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Hírmondó
RÉPCELAKI

ELKÉSZÜLT VÁROSUNK „TÖRTÉNELEMKÖNYVE”
2019. augusztus 20-án ünnepélyes keretek között bemuta-
tásra került Répcelak város monográfiája, melyet hamarosan 
minden répcelaki család kézhez kap. Ebből az alkalomból 
szerkesztőségünk tisztelegni szeretne a a könyv megjelenése 
előtt azzal, hogy újságunk címlapjának a monográfiában 
található előszót választottuk, amely így szól:

építeni szeretnénk a jövőt, olyat, amelyre ha majd sok évtized múl-
va az akkor itt élők visszatekintenek, elmondhassák, hogy ,,büsz-
kék vagyunk elődeinkre”. 

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyelmükbe Répcelak város 
monográfiáját abban a reményben, hogy sok embernek okozunk 
örömöt a könyv olvasása közben.

Éljen Répcelak!
Szabó József

Répcelak város polgármestere

Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
25 . évfolyam 3 . szám 2019 . szeptember

Tisztelt Olvasó!
Ön egy magyarországi kisváros, Répcelak ,,történelemkönyvét” 
tartja a kezében. Egy összegzést múltunkról, az ismert kezdetektől 
napjainkig. 2018-ban ünnepeltük településünk legrégebbi fellel-
hető írásos említésének 750. évfordulóját. Ebben az évben dön-
tött úgy a város Képviselő-testülete, hogy a számos megemlékező 
rendezvény mellett egy összegző kötetben tudományos alapossággal 
mutatja be ismert történelmünket. Ezzel is tisztelegve az itt élt 
generációk előtt, akik a néhány lelkes kis jobbágyfaluból, Lakból 
mára az értékeire és múltjára büszke, a világra nyitott, a XXI. szá-
zadi modernizációs kihívásokra kész európai kisvárost létrehozták. 

A kötet szerzői felkért szakemberek, és répcelaki – az adott té-
makörben jártas – lelkes lokálpatrióták. Nagy segítség volt a kötet 
megírásában az elmúlt 3 évtizedben megjelent Répcelak múltját 
bemutató számos könyv és kiadvány. A képi megjelenítés objektív 
világával tárja elénk a már megörökíthető múltat, emberi arcok-
kal, eseményekkel. A könyv végén egy ,,pillanatkép” található a ma 
itt élő emberekről, közösségekről. 

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a 
könyv létrehozásához. Természetesen tudom, hogy – bár a teljesség-
re törekedtünk – sok minden kimaradt, de őszintén remélem, hogy 
mindenki talál a monográfiában új információt településünkről, 
vagy felismeri önmagát, rokonát, ismerősét egy-egy képen. Azok-
ban pedig, akik most ismerkednek városunkkal, remélem, hogy a 
könyv lapozgatása közben pozitív kép alakul ki rólunk.
Kedves Répcelakiak!
,,A múlt a jövő tükre”. Kossuth Lajos szavai ezek, de azt gondo-
lom, hogy valamennyiünk hitvallása is kell, hogy legyen. Legyünk 
büszkék múltunkra, hogy megérdemelhessük a jövőt! A múlt isme-
rete, az elődök tisztelete nélkül jövőt építeni nem lehet. Mi pedig 
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Répcelak város új képviselő-testülete a 
2014-es önkormányzati választásokat 
követően elfogadta a 2014-2019. évek 
társadalmi és gazdasági programját. 
A programban egy helyzetértékelést 
követően meghatározásra kerültek a fő 
célok és konkrét tervek az elkövetke-
zendő öt évre. Rohan az idő, elrepült ez 
az öt év. Most, amikor összegezni kell, 
hogy milyen is volt ez az időszak, szinte 
összefolynak az évek. Önkormányza-
tunk az elmúlt testületi ülésen részletes 
tájékoztatást kapott, és egyhangúlag el-
fogadta a beszámolót a ciklusprogram 
végrehajtásáról. Ez a részletes beszámo-
ló honlapunkon megtalálható. Most 
röviden szeretném felidézni az elmúlt 
öt év legfontosabb történéseit, beruhá-
zásokat, fejlesztéseket. 
A Petőfi utcában építettünk egy 
750 m-es kerékpárutat, az utat szegé-
lyező fákkal, virágokkal, a terület teljes 
rehabilitációjával. A temetőben kiépí-
tettük a közvilágítást, teljesen átépítet-
tük és felújítottuk a ravatalozót, új be-
járatot nyitottunk, és új konténereket 
szereztünk be. Nyitottunk egy új utcát 
(Tatay S.) teljes közműellátottsággal, 
aszfaltos úttal, közvilágítással, segít-
ve ezzel is a fiatalok helyben tartását. 
Megvásároltuk a település egyetlen 
műemlékét, a Radó-házat, amelynek 
felújítása jelenleg is tart. A vasútvilla-
mosítás és az M86-os autóút átadása 
közlekedéstörténeti esemény volt te-
lepülésünkön. Az M86-os átadásával 
egyidőben felújítottuk a Széchenyi 
utcát, járdát építettünk, fákat ültet-
tünk. Nagyon sok répcelaki ember 
kívánsága teljesült a Sportcsarnok 
felépítésével, ami azóta is igazi siker-
történet. Az egészségház teljes belső 
átalakítása után az I-es körzet betegeit 
is egy modern rendelőben tudjuk el-
látni. A leglátványosabb változás a Pe-
tőfi utcában volt, mivel a már említett 
kerékpárút-építés mellett felújításra 
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HÍREK

meg. Az iskolában két vizesblokkot 
sikerült felújítanunk. 
Hulladékudvar nyílt az Ipari Parkban. 
A villamos légvezeték földbe történő 
lehelyezésével lehetőséget teremtettünk 
a Liss Kft. számára a terület megvásárlá-
sára és új üzemcsarnok építésére. Meg-
vásároltuk a régi TSZ irodaépületét, 
ahol a felújított irodákat azonnal bér-
be is tudtuk adni. Teljesen megújult a 
múzeumkert, új térburkolatos járdával, 
történelmünket bemutató látványele-
mekkel. Jelentős önkormányzati támo-
gatással a katolikus templom előtt Szent 
István-szobor létesült. Létrehoztuk a 
Városüzemeltető és Szolgáltató Kft.-t, 
amely fontos közfeladatokat lát el. 
Méltóképpen megemlékeztünk az ár-
víz 50. és a település 750 éves évfor-
dulójáról. Nagy sikerű film készült az 

A butiksor előtti felújított tér Fotó: Garas Kálmán

A múzeum kertjében található látványelemek egyike. Mögötte a Répce Sportcsarnok. Fotó: Garas Kálmán

került a ,,butiksor” előtti és mögötti 
terület. Megépült a vásártér, térbur-
kolatos járda épült a Petőfi utca több 
szakaszán, felújítva a kerékpárutat is. 
A sportegyesület látványos fejlesztése-
ket hajtott végre a sporttelepen. A tel-
jesen megújult épület mellé egy sport-
szálló is épült a piac hoz kapcsolódó új 
vizes blokkal. 200 m-es rekortán fu-
tópálya épült az iskolaudvaron, illetve 
egy kültéri fitneszpark a Sportcsarnok 
mögött. Parkolót építettünk az óvo-
da mellé, a bölcsőde udvarát újjáépí-
tettük. A bölcsőde épületében teljes 
energetikai felújítást valósítottunk 
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viselőtársammal együtt szeretett váro-
sunk, a répcelaki emberek életét kíván-
tuk jobbá, ,,élhetőbbé” tenni. 
Az elmúlt öt évet röviden összegezve a 
legnagyobb értéknek azt tartom, hogy 
egy nyugodt, biztonságos, tiszta, po-
litikai, etnikai, vallási csatározásoktól 
mentes dinamikusan fejlődő települé-
sen élhetünk. Összetartó közöségekkel, 
a közös célokban egységes képvise-
lő-testülettel, törvénytisztelő, kritikus, 
de nagy többségében együttműködő és 
támogató polgárokkal. 
Valamennyi képviselőtársam és az ön-
kormányzati hivatal dolgozói nevében 
köszönjük, hogy az elmúlt öt évben 
Önöket szolgálhattuk.
További közös sikereket és egyéni bol-
dogulást kívánva:
Éljen Répcelak!

Barátsággal: Szabó József
polgármester



Tisztelt Választópolgárok!
2019. október 13-án, vasárnap kerül 
sor a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választására. A sza-
vazóhelyiségben szavazni október 
13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 

A hatályos jogszabályi rendelkezések 
alapján a helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek 5 évre kapnak 
megbízást. 
Répcelakon a képviselő-testület tagjai-
nak száma 6 fő, így érvényesen szavazni 
a szavazólapon legfeljebb 6 jelöltre lehet. 
A szavazólap azonban akkor is érvényes, 
ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre sza-
vaz. Képviselők azok a jelöltek lesznek, 
akik a megválasztható képviselők száma 
szerint a legtöbb érvényes szavazatot 
kapják. Szavazategyenlőség esetén sorso-
lással kell megállapítani, hogy az egyen-
lő számú szavazatot elért jelöltek közül 
melyik szerez mandátumot.
A polgármester-választás esetén csak 
egy jelöltre lehet szavazni. 
A megyei közgyűlés tagjait listán vá-
lasztják, a választópolgár egy listára 
szavazhat.

Polgármester- és 
képviselô jelöltek

A Répcelaki Helyi Választási Bizottság 
polgármesterjelöltként, valamint egyé-
ni listás képviselőjelöltként az alábbi 
személyek nyilvántartásba vételéről 
döntött. Az itt feltüntetett sorrend 
egyben a szavazólapon való megjelenés 
sorrendjét is jelenti.
Polgármesterjelölt:
SZABÓ JÓZSEF MAGYAR SZOCI-
ALISTA PÁRT jelöltje. A polgármes-
teri tisztséget főállásban kívánja ellátni. 
Képviselő jelöltek:
1.  BOROS ANDRÁS független jelölt
2.  SZABÓNÉ NÉMETH  

ZSUZSANNA független jelölt
3.  ŐRI CSABA DÉNES  

független jelölt
4.  VARGA SÁNDOR független jelölt
5.  SOÓS FERENC független jelölt
6.  SZALAINÉ KUTASI ILDIKÓ 

független jelölt
7.  ÁGOSTONNÉ BOGNÁR ANITA 

független jelölt
8.  HORVÁTH PÉTER független jelölt
9.  BIRÓ JÓZSEF független jelölt

10.  TÓTH ANDRÁS független jelölt
11.  PÁLLA PÉTER független jelölt
12.  VARGA BARNABÁS  

független jelölt

Szavazókörök
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a te-
lepülésen három szavazókör működik, 
melyek az alábbiak:
001. számú szavazókör Répcelaki Mű-
velődési Ház és Könyvtár (kisterem), 
Répcelak, Radó Kálmán tér 2.
002. számú szavazókör Általános Iskola,  
Répcelak, József Attila u. 32.
003. számú szavazókör Répcelaki Mű-
velődési Ház és Könyvtár (házasságkötő 
terem), Répcelak, Radó Kálmán tér 2.

Szavazással 
kapcsolatos általános 
tudnivalók

A választópolgár akkor jogosult sza-
vazni, ha a személyazonosságát és a 
személyi azonosítóját vagy a lakcímét 
megfelelően igazolja. A személyazo-
nosság igazolására a magyar hatóságok 
vagy az Európai Unió másik 
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árvízről, illetve imázsfilm Répcelakról. 
Két jelentős kiadványt adtunk ki, a 
Répcelaki monográfiát, illetve egy te-
lepülésünket bemutató képeskönyvet. 
Mind a két könyv eljutott vagy eljut 
minden répcelaki családhoz. 
Két sikeres pályázatnak (EFOP) kö-
szönhetően egyesületeink, egyházaink 
nagyon jelentős anyagi forrásokhoz 
jutottak, mind rendezvények lebonyo-
lítása, mind eszközbeszerzés területén. 
A szociális ellátások köre bővült, szinte 
minden ellátási forma juttatásait sike-
rült emelnünk (pl. a karácsonyi támo-
gatást a duplájára).
A város költségvetése továbbra is sta-
bil, mind a négy befejezett költségveté-
si évet jelentős többlettel zártuk. 
Folyamatban vannak olyan munkák, 
amelyek befejezése következő ciklus 
időszakára húzódik át. Elkezdődött a 
szennyvízprogram (1,3 milliárd Ft), 

az ivóvízminőség javító program (290 
millió Ft). Az iskolafelújítás kezdési 
határideje csúszik, várható kezdés ta-
vasszal (két pályázat, közel 400 mil-
lió Ft). Magánberuházásban autómo-
só épül a sporttelep mellett, elbontásra 
került a volt Ajkay-kastély, itt lakópark 
épül. A Liss Kft. újabb üzemcsarnokot 
épít az Ipari Parkban. 
Kedves Répcelakiak!
Azt gondolom, a felsorolásból is kitűnik, 
hogy ,,dolgos” öt évet hagyunk magunk 
mögött. Amikor a képviselő-testület el-
fogadta a ,,Répcelak az élhető kisváros 
programot”, akkor arra törekedtünk, és 
vezérlőelvként azt határoztuk meg, hogy 
a városban élő emberek életminőségét 
tudjuk folyamatosan javítani. Dönté-
seink fő mozgatórugója ez volt. Termé-
szetesen nem gondolom, hogy minden 
döntésünk mindenki tetszését elnyerte, 
de azt állíthatom, hogy valamennyi kép-
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tagállamának hatósága által kiállított 
érvényes igazolványok alkalmasak. 
A személyi azonosító és a lakcím igazo-
lására pedig csak a magyar hatóságok 
által kiállított érvényes igazolványok 
használhatók.
A személyazonosság és a személyi 
azonosító vagy a lakcím ellenőrzése 
után a választópolgár megkapja a je-
lenlétében lepecsételt szavazólapokat, 
melyek átvételét a névjegyzék aláírá-
sával igazolja. Minden választópolgár 
három szavazólapot kap: egyiken a 
polgármesterre, másikon a képvise-
lő-testület tagjaira, a harmadikon pe-
dig a megyei listára szavaz. 
Érvényesen szavazni a jelölt, illetve a 
lista neve melletti vagy feletti körbe 
tollal írt két, egymást metsző vonal-
lal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat 
a választópolgár borítékba helyezi, 
majd az urnába dobja. Ha a választó-
polgár elrontja a szavazólap kitöltését, 
és ezt még a szavazólap urnába dobása 
előtt jelzi, a bizottság a rontott szava-
zólapot egy alkalommal kicseréli. 
Amennyiben a választópolgár mozgá-
sában akadályozott (egészségi állapota 
vagy fogyatékossága miatt), úgy moz-
góurnát vehet igénybe. 
A választópolgár a mozgóurna iránti 
kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azono-
sítás nélkül elektronikus úton legké-
sőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus 
azonosítással elektronikus úton 2019. 
október 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát 
követően elektronikus azonosítással 
elektronikus úton 2019. október 13-
án 12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizott-
sághoz meghatalmazott útján vagy 
meghatalmazással nem rendelkező 
személy általi kézbesítésével 2019. 
október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig 
nyújthat be.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 
az a választópolgár nyújthatja be, aki 
legkésőbb 2019. június 26-án és az 
átjelentkezésre irányuló kérelme el-
bírálásakor ugyanazon tartózkodási 
hellyel rendelkezett, és tartózkodá-
si helyének érvényessége legalább 
2019. október 13-ig tart. Az átjelent-
kezésre irányuló kérelemnek legké-
sőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig 
kell megérkeznie a helyi választási 
irodához. 
A választópolgárt vissza kell venni a 
lakóhelye szerinti szavazókör név-
jegyzékébe, ha legkésőbb 2019. ok-
tóber 11-én tartózkodási helyét meg-
szünteti.
A helyi önkormányzati választások 
során – a szavazatszámláló bizott-
ságokon kívül – helyi választási bi-
zottság is működik, tagjai: Hozbor 
Imre, Király Jánosné, Takács Katalin. 
Póttagok: Kremán Zsoltné, Dallos 
Krisztina.
A nemzetiségi önkormányzati képvi-
selők választását a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek 
általános választásának napján, tehát 
szintén október 13-án kell megtarta-
ni. Ha a választópolgár a nemzetiségi 
névjegyzékben is szerepel, akkor sza-
vazatát – fő szabályként – a lakcíme 
szerinti szavazókörben adhatja le. 
A szavazásra zöld színű szavazólap 
szolgál, melyet a választópolgár zöld 
színű borítékba helyez. 
Amennyiben az önkormányzati vá-
lasztással kapcsolatosan bármilyen 
egyéb kérdése merül fel, forduljon a 
Helyi Választási Irodához a 95/370-
101-es telefonszámon, vagy hívja 
a Választási Információs Szolgálat 
70/559-8185-ös számát.
A repcelak.hu oldalon a „Közigaz-
gatás/2019. évi Önkormányzati Vá-
lasztás” menüpont alatt folyamatosan 
frissülő információk találhatók. 

dr. Kiss Julianna
HVI vezető

GRATULÁLUNK!
Répcelak Város Önkormányza-
ta Répcelak városért díszoklevelet 
adományozott Takács Márta védő-
nő, illetve a Nyitott Tér Közhasz-
nú Kulturális Egyesület részére.

ANYAKÖNYVI HÍREK

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Takács Anita Katalin és Horváth Gábor
Horváth Anita és Varga László
Bernáth Patrícia és Tóth Tamás

Bernáth Hedvig és Orosz Krisztián
Illés Alexandra és Kiss Kálmán András
Tóth Bernadett és Kronekker Attila

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Fülöp Józsefné
Kiss István

Pomogyi Józsefné
Szalay János

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Horváth Péter és Keszey Éva  
leánya Anna

Szekér György és Horváth Judit  
fia Patrik

Monostori János és Vámos Tímea  
leánya Réka

Németh Roland és Horváth Kitti  
fia Noel

Kovács Erik Tibor és Németh Judit  
leánya Nóra

Vígh István és Papp Bettina  
leánya Lora

Novák László és Budai Renáta  
fia Máté

W W W . R E P C E L A K . H U
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Az egyik a város kicsi lakóinak ünnepe 
volt június 29-én.
A Radó téren gyülekeztek az édesanyák, 
édesapák a kis apróságokkal. A látvány 
szívmelengető volt. Így együtt a kis csöpp-
ségek, olyan csodaszép, gyönyörű látványt 
nyújtottak, hogy az felejthetetlen.

No és az ünnepség! Takács Márta vé-
dőnő köszöntője, szívhez szóló szavai az 
ünneplés hangulatát még tovább fokozták. 
Útravalóul a kicsiknek a következő üzene-
tet adta: „Soha ne feledjék, hogy bölcsőjük 
ebben a városban ringott. Legyenek erre 
büszkék, és mindig szeretettel gondoljanak 
Répcelakra.”

Majd a téren elültették az újszülöttek 
fáját, egy gömbjuhart, alá pedig a 18 kis 
újszülött nevével ékesített tábla került. 
A gyermekek egy emlékfalevelet kaptak a 
saját nevükre címezve, jelképezve, hogy ők, 
mint apró kis levelek az élet fájának ékei 
legyenek.
A másik az „ElfogadLAK Tábor”
Július 1-jén, hétfőn reggel kis csapat gyü-
lekezett a répcelaki művelődési ház parko-
lójában. Az utazók összetétele meglepő, 
úgy tudnám jellemezni Répcelak város 
apraja-nagyja. Az átlag életkort nem szá-
moltam, de azt tudom, hogy a legkisebb 
4 és fél éves, a legidősebb 82 éves volt. 
Unokák, szülők, nagyszülők, összesen 30 
fő. Szombathelyre utaztunk a Martineum 
Felnőttképző Akadémia Karmelita úti köz-
pontjába a Répcelakért Egyesület szervezé-
sében, az EFOP pályázat finanszírozásával, 
Mészáros Imréné Márta vezetésével. Egy 
hétig táborlakók lehettünk. Ez azt jelenti, 
hogy szállást, teljes ellátást kaptunk érdekes 
előadásokkal, foglalkozásokkal, játékokkal 
tarkítva. 

Első nap
Ismerkedés, bemutatkozás, játékos 

éneklés, finom ebéd, csendes pihenő. 15 
órától Mészárosné Márta mesés előadása 
következett. Márta kiemelte a mese fontos-
ságát a gyermekek életében, legyen az olva-
sott vagy csak kitalált mese a nagyszülőtől. 
Hangsúlyozta, hogy a mese a gyermekek 
fantáziáját építi, a mesében lehetőség van 
a jó és a rossz megismertetésére. Belekép-
zelhetjük magunkat valamelyik szereplő 
helyébe. A gyerekek, felnőttek aktív részt-
vevői voltak az előadásnak és az azt követő 
játékoknak. Szó esett az elfogadásról. Ki-
próbáltuk a gyakorlatban, hogy mit érez-
het az, aki nem lát, sánta vagy más, mint a 

EGY KÜLÖNLEGES NAP ÉS EGY KÜLÖNLEGES HÉT 
A RÉPCELAKÉRT EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

társadalom többsége. A gyerekek is komo-
lyan vették ezt a játékot, felelősséggel visel-
kedtek, főleg akkor, amikor segítők voltak. 
Bőséges vacsora várt bennünket, utána egy 
szép esti játék következett a gyerekeknek, 
a felnőtteknek pedig egy jó hangulatú be-
szélgetés.

Második nap
Kecskés Andrea életmód-tanácsadó 

előadása, illetve a vele való beszélgetés 
következett. Andi az egészséges életmód 
elemeire világított rá. Hangsúlyozta, hogy 
mindenkinek ki kell tapasztalni, hogy szá-
mára mi a legjobb, legmegfelelőbb, és ez 
alapján saját maga alakítsa életét. Az egész-
séges életmódról szólt a délután is, Csorba 
Jánosné Erzsike gyalogolni, sportolni invi-
tált bennünket. Sajnos az eső lerövidítette 
a parkerdei sétánkat, de külön élmény volt 
a csepergő esőben csavarogni egyet. Szállá-
sunkra érve tovább folytatódott a sportos 
vetélkedés.

Harmadik nap
Ismét egy szép délelőtt. A téma a já-

ték. A foglalkozást Enginé Kozonits Mária 
Gyöngyi vezette. Amúgy is játékos hangu-
latban voltunk, erre Gyöngyike még rátett 
egy lapáttal. Elmagyarázta, hogy a gyerme-
kek fejlődésének melyik szakaszában mi-
lyen játék a legfontosabb, mire figyeljünk 
játék közben. A gyakorlatban is bemutatta 
ezt a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. 
Nyugdíjas társaim örömére előkerültek 
a mi gyerekkorunk játékai is, amit a mai 
gyerekek is nagyon szívesen fogadtak. Dél-
után Jagadics Mónika tartott kreatív foglal-
kozást. Egyszerű ötleteivel szórakoztatta a 
táborlakókat. Vacsora után a Csónakázó-tó 
körüli séta következett. Gyönyörű kör-
nyezetben sétáltunk. Az élővilág szépsége, 
a nyugalom, az emberek csendes sétálása 
magával ragadott bennünket. Szép este volt 
fiatalnak, idősnek egyaránt. Kissé fáradtan, 
de szép élményekkel hajtottuk álomra fe-
jünket.

Negyedik nap 
Meglepetést készített Márta és Martina 

a maroknyi kis csapatnak. A Savaria Mú-
zeumba mentünk a DOTTO kis vonattal. 
Vonatoztunk Szombathely utcáin, integet-

tünk a járókelőknek. Nevetve, mosolyogva 
integettek nekünk vissza. Jó érzés volt egy 
kis jó kedvet varázsolni az emberek arcára, 
ha csak egy röpke pillanatra is. A múzeum 
kertjében fényképeztünk. Egy kupacba 
ültettük gyerekeinket, úgy örökítettük 
meg ottlétüket. Tárlatvezetéssel, közösen 
megnéztük szűkebb hazánk múzeumát. 
Érdeklődve hallgattuk, és csodáltuk a 
múlt sok ezer éves maradványait. Elvará-
zsolt bennünket a hatalmas kőgyűjtemény. 
Meglepetésvendégünk is érkezett. Polgár-
mesterünk üdvözölte a csipetcsapatot. Vo-
natunk tovább haladt. Kámánné Németh 
Martina munkahelyére kaptunk meghí-
vást. Csipegetni való, finom hűsítő mellett 
mutatta be, mivel foglakozik, amikor nem 
a táborlakókkal van elfoglalva. Áldozatsegí-
tő központban voltunk. Rövid ismertetőt 
kaptunk az itt végzett munkáról. Martinát 
hívjuk Répcelakra is, hogy tájékoztasson 
bennünket a segítségnyújtás lehetőségéről. 
Délután kalandpark, fagyizás, sétálgatás, 
sok élmény, nevetés és hancúrozás. Este 
búcsúest: játék, Ki mit tud?, ment a vonat 
Kanizsára, tekeredett a kígyó, táncoltunk, 
előkerültek a régi körjátékok (Körben áll 
egy kislányka), közös éneklés tette felejthe-
tetlenné az estet és ezt a pár napot. Meg-
fogalmaztuk, miért volt jó itt lenni. Párat 
felsorolok: mert együtt voltunk, mert csak 
úgy jó volt, nem kellett korán lefeküdni, 
sokat játszottunk. Nekünk, időseknek pe-
dig öröm volt ezekkel a gyerekekkel és fiatal 
felnőttekkel beszélgetni. Kaptunk tetkókat 
tőlük, figyelmet, kedvességet, és még sorol-
hatnám tovább. 

Ötödik nap
Délelőtt sok szép élménnyel gazda-

godva megérkeztünk haza, Répcelakra. Az 
ElfogadLAK tábor elérte célját. Ez volt az 
első tábor, ahol a generációk szép, alkal-
mazkodó magatartásukkal rámutattak a 
békés egymás mellett élés lehetőségére, és 
megvalósították azt. Barátságok születtek 
gyerekek és idős felnőttek között, ami itt-
hon Répcelakon is folytatódhat. Köszönet 
Mártának, Martinának és mindazoknak, 
akik ezért a sok szép pillanatért dolgoztak.

A tábor kapujának zárása után egy 
héttel a művelődési házban összejöttünk. 
Megköszöntük az egyesület tagjainak és 
minden közreműködőnek ezt a szép nyári 
élményt.

Innen is gratulálok az egyesület ve-
zetésének ezért a sok szépért és tartalmas 
programért.

Vizvárdy Tamásné  
a Répcelakért Egyesület tagja

Két nagyon szép rendezvényt em-
lítek.

ElfogadLAK Tábor
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MOZGALMAS ÉS TARTALMAS NYÁR A TÛZOLTÓK ÉLETÉBEN

Pápoc, Répcelak és Répceszemere csapatai, 
melyek közül többen figyelemre méltó 
eredményeket értek el. A tűzoltó kupa sta-
féta-váltófutásból és 800-as kismotorfecs-
kendő szerelésből állt össze. Ezt követte a 
Répcelaki Csipet-csapat staféta-váltófutása 
és kismotorfecskendő szerelése, ahol a gyer-
mekek is bemutathatták mit tanultak, és 
már most mit tudnak!

A versenyeket követően a csapatok fel-
sorakoztak az eredményhirdetésre. A leg-
jobban teljesítő önkéntes tűzoltóknak 
Kovács András, a Vas Megyei Szent Fló-
rián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség 
elnöke, Pintér Richárd, a Vasi Kerberosz 
Kft. ügyvezetője, Vezendi Gergely a Rép-
ceszemerei Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
elnöke, Kovács István, a Répceszemerei 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, 
Horváth Gyuláné, a Répcelaki Önkor-
mányzati Tűzoltóság elnöke és Őri Tamás, 
a Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság 
parancsnoka adta át a díjakat.

Kiemelném Kovács András úr szavait, a 
Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Pol-
gári Szövetség elnökét, aki így fogalmazott: 
„Öröm volt látni a résztvevők lelkesedését, a 
szervezés profizmusát és a családtagok támo-
gatását.”

A kupán részt vevő csapatok közül 
férfi felnőtt kategóriában emléklap elis-
merésben részesült Csáfordjánosfa, Csá-
nig, Pápoc és Répcelak „Senior” csapata, 
III. helyezést ért el Répceszemere csapata, 
II. helyezést szerezte meg Répcelak „Junior” 
csapata, és I. helyen végeztek Csönge tűz-
oltói, tehát a kupa ismét Csöngére került, 
melyet Kálmán Gyula, Csönge ÖTE pa-
rancsnoka vett át. Gyula bácsi 35 éve teljesít 
a szolgálatot, személyét megyeszerte nagy 
tisztelet övezi.

Női kategóriában III. helyezést értek 
el Répcelak önkéntes lányai, II. helyezett 
Pápoc, az I. helyezett Csönge csapata lett.

Férfi ifjúsági kategóriában II. helye-
zést ért el Csönge ifjúsági csapata, I. helye-
zést ért el Répcelak ifjúsági csapata.

Különdíjban részesült Pápoc ÖTE 
férfi csapata és a Répcelaki Csipet-csapat 
gyermek tűzoltói!

Az eredményhirdetéssel egyidejűleg 
ezen a versenyen a Vas Megyei Szent Fló-
rián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség, 
valamint a Répcelaki Önkormányzati Tűz-
oltóság az elmúlt évek során bizonyított 
kiemelkedő és szakszerű munkája elisme-
réséül díszoklevél elismerésben részesítette: 
Balter Gábor urat, a Répcelaki Önkor-
mányzati Tűzoltóság beosztott tűzoltóját. 

A gyerekek sikerének egyik jutalma: 
habparti – tűzoltó módra!

A Csipet-csapat a helyi és a környékbeli 
gyerekekkel együtt tűzoltási próbatételként 
szalmabálákat olthatott nagy lelkesedéssel, 
tűzoltói felügyelettel és segítséggel.

Kiállításra kerültek azok az új eszközök, 
védőfelszerelések, melyeket Répcelak Vá-
ros Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a SÁG-
HEGY-LEADER pályázaton nyert 2,5 
millió forint értékben. A pályázati forrást 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap és Magyarország költségvetése finan-
szírozta. 

Ezen a versenyen kiállított eszközöket, 
védőfelszereléseket a Répcelak Város Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesülete és a Répcelaki 
Önkormányzati Tűzoltóság együttesen 
fogja használni a káresetek felszámolása 
alkalmával: 3 db motoros láncfűrész, 1 
db magassági ágazó, 1 db fűkasza, 1 db 
lombfúvó, 2 db számítógép, 2 garnitúra 
védőruházat.

A verseny zárógondolataként: „A gon-
dozott, szép udvarban árnyas fák alatt 
rengeteg családtag és érdeklődő kísérte fi-
gyelemmel a versenyt. Jó hangulat és csa-
ládias légkör jellemezte a XII. Répcementi 
Tűzoltó Kupát. Ennek is köszönhető, hogy 
a gyerekek már egész kicsi korban megsze-
retik a tűzoltóságot, és később örömmel 
csatlakoznak hozzájuk, mint ezen a verse-
nyen is láthattuk.” 

Horváth Gyuláné elnök
Önkormányzati Tűzoltóság

Június 1-jén vettünk részt Nicken 
és Nick-Műgátnál a Vas Megyei 
Védelmi Bizottság és Katasztrófa-
védelem által Vasi Védelem 2019. 
néven szervezett gyakorlaton. Az 
egységeknek nyolc kárhelyszínen 
kellett beavatkozniuk, melyen a 
Répcelaki tűzoltóság 3 tűzoltóau-
tóval, 14 fő önkéntes tűzoltóval és 
4 fő ifjúsági tűzoltóval biztosította 
és végezte el a kiadott szakmai fel-
adatokat. Összességében a gyakor-
laton 250 fő vett részt.

Június 14-én, a répcelaki általános iskolá-
ban, az utolsó tanítási napon tűzoltóbemu-
tatót és habpartit szerveztünk, melyen nagy 
örömmel vettek részt az iskola tanulói.

A Répcelaki Fesztiválon, június 16-án 
tűzoltóink a Kóstol-Lak sátorban több 
száz palacsintát sütöttek a fesztiválozó rép-
celakiak és minden kedves vendég részére.

Június 24-én rendezték meg Celldö-
mölkön a Vas megyei tűzoltóversenyt, 
melyen Ifjúsági csapatunk I. helyezést, Női 
csapatunk III. helyezést ért el. Gratulálunk!

Ezen a megyei versenyen Németh 
Kálmán, a Répcelaki Önkormányzati 
Tűzoltóság Parancsnokhelyettese országos 
kitüntetésben részesült: 

Az Önkormányzati Tűzoltóságok 
Országos Szövetségének Kiskereszt 
Tűzoltó Tagozat Arany fokozata az év-
tizedes, áldozatos, példamutató és szak-
szerű munkája elismeréseként. Büszkék 
vagyunk rá, gratulálunk, és további jó 
egészséget és még további sok tűzoltói 
szolgálatot kívánunk!

Augusztus 24-én immáron XII. alka-
lommal került megrendezésre a hagyo-
mánnyá vált Répcementi Tűzoltó Kupa, 
amelynek az idei évben Répceszemere 
község adott otthont. A versenyt Rép-
ceszemere szépen felújított kultúrottho-
nának udvarán rendeztünk meg.

A verseny a Répcelak Város Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesülete, a Répcelaki 
Önkormányzati Tűzoltóság és Répcesze-
mere Község Önkéntes Tűzoltó Egyesüle-
tének szervezésében került lebonyolításra. 
A megnyitón Radics László, Répcesze-
mere község polgármestere és Csende 
Sándor tű. őrnagy, a Sárvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka kö-
szöntötte a csapatokat.

Az idei évben Vas és Győr-Moson-Sop-
ron megye tűzoltó egyesületei közül össze-
sen 12 csapat mérte össze tudását három 
kategóriában és két versenyszámban. Rajt-
hoz álltak Csáfordjánosfa, Csánig, Csönge, 

Akcióban a Csipet-csapat

6 RÉPCELAKI Hírmondó



Az eseményt megtisztelte jelenlétével 
Szabó József polgármester úr, Joó Ferenc, 
Csánig polgármestere, valamint Horváth 
Attila, a MAGOSZ Vas megyei elnöke. 
A termést megáldotta Szakál Szilárd Plé-
bános és Baranyay Bence lelkész. A kö-
szöntőbeszédeket követően Pap György 
alelnök röviden, néhány mondatban 
értékelte az idei aratást, ezt követően sor 
került Kiss János és csapata által elkészített 
vacsora elfogyasztására. 

A több hónapnyi aszály miatt – a csapa-
dékos májusi időjárás ellenére – a kalászo-
sok és az őszi káposztarepce betakarítására 

a vártnál korábban került sor, valamint a 
termésátlag is csupán a megyei középérték-
kel megegyező eredményt mutatott.

A répcelaki gazdák termése – akárcsak 
a megyei átlag – a következőképp alakult. 
A gazdák átlagosan őszi árpából 6-6,5 
tonna, őszi káposztarepcéből 2-2,3 ton-
na, őszi búzából pedig 5-6 tonna körüli 
mennyiséget tudtak betakarítani. Sajnos a 
térségünket sújtó aszály az őszi gabonákban 
helyenként 20-30 százalékos, a tavaszi veté-
sű napraforgóban és kukoricában pedig 30-
40 százalékos terméskiesést eredményezett. 
A csapadékhiány miatt a talajok előkészítése 
és az idei repce vetése szintén megkésett.

Mindezek ellenére külön kiemelendő, 
hogy Pap György alelnök úr a Vas megyei 
búza termésversenyen, takarmány kategó-
riában 3. helyezést ért el a 7,13 t/ha ter-

méseredménnyel. Ezúton is gratulálok az 
alelnök úrnak a szép eredményhez!

Augusztus elsején a Gazdakör tagjai a 
Vépen megrendezett Vas megyei búzagyűj-
tő napon vettek részt, mely rendezvényen 
a Répcelaki Gazdakör is adományozott 
búzát a „15 millió búzaszem” elnevezésű 
jótékonysági program keretén belül. 

Augusztus 10-én pedig részt vettünk a 
Magyarok Kenyere nevű jótékonysági ren-
dezvény keretében megrendezett országos 
búza-összeöntési ünnepségen Nemeshany-
ban, ahol az a megtiszteltetés ért, hogy én 
képviselhettem a Vas megyei gazdákat. 

Szeptember 7-én részt vettünk a Bá-
bolnai Gazdanapokon, ezen felül az ősz 
folyamán tervezünk szakmai utazásokat, 
valamint közös inputanyag beszerzéseket.

Dr. Németh Kálmán elnök

GAZDAKÖRI BESZÁMOLÓ
A Répcelaki Gazdakör idén augusz-
tus elején tartotta meg az immár 
hagyományossá vált aratási végzőt. 
A résztvevőket dr. Németh Kálmán 
elnök úr köszöntötte.

A hagyományosan jó hangulatú „társulati 
ülést” augusztusban tartottuk. A csoport 
megállapodott abban, hogy Nyitrai Klára 
vezetése alatt működik tovább, és az ed-
digiekhez hasonlóan a különféle (kreativi-
tás, honlap, pénzügyi, szertár…) felelősök 
(Brányiné Csentei Gyöngyi, Mészárosné 
Szabó Erzsébet, Horváthné Csóka Valé-
ria, Németh Zoltánné, Némethné Hor-
váth Anasztázia) segítik a vezető munká-
ját és a szakkör egész tevékenységét. 

A megbeszélésen beszámoltak a tagok 
a nyári foltvarrós élményeikről. Már ezen 
az első összejövetelen is szabásminták cse-
réltek gazdát. Ketten táborban voltak, ahol 
új technikát tanultak, amit a közeljövőben 

a csoport tagjainak is bemutatnak. Többen 
közülünk meglátogatták a táplánszentke-
reszti klub augusztusban nyílt kiállítását, 
és sokan készítettek új ajándék- és dísz-
tárgyakat. 8-8 fő tanított kézimunkázást 
a művelődési ház nyári kézműves tábora-
iban összesen 78 gyereknek. Örültünk a 
felkérésnek. Élmény volt a gyerekeknek és 
tagjainknak is a könyvjelzők készítése.

 Az új idényben már hetente találko-
zunk (péntekenként) a művelődési ház-
ban, és a foglalkozások időtartama is nő, 
2,5 óra lesz, hogy az előre kigondolt sok-
féle tevékenység mind megvalósulhasson. 
Minden hónapban lesz képzés, lesznek 
külső előadók is, és az egymástól tanulás 

TÔZIKÉS TERVEK AZ ÚJ ÉVAD KEZDETÉN
A répcelaki művelődési ház egyik legrégebbi szakköre a Tőzike Foltvarró Klub, 
amely a 24. „évadját” kezdi meg idén Szent Mihály havában. A szeptembertől 
nyár elejéig tartó, évenként ismétlődő tevékenységek sorozatából álló időszak 
olyan a tagok részére, mint a színházi vagy a zenei évad a művészeknek. Szép 
tervekkel készülünk, megszervezzük a munkát, végigdolgozzuk az idényt, és a 
csúcspontokon ünnepek, bemutatók vannak. 

is folyamatos marad. Az egyik legöröm-
telibb hírt Nyitrai Klára jelentette be: 
„Megszűnik egy évente többször előfor-
duló problémánk. Idéntől lesz állandó 
helyünk a művelődési házban, az ifjúsági 
klubban.” Szeptember első hetében a cso-
port nagy lelkesedéssel már be is rendezte 
új „otthonát”. Odakerültek a szekrények, 
amikben az anyagaink, eszközeink van-
nak, így mindig hozzáférhetőek lesznek 
összejöveteleinken.

A csoport tagjai köszönik a város és a 
művelődési ház vezetésének is ezt a kedvező 
döntést, a lakosságnak és az érdeklődőknek 
pedig a júniusi kiállításunk megtekintését, 
az elismerő szavakat. Már kigondoltuk a 
2020-as bemutatkozás mottóját, témáját, 
de ez legyen még titok. Sőt, a 25 éves jubi-
leumra is gyűjtjük már az ötleteket, és kér-
jük régi tagjainkat is, hogy gondolataikkal, 
tárgyi emlékeikkel ők is segítsenek, hogy 
igazi ünneppé tegyük a város számára is ezt 
a szép jubileumot. 

Tőzike Foltvarró Klub

A Répcementi Horgász Egyesület Dé-
nesfa: 05.11.
A parktón került megrendezésre egyéni 
versenyük, melyre 3 fő kapott meghívást. 
Egyesületünket Bata Gábor, Ágoston 
Zoltán és Töreki Zoltán képviselte.
A XIV. Vasi Vizeken Általános Iskolai 
Vetélkedő Vaskeresztes: 06.02.
Az elméleti levelező fordulók alapján 32 

NYÁRI SZEZON A HORGÁSZOKNÁL
Horgászaink az elmúlt időszakban 
is számos rendezvényen, versenyen 
vettek részt. A teljesség igénye nél-
kül lássuk, merre is jártak és hogyan 
szerepeltek pecásaink. 

csapatból az első 14 csapat kapott meghí-
vást a helyszíni döntőre. A Laki Csalik és 
Ponty- Porontyok nevű csapataink is be-
jutottak. A helyszíni elméleti és halfogó 
verseny összesítés után a Ponty- Poron-
tyok 9. helyen, míg a Laki Csalik a 10. 
helyen végeztek.

Ponty-Porontyok: Mesterházi Áron, 
Linter Hunor, Bognár Luca, Csorba 
Bence

Előre Horgász Egyesület Beled 04.27.
Egyéni versenyére 3 fő kapott meghívást. 
Bata Gábor, Ágoston Zoltán és Varga 
Viktor képviselte egyesületünket. 
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Sokan valószínűleg nem tudják, mit jelent a név: Ümmögő. 
Egy népies szóból, az ümögből ered, ami régen a paraszting 
megnevezése volt. Ezen kívül hangutánzó szó is lehet sokak 
szemében, amiről asszociálhatunk az éneklésre és a népzenére. 
Mit jelent nekem az Ümmögő? Barátokat, jó társaságot, nép-
táncot, népzenét, rengeteg felejthetetlen élményt és számtalan 
új ismerőst. Persze ahogy egy családban, nálunk sincs mindig 
teljes egyetértés, vannak viták, sajnos voltak hullámvölgyek is a 
csapat életében, de ennek ellenére úgy gondolom, mindig min-
dent sikerült átvészelni valahogy, és meg tudtuk oldani a problé-
mákat. Szerencsére vannak olyanok, akik szívesen csatlakoznak 
hozzánk, és velünk együtt tovább éltetik a magyar népzene és 
néptánc kincseit. Mindig vannak, akik segítenek minket, csa-
ládtagjaink, barátaink és persze a Nyitott Tér, az önkormányzat 
és a kultúrház dolgozói. Szerencsésnek mondhatom magam, 
hogy bekerültem ebbe a kis csapatba, amit édesapámnak kö-
szönhetek. A csatlakozásomnak a története azzal kezdődött, 
hogy megkérdezték tőle, nem csatlakozna-e a citerásokhoz, hi-
szen régen ő is citerázott. Apunak erre az volt a válasza, hogy 
bár szívesen menne, sajnos nincs rá elég ideje, de elküld maga 
helyett engem, majd megtanulok citerázni, és akkor beállok 
a csapatba. Már közel 20 éve annak, hogy először elmentem 
próbára. Szerencsére voltak páran, akiket már akkor is ismere-

ISMERJÜK MEG ÔKET: ÜMMÖGÔ EGYÜTTES
tem, így nem volt teljesen idegen a csapat. Gyerekként hatalmas 
élményt jelentett egy ilyen társaság részének lenni. Kis idő el-
teltével annak érdekében, hogy könnyebben tanuljak citerázni, 
nem az Ümmögőnél folytattam, hanem Horváth Endre bácsi 
citeraszakkörében. Viszont akkor se hagytam el a csapatot, ha-
nem beálltam inkább táncolni. Ez a döntés a mai napig hatással 
van a mindennapjaimra, hiszen az Ümmögőnek köszönhető-
en ma is járok táncolni, sőt már nem csak Répcelakra, hanem 
több csapatba is. Továbbra is járunk fellépésekre, tanulunk új 
koreográfiákat, megismerünk új embereket és új helyeket, de 
legfőképpen jól érezzük magunkat, és reméljük, mások is jó ér-
zik magukat a társaságunkban. 

Ü gyeljünk a barátság megtartására 
M egismerve egymást újból és újra, 
M ert mindenki élete végéig változik, 
Ö nmagunkba nézve ez erőt ad, nem tántorít, 
G ondolatunkban mindig csak ez él, 
Ö rüljünk egymásnak, hisz ez itt a cél.

Lehet festmény, szobor, tánc vagy zene 
A művészetnek minden eleme 
Megérdemli, hogy felkarolják, 
S az utódoknak tovább adják.
Ám egymagunk kevesek vagyunk, 
Mint gyenge gally, a súlytól megroppanunk 
Érezvén a kudarc ízét a szánkban 
Hiába harcolván a kincsekért bátran.
De mint köteg rőzse törhetetlen, 
Összefogva a célunk rendületlen, 
És tör előre, mint zúgó patak csobogása 
Az értéket képviselve a rohanó nagyvilágban.
Így hát köszönet most mindazoknak, 
Kik az évek során velünk voltak, 
Munkánkban segítettek, támogattak,
Köszönet a családoknak s barátoknak.

Laki Csalik: Pulay Patrik, Varga Bálint, Ható Szabolcs, Ba-
ranyai Boldizsár
VI. Pinkavölgyi Halas Napok 07.13.
II. helyezést ért el: Bognár Luca
Répcelaki tavon bemutató horgászat gyerekeknek 05.26./ 
06.09. 
Mindkét alkalommal 10-10 gyermek vett részt. A horgászás 
gyakorlása mellett elméleti képzést is kaptak a gyerekek, va-
lamint a halak felismerését, főbb jellemzőit, tulajdonságait is 
megtanulhatták.
Répcelaki H. E. Páros Verseny 06.23.
A maximálisan kialakított horgászhelyeket figyelembe véve 15 
páros (30 fő) nevezését tudtuk elfogadni.

A versenyre 8 répcelaki páros és 7 más Vas megyei páros adta 
le nevezését.

A répcelaki párosok helyezettjei: I. hely: Bata Gábor, Szalai 
György, II. hely: Töreki Zoltán, Ágoston Zoltán, III. hely: Ko-
vács Gábor, Szabó Balázs

Egyéni eredmények: I. Szalai György Répcelaki H. E., II. Tö-
reki Zoltán Répcelaki H. E., III. Misák Norbert Büki H. E.

A legnagyobb halért járó különdíjat Szalai György kapta egy 
2340 grammos ponty fogásáért.
Répcelaki Városi Bányász H. E. egyéni horgászversenye 
07.07. 
14 egyesületi tag és 3 meghívott beledi vendég horgász és 3 dé-
nesfai horgász vett részt.

I. Töreki László Beledi H. E., II. Zsámboki István Beledi H. 
E., III. Kiss Csaba Répcelaki H. E.

Horgásztábor Vaskeresztes 07.29-08. 02-ig 
3 fiatal vett részt. Linter Hunor, Pulay Patrik és Mesterházi Áron.

A halfogó versenyen Mesterházi Áron 3. helyezett, Pulay Pat-
rik 6. helyezett, míg Linter Hunor 1. helyezett. Valamint a cél-
badobó verseny eredménye alapján Linter Hunor abszolút első 
lett a tábori versenyen.
A XII. Répce Kupa Horgászverseny 08.03.
Meghívásos horgászverseny a büki, csepregi és répcelaki horgász 
egyesületek között. Mi voltunk a házigazdák.

I. helyen Csepregi H. E., II. helyen Büki H. E., III. helyen 
Répcelaki H. E. csapata végzett.

Egyéni: I. hely Bata Gábor Répcelaki H. E., II. hely Varga 
Bálint Csepregi H. E., III. hely Farkas Norbert Csepregi H. E.

A Répcelaki H. E. tagjai: Varga Viktor, Töreki Zoltán, Bata 
Gábor, Kádi Attila és Szabó Balázs ifi versenyző.
Dénesfai Répcementi H. E. meghívása 08.03. 
A csapat tagjai: Soós József, Csete József, Plausevszki Tamás

A csapat az I. helyen végzett.
Gyermek és ifjúsági horgászverseny Répcelaki-tó 08.25. 
3 ifjúsági és 8 fő gyermek indult a versenyen.

Ifjúsági helyezések: I. hely Szabó Balázs, II. hely Németh 
Máté, III. hely Kovács Gábor

Gyermek helyezések: I. hely Mesterházi Áron, II. hely Varga 
Bálint, III. hely Csorba Bence, IV. hely: Ható Szabolcs, V. hely: 
Pulay Patrik, VI. hely Linter Hunor, VII. hely Bognár Luca, 
VIII. hely Baranyai Boldizsár

Minden felajánlónak és segítőnek köszönjük, hogy a gyere-
keknek egy nagyon jó hétvégét tudtunk szerezni. Kádi Attila

Biczó Gábor az Ümmögő együttes tagja 
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végtelen kedvességgel üdvözölt, Bokányi-
né Marika volt. Akkor döntöttem el, hogy 
idejövök. 

Beköltöztek a lakásba – abba, ami-
ben most is él –, és megkezdődött a 
répcelaki élet, mely tele lett barátokkal, 
segítőkkel, feladatokkal, családokkal, 
babákkal, anyukákkal és apukákkal, 
akik mind-mind tudják, hogy Márta 
néni szereti a házi süteményt, és hide-
gen issza a kávét. Azt is tudják, hogy 
vasárnap is fel lehet hívni, és őszintén 
megmondja a véleményét akkor is, ha 
nem esik majd jól, hogy kompetens és 
megbízható, hogy mindenkinek, aki te-
vékenykedése alatt jött a világra, fejből 
megmondja, ki mikor született.

Aztán az évek során csak jöttek és 
jöttek a további feladatok: asszisztensi 
munka az MSZSZ nőgyógyászai mel-
lett, Gyermekjóléti Szolgálat, Vöröske-
reszt, Baba-mama Klub, Répcelakért 
Egyesület és külső tanácsadói feladat az 
önkormányzat szociális feladatokat el-
látó bizottságában. Ez utóbbiban 1990 
óta folyamatosan tevékenykedik: ab-
szolút rekorder a településen. 

– Remek emberekkel, kiváló kollégákkal 
dolgoztam együtt: Tátrai Kati néni irány-
mutatása, Pékné Márta lojalitása, Hor-
váth doktor, Szalay doktor, később Kovács 
doktornő segítőkész hozzáállása, majd je-
lenlegi kollégám, Anita tiszteletteljes figyel-
me teljessé tették a hétköznapokat. Sokat 
tanultam a nőgyógyászati szakrendeléseken 
Illés főorvostól, valamint az orr-fül-gégésze-
ti szakrendelésen Bartalis doktornőtől. 

Észrevették. Hát persze, hogy ész-
revették. Jelenség ő, akire figyelni kell. 
Alig múlt 30, amikor bizottsági széket 
kapott a településvezetéstől, 40 évesen 
a megye tüntette ki, idén június 13-án, 
a Védőnők Napján pedig Minisztériumi 
Kitüntetésben részesült, augusztus 20-án 
pedig Répcelak Városért Díszoklevéllel 
tisztelegetek életpályája előtt. A pálya 
előtt, mely hamarosan lezárul. Takács 
Márta ismét arra készül, hogy összepa-
kolja azt a bizonyos bőröndöt. És most 
sem tétovázik egyetlen percet sem. 

– Vár a fiam és a családja. Ők a fővá-
rosban élnek. Van egy 14 hónapos unokám, 
többet szeretnék velük lenni. És még renge-
teg a tervem: besétálom Budapest minden 
zugát, beiratkozom egy varrótanfolyam-
ra, és saját könyvtárrá alakítom annak a 
második kerületi kis lakásnak a hálóját, 
ahol élni fogok. Rengeteg polc lesz, tele a 
kedvenc könyveimmel, benne kanapé, ki-
tárom a franciaablakot, és beengedem ezt 
az új világot. Magammal viszem a régit is 
innét, emlékeket, illatokat, tárgyakat. 

Kapott egyszer egy plakettet Szórádi 
Enikőtől, a művelődési ház igazgatójá-
tól: egy sudár tartású hölgyet ábrázol 
– biztosan nem volt véletlen az aján-
dékválasztás, mert ő bizony ilyen. Ha 
lehunyjuk a szemünket, bizonyosan így 
jelenik meg a képzeletünkben: egyenes 
derékkal és felszegett fejjel, ahogyan ab-
ból a kis faluból útra kelt anno. És útra 
kel hamarosan ismét. Isten óvja lépteit!

Winkler Krisztina

Ha a sótonyi iskolaigazgatón múlt 
volna, akkor most egy postahi-
vatal elérzékenyült munkatársai 
intenének Istenhozzádot karakán 
hivatalnoktársuknak. De nem így 
történt – szerencsére.

A bejcgyertyánosi nagycsaládba – hat 
testvér között éppen középen – érkezett 
kislánynak más elképzelése volt. A kis 
falu és a szerető család védelmében 
növekvő gyermek okos volt és törek-
vő: imádta a betűt, szeretett olvasni és 
tanulni – és pontosan tudta, mit akar: 
egészségügyi pályára vágyott. 

– Az alsó tagozatot Bejcen végeztem, 
ötödiktől jártunk Sótonyba. Jó tanuló vol-
tam, és mivel közel volt Vasvár és a posta-
forgalmi, az igazgató arrafelé szeretett 
volna terelni engem.

Mivel céltudatos és határozott volt 
már akkor is, elindult a maga választot-
ta úton, ugyanolyan egyenes derékkal és 
felszegett fejjel, ahogyan aztán mi is meg-
ismertük őt. A szombathelyi Entzbruder 
Dezső Egészségügyi Szakközépiskolában 
érettségizett, és azt gondolta: orvos lesz. 
Ám a sors közbeszólt: édesapja elvesztése 
feletti gyásza hátráltatta felkészülését, és 
a felvételi nem sikerült. Kellett egy „B” 
terv. Mert persze volt „B” terve, mint egy 
felelősségteljes diáktól az elvárható. Ez 
volt a védőnői szak. Takács Márta nem 
sokat vacillált, összepakolta a bőröndjét, 
és elindult Szegedre egyedül – mert ott 
volt a képzés színhelye. Az ország első 
főiskolai szintű védőnőképzéséé. 1980-
ban diplomázott, és tért vissza vasi szü-
lőföldjére, a Bejchez közeli Kámba.

Pár év múlva aztán adódott egy re-
mek lehetőség: egy dinamikusan fejlődő 
észak-vasi nagyközségben, Répcelakon 
védőnőt kerestek, ahol adott volt a 
bölcsőde – fontos szempont az időköz-
ben édesanyává lett fiatal szakembernek 
–, és a lakás is. Semmit nem tudott a 
településről, sosem járt itt annak előtte. 
De ezúttal sem tétovázott: újra összepa-
kolta a bőröndöt, és követte a sorsát. 

– Emlékszem, tél volt, amikor először 
megérkeztem ide. Az út menti fasor csu-
pasz szépsége megragadott, és az első, aki 

Takács Márta védőnő átveszi a Répcelak Városért Díszoklevelet Fotó: Varga Ákos
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Már óvodás korom óta óvodapedagógus 
szerettem volna lenni, ezért 2014-ben je-
lentkeztem a Soproni Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Karára, ahol 2017-ben 
sikeresen lediplomáztam. Mivel a moz-
gás az életem egyik fő részét képezi, úgy 
gondoltam, egy kis pluszt is szeretnék 
tanulni, amit később kamatoztathatok 
a gyermekeknél. Ezért a tanulmányaim 
során elvégeztem a gyermek- és gyógy-

A Répcelaki Százszorszép Óvoda Csicser-
gő csoportjának vagyok az új óvó nénije. 
Nagyon örülök, hogy sikerült itt elhe-
lyezkednem, hiszen a gyakorlatom során 
volt már lehetőségem megismerkedni az 
óvoda programjával, ami már akkor meg-
fogott, láttam, hogy a gyerekek boldogak, 
önfeledtek ebben az óvodában. Számom-
ra az egyik legfontosabb, hogy a gyer-
mekek a lehető legtöbb időt a számukra 

Már a középiskolás éveim alatt eldöntöt-
tem, óvó néni szeretnék lenni. Mindig is 
szerettem gyerekkel játszani és foglalkoz-
ni, úgy éreztem, ők is hamar elfogadnak, 
megszeretnek. Sopronban végeztem a 
Benedek Elek Pedagógiai Karon óvoda-
pedagógusként. Sajnos diploma után 
nem tudtam óvónőként elhelyezkedni. 
Jánosházán dolgoztam a Családsegítő és 
Gyermekjólétis Központban.

2016-ban született meg kislányunk, 
aki a legnagyobb ajándék egy család 
életében. 

ÚJ ÓVÓ NÉNIK A SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁBAN
testnevelés specializációt, valamint a bá-
torító pedagógia képzést is. Az egyetem 
befejezése után két évig a Szombathelyi 
Szivárvány Óvodában dolgoztam. Az itt 
eltöltött éveim során további tapasztala-
tokat gyűjtöttem, és bővítettem szakmai 
tudásomat, majd 2019 májusában sike-
res minősítő vizsgát tettem. Fontosnak 
tartom, hogy a gyerekek jól érezzék ma-
gukat az óvodában, nyugodt, biztonságos 
és szeretetteljes légkör vegye őket körül. 
Célom, hogy vidám, mindenre nyitott és 
érdeklődő felnőttekké váljanak.

legfejlesztőbb tevékenységgel, a játékkal 
töltsék, és ebben szeretnék a társuk, part-
nerük lenni. Szeretném, hogy a gyermek 
azt érezze az óvodában a szárnyaim alatt, 
hogy jó gyereknek lenni, élvezze a gyer-
mekkort. Továbbá fontos még számomra 
a mozgás. A csoport életét így szeretném 
szervezni, tervezni, hogy a gyermekek 
mozgásigénye minden nap kielégülhes-
sen, és hogy kialakuljon bennük a mozgás 
iránti vágy, a mozgás szeretete. 

Szeretnék kialakítani egy gondosko-
dó, szeretetteljes légkört, ahol a gyermek 
azt érzi, hogy elfogadják, szeretik, illetve 
szeretném, ha tudná azt, hogy bármilyen 
problémájával, mondanivalójával bátran 
fordulhat hozzám.

2018 szeptemberében lehetőséget 
kaptam a Répcelaki Százszorszép Óvo-
dában, a Katica csoportban. Gyere-
kek, szülők és a kolléganők is nagyon 
kedvesen fogadtak. Úgy érzem, hamar 
sikerült beilleszkednem egy nagyon 
fiatalos, jó csapatba. Nagyon sok se-
gítséget kaptam és kapok a többi óvó 
nénitől. Bernáthné Kulcsár Hajnalka 
a társam, akivel már az első pillanattól 
közös hangon voltunk, hasonló elkép-
zelésekkel, ötletekkel.

Szeretnék a gyerekeknek minél 
több élményt, új információt nyújta-
ni az elkövetkező években, amelyek-
kel felkészítjük őket a sikeres iskolai 
évekre.

Kovács Fanni vagyok a Csicsergő 
csoport új óvó nénije.

Petróné Albert Annának hívnak. 
Két éve költöztem családommal 
Répcelakra. Idén júniusban vé-
geztem a Soproni Egyetem Bene-
dek Elek Pedagógiai Karán óvoda-
pedagógusként.

Pungorné Odor Rékának hívnak. 
Uraiújfaluban lakom férjemmel és 
kislányunkkal.

Kovács Fanni

Petróné Albert Anna

Pungorné Odor Réka
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•  akut hasmenés kezelése
•  antibiotikum okozta hasmenés kezelése
•   csecsemőkori kólika kezelése
•   laktóz-intolarencia tüneteinek javítása
•  irritábilis bélszindróma (IBS) tünetei-

nek javítása
•  colitis ulcerosa tünetmentességének 

fenntartása
•  koraszülöttek bélelhalásának megelőzése

Nem igazolt a hatásuk pl. rotavírus 
okozta hasmenésben, utazók hasmené-
sében, allergiák, ekcéma megelőzésében, 
bakteriális hüvelyfertőzés kezelésében, 
megelőzésében. Tehát a probiotikumok 
élő, jótékony hatású mikroorganizmusok, 
de nem csodaszerek, nem mindenre jók!

Természetesen a kiegyensúlyozott 
táplálkozás, mint mindig, a legfontosabb. 
Probiotikum tartalmúak az erjesztett élel-
miszerek pl. joghurt, kefir, sajt, kovászos 
uborka, savanyú káposzta. A prebiotiku-
mok segítik a baktériumok megtelepedé-
sét, legjobb forrásai a csicsóka, hagyma, 

RÉPCELAKI MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLÓ
60 órás angol nyelvtanfolyamok 
Csoportok: kezdő, haladó 
Részvételi díj: 1000,- Ft /óra 
Vezeti: Sztastyik Hajnalka 
Jelentkezés, megbeszélés: 2019. okt. 15. 18.00
60 órás német nyelvtanfolyamok 
Csoportok: kezdő, haladó 
Részvételi díj: 1200,- Ft /óra 
Vezeti: Szabó István 
Jelentkezés, megbeszélés: 2019. október 15. 
18.00
Filmklub 
Délelőtt mese-, este filmvetítés. 
Időpont és műsor a Répce TV képújság-
jában és a művház Facebook oldalán ta-
lálható. 
Időpont: havonta egy alkalommal szom-
baton 
Hip-hop tánc 
Az Energy Dance Team órái 
Időpont: szerda: iskolás korosztály: 15.15–
16.15, ovis korosztály 16.30–17.30 
Részvételi díj: 4500,- Ft 

Info,jelentkezés: 30/393-3583 
Oktató: Prán Cintia 
Rock and Roll 
Időpont: péntek 17.30–19.00 
Vezeti: Visnyovszky Gergő 
Hatha jóga 
Egy óra fizikai átmozgatás, fél óra relaxáció. 
Időpont: csütörtök 17.30–19.00
Részvételi díj: 1000,- Ft/alkalom 
Foglalkozásvezető: Fehér Virág jógaoktató 
Jóga 
Időpont: csütörtök 17.30–19.00 
Részvételi díj: 500,- Ft/alkalom 
Vezeti: Fehér Istvánné 
Zumba: 
Időpont: szerda 18.00 – 19.00 
Vezeti: Herczeg Attila 
Gerinctorna: 
Időpont: szerda 18.00 – 19.00 
Vezeti: Szórádi Linda 
Ümmögő Néptánccsoport 
Időpont: péntek 17.00 
Vezeti: Gömböcz Róbert 

Szövő szakkör 
Időpont: csütörtök 14.00–18.00 
Részvételi díj: ingyenes Vezeti: Szakács 
Józsefné 
Képzőművész kör 
Időpont: szerda 16.00–18.00. Részvételi 
díj: ingyenes. Vezeti: Jagadics Mónika 
Tőzike foltvarró csoport 
Időpont: kéthetente pénteken 16.30- 
19.00. Részvételi díj: ingyenes 
Vezeti: Nyitrai Klára 
Sakkszakkör 
Gyermekeknek és felnőtteknek 
Időpont: szombat 10.00 
Részvételi díj: ingyenes 
Vezeti: Szabó István 
Első alkalom: 2019. október 26. 
Nyugdíjas Klub Énekkara 
Időpont: péntek 17.30. 
Vezeti: Biczó Gábor 
Nyugdíjas klub 
Időpont: kéthetente keddenként 17.00 
téli időben 16.00 

A PROBIOTIKUMOK HATÁSA

A bélflóra sokoldalú szerepet tölt be az 
emberi szervezetben. Elhízás, cukorbeteg-
ség, allergiák, daganatok, de még pszichés 
kórképek kialakulásában is szerepe lehet 
a felborult egyensúlynak. Sajnos azon-
ban nem oldódik meg egy csapásra az 
összes problémánk, ha probiotikumokat 
szedünk, sőt újabban egyes vizsgálatok 
rámutattak, hogy egészséges egyénekben 
akár káros is lehet. Minden ember egyedi 
bélflórával rendelkezik, ezenkívül az élet-
korral együtt is változik a bélflóránk ösz-
szetétele. A megoldás a személyre szabott 
probiotikum koktél lenne, de ez még a 
jövő zenéje. A gyógyszertárak, drogériák 
polcain egyre több probiotikum jelenik 
meg, és sok élelmiszer is aktív baktérium-
kultúrával hirdeti magát tovább nehezítve 
az eligazodást. Klinikai vizsgálatok csak a 
gyógyszertárakban vény nélkül kapható 
probiotikum törzsekkel készültek. 
Az alábbi indikációkban bizonyított a ha-
tásuk :

A nyugati civilizációk táplálkozási szokásai az évek alatt óriási fordulatot vet-
tek. A technológia és a gyártás megváltozott. Egyre több steril és feldolgozott 
ételt fogyasztunk, ezekben egyre kevesebb hasznos baktérium található. Ezzel 
arányosan egyre nő a gyulladásos bélbetegségek száma. Sajnos az antibioti-
kum szedése is indokolatlanul magas, aminek szintén a bélbaktériumok lát-
ják kárát. Ez a folyamat jól ábrázolja, miért van szükség a probiotikumokra. 
Azonban nem minden esteben kell szedni!

banán, fokhagyma, bab, búza, borsó, ar-
ticsóka, zabpehely, tej, és fontos a rostban 
gazdag táplálkozás is.

Fogyasztásuk segít fenntartani az 
egészséget, azonban betegség esetén a 
bélflóra helyreállítására a gyógyszerként 
forgalmazott probiotikumok alkalmasak. 
Terméknevek említése nélkül néhány jó 
tanács, amire érdemes odafigyelni probi-
otikum választásánál:
•  kedvező, ha egynél több, humán erede-

tű törzset és lehetőleg élő baktériumo-
kat tartalmaz

•  legyen benne prebiotikum is (pl. inulin)
•  megfelelő dózisnak a minimum 109 

CFU az elfogadott (feltüntetve a cso-
magoláson)

•  legyen gyomorsav-ellenálló és őrizze meg 
a megfelelő csíraszámot a lejárati időig

•  alkalmazása legyen korosztály- és indi-
káció specifikus 

•  megbízható gyártótól származó, minő-
ségi terméket alkalmazzunk

•  Étkezés közben vagy étkezés után java-
solt a bevételük. Az antibiotikum és a 
probiotikum bevétele között minimum 
2-3 óra különbséget kell tartani. 

Jó egészséget mindenkinek!
Dr. Varga-Török Viktória

szakgyógyszerész
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BEMUTATKOZIK BARANYAY BENCE EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

Az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem hat éves képzést jelentett, de én egy 
évvel megtoldottam a tanulmányaimat 
egy Helsinkiben töltött ösztöndíjjal. 
Végig nagyon élveztem a tudományos 
munkát és a teológus közösséget is. Az 
igehirdetésekre való készülést különös-
képp. A zárószigorlataim és diploma-
munkám megvédése után végül egy 
éves gyakorlati év következett, amelyet 
a Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri 
Egyházközségében tölthettem el. Ha-
talmas váltás most a főváros szívéből 
egy kis városba kerülni, de feleségem-
mel, Gáspár Anett-tel mindig is vidé-

Baranyay Bence vagyok a Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség új, 
beosztott lelkésze. Bár éltem Szárazdon, Siófokon, Ouluban, Pécsett és 
Budapesten is, mégis azt szoktam mondani, hogy Kőszegről származom. 
Éppen ezért vagyok hálás, hogy Vas megyében, itt a Répce-parton kezd-
hetem meg a szolgálatom. Bár szüleim mindketten lelkészek, sokáig nem 
volt egyértelmű, hogy követem őket hivatásukban. Végül egy évvel az érett-
ségi előtt kezdett erősödni bennem az elhívástudat, de még nem igazán 
kiforrott formában. Igehirdetések, biztatások, élmények és beszélgetések 
mind hozzásegíttetek, hogy az utolsó pillanatban a teológiára is beadtam 
a jelentkezésem. 

RÉPCELAKI LELKI SZÁLAK... 

„Tenálad van az élet forrása, a te fényed-
ben látjuk a világosságot.” (Zsolt 36,10) 
Elkészült a Szent István szobor éjszakai 
megvilágítása. Köszönet a városnak és 
polgármester úrnak, hogy a közvilágí-
tás része lehet. Köszönet a kivitelezőnek, 
Mesteri Zsoltnak a szép munkáért és fel-
ajánlásért, továbbá a Szent István Alapít-
ványnak a támogatásért. Istennek legyen 
hála! Az első évfordulóra teljesült, hogy 
„látható” lett védőszentünk éjjel-nappal!

Az idei hittanos tanévre szentmise 
kilenceddel készültünk. A hitoktatás-
ban némi változás akad, de erről min-
denki értesülni fog. Azt viszont kérjük 
a kedves szülőktől, hogy a fakultatív 
hittanórák ügyében minket keressenek 
meg, ne az iskolát terheljék ezzel. Min-
denre lehet megoldást találni. 

Hamar eltelt a nyári szünet... még-
is folytatódik az élet és benne a 
szeretet. „Egyetlen pillanat meg-
változtathatja a napodat, egyetlen 
napod megváltoztathatja az élete-
det, egyetlen élet megváltoztathat-
ja az egész világot.” (Dan Millman)

tok Kincsei (KKK) című szokásos ren-
dezvényünk, ahová szeretettel várjuk a 
családokat terményeikkel bemutatóra 
és kóstolóra, vidám lelki program ke-
retében délután 16.00 órától.

Szent András havában 7-én ünne-
peljük a répcelaki templom felszente-
lésének 15. évfordulóját és azt a nemes 
szándékot, amiből a Katolikus temp-
lom és Egyházközségünk létrejött. 
A templom homlokzatát rendbe tesz-
szük addigra. Püspök atyát is meghív-
tuk. November 7-e egy csütörtöki nap. 
16.30-kor kezdődik a megemlékezés a 
volt imaház (ma múzeum) falán elhe-
lyezendő emléktábla avatásával. Majd 
énekelve átvonulunk a templomba, 
ahol a szentmisét mutat be Székely Já-
nos megyéspüspök 17.00 órától, utána 
pedig szeretetvendégség lesz. Minden-
kit szeretettel hívunk és várunk!

A sok gond és öröm között kívá-
nok kedves Mindenkinek dolgos, de-
rűs hétköznapokat és ünnepeket! Az 
iskolapadban és az élet iskolájában is!

Szakál Szilárd atya

Az elsőáldozók felkészítése a tava-
lyi programokkal megegyező módon 
történik idén is. A bérmálkozók sajnos 
nem lesznek sokan, mivel – kéréseink 
ellenére – nem mindenki mutatta jelét 
annak, hogy felkészült a szentség felvé-
telére. Püspök atyával egyeztettem ez 
ügyben. A szentmisére járást – ebben 
nem várjuk el a 100%-ot-, nem lehet 
megkerülni. Akik többször elmulasz-
tották, az ő bérmálásuk elhalasztódik 
a következő alkalomra. Természetesen 
lesznek templomi szülői értekezletek. 
Bár aki szeretett volna beszélni velem 
hittanos ügyben is, az eddig is megte-
hette. Szeptembertől várom azon hívek 
jelentkezését, akinek hiányzik a bérmá-
lás, elsőáldozás vagy eddig kimaradt a 
keresztelés, mert akkor Ők is be tudná-
nak kapcsolódni a felkészülésbe. Isten-
nél meg nem lehet elkésni! Ez utolsó 
gondolathoz fontos, hogy csak megfe-
lelő keresztény életvitel esetén valósít-
ható meg a szándék…

Október 5-én lesz az „Átörökítő 
nap”, új nevén: Keresztény Kertbará-

ken szerettünk volna családot alapítani. 
Ő szombathelyi származású, így szintén 
közel van a szüleihez, ami nagy segítsé-
get jelent majd első gyermekünk szüle-
tésénél, akit januárra várunk.

Remélem, a következő években si-
kerül a megkezdett jó munkát tovább 
vinni és új lendületet is hozni a közösség 
életébe. Szeretek emberek között lenni, 
legyenek óvodások, fiatalok, családok 
vagy idősek. Nekik szeretném az Isten 
igéjét hirdetni, az Ő óvó, erősítő, szere-
tő közösségébe minél többeket bevon-
ni. Azt remélem, hogy az én kisebb-na-
gyobb céljaim, próbálkozásaim minél 

inkább egybesimulnak Isten tervével. 
Ez egy nehéz vállalkozás, de miért ne 
próbálnám meg? Szeretettel várok min-
denkit a gyülekezet alkalmain, és várom 
én magam is a találkozásokat a minket 
nagy szeretettel fogadó répcelakiakkal.

Baranyay Bence beosztott lelkész

Baranyay Bence Fotó: Répce TV
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RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET 
„Szorgos népünk gyôzni fog!”

Július legelején Debrecenbe utaztunk a Nemzetközi Edzőtá-
borba, ahol a Magyar Válogatott vezető trénereivel edzhettünk. 
Cél az övvizsgára való felkészülés volt. Kovács Gergő sikeresen 
teljesítette is a fekete övhöz való út utolsó lépcsőfokát, valamint 
szintén sikeres bírói vizsgát tett.

Ezt követően a már jól bevált balatonlellei edzőtáborban 
vettünk részt 48! Rakurai-os résztvevővel már 8. alkalommal 
közösen a kapuvári Castrum Egyesülettel, valamint a budapesti 
Ippon dojoval. 

Hat kalandokban bővelkedő napot töltött együtt a 110 ka-
ratéka. A fáradtságon sok élmény segített át: vízi- ill. éjszakai 
edzés, paintball-csata, vidámpark és a „buli hajón” „viharral 
fűszerezett” sayonara party voltak talán a legemlékezetesebbek. 
A tábort övvizsga zárta.

Hiába volt rekkenő hőség, ez az ifjú harcosokon nem érző-
dött. Egész nyáron, sokszor heti 4- 5-ször is az edzőteremben 
verejtékkel és munkával tettek a tespedés és tunyaság ellen. 

Ennek jegyében sportpszichológia napot, edzéstervezést és 
bentalvós tábort tartottunk augusztusban.

Az idén a korosztályos EB az idei évi világbajnok-
ság miatt júniusban került megrendezésre Prágában. 
Egyesületünket Seregély Gyöngyi képviselte, és tett 
próbát a 32 fős női mezőnybe történő bejutásra.

Szeptember végén kerül megrendezésre a VII. Rakurai 
kupa gyerek, serdülő és ifjúsági karate verseny, aminek a Rép-
ce Sportcsarnok fog otthont adni. Dr. Bogdán Olivér

PROGRAMOKBAN, MECCSEKBEN GAZDAG ÉVVÉGE 
A RÉPCE SPORTCSARNOKBAN

Saját kézilabdacsapataink – beleértve az ebben az idényben 
már a serdülő bajnokságban szereplő lányokat –, s újonnan 
alakult futsalcsapatunk is javában megkezdték a felkészülést 
a következő szezonra.

Az edzőmérkőzésekre kilátogatók száma és lelkesedése is 
mutatja, mennyire ki vannak éhezve a rajongók a mérkőzé-

Nyáron sem állt meg az élet városunk sportotthoná-
ban: a kisebb intenzitású júliust az augusztus pörgése 
jócskán ellensúlyozta. Saját kézi-, labdarúgó és tekejá-
tékosai mellett a Haladás 3 turnusban érkező kézilab-
dásai, valamint egy Pápáról, egy Alsóörsről, majd egy 
Budaőrsről érkező csapat vette birtokba a létesítményt 
és a Sportszállást, s voltak egyben kisvárosunk vendé-
gei. Ekkor még nem is sejtettük, micsoda meglepetést 
tartogat számunkra a nyár legvége s a szeptember: ám 
bármennyire hihetetlennek tűnt először, végül való-
sággá vált, hogy az Szombathelyi KKA NBI-es csapata 
pattogtatja a labdát falaink között!

sekre – így igazi öröm, hogy az új korosztállyal bővülő ké-
zilabdásaink mellett a futsal adta új színfolttal, s az SZKKA 
meccseinek lehetőségével kiegészülve még több sportélményt 
kaphatnak a helyiek.

Egy Önkormányzati pályázatnak köszönhetően magasabb 
színvonalon megrendezett iskolai sportnap és e-sport prog-
ram, sportágválasztó, s a résztvevőszámban minden elképze-
lésünket túlszárnyaló IV. Éjszakai futás után sincs megállás: 
számos rendezvény várja majd az érdeklődőket. Szeptember 
legvégén újra a Rakurai Kupán méretnek meg a karatékák; 
de pályaoriantációs nap, Mikulás-futás, beltéri játszóház, nyílt 
aerobik-edzés, családi sportverseny, e-sport bajnokság, céges 
karácsonyi buli ill. a Szarka Zoltán emléktorna is szerepel még 
a programnaptárunkban.

Csapataink sorsolásairól, programjainkról keressék plakát-
jainkat, szórólapjainkat, kövessék Facebook-eseménynaptárun-
kat, jegyezzék fel a dátumokat, majd látogassanak el hozzánk, 
hogy megtapasztalják, nálunk mindig pezseg az élet!

Bogdán Mónika
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Az őszbe fordulva ismét felpörögtek az események a Répcelaki Sportegyesület 
háza táján: a labdarúgók és a tekések már élesben, azaz bajnoki, illetve kupa 
összecsapásokon tesztelhették felkészültségüket, de már aktívan edzenek ké-
zilabdásaink, kosárlabdásaink, ráadásként pedig egy új, de különálló szakosz-
tály megalakulásáról is beszámolhatunk.

Labdarúgás
Kezdjük aktuális cikkünket a labdarúgókkal, 
miután a megyei I. osztályban szereplő felnőtt 
csapat már a harmadik bajnoki mérkőzést is 
letudta lapzártánk idején. A remek tavaszt záró 
alakulatot továbbra is Balassa Péter irányítja, 
aki ha szükséges, akkor a tréneri feladatok mel-
lett játékosként is erősíteni fogja az együttest. 
A felkészülési időszak előtt, illetve közben távo-
zott Répcelakról Balogh Bence, Kossuth Kor-
nél és Horváth Szilárd, az érkezők között pedig 
Varga Tamást, Ódor Gergőt, Szabó Bencét, a 
korábbi válogatott Horváth Andrást, valamint 
azt a Graszl Károlyt köszönthetjük, aki az el-
múlt időszakban szakosztályvezetőként, illetve 
utánpótlástrénerként már amúgy is egyesüle-
tünknél dolgozott. A papíron kifejezetten erős 
keret relatíve rövid felkészülést abszolvált, és 
ahogy ilyenkor lenni szokott, az eredmények 
vegyes képet mutattak függően attól, hogy 
éppen milyen fáradtsági szinten vagy milyen 
összeállításban lépett pályára a csapat. A Ma-
gyar Kupában előbb legyőztük a Rum gárdáját, 
majd – szintén idegenben – már nem bírtunk 
az erősebb és esélyesebb Celldömölkkel. 
Közben a Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupá-
ban is érdekeltek voltunk, a megyei III. osztály-
ban szereplő Ostffyasszonyfát legyőzve pedig 
tovább jutott csapatunk. 
A hazai bajnoki nyitány ezzel szemben meg-
lehetősen keserűre sikeredett, miután veresé-
get szenvedtünk az Egyházasrádóctól, pedig 
a mérkőzésen egyértelműen Balassa Péter 
legénysége volt a jobb. A bajnokság második 
felvonása már jobban alakult, így sikerült dön-
tetlenre végezni a stabil Lukácsháza otthoná-
ban, majd megszületett az első győzelem is az 
újonc Szarvaskenddel szemben (3-2).
A vegyes bajnoki rajt ellenére bízhatunk ez 
erős keretben, a befektetett munkában, és ha 
az együttes a tudásának megfelelőn lesz képes 
teljesíteni, akkor reális cél lehet akár a dobogó 
elérése is a szezon végén.
Meg kell említeni ifjúsági csapatunkat, amely 
az előző időszakban többször is komoly kálvá-
riát járt be. Az U19-es különítmény (amely id. 
Tóth Zsolt és Graszl Károly irányításával ké-
szül) remek rajtot vett a bajnokságban: előbb 
2-0-ra múlták felül az Egyházasrádócot, majd 
idegenben 8-2-re ütötték ki a Lukácsházát, 
valamint kétvállra fektették a Szarvaskend 
együttesét (10-1), ezzel pedig a tabella élére 
álltak! Reméljük, nem kiabálunk el semmit, 
ha leírjuk, a kifejezetten fiatal keret bíztató 
idény elé néz!

Teke
Felnőtt tekéseink fantasztikus, sporttörté-
nelmi tettet hajtottak végre a 2018-19-es 
szezonban, miután begyűjtötték a legfelsőbb 
osztály, azaz a Szuperliga ezüstérmét! Sajnos a 
nyáron távozott a gárdától az előző idényben 
élete talán legjobb formájában gurító, és túlzás 
nélkül a világ egyik legjobb tekésének számító 
Zapletán Zsombor, érkezett viszont Zalaeger-
szegről a korábbi egyéi bajnok Pintér Károly, 
és egyértelmű sikerként könyvelhetjük el, 
hogy továbbra is együttesünkben aprítja a 
bábukat, ráadásul csapatkapitányi pozíció-
ban, az ötszörös világbajnok Kakuk Levente. 
A továbbra is Kiss Zsolt edző-szakosztályveze-
tő által irányított alakulat a felkészülés alatt jó 
formát mutatott, sikerült megnyerni például 
a bécsi 4 Város Tornáját (3700 fás, igen dicsé-
retes csapatfával), az augusztus végi bajnoki 
nyitányon pedig magabiztosan, 7-1 arányban 
múlták felül a Szentgotthárd csapatát. 
A keret tehát papíron ugyan gyengült, a jelek 
azonban azt mutatják, ezúttal is harcban le-
hetünk a hagyományos rendszerre visszaálló 
első osztályú versenyfutás egyik érméért!
A hazai megmérettetések mellett októberben 
ismét kilép a nemzetközi porondra a különít-
mény, ugyanis októberben a horvátországi 
Varasdon sorra kerülő második számú konti-
nenstornán, azaz az Európa Kupán méreti meg 
magát legeredményesebb szakosztályunk.
Itt is szót kell ejteni az utánpótlásról, ugyanis 
az ifjúsági (U23) együtteshez csatlakozott a 
saját nevelésű, mindössze 14 éves répcelaki 
fiú, Varga Bence, aki alsóbb korosztályokban 
már megvillantotta tehetségét.
Kézilabda
Felnőtt női kéziseink az előző idényt a negye-
dik pozícióban zárták a Győr-Moson-Sop-
ron megyei bajnokságban, így ugyan az 
eredményekre egyáltalán nem lehetet panasz, 
mégis leköszönt a csapat edzője, Kronekker-
né Maráczi Anita, aki a jövőben elsősorban 
az utánpótlásban végzett munkájára szeretne 
koncentrálni. Az elismert és népszerű szak-
ember pótlására nem kellett sokáig várni, 
ugyanis az U14-es korosztály trénerére, Kiss 
Attilára esett a választása Turai László szak-
osztályvezetőnek. 
Attila egyáltalán nem ismeretlen a répcelaki 
sportbarátok előtt, ugyanis az 1972-es szüle-
tésű egykori sportoló korábban játékosként is 
megfordult az akkor még létező felnőtt férfi 
együttesünkben, de kézilabdázott például 
Fertődön, Kapuváron, Dorogon, Hegykőn és 

Győrben is. A Kapuvár környékén, Öntésma-
jorban élő Attila pár évvel ezelőtt ifj. Turai 
László kérésére csatlakozott a Répcelaki SE 
utánpótlásával foglakozó edzőkhöz, és hamar 
kiderült, a C licenccel rendelkező, kifejezetten 
lelkes, szenvedélyes szakember személyében 
értékes, és mind a szülők, mind a gyerekek 
között gyorsan népszerűvé váló, kreatív és 
modern szemléletű trénerrel gazdagodtunk.
Az edző elárulta, hogy csendben, a háttérben 
szeret dolgozni, és nem szereti, ha úgymond 
kirakatba kerül. Célkitűzései világosak és 
egyértelműek: csapatának tagjai örömmel 
lépjenek pályára, s ez tükröződjön a játékban 
is. Gyors, dinamikus kézilabdával szeretné 
kiszolgálni a népes szurkolótábort, valamint 
nem titkolt vágya az, hogy a jövőben NBII-es 
együttese is legyen városunknak! Természete-
sen ezek egyelőre csak tervek.
A csapatból távozott Sándor Ágota, Bog-
nár Petra, Kovács Katona Gréta. Horváth 
Renáta sérült, Soós Nikoletta pedig anyai 
örömök elé néz. Foki Regina és Nagy Jáz-
min az ifjúsági csapatból érkezett, valamint 
új igazolás Huzina Dorina, Korpáczy Kin-
ga, és visszatért Mészáros-Varga Brigitta és 
Tóth Cintia. A gárda ezúttal is a már említett 
Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban 
fog indulni, ugyanis jelenleg szinte semmi re-
alitása nincsen annak, hogy életre keltsenek 
az illetékesek egy Vas megyei bajnokságot.
Korábbi beszámolóinkban rendre kiemeltük 
a Répcelaki SE kézilabda-szakosztályában fo-
lyó magas színvonalú munkát, és most sin-
csen ez másképp, sőt, újabb mérföldkőhöz 
érkeztünk ilyen téren, ugyanis ősztől már a 
serdülő csapatunk is szervezett bajnokságban 
fog indulni, és különálló összecsapásokon 
szoríthatunk majd fiatal játékosainak pl. 
a Répce Sportcsarnokban.
Kosárlabda
Felnőtt férfi kosarasaink az előző nyárral ellen-
tétben ezúttal kivettek egy kis szabadságot, és 
nem tréningezték végig a nyarat, de augusztus 
közepén ismét elkezdték a felkészülést a vél-
hetően ismét októberben rajtoló Szombathely 
városi, város környéki bajnokságra. A jelenlegi 
állás szerint drasztikus változás nem lesz a ke-
retben, így továbbra is főként helyi játékosokat 
vezényelhet Szilágyi Zoltán játékos-edző.
Futsal
Örömmel számolhatunk be arról, hogy újabb 
szakosztállyal bővült a Répcelaki SE, ugyanis 
megalakult a férfi futsalcsapat. A szombathe-
lyi illetőségű, korábbi válogatott játékos Hal-
mos Máté által alapított csapat központja a 
Répce Sportcsarnok lesz, és a gyakorlatilag 
NBIII- nak megfelelő területi bajnokságban 
fognak elindulni, méghozzá komoly tervek-
kel, a cél ugyanis az első hely és a feljutás lesz! 
Érdemes kiemelni, hogy ugyan a gárda a spor-
tegyesület szakosztályának számít, de 100%-
ig önállóan, különálló finanszírozással fognak 
működni, így a fenntartásuk nem okoz plusz 
anyagi terhet sportegyesületünknek.

Gallen Ervin elnökségi tag
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ÜLTESS FÁT!

Sajnos az esőerdő érdekében – az ado-
mányozáson kívül – mi nem sokat 
tudunk tenni, saját környezetünkben 
azonban igen. Ültessünk minél több 
fát! A zöld növények ugyanis az egyet-
len olyan élőlények a Földön, amelyek 
éltető oxigént termelnek, miközben 
szén-dioxidot fogyasztanak, ami az 
ipari tevékenység és közlekedés során 
legnagyobb mennyiségben termelődő 
úgynevezett üvegházhatású gáz. Ez fe-
lelős elsősorban a légkör fölmelegedé-
séért. Egy 50 éves fa egy vegetációs idő-
szakban 50 kg oxigént termel, és közel 
70 kg CO2-t köt meg. Egy ember oxi-
génszükségletét nagyjából két nagyobb 
fa termeli meg.

A fáknak azonban számos egyéb 
hasznuk is van. A bevezetőben említett 
árnyék mellett párologtatásával hűti a 
környezetét, aminek a sűrűn beépített 
területeken van kiemelt jelentősé-
ge. Vizsgálatok szerint egy köbméter 
lomb felület 47 liter vizet párologtat el 
egy vegetációs időszakban. Egy 50 éves 
fa évi produktuma 4,2 m3 víz, ami két 
lakossági klímaberendezés hatásfoká-
nak felel meg.

A fák lombja megköti az allergi-
ás tünetekért leginkább felelős finom 
– sok esetben nehézfémekkel szeny-
nyezett – szállóport. Ebben az utak, 
üzemek melletti zárt lombozatú faso-
roknak van a legnagyobb jelentőségük. 

Egy 50 éves fa egy év alatt (amíg lomb 
van rajta) kb. 400 kg szennyezőanya-
got szűr ki a levegőből.

A fasorok lényegesen csökkentik a 
környezet zajszintjét, így forgalmas ut-
cákban, autóutakhoz közeli ingatlanok 
környékén különösen nagy jelentősé-
gük van ebben. Zajcsökkentő hatásu-
kat fokozzák az alájuk telepített cser-
jék és gyep vagy gyeppótló növények. 
A fák gyökere és a hozzá kapcsolódó 
talajtömeg tompítja a rezgéseket. Ildo-
mos volna minden forgalmas út, főleg 
vasút mellé 20-30 méter széles növény-
sávot telepíteni.

A fák javítják a talaj minőségét, vé-
denek a szelek, viharok ellen. Klinikai 
vizsgálatok igazolják, hogy a zöld kör-
nyezet javítja a közérzetet, a betegek 
gyorsabban gyógyulnak, ha fák veszik 
körbe őket. A zöldfelület növelik az in-
gatlanok értékét, a rendezett települé-
seken kevesebb a szemetelés, bűnözés. 
Nem is beszélve arról, hogy számos 
élőlénynek nyújtanak élő- és búvóhe-
lyet. A városi fák kapcsolatot teremte-
nek a természettel.

A fásításokat azonban átgondol-
tan és szakszerűen kell elvégezni. 

A klímaváltozás rovására írt nyári 
hőhullámok, légszárazság és magas 
UV-sugárzás nemcsak az embert, de 
a fákat is sanyargatják. Répcelakon 
is tapasztaljuk, hogy azok a fák, 
amelyeket 50 éve még általánosan 
használtak településfásításra, és „jól 
működtek”, ma nem megfelelőek, 
pusztulnak. Ilyen a nyír, a nyár, a fűz, 
a fenyő. Földrajzi, biológiai ismere-
teinkből tudjuk, hogy ezek, tundrai, 
vízparti, hegyvidéki fák. Nem alkal-
masak a félsivatagossá váló városok-
ba. Többéves kutatások és kísérletek 
eredményeként a dendrológusok el-
készítették az úgynevezett „klímafák” 
listáját, amelyek nagyobb eséllyel 
viselik el – némi emberi segítséggel 
ezeket a káros hatásokat. Előtérbe 
kerülhet a szil, az ostorfa, a páfrány-
fenyő, a galagonya, a tölgy, a kőris, a 
juhar, a berkenye.

Mindezek figyelembe vételével vég-
zi el a Répcelaki Városüzemeltetési Kft. 
a fakivágásokat, a leváltásokat és a fa-
ültetéseket. Ültessünk minél több fát 
az udvarokra, kertekbe, mert az életet 
jelentik számunkra!

Pap Edina

Mindenki árnyékban akar parkol-
ni, de senki sem akar fát ültetni. Ez 
a frappáns szlogen kering a közös-
ségi oldalon, de szerencsére csak 
részben igaz, és nem mindenütt 
jellemző. Sokhelyütt indulnak 
állami, önkormányzati és civil fa-
ültetési mozgalmak, kampányok. 
A fák fontosságára döbbenünk rá 
a híreket hallva, hogy a világ nagy 
erdei, a „Föld tüdejének” mondott 
amazonasi esőerő mellett a szibé-
riai, dél-afrikai erdők lángolnak, 
pusztulnak, ami hosszú távon fel-
erősíti az amúgy is kedvezőtlen ég-
hajlati hatásokat.

Szépen növekednek a Széchenyi utcában elültetett fák. Fotó: Varga Ákos
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A répcelaki kertmozi ötlete már nagyon 
régóta a fejemben motoszkált. Miután 
felmértük a művházban, hogy ennek 
technikai akadálya nincsen, úgy gon-
doltuk, hogy ez egy izgalmas és érdekes 
program lehet Répcelakon, ami meg-
mozgatná az embereket. 2018 nyarán 
már elkezdtük az előkészületeket Rudi 
Attila segítségével. 2019 júniusában pe-
dig elindult a répcelaki főtéri kertmozi 
sorozat, amelynek első vetítése nagy 
sikert aratott. A nyári szezonra össze-
sen négy vetítést terveztünk, amelyeket 
elosztottunk június-augusztus között. 
Koncepció volt, hogy főleg zenés, ma-
ximum 12-es karikával ellátott filmek 

legyenek a kínálatban, amelyeket az 
egész család élvezhet. Habár még nem 
vetettem el a hajnali horrorfilmes estek 
és a klasszikus filmek vetítésének ötletét 
sem. Mindez a jövő zenéje lesz. 

Szerencsésnek mondhatjuk magun-
kat, hiszen a kertmozi vetítéseknél az 
egyetlen, ami keresztül húzhatja a szá-
mításunkat, az az időjárás. Egyetlen egy 
filmnél kellett esőnapot elrendelnünk, 
mert egy nagy viharfelhő érkezett fölénk, 
ez esetben nem kockáztathattunk a vetí-
tés megkezdésével.

Rengeteg kérdést kaptam a filmcímek 
hiányával kapcsolatban, amik nem vélet-
lenül maradtak le a plakátokról, Facebook 

eseményekről. Ahhoz, hogy vetíthessük a 
filmeket, sajnos nem reklámozhatjuk a 
filmek címeit a publikum felé. Ezért min-
dig próbálunk egy olyan plakátot válasz-
tani, amely egyértelműen sugallja, hogy 
milyen alkotást vetítünk a főtéren. 

Örömteli számomra, hogy egy kez-
deti szerelemprojektből egy sikeres prog-
ramsorozat lett Répcelakon. A jövő évi 
programtervezet már elkészült, amiben 
szintén sok-sok zenés film várja majd a 
kedves nézőket, de számíthatnak másfaj-
ta filmekre is.

Jövőre is szeretettel várunk bennete-
ket a kertmoziban! Varga Ákos

rendezvényszervező

KÖNYVTÁRI DIGITÁLIS VILÁG

Éppen ezért az elmúlt években többek 
között kicserélődött a könyvtár teljes 
számítógép-hálózata, valamint moder-
nizálásra került a teljes informatikai 
eszközpark. Ez azt eredményezte, hogy 
a gyerekek nem hogy eltűntek volna 
az intézményből, hanem még inkább 
sikerült őket megtartanunk, hiszen a 
gyermekkönyvtárban található számí-
tógépek egész nyáron, nyitástól zárásig 
használatban voltak. Természetesen az 
iskola kezdésével ez a folyamat kicsit 
csökkent, és reményeink szerint ebben 
az időszakban ismét a könyvek szeretete 
fog előtérbe kerülni. 

A digitális világunk kiteljesedésére 
nagy segítség volt, amikor 2018-ban or-
szágosan elindult a Digitális Jólét Prog-
ram Hálózat (DJP) pályázata, melyhez 
könyvtárunk is csatlakozott. Sikeresen 
pályáztunk, és az újabb eszközök elnye-
rése mellett azóta DJP-Pontként is mű-
ködünk. Azóta ez a hálózat még jobban 
kinőtte magát, hiszen DJP mentorokra 
és területi vezetőkre is szükség lett. Egy 
ilyen vezető könyvtárunkban is megta-

lálható, kinek feladata, hogy a területé-
hez tartozó DJP-Pontokat koordinálja, 
segítse. A program legnagyobb célja az, 
hogy a még sokaknak ismeretlen digi-
tális világ előnyeit, veszélyeit bemutassa 
szülőknek, nagyszülőknek, gyermekek-
nek egyaránt. Nem elrettenteni akar, 
hanem a helyes használatra ösztökélni. 

Talán ebből az apropóból is sikerült 
egy már régóta tervben lévő rendez-
vényt megvalósítanunk augusztus 24-
én. Ezen a napon volt az I. répcelaki 
FIFA-bajnokság, melynek szervezésébe, 
lebonyolításába nagy megtisztelteté-
sünkre az e-Sport Szombathely csapata 
is beszállt. 26 játékossal és sok-sok szur-
kolóval vágtunk bele valami újba. A já-
tékra nevezők 10-es, 20-as, 30-as, 40-es 
korosztályból is képviseltették magukat. 
Kisorsoltuk egymás ellenfeleit, majd iz-
galmasabbnál izgalmasabb mérkőzések 

után eljutottunk a döntőig, amit Ve-
rasztó Barnabás és Németh Balázs vív-
tak egymással. A meccs 2-1-es végered-
ménnyel zárult, melyet Barni nyert, így 
az ő kezébe került az 1. helyezettnek járó 
kupa. Természetesen minden jelentkező 
emlékéremmel és bízom benne, hogy jó 
hangulattal gazdagodott. 

Remélem, hogy ezzel a közel sem tel-
jes, rövid összefoglalóval sikerült érzékel-
tetnem, hogy könyvtárunknak muszáj 
és érdemes kicsit átalakulni és nyitni egy 
másik világ felé is, ha szeretnénk megtar-
tani használóinkat. Természetesen az új 
utak mellett a régi vonalnak is meg kell 
maradni, és szerencsére Répcelakon olva-
sókból, kölcsönzőkből sincs hiány. Sőt! 
De erről majd inkább máskor írok…

Találkozzunk a könyvtárban!
Boros András

könyvtárvezető

Városi könyvtárunk mindig is 
nagy figyelmet fordított arra, hogy 
a digitális világ folyamatos vál-
tozásait kövesse, és az ezzel járó 
eszközöket a könyvtárhasználók 
rendelkezésére bocsássa. Ennek 
apropóján szeretném bebizonyí-
tani, hogy könyvtárunk továbbra 
is halad a korral, és minden lépést 
megtesz a könyvtárhasználók igé-
nyeinek kielégítésére. 

Az I. Fifa-bajnokság résztvevői

FÔTÉRI KERTMOZI
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