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Szent István király szobra

Nagyon sokan és nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy szeptember 29-
én Répcelakon sokat tudjunk adni, hogy sokan jól érezzék magukat. 
Jeles évfordulót ünnepeltünk. Településünk fellelhető első írásos emlí-
tésének 750. évfordulóját. 

re kiderült, hogy a Nap is velünk ün-
nepelt. Délelőtt 10 órakor találkoztunk 
a Helytörténeti Múzeum udvarán, ahol 
Varga Sándor alpolgármester köszöntöt-
te a megjelenteket és idézte fel a kibőví-
tett kiállítás létrejöttének történetét.

Csapláros Andrea a Savaria Mú-
zeum igazgatója mutatta be a közön-
ségnek a kiállítás új elemeit, kiemelve 
Répcelak gazdag régészeti és történelmi 
múltját. A múzeumkertben informáci-
ós táblák kerültek elhelyezésre és a kö-
zeljövőben a helyére kerül egy kültéri 
terepasztal is. 11 órától az emlékezőkkel 
megtelt katolikus templomban hálaadó 
ökumenikus istentisztelet volt a ,,750 
évért’’. Nagy megtiszteltetés, hogy a 
Répcelakon működő két történelmi 
egyház püspökei is eljöttek, hogy ve-
lünk együtt ünnepeljenek. Dr. Székely 
János szombathelyi megyés püspök és 
Szemerei János a nyugati egyházkerület 
evangélikus püspöke közösen celebrál-
ták a szentmisét, emelve emlékezésünk 
méltóságát. Aztán déli 12 órakor a 
templom melletti téren közösen átad-
tuk és lelepleztük Veres Gábor szobrász-
művész csodálatos alkotását. Városunk 
legújabb büszkeségét, Szent István ki-
rály szobrát, Aigner Géza plébános úr 
és a művész úr közösen leplezték le, dr. 
Székely János püspök úr szentelte fel az 
impozáns látványt nyújtó alkotást. 

A jelképes szalagot dr. Kiss Julianna 
jegyző asszonnyal közösen vágtuk át. 
Az ünnepséget követő állófogadáson 
Harangozó Bertalan megyei kormány-
megbízott pohárköszöntőjében üdvö-
zölte és méltatta városunkat és a jeles 
évfordulót. A délutáni program a sport-
pályán kezdődött a répcelaki és testvér-
településünk, Lég öregfiúk csapatának  
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Ez az ünnepnap nem volt előzmények 
nélküli, hiszen az évfordulóra készítte-
tett ünnepi logóval találkozhattunk már 
városszerte, hivatalos megjelenéseink-
ben szinte mindig ,,ott volt a 750 év’’. 

Az iskolások emlékező programo-
kat szerveztek, készül a történelmünket 
bemutató monográfia. Az igazi ünnep 
viszont szeptember 29-e volt. Habár a 
meteorológusok még pár nappal az ün-
nep előtt is riogattak bennünket, reggel-



focimeccsével, ahol baráti döntetlen 
született. Fél 4-re hívtuk a város la-
kosságát a sportcsarnokba a hivatalos 
ünnepi rendezvényünkre. Örömünkre 
nagyon sokan eljöttek és külön öröm, 
hogy sok ,,elszármazott” rokon, barát 
is hazajött erre az alkalomra. A polgár-
mesteri köszöntő és ünnepi beszéd után 
dr. Fülöp Péter a Kulturális Államtit-
kárság nevében köszöntött bennün-
ket és kiemelten beszélt az emlékezés 
fontosságáról. Ágh Péter térségünk or-
szággyűlési képviselője ünnepi beszéde 
egyszerre volt formabontó és megtisz-
telő. Képviselő úr az Országgyűlésben 
napirend előtt elmondott, a 750 éves 
Répcelakra emlékező beszédét mondta 
el. Ezúton is köszönjük. Gratulált az 
évfordulóhoz Szitási Ferenc Lég polgár-
mestere, dr. Kondora Bálint a Megyei 
Közgyűlés alelnöke pedig emléklapot is 
átadott. A beszédek között a Nyugdíjas 
Énekkar, a Gyöngy kórus az Ümmögő 
együttes két táncosa kedves és színvona-
las produkcióval járultak hozzá a méltó 
ünnepléshez. Az önkormányzat által ki-
írt ,,Répcelak az én városom’’ pályázat 
győzteseit díjaztuk, már mosolyogva és 
felszabadultan. Nagy öröm volt látni a 
boldog díjazottakat és hallani egy verset 
és egy prózát az elismerésben részesültek 
előadásában. Az ünnepi megemlékezés 
egy sokáig emlékezetes, sokunk szemé-
be könnyeket csaló produkcióval zárult. 
4 gyönyörű hangú répcelaki fiatal az 
,,Ez itt az én hazám’’ című dalt adta elő, 
az ünnepünk lényegét is elmondva ez-
zel. Sokan voltunk. Aztán egyre többen 

igazi ünnepé. Jó volt 2018. szeptember 
29-én Répce lakon lenni. Jó volt szep-
tember 29-én Répcelakinak lenni, és kí-
vánom, hogy legyen még nagyon sokáig 
jó Répce lakinak lenni.

Éljen Répcelak!
Éljen a 750 éves Répcelak!

Barátsággal: Szabó József

ANYAKÖNYVI HÍREK

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Tamási Roland és Asbóth Anett
Rácz Viktor és Menártovics Katalin
Pintér Gergő és Németh Adrienn

Vigh István Antal és Papp Bettina Tímea
Urban Tamás és Molnár Éva

Kiss Zoltán Gábor és Bödecs Renáta

lettünk. A hivatalos ünnepség után a 
képviselő-testület tagjai jegyző asszony-
nyal, aljegyző asszonnyal közösen fel-
vágták a 750 szeletes várostortát, ame-
lyet a Király Cukrászda készített erre az 
alkalomra és a kóstolók örömére. Aztán 
18 órától indult a felhőtlen szórakozás. 
A sportcsarnokban Keresztes Ildikó telt 
ház előtt énekelt nagy sikerrel. Az egész 
nap méltó lezárásaként a Radó téren – 
ahol egész délután folyamatosan prog-
ramok voltak – a Kowalsky meg a Vega 
együttes koncertjére hatalmas tömeg 
gyűlt össze. A több ezer ember remek 
hangulatban szórakozott és remélem, 
hogy a sok ideérkező vendég elviszi vá-
rosunk jó hírnevét is. Aztán negyedórára 
fényárban úsztunk. A lézershow látvá-
nyos fényei és a nosztalgia diszkó remek 
zenéje, a sok bulizó idős és fiatal méltó 
zárása volt ennek a remek napnak. Egy 

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Gaál Péter
Molnár István

Kiss Jenőné
Kulcsár Péter

Udvardi Istvánné
Varga Tibor

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Széles Gábor és Németh Zsuzsanna  
leánya Jázmin

Nagy Attila és Mészáros Petra  
leánya Flóra

A 750 szeletes várostorta

Dr. Kondora Bálint, a Megyei Közgyűlés alelnöke által átadott emléklap
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ÓPUSZTASZEREN JÁRT  
AZ ÜMMÖGÕ

Felkérés érkezett az Ümmögő együttes 
részére a MOGY (Magyarok Országos 
Gyűlése) egyik szervezőjétől, néptánc 
szereplésre. Nagy szervezés és háttérmun-
ka után 2018.08.19-én reggel fél 6-kor, 
4 autóval indultunk el a hosszú útra, ösz-
szesen 10 fellépővel és családtagjaikkal: 
Princzes Dóra, Németh Dóra, Vezendi 
Noémi, Seregély Gyöngyi, Papp Kíra, 
Baranyai Tibor, Gömböcz Róbert, Biczó 
Gábor, Papp Kristóf és Török-Dancsó 
Ádám. Mindössze egyetlen pihenőhelyen 
álltunk meg az autópálya mellett, és foly-
tattuk is az utunkat. 2 órával a 11.40-es  
fellépés előtt odaértünk, megkerestük a 
szervezőt, hogy megtudjuk, hol fogunk 
majd sátorozni. A készséges útbaigazítás 
után volt, aki elindult körülnézni a park-
ban és volt, akinek Dóri az előző esti fel-
lépésekre elkészített hajfonatait ellenőriz-
te, akár újrafonta, vagy éppen feltűzte. 
A séta alatt sok érdekességet láthattunk és 
kóstolhattunk a hagyományőrző kézmű-
ves vásár portékái közül. Kipróbálhattuk 
a karikás ostort, és az íjászatot is. A meg-
beszélt időre mindenki vissza is ért, majd 
jelezték, hogy 10 perccel korábban lé-
pünk fel. Nagy izgalommal öltöttük 
magunkra első alkalommal a Csoóri-pá-
lyázaton vásárolt moldvai csángó visele-
tünket. A program szerint repertoárunk-
ból a moldvai és szigetközi koreográfiákat 
adtuk elő. A fellépés nagyon jól sikerült, 
hatalmas tapsot kaptunk. Nagy meglepe-
tésünkre répcelaki szurkolótábor is volt. 
Fellépés után elmentünk ebédelni, ahol 
igazi magyar gulyást kóstolhattunk meg. 
Ebéd után mindenkinek szabadprogram 
következett, amikor végigjárhattuk az 
egész Nemzeti Történeti Emlékparkot. 
A nagykorúak megkóstolhatták a kü-
lönböző alkoholos különlegességeket, és 
a helyi ételeket. 14.30 körül találkozott 
a csapat a Rotundánál, ahol megnéztük 
a Feszty-körképet és a hozzá tartozó ki-
állításokat. Régmúlt időkbe csöppenhet-
tünk bele. És mit láthattunk? A magyar-

ság évezredes történelmét követhettük 
nyomon az állandó kiállításokon: régé-
szeti, numizmatikai, hadtörténeti, antro-
pológiai, néprajzi/viselettörténeti témájú 
bemutatóterek segítségével még teljesebb 
képet kaphattunk történelmünk legfon-
tosabb eseményeiről. A már közkedvelt 
kiállítások a magyar honfoglalás korát, a 
középkori Szer monostorát, a szeri temp-
lom és mezőváros történetét, a régészet 
és antropológia tudományának izgalmas 
világát bemutatva, valamint a századfor-
duló kis- és nagyvárosi utcaképét szem-
léltették a látogatóknak. A kiállítás meg-
tekintése után megtapasztaltuk, hogy 
őseink hogyan éltek. Ennek szellemében 
jurta hiányában sátrakat állítottunk. 
Néhányunknak ez volt az első alkalom, 
hogy a szabadban aludtunk. Gyerek 
mivoltunkat a mesefaluban élhettük ki. 
Este a táncházban kamatoztathattuk tu-
dásunkat, tanultunk új moldvai lépése-
ket, és Tibi segítségével a többi résztvevő 
bepillantást nyerhetett a vasi táncokba. 
A buli éjszakába nyúlt, majd reggelre 
mindenki fáradtan kelt fel. A fiúknak 
kedvezett a 20-ai ünnepi nap, mert ka-
tonai bemutatókat tekinthettek meg. Fél 
11 felé indultunk el haza, majd egy he-
lyen megálltunk tankolni és indultunk 
tovább. Mindenki nagy élménnyel tért 
haza, és ha jövőre is hívnak minket, 
nagy örömmel fogunk visszamenni. Re-
méljük, hogy Répcelak jó hírét vittük 
és hasonlóan szép magyarságot erősítő 
rendezvénynek örvendhetünk majd itt-
hon is. Papp Kíra

VÉGE A NYÁRNAK  
– KÖZELEG AZ ÉVFORDULÓ

Befejeződött az egyik legjelentősebb me-
zőgazdasági munka, a gabonák és a repce 
aratása. A termések közepesek voltak, 
ugyanígy az árak is. 
A gazdák, immár hagyományosan, 
megünnepelték a nagy munkát. Au-
gusztus elején a felállított sátorban, 
Pap György alelnök és csapata által fő-
zött vadpörkölt és marhapörkölt volt a 
menü, hozzá Németh József gazdaköri 

tag finom palacsintáit kóstolhatták meg 
a jelenlévők.
Az aratásban résztvevőkön kívül jelen 
volt Varga Sándor alpolgármester, dr. 
Kiss Julianna jegyző, Szalainé Kutasi Il-
dikó, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
és Joó Ferenc, Csánig polgármestere. Az 
alpolgármester és a bizottsági elnök mél-
tatta az egyesület munkáját.
Az egyesület szervezésében 2018. szep-
tember 8-án szakmai útra került sor, a 
Bábolnai Napok rendezvényére. Itt sok 
új ismeretre tettek szert a jelenlévők.
Elkészült a kézirat, amely az egyesület 25 
éves működéséről szól. Az anyagot az el-
nök készítette, jelenleg a kiadó a szerkesz-
tést végzi. A könyv novemberben jelenik 
meg. Az egyesület december 1-én tartja 
25 éves évfordulójának megemlékezé-
sét. A könyvet minden gazdaköri tag, és 
meghívott vendégeink is megkapják.
A 25. évfordulóra elfogadta a meghívást 
Jakab István, a MAGOSZ /Magyar Gaz-
dakörök és Gazdaszövetkezetek Szövet-
sége/ elnöke, aki egyben az országgyűlés 
alelnöke is.
Szeptember elején, Gödöllőn a szervezet 
tisztújító kongresszusán személyesen is 
beszéltem vele, és megerősítette, hogy itt 
lesz a negyedszázados évfordulónkon. 

Dr. Németh Kálmán, elnök
Gazdakör Répcelak

HÍREK A RÉPCELAKÉRT 
EGYESÜLETTÕL 

„A játszótársam, mondd akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig, mindig játszani,”

Kosztolányi Dezső 
Igen!
Július 7-én sokan válaszoltak így erre a 
fel nem tett kérdésre, mert megtelt a mű-
velődési ház színházterme játszani vágyó, 
felnőtt „gyerekekkel”. 
Játéknap volt Répcelakon, mégpedig az 
első, a Répcelakért Egyesület szervezésé-
ben. Már hagyomány, a társasjáték klub-
ban történő rendszeres találkozás. Mi 
szervezők ezt kívántuk kiszélesíteni, és 
egy egész napos programmal új, játékos 
kedvű répcelakiakat magunk mellé csá-
bítani. Sikerült is, jöttek új érdeklődők 
és nagyon jól érezték magukat.
Nemcsak a jelenlévők mellé, hanem a 
régi játékok mellé is kerültek újak, mint-
egy 70 ezer Ft értékben, amit a megnyert 

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK
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pályázati keretből vásároltunk. A játéko-
sok örömmel próbálták ki ezeket, a ha-
gyományos régiek mellett. 
Délben komolyra váltott a vidám csapat. 
Iszak Csilla természetgyógyász, a Castel-
lum Teaház vezetője kóstolóval egybekö-
tött előadásában beszélt a gyógyfüvek, 
gyógynövények jótékony hatásáról, azok 
elkészítési módjáról. Csilla még egyéni 
tanácsadást is szívesen vállalt. 
A megérdemelt közös ebéd, és egy jó be-
szélgetés után kezdetét vette a snapszer 
bajnokság. Összesorsoltuk a párokat, 
és kezdődhetett a „mérkőzés”. Bronz-, 
ezüst- és aranykupával ismertük el a jó 
szereplést. Az első kettőt a Chlebik há-
zaspár kapta, a győztes Béres Endre lett. 
Gratulálunk a nyerteseknek!
Még egy jól sikerült találkozás is történt 
a házunk táján július 28-án. A hagyomá-
nyos piknik a Kossuth utcai játszótéren. 
Itt már csak a gyerekek játszottak, hin-
táztak, futkároztak, a felnőttek szalon-
nasütés mellett beszélgettek. 
Az együttlét öröme, a kiadós diskurá-
lások tették széppé ezeket a perceket. 
Szeretnénk, ha a szíves invitálásunkat a 
jövőben még többen elfogadnák és jön-
nének velünk a rendezvényeinkre! 

Vizvárdy Tamásné 
egyesületi tag 

A RÉPCELAK VÁROSI BÁNYÁSZ 
HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI

Májusban kétnapos baráti horgászta-
lálkozóra kaptunk meghívást Lég test-
vértelepülés horgászegyesülete részéről, 
amelyen részt vettek Szitási Ferenc légi 
polgármester és Nagy László alpolgár-
mester is. A találkozás horgászattal és 
baráti beszélgetésekkel zajlott. 
Június 2-án páros horgászversenyt rendez-
tünk a csánigi tavon, amelyre 16 csa pat 
jelentkezett, de csak 12 csapat vett részt, 
mert 4 csapat visszamondta a részvételt. 
1. helyezett: Ágoston Zoltán, Horváth 
András
2. helyezett: Bata Gábor, Könczöl Balázs
3. helyezett: Töreki Zoltán, Töreki Adrián
Július 15-én szintén a csánigi tavon ke-
rült megrendezésre az egyéni horgászver-
senyünk.
1. helyezett: Bata Gábor
2. helyezett: Ágoston Zoltán
3. helyezett: ifj. Szalai György

Júliusban meghívásos horgászversenyen 
vettünk részt a Dénesfai tavon. Csapa-
tunk a 3. helyezést érte el. Csapattagok: 
Ágoston Zoltán, Pájter Krisztián, Töreki 
Zoltán.
Augusztusban fogadtuk Lég testvértele-
pülési horgászbarátainkat, melyen tisz-
teletét tette Lég község polgármestere és 
alpolgármestere is. 
Szintén augusztusban került megrende-
zésre a Répce-kupa, amelyet a Csepregi 
Horgász Egyesület szervezett. Csapatunk 
a 2. helyet érte el. Csapattagok: Ágh Zol-
tán, Ágoston Zoltán, Bölcsvölgyi László, 
Kádi Attila, Töreki Zoltán. 
Az év záró horgászversenye augusztus 
26-án került megrendezésre gyermek és 
ifjúsági horgászaink részére. 
Ifjúsági korosztály:
1. helyezett: Németh Máté
2. helyezett: Szabó Balázs
3. helyezett: Töreki Adrián
Gyermek korosztály:
1. helyezett: Linter Hunor
2. helyezett: Mesterházi Áron
3. helyezett: Kovács Gábor
A gyermek- és ifjúsági versenyen részt 
vevő gyermek horgásztársainkat ajándé-
kokban részesítettük.
A versenyek szervezéséért és lebonyolítá-
sáért külön szeretnénk köszönetet mon-
dani minden segítőnek és Kádi Attilának 
a versenybizottság vezetőjének.

Tóth János, elnök
ÜNNEP AZ ÜNNEPBEN 

Szeptember 11-én délután, aki járt a fő-
tér környékén, ünneplőbe öltözött idős 
emberek gyülekezését láthatta. A 35. 
születésnapját ünnepelte a Nyugdíjas 
Klub, a szintén születésnapot ünneplő 
750 éves Répcelak városában. 
Megérkeztek a vendégeink is, az előző és 
a jelenlegi városvezetés képviselői, akik-
nek a segítségét, támogatását megkö-
szönve bemutattuk tevékenységünket. 
Egy rövid kis zenés videó tarkította az 
ünnepet. Szórádi Enikő, a művelődési 
ház igazgatója felelevenítette a évtizedek-
kel ezelőtt történteket, megemlékezett 
azokról, akik vezették vagy tagjai voltak 
ennek a közösségnek, de már nem le-
hetnek köztünk. Enikő kiemelte, hogy 
a város vezetésére mindig számíthattunk, 
számíthatunk és a város is ránk. 

Szabó József polgármester úr gratuláci-
ójában úgy fogalmazott, hogy” Önök a 
jókedv maga. Kívánom, hogy megérjem 
azt a kort, hogy én is nyugdíjas klub-
tag lehessek Récelakon.” Jó hangulatú 
programjaink közül kiemelte a hagyo-
mányőrző tevékenységünket. 
Dr. Németh Kálmán, a Vas Megyei Köz-
gyűlés képviseletében elismerő oklevelet 
adott át a klubnak és Répcelak egyik 
büszkeségének nevezte azt.
Meglepetésműsort is kaptunk, népszerű 
melódiák csendültek fel. Végül Tóth Il-
dikó, a mi lelkes segítőnk felszelte a tor-
tát, amit klubtársaink körbe kínáltak.
Nagyon szép ünnepünk volt!
Boldog születésnapot répcelaki Nyugdí-
jas Klub! Isten éltessen sokáig tagjaiddal 
együtt! Vizvárdy Tamásné 

RÉPCELAKI TÛZOLTÓK NYARA 
– VERSENYEK, BEMUTATÓK, 
XI.RÉPCEMENTI TÛZOLTÓ KUPA

Tűzoltóink a meleg nyár ellenére sem 
tétlenkedtek, ugyanis a három nyári 
hónapban 30 vonulásuk volt, melynek 
felében történt tűzeset. Ezek között volt 
tarlótűz, kombájntűz, lakóháztűz, bálá-
zógép-tűz, szalmabála-tűz, gabonatűz, 
művelődési otthon tetőszerkezete égett, 
gaz, száraz fű égett, hulladéklarakó-telep 
gyulladt ki, villámcsapás miatt templom-
torony égett. A tűzesetek felszámolását 
– mint mindig – nagy szakértelemmel 
és gondossággal végezték el közösen, a 
környező önkéntes tűzoltók segítségével.
A jelentős tűzeseteken és műszaki men-
téseken kívül az alábbi nyári rendezvé-
nyeken képviselték tűzoltóink a Rép-
celaki Tűzoltóságot, illetve vettek részt 
önkéntesen és nagy lelkesedéssel:
– Az Őrséget ért vihar következtében a 
Vadása tórendszer megerősítésében 5 fő 
tűzoltónk vett részt, amikor 8000 db ho-
mokzsákot töltöttek meg mintegy 150 
önkéntessel együtt.
Ezen segítségért a Répcelak Város Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesülete részére a Vas 
Megyei Védelmi Bizottság és a Vas Me-
gyei Közgyűlés Elnöke emléklapot adott 
át, melyben köszönetüket és elismeré-
süket fejezték ki az egyesület tagjainak 
a 2018. június 9-i rendkívüli időjárás 
okozta károk felszámolásában végzett ál-
dozatos és erdeményes tevékenységéért.
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Az „Így tedd rá!” néptánc módszertanon 
alapuló komplex személyiség- és mozgás-
fejlesztés. A gyermekek önfeledt játékban 
és táncélményben részesülhetnek, ahol 

együtt van a kultúra, pedagógia, élmény, 
fejlődés. Az „Így tedd rá!” ereje a játék 
élvezetében, örömében rejlik, miközben 
mozgásra, játékra, táncra, dalra, hagyo-

mányainkra nevel, melyekkel az összes 
kompetenciaterület fejleszthető: értelmi, 
mozgásos, szociális és kommunikációs. 

Jómagam a Soproni Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Karán végeztem német 
nemzetiségi óvodapedagógusként. A kul-
túra és a hagyományok ápolása már ekkor 
fontos volt számomra, és ennek a játékos 
továbbadásában segített az „Így tedd rá!” 
program, amelyet már a főiskolai évek alatt, 
tehát már 3 éve építek bele az óvodai min-
dennapokba. Időközben az „Így tedd rá!” 
alapképzését, és két mesterképzését is elvé-
geztem, nyáron pedig egy sikeres pályázati 
munka után már magamat is az „Így tedd 
rá!” foglalkozásvezetők közé sorolhatom.

Szeretném minél több kisgyereknek és 
szüleiknek átadni a népi játék, dal, tánc, 
mozgás szeretetét, és a közös játék örömét.

Foglalkozások időpontja: hétfőnként 
16.15-kor a Répcelaki Százszorszép Óvo-
da tornaszobájában (váltócipő szükséges).

Elérhetőség: zsofiigyteddra@gmail.com

„ÍGY TEDD RÁ!” RÉPCELAK
Október első hetében indul Répcelak első „Így tedd rá!” foglalkozása, amely-
be már betekintőt kaphattak a Manó csoport gyerekei a tavalyi évben Gángli 
Péterné és Ágh Zsófia által, de mindenki megtekinthette őket a Répcelaki 
Fesztiválon is. Idén azonban délutáni foglalkozásként lehetőség nyílik erre 
minden mozogni, játszani, táncolni, mókázni szerető kisgyereknek. 

A Manó csoport fellépése a Répcelaki Fesztiválon

– A répcelaki általános iskolában gyer-
meknapi bemutatót tartottunk az isko-
lások nagy érdeklődésére;
– A vasvári tűzoltóság ebben az évben 
ünnepelte alakulásának 135 éves évfor-
dulóját, a jubileumi ünnepségen részt 
vettünk és tűzoltós ajándéktárggyal kö-
szöntöttük őket;
– A Répcelaki Fesztiválon mintegy 
15-20 fő tevékenykedett a Répcelak 
Ízei rendezvényen, ahol sok száz pala-
csintát sütöttünk a rendezvény részt-
vevőinek;
– Képviseltük a répcelaki tűzoltókat a 
sárvári tűzoltóság 145 éves jubileumi 
ünnepségén, valamint a járási mentőcso-
portok versenyén;
– A Vasváron megrendezett megyei tűz-
oltóversenyen 2 csapattal vettünk részt, 
ahol női csapatunk az első, ifjúsági csa-
patunk a második helyen végzett;
– A Vas Megyei Katasztrófavédelemi 
Igazgatóság által 2018. augusztus 24-25-
én Bükfürdőn megrendezett „TFA Hun-
gary-Bük” az ország legerősebb tűzoltója 
nemzetközi tűzoltóversenye lebonyolítá-
sában 2 fő tűzoltónk vett részt rendezői 
segítőként.

Legfontosabb rendezvényünk az im-
már hagyománnyá vált XI. Répcementi 
Tűzoltó Kupa, melyet 10 csapat, közel 
90 önkéntes tűzoltó részvételével 2018. 
augusztus 25-én rendeztünk meg Csá-
fordjánosfán, a helyi ÖTE meghívására, 
ahol a Csáfordjánosfa ÖTE 125 éves 
jubileumi évfordulóját ünnepelte meg a 
Répcelaki Tűzoltósággal közösen.
A XI. Répcementi Tűzoltó Kupa verse-
nye az ünnepélyes megnyitó után Stafé-
ta váltófutással vette kezdetét, melyen a 
versenyzőknek különböző akadályokat 
kellett leküzdeni. Rengeteg volt az ér-
deklődő, néző – a kb. 250 fős kis tele-
pülés apraja-nagyja eljött, és a környező 
településekről is sokan érkeztek. A másik 
versenyszám a kismotorfecskendő-sze-
relés volt. A répcelaki tűzoltók két férfi, 
egy női és egy ifjúsági csapattal vettek 
részt a versenyen. Versenyt szerveztek a 
csipet-csapatnak is. A gyerekek nagyon 
jól érezték magukat, sokan voltak és 
közösen játszottak a verseny alatt. Már 
érezték a tűzoltó közösség jó hangulatát, 
összetartását. Nem véletlen, hogy gene-
rációk sora űzi ezt a csodás önkéntes fel-
adatot a répcelaki közösségben. 

Ünnepélyes felsorakozás és eredmény-
hirdetés következett: Díjazták a legjobb 
staféta váltót, melyet a csöngei csapat 
érdemelt ki, és a leggyorsabb kismotor-
fecskendő-szerelést, melyet a répcelaki ifi 
produkált. Az ifjúsági kategóriát a répcela-
ki csapat nyerte. A férfi csapatok versenyé-
ben Répcelak I. számú csapata harmadik 
helyezett lett. A férfi csapatok versenyé-
ben Répcelak II. számú csapata második 
helyezett lett. A versenyt a Csönge csapata 
nyerte a férfi és a női kategóriákban is. 
Különdíjat kapott a Csipet csapat. 
Az eredményhirdetés után elismerések 
átadására került sor:
– 10 éves tűzoltói szolgálati érmet kapott: 
Hatos Lídia és Németh Henrietta tűzoltó
– 25 éves tűzoltói szolgálati érmet ka-
pott: Horváth Róbert tűzoltó
– 40 éves tűzoltói szolgálati érmet ka-
pott: Kronekker Imre tűzoltó
– A Vas Megyei Tűzoltó Szövetség 
DÍSZ OKLEVELÉT kapták kiemelke-
dő munkájuk elismeréséül: KULCSÁR 
TAMÁS ÉS ŐRI CSABA tűzoltók.
Gratulálunk!

Horváth Gyuláné elnök
Önkormányzati Tűzoltóság  
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Öröm, ha ismételten találkozunk ba-
rátainkkal, iskolai osztálytársainkkal, 
akikkel az év nagy részét, 181 tanítási 
napot, vagyis az év felét együtt töltjük. 
Nem mindegy, hogyan köszönünk reg-
gel egymásnak, hogyan szólunk egy-
máshoz, hogyan figyelünk oda egymás-
ra, hogyan fordulunk egymáshoz, mit 
teszünk a másikért, hogy a nap nagy 
része örömben teljen.

Öröm kellene, hogy legyen az új-
nak a megtanulása. És itt nemcsak 
az ismeretekre gondolok, hanem a 
cselekvésekre, szokásokra is, minden 
újra, amit Móra szavaival élve büszkén 
mondhatunk: „…mert meg tudom ta-
nulni, amit eddig nem tudtam.” Ezért 
járunk iskolába.

Kívánom, hogy majd emlékeink ne 
csak az egymással eltöltött tanórán kí-
vüli örömteli percek legyenek, hanem 
az új, megtanult dolgok felett érzett 
öröm, hogy ez már a miénk, és senki 
nem veheti el tőlünk. Ilyen új tanévet 
kívánok mindnyájunknak, különösen 
a most érkező első osztályosoknak, akik 
még várakozással néznek az előttük álló 
iskolai évre. A nyolcadik évfolyamoso-
kat pedig azért emelem ki, mert ez az 
év különösen fontos a további életút-
juk szempontjából, hiszen e tanévet 
befejezve egy másik iskolába kell jár-
niuk, ahol szakmát vagy érettségit sze-
reznek, megtanulnak nyelveket. Ám ne 
feledjük, hogy választott szakmájukhoz 
életük végéig tanulnak. Igen, a tanulás 
élethosszig tartó folyamat.

Kívánom, hogy ezek a gondolatok 
mélyen megérintsenek mindenkit, 

mindazokat, akik felelősek vagyunk 
kiskorú tanulóinkért. A szülők úgy 
indítsák mindennap gyermekeiket az 
iskolába, hogy ott örömmel tanuljanak 
új dolgokat, ne csak ismereteket, ha-
nem viselkedési módokat is! Mindezt 
tevékenyen, mert, ahogy minden éven 
idézem Weöres Sándor szavait:

„Az egyetlen igazi tanulás a ben-
nünk szunnyadó tudásnak tevékennyé 
ébresztése.” A tudásunkat mindig gya-
korlatban kell megerősítenünk. A ta-
nulás a gondolattal kezdődik: „Amit 
gondolsz, az vagy, vagy azzá válhatsz. 
Amire gondolsz, azt hozod létre, sőt 
létre kell hoznod.”

Alkotni pedig elmondhatatlanul 
nagy öröm. Öröm az is, ha a diák bár 
nem a lehető legjobb jegyet kapja, de 
előtte mindent megtett azért, hogy a 
tőle telhető legjobbat nyújtsa, vagy a 
legjobbat hozza ki magából.

Itt a székhelyiskolában 322 tanuló-
val – 17 osztállyal, 4 napközis csoport-
tal – kezdtük meg a tanévet, és majd 
félszáz felnőtt segíti a gyerekek életét és 
munkáját, az iskolatitkártól a hitokta-
tókon át a pedagógiai asszisztensig, a 
közfoglalkoztatottól kezdve a gondno-
kig, a gyógytornászon és logopéduson 
át a védőnőig.

Tantestületünk új tagjai: Deákné 
Szőcs Mária tanítónő és Szilágyi Zol-
tán testneveléstanár.

A művészeti iskolában új zenepeda-
gógusaink: Kotroczóné Tóth Katalin 
zongoratanárnő, Katzler András gitá-
roktató és Szilágyi Miklós, aki az ütős 
hangszereket oktatja. 80 beiratkozott 

VÉGE VAN A NYÁRNAK, HÛVÖS SZELEK JÁRNAK 
/NAGY BÁNATA VAN KIS- ÉS NAGYDIÁKNAK…

Így alakíthatnánk át Móra Ferenc ismert, megzenésített verssorait.

Gyorsan eltelt a nyár. Remélem, tellett, és nem csak múlott: tele élmények-
kel, sok örömmel megújultan tértek vissza tanulóink a vakációról. Egyes 
bölcselők szerint „az örömet nem másoktól, hanem magunkból kell me-
ríteni.” Mégis azt gondolom, hogy egymás öröméhez mindnyájunknak 
hozzá kell járulnunk: a padtársaktól kezdve, az osztálytársakon át az őket 
tanító felnőttekig bezárólag mindenkinek, és itt nem is szólok a családban 
megélt és átélt örömökről. 

Faültetés

művészeti iskolás növendékünk van.
A 2018/2019-es tanévben néhány 

változás lesz a korábbihoz képest: a 
nyelvoktatás magasabb óraszámban 
történik már a 2. osztálytól kezdődő-
en; a tanítást 8 órakor kezdjük; a 253 
millió Ft-os pályázat, amely új szak-
tantermekre és az akadálymentesítéssel 
kapcsolatos munkálatokra vonatkozik, 
a 2. félév 2. felében kezdődik.

A szorgalmi időszakban a tanulás a 
legfontosabb. Számtalan jó programot 
kínálunk továbbra is, sport- és a sza-
badidős tevékenységekkel színesítjük a 
gyerekek napjait. Az első igazi tanítási 
napon már akrobatikus rock and roll 
bemutatót láthattak alsósaink, fákat 
ültettek elsőseink, megnéztük már az 
első hon- és népismeretórán a helytör-
téneti kiállítást. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy 
tanulóink gyakorlati tudást is szerezze-
nek (életviteli, elsősegély-nyújtási, cse-
csemőgondozási ismeretek); 
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Már gyermekként arra vágytak, hogy 
taníthassanak, másokon segíthessenek, 
átadhassák tudásukat. Nem a diploma 
átvétele után, hanem már azt megelő-
zően összekötötték sorsukat a magyar 
közoktatás ügyével, amiért példás szor-
galommal, a gyermekek és a felnőttek 
iránti mélységes tisztelettel fáradoztak. 
Közel négy évtizedes nevelő-oktató 
tevékenységük során átélték e varázs-
latos, de meglehetősen sok energiát 
igénylő pálya valamennyi szépségét és 

PANNI NÉNI ÉS ETI NÉNI DÍSZOKLEVELE
nehézségét, a diákokkal való foglalko-
zás örömét és felelősségét.

Panni néni az egyházasrádóci, a vá-
moscsaládi, majd az uraiújfalui iskolá-
ban töltött évek után 1965-ben került 
Répcelakra. Több mint két évtizeden 
át az ő magyarázatai által ismerték meg 
a világ sok táját és országát az egykori 
laki iskolások. A rendszeres önképzés 
példaképe volt. Bemutató óráit jó lett 
volna filmre venni, és megmutatni, 
hogy hogyan lehet élmény és kaland a 
földrajzóra. A távoli tájak megismerése 
mintha képzeletbeli utazás lett volna. 
Otthonról hozta a képekkel gazdagon 
illusztrált könyveit, hogy a tankönyvi 
szöveg lényegét a képek által jobban 
megértsék a diákok. Két évtizeden át 
volt az osztályfőnöki munkaközös-
ség vezetője. Mindig megfontoltan 
nyilvánított véleményt. Tennivalóit 
gondosan, tudatosan tervezte, kiváló 
időbeosztással. Nagy felelősségérzet-

tel, igényesen végezte munkáját, amit 
a szakfelügyelők is mindig elismertek. 

Eti néni a sikeres érettségi után, 55 
évvel ezelőtt állt munkába Kemenes-
magasiban, ahonnan Bobára, majd 
Vasegerszegre helyezték. 1969-től több 
mint harminc éven át nevelt, oktatott 
városunkban. Kiemelt szerepe volt ab-
ban, hogy a diákok a kötelező órákon 
túl is sokféle élményt élhettek meg az 
idegen nyelv elsajátítása során szakkö-
rökben, versenyeken, iskolai programo-
kon. Tanítványai biztos nyelvtudással 
folytatták középiskolai tanulmányaikat. 
Nagy figyelmet fordított arra, hogy a te-
hetséges, de hátrányos helyzetű tanulók 
támogatást kaphassanak. A diákokban 
tisztelte az Embert, és diákjai tisztelték és 
tisztelik Benne a Jó Embert, a Jó Tanárt. 
Mindig segítőkész volt a kollégákhoz. 
Véleményét elfogadták a munkatársak, 
mert megalapozott, mértéktartó volt. 

 Szoporyné Szabó Piroska

Orbán Jenőné történelem-földrajz 
szakos tanár 62 évvel ezelőtt Sze-
geden, Szekér Györgyné magyar 
nyelv és irodalom és orosz nyelv 
szakos tanár 1967-ben Pécsett ve-
hette át diplomáját. Egykori mun-
kahelyükön, a szeretett répcelaki 
iskolában köszöntötték őket gyé-
mánt-, illetve aranydiplomájuk 
átvétele alkalmából. 

Az első osztályosok verset mondanak a tanévnyitó ünnepségen

természetszeretők és természetjárók 
legyenek; a szabad levegőn sokat mo-
zogjanak: sétáljanak, fussanak, bicikliz-
zenek, sportoljanak; fizikai munkát is 
végezzenek; segítsenek az otthoni mun-
kában; egészségesen táplálkozzanak, 
környezettudatosan, környezetkímélő-
en éljenek. A napi életritmusuk harmo-
nikus legyen, ne feküdjenek le későn, 
hogy pihenten ébredjenek. A gyermeki 
mivoltuknak megfelelő tevékenysége-
ket végezzenek; a világháló adta köny-
nyítésekkel etikusan és felelősséggel 
éljenek, és ne váljanak szenvedélyes 
rabjává vagy áldozatává! A szülők fele-
lősségét kiemelem e téren.

Örökös öko-iskolaként az elmúlt 
tanév folyamán alapított „Tündérker-
tünkben” (őshonos magyar gyümölcs-
csemetéket ültettünk) már termőre 
fordult a naspolya. Zöldség- és fűszer-
kertünkből folyamatosan betakarítunk, 
tankonyhánkon felhasználjuk. Egy 
hozzáértő diákunk kezeli már a leszü-
retelt szőlőt.

A település 750 éves évfordulója 
jegyében iskolaparkunk – pályázatra 

is benyújtott – fáiról szerzett isme-
reteinket (platánjaink, gesztenyefá-
ink) megosztanánk az érdeklődőkkel. 
A város e jeles évfordulója alkalmából 
szeretnénk minél jobban megismerni 
Répcelakot. (Alsó tagozaton a helyi 
értékek projekt.) Az ünnepi rendezvé-
nyekhez méltón kívánunk mi is hoz-
zájárulni.

A 2018/2019-es tanévben név-
adónk, Móra Ferenc születésének 140., 

halálának 85. és a Kincskereső kisköd-
mön megírásának 100. évfordulóját 
ünnepeljük.

Az ezerarcú Móra Ferenc gondola-
tával: „Szeretet az élet.” és az Útravaló 
soraival kezdjük az új tanévet:

„Ha hív az élet, vágj neki bátran!... 
Ha szíved-lelked csüggedni érzed, hall-
gass Reá,( az Istenre) s mitől se félj!”
Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna

intézményvezető
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Az élet nagyon furcsa tud lenni. Egy 
ötesztendős kisfiú emléke tör elő a tudat 
legmélyéről, őszintén, kendőzetlenül: 

Nagyon nem tetszett nekem ez a Rép-
celak, amikor először láttam. 1948-at 
írtunk, ötéves voltam, de olyan tisztán 
emlékszem rá ma is, mintha tegnap lett 
volna. Leszálltunk a vonatról anyámmal, 
az ő barátnőjét jöttünk meglátogatni. Ott 
a resti, amott a rendőrség, meg még néhány 
régi, egyablakos ház, aztán a nagy sem-
mi… nem fogott meg, sosem gondoltam, 
hogy ide jövök lakni.

A kicsinyke Vadosfa szülötte ezután 
évekig nem kacsintott Vas megye felé. 
Elteltek a boldog iskolás évek, alsóba 
szülőfalujába, felsőbe pedig Mihályiba 
járt. Aztán jött a gépipari technikum 
Sopronban. Jó tanuló volt, de ha ennek 
a korszaknak a legkedvesebb emléke 
mégis egy nyári gyakorlathoz fűződik.

Sztálinvárosban (most: Dunaújvá-
ros – a szerk.), a vasműnél töltöttünk egy 
hónapot. Azon a nyáron forgatták ott a 
Kölyök című filmet főszerepben a gyönyörű 
Törőcsik Marival. Az Aranycsillag Szálló-
ban lakott, mi pedig minden este lemen-
tünk a Duna-partra fürdeni, és bámultuk 
őt, ahogy a szálloda ablakában könyökölt. 
Életre szóló emlék.

Varga Jenő érettségi után egy nappal 
már a Soproni Pamutipari Vállalat dol-
gozója volt. Fél év fizikai munka követ-
kezett.

Akkoriban szokás volt, hogy mindenki 
– bármilyen magas beosztásra is vették fel 
– így kezdett. Jó gyakorlat volt ez, megis-
mertük a munka minden fázisát, és megis-
mertük a dolgozó embereket is. 

1963 tavaszán, 20 évesen került az 
életébe ismét Répcelak, az akkorra már 
dinamikusan fejlődő község. A szén-
savgyár 1956-os átadás után ugyanis 
az egykori szürke falu kinőtte magát, 
komoly munkaerő-felvevő hely lett, és 
a lakosságszám növekedésének indult. 
Az ifjú technikust is – mint akkoriban 

PORTRÉ: VARGA JENÕ

sokakat – ez vonzotta ide. A gyár igazi 
olvasztótégelye lett az ország különbö-
ző pontjaiból érkező szakembereknek, 
majd a vállalatvezetés úgy látta, hogy 
szolgálati lakások építésével is motiválja 
a munkavállalóit. Megkezdődött a lakó-
telep kiépülése.

A leendő anyósom majd szívrohamot 
kapott, amikor közöltem vele, hogy mu-
száj megnősülnöm. Ő valószínűleg vala-
mi másra gondolt, nekem a lakás járt a 
fejemben. 

A ’66-os házasodást ’67-ben követ-
te a szolgálati lakás, aztán pedig jöttek 
sorban a gyerekek: három remek fiú. 
A 60-as 70-es évek Varga Jenő és Rép-
celak életében is a gyarapodás, bővülés 
időszaka volt. 

A sok betelepülő sok gyerekkel járt – 
idézi fel Varga Jenő –, és a szakszervezet 
fontosnak tartotta közbejárni. Nemcsak 
az intézmények építésében, bővítésében se-
gítettek, de rengeteg lakás is épült ezekben 
az években. 

Még a ’65-ös árvíz és a ’69-es rob-
banás sem tudott gátat vetni Répcelak 
fejlődésének, a 70-es években meg-
épült az Úttörő utca, és a lila áruház, a 
tornaterem, és elindult a gázprogram. 
Teltek-múltak az évek, Varga Jenő csa-
ládi házba költözött, a gyerekek meg-
nőttek, és elérkeztek azok az izgalmas 
80-as évek. 

Répcelakon nem lehetett könnyen be-
kerülni az emberek szívébe, de úgy érzem, 
hogy nekem eddigre már sikerült. Látták, 
hogy küzdök, gürcölök. Mindenfélét csi-
náltunk: méhészkedtem, nyulakat és öt-
száz darab tojótyúkot tartottunk. Sokat 
beszélgettem az emberekkel. 

1985-ben került be a település ve-
zetésébe, tanácstag lett. Ez is érdekes 
történet volt, nem készült annak, de a 
feladat megtalálta. Mire eljött a rend-
szerváltás, addigra pedig megszerette 
annyira a munkát, és főként érzett annyi 
felelősséget az előzőleg bevállalt beruhá-

„Gyüttem, de maradtam” – hangzik a klasszikus mondás fonákja, amivel 
Varga Jenő saját útját jellemezte – egyszerűen, velősen, igazan – a Répce-
lakra betelepülők egészséges öniróniájával.

zások miatt, hogy indult a választáson. 
Azt, hogy mennyire megbecsülték, jól 
mutatja, hogy a második legtöbb szava-
zattal került be a testületbe, a grémium 
pedig az alpolgármesteri tisztséget is rá-
bízta. És aztán mindig rábízta. Egészen 
2010-ig, amikor úgy döntött, hogy már 
nem indul többé. 

Nyugdíjas lettem időközben. Már az 
unokáim – mind a hét – is felnőttek. Na-
gyon büszke vagyok rájuk! Sajnos meg is 
özvegyültem. 25 esztendő telt el Répcelak 
szolgálatában. Úgy gondoltam, hogy már 
nyugodtan fel lehet állni.

Kezdődött ismét egy új élet, egy las-
sabb, csendesebb. A méhészkedést átadta 
a legidősebb fiának, aki Mosonmagyaró-
váron él, és főállásban űzi ezt. 

Akármi lesz, én varratlan szálakat 
nem hagyok magam után. – mondja, és 
nem véletlenül mondja, hiszen nemrég 
megérintette az elmúlás szele: időskori leu-
kémiát diagnosztizáltak nála. Hat sorozat 
kemoterápia, kopaszság, és fél év lábadozás 
következett. – Letaglózott a tudat, de azt 
mondtam: Jenő, fel kell épülni! A kórház-
ban nagyon mellém álltak, kalapot emelek 
mindenki előtt, aki ebben a szakmában, és 
főleg ezen a területen dolgozik. Szívszorító 
volt látni azt sok kopasz embert, egészen 
fiatalokat is. Bár egész életemben véradó 
voltam – több mint ötven alkalommal 
adtam vért –, most értettem meg igazán 
ennek a fontosságát is. Minden alkalom-
mal, amikor megkaptam a vért, hangosan 
kimondtam: köszönöm az ismeretlen vé-
radónak! Köszönöm az életem.

Az életet, amely szerencsére még sok 
mindent tartogathat Varga Jenő számá-
ra. Pihenést, kikapcsolódást, aktív ezüs-
téveket. Programokat kedves barátokkal, 
a Répcelakért Egyesülettel, a nyugdíjas 
klubbal, a polgárőrökkel és a tűzoltókkal 
– mindenkivel, akiknek segített, akikkel 
együtt élte meg annak a ’48-ban megis-
mert nem túl tetszetős településnek a ki-
teljesedését. Ki hitte volna akkor, éppen 
hetven évvel ezelőtt. Répcelak magához 
vonzotta őt. Jenő bácsi most 75 éves. 
Répcelak pedig 750. Érdekes, ugye?

wk
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NYUGTATÓ HATÁSÚ GYÓGYNÖVÉNYEK

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

A modern fitoterápiában használt leg-
fontosabb gyógynövényeket szeretném 
röviden ismertetni.
Macskagyökér (Valeriana officinalis): 
Bizonyítottan hatásos nyugtalanság, 
ideges eredetű és krónikus alvászavar, 
idegi eredetű gyomor- és bélrendszeri 
panaszok esetén. Hatása 2-3 hét után 
alakul ki, jól tolerálható, nem okoz 
másnap levertséget. Hatása dózisfüg-
gő: kisebb adagban nyugtató, nagyobb 
adagban altató. Komlóval, citromfűvel 
jól kombinálható.

12 év alatt nem ajánlott (csak in-
dokolt esetben), terhességben, szopta-
táskor nem alkalmazható. Fokozhatja 
más nyugtatók (alkohol) hatását is!

Készítmények: Valeriana, Sedacur, Hova
Komló (Humulus lupulus)
Nyugtató, elalvást segítő, étvágyjavító, 
baktériumölő hatású.

„Az ember csoda” mottó jegyében fel-
emelő programokon vehettünk részt. 
Bakay Péter lelkész a Magyarországi 
Evangélikus Egyház cigánymissziói 
referense a sárszentlőrinci munkájáról 
tartott előadást, melyből kiderült, hogy 
roma emberek milyen életváltozáson 
mentek át a Jézussal való személyes ta-
lálkozás nyomán.

A szorongás, alvászavar napjaink gyakori tünete, szinte minden ember 
életében előfordul átmenetileg vagy tartósan bizonyos élethelyzetekben. 
Bár kezelésükre sok biztonságos szintetikus gyógyszer áll rendelkezésünk-
re, sokan választják mégis inkább az alternatív gyógymódokat, köztük a 
gyógynövény- vagy fitoterápiát. A gyógynövények előnye, hogy hosszú tá-
von is biztonságosan alkalmazhatók, nincs hozzászokás.

Egyházközségünk a „Répcelak az 
élhető kisváros” című EFOP-1.3.7-
2017-00365 azonosító számú euró-
pai uniós pályázat keretében a gye-
nesdiási Kapernaum konferencia 
központba szervezett augusztusban 
családos tábort. A 45 fős csapat iga-
zán élménydús öt napot tölthetett 
el a Balaton partján.

Nyugtalanság, szorongás, álmatlanság 
esetén. Viszonylag kevés humán bizo-
nyíték áll rendelkezésre. Kumarin tar-
talma miatt véralvadásgátlókkal óva-
tosan adható. Álmosító hatása egyes 
allergia-ellenes szerekkel összeadódik.
Orbáncfű (Hypericum perforatum)
Enyhe- és közepesen súlyos depressziós 
tünetek, klimax, kimerültség, szoron-
gás enyhítésére. Hatása két hét után 
jelentkezik. Homeopátiában is haszná-
latos. Külsőleg sebgyógyító. 

Fényérzékenyít! Sok gyógyszerrel in-
terakcióba lép, alkalmazása előtt mindig 
tájékoztassuk az orvost, gyógyszerészt a 
rendszeresen szedett gyógyszereinkről!

Készítmény pl. Remotiv extra, Remi-
femin

A növényi szereket krónikus pana-
szok esetén célszerű alkalmazni lassabb 
hatáskialakulásuk miatt. Nagyon jók 
például időskori álmatlanság esetén, 
mert hosszú távú, eredményes, kocká-
zatmentes kezelést biztosítanak. Megbíz-
ható, gyógyszerként vagy gyógytermék-
ként forgalmazott terméket vásároljunk!

Jó egészséget mindenkinek!
Dr. Varga-Török Viktória

 szakgyógyszerész

Cukorbetegeknél óvatosan, vércu-
korszint-emelő hatású! Szintén fokozza 
a nyugtatók hatását, 12 év felett adha-
tó, terhességben ellenjavallt.

Hova, Sedacur
Levendula (Lavandula angustifolia)

Nyugtalanság, álmatlanság, idegi 
eredetű emésztési panaszok esetén. Il-
lóolaját használják párologtatásra, für-
dőkben, krémekben, bedörzsölőkben.

Teája várandósság, szoptatás, 12 év 
alatt nem javasolt, vérnyomást csök-
kentheti, illóolaja allergizálhat.
Citromfű (Melissa officinalis)
Nyugtalanság, álmatlanság esetén, gör-
csoldó, vírus- és baktériumellenes hatású, 
gyermekeknél felső légúti betegségekben 
jótékony. Levelének teáját fogyasszuk!

Ellenjavallt terhességben, szoptatáskor.
Észak-amerikai golgotavirág (Passi-
flora incarnata)

A büki evangélikus bábcsoport is 
vendégünk volt, akik nemcsak báb-
előadással szolgáltak közöttünk, hanem 
beavattak a bábeszközök elkészítésének 
rejtelmeibe is.

Kőrösi Krisztina nádasdi evangé-
likus lelkész, aki egyben a Diakóniai 
Központ vezetője is beszélgetésre inspi-
ráló előadást tartott a családi élet sokfé-
le feszültségforrásáról és ezek megoldá-
si lehetőségeiről. Érdekes volt hallani, 
hogy a krízisben lévő ember szükség-
szerű állapotban van, amelyből a helyes 
kiút megtalálása emelhet ki.

A táborunk egyik legfelemelőbb 
programja volt a váci Large Room 
nevű keresztény rockzenekar szabadtéri 
koncertje. Bár egy kicsit megijedtünk a 
közelgő vihartól, végül az égiek is ke-

gyeikbe fogadtak minket és a település 
termelői piacán igazán értékes muzsi-
kát hallhattunk. Az éppen arra járók 
is meg-megálltak a fülbemászó zene 
hívogatására.

Az utolsó nap Völcsey Lajos dőri 
keramikusmester avatott be minket az 
agyagozás különleges világába. Szinte 
elhittük magunkról, hogy képesek va-
gyunk a megálmodott formák megal-
kotására. Készültek is kisebb-nagyobb 
kupák, kancsók, melyek tanúskodnak 
a „művészi” pályánk indulásáról.

A magyar tenger partján eltöltött 
néhány nap igazi testi-lelki felüdülést 
jelentett mindenki számára. Köszön-
jük Istennek és mindazoknak, akiknek 
munkája lehetővé tette ezt számunkra.

Verasztó János, lelkész
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A búcsúzó és a bemutatkozó egyházi 
vezetők gondolatai nem csak katolikus 
olvasóinkhoz szólnak.

Géza atya pappá szentelésének 
25. évfordulója, az ezüstmiséje előtt 
értesült arról, hogy nálunk töltött 9 
év után szülővárosában folytathatja 
papi hivatását. Milyen gondolatokkal 
fogadta a püspök úr határozatát?

A.G.: Éppen 25 éve, hogy a pap-
szenteléskor engedelmességet ígértünk a 
megyés püspöknek és utódainak. Szol-
gálatunk alatt sokszor átéljük, hogy az 
egyházmegye irányítása és élete egységes 
koncepciót igényel. Mindnyájan meg-
tapasztaljuk, hogy egymás munkatár-
saiként kell cselekednünk, szolgálatunk 
egymáséra épül. Veres András püspök úr 
elgondolása az volt, hogy egy plébános 
10 évet legyen egy állomáshelyen. Ez 
alatt az egyházközségnek és a szolgálatát 
végző papnak is van lehetősége meg-
újulni. Az áthelyezések ennek ellenére 
nagy kihívást jelentenek, mert nagyon 
sok mindent elölről kell kezdeni.

Mit tart a répcelaki munkálkodás 
legfőbb eredményének?

A.G.: A plébánia öt települése már 
régóta összetartozott, Szabó János atyát és 
utódait mindenhol nagyon szerették, de 
mintha a plébánia templomai most vál-
tak volna „közössé”. Át tudtunk menni 
egymás ünnepeire, voltak közös alkalma-
ink. Talán sokaknak örömet jelentett tu-
datosítani, hogy milyen értékes, tehetsé-
ges tagjai vannak közösségünknek, illetve 
milyen gazdag természeti és épített örök-
séggel rendelkezünk. Sok pályázati lehe-
tőség esett az elmúlt időszakra, így mód 
adódott értékeink őrzésére és bemutatásá-
ra, a helyiek és a távolról érkezők számára.

Mi jelentett nehézséget a korábbi 
szombathelyi szolgálatához képest itt 
Répcelakon?

A.G.: Azt mondanám, hogy idehe-
lyezésem után is sokáig a szombathelyi 
Szent Márton Plébánia sokszínűségében 
éltem, és a helyiek segítségével itt is ki-
alakult ez a mozgalmasság. Az lebegett 
előttem, hogy az itteni sajátosságokból 
induljunk ki: kertek, természeti környe-
zet, ökumenizmus, meglévő közösségi 
programok.

Mi az, amit tanulságképpen to-
vábbvisz Letenyére?

A.G.: Tréfásan Ady Endre sorait 
idézném: „Megrendülni nem szabad 
sem az életen, sem a csodákon”. Sokkal 
több lehetőség nyílik az ember számára, 
mint amit elsőre gondolna, sokkal több 
értéket fedez fel, mint amit elsőre lát. 
Sok csodás dolog tárul fel. Ezüstmisés 
meghívóm jelmondata is helyi ihletésű a 
szentivánfai falkép révén: „A Te szavadra 
kivetem a hálót.” A következő útmuta-
tást Répcelakon tanultam: Ne azt néz-
zük, hogy rossz is van a világban, hanem 
tegyünk ellene.

Milyen álmok megvalósítását adta 
tovább utódjának? Melyek a legfőbb 
feladatok, folyamatok, amit utódjára 
hagyott?

A.G.: Nem is terveket említnék, ha-
nem azt a szép távlatot, hogy a plébá-
nia híveinek közreműködésével Szilárd 
atya ki tudja bontakoztatni elgondolá-
sait, adottságait, lelki célkitűzéseit ezen 
állomáshelyén. A múlt helyett csak a 
jövőre szabad tekinteni, arra a sok szép-
re és jóra, ami előttünk áll, amire most 
irányul figyelem, amihez most nyílik al-
kalom. Lehet igazság abban, hogy nem 
az ősöket kell követni, hanem azt, amit, 
(Akit) az ősök követtek.

Mi az, amire szívesen gondol visz-
sza a répcelaki időszakból? Mi az, 
amit őrizni fog lelkében Répcelakról, 
a répcelakiakról?

A.G.: Bármire szívesen gondolok, 
hiszen mindennel gazdagabbak lettek 
az ismereteim. Nemcsak az átélt élet-
helyzetek, hanem a sok segítség, meg-

becsülés támpontot és bizakodást ad a 
továbbiakhoz.

Szilárd atya idén ünnepelte papi 
szolgálatának 10. évfordulóját. Mon-
dana néhány szót arról, hogy miként 
fogalmazódott meg Önben, hogy a 
papi hivatást választja küldetéséül?

Sz.Sz.: Ez egy folyamat volt az én szí-
vemben. Évek alatt érlelődött bennem, 
hogy Isten erre a feladatra hívott. A tíz-
éves jubileumon nem volt nagy ünnep-
lés. Nem is ez a lényeg.

Egy fiatal pap részére megtisztelő 
és kemény feladat öt település egyházi 
ügyeinek intézése, híveinek szolgála-
ta. Mit fogalmazott meg önmagának 
a püspöki rendelkezést megismerve?

Sz.Sz.: Imádkozom és párbeszédre 
törekszem. Minden e kettő függvénye. 
Hogy tudunk megbirkózni a feladatok-
kal? Szelídséggel és türelemmel. 

Milyen feladatokat határozott meg 
püspök úr?

Sz.Sz.: A lényege adva van: elérni a 
Szentet, szolgálni Istent, a híveket és az 
egyházat. De most nagyobb a felelőssé-
gem mindezekhez! 

Mi az, ami a répcelaki szolgálat 
kezdetén jó érzéssel tölti el?

Sz.Sz.: Jó érzés, hogy kedvesek és se-
gítőkészek az emberek. Sikerült sokuk-
kal beszélgetnem közös feladatainkról. 

Mi az, ami nagy kihívás az új he-
lyen?

Bölcsen dönteni mindennap. Sok 
helyzetben kell döntést hozni, ami nem 
a máról szól, hanem hatással van közös-
ségeink jövőjére.

Az első néhány hét eltelte után hogy 
látja, melyek a következő években 
megoldandó legfontosabb feladatok?

Sz.Sz.: Van, amit már most azonnal 
meg kell oldani, és van, ami terv, amit 
majd eldönt az idő. Most a plébánia-
épületen végzünk egy-két javítást, ké-
szülünk a Szent István-szobor felállításá-
ra, megáldására. A közösségek jövőjéről 
egyeztetünk a hívek képviselőivel és a 
települések vezetőivel. 

A hittantáborosok néhány évvel 
ezelőtt találkoztak már Önnel Sitkén. 

ELKÖSZÖNÉS, BEKÖSZÖNTÉS
2018. július 1-jétől új plébános 
került plébániánkra. Dr. Székely 
János megyés püspök Aigner Géza 
plébánost Letenyére helyezte, Sza-
kál Szilárd atyát sitkei szolgálati 
helyéről hozzánk nevezte ki. Mind 
a távozó, mind az érkező lelkipász-
tor számára meghatározó életsza-
kasz zárult le és új kezdődik.
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Közhasznú jogállású szervezetünk első és 
legnagyobb vállalása a 2004. november 
7-én felszentelt római katolikus temp-
lom felépítése volt, melyet követett 
sok szükséges felszerelés (elektromos 
orgona, székek, sekrestyei bútorzat…) 
beszerzése. A színes rézdomborítással 
készült stációkat településünk díszpol-
gára, a 90 évvel ezelőtt született Engels 
József ötvösművész alkotta. A toronyó-
rát 2015-ben Keszei Zoltán és felesége 
adományozták. Feladatunk a szakrális 
berendezések gazdagítása, a templom 
és a benne lévő helyiségek (helytörté-
neti gyűjtemény, énekkari próbaterem, 
konyha…) állagának megóvása, a folya-
matos karbantartás biztosítása (pl.: orgo-
na-, nyílászáró-javítás), az elhasználódott 
eszközök pótlása (pl.: digitális eszközök), 
a programok lebonyolítása, a szükséges 
feltételek előteremtése. 

Bár nem rendelkezünk nagy költ-
ségvetéssel, de minden olyan jelentési, 
ügyviteli feladatot el kell látnunk, ame-
lyeket a jogszabályok a civil szervezetek 
részére meghatároznak. 

Az elmúlt év főbb pénzügyi mutatói: 
nyitóegyenleg 1millió 494 ezer Ft, a zá-

róegyenleg: 2 millió 276 ezer Ft. Bevétel: 
1 449 ezer Ft, a kiadás 666 ezer Ft. A be-
vételekből 166 ezer Ft a pályázati forrás, 
247 ezer Ft az szja 1%-ából a NAV által 
átutalt felajánlás. Az adományok ösz-
szege meghaladta az egymillió Ft-ot. 
Családok, magánszemélyek (Horváth 
Iván és családja 100 ezer Ft-ot), közös-
ségek fizettek be, utaltak át számlánkra 
felajánlásokat. A kiadások végösszege a 
666 ezer Ft. Ebből 250 ezer Ft a 2016-
os évi működésre elnyert pályázati tá-
mogatás felhasználása: asztalos és festő 
szakipari munkák, képkeretek, irodasze-
rek beszerzése. A kiadások nagy részét a 
gyermek- és családi programok tették ki 
(pl.: 200 ezer Ft-ot utaltunk az augusz-
tusi sitkei hittantábor költségeire).

2018-ban egymillió forinttal járul-
tunk hozzá a templom közelében felállí-
tandó Szent István király szoborhoz. 

Nemcsak az alapító okiratban meg-
fogalmazott területeken (családsegítés, 
gyermek- és ifjúságvédelem, a kulturális 
örökség védelme) vállalunk közérdekű 
önkéntes tevékenységet, hanem sokféle 
módon szolgáljuk szűkebb és tágabb kör-
nyezetünket. Különös élményt jelentett 

a városunkban, templomunkban tartott 
első ezüstmise, az Aigner Géza plébános 
papi hivatásának 25. évfordulója alkal-
mából tartott ünnepi mise előkészítésé-
be való bekapcsolódás, melyen dr. Bábel 
Balázs érsek mondott szentbeszédet, aki 
mind ez idáig a legmagasabb rangú kato-
likus egyházfő, aki városunkba látogatott. 

Az alapítvány héttagú kuratóriu-
ma és sok önkéntes segítőnk lelkesen 
vesz részt rendezvényeink megszervezé-
sében: Az az idő és munka, amivel fe-
lejthetetlenné tettük a résztvevőknek a 
farsangi délutánt, a családi napot, a ter-
mésünnepet, a környék településein a 
kirándulóhetet és a többi összejövetelt, 
fontosak az átélt közösségi élmények, az 
összetartozás, a tartalmas, nevelő hatá-
sú, örömteli együttlét megélése miatt. 
A hittantáborok (idén sorozatban már a 
11.-re került sor Kőszegen) résztvevőit 
nézve jó érzéssel tapasztaltuk, hogy sok 
gyermekben, fiatalban benne él már az a 
gondolat, hogy „most nekem segítenek, 
de máskor én is segítek”.

Hálásak vagyunk a gyermek- és csa-
ládi programok létrejöttét segítő szülők, 
nagyszülők, testvérek, önkéntesek mun-
kájáért, sokféle térítésmentes hozzájá-
rulásukért, a vállalkozók felajánlásaiért, 
az önkormányzati anyagi és erkölcsi tá-
mogatásért. Öröm számunkra, hogy az 
ökumené, a másokat segítő jó szándék 
jegyében tudjuk lebonyolítani program-
jainkat. Úgy gondoljuk, a miénkhez ha-
sonló civil szervezetekre szükség van és 
szükség lesz a következő évtizedekben is. 

Az alapítvány kuratóriuma

20 ÉVES A RÉPCELAKI SZENT ISTVÁN ALAPÍTVÁNY
A Répcelaki Szent István Alapítvány törvényes működése 20 esztendővel 
ezelőtt vette kezdetét. Alapítványunkat 1997. december 12-én hozta létre 
Baán Lajos római katolikus plébános. A Vas Megyei Bíróság 1998. január 
8. napján vette nyilvántartásba. Szomorú tény, hogy az alapításkor bejegy-
zett kuratórium tagjai közül többen (Farsang Vendel, dr. Henits Rajmond, 
Pusztai Miklós) csak az égi hazából kísérhetik figyelemmel fáradozásaik 
eredményének őrzését, törekvéseik, szándékaik továbbvitelét, kiteljesíté-
sét. Tudjuk, hogy Istentől kapott életajándékként élték meg a templom-
építés felemelő feladatát. 

A gyerekek, a fiatalok körében végzett 
munka, vallásos nevelés, hitoktatás 
kiemelt fontosságú az Ön számára is. 
Van olyan szokás, hagyomány, ami 
Sitkén sikeres volt, és Répcelakon is 
szeretné meghonosítani?

Sz.Sz.: A legfontosabb: ott lenni 
közöttük. Akkor lehet megtudni, hogy 
mire van szükségük, milyen legyen a 
közös út. Nem azt kell megvalósítani, 
amit én szeretnék, hanem figyelni, hogy 

mivel lehet segíteni rajtuk. A többit meg 
hozzáteszi a szeretet.

A keresztény hittel kapcsolatos 
több rendezvényünkön (ökumenikus 
imahét, az adventi gyertyagyújtás a 
Radó téren, az adventi hangverseny a 
katolikus templomban) a lakosok fele-
kezeti hovatartozásra tekintet nélkül 
közösen és örömmel vesznek részt. Mit 
gondol Ön a más vallású lakosokkal 
való együttműködés fontosságáról? 

Sz.Sz.: Mi nem versenyzünk sen-
kivel. Az országnak ez a szeglete a mi 
közös életterünk. Egyazon Istenünk-
höz fohászkodhatunk valamennyien. 
Fontos az imádság. Együtt! Cél, hogy 
velük is legyen, maradjon őszinte pár-
beszéd.

Köszönjük válaszaikat és a répcelaki-
akért teljesített összes vállalásukat. Isten 
áldását kérjük további szolgálatukra. 

Az alapítvány kuratóriuma
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A SPORTCSARNOK ÕSZI KÍNÁLATA

Répcelaki Rakurai Karate Egyesület

NYÁR, MELEG, EDZÉS

Ezt követően a már jól bevált balaton-
lellei edzőtáborban vettünk részt 39! 
Rakurai-os résztvevővel már 7. alka-
lommal közösen a kapuvári Castrum 

Újra iskolásoktól hangos délelőt-
tönként a sportcsarnok, míg dél-
után továbbra is kézilabdásaink, 
labdarúgóink, a konditermet láto-
gatók és a tömegsportra érkezők 
töltik meg a létesítményt. Széles 
palettáról választhat, aki nap nap 
után át szeretné élni a mozgás 
adta endorfintöbbletet! Számos 
mozgásformával várják az edzések 
vezetői az érdeklődőket, nőket és 
férfiakat egyaránt. A korábban 
megkedvelt gyermekeknek szóló 
órák is folyamatosan indulnak 
majd az őszi hónapokban.

Idén ismételten 8 magas öves ta-
nítványunkkal vettünk részt a 
több mint 300 fős Nemzetközi 
Edzőtáborban Balatonföldváron, 
ahol a Magyar Válogatott vezető 
trénereivel edzhettünk. Cél az öv-
vizsgára való felkészülés volt.

Augusztustól már professzionális futó-
padok is rendelkezésre állnak a sport-
csarnokban, a komoly edzésprogramot 
is lehetővé tévő eszközöket az edzőtermi 
tagsággal rendelkezők ingyenesen vehe-
tik igénybe, de külön havidíj is váltható.

Naprakész információkért, a kézi-
labda-bajnokság sorsolásáért, közelgő 
eseményekért kövessék Facebook-ol-
dalunkat, keressék szórólapjainkat vagy 
kérdezzék munkatársainkat!
Bogdán Mónika
06 95 372-200
www.repcesportcsarnok.hu
www.facebook.hu/sportcsarnok.repcelak

Egyesülettel, valamint budapesti Ippon 
dojoval. Hat kalandokban bővelke-
dő napot töltött együtt a 80 karatéka. 
A fáradtságon sok élmény segített át: 
vízi- ill. éjszakai edzés, paintball csata, 
vidámpark és a „buli hajón” rendezett 
sayonara party voltak talán a legemlé-
kezetesebbek. A tábort övvizsga zárta.

Hiába volt rekkenő hőség, ez az ifjú 
harcosokon nem érződött. Egész nyá-
ron, sokszor heti 4- 5-ször is az edzőte-
remben verejtékkel és munkával tettek 

a tespedés és tunyaság ellen. Gőzerővel 
hajtották végre a készülést az őszi ver-
senyekre, az U21 EB-selejtezőre és az 
Európa Bajnokságra. De előtte, immá-
ron már 6. alkalommal kerül megren-
dezésre a nagyszabású gyerek, serdülő 
és ifjúsági karateverseny a Rakurai-ku-
pa, aminek a Répce Sportcsarnok adott 
otthont a 750 éves város ünnepsége 
után, szeptember 30-án.

dr. Bogdán Olivér
elnök
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Augusztus végén elrajtol a megyei felnőtt és ifjúsági labdarúgó-bajnokság, majd szep-
tember első napján a teke Szuperliga rajtpisztolyát is elsütötték, így aktívan zárult a 
nyár vége, de természetesen az ezt megelőző hónapokban is zajlottak az események a 
Répcelaki SE kulisszái mögött.

Labdarúgás
Ahogy az megszokhattuk, az előző bajnokság 
lezárását követően máris elkezdődött az admi-
nisztratív felkészülés a következő, 2018-19-es 
szezonra, ennek pedig egyik fő szegmense a já-
tékosmozgás. Sajnos ezúttal is voltak távozók 
a felnőtt együttesből, így Szabó Bence (Auszt-
ria), Catomió Balázs (Ausztria), Fider Ádám 
(Sárvár), Németh Gábor (Keszthely), Kiss 
Tibor (Répcementi), valamint Lónai Ákos 
(Uraiújfalu) is máshol folytatja a jövőben. Az 
érkezők között köszönthetjük Barna Zsoltot 
(Alsóújlak) Koronczai Eriket (Sárvár), Závecz 
Eriket (Sárvár), Kovács Mátyást (Tanakajd), 
Rácz Milánt (Torony), Fider Gábort (Ölbő), 
Bogyai Rinaldót (Haladás U19), Szakály Ben-
jamint (Puskás Akadémia), és Möslinger Far-
kast (Ausztria). Ugyan számszerűen sikerült 
a távozók pótlása, azonban a már-már me-
netrendszerű sérüléshullám, illetve átigazolási 
probléma miatt finoman szólva is megfogyat-
kozva várta az első tétmérkőzést, a Rum elleni 
Magyar Kupa összecsapást ifj. Tóth Zsolt edző 
gárdája, a rossz előjelek fényében pedig nem 
sok jóra számíthattunk… A találkozó végül 
a vendégek 2-1-es sikerével zárult, és az első 
bajnoki forduló is hasonló forgatókönyv sze-
rint zajlott, így az újonc Csepreg 1-0 arányban 
diadalmaskodott. Ha gyógyír nem is volt az 
egyre fájóbb sebekre, de némi fájdalomcsil-
lapításra elég volt a Vas Megyei kupában ki-
harcolt továbbjutás a Kemenesalja ellen (2-1), 
de gyorsan jött az ismételt hidegzuhany Vas-
váron (3-1-es vereség), végül lapzártánk előtt 
egy hazai, Rábapaty elleni 0-0-ás döntetlennel 
sikerült megszerezni az első bajnoki pontokat. 
A kilátások jelenleg nem túl fényesek, de re-
ményeink szerint, ha a dobogóért nem is, de 
a középmezőny első felének elérésért harcban 
lehet a gárda.
Ifjúsági csapatunknál több változás is történt, 
és a bajnoki versenyfutásnak egy kifejezetten 
fiatal garnitúrával vágott neki a szakmai stáb, 
így a keretben több 15, sőt 14 éves sportoló 
neve is feltűnik. Az együttesnek az első két 
bajnokin nem termett sok babér, azonban a 
Rábapaty ellen csak hajszálon múlott a bra-
vúr, ugyanis a vendégek csak az utolsó percben 
tudtak kiegyenlíteni (4-4). 
Az alsóbb korosztályoknál több helyen is 
edzőváltás, vagy csere történt, és rutinos 
szakemberek mellett fiatal, ambiciózus tréne-
rek bevonásával folyik az utánpótlásnevelés. 
A lehetőségek ismeretében túlzás lenne gyors, 
látványos eredmények elérésében bízni, de a 
vezetőség reményei szerint hosszútávon meg-
térülhet a befektetett munka és türelem.

Kézilabda
A szakosztály felnőtt alakulatában régen látott 
változások történtek a holtszezonban, ugyanis 
sokakat meglepve leköszönt az edzői poszt-
ról, és egyúttal az aktív játéktól is visszavonult 
Mészáros-Varga Brigitta, ezzel párhuzamosan 
pedig távozott a keretből Kondor Kata, Győr-
vári Réka, valamint Némethné Enessey Ka-
talin is. A szakosztályvezetés gyorsan lépett, 
így az augusztus végi felkészülést már az új 
tréner, egyben a csapat egyik legrutinosabb 
játékosa, Kronekkerné Maráczi Anita, illet-
ve segítője, Kiss Attila irányítása alatt kezdte 
meg az együttes. A formálódó gárda gerincét 
az elmúlt években már megszokott sportolók 
alkotják, és hozzájuk csatlakozott, illetve fog 
csatlakozni a következő hetekben több, kör-
nyékbeli csapatból érkező játékos, valamint az 
első edzőmérkőzéseken az utánpótlás gárdák-
ból – ideiglenesen – fellépő fiatalnak is tap-
solhattak a szurkolók. A feltörekvő ifjúsági 
sportolók beépítése a felnőtt együttesbe nem 
csak pillanatnyi fellángolás, ugyanis ifj. Turai 
László szakosztályvezető régóta célként jelölte 
meg, hogy tehetséges kézilabdások – akár mo-
tiváció gyanánt is – fokozatosan megméressék 
magukat a felnőttek mezőnyében is.
Ahogy egy éve, úgy 2018 nyarán is felmerült, 
hogy életre keltik az illetékesek a hosszú évek 
óta tetszhalott állapotban lévő Vas megyei baj-
nokságot, azonban a kezdeményezés ezúttal is 
hamvába holt, így ismét a Győr-Moson-Sop-
ron megyei versenyfutásban méretik meg ma-
gukat játékosaink.
Az utánpótlás-nevelés továbbra is gőzerővel 
robog, és ha a tervek valóra állnak, akkor a 
2018-19-es idényben minden korosztály el 
tud indulni egy-egy szervezett bajnokságban.

Kosárlabda
Kosarasaink dolgos nyáron vannak túl, ugyan-
is a gárda pihenés nélkül tréningezte végig a 
legmelegebb hónapokat is. A csapathoz im-
már hivatalosan is visszatért Bükről Horváth 
Norbert, akinek a vezérletével futhat neki a 
felnőtt férfi együttes a várhatóan októberben 
rajtoló Szombathely városi, város környéki 
amatőr bajnokságnak.

Teke
A sportági beszámoló végére ezúttal a teké-
sek maradtak. A bronzcsapat keretében több 
változás is történt az elmúlt időszakban: tá-
vozott az együttestől ifj. Brancsek János (Sze-
ged), illetve a Répcelaki SE első, és mindmáig 
egyetlen világbajnoka, Ritter Tamás (Sopron), 
visszatért viszont több éves kitérőt követően 
Babos Tamás, akivel testvére, Zalka Martin 

is érkezett, utóbbi játékos az ifjúsági (U23) 
gárdát fogja erősíteni. A felkészülés kifeje-
zetten jól sikerült Kiss Zsolt edző fiainak, és 
több értékes tornagyőzelemmel melegítettek a 
szeptember 1-én rajtoló Szuperligára. 
Apropó Szuperliga, nagy vitákat és egy kvá-
zi puccsot kiváltva új rendszerben kerülnek 
lebonyolításra az első osztály küzdelmei, 
ugyanis előbb két hatos csoportban kerül sor 
egy alapszakaszra (a Répcelak az Ajkával, az 
újonc Kazincbarcikával, a Szolnokkal, a Balo-
gunyommal és a nagy rivális Szegeddel került 
egy „kalapba”), amelyből az első 3 helyezett 
tavasszal a felső-, a 4-6. pozíciót elérők pedig 
az alsóházban folytatják a küzdelmeket. 
A változtatás óriási viharokat váltott ki a ma-
gyar teketársadalomban, és 8 együttes cikkünk 
írásakor is egy „szakadár”, teljesen különálló 
bajnokság elindításával fenyegetőzik. Ebben a 
„lázadásban” a Répcelak nem vesz részt a csa-
pat és az elnökség közös, egyhangú döntésének 
megfelelően, ugyanis ez a lépés például a nem-
zetközi szereplésből történő azonnali kizárással, 
illetve 2 osztálynyi visszasorolással fenyegetne. 
A következő hetek sorsdöntők lehetnek a ma-
gyar bajnokság jövője szempontjából, és nem 
kizárt, hogy alapjaiban fog átalakulni a közeljö-
vőben az ezer sebből vérző szakág hazai vezetése.
Függetlenül attól, hogy miként alakul a Szuper-
liga lebonyolítása, a Répcelaki SE – tekeshop.
hu célja továbbra is a dobogó elérése hazai szin-
ten, valamint az októberi NBC-kupán is, utób-
bi eredmény pedig – egy év kihagyást követően 
– ismét Bajnokok Ligája szereplést jelenthetne.

Infrastruktúra
A Répcelaki Hírmondó olvasói már meg-
szokhatták, hogy beszámolóink végén a TAO 
pályázatok segítségével megvalósuló felújítá-
sokról, beruházásokról is szót ejtünk. A nyár 
ilyen téren legnagyobb durranása az augusz-
tusban átadott sportszálló-apartman. A sport-
telepen található létesítmény amellett, hogy 
remek szálláslehetőséget kínál az edzőtáboro-
zás, mérkőzések céljából városunkba látogató 
sportolóknak, csapatoknak, nyitott kapukkal 
várja a „civil” szállóvendégeket is! 
 Gallen Ervin elnökségi tag,

Répce Sportcsarnok létesítményvezető

HALHATATLANOK 
KLUBJA
Idén ünnepli alapításának 70. évfor-
dulóját a Répcelaki Sportegyesület, 
ennek apropóján (a sportpályákon 
történt ünnepi mérkőzések, esemé-
nyek lebonyolítása mellett) az elnök-
ség megalapította a Halhatatlanok 
Klubját, amelynek soraiba választotta 
Csorba Jánosnét (kézilabda), Németh 
Jánost (labdarúgás), id. Turai Lászlót 
(kézilabda), Kiss Józsefet (teke) és 
Szarka Sándort (korábbi elnök).
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Az idén is kivételesen forró, aszályos 
nyarunk volt, amit csak ritkán szakított 
félbe rövid idei tartó csapadékos idő. 
Úgy tűnik, hogy tartósan fel kell készül-
nünk a nyári nagy melegre. Városszerte 
idős fák pusztulását látjuk, a kedvezőtlen 
adottságú területekre ültetett fiatal fák-
ról nem is beszélve. Az idén felerősödött 
a tuják és hibridciprusok barnulása, amit 
főleg a kiszáradás, legyengülés okozott. 
Az erejüket vesztett növényeken elha-
talmasodtak a szúbogarak, és tömegesen 
megjelent a nagyon szép kinézetű, 2016-
ig védett rovarként nyilvántartott boróka 
tarka-díszbogár is, amely szintén súlyos 
károkat képes okozni. A puszpángmoly 
is tarolt az idén, még most is láthatunk 
hernyókat a bokrokon. A jövőben tehát 
át kell gondolnunk, hogy olyan növé-
nyeket telepítsünk a kertekbe, parkokba, 
amelyek ellenállnak a kártevőkkel szem-
ben és jól bírják a szélsőségeket.

A Répcelaki Városüzemeltetési Kft. 
is ennek jegyében tervezi az új ülteté-
seket. A Répcelaki Vásártér parkjába 
tiszafasort telepítettünk, amely remé-
nyeink és tapasztalataink szerint, ellenál-
lóbb örökzöld. Hazánkban őshonos faj, 
károsítója egyelőre nem ismert, mivel 
az egész növény mérgező alkaloidokat 
termel. A lomblevelű örökzöldek közül 
nagy bizodalmunk van a babérmeggyek-
ben. Folyamatos öntözés mellett jól tel-
jesített a Városháza előtti planténerekbe 

ültetett törzses korallberkenye is, amivel 
magánkertekben sövény formájában is 
találkozhatunk.

Nyári virágágyásaink a körülmé-
nyekhez képest jól bírták a nyár kihívá-
sait. A legjobban a Vinca és a kék Salvia 
bírta a „strapát”; még szeptember végén 
is szépen virágoznak.

Szent Mihály napjához közeledve 
megkezdtük az őszi munkálatokat. Meg-
újítjuk a virágágyásokat; az idén ősszel 
vegyes színű nagyvirágú árvácskákat és 
tulipánhagymákat ültetünk. Új beruhá-
zást nem tervezünk, a meglévő fasorok, 
cserje- és évelőágyások elpusztult egye-
deinek pótlását fogjuk elvégezni októ-
ber-november folyamán.

Az ősszel megkezdődik és hónapokig 
is eltart a lombhullás. A közparkokban 
lehullott lomb összetakarítása és elhelye-
zése sok feladatot ad munkatársainknak. 
A lakosság számára jó lehetőség a „zöld 
zsák” megvásárlása a hulladékudvarban. 
A gyűjtőzsákhoz való hozzáféréshez mi 
is igyekszünk segíteni. Kérjük, figyeljék 
híradásainkat! Akinek nagyobb kertje 

van, annak érdemes komposztálni a fale-
veleket.

Az őszi, téli és kora tavaszi hóna-
pokban ismét lesz lehetőség ágaprítás 
igénybevételére. Erről és egyéb szolgál-
tatásainkról hamarosan elkészülő honla-
punkon (www.varosuzem-repcelak.hu) 
is tájékozódhatnak.

Hosszas hatósági engedélyezési el-
járást követően megnyitott a Répcela-
ki Vásártér termelői piac, amely lassan 
megtelik árusokkal. Igyekszünk a kisáru-
termelők, őstermelők számára vonzóvá 
tenni az új piacot, ezért ők ingyenesen 
árusíthatják portékáikat. Érdemes kilá-
togatni minden héten a piarca, hiszen 
újabb termelők érkeznek idényjellegű 
áruikkal, az évszaknak megfelelően virá-
gokkal, illetve koszorúkkal, sírdíszekkel.

Javaslataikkal, észrevételeikkel és 
kéréseikkel keressenek minket elérhe-
tőséginken! Bízunk további együttmű-
ködésükben Répcelak közterületeinek 
szépítésében és tisztaságának, gondozott-
ságának megtartásában!

Molnárné Pap Edina, ügyvezető

A Répcelaki Városüzemeltetési Kft. hírei

SZÁMVETÉS, FELKÉSZÜLÉS
Szeptember 29-e nemcsak 750 éves 
településünk életében volt nagy 
nap. Szent Mihály napja min-
den évben a behajtás, a számvetés 
napja volt a gazdálkodó emberek 
életében. Szeptember végét a mai 
korban is tekinthetjük a gazdasági 
év nevezetes fordulópontjának. Mi 
is számot vetettünk a mögöttünk 
álló szezonnal kapcsolatban.

Hajnali hangulat a Répcelaki Vásártéren
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750 ÉVES ÜNNEPSÉG KÉPEKBEN

Szabó József polgármester ünnepi beszéde

Lég-Répcelak öregfiúk

Szent István király szobrának avatása

Hálaadó ökumenikus istentisztelet

Green Road Country Band
Fotók: Garas Kálmán

A leleplezés pillanata

Szabó József polgármester üdvözli Veres Gábor szobrászművész urat

A kibővített Helytörténeti Gyűjtemény átadása
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750 ÉVES ÜNNEPSÉG KÉPEKBEN

Lézershow

Kowalsky meg a Vega

A születésnapi torta felszeletelése

„Ez itt az én hazám...” – Mihály Luca, Molnár Anita, Horváth Péter  
és Szalai Szabolcs előadásában

A koncert résztvevői
Fotók: Garas Kálmán

Keresztes Ildikó

Boldog születésnapot Répcelak!

Gyöngy kórus
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