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Karácsonykor a keresztény világ a Megváltó születését ünnepli. Egy kis-
ded érkezése minden családban örömteli, készülődéssel töltött időszakot 
jelent. Az advent négy hetében ezt a készülődést éljük meg.

gyertya már a reménységet jelzi. A négy 
adventi gyertya lángjainak fellobbanása 
még nem a várt pillanat, de azt jelen-
ti, hogy közel már az idő: a karácsony 
eljövetele, a Kisjézus születése. Aztán 
karácsonyeste a csoda beteljesül. A fa 
körül állva, egymás kezét fogva, békes-
ségben, szeretetben együtt vagyunk, 
együtt, és a mai rohanó világunkban ez 
a legnagyobb karácsonyi ajándék!

Engedjenek meg nekem egy szemé-
lyes gondolatot is: Az első karácsonyom 
lesz, amit már az első unokámmal 
együtt ünnepelhetek. Elképzelhetetlen, 
csak megélhető állapot! A karácsonyfa 
alatt pedig a legkedvesebb ajándékom 

az lesz, hogy a szüleimmel együtt tehe-
tem mindezt. Együtt… négy generá-
ció! Szívmelengető érzés!

Azt szeretném kívánni, hogy min-
denkinek ilyen szeretetben és meg-
hittségben teljenek az Ünnep napjai, 
hiszen nem az ajándékok mérete és 
mennyisége határozza meg a boldogsá-
gunkat, még ha néha úgy is tűnik. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
Önöknek Répcelak Város Képvise-
lő-testülete és a magam nevében is 
áldott, szeretetteljes karácsonyi ünne-
peket! 

Pálla Péter
képviselő

Hírmondó
RÉPCELAKI
Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
24 . évfolyam 4 . szám 2018 . december

Családjaink, kisebb-nagyobb közös-
ségeink és városunk körében is pró-
bálunk még jobban odafigyelni egy-
másra és azokra, akik erre a legjobban 
rászorulnak. Lelkünkben is igyekszünk 
rendet rakni, ilyenkor mindenki sok-
kal figyelmesebb és érzékenyebb. Sorra 
gyújtjuk a gyertyákat az adventi koszo-
rúinkon: egy gyertya még nem tűz, de 
már a melegség ígérete. Két gyertya a 
fény legyőzhetetlenségét üzeni, három 



ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

ELKÉSZÜLT…
VIGYÁZZUNK RÁ!

A Zöld Város Program keretében 
(TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00010) 
150 milliós költséggel EU-s pályá-
zati forrásból elkészült városunkban 
az üzletsor előtti és mögötti terület 
teljes megújítása.  Répcelakon egy új 
tér született. A felújítás során kiala-
kításra került 2092 m2 térkőburko-
lat, 1215 m2 zöldterület. Elültettünk 
52 db lombhullató fát, 5 db fenyő-
félét, 411 lombhullató cserjét és 385 
örökzöld cserjét. Elhelyezésre került 
még 23 db pad, 12 hulladéktároló, 26 
kerékpár-tároló, 6 virágláda és 3 infor-
mációs tábla. 
Tudom, hogy a nyár és az ősz folya-
mán sok kellemetlenséget okozott a 
feltúrt tér, nehezebb volt az üzleteket 
megközelíteni, de biztos vagyok ben-
ne, hogy mindenki megértette, egy 
ilyen építkezés ,,ezzel jár”.  Itt is sze-

Répcelak Város Képviselõ-testülete 
nevében minden kedves répcelakinak 

szép karácsonyt, és sikeres új évet 
kívánok!

Szabó József 
polgármester

retném megköszönni az üzlettulajdo-
nok megértő hozzáállását az építkezés 
ideje alatt, és a homlokzatok felújí-
tásában való együttműködésüket. Az 
üzletsoron a festési munkálatok jövő 

év március 31-ig fejeződnek be, úgy-
hogy tavaszra már egy teljesen megú-
jult, fákkal, virágokkal övezett téren 
mehetünk vásárolni, vagy csak egy-
szerűen arra sétálni, leülni egy padra 
megpihenni.
A tér közepén látható csobogó, amely 
Veres Gábor szobrászművész alkotása, 
a fagyveszély miatt szintén tavasszal 
lesz ,,beüzemelve”, de azt gondolom, 
így is kedves színfoltja és látványossá-
ga a térnek. 
Kedves Répcelakiak!
Az, hogy ez a tér (mint ahogy min-
den más) sokáig megmaradjon ilyen 
szépnek, vigyázni kell rá! Szomorúan 
láttam, a frissen elültetett füvön átgá-
zoló lábnyomokat, biciklinyomokat, 
megrongált virágokat, eldobott csik-
keket, papírzsebkendőket. Csak egy 
kis odafigyelés, öt méter plusz gya-
loglás, hogy kikerüljük a virágágyáso-
kat…. És tudom, a 99% meg is teszi 
ezt. De az a néhány, sok bosszúságot 
tud okozni…
Répcelak egy virágos, tiszta település. 
Kérek Mindenkit, óvjuk környeze-
tünket, vigyázzunk az új ,,terünkre” és 
vigyázzunk egymásra!
Kívánok mindenkinek békés, boldog 
karácsonyt, és sikeres, mosolygós új 
esztendőt.
Éljen Répcelak!

Barátsággal: Szabó József
polgármester

A megújult tér
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FIATAL HÁZASOK OTTHONA
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hir-
det a fiatal házasok otthonául funk-
cionáló, Répcelak, Ifjúság u. 1B. 1. 
emelet 2. szám alatti (35 m2 nagysá-
gú, komfortos, társasházi lakás, egy 
lakószoba, előszoba, konyha kamra-
szekrénnyel, fürdő és WC, loggiával) 
önkormányzati bérlakás bérlőjének 
kiválasztására. 
A pályázat leadásának, vagy beérke-
zésének határideje: 2019. január 18. 
péntek 13.00 óra. 
A pályázatokat a Humánpolitikai 
Bizottság javaslata alapján a Képvi-
selő-testület bírálja el a 2019. január 
31-i ülésén. 
A pályázók részére a lakásról, a 
szerződés lényeges elemeiről, a jo-
gosultsági feltételek igazolásáról a 
hivatalban az aljegyző részletes tájé-
koztatást ad. 
A lakás a pályázat elbírálását követő-
en előreláthatólag 2019. február 15-
től foglalható el.

TÉLI FELKÉSZÜLÉS
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a téli 
felkészülésről szóló tájékoztatót. 
Répcelak város katasztrófavédelmi 
besorolása I. veszélyességi osztályba 
tartozik. A téli időjárási helyzetet te-
kintve a városra a rendkívüli, széllel 
járó havazás, és esetlegesen a hosszú 
ideig tartó nagy hideg okozhat prob-
lémát. Az önkormányzati utakat elle-
pő hó eltolására és a síkosság-mente-
sítésére az önkormányzat rendelkezik 
vállalkozói szerződéssel. Az intézmé-
nyek környezetében az intézmények 
saját személyi állománya, a buszvá-
rókban és a kerékpárutakon pedig 
az önkormányzat tulajdonában lévő 
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
látja el a feladatot. A helyi rende-
let értelmében a magántulajdonban 
lévő ingatlanok előtti közterület hó 

és síkosság-mentesítése a tulajdonos 
feladata. A városon áthúzódó régi 
M86-os út megfelelő járhatóságának 
biztosítása a Közút Nonprofit Zrt. 
kötelezettsége. 
A téli időszakban fontos a szociálisan 
rászorulókra, az egyedül élő idősekre 
történő odafigyelés. Minden évben 
a szociális szféra felméri, hogy me-
lyek azok a személyek, akik kiemelt 
figyelmet igényelnek. Kérjük, ha 
ilyen esetet tapasztal, jelezze az ön-
kormányzat felé. 

ÚJABB TÉRFIGYELÕ KAMERA
Répcelak városában, mint korábban 
a répcelaki rendőrőrs beszámolójából 
megismertük, a közbiztonság rend-
ben van. Viszont a butiksor előtti 
terület térrendezésének kivitelezése 
során előfordult, hogy tűntek el nö-
vények, és a járókelők nem tartották 
tiszteletben a rend és a tisztaság kö-
vetelményeit. Továbbá félő, hogy a 
nagyobb értékű kültéri berendezési 
tárgyak, rongálás hatására sérülhet-
nek, vagy eltűnhetnek, éppen ezért a 
butiksor lámpás kereszteződés felőli 
területének biztonsága érdekében 
egy térfigyelő kamera felszerelése 
megoldást jelentene. A terület má-
sik végponti területét a „lila áruház” 
melletti kamera látja el, így arra to-
vábbi kamera felszerelése nem szük-
séges. A kamera felszerelése a terüle-
ten működő vállalkozások számára is 
biztonságot nyújt.

53 ÉVE VEZETI  
A TELEPÜLÉST

Október elején a Polgármesterek 
Vas Megyéért Egyesület meghívására 
Répcelakra látogatott Pásztor Béla, 
Veresegyház polgármestere. Ő Ma-
gyarországon a legrégebbi település-
vezető, 53 éve vezeti a várost, mint 
tanácselnök, illetve polgármester. 
Veresegyház kb. 18.000 lakosú tele-
pülés Pest megyében.

GRATULÁLUNK!
A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház Országos Presbitériuma Prónay 
Sándor-díjat adományozott Dr. Smi-
déliusz Lászlónak.

---------------
Az október 23-i ünnepség keretében 
RÉPCELAK VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZATA RÉPCELAK VÁRO-
SÉRT DÍSZOKLEVELET adomá-
nyozott Szoporyné Szabó Piroska és 
Aigner Géza részére.

---------------
Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa október 12-
én a következő díjakat adományozta:
SÁRVÁRI KISTÉRSÉG OKTATÁ-
SÁÉRT DÍJ: Varga Lászlóné
LÁBODI ZOLTÁN KISTÉRSÉGI 
KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ:
Szakács Józsefné
SÁRVÁRI KISTÉRSÉG POLGÁ-
RAINAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ:
Balassa József
Böröndyné Nagy Anikó
Molnár Lászlóné
Szabó Anna

ANYAKÖNYVI HÍREK

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Balassa Béla és Kovács Eszter

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Biczó Józsefné
Szekeres Tibor
Tamási Jenő

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Csorba József és Őri Márta fia Milán
Sipos Gyula és Nagy Anita  

fia Gyula István
Vörös Milán Zoltán és Halász Dóra  

leánya Léna
Gyurák János és Novák Bernadett  

leánya Dóra
Graszl Károly és Molnár Lia fia Máté

Balogh Zsolt és Kozma Helga  
fia Bendegúz 

Németh Máté és Pap Barbara  
leánya Liza

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

a Répcelaki Hírmondó szerkesztősége

324. évfolyam 4. szám 2018. december



Az elmúlt időszak tűzoltói történé-
seit szeretném átadni a Hírmondó 
olvasóinak:
•  Az M86-os autóúton eredményes 

gyakorlatot végeztünk a téli felké-
szülés jegyében a Sárvári Tűzoltó-
sággal közösen,

•  Ausztriában, Eisenstadtban tűz-
oltási gyakorlaton vettünk részt a 
Győr-Moson-Sopron megyei tűzol-
tókkal együttműködve,

•  2018. novemberében ezúttal már 
második évben megrendezett Egye-
sületek Répcelakért bálon és a bál 
szervezésében aktívan résztvettünk. 
Támogatásunkkal ez évben is szép 
számú báli résztvevő szórakozott és 
érezte jól magát a művelődési ház-
ban megrendezett Egyesületek Bál-
jában.

•  Az idén 150 éves jubileumukat ün-
neplő kőszegi önkormányzati és ön-

kéntes tűzoltók tűzoltó-laktanyájá-
nak ünnepélyes átadásán és avatóján 
vettünk részt Kőszegen. Gratulál-
tunk a kőszegi lánglovagoknak, akik-
nek a laktanya épületét két ütemben 
sikerült elkészíttetniük, mintegy 400 
négyzetméteres, kétszintes épületet, 
három gépjármű szerállással, rak-
tárakkal és nem utolsósorban több 
részről, sok szálon összefutó támoga-
tásokkal. Az átadáson lelki szemeink 
előtt azt láttuk, hogy Répcelakon is 
eljön egyszer az az idő, amikor egy 
korszerű és az itt látotthoz hasonló 
laktanyát avathatunk, és tűzoltóink 
méltó körülmények között végezhe-
tik munkájukat Répcelakért és kör-
nyezetéért!

•  Tűzoltóságunknál már évek óta ha-
gyomány, hogy laktanyánkba is ellá-
togat a Mikulás, a kistűzoltó gyer-
mekek és az ifjúsági tűzoltók nagy 

örömére. Ez évben december 8-án 
este tűzoltóutóval és fényjelzéssel ér-
kezett a Mikulás két krampusz kísé-
retével.

•  Az idei évben sikeresen pályázott az 
önkormányzati tűzoltóságunk és az 
önkéntes tűzoltó egyesületünk az 
OKF és az MTSZ pályázatán, ame-
lyen szak- és védőfelszereléseket, be-
rendezéseket nyertünk. Az eszközök 
ünnepélyes átadása-átvétele 2018. 
december 6-án a megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóságon volt. Az 
egyesületünk 700.000,- Ft értékben 
szakfelszereléseket, önkormányzati 
tűzoltóságunk 4.000.000,- Ft érték-
ben 1 db akkumulátoros feszítő-vá-
gó berendezést vehet át. Soha rosz-
szabb pályázatos évzárást!
A címben szereplő mottóval és a 

fentiekben ismertetekkel együtt rép-
celaki tűzoltóink és magam nevében 
tűzmentes adventet, karácsonyt, szil-
vesztert és újévet kívánunk, úgyhogy 
mindenki vigyázzon az égő gyertyájára, 
karácsonyi díszeire, csillagszórókra és 
tűzijátékokra!

Horváth Gyuláné elnök
Önkormányzati Tűzoltóság

„TÛZRE – VÍZRE VIGYÁZZATOK!”
Ezzel a mottóval, egyben felhívással készülnek tűzoltóink az adventre, a 
karácsonyra, az év végére és az újévre. Ezzel egyidejűleg alázattal és szak-
mai elhivatottsággal végzik tűzoltási és mentési munkáikat. 

HÍRADÁS A RÉPCELAKÉRT EGYESÜLET MUNKÁJÁRÓL

Az őszi vetélkedőn a családok apra-
ja-nagyja versengett. 12 csapatot köszön-
tött Enginé Kozonics Mária, Gyöngyi. 
A versenyzők tíz feladatot kaptak: Répce-
lak története és egyéb izgalmas kérdése-
ket. A Kámán, a Szalai-Mezei és a Csorba 
család végzett az élen, akik értékes nyere-
ményekkel gazdagodtak.

Ezen a napon az előadás, amit Nagy-
né Farkas Ritától hallhattunk lenyűgözte 
a hallgatóságot. Mindennapi szenvedé-
lyeink címmel a leggyakoribb szenve-
dély-betegségekről beszélt, és arról, hogy 

A közelmúltban jobbnál jobb programok közt válogathattak a répcelakiak. 
Minden érdeklődő megtalálhatta a számára legérdekesebbet. Ehhez a bősé-
ges kínálathoz, nagy mértékben hozzájárult a Répcelakért Egyesület tevé-
kenysége. Volt móka, nevetés a vetélkedőn, tánc, jókedv a bálon, érdeklődő 
részvétel az ismeretterjesztő előadásokon, szűrővizsgálat az egészségnapon, 
véradás, boltlátogatás, koszorúzás, emlékezés…

Zenét a Spontán Együttes, az ételt, italt 
a Műhely Étterem biztosította. A bál 
bevételét – mint a tavalyit is – jótékony 
célra fordítjuk.

Koszorúztunk: Radó Kálmán sírjá-
nál, és az 1956-os forradalom tiszteleté-
re rendezett ünnepségen.

Köszöntöttük a Répcelak Városért 
Díszoklevélben részesült díjazottakat.

A sok tarka, színes program után még 
sor kerül az egyesületek karácsonyváró 
műsorára, mi is elcsendesedünk és csalá-
dunkkal együtt készülünk az ünnepre hisz 

„Az ünnep az élet rangja, felsőbb ér-
telme. Készülj föl reá, testben és lélekben”

/Márai Sándor/
Egyesületünk és a magam nevében 

kívánok békés, szép, boldog karácsonyt 
Répcelak minden lakójának!

A Répcelakért Egyesület nevében: 
Vizvárdy Tamásné 

ezeket hogyan kezelje és fogadja a beteg, 
és hogyan tud leghatékonyabban segíteni 
a család, a szűkebb és a tágabb környezet. 

Egy egészen más jellegű este is volt, 
amikor Spitzer Gyöngyi előadóművész, 
életszemléleti tanácsadó beszélt a hét-
köznapi élet mágiájáról, a tudatosság 
teremtő erejéről.

November 19-én az Egyesületek a 
Városért Városi Bál vette kezdetét. Szabó 
József polgármesterünk volt a bál fővéd-
nöke, aki köszöntője után megnyitotta a 
jókedv kapuját, kezdődött a vigadalom. 
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A NYITOTT TÉR KK EGYESÜLET HÍREI

Mennyit tudott tenni egyesületünk 
programkínálatával városunk kulturális 
palettája színesítése érdekében?

A statisztika szerint 23 alkalommal 
kínáltunk képzőművészeti-, irodal-
mi-, ismeretterjesztő-, zenei- és nép-
tánc-programokat, gazdagítva Répcelak 
kínálatát.

Ám munkánk eredményességét nem 
a számok tükrében látom fontosnak, 
hasznosnak! 

Tevékenységünk elismeréseként él-
vezzük a város vezetőinek, a képvise-
lő-testületnek a bizalmát, anyagi támo-
gatását, amit ezúttal is köszönünk!

Örömünkre szolgál, hogy rendez-
vényeinken – a már kialakult törzskö-
zönségen túl- egyre többen megjelentek, 
ami visszajelzés arról, hogy sikerült töb-
bek számára érdekes, értékes programot 
szervezni. Bízom abban, hogy sok kel-
lemes élményre, szívet-lelket melengető 
pillanatra, az új információkra szívesen 
emlékeznek.

Nekünk, szervezőknek – mint édes-
anyának mindegyik gyermeke – minden 
tervezett, megvalósított eseményünk 
egyaránt kedves, fontos, valamilyen 
szempontból különleges, emlékezetes.

Mégsem idézhetem fel most va-
lamennyit! Szubjektív módon ki kell 
emelnem néhányat, de bevallom, na-
gyon nehezen tudtam választani, hisz a 
programokban szereplő előadók, témák, 
művészek mindannyian értékesek és kö-
szönettel tartozunk nekik, hogy eljöttek 
hozzánk. A kiválasztásnál arra töreked-
tem, hogy egyesületünk programjainak 
sokszínűségét mutassam be.

Településünk 750 éves évfordulója 
kapcsán kiváló előadók által gazdagod-
hattunk a Répce-völgye őstörténetével, 

„ A kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban kevesek 
számára rezgő délibáb, hanem a mindennapi élet szerves része.”

Spiró György

Miklós tragikus sorsát, fájdalmasan gyö-
nyörű verseit.

Nagyszerű élmény volt a Dalabai 
együttes koncertje, akik az ősi hangokat, 
gondolatokat a közös nyelven, a zene 
nyelvén szólaltatták meg.

Az Ümmögő együttes lelkes csapata 
színvonalas fellépéseivel, a KisKalinkó 
megszervezésével egyesületünk büsz-
kesége. A környező települések ünnepi 
alkalmain szívesen látott, keresett sze-
replők. Ezúton is köszönet a vezetőnek, 
Gömböcz Róbertnek és a fellépő társai-
nak, hogy vállalták és szerepeltek Ópusz-
taszeren, a Magyarok Országos Gyűlése 
rendezvényen. (Az előző lapszámban 
olvashattuk Papp Kíra élménybeszá-
molóját) Köszönjük, hogy Répcelak és 
egyesületünk jó hírnevét vitték!

Elismerésünket fejezzük ki a művé-
szeti iskola diákjainak és a felkészítő ta-
nároknak, a kiállításokon nyújtott zenei 
szereplésért, a kiállított alkotásokért.

Méltó keretet adott a fesztiválkor 
rendezett kiállításunknak a Gyöngy kó-
rus színvonalas szereplése, az alkalom-
hoz illő dallamok megszólaltatása.

Köszönjük a harmonikus, készséges 
együttműködést a művelődési ház és a 
könyvtár munkatársainak, az egyházi fe-
lekezeteknek. 

Örvendetes és megnyugtató, hogy 
van lelkes, aktív tagságunk, megbízha-
tó tanácsadóink, és érdeklődő közön-
ségünk.

Hittel és lelkesedéssel dolgozó ve-
zetőségünk bízik abban, hogy egyesü-
letünk eddigi munkájával, közhasznú, 
kulturális tevékenységével örömet, érté-
keset, érdekeset tudott közvetíteni.

Tisztelettel, szeretettel köszöntök 
minden kedves olvasót és kívánok bol-
dog, békés ünnepeket és a 2019. évben 
is kellemes találkozást a rendezvénye-
inken!

A Nyitott Tér KK Egyesület  
vezetősége nevében: Mészáros Imréné

megismerhettük a Barthodeiszky, majd a 
Kisfaludy család répcelaki vonatkozásait.

A Semmelweis-évforduló kapcsán 
betekintést nyertünk az „anyák meg-
mentőjének”küzdelmes életébe, az or-
vostudomány fejlődésébe.

Kuriózumnak számított Erdélyi Já-
nos filmrendezővel való találkozás, be-
szélgetés, az Ily korban szabadon című 
film vetítése.

Felejthetetlen Horváth Imre karnagy 
szenvedélyes előadása, Bach: János pas-
sio című művének zenei elemzése, a dal-
lamok kifejező erejének bemutatása.

Csodálatos, ünnepi hangulatú, lé-
lekemelő volt „személyiségnek lenni a 
legtöbb” című kiállítás, ahol városunk 
díszpolgárának, korábbi egyesületi el-
nökünknek, Garas Kálmánnak a szug-
gesztív, mély humánumot tartalmazó 
fotóművészetében gyönyörködhettünk.

Büszkeség tölthette el nemcsak a 
szülőket, rokonokat, hanem mindnyá-
junkat, akik részt vettünk az augusztusi 
kiállításunk megnyitóján. Amatőrnek 
legkevésbé nevezhető szobrászhallgató, 
a répcelaki kötődésű Varga Eszter tárla-
ta váltotta ki csodálkozásunkat, elisme-
résünket. Megtiszteltetés volt nemcsak 
Eszternek, de egyesületünknek is, hogy a 
tanára, a világhírű szobrászművész Colin 
Foster nyitotta meg a kiállítást, (a mű-
vész rácsodálkozott a főterünkre és tet-
szését fejezte ki).

Varga Richárd előadóművész igazi 
irodalmi gyöngyszemekkel ajándékozott 
meg bennünket Ady Endre, József Attila, 
Nagy László, Weöres Sándor… és saját 
megzenésített verseinek az előadásával.

Emlékezetes, mély érzelmeket kivál-
tó volt, mikor Gerbert Judit színművész 
tolmácsolásában hallhattuk Radnóti 
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Egyesületünk az egész év folyamán hét-
végeken rendszeres szolgálatot látott el a 
város kül- és belterületén. De egyéb fel-
adataink is voltak: önkormányzati, egy-
házi, sport, művelődési otthon, oktatási 
intézmények rendezvényeinek biztosítá-
sát is elláttuk. A pénteki piaci napon is 
találkozhatunk egy-egy polgárőrrel.

A Magyar Labdarúgó Szövetség tá-
mogatta egyesületünket, a támogatás 
összegéből az új formaruháink egy részét, 
meg tudtuk vásárolni, majd 300x100 
Bűnmegelőzési program keretében ka-
pott támogatásból újabb formaruhák 
megrendelésére nyílt lehetőségünk. Az 
önkormányzattól és a Belügyminisztéri-
umtól kapott támogatásokat működési 
költségekre fordítottuk. Így tudtunk 
részt venni oktatásokon, továbbképzése-
ken, szakmai fórumokon és az Országos 
Polgárőr Napon, amely június 23-án 
került megrendezésre Baján. A rendez-
vényen ismerte el Bakk Jenő önzetlen 
segítő munkáját a Polgárőr Érdemkereszt 
Arany fokozatával az Országos Polgárőr 
Szövetség. A rendezvényen a Répcelak-

ért Közhasznú Egyesület néhány tagja is 
részt vett. 

Majd június elején a rendőrséggel kö-
zösen biztosítottuk a Répcelaki Fesztivál 
lebonyolítását.

Június 21-én került sor a Megyei pol-
gárőrnap megrendezésére. Mivel 2018 
a Családok Éve, ezért a hagyományos 
„Járőr CsapatVerseny”-en kívül Családi 
vetélkedőt is rendeztünk. Mindkettőn 
eredményesen szerepeltünk. Az verse-
nyeket követően, ünnepség keretében 
díjazták a versenyzőket, Bíró Józsefné is 
itt vette át a Kiváló Polgárőr kitüntető 
címet, valamint Szalainé Kutasi Ildikó a 
Polgárőrség Támogatásáért Emlékérmet. 
Az ünnepségen a Répcelaki Gyöngy kó-
rus énekelte a Himnuszt és a Szózatot, az 
ünnepség után az ő műsorukkal fejező-
dött be a rendezvény.

Iskolakezdéskor segítettük az iskolába 
igyekvő kisdiákok átkelését a zebrákon, 
mindenszentek és halottak napján a teme-
tőben és környékén éjjel-nappal láttunk el 
szolgálatot. Nem szeretnék megfeledkez-
ni a répcelaki egyesületekkel való közös 

POLGÁRÕRSÉG HÍREI
Egyesületünk mozgalmas évet tudhat maga mögött. Már tavasszal megyei 
és helyi szinten is nagyon sok programon vettünk részt. Majd az önkor-
mányzat által biztosított szolgálati helyiséget szépítettük folyamatosan. Itt 
szeretnénk megköszönni Németh Gyuláné felajánlását a Jókai utcából, aki 
a függönyökkel hozzájárult a helyiségünk otthonossá tételéhez. A fűtésünk 
sajnos még mindig nem megoldott, mert az elmúlt évben pályázati pénzből 
vásárolt infrapanelt még mindig nem sikerült felszerelni. 

munkáról sem. Városi Bál, Civil Kará-
csony, valamint az Sportbál, Óvodabál, 
Iskolabál és Alapítványi est támogatásáról. 

Szolgálati motorkerékpárokkal gya-
rapodott egyesületünk az Országos Ren-
dőr-főkapitányság jóvoltából, jelenleg 3 db 
motorkerékpárunk van, amely nagymér-
tékben, megkönnyíti a polgárőrök mun-
káját. Itt szeretném megemlíteni, hogy a 
motorkerékpárok üzemeléséhez az üzem-
anyagot az idei évben Varga J. Sándor, a 
biztonságos közlekedéshez szükséges bu-
kósisakokat a Bíró család vásárolta meg. 
A Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. A könyvelésünket készíti.

A fentieken kívül még köszönetemet 
szeretném kifejezni mindazoknak, akik 
bármilyen formában segítették munkán-
kat, Szabó József Polgármester úrnak, 
Szalainé Kutasi Ildikó képviselő asszony-
nak, Répcelak Város Képviselő-testüle-
tének és minden polgárőr társamnak az 
önzetlen, segítőkész munkájáért, vala-
mint családtagjaiknak a sok-sok türele-
mért és támogatásért.

Kívánok minden polgárőrtársamnak, 
családtagjaiknak, Répcelak város lakó-
inak, egyesületünk minden támogató-
jának és együttműködő partnereinknek 
áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új esztendőt!

 Könczölné Bernáth Ilona 
elnök

JUBILEUM, SOK VENDÉGGEL

Részt vett az eseményen Jakab István 
a MAGOSZ /Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Országos Szövet-
sége/ elnöke, az országgyűlés alelnöke. 
Jelen voltak a város vezetői, így Szabó 
József polgármester, a képviselő-testület 
tagjai, Böröndyné Nagy Anikó aljegyző, 
Molnár Lászlóné pénzügyi csoportve-
zető. Megtisztelte az eseményt Szijártó 
László, a megyei közgyűlés tagja, bizott-

A Gazdakör Répcelak 25 évvel ez-
előtt alakult. Az évfordulót 2018. 
december 1-én ünnepelte az egye-
sület. A tagságon kívül sok vendég 
is elfogadta a meghívást. 

sági elnök, Rácz Károly a MAGOSZ Vas 
megyei elnöke, Dr. Pusztavámi Márton 
a Vas Megyei Agrárkamara elnöke, Őri 
Aliz megyei igazgató, Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara, Gágyor Klára megyei 
elnöki kabinetvezető, és a megyei gazda-
körök elnökei közül néhányan.

Dr. Németh Kálmán elnök ismer-
tette a 25 év történetét. A megalakulás 
idején sokan foglalkoztak sertéstartással. 
A gazdák felhasználták a savót, amely a 
sajtgyártás mellékterméke és kiváló sertés-
takarmány. A felvásárlásokat és a tenyészál-
lat-beszerzést a helyi termelőszövetkezet 
koordinálta. Viszont a 90-es évek elejétől 
a szövetkezet egyre zsugorodott, tevékeny-
ségét a megalakult gazdakör vette át.

Köszöntötték a jelenlevő Balassa József 
és Szabó Anna volt elnököket, akik kistér-
ségi elismerésben részesültek. Ugyancsak 
köszöntötték Németh Jánosnét, akinek 
férje is gazdaköri elnök volt. Ő sajnos már 
nincs köztünk.

Az elnök, saját maga által írt „A Rép-
celak Gazdakör 25 éve” című könyvet 
adott át a vendégeknek. A könyvet min-
den gazdaköri tag is megkapta. 

Utána Jakab István tartott előadást az 
agrárium aktuális kérdéseiről, majd álló-
fogadás következett, ahol a helyi vendég-
lő kínálatán kívül bemutatkozott a helyi 
sajtmesterek csapata is. Tevékenységüket 
Dömötör Sándor ismertette.

Dr. Németh Kálmán elnök
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VOLT EGY GIMNÁZIUM

Répcelakon 1964 szeptemberétől 1971 
júniusáig működött gimnázium. 1968 
és 1971 között négy évfolyam végzett, 
120-an kaptak érettségi bizonyítványt.

Mi, egykori diákok fél évszázad eltel-
tével találkoztunk. Dr. Németh Kálmán 
diáktársunk javaslatára 2018. február-
jában összegyűltünk, mi szervezők. Le-
gyen egy nagy találkozó a Répcelakon 
érettségizett diákok részvételével! Az öt-
letet örömmel üdvözöltük és hozzálát-
tunk a szervezéshez. Az időpontot 2018. 
október 6-ra tűztük ki. Szétküldtük a 
meghívókat és vártuk a jelentkezéseket. 

„Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

Ady

Elérkezett a nagy nap! A Répcelaki 
Móra Ferenc Általános Iskola és AMI 
épületében izgatottan vártuk diáktár-
sainkat. Négy tanárunk is megtisztelt 
bennünket: Vámos Ferencné Fábrics 
Mária, Tőkés Tiborné, Szalai Piroska 
és Dancs István. Hát volt rácsodálkozás, 
meglepődés: Hogy is hívnak? Mondd 
a neved!... Bejártuk az iskola azon ré-
szét, ahol tantermeink voltak és közben 
anekdotáztunk. Később átvonultunk 
a művelődési házba. Itt szép ünnepség 
vette kezdetét. Megemlékeztünk azok-
ról a tanárainkról, diáktársainkról, akik 
már nem lehettek velünk. Tiszteletükre 
előző napon koszorút helyeztünk el a 
temetőben. 

Dr. Németh Kálmán köszöntője 
után Németh Jánosné Kiss Márta szava-

latát hallgattuk. Majd Szabó József pol-
gármester úr osztotta meg velünk gon-
dolatait. Ezután rövid történet hangzott 
el a gimnázium működéséről. Az évfo-
lyamok képviselői beszámoltak az osz-
tálytalálkozókról. Gyönyörködhettünk 
a répcelaki Ümmögő néptáncegyüttes 
táncaiban. A műsort a Répcelak törté-
nete című film vetítése zárta. A feleme-
lő ünnepséget ebéd és késő délutánba 
nyúló kötetlen beszélgetések követték. 
Találkozunk még! – ígértük egymásnak.

Az érzéseket nem lehet eléggé sza-
vakkal kifejezni. Bízom benne, hogy 
valamennyi tanárunk és diáktársunk iz-
galmas, tartalmas, szép éveket töltött a 
répcelaki gimnáziumban. 

A szervezők nevében:  
Pusztai Miklósné

LEZÁRULT A ZÖLD VÁROS PROJEKT

A programok megvalósítása során 
örömmel tapasztaltuk az óvodás és 
iskolás korosztályok érzékenységét, 
– köszönhetően oktatási és nevelési 
intézményeink kiváló munkájának – 
pozitív hozzáállását környezetünk vé-
delme iránt. 

A program lezárása nem jelenti 
azt, hogy a környezetvédelmi prog-
ramokat, kampányokat lezárjuk a 
településen. A pályázat anyagi lehe-
tőséget teremtett eszközbeszerzésekre 
(pl. tájékoztató táblák, szelektív gyűj-
tőedények, újra-poharak), amelyeket 

Ez év áprilisában kezdtük a TOP-
2.1.2-15-VS1-2016-00010 szá-
mú „A Répcelak belterület 86-os 
számú főút melletti területének 
komplex városképi fejlesztése” 
megnevezésű projekt szoft ele-
meinek megvalósítását, melynek 
célja a lakosság környezettuda-
tos magatartásának erősítése volt. 
A hangsúlyt az élővilág védelmére, 
az energiahatékonyságra, a hulla-
dékok minimalizálására helyeztük. 

Köszönjük lelkes önkénteseink se-
gítségségét! Köszönjük mindazoknak, 
akik részt vettek rendezvényeinken, és 
ha csak apró lépéssel is, hozzájárultak 
a célok eléréséhez. 

a jövőben is tudunk a rendezvénye-
ken hasznosítani. A projekt folyamán 
megkíséreltük „zöldíteni” városunk 
legnagyobb kulturális eseményét, a 
Répcelaki Fesztivált. A zöld poharak 
és a szelektív hulladékgyűjtés beveze-
tését elkezdtük, sajnos kicsi sikerrel. 
Bízunk benne, hogy a kezdeményezés 
évről-évre elfogadottabb lesz a lakos-
ság körében. 

Köszönjük Böröndi Judit környe-
zetvédelmi mérnök munkáját, aki nél-
kül a projekt nem valósulhatott volna 
meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Mindig is sokra tartottam a pedagóguso-
kat – ők a jövő nemzedékért felelős tanítók, 
akiknek nem szabad hibázni. Ha jó beleg-
ondolunk, a legrégebbről fennmaradt nevek 
mind bölcselőké, másokat okítóké voltak. 
Olyan embereké, akik a legértékesebb árut, 
a tudást birtokolják, és adják át. Ennek fo-
lyományaként sosem gondoltam a pedagó-
gus szakmára olyan aspektusból, hogy egy 
karriergyilkos munka. Pedig az. Mostani 
portréinterjúm, Szoporyné Szabó Piroskával 
döbbentett rá erre. 

Egy iskolában kevés előrelépési lehetőség 
van: igazgató, igazgatóhelyettes…és ennyi. 
Aki ezt a pályát választja, annak számolni kell 
azzal, hogy az utolsó napon ugyanazt írják a 
neve mellé, mint az elsőn: tanító, tanár. 

Valami mégis rávisz embereket arra, 
hogy beleálljanak ebbe. Szabó Piroska Csep-
regen már egészen kislány korában tudta, 
hogy erre vágyik. 

Már édesanyám is tanár szeretett volna 
lenni, de neki nem volt lehetősége erre. Az-
tán az ő álma egyszer csak az enyém lett…. 
Helyben végeztem a gimnáziumot, 42 fős osz-
tályban. Engedélyem volt arra, hogy szünetben 
az osztályban maradva korrepetálhassam a 
társaimat – ez kivételezett helyzetnek számí-
tott akkoriban. Itt döbbentem rá igazán, hogy 
mennyire élvezem, hogy a szavaim révén a tár-
saim megértik azt, amit esetleg az órán nem si-
került. Ez az, gondoltam, ezt akarom csinálni! 
És jelentkeztem a szombathelyi tanárképzőre.

Izgalommal telten, szinte rettegve érke-
zett meg a nevenincs kisvárosi gimnázium-
ból a pedagógusképzés vasi fellegvárába. Félt, 
hogy a nagynevű iskolákból érkezett csoport-
társakkal nem fogja tudni tartani a lépést. 

Amikor először névsort írtunk, csak az én 
nevem mellett szerepelt egy név nélküli iskola: 
Gimnázium, Csepreg. Mit keresek én itt? – 
kérdeztem magamtól.

Aztán eltelt az első félév, és az ijedtség 
elmúlt. Mát tudta, hogy jó helyen van. Szár-

PORTRÉ: SZOPORYNÉ SZABÓ PIROSKA

nyalni kezdett, tehetsége, szorgalma kibon-
takozott. Kitüntetéses diplomával végezte 
el a főiskolát. 1979-et írtak. Vas megyében 
egyetlen település volt, ahol abban az évben 
matematika-orosz szakos tanárt kerestek: 
Répcelak. Sosem járt itt előtte. De ugrott. 
Egyenesen a mélyvízbe: albérletbe költözött 
és osztályfőnök lett. 

A legjobb dolog egy tanár életében osztály-
főnöknek lenni. Minden tanítvány különleges, 
de azok a gyerekek a tieid – kimondhatatlan 
felelősség és örömforrás. Ezért is terveztem úgy, 
hogy a pályám végén még egyszer át akarom élni 
ezt az érzést – ugrunk kicsit előre az időben. 

A ’80-as évek eleje családi boldogságot 
hozott: megszületett Adrienn, majd hamaro-
san, 1986 tavaszán Zoltán is. És szinte vele 
egy időben jött a felkérés az igazgatóhelyet-
tesi posztra. Nagyon fiatal volt ... két kicsi 
gyerekkel ... és végül éppen emiatt fogadta el.

Úgy gondoltam, hogy a gyerekek mellett – 
mivel nagyszülői segítségre nem számíthattam 
– több olyan feladatban tudok kiteljesedni, 
amit otthon is el lehet végezni, akár éjszaka is. 
Szerencsére kicsi az alvásigényem, mindössze 
négy óra – ezért belevágtam. Így azonban saj-
nos a gyerekektől – akik miatt pedagógus let-
tem – távolabb kerültem. De úgy gondoltam, 
ezzel többeken segíthetek.

Közben megszületett Anita is, és kö-
vetkeztek a 90-es évek, ami rengeteg válto-
zást hozott. Megszűnt az oroszoktatás, így 
be kellett vállalnia az átképzést, németül is 
megtanulni. 93-ban pedig, az igazgató (Lov-
ranits Miklós – a szerk.) hirtelen halálát kö-
vetően Szoporyné Szabó Piroska meghozta 
élete addigi legnehezebb döntését: megpá-
lyázta a legmagasabb pozíciót, amit Rép-
celakon elérhetett. Még csak a harmincas 
éveinknek közepén járt. Három gyerekkel, 
egy forrongó, alakuló világban, ahol meg 
kellett tanulni önállónak, kezdeményezőnek 
és céltudatosnak lenni. Piroska mindig is 
jó tanuló volt. Ezúttal is elvégezte a leckét. 

Ebben az évben Répcelak Város Képviselő-testülete „Répcelak Városért 
Díszoklevél” adományozásával ismerte el Szoporyné Szabó Piroska mun-
káját. A hivatalos indoklás szerint a „díszoklevél azoknak adományozható, 
akik a település fejlesztése érdekében több éven át kiemelkedő munkát vé-
geztek” – például félreteszik saját álmaikat, hogy elősegítsék annak fejlő-
dését. Mint Szoporyné Szabó Piroska.

Húsz dolgos, kemény esztendő következett 
igazgatóként. Teljesen új szemlélet kellett. 
Jöttek a pályázatok, bele kellett tanulni ezek 
kihasználásába. Felelni a képviselő-testüle-
teknek, majd szembesülni a drasztikus gyer-
meklétszám-csökkenéssel. 

Néhány év alatt 21-ről 15-re csökkenet 
az osztályok száma. Státuszok szűntek meg, és 
ennek rendezése a vezető feladata. Sírni nem 
látott senki, de borzasztóan nehéz volt meg-
hozni néhány döntést, megfogalmazni azokat 
és elmondani az érintetteknek. 

A vezető azért vezető, hogy ő hozza meg 
a nehéz döntéseket. Akár annak árán is, 
hogy néhányan meggyűlölik. Hogy sokan 
nem értik meg. De a hozzáértők látták és 
látják ma is a kérlelhetetlen és megkérdője-
lezhetetlen elkötelezettséget. Azt mondják, 
hogy a legnagyobbak mindig felismerik, 
hogy mikor járt le az idejük. Hogy a csúcson 
kell abbahagyni. Ez volt a terv. 

Szorgos matektanár, szerető osztályfőnök 
akartam lenni végül. Az, amire feltettem az 
életem, amire esküdtem. Gyerekek között. 

De megint közbeszólt a sors. Megszer-
veződtek a tankerületek, és szükség volt 
tapasztalt, hozzáértő emberekre. Hívták, 
kérték Szoporyné Szabó Piroskát, menjen 
oda dolgozni. Mérlegelt ismét. Még na-
gyobb körzet – hiszen három egykori járás 
területe tartozik hozzá -, és még több lehe-
tőség a segítségnyújtásra. Sóhajtott egyet, és 
elvállalta. 

Fél éve sem voltam újra „sima, mezei” 
tanár. Rengeteg tervem volt a gyerekekkel, 
imádtam újra köztük annyi év után. Amikor 
őket elhagytam olyan volt, mintha a hazámat 
hagytam volna el. Borzasztó volt, sokkal rosz-
szabb, mint három évtizeddel ezelőtt. 

Mégis ment, mert hívta a kötelességtudat. 
Fél szemét most is mindig a répcelaki iskolára 
szegezi, és segít, ahol csak tud. Amikor bele-
egyezését kértem a róla készült írás véglegesí-
téséhez a következő sorokat írta: „A szeretet a 
világban körbejár. Van, akinek Te adsz sok sze-
retetet, van, akinek én próbálok, van, aki Ne-
ked, van, aki nekem. Nem mindig kölcsönösen 
árad oda és vissza az érzés. Erre mondom én, 
hogy a szeretet körbejár.” Tényleg. Talán egy 
kis része a város által odaítélt elismeréssel 
most célba ért. -wk-
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Répcelak település 750 éves jubileu-
mi ünnepe alkalmából az iskolában 
lezajlott rendezvények során minden 
osztály hosszan készülődött, és meg-
ismerkedett a városunk értékeivel. 
Diákjaink pályaműveket nyújtottak 
be a város által meghirdetett pályá-
zatokra. 

2018. szeptember 25-én a művé-
szetis növendékek (10 fővel) múze-
umpedagógiai órán a Szombathelyi 
Képtárban készítettek negatív techni-
kával egy faliképet Répcelakról. 

Szeptember 27-én, csütörtökön 
a hagyománnyá tett Helyi Értékek 
Napján az alsó tagozatosok répcelaki 
akadályversenyen vettek részt. A Rép-
ce folyóra, a Metszésre osztályon-
ként az általuk készített kis tutajokat 
eresztették, így jusson a Rábára és to-
vább-tovább. 

Az iskola egésze együtt a belső ud-
varon egy Emlékfát avatott, amelyre 
Vörös János fafaragó mester által 
készített, az intézmény igazgatóinak 
nevével ellátott táblácskákat és min-
den „iskolapolgár” (tanulók, tanárok, 
technikai dolgozók, hitoktatók, vé-
dőnő) által nevükkel ellátott parafá-
ból készült leveleket helyezett el. Az 
ünnepségen részt vettek még a város 
vezetői, a volt iskolaigazgatók hoz-
zátartozói, volt pedagógusai és a he-
lyi óvodások is, akik az iskolásokkal 
együtt boldogan engedték fel a szén-
savgyárban héliummal megtöltött 
lufikat. Reméljük, messze szálltak, és 
vitték a jubileumi évforduló alkalmá-
ból készült üzeneteinket. (Egyetlen 
lufiról kaptunk visszajelzést.) A te-
metőben nyugvó volt iskolaigazgatók 
sírhelyének megkoszorúzása ezután 
valósult meg. Egy időkapszulát ké-
szítettünk az iskola bejárati falába, a 
jelenlegi dolgozóinknak, tanulóink-

ÜNNEPET CSINÁLJ, HA PILLANATOKRA IS!

nak névsorával és fényképével ellá-
tott üzenetet, és egyéb információkat 
az intézmény és a város történetéből, 
jelen életéből. Az Emlékfa mögé egy 
tarka szilfa-csemetét ültettünk.

Büszkék vagyunk az iskolapar-
kunkra. A napközis tanulókkal 
megkíséreltük az iskolapark fáinak 
megjelölését kis táblácskákkal, mint, 
ahogy ez később megvalósult a város 
főterén is.

Szeretnénk mi is az elhasznált régi 
fatábláinkat kicserélni a városihoz ha-
sonló, időállóbb fémtáblákra. Így a 
nem környezetbarát laminált ismer-
tetőlapokra sem lenne többé szük-
ség a sok elültetett és a már meglévő 
fákhoz. Összességében 42 fát, bokrot 
ültettünk az elmúlt időben. 

A hon- és népismeret tantárgyat 
tanulók Répcelakról szóló kutató-
munkáit is kiállítottuk a pályázati 
anyagokkal együtt a városi ünnepség 
színhelyén, a sportcsarnokban. Töb-
bek között a testvérváros, Lég volt is-
kolaigazgatója is érdeklődéssel olvasta 
a gyűjtőmunkákat. Az ottani ünnep-
ség végeztével ezeket az iskola lépcső-
házában helyeztük el, és a másolatait 
megküldjük a városi könyvtárba és a 
helytörténeti körnek. Radó Kálmán 

„Ünnepet csinálj, ha pillanatokra 

is! ...Az élet gazdagabb lesz, ün-

nepibb és emberibb ..”

Márai Sándor

városunk kiemelkedő személyisége 
sírjának megkoszorúzásakor minden 
évben a hon- és népismeretet tanulók 
mindig jelen vannak. 

Az évfordulókból kijut még. Is-
kolánk Móra Ferenc nevét viselvén a 
kiskunfélegyházi Móra Ferenc Társa-
ság által rendezett Móra Fesztivállal 
párhuzamosan Móra Ferenc művei-
ből, főként a 100 évvel ezelőtt meg-
írt Kincskereső kisködmönből az alsó 
tagozaton 4 héten keresztül felolvasá-
sokat hallhattak tanítóinktól. Weöres 
Sándor és Károlyi Amy házasságkö-
tésére emlékező ünnepen művészetis 
növendékeink zenei hangversenyt ad-
tak Csöngén. Megtöltötték az Emlék-
házat zenéléseikkel, a költő-házaspár 
verseinek szavalataival az ostffyasz-
szonyfai iskolásokkal együtt. Mindig 
hagyunk az Emlékházban egy aján-
dékot, amely a művészetisek közös 
alkotása, ez évben városunknak az 
általuk készített címer-alkotását. Ze-
nei világnapi ünnepséget tartottunk, 
kórustalálkozót a környező iskolákat 
vendégül látva. Felléptek a mi gye-
rekeink mellett a belediek és több 
sárvári iskola kórusa. A felsősöknek 
interaktív zenei órák adtak élményt 
forgószínpadszerű váltásban. 
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AZ AJAKHERPESZ KEZELÉSE

Az elsődleges fertőzés közvetlen bőr-
kontaktussal vagy közös evőeszközök 
törölközők stb. közvetítésével törté-
nik. Több hét lappangási idő után 
jelennek meg a bevezető tünetek: 
viszketés, égő érzés, érzékzavar, majd 
a tipikus tünetek: fájdalmas bőrpír, 
mely az ideggyulladásnak köszönhető, 
duzzanat, hólyagok. Pár nap után a 
hólyagok gennyessé válnak, felszakad-
nak, fekélyek maradnak vissza. A bőr-
tüneteket láz is kísérheti. A betegség 
7-10 nap alatt nyomtalanul gyógyul a 
következő reaktiválódásig.

Már a legelső tünetek megjelené-
sénél hatásos lehet Aspirin bevétele. 

A herpeszvírusok igen sokféle betegséget okozhatnak a szervezetben. Az 
ajakherpeszt leggyakrabban a Herpes Simplex vírus okozza mely gya-
korlatilag egyidős az emberiséggel. Ha a fertőződés bekövetkezik, a vírus 
egész életen át a szervezetben marad az érzőidegek mentén felkúszik,és 
bizonyos körülmények hatására újra és újra aktiválódik.

Megelőzhető a hólyagok kialakulása 
aciklovír hatóanyagú (Zovirax, Tel-
viran, Herpesin, Virolex stb.) tablet-
ták alkalmazásával. Ezek vényköteles 
készítmények. Ha gyakori a kiújulás 
érdemes orvoshoz fordulni. Esetleg 
immunerősítő (Isoprinosine tabletta 
vagy szirup) felírására is szükséges le-
het. Jó tapasztalatokat írtak le Lizin 
tartalmú tabletták alkalmazásával pl. 
Epavir kapszula (12 év felett), Lizin-C 
kapszula, amely gyerekeknek is adható.

A bőrtünetek megjelenésekor 
aciklovír hatóanyagú kenőcsök al-
kalmazhatók. 12 éves kor alatt el-
lenjavallt! Enyhülést nyújthatnak a 

herpesztapaszok, a különféle gyógy-
növénytartalmú krémek pl. Richtofit 
herpeszgél, Herpesil gél, Lipoherp 
krém, propolisz tartalmú krémek. 12 
évnél fiatalabb gyermekeknél ezek 
használata javasolt. 

A hólyagok felszakadása után már 
nem javasoltak a krémek, inkább kér-
jünk a patikában szárító és fájdalom-
csillapító pasztát. Elősegíti a gyógyu-
lást.

Az ajakherpesz spontán is meggyó-
gyul nyom nélkül, kiújulásával azon-
ban számolni kell. Figyeljük meg a 
provokáló tényezőket, segíthet a meg-
előzésben. Herpeszben szenvedőkkel 
kerüljük a közvetlen kontaktust. Ál-
talában ártalmatlan betegség, ám ha 
szem környékén jelenik meg, azonnal 
kórházi ellátást igényel!

Boldog karácsonyt, jó egészséget!
dr. Varga-Török Viktória

szakgyógyszerész

Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve, 
megvolt szívem minden kedve.”
Tehát mindent megteszünk azért, 

hogy megvalósuljon életünkben Má-
rai Sándor írásának tartalma: „Min-
den napból, a legközönségesebb, si-
vár hétköznapból is ünnepet csinálj, 
ha pillanatokra is! Egy jóindulatú 
szóval, méltányos cselekedettel, ud-
varias mozdulattal. Nem kell sok az 
emberi ünnephez. Minden napba be-
csempészhetsz valamilyen varázslatos 
elemet… Az élet gazdagabb lesz, ün-
nepibb és emberibb, ha megtöltöd a 
hétköznapok néhány percét a rendkí-
vülivel, az emberivel, a jóindulatúval 
és az udvariassal; tehát az ünneppel.” 

Mindnyájunknak áldott kará-
csonyt kívánok!

Dr. Mesterházyné  
Jánosa Magdolna
intézményvezető

beszédstílusát; csúnya káromkodá-
saikat, egymás durva megszólítását; 
hogy az online világ veszélyei lesel-
kednek gyermekeinkre és számtalan 
más fogyasztóvilági problémákat, 
amik itt is már éreztetik hatásukat: a 
családban, az iskolai „nagycsaládban” 
is. Pedig a maradandó tőke az ember 
életében nem a pénz, hanem a pozi-
tív szabadság: az erkölcs, a tudás, a 
munka és a lemondás ereje. Érezzük 
azt is, hogy az iskolában dolgozók, a 
nevelő-oktató munka végzői – mint 
a korábbi századokban is mindig- a 
„nemzet napszámosai”, akiknek a tár-
sadalmi, anyagi-erkölcsi megbecsült-
sége napról-napra egyre kevesebb. 
De továbbra is tesszük a dolgunkat, 
teszem én is a dolgomat, még akkor 
is, ha valaki- Arany János szavaival 
mondva: 

„...bevert sárral:
Nem pöröltem,
félreálltam, letöröltem. 

Igazi ünnepi élményt nyújtott mind 
a szereplő gyerekeknek, mind a né-
zőknek az 1956-ról szóló műsorunk. 
Az év országos jubileumait megtar-
tottuk: Mátyás-év („Szelfizz Mátyás-
sal!” pályázat „Semmelweis-ikon”, az 
országos témahetekhez, a Boldogsá-
góra (Dr. Bagdy Emőke a fővédnöke) 
programhoz kapcsolódtunk. Készü-
lünk az iskolai versenyekre (kiemel-
ten a nyelvi versenyekre, Vas Megyei 
Értéktár vetélkedőjére, amelynek 
2. fordulója után 2. helyen állunk), 
az alapítványi estre, az adventi hang-
versenyekre, az iskolai karácsonyi ün-
nepi műsorra, adventi vásárra, reggeli 
adventi éneklésekre. 

Mindezeken és egyéb tanórákon 
kívüli, a hétköznapi rendezvénye-
inkben, programjainkban, minden-
napjainkban is törekszünk az ünnepi 
pillanatok megélésére. Az azonban 
elszomorít, hogy megtapasztaljuk: a 
gyermekeink médiából kölcsönzött 
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60 ÉVES A RÉPCELAKI KÖNYVTÁR

Könyvtárunk november 15-én a műve-
lődési ház színháztermében ünnepelte 
alapításának 60. évfordulóját. Nagyon 
megtisztelő érzés volt, hogy a lerakott 
közel 80 db szék mindegyike gazdára 
talált, hiszen a város vezetése, a me-
gyei könyvtár vezetői küldöttsége és a 
könyvtár használói is közös ügyüknek 
érezték az évforduló megünneplését. 

A különleges naphoz különleges 
levezetés is társult, hiszen az ünnepség 
alatt nagy szerepe volt kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt: az általános iskola 
4. osztályos diákjai, Nagyné Szabó Tí-
mea osztályfőnök vezényletével nem 
csak állandó vendégei a könyvtárnak, 
hanem élményeiket összegyűjtve fel is 
olvasták azokat az ünnepség keretében. 
Így tettek Verskedvelőink is, akik saját, 
szívhez szóló versekkel készültek e jeles 
alkalomra. Az ünnepi köszöntések el-
hangzása és a 60. évfordulóra készített 
kisfilm megtekintése után tortaszelésre 
és jó hangulatú állófogadásra került sor. 

„…10 évvel ezelőtt, egy alig több mint 21 éves fiatal egyetemista megpá-
lyázta a könyvtár által kiírt könyvtáros asszisztensi állást, melyet az akko-
ri vezetés döntése alapján meg is nyert, és 2008. augusztus 4-én elkezdett 
élete első és azóta egyetlen munkahelyén dolgozni. A könyvtár akkor volt 
50 éves. 10 évvel később, 2018-ban a könyvtár betöltötte alapításának 60. 
életévét. És ez a zöldfülű, tapasztalatlan, pályakezdő fiatalember most 
könyvtárvezetőként köszöntheti Önöket, köszönthet Benneteket. Fantasz-
tikus és felfoghatatlan érzés…”

kor is. Hiszen folyamatosan meg kell 
újulni, alkalmazkodni kell az adott kor 
helyzeteihez, körülményeihez, új ötle-
tekre, kihívásokra van szükség, hogy a 
mindenkori könyvtárhasználó mindig 
minden körülmények között elégedet-
ten távozzon a könyvtár épületéből. 

Bízom benne, hogy a mi könyvtá-
runk egy olyan könyvtár, ahova jó be-
térni, ahova jó visszatérni, és amire jó 
visszaemlékezni. Ahonnan a szomorko-
dók vidáman, a mosolygósok pedig még 
nagyobb vigyorral az arcukon távoznak. 

Egy könyvtár fennmaradásához, 
fenntartásához, üzemeltetéséhez na-
gyon sok dologra van szükség. 

Hálával tartozom a mindenkori 
fenntartónak, a polgármestereknek, a 
képviselőknek, az önkormányzat min-
den munkatársának a különböző pénz-
ügyi és személyi támogatásokért.

Büszke vagyok az eddigi könyvtáro-
sokra, a jelenlegi kollégákra, hogy min-
dig, minden helyzetben megtalálták és 
megtaláljuk a könyvtár érdekeit. 

Viszont, akiknek a legtöbbet kö-
szönhetünk, akik nélkül semmit nem 
érne az egész „könyvtárosdi”, akik nél-
kül semmi nem lenne ugyanaz, azok 
a könyvtár használói, az olvasóink: 
A babakocsiban érkező sírós, nevetős 
tipegők. A bölcsődéből, óvodából hoz-
zánk látogató mosolygós bölcsiseink, 
ovisaink. Az iskolából érkező fáradt 
diákok. A munka és a gyereknevelés 
után egy kis kikapcsolódásra vágyó 
anyukák, apukák. És a kiskerteket már 
megmunkáló nagymamák, nagypapák, 
nyugdíjasok. Az olvasóink, akik évről 
évre egyre többen vannak. 

Ezek alapján, és a mostani ünnep-
ség résztvevőinek létszámából is megál-
lapítható, hogy Répcelakon a kultúrá-
nak és könyvtárunknak nemcsak dicső 
múltja és fényes jelene van, hanem jö-
vője, szép jövője is lesz. 

Büszke vagyok az elmúlt 60 évre, és 
az elmúlt 10 évre.

Büszke vagyok arra, hogy itt dol-
gozhatom.

Boros András 
könyvtárvezető

De mit is érdemes tudni könyvtá-
runkról?

60 év telt el azóta, amióta első 
könyvtárosunk Balassa Béláné 1958. 
elején kinyitotta az akkori kultúrház 
nagytermében elhelyezett, háromajtós 
vas könyvesszekrény egyik ajtaját. Elvira 
néni akkori lelkes és nehéz körülmények 
közti munkásságát később Rácz János, 
Király Gyula, Brenner Tóbiásné Olga 
néni, Berkovits Katalin, Hay András-
né Gáll Mária, majd Gazdag Erzsébet 
és Nagy Károlyné Csuka Éva követte. 
Közben a régi épületből tűzoltó szertár 
és kisbolt lett, a kultúrház és a könyv-
tár pedig 1990-ben elköltözött jelenlegi 
helyére. Az évtizedek alatt a helyszín és 
a könyvtárosok személye ugyan folya-
matosan változott, cserélődött, de az el-
hivatottság, a lelkiismeretes, becsületes 
munka mindig változatlan maradt.

Egy könyvtár életében 60. szüle-
tésnap szinte olyan, mint a többi: dol-
gozni kellett előtte is, utána is és ak-

A 60. évfordulóra készített torta
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RÉPCELAKI LELKI SZÁLAK... 

NÉGY ÜZENET, NÉGY AJÁNDÉK

A Szent István király szobor megáldása 
óta, elindult a hittanos tanév is. Folyik 
az elsőáldozók felkészítése. Köszönjük 
a szülők támogatását. Nyilván hitta-
nosnak lenni plusz feladat, mert az 
iskolai hittanóra mellett a vasárnapi 

E csoda alapján négy egyszerű üzenetet 
szeretnék megfogalmazni és ajándékba 
adni mindenkinek.

Amikor Isten elindul a földre, vele 
együtt minden és mindenki megmoz-
dul. Egy roppant államgépezet, köz-
igazgatási rendszer, utazási és szolgálta-
tó szektor lendül mozgásba, mert Isten 
elindult a földre. A felszínt kapirgálva 
csak az látszik, hogy politikai, gazda-
sági érdekek törnek elő, hatalmi szem-
pontok érvényesülnek, de az átlátha-
tatlan emberi mozgások szövevényébe 
belekerül egy szál, egy fiatal ember éle-
tén keresztül, aki jegyesével-feleségével 
irracionális útra indul, hogy egy hetes 
utazás után ott legyen, ahol Mikeás 
próféta szerint lennie kell és a földre 
induló Isten megérkezhessen Betle-
hembe.

Már sokan megkérdezték: – Sikerült-e beilleszkednem ide? Poénosan 
szoktam válaszolni: – Muszáj volt! Nyilván a hatodik költözés tíz év alatt 
elég rugalmassá tette az embert, de már plébánosként talán sikerül megál-
lapodni itt. Az eltelt öt hónap alatt nem értem utol magamat, de dolgozom 
rajta. Hálás vagyok az itt élő kedves emberekért, a munkatársaimért és 
a lehetőségekért. Bár még sokat kell tanulnom, látnom és megértenem. 
Imádság és párbeszéd viszi előbbre a keresztény közösséget, hiszen arra 
hívott meg minket Isten, hogy megkönnyítsük egymás életét a szeretetben. 

Ki ne ismerné a karácsonyi történet Lukács evangélista által megírt vál-
tozatát. “Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár 
rendeletet adott ki: írják össze az egész földet…….” ( Lk 2,1 ) Lukács 
koncepciójához hozzátartozik, hogy Jézus születését egyszerre világtörté-
nelmi és nemzeti-történeti összefüggésbe helyezi. Globálisan és lokálisan 
is érzékelteti, hogy a magát világ-urának gondoló császár, a helyi kiskirály 
Ciréniusz, a szívtelen panziótulajdonosok, a nemzeti öntudattal szembe-
menetelő József, a megrettenő pásztorok és az angyalkórus  cselekvésének 
álarca mögött valójában a minden szálat a kezében tartó hatalmas Isten áll, 
aki ugyanakkor tehetetlen, másokra szoruló kisdeddé lesz éppen. 

percekkel, hasznos gondolatokkal. 
Most pedig készülünk a Jézuska-várás-
ra, a karácsonyi szentidőre.

A gondok újratermelődnek, aho-
gyan az örömök is. Mindeközben él-
hetünk a következő gondolatból: „Egy 
gyertya, nem veszít semmit, ha meg-
gyújt egy másikat.” (Alfred D’ Souza) 
Egy lélekmentő kéréssel fordulok a 
lakosokhoz: Ha van lakáshoz, ágyhoz 
kötött családtag és szeretne szentségek-
ben részesülni, akkor jelezzék felém. 
Beteget látogatni mindig hálás feladat. 
Kedves Mindenki! Segítsük egymást 
ügyesen és bátran! 

Szakál Szilárd plébános

szentmisére járás is hozzátartozik, a 
mindennapi imádkozás mellett. Vi-
szont ez így együtt adja az Istennel való 
barátságot, enélkül nehéz megsejteni 
jelenlétét és szeretetét az életünkben. 
Volt közben Átörökítő napunk vidám 

Amikor nem a lendület, hanem a 
hit visz. József és Mária ennek a hitnek 
a megajándékozottjai. Csak így érthető, 
hogy minden belső tiltakozásuk ellené-
re vállalkoznak az útra. Minden felelős 
apa tudja, hogy néhány nappal a gyer-
mek érkezése előtt már nem tanácsos 
az otthontól távol lenni, nem hogy útra 
kelni. Ez a hit viszi őket aztán végig és 
nem engednek a kísértésnek, hogy jó, 
elindultunk, de bölcsebb mégis visza-
fordulnunk. És ez a hit hordozza őket, 
amikor a célnál vannak és már-már be-
igazolódni látszik minden aggodalmuk, 
amikor nincs szállás. Olyan hitet kaptak 
tehát, amely belekapaszkodott Isten ne-
kik szóló személyes ígéretébe. Ez a hit a 
bizonysága annak, hogy az út, amelyen 
járnunk kell sohasem könnyű, de igenis 
végig járható.

Amikor a benső is megindul. Kü-
lönösen szeretném most hangsúlyozni a 
pásztorok félelmét. Azért is, mert abba 
az idillinek tűnő hétköznapi mozdu-
latlanságba gyakran belemerevedik az 
ő képük. Megindul a bensőjük. Fél-
nek. Maga a hír is felkavaró, hát még a 
csomagolás. Itt nincs csendes ádventi 
áhitat, elmélyült várakozás, meditatív 
elmélyülés, csak egész életüket megrázó, 
és egész egzisztenciájukba berobbanó 
természetfeletti félelem. Furcsa talán, amit 
mondok, de kínzó félelmeink mögött, 
kilátástalan holnapunk előtt is Isten áll, 
megoldatlan élethelyzetekben Ő keres.

Amikor végre valaki beszél. Pont ez 
hiányzik? Hogy valaki beszéljen? Hát any-
nyi a szó, az értéktelen a hiteltelen a ha-
zug a, fülsiketítő a bábeli. Ebben a hosz-
szú leírásban most végre megszólal valaki. 
Nagy ítélet rajtunk, hogy ez nem tőlünk 
jön. Nem valaki közülünk szólal meg, 
hanem “fölülről” egy angyal kezd el be-
szélni. És ennek a megszólalásnak tényleg 
van értelme, sőt csak ennek van értelme. 
Ízlelgessük az angyal minden szavát: elég 
egy életre. Egy örök életre, hiszen ez a szó 
és ez a dicséret megnyitotta az eget. Ka-
rácsonyra minden répcelaki testvéremnek 
ilyen megnyílt áldást kívánok.

Verasztó János, lelkész
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RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET – KICSI SZIKRÁK!

HÍREK A RÉPCE SPORTCSARNOKBÓL

Az ősszel viszont a versenyszezon is megkez-
dődött a kicsiknek és a nagyoknak…

Szeptember 30-án a saját szervezésű 
VI. Rakurai Kupával kezdtünk. Bátran el-
mondhatjuk, hogy a rendezvényt mindenki 
csak dicsérni tudta. Köszönhetően a sok se-
gítőnek! A versenyzőkön látszott a fejlődés, 
az odafigyelés és a tenni akarás! Formagya-
korlatban III.: Papp Kristóf, Pichler Márk, 
Bognár Luca, Finta Zelma. Küzdelemben I. 
helyezett: Szabó Julcsi, Finta Zelma, Bognár 
Léna, II. helyezett: Somogyi Donát, Bognár 
Bogi, Homor Bálint, Pichler Márk III. he-
lyezett: Somogyi Albert, Stockinger Noel, 
Csorba Gergő, Nagy Nimród, Bogdán Szon-
ja, Bognár Luca, Papp Kristóf, Ható Szabolcs, 
Galambosi Benjámin, Csorba Bence.

Október 6-án Damashi Kupa: Ez a 
verseny a 2018. november 24-én Magyar-
országon rendezendő EB-re kvalifikációs 
verseny volt. Az eredmények alapján a kö-
vetkező 5! Rakurai harcos van válogatott 
keretben:  Rudi Máté, Szabó Balkó U16, 
Bernáth Evelin, Kovács Gergő U21 és Se-
regély Gyöngyi Felnőtt súlycsoport nélküli. 
Eredmények: Finta Zelma I., Szabó Balkó, 
Papp Kristóf, Bognár Léna, Bognár Luca, 
Szabó Júlia, Kovács Gergő II., Rudi Máté 
Bognár Bogi III. hely.

Október  27-én Samoborban jártunk 
a 23. Branko Bosniak versenyen 2 Rakurai 
harcossal. A sikeres mérlegelés után (Evi -55 

Az előző hónapok talán legnagyobb kihí-
vását a város 750 éves jubileumával kap-
csolatos központi ünnepség lebonyolítása 
jelentette. A megemlékezéssel, Keresztes 
Ildikó koncerttel, állófogadásokkal, tor-
takínálással fűszerezett szeptember 29-i 
esemény óriási tömeget mozgatott meg, 
és a visszajelzések alapján ismét jól vizs-
gázott a létesítmény.

A nyár végeztével újult erővel vágtunk neki az edzéseknek. Hamar rádöbbentünk, 
hogy a nemrég még óvodás kis tanoncok bizony most már iskolába járnak, és ezzel 
teret követelnek maguknak az edzésen is. Ezért hát, a fejlődés érdekében, több 
csoport párhuzamos képzése indult meg szeptembertől… elválasztásra kerültek 
az ovis karatésok, a kölyök csoport és a haladó karatékák.

Az ősz közepére, tél elejére ismét 
teljesen benépesült a Répce Sport-
csarnok, a város egyik fő sport-
központja az elmúlt hónapokban 
is széles skálán mozogva kínált 
sportolási, szurkolási lehetőséget 
a város ilyen téren érintett és fogé-
kony lakosságának. 

tudott felülkerekedni szlovák ellenfelén. Ez-
után következett Balkó. Neki ez volt élete 
első Európa-bajnoksága. Román ellenfelet 
kapott, akit egy wazarival megvert. Ezután 
megint megint Mátén volt a sor, akire egy 
litván ellenfél várt. Máté nagyon szépen 
helytállt, de a bírók a litvánt juttatták tovább. 
Evelin következett. Az első percben még 
nem érzett rá a küzdelemre, de a második 
percben sikerült úrrá lenni az izgatottságon. 
A bírók a lengyel ellenfelét hozták ki győz-
tesnek. Balkó következett újra. Őt egy bol-
gár ellenfél várta. Balkó korábbi versenyen 
sérülést szenvedett, ami még nem gyógyult 
meg teljesen, ezt ellenfele ki tudta használni 
a bírók ellenfelét hozták ki győztesnek így a 
legjobb 8-ban végzett. A 2. napon követke-
zett Gyöngyi, ahol első küzdelmében bolgár 
ellenfelét az első menetben nem sikerült le-
győznie, ezért hosszabbításra került sor, és 
Gyöngyi bírói döntéssel győzött. Második 
ellenfele egy ukrán lány volt, akinél Gyön-
gyi romboló technikái hatásosnak bizonyul-
tak, de az ellenfele szabálytalan technikával 
tudott pontot szerezni. Emiatt Gyöngyi a 
legjobb 16 között végzett, de nem vagyunk 
csalódottak, hiszen rengeteg tapasztalatot 
szerzett ezáltal, és helytállt a Felnőtt Női 
OPEN kategóriában!

…Mondanánk, hogy vége, de nem: 
december 9-én Várpalotán csattogtak a 
villámok. Az idei évet a már hagyományos 
övvizsgával és vidám klubvacsorával zárjuk. 

A verseny eredményességi listán több 
nagy múltú klubbot és nagyvárost meg-
előzve, 80 klubból a top 10-ben a 8. helyen 
végeztünk!

Dr. Bogdán Olivér elnök

kg Gyöngyi +65 kg) 16-os tábláról indulva 
egy rutinos osztrák versenyzővel szemben 
maradt alul. Gyöngyi egy lengyel lánnyal 
kezdett és győzedelmeskedett 3 perc alatt 
döntő fölénnyel. A 2. küzdelmében egy 
IFK VB 3. helyezett osztrák lánnyal vívott 
hosszabbításos küzdelmet és megrendítő 
rúgásaival nyert 5 perc után. A döntőt ma-
gyar lánnyal vívta és nyerte, ezáltal a +60 
kg mezőny aranyérmeseként jöhetett haza. 
Jó kezdet az egy hónap múlva esedékes EB 
előtt. De jó tanulság volt, hogy az EB-re még 
sokat kell készülni, csiszolni a technikákat, 
fejleszteni az erőnlétet!

November 4-én Dunaszerdahely V. 
Seishin Kupa Kovács Kata emlékverseny: 
aranyérmes Bognár Léna, Bogdán Szonja és 
Galambosi Benjámin, ezüstérmes: Somogyi 
Albert, Csorba Bence, Homor Bálint, Finta 
Zelma bronzérmes: Csorba Gergő, Somo-
gyi Donát, Bognár Bogi, Bognár Luca, Papp 
Kristóf, Pichler Márk.

Október 13-án Magyar Karate Szak-
szövetség Utánpótlás Magyar-bajnokság, 
Bognár Léna aranyérmes.

November 17-én Debrecen, Országos 
verseny. Bognár Léna biztos fölénnyel, ara-
nyéremmel térhetett haza.

November 23-án U16, U21 Open EB 
Budapest. Jól felkészülve indultunk el az 
Európa-bajnokságra. Máté kezdte a küzdel-
met betartva a taktikát, hosszabbítás nélkül 

Természetesen továbbra is a sport jel-
legű rendezvények adják a napi progra-
mok fő gerincét, és hétvégenként alkal-
manként 100-150 ember tapsol a felnőtt 
női kézilabdásoknak, és a kosárlabda-csa-
pat mérkőzéseire is szép számmal látogat-
nak ki a szurkolók. A helyi érdekeltségű 
összecsapások mellett iskolásokat érintő 
labdarúgó- és kézilabdatornákat, bajnoki 
fordulókat, valamint NBI-es utánpótlás 
futsal bajnoki találkozókat is megtekint-
hettek az érdeklődők.

A versenysportok mellett a tömeg-
sport foglalkozások sem szünetelnek, így 
kettlebell, aerobik, kangoo aerobik, cross 
tréning, karate, a népszerű „Tornazsák” 
tréning, illetve a kifejezetten gyerekeknek 
szánt ovis „Pattogó”, valamint kötélugró, 

ritmikus gimnasztika edzések is lehetősé-
get kínálnak a mozgásra.

Apropó iskola, délelőttönként to-
vábbra is testnevelésóráknak ad helyet a 
teljes sportcsarnok, a számok pedig jól 
igazolják azon döntés helyességét, amely 
alapján az Arany János utcában került fel-
építésre a létesítmény, ugyanis napi szin-
ten átlagosan 9-10 osztály, azaz kb. 200 
nebuló fordul meg a komplexumban!

Munkatársaim nevében minden 
kedves Répcelaki Hírmondó olvasónak, 
vendégünknek, sportolónknak, kollé-
gánknak, partnerünknek békés kará-
csonyt, sikerekben, egészségben gazdag 
új évet kívánok!

Gallen Ervin, létesítményvezető
www.repcesportcsarnok.hu
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Ismét gyorsan elrohant egy év, és a Répcelaki Sportegyesület háza táján az esztendő utolsó 
hónapjai is aktívan, eseménydúsan teltek. Ahogy az élet több területén, úgy a sportban 
is eljön az összegzés ideje, és az elért eredményeket megfelelő szerénységgel kell kezelni, 
illetve több esetben is önkritikát kell megfogalmazni.

Labdarúgás
Kezdjük az elmúlt negyedév összefoglalását 
ezúttal a labdarúgással, amely tagadhatatlanul 
a legnagyobb vitatémát generálja napjainkban. 
A megyei I. osztályban szereplő felnőtt együt-
tesünk minden várakozást alul múlva a tabella 
utolsó, 16. helyén zárta az őszt 2-2 győzelemmel 
és döntetlennel. Tagadhatatlan, hogy minden 
érintett és szimpatizáns többre, jobbra számí-
tott az ősz folyamán, és hiába látszott már a nyár 
végén is, hogy az aktuális játékoskeret a legjobb 
arcát mutatva is inkább a középmezőnyt céloz-
hatja meg, és az előző évekkel ellentétben nem 
lesz harcban a dobogóért, az eredmények még 
ettől is elmaradtak. Ami tény, a csapatot ritkán 
látott sérüléshullám sújtja (többen gyakorlati-
lag a komplett szezonra kidőltek a sorból), és 
voltan olyan hét, amikor nem kevesebb, mint 
13 játékost kellett nélkülözni ifj. Tóth Zsolt 
edzőnek. Ahogy a mondás tartja, szegény em-
bert még az ág is húzza, a hosszabb eltiltással 
járó kiállítások, munkahelyi elfoglaltságok to-
vább nehezítették a gárda sorsát. A felelősséget 
ezzel együtt nem háríthatja el sem a szakveze-
tés, sem az elnökség, és határozott, ugyanakkor 
megfontolt lépésekre van szükség ahhoz, hogy 
a morálisan is mélyponton lévő csapat elmoz-
duljon a holtpontról, és a tavasszal több téren 
is megerősödve elkerülje a kiesést.
Amíg a felnőtteknél erős visszaesésről beszélhe-
tünk, addig az utánpótlás látványos javuláson 
esett át. U19-es különítményünk erejéből az 
előző idényben összesen 2 döntetlenre futotta 
(ez az utolsó pozíciót jelentette), ezzel szemben 
már most 11 pontnál (3 győzelem, 2 döntetlen) 
tart a kifejezetten fiatal csapat (az alapfelállás-
ban több 14-15 éves és sportoló is található). 
Még ennél is szembetűnőbb az U16 mene-
telése, ugyanis Tamási Roland védencei úgy 
állnak a tabella 3. helyén, hogy csak rosszabb 
gólkülönbségüknek köszönhetően csúsznak le 
a képzeletbeli dobogó 2. fokáról! U14-es kere-
tünk az építkezés fázisában jár, míg a kisebbek 
a korosztályos Bozsik-tornákon villantják meg 
tehetségüket egyre gyakrabban.
Kézilabda
Felnőtt női együttesünk háza táján markáns 
változások történtek a nyári holtszezonban, így 
a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságnak 
új játékos-edzővel, Kronekkerné Maráczi Ani-
tával nekifutó, megannyi új igazolással felálló 
gárda körül sok volt a kérdőjel. Az idény rajtja 
nagyon jól sikerült, és szép győzelmekkel mu-
tatta meg az együttes, hogy számolni kell vele 
az előkelőbb helyekért vívott küzdelemben. 
Ki kell emelni, hogy a nem csak eredményes, 
de szerethető különítmény hazai mérkőzéseire 
gyakorlatilag mindig megtelik a Répce Sport-
csarnok lelátója, így igazán remek hangulatban 
zajlanak ezek a találkozók. Visszatérve az ered-
ményekre, a kezdeti lendület sajnos némileg 
megtört, és becsúszott pár vereség is, igaz, erős 
együttesek ellen, és több sérülés miatt is főhetett 
a szakvezetés feje, köztük az egyik legsúlyosabb 

éppen a gárda trénerét érte. Lapzártakor a csa-
pat az 5. pozíciót foglalta el a tabellán, azonban 
ez némileg fals képet mutat, miután az előttünk 
állók közül két csapat is több összecsapást vívott 
meg.
Az kézilabda utánpótlásban továbbra is kiváló 
munka folyik, és jó jel a jövőre nézve, hogy a 
legügyesebbek már a felnőtt gárdában is kipró-
bálhatták magukat. A legifjabbak a rendszeres 
edzések mellett hétvégente a különféle bajnok-
ságok torna rendszerű fordulóiban pallérozód-
nak, illetve neves vendégedzők meghívásával is 
motiválja a stáb a fejlődésüket. 
Teke
A Répcelaki SE évek óta legmagasabb szin-
ten szereplő csapatának a tekések számíta-
nak. A Kiss Zsolt edző-szakosztályvezető által 
dirigált utánpótlás és felnőtt csapat továbbra is 
az első osztály, azaz a Szuperliga élmezőnyében 
harcol a pontokért. A nyáron nagy változások 
történtek a bajnokság lebonyolításában, ugyan-
is ebben a szezonban ősszel 2 csoportban csatáz-
nak az együttesek, majd tavasszal jön a felső-, 
illetve alsóházi rájátszás. A sorsolás szeszélye 
folytán az egyik nagy riválist, a Zalaegerszeget 
elkerültük az alapszakaszban, a másik nagy 
ellenféllel, a Szegeddel viszont már kétszer is 
összemértük az erőnket, sajnos egyik esetben 
sem sikerült pontot, vagy pontokat szerezni, az 
egyéb mérkőzéseket viszont 100%-os teljesít-
ménnyel abszolválta a csapat. A különítmény 
legjobb eredményét október elején érte el, miu-
tán a szerbiai NBC-kupán bronzérmet szerzett, 
ezzel pedig egyéves kihagyást követően ismét 
kvalifikálta magát az elitbe, azaz a Bajnokok 
Ligájába! A BL első mérkőzésére november 
24-én Mariborban került sor, ahol az együttes 
drámai körülmények között, mindössze 3 fával 
maradt alul. Reményeink szerint akkor, ami-
kor olvasóink a kezükben tartják a Répcelaki 
Hírmondót, a gárda már a Bajnokok Ligája 
következő felvonására készülhet azt követően, 
hogy a december 8-i répcelaki visszavágón a to-
vábbjutáshoz szükséges különbséggel legyőzte a 
szlovén bajnokot.
Ha már teke, szeptemberben ismét elrajtolt a 
Répcelak városi, város környéki amatőr csapat 
és egyéni bajnokság. A több évtizedes, jövő év 
májusáig tartó oda-visszavágós versengésre ez-
úttal 14 együttes, illetve közel 160 versenyző 
nevezett, így az őszi-téli-tavaszi időszak leg-
nagyobb volumenű tömegsport rendezvénye 
továbbra is nagy népszerűségnek örvend!
Kosárlabda
Legfiatalabb szakosztályunk felnőtt férfi együt-
tese leállás, szünet nélkül dolgozta végig a nyarat, 
majd vágtak bele ismét a Szombathely városi, 
város környéki bajnokság küzdelmeibe. A keret 
ugyan erősödött az átmeneti időszakban, és a 
felkészülési tornák során ez győzelmekben is 
megmutatkozott, de a bajnokságban még vár-
ni kell az első répcelaki pontra. Szilágyi Zoltán 
játékos-edző csapata a kevés sikerélmény elle-
nére is kitartóan dolgozik tovább, a munkának 

pedig idővel biztosan beérik a gyümölcse, és 
győzelmeknek tapsolhatnak a Répce Sportcsar-
nokba kilátogató nézők.
Tisztújító közgyûlés év elején
A szakosztályokat érintő közvetlen hírek mel-
lett szót kell ejtenünk egy közelgő eseményről 
is, ugyanis 2019 februárjában lejár a Répcelaki 
SE jelenlegi elnökségének 4 éves mandátuma. 
A közgyűlés kötelező, és egyben jó apropó arra, 
hogy a 7 tagú vezetőség számot vessen az el-
múlt időszakról. Terveink szerint a Répcelaki 
Hírmondó következő számában, illetve az em-
lített közgyűlésen részletesen is beszámolunk az 
elmúlt évekről, addig is nagyon röviden tekint-
sünk vissza az elmúlt évekre. 2015. februárjában 
gyakorlatilag teljesen kicserélődött a vezetőség, 
és Németh Gábor ügyvezető elnökkel az élen 
új apparátus kezdte meg a munkát. A korábbi 
elnökségből Molnár Árpád társadalmi elnök, 
valamint Kiss Zsolt maradt a stábban, és érke-
zett dr. Bogdán Olivér, Nagy László, Horváth 
Béla, illetve Gallen Ervin. 
Az új, kifejezetten motivált gárda súlyos anyagi 
gondokkal és nehéz feladatokkal nézett szembe, 
miután kiderült, hogy nem kevesebb, mint 24 
millió forintra rúg a tartozások kézzelfogható 
mértéke. Hogy érzékeljük az arányokat, Répce-
lak Város Önkormányzata éves szinten 23 mil-
lió forintot biztosít az egyesület számára, azaz 
gyakorlatilag egy komplett tárgyévre szánt ösz-
szeg kvázi letörlesztésére volt szükség úgy, hogy 
eközben a közvélemény jogos elvárásnak, a csa-
patok szinten tartásának is meg kellett felelni. 
Az állapotfelmérést gyors, időnként nehéz és 
fájdalmas intézkedések követték, de végül sike-
rült stabil helyzetbe hozni a klubot, ráadásul a 
pályázatoknak köszönhetően megújult a sport-
telep öltöző komplexuma, elkészült a sportszál-
lás, felfejlődött az eszköz- és géppark (például 
sportolónk ma már az egyesület saját buszaival 
utazhatnak), azaz komoly értéknövelő, rezsi-
csökkentő beruházásokra is sor került, valamint 
a kezdeti kérdőjelek ellenére stabilan működik 
a 2017 nyarán átadott, és a sportegyesület által 
üzemeltetett Répce Sportcsarnok is. Az anyagi 
biztonsághoz továbbra is nagymértékben járul 
hozzá az önkormányzat, amely támogatja a 
Répcelaki Sportegyesületet, valamint külön a 
Répce Sportcsarnok fenntartását is.
Sportszakmai téren vegyes a kép: ahogy mai 
cikkünkből is kiderül, a labdarúgás nincsen 
jó állapotban, a teke ezzel szemben továbbra 
is sikeres (2016., és az NBC-kupagyőzelem 
jelentette a csúcsot), a kézilabda jövője kifeje-
zetten biztatónak tűnik, és hosszú idő után új 
szakosztályt (kosárlabda) is sikerült elindítani. 
Nem kérdés, a jövő év elején felálló új vezetés-
nek (az már most biztosnak tűnik, hogy lesznek 
személyi változások), bőven lesz feladata, és a 
gazdálkodási, fenntartási területen felmutatott 
eredmények megtartása mellett – a rendelke-
zésre álló anyagi keret határait nem átlépve – 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a sportszakmai 
fejlődésre is!
Beszámolóm végén minden sportolónknak, 
munkatársunknak, tagunknak, edzőnknek, 
vezetőnknek, illetve természetesen a támoga-
tóknak, szurkolóknak is szeretném megkö-
szönni az egész éves munkát, biztatást, a kiváló 
eredményeket, és a felsoroltaknak, valamint 
minden kedves Répcelaki Hírmondó-olvasó-
nak békés karácsonyt, sikerekben, egészségben 
gazdag új évet kívánok!

Gallen Ervin elnökségi tag, 
Répce Sportcsarnok létesítményvezető
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komposzt

LOMBKOMPOSZT EGYSZERÛEN

A zsákos komposztálás lassabb, de egy-
szerűbb és helytakarékosabb módszer a 
ládás vagy hálós megoldásnál. Egyrészt 
nem kell megépítenünk a szerkezetet, 
elég néhány nagyobb méretű, vastagabb 
falú kukászsák, amit akár egymásra 
halmozva bárhol tárolhatunk. Vegyük 
figyelembe, hogy a zsákban, kevesebb 
levegő mellett a bomlási folyamat las-
sabb, amit néhány adalékanyaggal föl-
gyorsíthatunk.

A vékonyabb levelek értelemszerűen 
gyorsabban, a vaskosabbak (dió, tölgy, 
platán, bükk) lassabban bomlanak. Már 
a legelején szeretném eloszlatni azt a té-
vhitet, hogy a diólevél nem komposz-
tálható. Az interneten megtalálható az 
a tanulmány, amiben 2012-ben a gö-
döllői Szent István Egyetem kutatói be-
bizonyították, hogy akár 70 százalékos 
arányba is bekeverhető a komposztba 
a dió lombja. Kilenc hónapos bomlási 
idő után a csírázás- és növekedésgátló 
juglon teljesen lebomlik, így káros ha-
tása nem érvényesül a komposztban.

Gyorsabban bomlik a lomb, ha 
összedarabolva tesszük a zsákba. Ezt 
végezhetjük mulcsozós fűnyíróval, 
aminek a puttonyába összegyűjtjük a 
leveleket. Az külön jó, ha magasabb 
nedvességtartalmú fűnyesedék is kerül 
kis mennyiségben a levelek közé. Másik 
módszer a lombszívó, ami szintén ösz-
szedarabolja a leveleket. 

A fekete kukászsákban gyűjtött 
lomb rétegei közé szórjunk kerti földet 
vagy „öreg” komposztot és kevés pétisót. 
Az előbbiek talajmikrobákat tartalmaz-
nak, amelyek lebontják a leveleket, a 
meszet és nitrogént is tartalmazó pétisó 

Hullnak a falevelek, és nem tu-
dunk mit kezdeni velük. Jobb hí-
ján elégetjük, a kukákba rakjuk, 
vagy kihordjuk az árkokba. Pedig 
a komposztált lomb értékes kerti 
talajjavító és tápanyagpótló anyag. 
Zsákos komposztálással két év 
múlva akár magában a zsákban 
is nevelhetünk zöldségeket, epret, 
akár a teraszon is.

át kell forgatni. Ha kisebb zsákba gyűj-
tünk, akkor egyszerűen csak megrázzuk 
a tartalmát. Ha túl száraz az anyag, 1-2 
deci vízzel nedvesítsük át, de ne legyen 
túl vizes sem. Ha túl nedves az anyag, 
akkor néhány napig hagyjuk nyitva a 
zsák száját, hogy száradjon. 

Gyorsabban bomlik az anyag, ha a 
zsákokat melegebb helyen, garázsban 
vagy száraz pincében tartjuk. A zsákok-
kal a kertben körülbástyázhatjuk azokat 
az érzékeny növényeket, amiket meg 
akarunk óvni a fagyos széltől. A félig 
bomlott lombkomposzt jó talajtakaró 
anyag. Cserjék köré és évelőágyásba 
szórva megakadályozza a gyomosodást. 
Ehhez azonban legalább 8-10 cm vasta-
gon kell szétteríteni.

A kész zsákos komposztban akár a 
teraszon is termeszthetünk paprikát, 
paradicsomot, szamócát, salátát, 60-70 
cm vastag komposztrétegben akár új-
burgonyát is, töltögetés nélkül. Hajtsuk 
le a zsák száját a megfelelő magasságig, 
és a fagyok elmúltával palántázzuk ki 
a növényeket. Kaphatók kifejezetten 
balkontermesztésre való, alacsonyabb 
növekedésű, kisebb termésű (snack) 
paprika, paradicsom, uborka, padlizsán, 
cukkíni és csillagtök (patisszon) fajták is.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, 
és kerti sikerekben gazdag új évet kívá-
nok! Pap Edina

pedig táplálja ezeket mikrobákat, és el-
lensúlyozza a lombkomposzt savanyú 
kémhatását is. A kereskedelemben kap-
ható komposztgyorsító adalék, talaj-
aktivátor is, amit szintén rétegenként 
szórjunk a levelek közé. Fontos, hogy 
ne préseljük össze nagyon a zsákok 
tartalmát, hogy elég levegő maradjon 
a folyamat elindulásához. A legjobb 
minőségű anyagot akkor kapjuk, ha 
a faleveleken és az adalékanyagokon 
kívül mást nem teszünk a zsákba. Fe-
nyőtűt keverhetünk hozzá, de vaskos 
levelű örökzöldes (babérmeggy, babér-
som, korallberkenye stb.) ne adjunk a 
lombkomposzthoz.

A kész alapanyag tetejére locsoljunk 
2-3 deciliter vizet. Ha nedvesen gyűj-
töttük a leveleket, akkor ezt elhagyhat-
juk. Néhány hét után a zsák tartalma 
negyedére esik össze, úgyhogy nyugod-
tan teletehetjük. A lazán rakott zsákot 
mozgatni is könnyebb. 

A komposzt lebomlásához levegőre 
van szükség, ezért a megtelt zsákok ol-
dalát egy késsel 10-15 cm-enként lyug-
gassuk ki. Levegőtlen körülmények kö-
zött a zöldhulladék lassabban bomlik, 
inkább erjed, rothad, bűzös metángáz 
keletkezik, ezért kell levegőt juttatni a 
zsákokba. A zsák száját zsinór ral átköt-
ve zárjuk le, hogy könnyen ki tudjuk 
oldani. A komposztot ugyanis időnként 
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TÛZOLTÓSÁGI KÖZLEMÉNY

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

magyar nyelvű használati utasítás-
sal rendelkező elektromos füzéreket, 
égősorokat vásároljunk; 

•  A kültéri használatra bevizsgált füzért 
ne használjuk lakásunkban, szobahő-
mérsékleten túlmelegednek és tüzet 
okoznak; 

•  A hosszabbítókat, és minden más 
nem rögzített „lengő” elektromos 
vezetékeket óvjunk a megtöréstől, ne 
tegyünk rájuk nehéz tárgyakat, mert 
zárlat és végső soron tűz keletkezhet; 

•  Rögzítsük megfelelően a fenyőfákat 
elborulás ellen, a gyertyákat is drót-
tal rögzítsük, hogy stabilan álljanak a 
koszorúkon; 

•  Mindegy, hogy milyen a koszorú, 
vagy a karácsonyfa anyaga, valódi fe-
nyő vagy műanyag egyformán tűzve-
szélyes; 

•  Lehetőség szerint ne a helyiség elha-
gyására alkalmas bejárat mellett állít-
suk fel a karácsonyfánkat; 

•  Az adventi koszorút minden esetben 
fém tálcán tároljuk. Ne helyezzük el a 
koszorút éghető anyagokra vagy azok 
alá (polc, abrosz, televízió). A gyertya 
lángja hamar meggyújtja a körülötte, 
fölötte lévő éghető anyagokat;

•  Tartsunk megfelelő távolságot a fenti 
eszközök és az éghető anyagok között 
(textíliák, papír, vagy műanyag drapé-
riák); 

•  Tartsunk készenlétben a tűz oltására 
alkalmas eszközt, felszerelést (legal-
kalmasabb egy kezdődő tűz elfojtá-
sára a pokróc, ágytakaró, amit az égő 
koszorúra, vagy fára dobjunk fel, de 
megfelelő a kéznél lévő szóda, szénsa-
vas üdítőital és víz is); 

•  Talán legfontosabb, hogy csak ál-
landó felügyelet mellett használjunk 
gyertyát, csillagszórót, ne hagyjuk el 

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

•  A petárdák szilveszteri használatát 
a vonatkozó jogszabály megtiltotta. 
Külön kérünk mindenkit, hogy gyer-
mekeiket is oktassák ki! Mondjuk el 
nekik is, hogy a tűz nem játék, hogy 
milyen veszélyeket rejt magában a 
nyílt lánggal, csillagszóróval játszado-
zás a kiszáradt karácsonyfa közelében; 

Oktassuk ki őket, hogy mik a he-
lyes viselkedés szabályai tűz esetén. 

Egy kicsit jobban figyeljünk oda rájuk. 
Kellemes ünnepeket, és boldog új 

évet kíván a Répcelaki Önkormány-
zati Tűzoltóság!

a helyiséget, ne feküdjünk le aludni 
ezek eloltása előtt! Az advent időszaka 
alatt mindenki az ünneppel, szerette-
ink körében eltöltendő boldog órákra 
történő felkészüléssel foglalkozik. Az 
ünnepi kellékek, fenyőfa, gyertyák, 
adventi koszorú elő- készítése, az ün-
nepi helyre történő felállítása, feldí-
szítése része a készülésnek. 

Ha eltávoztunk a lakásból, húzzuk 
ki a konnektorból az elektromos füzé-
reket is. Ha mindezek ellenére bekö-
vetkezett a baj: 
•  Az égő fára, vagy koszorúra dobjunk 

pokrócot, ágytakarót, fontos, hogy 
csak ha a tűz keletkezését észlelve 
azonnal, így a kezdeti tűz továbbter-
jedését meg tudjuk akadályozni, és az 
esetleges fellángolásokat – áramtalaní-
tás után – már vízzel, vagy más fen-
tiekben említett anyagokkal el lehet 
fojtani; 

•  Értesítsük tűzoltóságot a 105-ös se-
gélykérő, vagy a 06/95/588-017 tele-
fonszámokon; 

•  Ha már nem vagyunk képesek meg-
birkózni a lángokkal, minden utunk-
ba kerülő helyiség ajtaját becsukva 
hagyjuk el a lakást (fontos a tűz terje-
dési sebessége miatt), és lármázzuk fel 
a környezetünket is;

•  Álmunkból füstre ébredve a lakást 
fellármázva a földön kúszva mene-
küljünk. 

•  A tűzijátékok december 31-én este 
hat órától másnap reggel hat óráig 
szabadon felhasználhatók. Tűzijáték 
terméket csak hivatalos üzletben vásá-
roljunk! Piacon, pult alól, bizonytalan 
helyekről ne vegyünk, mert az veszé-
lyes és TILOS!! Az ilyen termékek 
könnyen balesetet okozhatnak! Fontos, 
hogy a felhasználáshoz szánt helyszínt 
úgy válasszuk meg, hogy azzal a kör-
nyezetünkben, embertársainkban, és 
az élőlényekben kárt ne okozhassunk; 

ÉGEN-FÖLDÖN 
KARÁCSONY
Egész nap a várost járom.
A járdák feketén kopognak,
az utcák fényárban úsznak,
s a házak ünnepi díszben ragyognak.

Az áruházak ajtói csikorogva tűrik 
a szűnni nem akaró áradatot,
de az arcokon nem látszik semmi,
a szívekben alszik a fájdalom.

Reklámok milliói harsogják fülünkbe,
erre szükséged van, azt megérdemled.
Elhisszük, hogy a vágyott tárgyban,
az ajándékban ott van a szeretet.

Ha karácsonyeste mégsem találjuk
a boldogságot a fa alatt, 
ha az ünnepi asztal csalódást hoz, 
és őszintén sírni sem szabad, 

ismerjük be, hogy kudarcba 
fulladt, kényszerített a szeretet.
Nem valódi, álarcot visel,
aki elrejti az érzéseket.

Ha nem változunk, mire itt az ünnep,
belebetegszünk a készületbe,
inkább elkeserít a sok csillogás
ahelyett, hogy örömünkre lenne.

Értünk született meg a gyermek,
s hogy ne féljünk a magánytól,
elég lesz egyetlen mécses,
mert a szívünk lesz a jászol.

Kondra Katalin
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