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Hírmondó
RÉPCELAKI

„...ÉNEKLEM A TAVASZT, A FÉNYT, 
BIMBÓZÓ IFJÚ ZÖLD REMÉNYT...” 

(József Attila)

Lehet, hogy csak én várom olyan 
nagyon? Nem hiszem. Csak három 
hónapból áll: március, április, má-
jus, mégis megannyi szépséget, erőt, 
újdonságot, energiát áraszt. Mi más 
is volna ez, mint a tavasz. A tavasz 
maga a csoda az évszakok közül. 
Az újjászületés, felfrissülés jelképe. 
Hónapjainak minden napja megle-
petéssel van tele. Az időjárás szeszé-
lyes, a napot néha felhők takarják 
el, mégis szeretjük ezt a kiszámítha-
tatlanságot. Megszabadít bennünk 
sok-sok nyomasztó, nehéz érzéstől, 
melyet a nyakunkba zúdított a zord 
tél. A nappalok hosszabbodnak, és a 
világ színessé lesz ismét.

A természet felébred hosszú, mély, téli 
álmából. Rügyet bontanak a fák, bok-
rok. Zöldellni kezdenek a lombkoro-
nák. Napról napra több virág mutatja 
meg színes arcát. A nyiladozó virágok 
ezernyi illatát fújja felénk a megszelídült 
szél. A napsugár hazacsalogatja a költöző 
madarainkat, a gólyák és a fecskék újra 
fészket raknak. A madarak csicsergésé-
től, füttyszólamaitól válik hangossá a tér. 
A napsütötte részeken, földkupacokon 
csak úgy nyüzsögnek az apró ízeltlábúak. 
A szarvasok, az őzek csordákba verődve 
napoznak a tisztásokon.

De nemcsak a természet újul meg, ha-
nem mi, emberek is. Nyitottabbá, tettre 
készebbé válunk minden téren. Szívünk-
ben „bizsergés” ébred. Elmúlnak a fény-
telen, rideg napok, újra ragyog a fény, és 
melegen simogatja az arcunkat. Meleg, 
téli ruháinkat lecseréljük, könnyed, vé-
kony ruházatra váltunk. Megkezdődnek 
a kertekben a tavaszi teendők, csattognak 
a metszőollók. A friss meleg levegő az 

embereket a szabadba csábítja, mozgásra, 
sportolásra, kellemes, hosszú sétákra ösz-
tönöz mindenkit. A kitisztult levegőben 
valahogy minden szebbnek látszik. A vá-
ros feléled, megtelnek az utcák, a terek, és 
a gyermekek vidám kacagásától visszhan-
goznak. Egyre gyakrabban találkozha-
tunk az utcákon csoportokba tömörülő 
fiatalokkal, akik a jó időt élvezve estékbe 
nyúlóan osztják meg egymással a napi él-
ményeiket. A kulturális, szabadidős prog-
ramok tucatjai hívogatnak bennünk. La-
kóházainkat is új ünneplőbe öltöztetjük. 
Az ablakokból, ajtókról lekerülnek a tél 
ünnepeihez kapcsolódó díszek. Helyüket 
tarkabarka, vidám színekben pompázó 
virágos motívumok foglalják el. 

A tavaszba vetett hittel kívánok min-
den kedves répcelaki lakosnak terveik 
megvalósításához sok erőt és jó egészsé-
get, várakozásaik beteljesülését és szépsé-
ges tavaszt!

Lászlóné Moór Lilla  
intézményvezető

Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
25 . évfolyam 1 . szám 2019 . március



TÁJÉKOZTATÁS  
AZ ADÓEGYENLEG KÖZLÉS 
RENDJÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk az érintett ügyfeleket, 
hogy az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabá-
lyairól szóló 2015. évi CCXXII. tör-
vény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. §. 1.aa 
pontja alapján a gazdálkodó szervezetek 
számára kötelező az elektronikus ügyin-
tézés. A jogszabály alkalmazásában gaz-
dálkodó szervezet valamennyi gazdasági 
társaság, az egyéni cég, továbbá az egyé-
ni vállalkozó, az egyesület, valamint az 
alapítvány.
Ennek értelmében ezen adóalanyoktól 
2018.01.01.-et követően papír alapon 
nem áll módunkban ügyindító doku-
mentumot befogadni, és a részükre kül-
dendő dokumentumokat is a hivatalos 
elérhetőségre (ügyfélkapu vagy cégkapu) 
kézbesítjük.
Az adófizetési kötelezettség teljesítésé-
vel kapcsolatban ismételten felhívjuk 
az érintettek figyelmét, hogy a befizeté-
seket pénzforgalmi számlanyitásra kö-
telezett adózónak belföldi pénzforgal-
mi számlájáról történő átutalással kell 
teljesítenie, míg más adózónak belföldi 
fizetési számlájukról átutalással vagy 
készpénz-átutalási megbízással (csek-
ken) kell teljesítenie. Azon adóalanyok, 
akik elektronikus ügyintézésre kötele-
zettek, de pénzforgalmi számla nyitási 
kötelezettségük nincs, és fizetési köte-
lezettségüket nem átutalással kívánják 
teljesíteni, készpénz-átutalási megbí-
zást az Adócsoportnál igényelhetnek!
2019. január 1-től módosult az adó-
igazgatási eljárás részletszabályairól 
szóló 465/2017. (XII.28.) Kormány-
rendelet, amelynek 22.§ (2) bekezdése 
alapján az adóhatóság az adózó adó-
számlájának egyenlegéről, a tartozásai 
után felszámított késedelmi pótlékról 
nem értesíti azt az adózót, aki (amely) 
bevallás benyújtására, illetve adat-
szolgáltatás teljesítésére elektronikus 
úton kötelezett, vagy választása szerint 
elektronikusan nyújtotta be a bevallá-
sát. Ezen adózóknak az adóhatóság az 
értesítési feltételek fennállása esetén 
elektronikus tájékoztatást küld az adó-

számla és a felszámított késedelmi pót-
lék elektronikus elérhetőségéről.
Az elektronikus ügyintézésre köte-
lezett vagy azt választó adóalanyok 
számára az adóegyenleg lekérdezés a 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 
oldalról (Önkormányzati Hivatali 
Portál) érhető el ügyfélkapus bejelent-
kezés után az „adóegyenleg lekérdezé-
se” menüpontban! A Hivatali Portál 
Répcelak Város honlapjáról is elérhe-
tő a nyitólap jobb felső sarkában ta-
lálható „Önkormányzati Elektronikus 
Ügyintézés” képre kattintva!
A portálra nem kell regisztrálni. Első lá-
togatáskor, a BEJELENTKEZÉS gomb 
megnyomásával, KAÜ-azonosítás (ügy-
félkapus bejelentkezés) és az Általános 
Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfoga-
dása után használhatják a portál szolgál-
tatásait. Amennyiben az adóegyenleg le-
kérdezése közben a rendszer azonosítási 
hibát jelez, a személyes/azonosító adatok 
egyeztetése szükséges, amelynek érdeké-
ben a Répcelaki Közös Önkormányzati 
Hivatal Adócsoportjához fordulhatnak. 
Amennyiben képviselőként/meghatal-
mazottként kívánják az adóegyenleg 
lekérdezés funkciót használni, ennek 
feltétele az adóhatósághoz írásban – a 
jogszabályi feltételeknek megfelelő űr-
lapon és adattartalommal – bejelentett 
képviseleti jogosultság! Amennyiben a 
képviseleti jogosultság az adóhatósági 
rendszerben nem rögzített, az adóegyen-
leg lekérdezés nem használható! A meg-
hatalmazást közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba kell fog-
lalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. 
Jogi személy törvényes képviselőjének 
eljárása személyes eljárásnak minősül, 
ezen esetekben a képviseleti jog igazolása 
nem szükséges!
Az Eüsz tv. 14.§ (8) bekezdése alapján 
ha a gazdálkodó szervezet ügyfél hivata-
los elérhetőséggel nem rendelkezik, az 
elektronikus ügyintézést biztosító szerv 
az eljárást elektronikus kapcsolattartás 
nélkül is lefolytatatja azzal, hogy a gaz-
dálkodó szervezet ezen kötelezettségé-
nek nem teljesítése miatt az elektronikus 
ügyintézést biztosító szerv kezdeménye-
zi a gazdálkodó szervezettel szembeni, 

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

törvényben meghatározott törvényessé-
gi felügyeleti eljárás vagy hatósági ellen-
őrzés lefolytatását.
Kérjük a Tisztelt érintetteket, hogy 
adófizetési kötelezettségük határidőben 
történő teljesítése érdekében ellenőrizzék 
a hivatalos tárhelyükre (ügyfélkapura, 
cégkapura) érkező küldeményeket, és 
gondoskodjanak azok letöltéséről! Az át 
nem vett küldemények vonatkozásában 
jogszabályban meghatározottak szerint 
beáll a kézbesítési vélelem, amelyhez jog-
hatás fűződik (akár további értesítés nél-
kül megindítható a végrehajtási eljárás). 
A végrehajtási eljárás és a végrehajtási 
költség felszámítás elkerülése érdekében 
kérjük, hogy legalább heti rendszeresség-
gel ellenőrizzék az elektronikus levelezési 
felületüket (ügyfélkapu /cégkapu).
Az ügyintézés kapcsán felmerülő kérdé-
sekben további felvilágosítást a Répcela-
ki Közös Önkormányzati Hivatal Adó-
csoportja nyújt a 95/370-101/4. mellék 
telefonszámon.
További információkat a www.repcelak.hu  
weboldalon találhat.

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Váry Csaba és Pálfy Rita leánya Ilona Éva 
Horváth Péter és Süle Anna fia Péter

Pál Tibor és Németh Gabriella fia Tibor
Balassa Béla és Kovács Eszter fia Bence

Dávid Imre Tamás és Bécsi Kata leánya Milla
Chlebik László és Tóth Szabina fia Noé

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Árki Csaba
Horváth Zoltánné

Mészáros Kálmánné
Pető Bernadett
Sipőcz Tamás

Szétag Jánosné

Január 19-én adták át a Közösségi 
Kultúráért Díjakat, melyet a Dr. Kiss 
Gyula Baráti Kör vezetősége ítélt oda 
Biczó Ferenc helytörténész és Tanda 
Ibolya kórusvezető részére.

GRATULÁLUNK!
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2019: új esztendő, új programkínálat, 
de a már megszokott állandóság és ki-
számíthatóság jegyében.

Programkínálatunk színes, válto-
zatos. A Répcelaki Művelődési Ház és 
Könyvtár munkatársaival együttműköd-
ve (július kivételével) minden hónapban 
átlagosan 2-3 programot kínálunk, így 
összesen 27 rendezvényt tartunk. 

Az évindító rendezvényeinkkel 
ugyancsak magasra tettük a mércét.

A Legyen a zene mindenkié című 
programsorozat újévi koncertjére vo-
natkozó tervünk az volt, hogy más 
városokhoz hasonlóan Répcelak város 
zenekedvelő közönsége is együtt ünne-
pelje az Újév kezdetét egy magas szín-
vonalú és jó hangulatú hangverseny 
keretében.

Az előadást gondos felkészülés előzte 
meg. A koncertről készített szórólapot a 
város valamennyi polgárához eljuttattuk. 
Meghívókat küldtünk ki, és a közösségi 
eseményeken, baráti találkozókon is fel-
hívtuk a figyelmet a koncertre. A fú vós-
zenekar elhelyezésére a művelődési ház 
színháztermében a meglevő pódiumhoz 
szinteltolással további felületeket kellett 
építeni, mely némiképp a terem befoga-
dóképességének rovására ment. 

Az est folyamán felcsendült művek 
kellemes kikapcsolódást és tartalmas 
szórakozást nyújtottak. A repertoár felö-
lelte a fúvósirodalom valamennyi műfa-
ját a koncertindulóktól a koncert-fúvós-
zenekari műveken keresztül a könnyed, 
szórakoztató dallamokig. A koncert 
hatalmas sikert aratott, csodálatos, fel-
emelő élményt nyújtott. Telt házas ese-
mény volt. A közönség vastapssal, állva 
ünnepelte a Sárvári Koncert- fúvószene-
kart. A rendezvény beváltotta várakozá-
sainkat. Következmény: lehetőséget kell 
teremtenünk arra, hogy ezt az eseményt 
évente meg tudjuk ismételni!

A következő zenei rendezvényünk a 
Fesztiválnyitó képzőművészeti kiállítás-
hoz kapcsolódó hangverseny lesz. Más 
zenei rendezvényt csak pályázati támo-
gatás esetén tudunk tartani!

Az Irodalmunk gyöngyszemei című 
programsorozat Kultúra Napi előadó-
ja Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész 
volt, aki a száz évvel ezelőtt elhunyt köl-
tőóriás, Ady Endre életműve előtt tisz-
telgett a tőle megszokott magas színvo-
nalú és hangulatos előadás keretében. 
Az előadásra a helyi általános iskola 7-8. 
osztályából is érkeztek diákok. A szép 
számú fiatal érdeklődőre tekintettel az 
előadó saját pedagógia módszereire is 
kitért, bemutatta középiskolás tanítvá-
nyai Ady Endre költeményeire készített 
ún. Rambo – verseit. A közönség nagy 
érdeklődéssel fogadta a versek megsze-
rettetését szolgáló új tanítási formát.

A programsorozat további három 
rendezvénye: Juhász Gyula emlékmű-
sor Magyar Zoltán színész előadásában, 
verses-zenés összeállítás Kelemen Zoltán 
színművész és Varga Richárd előadómű-
vész előadásában, valamint találkozha-
tunk Merklin Tímea újságíró, íróval.

E programsorozat teljes körűen pá-
lyázati támogatás esetén valósítható meg!

Nagy várakozás és komoly szerve-
zés előzte meg A barakkváros foglyai 
című dokumentumfilm bemutatóját 
is. Alkotói a répcelaki születésű Boros 
Ferenc, valamint Horváth Zoltán és 
Tóth Kálmán. Az ostffyasszonyfai ha-
difogolytábor és temető történetét be-
mutató film a Vasi Múzeumbarát Egy-
let örökségpedagógiai programjának 
részeként az Első Világháborús Cente-
náriumi Emlékbizottság támogatásával 
készült el. A filmbemutató szép sikert 
hozott. A nagyszámú közönség különös 
figyelemmel nézte a filmet, majd érdek-
lődéssel hallgatta az alkotókkal folyta-
tott pódiumbeszélgetést. 

A Képzőművészeti kiállítások prog-
ramsorozatban 10 kiállítást tervezünk. 
Februártól decemberig – július hó kivé-
telével – minden hónapban lesz egy-egy 
kiállítás. Neves festő-, grafikus-, fotó- és 
képzőművészek tárlatát láthatjuk majd. 
Augusztus hóban a répcelaki amatőr al-
kotók kapnak kiállítási lehetőséget.

A galéria előterében továbbra is be-
mutatjuk a művészeti iskolások alko-
tásait. Kiállításaink megnyitóit értékes 
zenei előadásokkal gazdagítják a művé-
szeti tagozat tanárai és tanulói.

A Répcelaki Szabadegyetem előadás 
sorozatban 8 előadással várjuk az érdek-
lődőket. Lesz filmbemutató, előadás a 
Répce mente élővilágáról, valamint ter-

mészetvédelem, mitológia, biológia és 
zenei tárgykörben is lesz előadás. Az ér-
dekes témák, és a neves előadók garanci-
át jelentenek az igényes ismeretszerzésre. 

A 2019-es év az Ümmögő Együttes 
megalakulásának 25. évfordulója, me-
lyet egy hangulatos – reményeink sze-
rint teltházas – néptáncesttel és táncház-
zal szeretnénk emlékezetessé tenni. Az 
Együttes lelkes kis csapata felkérésre a 
továbbiakban is ott lesz a város minden 
jelentősebb közösségi rendezvényén. 
Színvonalas fellépéseikkel népszerűsítik 
a magyar népi kultúra szépségét, sok-
színűségét. Megszervezik a Kiskalinkót, 
októberben a helyi iskola tanulóinak 
néptánc oktatást, táncházat tartanak. 
Örömmel fogadnak soraikba néptáncot 
kedvelő, tanulni vágyó fiatalokat.

Rendezvényeinket főként támogatá-
sokból, adományokból finanszírozzuk. 
Tevékenységünk legfőbb támogatója 
Répcelak Város Önkormányzata, de 
kihasználunk minden – a profilunkhoz 
illeszkedő – pályázati lehetőséget. 

Tervünk megvalósításában nagy sze-
repe van programjaink tanácsadóinak, 
s annak, hogy az Egyesület vezetői egy-
mást segítve, támogatva, jó együttműkö-
désben, nagy hittel és lelkesedéssel végzik 
munkájukat. Élvezzük a város vezetőinek 
és képviselő-testületének bizalmát. Jó a 
kapcsolatunk a város intézményeinek ve-
zetőivel, a civil szervezetekkel, tagságunk-
kal és rendezvényeink közönségével. 

A működésünk során eltelt 17 év 
eredményei alapján bizalommal nézünk 
a jövőbe, tervezzük programjainkat, és 
szervezzük rendezvényeinket. Bízunk 
abban, hogy egyre többen vesznek részt 
tevékenységünkben, látogatják és ado-
mányaikkal, segítő közreműködésükkel 
támogatják programjainkat. 

Reméljük, hogy programkínálatunk 
elnyeri közönségünk tetszését, és sokan 
találnak benn számukra érdekeset, értéke-
set. Reméljük, hogy sok kellemes élmény-
re, valamint új információkra lelnek, és 
rendezvényeink látogatottsága tovább nő.

Bízunk abban, hogy kulturális tevé-
kenységünkkel, programkínálatunkkal 
növeljük a mindennapi élet kulturális 
lehetőségeit, gazdagítjuk, színesítjük 
Répcelak város kulturális életét, hozzá-
járulunk töretlen fejlődéséhez, élhető 
kisvárosi arculatához. 

Nyitott Tér KKE vezetősége nevében: 
Nagy Ferencné

A NYITOTT TÉR KKE 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGE, PROGRAMKÍNÁLATA

Egyesületünk vállalt feladata, kül-
detése, hogy kulturális tevékeny-
ségével a képzőművészet, ismeret-
terjesztés, irodalom, komolyzene 
és a népzene-néptánc területén 
gondozza, ápolja értékeinket. 
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Mint már beszámoltunk róla, decem-
ber elején Jakab István úr részt vett a 
Gazdakör Répcelak megalakulásának 
25. évfordulóján tartott ünnepségen. Ő 
amellett, hogy az országgyűlés alelnöke, 
a MAGOSZ (Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsé-
ge) elnöke is. Ott meghívta az egyesület 
tagságát egy parlamenti látogatásra. Erre 
2019. január 9-én került sor. Az alelnök 
úr az Országház „Nagy Imre” termében 

személyesen fogadott minket (közel 50 
fő vett részt a látogatáson).

Január végén Budapesten az AGRO-
mashEXPO Mezőgazdasági Gépkiállítás 
volt a szakmai út állomása.

Az egyesület elnökségének lejárt a 
mandátuma. Február 19-én volt a tiszt-
újítás. Előtte, még decemberben jelölő 
bizottság alakult. Maradt az elnök és a 
két alelnök (dr. Németh Kálmán, Kiss 
János és Pap György). Nekik nem is 
volt kihívójuk. A négy elnökségi helyre 
viszont hatan pályáztak. A volt elnök-
ségi tagok közül hárman maradtak, új 
tagként Varga Barnabás került be.

Januárban egy szakmai összejövetel-
re került sor, ahol vetőmag-előállító és 
forgalmazó cégek mutatkoztak be. 

dr. Németh Kálmán elnök
Gazdakör Répcelak

PARLAMENTI LÁTOGATÁS, TISZTSÉGVISELÔK MEGVÁLASZTÁSA

Először az aktuális munkákról: Feb-
ruárban megtörtént a műtrágya ki-
szórása, és a vetésekhez az előkészítő 
talajmunkálatok. Viszonylag korán, 
február végén, március elején a ta-
vaszi árpa és tavaszi búza magja is a 
földbe került. Készülnek a gazdák a 
kukorica, napraforgó, szója vetésére.

Már hírt adtunk arról, hogy egyesü-
letünk pályázat útján jelentős pénz-
összeghez jutott, amelyet 2018-ban 
és 2019-ben használhat fel. 

A répcelaki tűzoltóságon új évad, új 
tervek indulnak, új feladatok várnak, 
de mindenképp a kiszámíthatóság és 
a tűzoltóinktól elvárt és már megszo-
kott állandóság jegyében…
Az évindításon túl azért kicsit tekint-
sünk vissza az elmúlt pár hónapra, ami-
kor a következő fontosabb események 
történtek a tűzoltóság életében:

A város többi civil szervezetével kö-
zösen 2018. december 16-án karácsony-
váró ünnepségre, adventi gyertyagyúj-
tásra vártuk a helyi lakosságot.

Az est házigazdája Horváth Gyuláné 
elnökasszony volt. A rendezvény sikeres 
lebonyolításához sátorállítással és forralt-
bor, forró tea kínálással járultunk hozzá.

Az elmúlt évet december 28-án va-
csorával, vidám tűzoltós beszélgetéssel 
zártuk a Linde étteremben.

Januárban kisgépkezelői vizsgára ké-
szült fel a tűzoltóink jó része. A műszaki 
mentésekhez használt felszerelésekkel 
ismerkedtek meg, azokkal több gyakor-
latot hajtottak végre.

Február 23-án 5 fő tett sikeres vizs-
gát 3 gépcsoportból: korongos roncsvá-
góból, átemelő szivattyúból, valamint 
elektromos búvárszivattyúból.

A répcelaki óvodások egyik csoport-
ja látogatott el újból tűzoltóságunkra ez 
év februárjában. A látogatás alkalmából 
megismerkedtek a tűzoltók napi mun-
kájával, felvehették a védőfelszerelésin-
ket, kipróbálhatták a tűzoltási eszköze-
inket, és mindig visszatérő érdeklődéssel 
szemlélték tűzoltóautóinkat.

Március 2-án a tűzoltóság épületében 
került sor a tűzoltóállomány éves elsőse-
gélynyújtó képzésére. Kiemelt hangsúlyt 
fektettünk az újraélesztés gyakorlati ok-
tatására. E célból az SZJA 1%-os felaján-
lásokból egy Ambu babát vásároltunk, 
amin a tűzoltókon kívül a családtagjaik is 
el tudták sajátítani az alapvető újraélesz-
tési technikákat. Itt szeretnénk megkö-
szönni Baranyai Tibor mentőállomás-ve-
zető kitartó és szakszerű segítségét. 

Köszönet a felajánlóknak az SZJA 
1 %-áért, melynek összege 246.239,- 
Ft (65 Fő) lett, a Répcelakon működő 
több mint 10 civil szervezet közül nagy-
ságrendben a 2. helyezést érte el.

2019. évben több pályázatot is sze-
retnénk benyújtani, illetve egyet már 
be is adtunk, hiszen szeretnénk min-
den lehetőséget kihasználni, amelyekkel 
fejleszteni tudjuk szakfelszereléseinket, 
védőfelszereléseinket, valamint tudnánk 
javítani elhelyezési feltételeinken.

Őri Tamás 
tűzoltóparancsnok

ÚJÉVI KEZDÉS A RÉPCELAKI 
TÛZOLTÓSÁGON

A december 29-én megtartott összejöve-
telünkön a 2018. évi rendezvényekről, 
– az akadályversenyekről, a játéknapról, a 
jó hangulatú piknikről, a családi vetélke-
dőkről, az értékes előadásokról – szólhat-
tunk, és mutattunk be pár színes felvételt.

Eredményes évet zártunk, és már 
nyitottuk is az idei év „programládáját”.

Áldozat, tettes, megmentő címmel 
indult az egyesületünk által szervezett 
színes programsorozat. Február 8-án 
Licskainé Stipkovits Erika klinikai és 
mentálhigiéniai szakpszichológus, szak-
pszichoterapeuta, személyiségfejlesztő 
trénert köszönthettük előadóink kö-
zött, aki a családi drámáink megértésé-
vel foglalkozott.

Nem tudunk segíteni mindenkin, 
de mindenki tud segíteni valakin című 
előadás-sorozat a megváltozott mun-
kaképességű munkavállalóknak kívánt 
segítséget nyújtani. A háromszor két 
órás foglalkozás rámutatott arra, ho-
gyan lehet kezelni a munkaképesség 
megváltozását, és értékes tagja marad-
ni társadalmunknak, közösségünknek, 
városunknak. Az előadásokon 10 fő 
vett részt térítésmentesen.

Egyesületünk a Vas Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Sárvári Tagintéz-
ményével és a Móra Ferenc Általános 
Iskolával együttműködve programso-

rozatot indít az iskolában. A program 
foglalkozik a tanulási problémákkal 
küzdő gyerekekkel és családjukkal, azaz 
fejlesztési lehetőségeket kínál ezen a te-
rületen. Figyelemzavaros, hiperaktív 
gyerekek neveléséhez nyújt megoldáso-
kat neves gyógypedagógusok, logopé-
dus közreműködésével.

Az egyesületünk tagjainak és pár 
önként jelentkezőnek, összesen 15 fő-
nek Répcelak Város Önkormányzata 
a pályázaton nyert, ingyenes szemé-
lyiségfejlesztő tréning elvégzését teszi 
lehetővé, amelynek témája: szervezés, 
kommunikáció és konfliktuskezelés. 
A három alkalomból álló tréning akre-
ditált, elvégzéséről bizonyítványt kap-
nak a résztvevők, akik teljes ellátásban 
részesülnek a nap folyamán.

A sajt és a bor tökéletes páros. Tud-
ják ezt a répcelakiak, és azt is, hogy tél 
végén minden évben van egy jó han-
gulatú találkozás egy meghívott neves 
sajtmester közreműködésével. Ez a 
találkozó idén is nagy sikerrel került 
megrendezésre.

Programjainkkal, rendezvényeink-
kel városunk lakóinak, családoknak, 
munkavállalóknak, civil szerveze-
tekben közreműködőknek kívánunk 
segítséget nyújtani, hogy életük kü-
lönböző területein könnyebbé tegyük 
munkájukat.

Ehhez kívánok a magam és egyesü-
letünk nevében sok sikerélményt és jó 
munkát! Vizvárdy Tamásné

Egyesületi tag

A RÉPCELAKÉRT EGYESÜLET HÍREI
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Havonta egyszer a nagy tapasztalattal 
rendelkező tagok vezetik a tanfolyam-
jellegű foglalkozásokat. A másik al-
kalom a gyakorlás, a közös alkotás, az 
egymástól tanulás, a kiállításokra ké-
szülés jegyében telik. Most éppen sok 
kézi varrással díszített, pillangós-virá-
gos ágytakaró készül, amelyben a cso-
port valamennyi tagja részt vesz, amivel 
– reményeink szerint – nagy örömöt 
szerzünk annak, aki júniusi kiállításunk 
kezdetén a tombola fődíjaként elnye-
ri. Nagy lelkesedéssel készülünk erre a 
nyár eleji újabb bemutatkozásra, mert 
jól esik nekünk a helybeliek érdeklő-

dése, és szeretnénk azt is, ha ismét jó 
hírünket vinnék a megye és az ország 
több pontjára is a látogatók, a foltvar-
rás szerelmesei, és az egyedi kézműves 
munkákat értékelő szemlélődők.

Egy szorgos-lelkes foltvarró hét 
közben és hét végén is hűséges a var-
rógéphez, a tűhöz, a színes vásznakhoz. 
Tanfolyamokon vettünk részt – leg-
többször a környékbeli csoportokkal 
együtt – Nyőgérben, Kőszegen, Rép-
celakon, vagy régiós és országos találko-
zókra utaztunk Sopronba, Tatabányára, 
Budaörsre, Bázakerettyére. Tatabányán 
csoportunk tagja, Vargyai Zoltánné el-
nyerte a különdíjat saját tervezésű, hi-
bátlanul kidolgozott táskájáért.

2018-ban felkérést kaptunk arra, 
hogy mutatkozzunk be karácsony előtt 
egy kiállítással a hegyfalui idősek ott-
honában. Tárgyaink több héten át dí-

szítették a falakat. Ezt követően meg-
ajándékoztuk az intézmény lakóit a 
folyosói padokra készített párnáinkkal. 

Megalakulásának 30 éves jubile-
umához érkezik 2019-ben a Magyar 
Foltvarró Céh, amely összefogja az 
ország csoportjait, és nemzetközileg 
is képviseli azokat. A jeles évforduló 
alkalmából Szekszárdon, az Országos 
Találkozón ünnepelnek az ügyes kezű 
öltögetők, amelyre csoportunk is meg-
hívást kapott. 

Szakkörünk továbbra is várja sorai-
ba mindazokat, akik egy jó hangulatú 
baráti társaságban ismét szeretnének 
foglalkozni a kézimunkának ezzel az 
ágával, vagy kedvet éreznek ahhoz, 
hogy elsajátítsák ezeket a technikákat, 
amelyekkel szabad idejükben szép és 
hasznos tárgyakat tudnak varrni. 

Tőzike foltvarró szakkör

FOLTVARRÓINK RÉPCÉN INNEN ÉS DUNÁN TÚL
A nyári szünet után, szeptember óta 
– ahogy ez már sok éve bevált rend-
szerességgel ismétlődik – kétheten-
ként összejönnek a csoport tagjai.

A kullancs-encephalitis (vírusos agy-
velőgyulladás):

Szerencsére előfordulási gyakorisága 
az elmúlt években csökkent, a védőoltá-
soknak (és a klímaváltozásnak) köszön-
hetően. Évente 40-50 esetet diagnoszti-
zálnak a korábbi 3-400-zal szemben.

7-14 napos lappangási idő után ma-
gas láz, súlyos szédülés, rendkívül heves 
fejfájás, súlyos hányás, eszméletzavar, 
izomfájdalom mutatkozhat. Nincsenek 
légúti tünetek! A gyógyítás tüneti kezelés-
ből áll, kórházi ellátást igényel, kimenete-
le változó, ritkán halálos (kb. 3 évente 1 
haláleset). Gyakori a teljes felgyógyulás, 
néha azonban különböző, egész életre 
szóló idegrendszeri tünetek maradhatnak 
vissza (pl. látás- hallászavarok, szellemi 
funkciók romlása, bénulás).

Jelenleg Magyarországon kétféle 
oltóanyag van forgalomban, az EN-
CEPUR és az FSME. Mindkettőnek 
létezik gyermekek számára kifejlesztett 
változata: Encepur Junior 1-12 éves ko-
rig, FSME Junior 1-15 éves korig. Az 

oltási sorozat három adagból áll. Ára 
adagonként kb. 8-10000 Ft.

(érdemes figyelni az akciókat ;-)). Az 
első adag után 1-3 hónappal adható a 
második, majd 9-12 hónap után a har-
madik. A második oltás után pár nappal 
már védettnek tekinthető a páciens! 3 év 
után emlékeztető oltás szükséges! Gyor-
sított séma esetén a második adag 7 nap-
pal az első után beadható, a harmadik 
pedig 21 nap után. Ilyenkor a védettség 
csak 12-18 hónapig tart! Leggyakoribb 
mellékhatások: fejfájás, izomfájdalom, 
láz, hányinger, influenzaszerű tünetek.

Természetesen mint mindig, a 
megelőzés a legfontosabb:

• A kullancscsípés megelőzésére leg-
jobb módszer a bozótos területek elke-
rülése.

• A kora reggeli órákban több, a szá-
razabb időszakokban kevesebb a táma-
dó kullancs. Szervezze meg ez alapján a 
túrát!

• Használjon kullancsriasztó szert!
• Ha csak lehet, hosszú nadrágban 

KULLANCS-ENCEPHALITIS. ITT A VÉDÕOLTÁS IDEJE!

A közönséges kullancs hazánkban a sűrű aljnövényzetű erdőkben, bokros-fás 
területeken, játszótereken, parkokban, kiskertekben leselkedik ránk. A ned-
ves meleg időszakot kedvelik legjobban, így a fertőzések csúcsa tavasztól 
nyárig, illetve ősszel figyelhető meg. Számos fertőzést terjeszthet. A legfonto-
sabb a Lyme-kór, mely egy bakteriális fertőzés, és a vírusos agyvelőgyulladás. 
A kórokozók a kullancs nyálával kerülnek csípéskor a véráramba.

kertészkedjen, és így menjen kirándulni 
is. A nadrágot tűrje be a zokni alá, a tri-
kót a nadrágba! 

• Érdemes világos színű ruházatot 
viselni, azon könnyebben észrevehető a 
sötét színű kullancs.

• A hosszú hajúak fogják össze a ha-
jukat, viseljék kontyban vagy sapka alá 
tűrve.

• Kirándulásból hazatérve ajánlott 
átvizsgálni a bőrt, különösen a gyerme-
keknél.

(Forrás: Kullancs.hu, ÁNTSZ)
Amennyiben kullancsot találtunk 

bőrünkben, azt haladéktalanul távolítsuk 
el! Nem kell orvoshoz menni. Érdemes 
beszerezni kullancskiszedő eszközöket: 
kanál, csipesz és ezt magunknál tartani. 
Fontos, hogy a kullancsot ne nyomjuk 
össze, mert úgy a váladéka nagyobb 
eséllyel kerül belénk. Ha nincs más, egy 
határozott mozdulattal tépjük ki, nem 
kell tekergetni, kenegetni. Jegyezzük fel 
a csípés dátumát, és figyeljünk az elkö-
vetkezendő napokban a tünetekre. (Ly-
me-kór esetén a kokárdaszerű bőrpírre.)

Jön a tavasz, jön a jó idő, menjünk a 
szabadba, nem kell félni, csak egy picit 
odafigyelni!

Jó egészséget mindenkinek!
Dr. Varga-Török Viktória

szakgyógyszerész
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E tanév kezdetén Répcelak település 
750 éves évfordulójára készültünk. Az-
óta is, mint Móra az üvegcserepeit, úgy 
rakjuk össze az értéktárunkat. Néhány 
hatodikosunk részt vett a „Feltárul az 
értéktár Vas megyében” vetélkedőn, 
és legmagasabb pontszámmal beju-
tottak a megyei döntőbe is. Az ötö-
dikesekkel is kutattuk lakóhelyünk 
történetét hon- és népismeretóra kap-
csán: monográfia-szerzőt hívtunk meg, 
megtekintettük a helytörténeti gyűjte-
ményt, megnéztük a katolikus temp-
lomban kiállított történelmi, régészeti 
tárgyakat, a művelődési házban tartott 
kiállításokat, az évforduló alkalmából 
elkészült, a buszmegállónál kiállított 
történeti táblákat. Az iskolában össze-
szedtük az iskola történetére vonatkozó 
dolgokat. Emlékfát állítottunk, amely-
re a volt iskolavezetők neve mellé „fale-
vélként” minden jelenlegi tanulónk, 
dolgozónk neve felkerült. Üzenetet 
küldtünk a jövőbe jelen iskolánkról: 
időkapszulát helyeztünk el a bejára-
ti ajtó melletti falban. Számba vettük 
parkunk fáit, bokrait (több mint 120 
db), facsemetéket (30 db) ültettünk a 
tavalyi tanévben kialakított „Tündér-
kert” mellé. Kertészkedünk a nagyszü-
lők tanácsát, segítségét is kérve. A bejá-
rati virágágyásokat mindig a gyerekkel 
újítjuk meg, most a tavasz érkeztével 
primulákat ültettünk. Számon tartjuk: 
„kéményre gólya, s a levert tél/ jeges 
csúcsokra költözik” idézetnek megfele-
lően, hogy az idén február 26-án jött 
meg a gólya a Répce Áruház kéményre, 
és azt is, hogy a kazánházunkon még 
a fészek üres, de várjuk a visszatérőket. 
Madárbarát a kertünk. 

„Zöld robbanásokkal kitört a kikeleti víg erőszak.” (József Attila: Március)

ÉRTÉKEK A MÓRA ISKOLÁBAN

A tárgyi és természeti értékek mel-
lett az iskola szellemiségét is igyekeztük 
megteremteni: folyamatosan a múlt 
értékeihez kapcsolódva feltárni a jelen 
értékeit. 

A Magyar Kultúra Napja helyett 
magyar kultúra heteket tartottunk jan. 
22-től (helyi témahét) a következő hó-
nap elejéig. Megnyitó ünnepségünkön 
a városunk polgármestere és a Répce-
lakért Egyesület elnöke is jelen volt. 
Megemlékeztünk Weöres Sándorról 
halálának 30. évfordulója alkalmából, 
s a helyi jeles személyiségről, Radó 
Kálmánról (Vasvármegye főispánja, 
Rába- szabályzó), és minden nap a 
faliújságra kigyűjtött aznapi évfordu-
lóhoz kapcsolódó magyar tudósokról, 
művészekről, helyi kiemelkedő szemé-
lyiségekről.

Idén az ünnepsorozatot február 
8-ával zártuk le emlékezve Móra Fe-
rencre halálának 85. évfordulójára. 
A Móra-fal előtt nyitott könyvtár volt 
az író műveivel, mely nap- nap után 
egy újabb kötettel bővült, majd a he-
lyi Versszeretők Körének 7 tagja a ki-
csiknek tanórákon, a napköziseknek 

Az első félévet jól zártuk: az is-
kolai szorgalmi átlag is jobb lett, 
4,35 a tavalyi 4,29-hoz képest. 
A magatartás átlagok tekintetében 
az iskolai átlag 4,63, tavaly is 4,63 
volt. Igazgatói dicséretet kapott 
22 tanuló, igazgatói figyelmezte-
tést 8 tanuló.

délután Móra-művekből tartott fel-
olvasást. Verseltünk, házi kenyeret et-
tünk és kakaót főztünk. Móra Ferenc 
dédunokája, Vészits Andrea is köszön-
te az ünnepséget: „Nagyon köszönöm, 
hogy hírt kaptam mindarról, amit csi-
náltatok. A fotókat is alaposan végig 
néztem, és azt láttam, hogy a gyerekek 
igazi figyelemmel vannak jelen. Ez na-
gyon nagy dolog! És nyilván az isko-
la tanítói/tanárai, az érintett szülők és 
mindenki, aki ezekről a programokról 
tudomást szerzett vagy jelen volt, ré-
szese lett annak, amit megtartottatok. 
A Magyar Kultúra pedig tőletek is erőt 
kapott, ti meg őtőle.” 

A Móra Emlékbizottság elnöke a 
következőket írta: „Örülök a szép Mó-
ra-megemlékezéseteknek. Példaértékű 
Móra emlékének ápolása. Remélem, 
megkaptátok a Móra Ferenc Általános 
Iskola felhívását, jöttök május 11-én 
Móra szülővárosába…”

Fontosak számunkra névadónk, 
Móra Ferenc munkáiból áradó értékek: 
az igazmondás, a becsületesség, a bátor 
útra-indulás, hogy minden kimondott 
szó mögött ott az igaz tartalom. 

Primula ültetése
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„Humán tárgyú olvasmányaiban 
főleg a szülőknek a gyermekek iránt 
való szeretetét, a gyermek szülőszerete-
tét, meg a szülőföld, a haza szeretetét 
szövögeti leheletszerű finom kedélyes-
séggel, vagy egyszerű, de szívhez szóló 
természetes komolysággal megírt me-
sébe, vonzó elbeszélésbe. A reális isme-
reteket a néprajz, a földrajz, a termé-
szetrajz és a technika világából veszi.” 
(Természetismereti tanári végzettségé-
ből és élménygazdag életéből merítve 
tankönyveket is írt). Nehezen tudnánk 
mi is mindazokat a megbecsülhetet-
len értékeket felsorolni, amelyeket 
Móra írásaiban ránk hagyott. „Drága 
ékkövek ezek ifjúsági irodalmunknak 
pedagógiai, irodalmi szempontból 
is” (Néptanítók Lapja, 1934.04. 01.) 
Példájából meríthetünk mindnyájan: 
Móra nemcsak tanít, hanem nevel is 
úgy, hogy át- meg átszövögeti érzel-
mi vonatkozásokkal, hogy a gyermek 
megérezze, s maga jöjjön rá a jóra, a 
szépre, a nemesre, az igaz értékre.

Megkíséreljük és megtesszük mind-
ezt, bár ez egyetlen korban sem köny-
nyű, de manapság főleg nem az. 

Kiemelt téma ebben a tanévben az 
internet biztonságos használata. A vi-
lághálónak nemcsak előnyeit, hanem 
kárát, árnyoldalait is tisztán kell lát-
nunk. 

Két alkalmat is adva fórumot szer-
veztünk a szülőknek a biztonságos 
internetezésről, ahol klinikai szakpszi-
chológus és áldozatvédelmi referens 
rendőr őrnagy hívta fel a figyelmünket 
a veszélyekre. Az ezt követő szülői ér-
tekezleteken, az osztályfőnökiórákon is 
fontosnak tartottuk, hogy beszéljünk 
a témáról. Sajnos, amit régen nem 
tapasztaltunk, ma diákjaink között is 
vannak olyanok, akik internetes zakla-
tásnak voltak kitéve, és vannak zakla-
tók is, falcolók is. 

Rendbontás, súlyos magavisele-
ti problémák esetén a gyermekkel, a 
szülőkkel mindig személyesen talál-
kozik az iskola vezetője, átbeszéljük a 
történteket, hogy közösen megoldásra 
jussunk, és adott esetben szakemberek 
segítségét kérjük. A szülői észrevételre 
nyitottak vagyunk, hogy közösen for-

máljuk, közösen segítsük a gyerekek 
személyiségének alakulását. Az isko-
lában helyet adtunk egy előadássoro-
zatnak is, összefogásban a helyi civil 
szervezettel és megyei szakmai szer-
vezettel a tanulás megkönnyítésére, a 
viselkedési és tanulási problémákkal 
küzdők érdekében. Az utolsó előadás 
címe: „Fejlesztési lehetőségek otthon és 
szervezeti keretek között”. Logopédus-
sal, szakszolgálati vezetővel és gyógy-
pedagógussal találkozhattak a szülők az 
előadások keretében. 

Mindnyájan arra törekszünk, hogy 
a gyermekeket boldognak lássuk, de ne 
keretek és szabályok nélkül neveljük 
őket! 

Mindenkit arra biztatok Móra ver-
sének címével: Szeresd a gyermeket! 
„A lét napfénye ő”…..

„Szeresd a gyermeket, öleld szívedre 
őt / Lehunyt pilláinak töröld le könnye-
it:/ S míg te a gyermekek könnyét töröl-
geted, / Egy láthatatlan kéz a csillagok 
felett / Letörli vétkeid!” 

(Móra)

Verskedvelőkkel a Móra-falnál

Feltárul az értéktár megyei versenyzői
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2. Az alapítvány célszerinti tevékeny-
ségére vonatkozó beszámoló
Az Egészséges Gyermekeinkért Ala-
pítvány célja, hogy ösztönözze az em-
bereket, azok csoportjait, közösségeit, 
a jogi és nem jogi személyeket a rép-
celaki általános iskolában tanuló gyer-
mekek testi és lelki egészségének meg-
őrzésére, támogassa az ezzel összefüggő 
kezdeményezéseket.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2018. ÉVRÕL

2.1. A költségvetési támogatás felhasz-
nálása.
Alapítványunk célszerinti tevékeny-
ségei közül a kuratórium 2018-ban is 
az egészségmegőrzés témára helyezte 
a hangsúlyt. Kapcsolódtunk a város 
programjaihoz, segítettük az iskolai 
programok megvalósítását. Fő projek-
tünk ebben az évben a nagyon rossz ál-
lapotban lévő, balesetveszélyes, elavult, 

fedett kerékpártárolók helyett, újak 
beszerzése volt. Ösztönözni szeretnénk 
ezzel a gyerekeket arra, hogy kerék-
párral járjanak iskolába. Répcelak Vá-
ros Önkormányzatának segítségével, 
együttműködve a Szülői Közösséggel, 
megtörtént a terület térkövezése is.
Alapítványunk a 2018. évi SZJA támo-
gatást a tanulók testi egészségmegőrzé-
sére fordította.
2.2. Az Egészséges Gyermekeinkért Ala-
pítvány ingó vagyonnal rendelkezik, a 
megvásárolt nagy értékű eszközöket leltár-
ba vettük, de mindet az iskola tanulóinak, 
pedagógusainak adtunk át használatra. 
Központi költségvetési szervtől, elkülö-
nített állami pénzalapból, települési ön-
kormányzatok társulásától, kisebbségi 
települési önkormányzattól, egészség-
biztosítási önkormányzattól és minde-
zek szerveitől nem kapott támogatást. 
A kuratórium tagjai az alapító okirat 
szerint díjazás nélkül látják el feladatukat.
3. Az Egészséges Gyermekeinkért Ala-
pítvány működéséről és a kuratóri-
um tevékenységéről szóló beszámoló.
Mint minden évben, így 2018-ban is el-
készítettük alapítványunk közhasznúsá-
gi beszámolóját, melyet elfogadása után 
ismertettünk a szülőkkel, közzétesszük 
újságban. A februári szülői értekezlete-
ken megköszöntük a támogatást, illetve 
tájékoztattuk a szülőket az Alapítvány 
2018-ban végzett tevékenységéről.
A helyi tv-ben kérjük a lakosságot, 
támogassák alapítványunkat adójuk 
1 %-ával. Alapítványunk céljainak meg-
valósulása érdekében sok ember közös 
összefogással tevékenykedett.  
Alapítványunk kuratóriuma köszö-
netét fejezi ki támogatóinak, min-
denkinek, aki munkájával, anyagi 
támogatásával segítette céljaink meg-
valósítását.

Őri Csaba
kuratóriumi elnök

Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány
Répcelak, József A. u. 32.
Adószáma:18885259-1-18 

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE
Kiadó: Répcelak Város Önkormányzata Képviselô-testületének Ügyrendi Bizottsága ISSN 2061-0726 
A kiadásért felelôs neve: Boros András bizottsági elnök
A szerkesztôség címe: Répcelaki Mûvelôdési Ház és Könyvtár, 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.
Fôszerkesztô: Bokányi KálmánnéHírmondó

RÉPCELAKI

1. Számviteli beszámoló
Az alapítvány 2018.december 31-i záró egyenlege: 786.103Ft

Kiadások összesen 2018-ban: 1.795.774 Ft
Záró egyenleg 2018. december 31-én: 788.405 Ft

1.1. Bevételek:
Répcelak Város Önkormányzatának támogatása:  800.000 Ft 
APEH SZJA 1%-ának jóváírása:  497.358 Ft 
Magánszemély támogatása  60.000 Ft 
Alapítványi est, adomány  272.960 Ft 
Pannontej Zrt. támogatás 100.000 Ft
Vas Megyei Önkormányzat támogatás 50.000 Ft
Nyugat Takarékszövetkezet  10.000 Ft
Storno  7.757 Ft
Kamat 1 Ft
 Összesen: 1.798.076 Ft
1.2. Kiadások:
- 3 db fedett kerékpártároló 1.596.390 Ft
- rajtgépek rekortán pályához 40.691 Ft
- lámpa projektorhoz 45.133 Ft
- Móra kupa  5.685 Ft
- Tündérkert: 50.000 Ft
- Répcelak 750 12.170 Ft
- kézműves foglalkozások 13.350 Ft
- hálózati csatoló:  5.415 Ft
- Domain név: 3.366 Ft
- számlavezetési költségek: 23.574 Ft
 Összesen: 1.795.774 Ft
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Szeretek aktívan kikapcsolódni, szíve-
sen kipróbálok mindent, ami a moz-
gással kapcsolatos. Így kezdtem el még 
5 évesen ismerkedni az ugrókötéllel. 
Ez a sport akkoriban még mondhatni 
gyerekcipőben járt, hiszen ismerték 
a futást, meg a keresztet és ennyi. Az 
utóbbi években egyre nagyobb teret 
hódít és szélesebb körben is ismert, 
mint sportág az ugrókötél, melyben 
kis hazánk versenyzői is számos világ- 
és Európa-bajnoki címmel büszkél-
kednek. A showműsorokban is egyre 
nagyobb szerepet kap látványos akro-
batikai elemei miatt. Így lettem én az 
egykori versenyzőből és lelkes ugró-
kötél-rajongóból oktató. Szeretném 
megismertetni és továbbvinni ennek 
a nagyszerű sportnak a lehetőségeit és 

GYERTEK TI IS UGRÓKÖTELEZNI!
fejlesztő hatásait, mindezt egy kötél, 
zene és szabad tér által.

Lássuk, mi mindenben is segíti és 
fejleszti mind a gyermeket, mind pedig 
felnőttet  az ugrókötél! Ami az első és 
legfontosabb, hogy nincs nagy eszköz-
igénye, szükség van egy ugrókötélre és 
egy kis szabad térre akár benn a házban, 
akár kinn a szabadban. Elsősorban ki-
váló a keringési rendszerre gyakorolt 
hatása, fejleszti az állóképességet. Mivel 
növeli a szív- és vérkeringési rendszer ha-
tékonyságát, alkalmazható a betegségek 
megelőzésére is. Fejleszti a koordinációs 
képességet és a ritmusérzéket. A gyakor-
latelemek sikeres végrehajtásának egyik 
alapvető feltétele a jól koordinált és jó 
ritmusú mozgás. Az egyszerűbb elemek-
től az összetettebb, nehezebb elemek 
felé haladva a koordinációs képesség és a 
ritmusérzék is fejlődik. Az alsó- és felső-
testet egyaránt megmozgatja, tehát egy 
edzés során az egész testünket átmozgat-
hatjuk. Zenére, egyénileg és csoporto-
san is végezhető. A zenére végzett moz-
gás pszichikai kikapcsolódást is jelent. 
Az egyszerű elemek viszonylag gyorsan 

elsajátíthatók, ezeket összekapcsolva 
látványos gyakorlatokat tudnak bemu-
tatni. Ezt sikerként élik meg a gyerme-
kek, így önbizalmuk is növekszik. Ami 
számomra az egyik legfontosabb szem-
pont, hogy életkortól függetlenül űzhe-
tő sport! Ez a sport rekreációs céllal is 
végezhető, ezért az idősebb korosztályok 
is űzhetik. Egész életre szóló fizikai akti-
vitásra serkent. Végül mozgásanyagával 
lerövidíthető az élettanilag kedvező fizi-
kai aktivitás ideje. Tehát egy 10 percig 
tartó folyamatos kötéllel való szökdelés 
élettani hatása egy 30 perces folyamatos 
kocogással ér fel.

Felkeltettem érdeklődésed? Szeretsz 
mozogni, mindig újat tanulni? Sze-
retnél egy jó csapathoz tartozni vagy 
kipróbálnál valami újat? Akkor ne 
habozz! Találkozzunk minden héten 
kedden 16.30-17.30 között az óvo-
dásokkal, 17.30-18.30 között pedig 
az iskolásokkal a Répce Sportcsarnok 
Fitnesz termében. Gyere el, nézd meg, 
próbáld ki! A csatlakozás lehetősége 
egész évben folyamatos!

Gombos Diána

Sziasztok! Gombos Diána vagyok, 
a Répcelaki Százszorszép Óvo-
da Csicsergő csoportjának egyik 
óvodapedagógusa, így a gyermekek 
többsége csak Dia néniként ismer. 

RÉPCELAKI FESZTIVÁL
2019. június 14-15-16.

Klasszikus muzsikára a katolikus temp-
lomba várjuk az érdeklődőket. A péntek 
este fénypontja Bródy János koncertje lesz.

Szombaton egészségnapra, családi 
napra várjuk a nagyérdeműt. Koncerttel, 
játszóházzal, szabadtéri játékokkal csalo-
gatjuk a gyerekeket. Késő délután fellép 
a répcelakiak kedvence, a Hamisítatlan 
Ösztön. Freddie és zenekara az est kon-
certje. Vasárnap főzéssel kezdődik, ahol 
a répcelaki gasztronómia jelesei mellett 
megkóstolhatjuk Magyarország legfino-

mabb halászlevét is. Elkészíti a drávaszögi 
Munk Erik, halászlé-bajnok. Sztárvendé-
günk Postás Józsi lesz. Szép hagyománya-
inknak megfelelően délután Laki Kalin-
kó veszi kezdetét, izgalmas fellépőkkel 
várjuk a népzene és néptánc szerelmeseit. 
Este egészen más műfajé lesz a főszerep, 
közkívánatra a Zorall rockzenekar ra-
jongóit várjuk a főtérre. Természetesen a 
fesztivál pénteki és szombati éjszakáján a 
főtér nem marad néptelen, a Spontán és 
RU-BOY-DEE fergeteges hajnalig tartó 
partit ígér.

A rendező szervezetek: Répcelak Vá-
ros Önkormányzata, a Répcelaki Műve-
lődési Ház és Könyvtár és a Nyitott Tér 
Közhasznú Kulturális Egyesület nevében 
szeretettel várjuk a város lakosságát a 
XVIII. Répcelaki Fesztiválunkra! 

Fogadó szervezetként várjuk a feszti-
válra középiskolások jelentkezését, akik 
közösségi szolgálatot teljesítve szívesen 
segítenék a rendezvény lebonyolítását.

A szervezők

A 2019. évi Répcelaki Fesztivál a már jól bejáratott időpontban, június köze-
pén kerül megrendezésre, az elmúlt három esztendő tapasztalataira alapozott 
szerkezetet megtartva. Változás ebben az esztendőben, hogy a rendezvény ge-
rincét az 1.5.2-16-2017-00023. sz. EFOP pályázat programjai adják. Az em-
beri erőforrások fejlesztését szolgáló program az egészségtudatos magatartás 
kialakítását és a kulturális sokszínűség befogadását tűzte zászlajára. Ennek je-
gyében egészségnap lesz különböző szűrésekkel; családi nap keretében sportos 
játékokat, pl. mini kalandparkot ajánlunk a gyerekeknek. Az egy nemzeten 
belüli kulturális változatosságot a Karaván família és a Pannon Cigányzenekar 
műsoraival jelenítjük meg fesztiválunk programjában.

A tavalyi esztendőben kezdeményeztük 
a rendezvény „zöldítését”, amelyet ter-
mészetesen évről évre nyomatékosan 
képviselünk. A szelektív hulladékgyűjtés 
mellett ismét lesz pohárpont, ahol újra-
felhasználható poharakat lehet igényelni.

A Répcelaki Fesztivál programjairól 
A rendezvény megnyitója a várva várt új, 
településtörténeti monográfia bemutatója 
lesz. Bodor Zoltán festőművész, a Gyulai 
Művésztelep művészeti vezetőjének alko-
tásait mutatjuk be a Répce Galériában. 
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A Hamisítatlan Ösztön zenekar egy helyi 
négytagú, könnyebb rockzenét előadó 
banda. Repertoárunkban leginkább saját 
dalok, illetve közismert rockzenék szere-
pelnek. A zenekar 2016-ban alakult, és 
2017-től kezdte meg aktív életét. Kö-
zel 20 koncerten vagyunk túl, köztük a 
győri Richter teremben, a szombathelyi 
Végállomásban és a budapesti S8 klub-
ban is felléptünk. 2018 szeptemberében 
megnyertünk a helyi „Répcelak az én 
városom” nevű pályázat különdíját, egy 
Répcelaknak írt saját szerzeménnyel. 

HAMISÍTATLAN ÖSZTÖN
A dal magában foglalja miért is szeretjük 
ezt a várost annyira, valamint a legnép-
szerűbb helyi nevezetességek is elhang-
zanak humoros formában. A különdíj 
két számra terjedő stúdiófelvétel volt a 
szombathelyi Q-stúdióban. Zenekarunk 
sajátossága, hogy a rockzenénkbe akusz-
tikus elemeket is beleviszünk, sokszor ez 
kíséretként is hallható a többi gitárral egy 
időben. Ez adja a banda egyedi hangzás-
világát. Különös nevünk „Hamisítatlan 
Ösztön” a rockzene iránti leírhatatlan 
szenvedélyünket fejezi ki, melyet a szín-
padi játékaink során előszeretettel élünk 
ki, ezzel látványos műsort adva a közön-
ségnek, biztatván őket a csatlakozásra. 
A jövőben is sok újdonsággal készülünk. 
Hamarosan klipet forgatunk a díjnyertes 

dalunkhoz, illetve folyamatosan írjuk az 
új számainkat. 

Répcelak különösen fontos a zenekar 
számára. Rengeteg mindent köszönhe-
tünk ennek a nagyszerű kisvárosnak, és 
mi örömmel, büszkeséggel visszük a hírét 
bármerre járunk! Nagy Marcell dobos

2016-ban négy tehetséges fiatal ze-
nész gondolt egy merészet, és zene-
kart alapított. És milyen jól tették. 
A többi már történelem…

ÚJ ÉV, ÚJ KÖNYVTÁROS, ÚJ TEKNÕS
mert rengeteg szép emlékem kötődik a 
városhoz.

Nyugodt, empatikus személyiségnek 
tartom magam, szeretem az embereket, 
rugalmas és türelmes vagyok velük.

Pedagógus családból származom, nagy-
mamám óvodapedagógusként dolgozott, 
édesanyám gyógypedagógus, így az én szí-
vemhez is nagyon közel állnak a gyerekek. 

Ez az első munkahelyem. Tavaly vé-
geztem a Soproni Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Karán. Végzettségemet tekint-
ve kisgyermeknevelő vagyok, ezért hálás 
vagyok, hogy a kezdetektől fogva minden-
ki nyitottan, támogatóan és segítőkészen 
állt hozzám. Ez nagyon megkönnyítette 
a beilleszkedésemet, a könyvtári teendők 
alaposabb megismerését, valamint a kez-
deti bizonytalanságom leküzdését. 

Két hónapja dolgozom már a könyv-
tárban, továbbra is pozitívan tekintek a 
jövőbe. Nagyon jól esik, hogy az emberek 
érdeklődéssel és örömmel fogadnak Nap 
mint nap sok kedves szót és mosolyt kapok. 
Úgy érzem, egyre jobban sikerül felvennem 
a ritmust, alkalmazkodnom a szokásokhoz, 
egyre közelebb érzem magamhoz a könyv-
tár világát. Igyekszem legjobb tudásom sze-
rint teljesíteni, ellátni a napi feladataimat és 
kiszolgálni az igényeket. 

Örülök, hogy itt lehetek, és sok sze-
retettel várunk minden kedves olvasni 
vágyó látogatót a könyvtárban!”

Bár Kincső egyre jobban megismeri 
már a könyvtár látogatóit, a város lakóit, 
itt is arra kérek mindenkit, hogy segítsük, 
biztassuk őt, hogy minden nap egyre 
magabiztosabban, határozottabban jár-
hasson dolgozni.

Kincső érkezésével egy időben egy új 
lakó is érkezett könyvtárunkba. Ő Jenő, 
a 17 éves sárgafülű ékszerteknős, aki ko-
rábbi teknősünkkel, a 7 éves Sammyvel 
közösen egy jóval nagyobb, tágasabb ak-
váriumba költözött. A kisállatok hamar 
megszokták új helyüket, valamint egy-
más társaságát, és sok szeretettel várják a 
kíváncsiskodó látogatókat. 

Természetesen a személyi és állati vál-
tozások ellenére könyvtárunk a jövőben 
is készen áll minden rábízott feladat el-
végzésére, valamint továbbra is a tőlünk 
elvárt és megszokott lelkesedéssel, szak-
tudással képes lesz a város vezetését, la-
kosságát, valamint a könyvtár olvasóit, 
használóit teljes mértékben kiszolgálni.

Találkozzunk a könyvtárban 2019-
ben is! 

Boros András 
könyvtárvezető

Mint bizonyára már sokan értesül-
tek róla, február 1-jétől egy új nevet 
kell megtanulni, és egy új arcot kell 
megszokni azoknak, akik ellátogat-
nak könyvtárunkba. Az intézmény 
új könyvtárosa Kiss Kincső.

Lassan eltelik két hónap, és a kezdeti 
bizonytalanságokat, nehézségeket, visz-
szafogottságot szépen lassan felváltják a 
magabiztos mozdulatok, a mosolygós, 
barátságos tekintet. Igaz, hogy Kincső 
nem a szakmájában helyezkedett el, de ez 
semmit nem von le abból, amit a mun-
kához való hozzáállásával tanúsít. Már-
cius közepe óta egy, a megyei könyvtár 
által indított alaptanfolyamon vesz részt, 
melynek segítségével még jobban elsajá-
títhatja a szakma mindennapos teendőit. 

Egy rövid kis bemutatkozás új mun-
katársunktól:

„Kiss Kincső vagyok, február 1-jén 
csatlakoztam a Répcelaki Művelődési 
Ház és Könyvtár csapatához könyvtáros 
asszisztensként. 

Kőszegen élek a szüleimmel és a hú-
gommal, de a családom répcelaki kötő-
désű. Itt töltöttem a nagyszüleimnél az 
iskolai szünetek és a gyerekkori nyara-
im nagy részét. Szívesen tértem vissza, 

A zenekar tagjai (balról jobbra): Horváth Bar-
nabás – basszusgitár, Szokolszky Miklós – ének, 
gitár, Nagy Marcell – dob, Bakos Adrián – gitár
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PORTRÉ: DR. SMIDÉLIUSZ LÁSZLÓ
„Mint ahogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon, és életét adja, váltságul sokakért.” (Mt.20.28.)

Répcelakon 1946. január 19-én egy 
kisfiú látta meg a napvilágot a paplak-
ban. Egy nővér mellé érkezett, szüleinek 
első fiúgyermeke. Alig másfél éves volt, 
amikor édesanyja elhunyt, immár két 
kis csemetét hagyva hátra lelkész urára. 
Édesanyaként szerette és nevelte őket a 
második papné, aki kivételes asszony volt, 
körzeti ápolónőként ismerte és tisztelte 
az egész falu – innét tehát az egészségügy 
iránti elköteleződés. Otthonuknak ket-
tős légköre, az egyház és az egészségügy 
szolgálata meghatározta a Smidéliusz 
testvérek életét. 

Nővérem gyógyszertári szakasszisztens 
lett, én orvos, öcsém és húgom pedig lelké-
szek. Anyai nagyapám és édesapám mindig 
azt tanította nekünk: az emberi létezés ér-
telme a másokért való fáradozás – ennek 
jegyében éltünk, és választottunk hivatást is.

A helyben végzett általános iskolát a 
soproni Berzsenyi Gimnázium, az egy-
kori, majd későbbi Líceum követte.

Évszázadokon keresztül ez az iskola 
nevelte a  nyugat-dunántúli evangélikus 
értelmiséget. A családi tradíciók is ide irá-
nyítottak, hiszen dédapán, nagyapán és 
édesapám is itt tanult. Érettségi után, az 
eredménytelen első felvételit követően egy 
évig dolgozva alulnézetből is megismerhet-
tem az egészségügy életét, majd következtek 
a pécsi egyetemi évek. Nagyon szép időszak 
volt, kiváló professzoraink a tudás átadása 

Mesélő házba lépek, pillantásom fel és alá vándorol… itt egy festmény mesél 
hálás alkotóról, ott egy faragott oszlopfő részlete őrzi egy jászsági kis tanya em-
lékét… amott egy váza, egy dísztál … a korábbi utazások egy-egy lábnyoma. 
Fantasztikus otthon két kivételes embernek. Mert bár a portré alanya Smidé-
liusz László doktor, Judit asszonnyal együtt látom egésznek őt… fura, később 
megtudtam, hogy a város is így látta, ahol 34 éven át éltek és tevékenykedtek: 
egyszerre kapták meg a rangos Pro Urbe – díjat – na de erről majd később…

megjelenteknél vizsgálatokat végeztünk 
magas vérnyomás és cukorbetegség felfede-
zése érdekében. Kóros eredmény esetén az 
illetékes háziorvos kollégát értesítettük, aki 
elvégezte a kivizsgálást. 

Érdekes, hogy ezt mondta – erről 
eszembe jutott egy másik répcelaki, aki-
nek tevékenysége szintén jóval megelőz-
te korát: Radó Kálmán. Aki úgy intézte, 
hogy vasútvonal és közút érintse szülőfa-
luját – ezzel megalapozva a település jö-
vőjét. És aki szintén magas rangú egyházi 
tisztségviselő volt, akár csak interjúala-
nyom. 

Ő azért egy fokkal magasabbra vitte 
– mosolygott Smidéliusz László a párhuza-
mon –, a Dunántúli Evangélikus Egyház-
kerület világi vezetője, felügyelője volt. Én 
csak másodfelügyelőként szolgáltam. Igaz, 
két egyházkerületben is. Előbb  a nagyká-
tai években az Északi Egyházkerületben, 
majd miután visszatelepedtünk Répcelakra 
a Nyugati/Dunántúli Egyházkerületben. 

Most már nyugdíjasok mindketten 
2005 óta. Tavaly az egyházi tisztségvi-
seléstől is visszavonult, ennek a szolgá-
latnak az elismeréseként kapta meg a 
Prónay Sándor Emlékplakettet, amely a 
világiaknak adható legmagasabb egyház-
kerületi kitüntetés. 

Nagyon jól esett, hogy erről a város ön-
kormányzata testületi ülésén is megemléke-
zett.

És mintha a sors keretbe akarná fog-
lalni életét – visszatért gyökereihez Rép-
celakra. 

Amikor édesanyánk elhunyt, dönteni 
kellett a ház sorsa felől. A testvéreim kü-
lönböző okok miatt nem tudtak visszaköl-
tözni. Nekünk viszont a 60 négyzetméteres 
társasházi lakás után vonzó volt a családi 
ház gondolata, emellett sok érzelmi szál is 
kötött ide bennünket. 

Jöttek, pedig sok mindent kellett hát-
rahagyni. A maguk teremtette tündér-
kertet, ami az otthonuk volt 34 éven át, 
ahol felnevelték a gyerekeiket, a szeretett 
városkát a gyönyörű ’48-as hagyománya-
ival, amit úgy szerettek, és fájón hiányol-
nak.

Tápióbicske a szomszéd település. Ennek 
határában  zajlott le a tavaszi hadjárat első 
csatája,  melynek emlékére a hagyományőr-
ző egyesületek, huszárok és az országos 
hírnévnek örvendő helyi tüzérek  minden 
évben az egykori csatatéren nagy közönség 
előtt elevenítik fel az ütközet eseményeit. 

mellett nagy hangsúlyt fektettek az erkölcsi, 
etikai nevelésünkre is. Itt ismertem meg éle-
tem párját is, akivel még a szigorló év előtt 
összeházasodtunk, és már együtt térünk 
vissza Vas megyébe, a szombathelyi Mar-
kusovszky Kórházba. 

A gyakorlati év elteltével, az orvosi 
diploma megszerzését követően a hegy-
falui tüdőgyógyintézetbe kerültek, és ott 
is éltek a faluban. Ott született meg két 
fiuk is, és ott szerezték meg a gyógyítás 
gyakorlati tudásának alapjait.

Csodás főnökünk volt, dr. Hunyadi 
Géza főorvos úr személyében, aki nagy 
szeretettel irányított és tanított minket, 
miközben önállóan hagyott is bennünket 
dolgozni. Rengeteget tanultunk, sok-sok ta-
pasztalatot szereztünk.

A szakvizsga letétele után ezzel a tu-
dással léptek tovább, és a Pest megyei 
Nagykátára költöztek, ami egy 12 ezer 
fős járási székhely volt akkor. Az ottani 
Tüdőgondozó Intézet lett az ő tündér-
kertjük 30 évre – legalábbis ilyennek lá-
tom a fotókon, amelyeket Judit asszony 
mutat róla féltő szeretettel, mintha az a 
rengeteg gyönyörű virág most is a lábunk 
előtt hullámzana..

Imádjuk a növényeket! Mindig azt 
szoktam mondani, hogy én annyi ember 
gondját hallgatom meg a munkám során, 
hogy szabadidőmben szükségem van olyas-
mire, ami nem szól, csak hagyja, hogy gon-
dozzam – mesélte a doktor úr.

A régi kúriaépületből kialakított 
tüdőgondozóban kb. 60 ezer lélekszámú 
terület tüdőgyógyászati járóbeteg-ellátá-
sát végezték 12 fős csapatukkal, elhiva-
tottan, szinte jövőbe látón.

Manapság nagy hangsúlyt helyeznek a 
szűrővizsgálatokra – nagyon helyesen. Mi 
negyed százada az elsők között voltunk, 
akik az akkor még kötelező tüdőszűrésen 

Dr. Smidéliusz László
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Répcelaki Rakurai Karate Egyesület

ÚJ ÉV, ÚJ REMÉNYEK
remmel zárta a napot. Rudi Máté junior 
korosztályban debütálva szintén a dobo-
gó második fokára állhatott. Formagya-
korlatban Olivér Shihan több mint tíz 
év kihagyás után mérettette meg magát, 
és meg sem állt a 2. helyig. Szabó Balázs 
a 32-es mezőnyből a 3. helyen végzett a 
legkiegyensúlyozottabb teljesítménnyel. 
Rudi Máté szintén ügyesen 3. helyezett 
lett, Kovács Gergő pedig élete első kata 
versenyén bronzéremmel debütált!

Ezután februárban az utánpótlás 
csapatunk lépett tatamira Tatán. Küz-
delemben Bogdán Szonja, Bognár Bogi, 
Ható Amanda, Bognár Luca, Somogyi 
Donát, Papp Kristóf ügyesen küzdve 
2. helyen végeztek. Bognár Léna, Finta 

Zelma, Pichler Márkó, Ható Szabi és 
Homor Bálint túllépve a korlátaikon 
bronzéremmel érkeztek haza. Katában 
Papp Kristóf 1. helyezett, Bognár Luca 
és Finta Zelma pedig 3. helyezett lett.

Az év legfontosabb felnőtt versenye a 
felnőtt Magyar Bajnokság, amely febru-
árban Tatán került megrendezésre. Rép-
celakot Seregély Gyöngyi a 65 kg-osok 
súlycsoportjában képviselte kirobbanó 
formában. Az első küzdelmét chudan 
waza arival, míg a döntőt do mawashi 
kaiten gerivel- iponnal nyerte, ezzel is-
mételten magyar bajnok lett, és kvalifi-
kálta magát a felnőtt Európa Bajnokság-
ra Vilniusba!

Dr. Bogdán Olivér elnök

Az év első hónapjában egymást követték 
a különféle korcsoportokat érintő után-
pótlás teremlabdarúgó és futsal tornák, 
de nem volt hiány kézilabdás esemé-
nyekben sem. Közöttük első ízben adott 
otthon a sportcsarnok a határon túli 
csapatokat is felvonultató, szombathelyi 
központú és szervezésű Student-kupá-

A RÉPCE SPORTCSARNOK HÍREI
nak, amelynek keretein belül U12-es, va-
lamint U13-as leány együttesek mérték 
össze az erejüket.

Természetesen hazai, azaz répcelaki 
érdekeltségű események is felkerültek a 
palettára: a felnőtt férfi kosárlabdások 
mellett utánpótlás kéziseink és labdarú-
góink is gyakorta pályára léptek a létesít-
mény nagytermében.

Ahogy a bevezetőben említettem, a 
következő hónapok is tartogatnak szur-
kolni, illetve látnivalót, ugyanis után-
pótlás röplabdafesztivál, felnőtt női és 
gyermek kézilabda bajnokik várják majd 
az érdeklődőket. Kuriózumként pedig 
légváras játszóház látja majd vendégül 

a családokat, illetve reményeink szerint 
– amennyiben az egyeztetések sikerrel 
járnak – tavasz közepén olyan nagysza-
bású és jellegű rendezvényre kerülhet sor 
a csarnok falaink belül, amire a 2017-es 
megnyitás óta nem volt példa.

Végezetül a tömegsportot is meg kell 
em líteni, ugyanis különtermeinkben to -
vábbra is napi-heti rendszerességgel is mét -
lődnek a kettlebell, cross tréning, ug rókötél, 
aerobik, „pattogó”, ritmikus gim  nasztika, 
karate, kangoo aerobik edzések, és várják az 
önvédelem, a küzdősport iránt érdeklődő-
ket a Police Fight Team tagjai is.

Gallen Ervin létesítményvezető
www.repcesportcsarnok.hu

Aktív, sportprogramokkal gaz-
dagon telített hetekkel kezdte a 
2019-es évet a Répce Sportcsarnok, 
és a reményeink szerint hasonlóan 
mozgalmas tavasz elé néz a közös-
ségi térként is nagy népszerűség-
nek örvendő létesítmény. 

A tavalyi évet egyesületünk az orszá-
gos (80 klubot rangsoroló) pontver-
senyben a TOP 10-ben az előkelő 8. 
helyen zárta; a decemberi övvizsgát 
követően ezt is ünnepeltük vidám, 
karaokéval fűszerezett egyesületi 
bankettünkön. A rövid pihenő után 
gőzerővel kezdtünk készülni a 2019. 
évi tavaszi versenyszezonra.

Egy nyertes pályázatnak köszönhetően 
idén januárban élményekkel teli útra in-
dult csapatunk: a Lengyelországban tar-
tott Carpathia Kupára, ahol 11 verseny-
zőnk lépett tatamira 17 versenyszámban. 
Eredmények: Küzdelemben Seregély 
Gyöngyi hozta a kötelezőt, és ezüsté-

Amikor a Gyöngy kórussal elmentünk 
látogatóba Nagykátára, őket is díszlövések-
kel fogadták! Ezek a hagyományok azért 
nagyon hiányoznak!

Jaj, és a tanyájuk! – mert volt Jászbe-
rény határában egy édes parasztházuk, 
melyet sok düledező közül választottak ki, 
hogy néha kiszakadhassanak a kis lakásból 
és a városból. Romos vityilló, gyönyörű 
faragott ablakokkal, egyedi oszlopfőkkel. 
Rengeteget dolgoztak vele, itt tanultak 
meg meszelni, tapasztani, víz és villany 
nélkül boldogulni, és vendégül látni a 

nagycsaládot… mostanra már csak az osz-
lopfő a répcelaki nappali falára függesztett 
egy darabja őrzi a tanyavilág emlékét… 
no meg a sok fotó, a növények, melyek 
átutazták a fél országot, hogy új otthonra 
leljenek répcelaki földben. Itt, a szülővá-
rosban, mely boldogan fogadta be őket. 
Részesei lettek a kulturális és gyülekeze-
ti életnek, arcukra formálták az egykori 
családi otthont, és most már ide várják a 
családot. Két fiuk – cseppet sem meglepő 
módon – a lelkészi hivatást választotta, és 
öt unokával örvendezették meg őket. 

Tudatosan készültünk a nyugdíjas 
évekre. A titok az, hogy ember új ritmust 
tudjon kialakítani. Új feladatokat keressen, 
hogy ne érezze magát feleslegesnek. Én más-
fél évtizede kutatom a családunk történetét, 
ennek kapcsán az egyháztörténetbe is be-
lekóstoltam. Ezért örömmel kapcsolódtam 
be a helyi gyülekezet múltjának feltárásába, 
az így létrejött szép könyvet büszkén muta-
tom orvoskollégáimnak is. Mivel nekem 50 
év kiesett Répcelakból, minden nap felfede-
zem újra meg újra. És boldogan élünk itt.

Winkler Krisztina
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A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

A hitoktatásban lehet, hogy szigorúnak 
tűnök, de a lehető legjobbat szeretném 
kihozni a gyermekek hitéből. Ezt én 
nem szigorúságnak, hanem igényes-
ségnek nevezném inkább. Ez még az 
ismerkedős, próbálgatós időszak: tele 
meglepetéssel oda-vissza, és semmi több. 
Lesznek: harcok, karcok és ragyogások, 
de bízom benne, hogy a ragyogásból lesz 
a legtöbb benne.

Továbbra is várjuk plébániánkon sze-
retettel a keresztelősöket, hiszen a hit to-
vábbadása egy kisbabának örökéletre szó-
ló ajándék. A jegyeseket ugyanúgy várjuk, 
mert biztos vannak ma is bátor lovagok 
és szerencsés hercegnők! Az elsőáldozásra 

Sokszor nehezek vagyunk önmagunk szá-
mára… nem tudjuk magunkat elhordoz-
ni, elviselni, mert nem olyanok vagyunk, 
mint szeretnénk. Vagy pedig a helyzet, 
amiben magunkat találjuk, tűnik elhor-
dozhatatlannak. Ki akarunk lépni, ki aka-
runk belőle menekülni minél gyorsabban. 
Mert sötét, fájdalmas, bizonytalan vagy 
reménytelen.

Sokféle megtörtség, gyengeség, sötétség 
van bennünk, körülöttünk. A bűn sötétsé-
ge és romboló ereje. Önmagunk kárhoz-
tatásának, vádolásának sötétsége. Szégyen,  
értéktelenség- és hiábavalóság-érzet. Magá-
nyunk és kitaszítottságunk, elszigetelődé-
sünk. Félelem, rettegés, pánik… Gyűlölet 
és harag, konfliktusok, amelyekben vergő-
dünk. Betegségek. Halálfélelem, az élet ér-
telmetlensége, kilátástalansága, depresszió.

A sötétségeink jó időben és jó helyen 
vannak azzal, akit szintén a sötétség vesz 
körül. Akit kívül-belül, testileg-lelkileg át-
jár a sötétség minden terhe – miközben ő 
maga igaz, tökéletes, ártatlan. Az örömhír: 
elhordoz bennünket. Megvált bennünket 

Továbbra is hálás vagyok a Szent István király plébánia kedves híveiért, a 
mindenre figyelő munkatársakért és minden segítségért, megértésért, amit 
kapok. Nyilván vannak hibáim, amin szeretnék javítani. Pontosan érkez-
ni: még a sok odafigyelés mellett és a szentmise utáni meghallgatások után 
is időben érkezni a következő helyre, hogy legyen idő kiülni, gyóntatni és 
könnyíteni a szíveken. 

Húsvéthoz közeledve Krisztusnak 
a kereszten elmondott egyik utolsó 
szaván gondolkozzunk! Lássuk úgy 
Jézust, mint aki a kereszten minket 
hordoz; és lássuk úgy magunkat, 
mint akiket Jézus hordoz el.

azok, akik minden dolguk ellenére meg-
teszik, amit kell – keresztelési ígéretükhöz 
híven –, joggal érezhetnék igazságtalan-
nak, ha azok, akik szinte semmit nem 
tesznek, ugyanolyan lehetőséget kapná-
nak, mint ők. Persze lehet telefonálgatni 
majd a Püspökségre, de ők sem mehetnek 
szembe – ez szintén nyilvánvaló – Urunk 
Jézus és az Anyaszentegyházunk tanításá-
val. Ez is a lelki igényességről szól. 

Ősztől várom azon hívek jelentkezését, 
akinek hiányzik a bérmálás, elsőáldozás 
vagy eddig kimaradt a keresztelés, mert 
akkor ők is be tudnának kapcsolódni a 
felkészülésbe. Istennél nem lehet elkésni! 
Végül – nyilván az utolsó gondolathoz 
tartozik – hogy ez megfelelő keresztény 
életvitel esetén megvalósítható szándék…

Sok gond és öröm között kívánok 
mindenkinek áldott nagyböjti szentidőt 
és a boldog feltámadás húsvéti fényét! 
Az ünnepi szertartások időpontjai nem 
változnak meg, és lesznek egynapos lelki-
gyakorlatok is vendég gyóntatóatyákkal. 
Jézus várja a lelkeket, szíveket!

Szakál Szilárd atya

készülés folyamatban van. Sok kicsi prog-
rammal, hogy a nagy pillanat csodálatos 
legyen kívül is, belül is. Ősztől indul a 
bérmálkozásra való felkészülés. Sokan 
még mindig nem veszik eléggé komolyan, 
hogy a hittan nem elég, mert hozzátarto-
zik a napi imádság és a vasárnapi szent-
misére járás ugyanúgy. Nyilván azoknak 
a 7. és 8. osztályosoknak, akik eddig sem 
és most sem járnak szentmisére, ez most 
tárgy talan, mert számukra a következő 
bérmálási alkalomra halasztódik a felké-
szülés. Ezt nekik is elmondtam szemé-
lyesen. Szent István király a plébániánk 
védőszentje. Az Ő példáját követem, 
amikor igazságosságot gyakorlok. Hiszen 

ott és abban, amiben vagyunk. Lássuk hát, 
hogyan hordoz el és vált meg bennünket 
Jézus – egyik utolsó szava fényében.

„Két gonosztevőt is vittek, hogy vele 
együtt végezzék ki őket. Amikor arra a hely-
re értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, 
keresztre feszítették őt és a gonosztevőket: 
az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. 
Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, mit cselek-
szenek! Azután sorsvetéssel megosztoztak 
ruháin.” ( Lk 23, 32-34 )

Hogyan írhatja felül az elvesző bű-
nösök iránti együttérzés Jézus szívében a 
jogos indulatot gyűlölői, ellenségei, gú-
nyolói iránt? Hogyan lehet erősebb Jézus-
ban a szeretet mások iránt, mint önmaga 
iszonyatos fájdalma a kivégzőeszközön 
függve? Hogyan szeretheti valaki jobban 
ellenségeit, mint önmagát? Hogyan tö-
rődhet jobban az ő üdvösségükkel, mint 
az igazsággal, illetve igazságtalansággal, 
ami vele történik?

Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek! – Igen, valóban 
nem tudják, mit cselekszenek. Nem tud-
ják, hogy Isten küldöttét, Isten Fiát végzik 
éppen ki… Nem tudják, hogy minden in-
dulatuk, hamis jogszolgáltatásuk, súlyosan 
téves nemzetmentő terveik mind-mind 
totális lázadás az élet Ura és fejedelme ellen. 
Nem tudják, mi történik valójában, kivel 
állnak szemben ebben a kivégzésben, és 

mit jelent ez számukra. Nem tudják… de 
mentségükre szolgálhat ez? Azért könyö-
rög értük Jézus, mert nem tudják, és ezért 
lehet mentségük?

De nincs mentség. Jézus nem mente-
geti a vakká lett embert, nem mentegeti 
az istentelen embert. Jézus nem menteget 
bennünket: „Jaj, biztosan nem is tudta, 
mit is tesz, mond, gondol… nem is úgy 
akarta”. Ó, nem. A kereszten függő Jézus 
nem menteget, hanem könyörög: Atyám, 
bocsásd meg… Bocsásd meg, mert az, 
hogy nem tudják, nem mentségük, ha-
nem még inkább a bűnük. Fogalmuk 
sincs, hogy milyen módon lázadnak elle-
ned, Atyám, hogy a vesztükbe rohannak; 
könyörülj meg rajtuk és bocsáss meg nekik 
a sötétség eme mélységében.

Hányszor nem tudom, hogy mit te-
szek. Mit mondok. Mit gondolok. Mit 
tervezek. Mit érzek. Akkor, éppen akkor, 
amikor nagyon is pontosan tudom. Ami-
kor jónak, igaznak, méltányosnak tartom 
– és nem látom fonákságát, istentelenségét, 
a lázadást. Mennyi gondolat, mennyi in-
dulat, mennyi indíttatás – és vak vagyok. 
Mert nem Belőle, nem Általa, nem Érte és 
nem Vele, hanem énbelőlem, énáltalam, 
énértem és magammal…

Felnézhetek a keresztre… hallhatom, 
ahogy könyörög értem és mindannyiun-
kért:  Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek!  - A haldokló így 
hordoz szavával engem, a gyilkost…

Verasztó János lelkész
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

A Répcelaki Sportegyesületet kívülről szemlélők számára általában csendes-
nek tűnnek az év első hetei, azonban annak ellenére, hogy szünetel a legtöbb 
bajnokság, és kevés versenyre kerül sor, a háttérben ilyenkor is komoly, a kö-
vetkező hónapok eredményeit lényegesen meghatározó munka folyik.

Közgyûlés
Beszámolónkat ezúttal kicsit rendha-
gyóan, nem az egyik szakosztály híreivel 
kezdjük. Január 22-én tartotta éves köz-
gyűlését a sportegyesület. A Művelődési 
Ház nagytermében lebonyolított ese-
mény egyik fő része pedig a tisztújítást 
volt, ugyanis lejárt az előző elnökség 4 
éves mandátuma. A közgyűlésen részt-
vevő tagok ismét ügyvezető elnöknek 
választották meg az előző időszakban is 
ezt a posztot betöltő Németh Gábort, il-
letve hasonlóképpen folytathatja a mun-
kát Molnár Árpád társadalmi elnök is (új 
kihívó egyik esetben sem akadt). Az 5 
elnökségi poszt sorsa már közel sem volt 
ilyen egyértelmű, mivel végül 7 induló is 
kvázi harcba szállt a lehetőségért. A 44 
megjelent és szavazati joggal is rendelke-
ző tag végül Szilágyi Zoltánnak (37 szava-
zat), Gallen Ervinnek (35 szavazat), Nagy 
Lászlónak (33 szavazat), Patkó Ernőnek 
(31 szavazat) és Dr. Bogdán Olivérnek 
(28 szavazat) szavazott bizalmat, míg Vö-
rös Milán (19 szavazat), valamint Móricz 
Virág (13 szavazat) nem került be az új 
vezetőségbe. Ahogy tehát látható, az el-
múlt időszakban dolgozó elnökségi tagok 
nagy része folytathatja a munkát, és két új 
bekerülő (Szilágyi Zoltán és Patkó Ernő) 
jelenti a frissítést. A most leköszönő Hor-
váth Bélának és Kiss Zsoltnak ezúton is 
köszönjük az elmúlt évek munkáját!

Labdarúgás
Térjünk át a szurkolókat és a lakosságot 
vélhetően sokkal jobban megmozgató té-
mákra, elsőként a mindig kiemelt figye-
lemmel kísért labdarúgásra. A tél folyamán 
látványos változások történtek a felnőtt 
csapat háza táján. A gárda eddigi edzője, ifj. 
Tóth Zsolt közös megegyezéssel elköszönt, 
helyét pedig az együttest korábban már já-
tékos-trénerként irányító, Dénesfáról visz-
szatérő Balassa Péter vette át. Az edzőváltás 
mellett játékos fronton is komoly változá-
sok történtek: távozott Závecz Erik, Varga 
Attila, Szakály Benjámin, Bogyai Rinaldó, 
Barna Zsolt, Kovács Mátyás, Subicz Ró-
bert, Barcza Bence, míg az érkezők-vissza-
térők között köszönthetjük Lónai Ákost, 

Németh Gábort (Csicsa), Horváth Ta-
mást, Horváth Szilárdot, Molnár Csabát, 
Ódor Bálintot, Catomio Balázst, Alex Jose 
De Paulát és Kónya Józsefet.
Az őszt utolsó helyen záró csapat minimális 
célkitűzése a biztos bennmaradás kiharco-
lása, de reményeink szerint ennél még egy 
fokkal jobb helyezés elérése is reális lehet a 
megerősített keretnek köszönhetően. Üde, 
és reméljük eredményes színfolt lehet a pá-
lyán az előző felsorolásban már említett, a 
korábban magasabb osztályban is megfor-
duló brazil születésű Alex, aki a felkészülési 
mérkőzések során már bizonyította (példá-
ul a dobogós Király SZE ellen 3 alkalom-
mal is betalált a rivális együttes kapujába), 
hogy személyében gólerős támadó érkezett 
Répcelakra.

Kézilabda
Felnőtt kézilabdásainknál gyakorlatilag 
nem történt játékosmozgás a holtszezon-
ban, így az ősszel már megszokott kerettel 
dolgozhatott tovább Kronekkerné Maráczi 
Anita edző. A harmadik helyről rajtoló 
gárda február 17-én bravúros idegenbe-
li győzelemmel nyitott Győrzámolyban, 
majd sajnos becsúszott egy vereség Bősár-
kányban, így lapzártánkkor a 4. pozíciót 
foglalta el a kifejezetten népszerű, a hazai 
összecsapásaikat rendre 100-150 néző előtt 
megvívó együttes.
Január első napjaiban mindegyik után-
pótlás csapatunk elkezdte a felkészülést 
a tavaszi szezonra, és a hónap végén már 
saját rendezésű tornán léptek pályára U11, 
U13, valamint ifjúsági csapataink. Öröm-
teli, és az utánpótlásban végzett munka mi-
nőségét jól mutatja, hogy a lányok minden 
mérkőzésüket megnyerték a csornai és fer-
tőszentmiklósi korosztályos csapatok ellen. 
Február elején U10-es együttesünk Tatabá-
nyán a farsang kupán vett részt, amelyen 
mindhárom találkozójukat győzelemmel 
abszolválták. A tavasz folyamán répcelaki 
rendezésű bajnoki fordulókon bizonyíthat-
nak U10, U11, valamint U13-as csapata-
ink, és reményeink szerint az U9-es korosz-
tály is bemutatkozhat hazai pályán (Forrás: 
Turai László szakosztályvezető).

Teke
A Szuperligában szereplő tekéseknél szin-
tén nem történt személyi változás (a sza-
bályok értelmében szezon közben nem 
lehetséges az átigazolás), így változatlan 
összetétellel vágott neki a tavaszi felsőházi 
rájátszásnak Kiss Zsolt edző különítmé-
nye. Az ezúttal is előkelő pozícióra pályázó 
csapat remek rajtot vett az éremért folyó 
csatározásokban, miután hazai pályán 8-0 
arányban kiütötte az előzetesen veszélyes-
nek gondolt FTC-t, ráadásul Zapletán 
Zsombor révén egy igazán kiemelkedő, 
704 fás produkciónak is részesei lehettek 
a mérkőzésre kilátogató szurkolók. A Szol-
nok hasonlóképpen kapitulált Répcelakon 
(7-1), majd sajnos egy papírforma vereség 
következett Szegeden (6-2). A fájó pont-
veszteségre némi gyógyírt jelentett, hogy 
a csarnokunkban megrendezett Vas me-
gyei egyéni bajnokság játékosunk, Vörös 
Milán győzelmével zárult, majd Ózdon is 
könnyedén hozta a gárda – egy Zapletán 
pályarekorddal megspékelve – a kötelezőt, 
így február végén a rangsor 3. helyét bir-
tokolta az együttes. Némileg visszaugorva 
az időben, január közepén a szegedi egyé-
ni világranglista versenyen is guríthattak 
tekéseink, a nagy presztízsű tornán pedig 
Zapletán Zsombor, Kakuk Levente és 
Horváth Zoltán is beverekedte magát az 
elitbe, azaz a legjobb 16 közé.

Kosárlabda
Kosárlabdásaink számára rövid volt a ka-
rácsonyi, év végi pauza, és már január 10-
én pályára léptek a Cosmos Home ellen, 
majd sorrendben a Kőszeg, a Deck Bistro, 
a Bük, a Sárvár, a SZoESE, a BC Olad, 
a Celldömölk és a 9700.hu Ingatlaniroda 
ellen mérették meg magukat, sajnos kevés 
sikerrel. Még mindig várat magára az első 
bajnoki győzelem begyűjtése. Reméljük 
már nem sokáig. 

Sportbál
Február 9-én került sor a hagyományos, 
több évtizedes múltra visszatekintő sport-
bálra, amelyre 2018-hoz hasonlóan a volt 
Linde étteremben kerül sor. A remek han-
gulatú, szokás szerint telt házas eseményen 
kerültek díjazásra az elmúlt év legjobbjai: a 
kézilabdásoknál Sándor Ágota, a kosárlab-
dásoknál Silnicki Zoltán, a labdarúgóknál 
Tóth Dávid, míg a tekéseknél Horváth 
Zoltán vehette át az elismerést. Az önkor-
mányzat, illetve a humánpolitikai osztály 
a beérkezett javaslatok alapján megválasz-
totta az év sportolóját is. A rangos elisme-
rést Vörös Milán tekés érdemelte ki.

Gallen Ervin elnökségi tag,  
Répce Sportcsarnok létesítményvezető
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Kertünk, udvarunk

VESZÉLYBEN A TUJÁK

A sövénytuja, de a Leyland ciprus, a hib-
rid ciprus és a borókafélék ágelhalásos szá-
radását 90 százalékban két bogár okozza, 
a boróka-, illetve tujaszú és a boróka-tar-
kadíszbogár. Az utóbbi 2016-ig védett 
volt, ezért is tudott olyan gyorsan elsza-
porodni. A kár tevők terjedésének egyszer 
szárazabb nyarú klímánk is kedvez.

A két károsító által okozott tüne-
tek nagyon hasonlóak, és a védekezés is 
szinte azonos. A nagyobb növényeken a 
szúbogár kártétele következtében tenyér-
nyi foltokban az ágacskák (második éves 
hajtások) elhalnak, lefelé lógnak, sokszor 
maguktól is lepotyognak (sokfelé látunk 
ilyet). A díszbogár kártétele a fiatal (egy-
éves) hajtásokon kezdődik; kezdetben 
nem okoz látványos kárt, ezért nem is tö-
rődünk vele. Később tenyérnyi foltokban 
elhalnak a hajtások, de ezek nem lógnak. 
A két károsító a fiatal növényeket, illetve 
egy idő után az elhanyagolt idősebbeket 
is teljesen kipusztítja.

A boróka tarka-díszbogárnak a lárvája 
rág a kéreg alatt, míg a boróka-, illetve tu-
jaszú lárvája és a kifejlett bogár is. A véde-
kezés azért nehéz ellenük, mert a növény 
belsejében rágnak, ezért permetszerrel le-
hetetlen elérni őket. Ugyanakkor nincsen 
meghatározott rajzási idejük, amikor a 
szabadban tartózkodnak, és áttelepülnek 
a szomszéd növényekre, ez májustól októ-
berig bármikor megtörténhet. Megfigye-
lésük ragacsos sárgalappal lehetséges (bár 
nem túl szép látvány a növényen). A szú-
bogár 2–2,5 mm-es, barnásfekete színű. 
A boróka-tarkadíszbogár 6–12 mm 
hosszú, fémfényű, aranyzöld-kékeszöld 
színű, hátán 10–14 db kékesfekete folttal. 
Ha a rovarok valamelyikét azonosítjuk a 
sárgalapon, akkor permetezzünk pl. De-
cis (4 ml/10 l víz), Lamdex Extra (koráb-
ban Karate) (10 g/10 l víz) vagy Cyperkill 
(4 ml/10 l víz) készítménnyel, lehetőleg 

az esti órákban. Fontos, hogy a növény 
belsejébe is jusson a permetszerből.

A védekezés alapja azonban a megelő-
zés. Ha valaki most telepítene sövényt, 
javaslom, hogy ne smaragd tuját ültessen. 
A tiszafa, kínai boróka, illetve a lomble-
velű örökzöldek, vagy áttelelő lombú 
sövénynövények (babérmeggy, korallber-
kenye, fagyal) jobb választásnak tűnnek. 
Ha mégis ragaszkodunk a tujához, csakis 
öntözhető területre ültessük. A legjobb, 
ha a csepegtető öntözőrendszert eleve a 
tujasor alá telepítjük (amit nyáron szinte 
folyamatosan üzemeltethetünk). 

Növényeinket – és ez vonatkozik a 
meglévőkre is – folyamatosan figyeljük. 
A száradó ágrészeket, 5-10 centis egészsé-
ges darabbal együtt – a növény belsejéből 
is – távolítsuk és égessük el! A kipusztult 
növényeket is égessük el, nem elég csak a 
kert végébe kidobni őket, mert a kárte-
vők a halott növényben is túlélnek. Fon-
tos, hogy a beteg növény szomszédjait is 

vágjuk ki, még akkor is, ha különösebb 
tüneteket még nem mutatnak. A sövény-
sorban a hézagokat egészséges, kifejlett 
példányokkal (azonos fajtával) pótoljuk.

Fontos, hogy a növényeket jó kar-
ban tartsuk; öntözzük és tápoldatozzuk 
is. A legjobb, ha örökzöldekhez javasolt 
tartós műtrágyát használunk, amit egy 
évben csak egyszer, tavasszal kell sekélyen 
bedolgozni a talajba, az öntözőtestek alá. 
A növényeket folyamatosan öntözzük, 
ne hagyjuk sínylődni, mert ha  jó a nö-
vény nedvkeringése, gyantát is többet 
termel, amibe belefullad a kártevő. Fon-
tos hangsúlyozni, hogy a boróka- és tu-
jaszú, valamint a boróka tarka-díszbogár 
gyengültségi kártevő, azaz a rossz karban 
lévő növényeket támadja meg.

Az is lényeges, hogy az általunk meg-
tett megelőző intézkedéseket és védeke-
zéseket a szomszédunk is elvégezze! Az 
összedolgozás közös érdek!

Pap Edina, kertészmérnök

Két alattomosan és gyorsan terje-
dő, elsősorban kedvenc sövény-
növényünket, a smaragd tuját ká-
rosító kártevő rovarra szeretném 
fölhívni a figyelmet. Kipusztítani 
szinte lehetetlen őket, de terjedé-
süket lassíthatjuk, ha szakszerűen, 
következetesen és a szomszédokkal 
együttműködve járunk el.

Boróka tarka-díszbogár és kártétele. Kezdetben csak apró foltok jelzik a jelenlétét, később az egész növény elhal.

Borókaszú és kártétele Leyland cipruson. Jellegzetes a lógó ág.

1525. évfolyam 1. szám 2019. március



RÉPCELAKI ESEMÉNYEK KÉPEKBEN

Állandó teltház a hazai mérkőzéseken a Répce Sportcsarnokban

03.07. - Az önkormányzati nőnapi ünnepség fellépői

02.13. - Ovis farsang Orsival

01.23. - Dr. Fűzfa Balázs előadása a Magyar Kultúra Napján

03.15. - Március 15-i ünnepség

02.23. - A barakkváros foglyai - filmbemutató pódiumbeszélgetéssel

02.06. - Közmeghallgatás

01.12. - A Sárvári Koncertfúvószenekar újévi koncertje
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