy közön-
ségünk körében egyre népszerűbbek, 
látogatottabbak ezek az irodalmi alkal-
mak.

Legyen a zene mindenkié címmel 
élő komolyzenei hangversenysorozatot 
indítottunk. Idén az SSO – Esterházy 
Quintet hangversenyén a fúvósmuzsika 
varázsolta el a szép számú közönséget. 
Fesztiválkor a kiváló akusztikával ren-
delkező Szent István Király Katolikus 
Templom ad otthont a Magyar Állami 
Operaház művészeinek az Opera Vo-
nósnégyes hangversenyen. J. Haydn, 
Franz Schubert, C. Debussy művei 
nyújthatnak élményt a komolyzenét 
kedvelő, komolyzenével ismerkedő 
minden kedves érdeklődőnek. A továb-
biakban lesz nyáresti szabadtéri koncert, 
s tárgyévi hangversenysorozatunkat Ad-

vent első vasárnapján a Bozsodi Quar-
tett orgonahangversenyével zárjuk.

Ümmögő együttesünk fellépéseivel 
a népzenét, a néptáncot népszerűsíti. 
Fesztiválkor megszervezik a Kis kalin-
kót, s felkérésre fellépnek városunk és 
környékünk rendezvényein.

Az Alapfokú Művészeti Iskola taná-
raival rendszeres kapcsolatot tartunk. 
Növendékeik zenei műsort adnak a 
kiállítások megnyitóján, a Galéria elő-
terében bemutatjuk egy-egy kisdiák 
alkotásait.

A tanévzáró hangversenyükön apró 
ajándéktárgyakkal, emléklappal kö-
szöntötte a Nyitott Tér KKE a legki-
válóbb tanítványokat, ezzel is hangsú-
lyozva a művészeti nevelés fontosságát.

Tevékenységünk legfőbb finanszí-
rozója Répcelak Város Önkormányza-

ta, és kihasználunk minden profilunk-
hoz kapcsolódó pályázati lehetőséget. 
Programjainkat a Répcelaki Művelő-
dési Otthon és Könyvtár munkatársa-
ival együttműködve tudjuk megvalósí-
tani.

Egyesületünk közösségét a közös 
érdeklődési kör, a kultúra iránti elkö-
telezettség, az új, az értékes, az érdekes 
iránti fogékonyság is összetartja. Ör-
vendetes, hogy tagságunkból többen 
tagjai más civil közösségeknek is, így 
egymás programjainak támogatásával, 
aktív részvétellel hozzájárulunk váro-
sunk közéletének egységéhez.

Továbbra is szeretettel hívunk, 
várunk minden kedves érdeklődőt a 
programjainkra!

Nyitott Tér KKE vezetősége nevében:
Mészáros Imréné elnök

ROVARCSÍPÉSEK

Leggyakrabban duzzadás, bőrvö-
rösség, viszketés jelentkezik hangya, 
szúnyog, méh és darázs csípésénél. 
Gyerekeknél a tünetek sokkal inten-
zívebbek lehetnek és tovább tarthat-
nak. Ez teljesen normális jelenség. 
A csípés helyét jegelni lehet és anti-
hisztamin, szteroid vagy mentol tar-
talmú krémmel bekenni. 

Méhcsípés esetén a fullánk rend-
szerint a bőrben marad, gyakran a 
méregzsákkal együtt, amit igyekez-
zünk minél előbb eltávolítani. Vi-
gyázzunk, hogy a méregzsákot ne 
nyomjuk össze, pl.: bankkártyá-
val vagy késsel simítsuk inkább ki. 
A méh mérge savas. Kevés vízzel el-
kevert szódabikarbónával lehet sem-
legesíteni. 

A darázs fullánkja nem marad a 
bőrben, mérge lúgos, ezt ecetes, cit-

romos borogatással enyhíthetjük. Ha 
a szokásos tüneteken kívül mást is 
tapasztalunk, például ödémásodást, 
kiterjedt viszketést, nehézlégzést, sza-
pora szívverést, hasi görcsöket, azon-
nal forduljunk orvoshoz. Figyelem, a 
kalcium nem segít az allergiás tüne-
teken! 

Nem fájdalmas, de annál veszé-
lyesebb a kullancs csípése. Többek 
között két veszélyes kórokozót hor-
dozhat. Az egyik a Lyme-kórt okozó 
baktérium, mely esetben fontos a ko-
rai felismerés. Figyeljük a bőrünket a 
csípést követő napokban! Tipikus jel 
a csípés körül kialakuló kokárdaszerű 
piros rajzolat. A betegség antibioti-
kummal gyógyítható. 

A másik az agyvelőgyulladást 
okozó vírus, amely nehezen gyógyít-
ható, de védőoltással megelőzhető. 

Az oltássorozat 3 alapoltásból áll, 
háromévente ismétlő oltás szükséges. 
A kullancsencephalitis tünetei egy-
két hét lappangási idő után jelent-
keznek: az első pár napban kisebb 
láz, majd szünet és pár nap után ki-
ugróan magas láz, fejfájás, idegrend-
szeri tünetek. Csak tüneti terápia áll 
rendelkezésre. 

Ha észrevettük a kullancsot, nem 
kell sem bekenni, sem tekergetni. 
Gyors, határozott mozdulattal tá-
volítsuk el. Kaphatók speciális csi-
peszek, kanalak erre a célra. A leg-
fontosabb, hogy mindennap nézzük 
át családtagjaink bőrét, hiszen minél 
kevesebb ideig tartózkodik a bőrben 
a kullancs, annál kisebb a fertőzés 
esélye!

Mindezek ellenére ne bántsuk a 
rovarokat, ne bolygassuk az otthonu-
kat, inkább kerüljük el őket, hiszen 
például méhek nélkül mi sem élhet-
nénk.

dr. Varga-Török Viktória
szakgyógyszerész

Végre nyár van, egyre több időt töltünk a szabadban és találkozunk 
rovarokkal. Szerencsére a hazai rovarok többsége ártalmatlan, csípé-
sük inkább kellemetlen, mint veszélyes. Néhány dologra azért nem árt 
odafigyelni.
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Legyünk őszinték rögtön az elején: 
ha valaki idegenként megérkezik va-
lahova, azt bizalmatlanság fogadja. Ez 
normális emberi reakció, sőt – ez a 
megfelelő hozzáállás.
Én vagyok itt az új fiú, nekem kell ki-
vívnom az emberek megbecsülését és 
bizalmát. Jogos, hogy élből bizalmat-
lanok. – mondja László doktor, aki 
ugyebár pszichiáter is. 
Na meg ez is! Dilidoki – mondják so-
kan, még az orvoskollégák között is.
Ez engem egyáltalán nem zavar. Min-
denkinek más az érték, és mindenki 
máshogy tud segíteni. Én szeretek hasz-
nos, pici fogaskerék lenni az élet nagy 
gépezetében, és megpróbálni helyrezök-
kenteni a dolgokat. Háziorvosként ez 
kifejezetten hasznos attitűd, nekem 
ugyanis nemcsak az a dolgom, hogy egy 
információcsomagot letegyek a beteg elé, 
hanem az is, hogy megtaláljam a nyitott 
csatornáit, melynek segítségével érde-
keltté tehetem a saját egészségében. Mert 
legtöbbször ez a feladat. Az információ 
és az eszköz mindenkinek ott van a fe-
jében és a kezében, nekem azt az érzel-
mi többletet kell hozzá adnom, hogy ez 
tényleg ennyire fontos. 
Orvosnak lenni hatalmas felelősség. 
Az orvosokat tanulási képesség, intel-
lektus, kitartás és szorgalom alapján 
szűrik. És persze nagyon fontos a csa-
ládi háttér. Tehát a „képes rá, és meg is 
teheti” együttállásának fenn kell állnia 
ahhoz, hogy valakiből doktor lehes-
sen. László Tamásnak az édesapja és a 
testvére is orvos. Családi háttér – pipa. 
Egyetem – Szeged – hat év – szorga-
lom, tanulás, kitartás – pipa. Diploma 
a kézben. Aztán jön a neheze. 
Amikor megkapjuk a diplománkat, 
még semmilyen munkára nem vagyunk 
alkalmasak. Az egyetemi hat év alatt 
különböző osztályokon letöltjük a gya-

PORTRÉ: DR. LÁSZLÓ TAMÁS

korlati időnket, majd elkezdünk dol-
gozni egy kórházban. Kiválasztunk egy 
szakterületet, beadjuk a rezidensi kérel-
met, és járunk a szakorvosok nyomán, 
igyekszünk magunkba szívni a tudást. 
Közben pedig tele vagyunk szégyennel 
és bűntudattal, hogy ennyi idősen még 
semmit értékeset nem tudunk csinálni. 
Ez egészen a szakvizsgáig tart, négy évig 
– aztán végre gyakorló orvosok leszünk. 
Utána már hozhatunk saját döntéseket, 
írhatunk fel önállóan receptet, és akár 
magánrendelhetünk is. 
László doktor ezt az időszakot a kecs-
keméti kórházban töltötte, ott vált 
pszichiáter szakorvossá. Aztán egy év 
elteltével úgy döntött: ő is háziorvos-
nak áll, mint édesapja és testvérbátyja 
tette. Jászkarajenőre került, ami egy 
Répce lakhoz hasonló nagyságú tele-
pülés. Ott élt és dolgozott – közben 
megszerezte második szakvizsgáját há-
ziorvosként. 
Az egy nehéz helyzetű, szomorú sorsú te-
lepülés. Ma is figyelem a híreket róluk, 
és emlékszem, hogy melyik utcáról, me-
lyik házról és kiről van szó. Úgy öt évet 
éltem ott, aztán úgy éreztem megrekedt 
az életem. Mivel fontosak számomra a 
klasszikus férfi értékek, a valahová tar-
tozás, az elkötelezett élet, arra gondol-
tam egyenruhába bújok, a rendőrség 
vagy a szolnoki laktanya felé kacsint-
gattam, hogy magánéletem űrjeit vala-
mi más, felettem álló céllal kitölthessem. 
Számomra ez egy romantikus, szép és 
nemes küldetésnek tűnt. 
De a sors könyvében más volt megír-
va, László Tamás, mint tudjuk, végül 
nem egyenruhások orvosa lett. Felfi-
gyelt egy hirdetésre, mely a sárvári 
Spirit Hotelben induló egészségprog-
ram kidolgozásához, elindításához 
keresett orvosokat. Jelentkezett, köl-
tözött. 

Bár rövid időszak volt, de sokat adott 
számomra. Itt ragadt rám az a szemlélet, 
hogy a fizikai aktivitásnak és az étezési 
szokásoknak milyen nagy hatása van az 
egészségi állapotra. A futás szeretete még a 
jászakrajenői korszakból való – egyébként 
a Showder Klubból jól ismert Dombóvári 
Pisti csábított el először futni – utáltam 
az első két kilométert, és lealázott engem! 
Sárváron pedig betekintést nyertem a re-
habilitációs – wellness–fitnesz világba, 
és annak jelentőségét megtapasztaltam. 
Aztán egyébként pont ez vált elég hamar 
zavaróvá számomra. Itt jellemzően jómó-
dú, sikeres emberek számára szolgáltatás-
sá váltam, és hiányzott – értsék jól – a baj 
körülem, annak az érzése, hogy igazán 
hasznos vagyok. Emellett életem megha-
tározó, legértékesebb emberi kapcsolata is 
itt ért utol, végre valahára.
Ekkor lépett újra közbe a sors, és adó-
dott a répcelaki lehetőség. 
Miután megismertem életem főszerep-
lőjét, ahogy csak tudtam, Répcelakra 
költöztem, most úgy érzem, hogy a he-
lyemen vagyok, és itt is akarok maradni. 
Szerencsésnek mondhatom magam, jó a 
kapcsolatom a főorvos urakkal és a város 
vezetésével is. Hálás vagyok a támogató 
hozzáállásért, az otthonért, amit bizto-
sítanak nekem. A volt fogorvosi lakásban 
élek, és ez tökéletesen megfelel számomra. 
Elégedett vagyok az életemmel, eleget va-
gyok boldog. 
Bár alapvetően emberszerető jellem – 
ez egyébként az ő szakterületén elen-
gedhetetlen is – mégsem tart fenn túl 
sok aktív emberi kapcsolatot a munká-
ból származó szálakon kívül. Istenhívő-
nek tartja magát. Nagyon célorientált, 
ami fontos neki, arra és csak arra figyel. 
„A szeretet az élet.” – mondja Móra; 
„Az életünk célja pedig, hogy szolgáljuk 
a nekünk fontos ügyeket.” – vallja Lász-
ló Tamás, aki számára ez az orvoslás, 
és a szívéhez közel állók boldogsága. 
Tulajdonképpen ez ugyanazt jelenti, 
hiszen szeretetből törődünk másokkal 
– akár a munkánkban, akár a magá-
néletünkben. Igen, a szeretet az élet.

wk

Két dolgot is adott Kiskunfélegyháza Répcelaknak: Móra Ferencet, akiről 

az iskolánkat neveztük el, és László Tamás doktort, aki háziorvosa lett vá-

rosunknak. Móráról sokat tudunk, László Tamásról viszont nagyon keve-

set. Próbáljunk meg változtatni ezen!
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...Iskolánk alsós munkaközössé-
ge szoros kapcsolatot tart a városi 
könyvtár munkatársaival, aktív ré-
szese az intézmény eseményeinek. 

A Répcelaki Móra Ferenc Általános Is-
kola és AMI-ban az egészségfejlesztés és 
környezeti tudatosságra nevelés kiemelt 
területünk, ezt nemcsak a Süni szakkör és 
az Öko-csoport éves kiváló munkája bi-
zonyítja, hanem az Egészségnevelési Hó-
nap rendezvényei, László Tamás répcelaki 
házi orvos és psziciáter kitűnő előadása és 
a témaheteink száma is. A Fenntartha-
tóság-témahetét idén is kiegészítettük, 
továbbvittük a Teremtés-hetével, amelyet 
egy helyi értékeket bemutató túranap zárt, 
az egyházi vezetők szervezési segítségével. 
A környezettudatos-szemlélet kialakítása 
és az értékelvű szemlélet formálása, meg-
tartása komoly cél és feladat mindnyájunk 
számára. Ez volt az őszi nevelési értekezle-
tünk témája is: „Az egészségmegtartás és 
mentálhigiénia”„Energiatudatos szemlélet 
iskolánkban”címmel tartottak vitaindító 
előadásokat kollégáink.

Tanítás nélküli egyik munkanapun-
kon élményteli Öko-nap volt. Beléptünk 
az Iskolakert Hálózatba. Gyakorlatban 
pedig elkezdtünk a faültetések mellett 
egy gyógynövény-kertet kialakítani, ma-
gokat vetni és palántákat ültetni. 

Két pályázatot írtunk a környezeti 
neveléssel kapcsolatban, amelynek követ-
keztében a következő évi Teremtés-hetét 
pályázati pénz felhasználásával is szervez-

A tanév kezdetén osztályprogramok 
terveként, illetve a könyvtár kínálta 
lehetőségeket, programokat kihasz-
nálva alakítjuk gyermekeinket tudatos 
könyv olvasókká, rendszeres könyvtárlá-
togatókká. Az Olvasólámpa „beavató” 
alkalmai, a kreatív foglalkozások csábí-
tásai sok kisgyereket vonzanak, szokássá 
alakítva bennük az együttléteket.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZETI TUDATOSSÁGRA 
NEVELÉS – GYERMEKEINK A VÁROSI RENDEZVÉNYEKEN

A KÖNYVEK NÉMA TANÍTÓMESTEREK

hetjük. Az energia-takarékosságra is nagy 
hangsúlyt fektettünk.

Az egészséges életmód kialakítását se-
gítette az úszásoktatás két évfolyamon és a 
sok kinti, természetbeni osztályprogram: 
Égig érő tanóra. Részt vett egy évfolyam a 
Fürdőkultúra fejlesztése akkreditált prog-
ramban, amelyet a Vas Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosztálya szer-
vezett. Aktív részvételünk volt a mentős 
és újraélesztési interaktív bemutatón.

2017. május 29-én rendezték meg 
Répcelakon a Vas Megyei Mentőnapot. 
A délelőtti emlékülésen a mentősök ál-
dozatkész munkáját méltatták, bemutat-
ták a házigazda Répcelaki Mentőállomás 
15 éves történetét, állományparkját, sze-
mélyzeti felépítését és jelenlegi működé-
sét. A rendezvényen iskolánk tanulója, 
Balassa Bence (8. oszt) zongoraművel és 
verssel, Németh Karina (6. oszt) verssel 

A 2.a osztály tanulóinak zöme ottho-
nosan mozog a könyvek között. A tanév 
során rendszeresen vettünk részt könyv-
tári foglalkozásokon, melyeknek témái, 
feldolgozott művei színes, interaktív él-
ményeket adtak a gyerekeknek.

Így találkoztak A népmesék világá-
val; Donászy Magda: A mókus és a szar-
ka című, mint olvasásra ajánlott művé-
vel; A karácsonyi ünnepkör jelképeivel, 
hagyományaival; A téli népszokásokkal; 
A tavasz és a természet kapcsolatát az 
Ültess fát! mottóhoz kapcsoltuk; a ma-
gyar költészet napjáról szavalóversenyen 

köszöntötte a Vas megyében szolgálatot 
teljesítő mentősöket. Alsós diákjaink, a 
mentőállomás által meghirdetett rajzpá-
lyázaton is sikeresen szerepeltek, a délutá-
ni programokon átvehették az elismert 
pályamunkákért járó jutalmat. 

2017. május 19-én a Magyar Vörös-
kereszt Répcelaki Szervezetének a meg-
hívására iskolánk tanulói és pedagógusai 
újraélesztési gyakorlaton vehettek részt. 
A Kezed életet menthet című interaktív 
előadáson, szakemberek segítségével megis-
merkedhettek elméleti és gyakorlati bemu-
tatón, az újraélesztés lépéseinek elsajátításá-
val (1. felismerés, 2. segítséghívás, mellkasi 
kompresszió). Majd a látottakat, az elsőse-
gély-oktatásnál használatos babákon alkal-
mazhatták. Nagy érdeklődés kísérte a félau-
tomata defibrillátor működését is. 

Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna 
intézményvezető

emlékeztünk meg. Kisiskolásoknak szó-
ló nyári olvasmányajánló Dia néni be-
lelapozgató módszerével több kisregény 
megismerését segítette betűfalásra csábí-
tó módon.

Az olvasni tanuló kisgyermekek kö-
rében erős a mintakövetés, fontosak a 
személyes kapcsolatok, az élmények. 

A könyvek „néma” tanítómesterek. 
Nekünk, pedagógusoknak nemcsak 
feladatunk, hanem közös érdekünk is, 
hogy a könyv és olvasója közti találko-
zásokat megvalósítsuk. 

Nagyné Szabó Tímea osztályfőnök

A Kezed életet menthet című interaktív előadáson
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TANULMÁNYI VERSENYEK OR-
SZÁGOS DÖNTŐJÉN
Németh Máté: 
1. helyezés Bendegúz Tudásbajnokság 
matematika
2. helyezés Kenguru Nemzetközi ma-
tematika verseny
5. helyezés Orchidea Pangea Matema-
tika verseny
12. helyezés Varga Tamás matematika 
verseny
Mozolán Anna:
2. helyezés környezetismeret Bend-
egúz Tudásbajnokság
Felkészítők: Németh Adrienn, Nyeső 
László, Némethné Szalay Gertrúd 

Alapfokú Művészeti Iskolánk OR-
SZÁGOS RAJZPÁLYÁZATI díja-
zottjai:
Az alsós művészeti csoport országos 
kiállításon vett részt (Arany János: 
Családi kör országos illusztráció és 
rajz pályázaton) Ugyanezen Németh 
D. Dóra dicséretet és oklevelet kapott.
Képzőművészet tagozatosaink külön-
díjasak a Képeslap országos rajzpályá-
zaton és a Bethlehem- kiállításon
Felkészítő tanár: Molnárné Szabó Er-
nesztina

VERSENYSIKEREK A 2016/2017-ES TANÉVBEN
ORSZÁGOS SPORT- sikerek: 
Király Panka, Németh Máté, Nagy 
Jázmin, Keszei Réka 6..helyezés (Dr. 
Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia)
Felkészítő tanár: Szabó Róbert
Úszás diákolimpia: Wilhelm Máté és 
Wilhelm Kristóf 

REGIONÁLIS verseny:
4. helyezés: Bolyai Anyanyelvi Csa-
patverseny Keszei Réka, Király Panka 
Varga Sára, és Németh Máté
Felkészítő: Molnár Melinda

MŰVÉSZETI EREDMÉNYEK Re-
gionális zeneiskolai versenyek
Arany minősítés: Finta Zelma-furulya, 
Rudi Maja-zongora, Orsós Katalin-zon-
gora, Novák Gergő-zongora, Fülöp Ri-
ta-zongora, Nagy Noémi-altfurulya
Ezüst minősítés: Balassa Máté-szintetizá-
tor, Balassa Bence-szintetizátor, Bronz 
minősítés: Czöndör Dávid-marimba
Felkészítők: Hirschberg Henrik, Páll 
Eszter, Szalai Szabolcs, Tanda Ibolya, 
Vajda András
MEGYEI rajzpályázatokon díjazot-
tak (Zöld karácsony pályázat):
Végh Anna, Orsós Katalin (Művé-
szetoktatás napja) 

MEGYEI DÖNTŐN elért tanulmá-
nyi eredmények
Németh Máté: 1. helyezés (Varga 
Tamás Matematika verseny) (Kengu-
ru Nemzetközi matematika verseny) 
(Bendegúz Tudásbajnokság - matema-
tika) (Orchídea Pangea Matematika 
verseny); 2.helyezés (Zrínyi Ilona ma-
tematika verseny); 3.helyezés (Bend-
egúz Nyelvész verseny) (Herman Ottó 
biológia verseny); 4.helyezés: magyar 
nyelv (Bendegúz Tudásbajnokság ) 
(levelező )
Ládi Levente: 1.helyezés (Országos 
angol nyelvi verseny megyei forduló-
ja írásbeli; 3.helyezés (Országos angol 
nyelvi verseny megyei fordulója össze-
tett része)
Tulok Klára: 3.helyezés: (Kaán Ká-
roly természetismereti verseny)
Végh Anna: 6.helyezés: (Kaán Károly 
Természetismereti verseny)
Angol Szépkiejtési Verseny megyei 
döntő:
Kiemelt arany minősítés: Király Pan-
ka, ezüst minősítés: Szabó Balázs
Felkészítők: Farkasné Tóth Mária, 
Nyeső László, Némethné Szalay Gert-
rúd, Nagyné Herczeg Judit, Sztastyik 
Hajnalka, Molnár Melinda

Régmúltunk fotóalbumaiból

Korabeli fotó az 1977-ben átadott iskolai tornateremről.
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Buborékvarázslók
Csütörtökön nagyon erős szél fújt, 
ezért az óriásbuborék készítők a mű-
velődési házban vártak bennünket. 
Miután kényelmesen elhelyezked-
tünk, halk aláfestő zene mellett elkez-
dődött az előadás. A színpadon gyö-
nyörű szappanbuborékok lebegtek, 
szálltak. A gyerekeknek tátva maradt 
a szája, nevettek, tapsoltak. A bemu-
tató után lehetőségünk nyílt arra, 
hogy kipróbáljuk mi is a szappan-
buborék-készítést. Természetesen a 
Margaréta csoportból senki sem akart 
ebből kimaradni. Csodálatos élményt 
nyújtott mindenkinek, hiszen egy pi-
ros vödörből, két bot és némi zsineg 
segítségével valóban elővarázsoltunk 
tengernyi sok szivárvány színű cso-
dát. A buborékok ugyan elpattan-
tak, de előtte még a mi délelőttünket 
széppé tették!

Kirándulások
A Katica csoport, 2017. május 16-án 
kirándult Gyöngyösfaluba, a Hold-
fényliget Kalandparkba. Már nagyon 
vártuk ezt a napot,örömmel,izgalom-
mal készülődtünk rá. Aznap csodála-
tos napra ébredtünk, szép, kiránduló 
időnk volt. Busszal utaztunk, ami 
már magában nagy élményt jelentett 
a gyerekek számára. Egy úgynevezett 
„Zakatolj! 1 napos óvodai kirándulás” 
elnevezésű programon vettünk részt, 
ami egy vidám, élményekben gazdag 
kirándulást foglalt magába, melynek 
keretében kalandozhattunk, játszhat-
tunk a liget erdejében.

A programunk a következőket 
tartalmazta: – erdei kisvasútozás – 
mezítlábas tanösvény – trambulin – 
csúszókorong pálya – kreatív játszó-
tér – focipálya – kelta fahoroszkóp 
ösvény – fahangszerek – manósétány 
– sport- és játékeszközök használata.

Nagyon jól éreztük magunkat,-
bátran ajánljuk ezt a helyet családok 
részére is, egy kis kikapcsolódásra!  
www.holdfenyliget.hu

ÓVODAI MULATSÁGOK

Kirándulás, erdő, szabadság. Erdei 
kiránduláson ismerkedtek a tavaszi 
környezet szépségével a Csiga cso-
port ovisai. Ők nagyon nyitottak a 
természet felé, sokat vagyunk velük a 
szabadban. Minden esetben érdeklő-
dőek, nem zavarja őket ha vizes lesz a 
kezük, vagy rájuk száll egy bogár.

Sétáltunk egy nyugodt, madárda-
los óvodánkhoz közeli erdőben, Csá-
fordjánosfán. Célunk volt, hogy az 
avarban lévő apró állatokban is meg-
lássák a szépséget, megcsodálják, meg-

simogassák, megszagolják az erdőben 
található növényeket, ezáltal pedig 
természetszerető felnőttekké váljanak.

Hogy mit csináltunk? Fára mász-
tunk, árkot ugrottunk, bokrok közt 
bujkáltunk, kidőlt fatörzsön egyen-
súlyoztunk. És persze friss levegőt 
szívtunk. Érzékszerveink kincsestára 
is volt ez a délelőtt. Beszippantottuk 
az erdő illatát, gyönyörködhettünk a 
fény és az árnyék játékában. Ami még 
nagyon fontos volt, céltalanul rohan-
gáltunk a tisztáson.

Kiránduló óvodások

Buborékvarázslók
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A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

„Meghívtál, hogy vízre lépjek, 
hol Nélküled elsüllyedek.
Ebben megtalállak Téged,
a mélységben megtart hitem…”

Hangzott az ének május 27-én a kato-
likus templomban a 13 répcelaki bér-
málkozónak és 25 társának az ajkáról, 
miután Császár István egyházmegyei 
kormányzó ünnepélyes keretek kö-
zött megbérmálta őket. Németh Dóra 
nyolcadik osztályos hittanos a saját 
versével köszöntötte az egyházmegye 
jelenlegi vezetőjét. Azonban egy héttel 
korábban is ünnep volt a templomban: 
május 21-én tíz répcelaki 3. osztályos 
hittanos járult első szentáldozáshoz. 
A következő héten, több mint ezer tár-
sukkal részt vettek Vasváron az elsőál-
dozók egyházmegyei találkozóján.
Május 12-én a plébániai gyermekna-
pon – a csöpörgő eső ellenére – nagyon 

sok gyermek vett részt. Miközben kü-
lönböző állomásokon oldották meg a 
feladatokat, alaposan megismerhették 
a Répcelakon napvilágra került régé-
szeti leleteket. A negyedik osztályos 
gyermekekkel különösen is igyekez-
tünk megismertetni a Savaria Múze-
umban lévő településünkről származó 
őskori tárgyakat, hiszen a jövő tanév-
ben az ősemberről fognak tanulni
Június 3-án került sor a plébániai csa-
ládi napra. Kemencés ételek készítése, 
bográcsozás, akadályverseny, tombola, 
játék tette ki a programok gerincét. 
Május 1-én Esztergomban az egyház-
megyei zarándoklaton vettünk részt. 
Áhítattal kerestük fel Mindszenty Jó-
zsef bíboros sírját, hiszen az egyház-
megyénkből származó, sokat üldözött 
főpásztor 125 éve született.
A költészet napja kapcsán a Répce vi-
déki költők antológiája című verses-

könyvben Pichlerné Kondra Katalin 
versei is megjelentek. Ugyancsak nagy 
örömünkre szolgált, hogy megszervez-
hettük Polgárné Dornai Klára Az áhítat 
csöndje címet viselő második, önálló 
verseskötetének bemutatóját. 
Nyári hittanos programjaink közül a 
következőket említenénk. Július 10-14. 
között tartjuk a Kirándulóhetet sok 
játékkal, látnivalóval, mindennap plé-
bániánk más településére kirándulva. 
Augusztus 6-tól 12-ig a Szombathelyi 
Egyházmegye szervezésében katolikus 
tábor lesz diákoknak a nicki plébánián. 
Mi is szeretnénk csatlakozni a résztve-
vőkhöz. A fiatalok hittantábora az idei 
évben Sitkén lesz.
Nagy ajándék, hogy a nyár folyamán 
talán több idő jut a lelkünkre figyelni.

Aigner Géza
plébános

2017. május 28-án, vasárnap Sárváron 
nagyszabású ünnepség keretében gyűl-
tünk össze a magyarországi reformá-
ció bölcsőjében, ahol együtt adtunk 
hálát Istennek csodálatos munkájá-
ért. Vas megyei evangélikusok közel 
kétezren lehettünk együtt. A sárvári 
vár szelleme megidézte a gályarabság-
ra hurcolt evangélikus lelkészek em-
lékét. A több ezernyi torokból hihe-
tetlen erővel zúgott az „Erős várunk”. 
A felemelő istentisztelet után színes 
kulturális események hívogatták az 
érdeklődőket. Gyülekezetünk közel 
100 fővel képviseltette magát. Az idei 

konfirmandusok hatalmas dicsőséget 
szereztek gyülekezetünknek, hiszen a 
Dunántúli Egyházkerület labdarugó 
bajnokságában a konfirmandus kor-
osztályban 1. helyezést értek el, így a 
vándorserleg Répcelakra került.

Nemcsak a sportban, de a konfir-
mációi tanulásban is élen járt az idei 
kis csapat. Pünkösd ünnepén csodá-
latos ünnepség keretében indulhat-
tak el a hitben megerősített útjukon. 
Szép hagyományunk az is, hogy az 
50 illetve 60 évvel ezelőtt konfirmál-
tak is együtt állják körbe az Úr oltá-
rát. Az idei év abból a szempontból 

is különleges, hogy 20. alkalommal 
rendezhetjük meg az Angol tábort. Az 
iskola befejeztével minden gyermeket 
szeretettel várunk június 19-én hétfőn 
reggel 9 órára. Különleges állatokról 
fogunk tanulni, sokat játszani, énekel-
ni, bábozni, kézműveskedni. Délutá-
nonként amerikai sportokat tanulunk 
majd.

Az idén is készülünk Gyenesdiásra 
augusztus 6. és 12. között. Szeretettel 
várjuk a pihenésre és lelki feltöltődés-
re váró családokat. 

Verasztó János
lelkész

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE
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Mi másról szólhatott volna megint a tavaszi idény, mint a versenyekről? 
Nagy öröm számomra, hogy a „régi” versenyzők mellett megjelent az újabb 
generáció, és az országos mezőnyben fiatal koruk ellenére derekasan meg-
állták a helyüket. A diákolimpia után, májusban nagy erőkkel készültünk 
– ismételten egy nyertes pályázatnak köszönhetően – egy élményekkel teli 
útra. A 15 ország 300 versenyzőjének részvételével megrendezett Svájci 
Openen vehettünk részt, Stansban, ahová így 9 indulót tudtunk elvinni. 
A gyerekek nagyon várták az utazást, a felkészülés során plusz edzéseket 
iktattunk be, melyeket lelkesen teljesítettek.

RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET – SVÁJCI SIKEREK

A versenyen formagyakorlattal kezd-
tünk. Brúnó, csapatunk legifjabbja első 
körben győzött, és így továbbjutott a 
legjobb 4 közé. Sajnos itt a bronzért 
való párharcban alulmaradt, így a 4. 
helyen végzett. A sorsolás nem kedve-
zett Kristófnak: a későbbi győztessel 
kezdett és hiába volt a mezőny egyik 
legjobbja, búcsúznia kellett. Czöndi és 
Balkó a legnépesebb kategória tagjai 
voltak. Czöndi ügyes, rutinos ellenfele 
ellen az első körben sajnos alul maradt, 
viszont Balkó egyre érett formát mu-
tatva 2 győzelem után a 4 közé jutásért 
vívott párharcban esett ki, a 6. helyen 
végzett. Léna nagyon magabiztosan 
kezdett: sárgaövesként bravúrosan 2 
svájci zöldövest ejtett ki, majd kérdéses 
módon a 3. svájcitól 3-2 arányban „ka-
pott ki”, de a bronzért vívott harcban 
ismét magabiztosan győzedelmeske-
dett. Evi rutinosan lépett a küzdőtérre, 
de a Svájcban, svájci ellenfelek ellen, 
svájci bírók által ítélve sajnos kikapott.

Feszülten vártuk a küzdelmeket, 
amik szintén 4 páston zajlottak az im-
pozáns csarnokban. Brúnó a nála egy 
fejjel magasabb ellenfele ellen taktiku-
san küzdött, de eredményt nem sike-
rült elérnie. Kristóf is egyre magabiz-
tosabban jelenik meg a versenyeken. 
Összeszedetten, jól küzdött, de egy fej-
rúgás becsúszott, így sajnos nyerni nem 
tudott. Isti is folyamatosan fejlődik, de 
ebben a mezőnyben most nem sikerült 
bizonyítania. Beni nagy lelkesedéssel 
készült a versenyre és ez meg is látszott 
a küzdelmén, de figyelemkihagyás 
révén kapott egy hiza gerit. Czöndi 
hatalmas szívével az első küzdelemét 
megnyerte, de a másodikban belelépett 

egy mawashi geribe, így gyomorra ta-
lálatot ért el az ellenfele. Balkó igazán 
elemében érezte magát és a kata sikere-
ken felbuzdulva vágott neki a küzdel-
meknek. Tudatosan készült a tavalyi ta-
pasztalatok alapján a versenyre és ezzel 
a rutinnal rögtön KO-val be is jutott a 
4 közé. Bár a döntőbe jutás során alul-
maradt, de örülök, hogy a befektetett 
munkának már most ilyen szépen be-
ért az eredménye: bronzérme  fényesen 
csillog. Gergő a tavalyi eredményét 
megismételve ismét a dobogó 3. fokára 
állhatott.

Evi az első ellenfelét bemelegítés 
jelleggel KO-val győzte le. Utána egy 
kazah lánnyal ment, aki a korábbi 
ellenfeleit 20 mp alatt KO-zta, de őt 
nem tudta megtörni elementáris erő-
vel küzdő ellenfele; így az első mene-
tet döntetlenre hozta, a hosszabbítás-
ban bírói döntéssel alulmaradt, de ez 
a küzdelme egyértelműen Önmaga 
feletti győzelmével végződött.

És elértünk a nap „Hőséhez”: Léna 
a kata helyezése után teljes nyugalom-
mal lépett a küzdőtérre, ahol a torna 
leggyorsabb KO-jával kezdett, amit 3 
mp alatt teljesített. Ellenfele nem tu-
dott kitérni gyönyörűen helyezett mai 
gerije (egyenes rúgása) elől, s nem tud-
ta folytatni a küzdelmet. A második 
küzdelmében 12 mp-et kellett várni 
az első átütő erejű gyomor találatig, 
amit 2 mp-en belül egy fejrúgással 
koronázott meg. A későbbi döntőben 
magyar ellenfele sérülés miatt nem állt 
ki ellene. Léna igazán megtisztelő elis-
merést kapott: a bírók őt választották 
a verseny legtechnikásabb női verseny-
zőjének!

A „svájci” felkészülés meglátszott a 
versenyzőkön a májusi, 450 fővel Ta-
tán rendezett S&S kupán is. Majdnem 
minden versenyző katában és kumité-
ben is indult. Zelma, Kinga, és Krisz-
tián felnőtt az országos mezőnyhöz, 
náluk sokkal magasabb öves ellenfelek 
ellen csak picivel maradtak alul. Kris-
tóf legkiegyensúlyozottabb verenyzése 
volt ez. 16-os táblából a dobogó 3 fo-
kán végzett. Brúnó bravúros megoldá-
sokkal, szintén a bronzérmet szerezte 
meg. Léna 4 hibátlan küzdelemmel ér-
kezett a döntőbe, ahol az ellenfél több-
szöri szabálytalankodása megzavarta, és 
egy szoros meccsen lett ezüstérmes. Az 
ellenfele többször is szabálytalankodott 
és ez kibillentette a magabiztosságából 
és elvesztette a fejét. Emiatt a szoros 
meccsen végül is alul maradt.

Június elején Várpalotán teljesít-
ménytúrán – Tameshiwarin hat kara-
tékánk teljesítette a számos feladatot 
és a 6 ill. 12 km-es távot. Balkó ser-
dülőként a magasabb, ifi mezőnyben 
mérette meg magát, ahol Mátéval, Ye-
tivel becsületesen teljesítették a távot. 
Zelma a gyerek 1 kategóriában bron-
zérmes, Móni felnőtt női mezőnyben 
szintén 3. lett. Brúnó a kategóriájában 
több versenyszámot is magasan nyerve 
végül ezüstérmet hozott.

 Dr. Bogdán Olivér
elnök

Bognár Léna
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Az elmúlt években megszokhatták a Répcelaki Hírmondó sportot kedvelő 
olvasói, hogy a Répcelaki SE beszámolói három sportágra – labdarúgás, 
kézilabda, teke – fókuszálnak, azonban örömmel jelenthetjük be, immár 
hivatalosan is bővült szakosztályaink köre, így terveink szerint ősztől már 
kosárlabda bajnoki mérkőzések tudósításai is részét fogják képezni hír-
blokkunknak. Mai összefoglalónkban visszatekintünk a nemrég lezárult 
bajnoki idényre, és kicsit már a következő szezonra is kitérünk.

Kezdjük először egy kis újdonsággal: 
március végén, hosszas elkészítő munka 
után – pályázati pénzekből finanszíroz-
va – elindult a Répcelaki Sportegyesület 
gondozásában a www.repcelakisport.hu 
weblap, amely nem csak az SE, de a vá-
ros minden egyes sporttal kapcsolatos 
híréről, eseményéről beszámol a kor 
követelményeinek megfelelően mo-
dern, látványos formában.

A kisebb kitérő után kanyarodjunk 
is rá a kézilabdára. A Győr-Moson-Sop-
ron megyei női bajnokságban szerep-
lő együttesünk az idény végére kisebb 
gödörbe került, így az áhított felsőház 
helyett a középházban kezdhették csak 
meg a rájátszást. Az egyre szűkülő fel-
nőtt keret (gyakorta okoztak problémát 
a sérülések, munkahelyi elfoglaltsá-
gok) ezúttal kevésbé volt ütőképes, így 
az együttes kénytelen volt beérni a 10. 
hellyel (a bajnokságban összesen 17 
csapat indult). A sikeresebb jövő záloga 
az utánpótlásban rejlik, a Turai László 
szakosztályvezető által irányított edzői 
gárda komoly erőfeszítéseket tesz annak 
érdekében, hogy pár év múlva lelkes és 
tehetséges fiatalok alkossák a répcelaki 
együttest. A Répce Sportcsarnok átadá-
sa és birtokbavétele újabb lökést jelent-
het a szakosztálynak, a sportegyesület 
elnöksége pedig a szakosztályvezetéssel 
egyetértve (elsőre talán merésznek tűnő 
lépéssel) megcélozta az NB II-es szerep-
lést (ez alanyi jogos lehetséges, ugyanis 
Vasban nincsen megyei bajnokság), és 
ugyan biztosan még semmit sem lehet 
ezekben a hetekben kijelenteni, de esély 
van arra, hogy a 2017 őszén rajtoló új 
bajnokságot már magasabb osztályban 
kezdje a felnőtt csapat.

Ahogy a kéziseknél, úgy a tekéseknél 
is maradt némi hiányérzet a bajnokság 
zárását követően, panaszra azonban 
továbbra sincsen ok, ugyanis egy első 
osztályban (sorozatban ötödször) elért 
harmadik hely minden elismerést meg-
érdemel. A Kiss Zsolt edző által irányí-
tott felnőtt különítmény a szezon során 
(a Bajnokok Ligája mérkőzéseket is be-
leértve) mindössze egy vereséget szen-
vedett el hazai pályán, azt is a későbbi 
bajnok Zalaegerszegi TK-tól, ez pedig 
– a Ferencváros elleni korábbi botlás mi-
att – idén is bronzérmet ért. Az együttes 
és a játékosok ezzel együtt – a szakosz-
tály szempontjából – minden idők leg-
eredményesebb szezonját produkálták, 
ugyanis a Répcelak három játékost (Ka-
kuk, Zapletán, ifj. Brancsek) is adott a 
májusi, németországi világbajnokságon 
ezüstérmet szerző magyar válogatottba, 
az országos egyéni bajnokságon pedig 
szó szerint letarolta a mezőnyt a három 
elsőséget (120 vegyes, 40 vegyes sprint és 
összetett) begyűjtő Kakuk Levente, illet-
ve az egy-egy második és harmadik (120 
vegyes, összetett) pozíciót elérő Zapletán 
Zsombor. Az ifjúsági (U23-as) együttes 
a várakozásoknak megfelelően a Szuper-
liga középmezőnyében végzett úgy, hogy 
több jóval magasabbra taksált csapatnak 
is okoztak – a szó jó értelmében – kelle-
metlen perceket. A keret jelenleg nyári 
pihenőjét tölti, a felkészülést pedig júli-
usban kezdik meg az augusztus végén, 
szeptember elején rajtoló bajnokságra.

Ha már teke, röviden meg kell emlí-
teni a május közepén lezáruló városi, vá-
ros környéki amatőr bajnokságot, amely 
közel 4 (!) évtizede nyújt őszi-téli-tavaszi 
sportolási lehetőséget Répcelak és a kör-

nyék lakosságának. A versenyfutásban 
ezúttal 14 csapat és közel 160 versenyző 
ragadott golyót 26 héten keresztül, hogy 
kortól, nemtől függetlenül, kifejezetten 
sportszerű körülmények között hódolja-
nak szenvedélyüknek. 

A labdarúgás mindig is az egyik fő 
téma lesz a répcelaki sportberkekben, a 
szakosztály körüli események pedig még 
inkább fokozták a diskurzust az elmúlt 
hetekben, hónapokban. A felnőtt csapat 
által a Vas megyei I. osztályban és a ku-
paküzdelmek finisében mutatott játékra 
és eredményekre nem lehetett panasz, 
időnként kifejezetten tetszetős futballal 
rukkoltak ki Balassa Péter játékos-edző 
védencei, ennek pedig egy bajnoki 
bronz, valamint egy talán még ennél is 
értékesebb Vas megyei kupagyőzelem 
volt a jutalma. Utóbbi sorozatban kifeje-
zetten jó volt látni, átélni a Körmend el-
leni sikert (4-0), valamint a Celldömölk 
felett aratott, kupát érő győzelmet (2-0). 

Az már több fordulóval a befejezés 
előtt kiderült, hogy a következő szezon-
tól nem Balassa Péter fogja irányítani a 
felnőttek felkészülését, ugyanis a 6 és fél 
évvel ezelőtt Répcelakra érkező, előbb 
játékos, majd szakvezető a jövőben poli-
tikai pályájára kíván koncentrálni, így új 
edző után kellett nézni a vezetőségnek. 
A választás az együttes korábbi játékosá-
ra, a még mindig csak 27 éves, jelenleg 
a szombathelyi Illés Akadémián tréner-
kedő, illetve testnevelő tanárként dol-
gozó, magas edzői képesítéssel (UEFA 
B licenc) rendelkező ifj. Tóth Zsoltra 
esett, aki nagy motivációval és rendkívül 
bátor elképzelésekkel várja új feladatát.

A labdarúgó utánpótlás továbbra 
is vegyes képet mutat: az U14-es kor-
osztályig bezárólag sem létszám, sem 
eredmény szempontjából nem lehet pa-
naszunk, sőt, az utóbbi korcsoport által 
begyűjtött bajnoki bronz igen csak érté-
kesnek számít! Felfelé tekintve sajnos már 
közel sem ilyen rózsás a helyzet (a helyi 
középiskola hiánya erősen érződik), és az 
országos szinten – osztálytól függetlenül 
– tapasztalható játékoshiány Répcelakon 
is komoly fejfájást okoz első sorban az 
edzőknek, akiknek a munkája sokszor 
jobban hasonlít egy toborzó tisz-
tére, mint egy sportvezetőére. 
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Bevezetőnkben röviden már érintet-
tük az újonnan megalapított kosárlabda 
szakosztályt. A rendkívül lelkes együt-
tes jelenleg is alakulóban van (a gárda 
„magja” már korábban összeállt), és gő-
zerővel készülnek arra, hogy ősztől részt 
vegyenek a megyei bajnokságban, a ha-
zai mérkőzésekre pedig természetesen a 

Répce Sportcsarnokban kerül majd sor.
Pár lépéssel eltávolodva a sport-

pályáktól is zajlik az élet, ennek pe-
dig szemmel látható nyomai vannak, 
ugyanis elérkeztünk a TAO pályázatból 
finanszírozott sporttelep rekonstrukció 
újabb szakaszához, ugyanis elkészült az 
öltöző komplexum külső szigetelése, 

illetve a belső tér (folyósok, irodák, öl-
tözők, mosoda) is megújulva fogadja a 
sportolókat, betérőket.

Végezetül nem hagyhatjuk „szó nél-
kül” a város új ékkövét, a június 17-én 
átadott sportcsarnokot sem. A város és 
a sportegyesület történek legnagyobb 
ilyen jellegű beruházása elkészült, és re-
ményeink szerint egyre több olyan ese-
ményről számolhatunk be, amelynek a 
minden igényt kielégítő létesítmény ad 
vagy adott otthont. Gallen Ervin

elnökségi tag

A tavaszi, nyár eleji időszak rend-
kívül tevékenyen telt a Répcelaki 
Városüzemeltetési Kft. életében. 
A folyamatos fűnyírás, gyomlálás, 
öntözés mellett újabb zöldfelü-
letekkel gyarapodott városunk. 
Munkába állítottuk az ágaprító 
gépet is.

RÉPCELAKI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT. HÍREI
Virágos Répcelak

A szó szoros értelmében is nagy (sok) 
fába vágtuk a fejszénket, amikor az ön-
kormányzat megbízásából elvállaltuk 
a Széchenyi és a Hunyadi utca fásítá-
sát. Ehhez a Széchenyi utcában közel 
húsz elöregedett, díszét vesztett fát, 
tuját kellett kivágnunk, több helyütt 
az árkot is helyreállítanunk. Cserébe 
több mint nyolcvan magastörzsű vér-
szilvafát ültettünk el, viszonylag sűrű 
térállásban. Ezzel felkészültünk a jövő-
ben várható, a mostaninál is nagyobb 
tehergépjármű-forgalomra, illetve a 
gyakrabban és az eddiginél jóval ma-
gasabb hőmérsékletekkel járó nyári 
hőségnapokra. A fasor kifejlett korá-
ban kiváló por- és zajszűrő, légfrissítő 
és árnyékoló feladatot tölt majd be az 
ott lakók egészsége és kellemes közér-
zete érdekében. A Hunyadi utca jobb 
oldalára fehérvirágú díszcseresznyéket 
ültettünk, amelyek megnőve, kilom-
bosodva, de különösen a tavaszi virág-
díszben igazán széppé teszik az eddig 
meglehetősen kopár utcát.

Megújítottuk Répcelak ékességeit, a 
virágágyásokat, virágkruppokat, kőedé-
nyeket is. Az árvácskák, tulipánok, nár-
ciszok helyére petúnia, büdöske, begónia, 
vízifukszia, lisztes zsálya és díszbatáta ke-
rült. Összesen több mint 5000 virágpa-
lántát telepítettünk el. Csak a főutcai 
nagy ágyásba 1300 petúniapalánta került. 
Az egészségház melletti ágyásokba – a hely 
jellegéhez igazodva – gyógynövényeket: 
bíbor kasvirágot, levendulát, orvosi zsá-
lyát, kakukkfüvet ültettünk. Kicseréltük 
az elszáradt fákat a polgármesteri hivatal 
előtti hat növényedényben is, helyükre 
törzses korallberkenyét ültettünk.

Látványos változás az is, hogy a ra-
vatalozó megújulásával egy időben a te-
metőkerítés melletti szegélyágyás is “fel-
frissült”; a gyomos fű helyére talajtakaró, 
örökzöld-télizöld évelőket és cserjéket 
telepítettünk el.

Üzembe helyeztük az Önkormány-
zat támogatásával vásárolt ágaprító 
gépünket is, amelynek munkáját a la-
kosság közül is sokan igénybe vették 

már. A szolgáltatás elsősorban az őszi, 
téli, kora tavaszi időszakban végezzük. 
A közterületen keletkező ágak zuzalékát 
a cserje- és évelőágyások talajtakarására 
használjuk föl, a gyomosodás vissza-
szorítása, a talajnedvesség megtartása, 
a növények gyökereinek “árnyékolása” 
érdekében. A mulcsozás egyre melegebb 
nyarainkon még nagyobb jelentőséggel 
bír majd a magánkertekben is.

Az ősz újabb kihívást tartogat szá-
munkra; megkezdődik a városi piac épí-
tése, amely Répcelak újabb nagyszabású 
beruházása. Ősszel a Hunyadi utca bal 
oldalára is ültetünk fákat, és a folyama-
tosan adódó kisebb-nagyobb feladatokat 
is igyekszünk maximálisan ellátni.

Répcelak közterületeinek gondozását 
jelenleg hét fővel végezzük. A répcelaki-
ak igényesek környezetükre, és joggal 
várják el, hogy a város tiszta, rendezett 
legyen. Kérjük, segítsék munkánkat eb-
ben, és vállaljanak részt saját ingatlanuk 
környezetének rendben tartásában!

Molnárné Pap Edina, ügyvezető

Virágosítás a főtéren Fásítás a Széchenyi utcában
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Mesebolt bábszínház

Face Team Akrobatikus Sportszínház bemutatója

Flashmob Manccsal a Répce Sportcsarnok kabalájával

Molnár György harmonikaművész és koncertzenekara 

Pályán az utánpótlás korosztály

Sportcsarnokavatás

Tabáni István

Gyöngy kórus
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RÉPCELAKI FESZTIVÁL KÉPEKBEN

Soulwave

Répcelaki Nyugdíjas Klub Énekkara

Bubbles

A Répcelak ízei résztvevői

SimplyPop
További fotók a fesztiválról: https://www.facebook.com/repcelakifesztival

Ümmögő Együttes

Hello Kids

Honeybeast
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