
Advent első vasárnapja - Az ünnepi műsor résztvevői
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ÜNNEPELJ, RÉPCELAK!
Mi emberek különlegesek vagyunk. 
Szükségünk van arra, hogy alkos-
sunk, tegyük a dolgunkat, ugyanak-
kor kellenek a kivételes időszakok, 
amikor letesszük a munkát, pihe-
nünk és ünnepelünk.

energiát fordít lényegtelen, felesleges 
dolgokra, de karácsony újra és újra 
üzeni: legyen bennünk emberség, meg-
értés, tisztelet. 

Ahogyan Szarka Tamás írja és énekli:
„Hogyha mégis, hogyha mégis: van, 

ki hozzánk szól,
Hogy ne tudnánk ünnepelni így kará-

csonykor?
Édes kis fájdalmunkba kínlódva be-

ülünk,

Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
25. évfolyam 4. szám 2019. december

Szeretjük az ünnepet. Felemeli a lelket, 
kiemel a szürkeségből. Biztos pont a 
mai, folyton változó világban. Életünk 
értelmét az ünnep szemüvegén keresz-
tül szemlélve érthetjük meg igazán, 
hálásak lehetünk, hogy van mit ün-
nepelni, hogy van kivel ünnepelni, és 
egyáltalán: hogy ünnep van. 

Most pedig szívünk kedves ünne-
pe, a karácsony közeleg. És mi várjuk. 
Tudjuk, tapasztaljuk, hogy ilyenkor 
minden olyan nyugodt, minden olyan 
szép, minden olyan más. 

A kereszténység egyik legnagyobb 
örömnapja: Jézus születése. Lehet, 
hogy a karácsony nem mindenkinek 
ezt jelenti, de kell, hogy legyen egy kö-
zös pont! Mert az ember talán túl sok 

Pedig ahogy rosszak voltunk, úgy jók 
is lehetünk!”

Így kívánom minden répcelakinak, 
hogy felismerje karácsony egyetemes 
üzenetét: 

„Végül majd úgyis a szeretet győz!”
Ezért hát: Ünnepelj, Répcelak! 
Boldog karácsonyt és egészségben, si-

kerekben gazdag új évet kívánok!
Horváth Péter  
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TÁJÉKOZTATÓ A 2019. ÉVI 
HELYI ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYÉRÔL

A helyi önkormányzati képviselők és a 
polgármester választása 2019. október 
13-án a törvényben előírtaknak meg-
felelően zajlott le Répcelakon, mind a 
három szavazókörben. Ezen a napon a 
megyei önkormányzat tagjaira, valamint 
a nemzetiségek képviselőire is lehetett 
szavazni. A Helyi Választási Bizottság a 
törvényben előírt feladatokat maradék-
talanul elvégezte. Répcelak városban 1 
polgármesterjelölt és 12 képviselőjelölt 
került nyilvántartásba vételre. A válasz-
tójogosultak száma 2019. október 13-án 
a három szavazókörben összesen 2210 fő 
volt. Közülük 1092 fő, a választópolgá-
rok 49,41 %-a vett részt a választáson.
Szabó Józsefet 936 szavazattal, a leadott 
érvényes szavazatok 85,71 %-ával pol-
gármesterré választották.Répcelakon 
6 fő képviselőt választhattak. 
A legtöbb szavazatot kapták, így a 
képviselő-testület tagjai lettek:
1. Boros András, 
 független jelölt . . . . . . . 797 szavazat 
2.  Varga Sándor
 független jelölt . . . . . . . 682 szavazat 

3. Pálla Péter
 független jelölt . . . . . . . 610 szavazat
4. Szalainé Kutasi Ildikó
 független jelölt  . . . . . . 600 szavazat 
5. Horváth Péter
 független jelölt . . . . . . . 513 szavazat
6. Őri Csaba Dénes
 független jelölt . . . . . . . 497 szavazat
A képviselő-testület az alakuló vagy az 
azt követő ülésen Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 43. §-a szerint 
megalkotja vagy felülvizsgálja szerve-
zeti és működési szabályzatáról szóló 
rendeletét, a polgármester előterjeszté-
se alapján megválasztja a bizottság vagy 
a bizottságok tagjait. Répcelak Város 
Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a 2019. november 14-i ülésén 
módosította a Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, melyben három bizottság 
létrehozásáról döntött.
A Bizottságok és a megválasztott bi-
zottsági tagok:
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 5 fő
Pálla Péter elnök (képviselő)
Őri Csaba Dénes tag (képviselő)
Szalainé Kutasi Ildikó tag (képviselő)
Kiss Attila tag (külső tag)

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

Répcelak Város Képviselõ-testülete 
nevében minden kedves répcelakinak 

szép karácsonyt, és sikeres új évet 
kívánok!

Szabó József 
polgármester

Nagy György tag (külső tag)
Ügyrendi Bizottság: 3 fő
Boros András elnök (képviselő)
Őri Csaba Dénes tag (képviselő)
Ágostonné Bognár Anita tag (külső tag)
Humánpolitikai Bizottság: 5 fő
Szalainé Kutasi Ildikó elnök (képviselő)
Horváth Péter tag (képviselő)
Boros András tag (képviselő)
Winkler Krisztina tag (külső tag)
Biró József tag (külső tag)

ÚJ GYERMEKORVOS
2020. január 1-jétől egy éven keresztül 
dr. Izer Ildikó látja el a gyermekorvosi 
helyettesítési feladatokat településün-
kön és a körzetben. Városunk további 
egy éves hosszabbítási opciós lehetőség-
gel köt szerződést a büki doktornővel.

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
A világ és benne kis városunk egyre 
nagyobb figyelmet fordít a teremtett 
környezet védelmére, és ennek a szem-
léletmódnak a tudatos átadására a jövő 
nemzedékének. Szerencsére rengeteg 
pályázatot írnak ki a téma minél széle-
sebb körű megismertetésére. Városunk 
önkormányzata a Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) keretében 11.977.100.-Ft 
összegű támogatást nyert a helyi klí-
mastratégia kidolgozására, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemlélet-
formálás elősegítésére. A támogatásból 
elkészül a város klímastratégiája, ren-
dezvények, előadások sora segíti a széles 
körű tájékoztatást a témáról; valamint 
egy meteorológiai állomás is kiépítésre 
kerül majd. A munkában a település 
több intézménye, szervezete is aktívan 
részt vesz. Az iskolában az öko-tanterv-
hez igazodva számos iskolai rendezvény 
valósul meg – ezek megvalósításában 
a Rába Műgátért Egyesület is közre-
működik. Bekapcsolódik a projektbe 
a Százszorszép Óvoda és a művelő-
dési ház is. 2020-ban és a 2021-ben a 
Répcelaki Fesztivál keretében önálló 
klímastand kerül felállításra. A projekt 
fő célja az, hogy Répcelak lakossága – 
a gyermekektől a felnőtt korosztályig 
– megismerhesse, mit tehet személy 
szerint, illetve helyi közösségi szinten a 
klímaváltozás káros hatásainak enyhíté-
se érdekében.
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GRATULÁLUNK!
Sárvár és Kistérsége Többcélú Kis-
térségi Társulás Társulási Tanácsa 
szeptember 27-én a következő dí-
jakat adományozta:
SÁRVÁRI KISTÉRSÉG EGÉSZ-
SÉGÜGYÉÉRT DÍJ:
Baranyai Tibor
LÁBODI ZOLTÁN KISTÉRSÉ-
GI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ:
Pichlerné Kondra Katalin
HORVÁTH ZOLTÁN KISTÉR-
SÉGI SPORTDÍJ:
Turai László
SÁRVÁRI KISTÉRSÉG POLGÁ-
RAINAK SZOLGÁLATÁÉRT 
DÍJ:
Biczó Gábor
Nagy Attiláné

ANYAKÖNYVI HÍREK

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Joó Ferenc és Bereczky Mónika
Horváth Ferenc és Horváth Lívia
Polgár Roland és Böcskör Szabina

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Dörnyei Zoltánné

Horváth Béla

Horváth Ferencné

Molnár László

Németh Imre

Németh Kálmánné

Szabó Gyuláné

Szeli Józsefné

Takács István

Vagdalt Istvánné

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Varga László és Horváth Anita  
ikrei Dávid és Dóra

Bujtás Róbert és Illés Dalma  
leánya Emília

Bokányi Gábor és Dongó Nikolett  
fia Barnabás

Jagadics Viktória és Horváth Géza  
fia Marcell

Borbély Gábor és Böröndi Judit  
leánya Zsófia

Április 12-én részt vettünk az Országos 
Polgárőr Szövetség közgyűlésén Bu-
dapesten. Egyesületünk május 11-én 
tartotta éves közgyűlését. Tavalyi évben 
négy új taggal idei évben egy új taggal 
gyarapodott egyesületünk. Továbbra is 
várjuk az új tagok jelentkezését.

Május 18-án került megrendezésre 
a Vas Megyei Polgárőr Szövetség éves 
közgyűlése, melyen egyesületünkből 
Varga J. Sándor polgárőr, az egyesület 
egyik alapító tagja „Kiváló Polgárőr 
Munkáért Érdemérem” kitüntetést ve-
hette át.

Június első napja rendkívül sűrű 
programokkal és feladatokkal tele zaj-
lott. Három új tagunk oktatáson vett 
részt Körmenden a Rendészeti Szakkö-
zép iskolában.

Az oktatást a Vas Megyei Ren-
dőr-főkapitányság és a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság mun-
katársai végezték. 

Ugyanezen a napon, június 1-jén 
került megrendezésre Nicken és 

POLGÁRÔRSÉG HÍREI
Az idei 2019-es évre visszatekint-
ve, már év elején megkezdődött a 
báli szezon, óvoda- és a sport bá-
lon is rendezői feladatokat látott 
el egyesületünk.

Nick-Műgátnál a Vasi Védelem 2019 
Komplex Védelem Igazgatási és Ka-
tasztrófavédelmi Mentőcsoport gya-
korlat, melyen polgárőreink több 
helyszínt biztosítottak, és forgalom 
szabályozást hajtottak végre.

„Fut a Móra” programot június 13-
án szintén polgárőreink biztosították 
önállóan motoros felvezetéssel és for-
galom irányítással, a rendőrséggel tör-
ténő előzetes egyeztetés alapján.

Majd júniusban a Répcelaki Fesz-
tivál rendezvényeinek lebonyolítását a 
rendőrséggel közösen biztosítottuk.

Június 22-én került megrendezésre 
az Országos Polgárőrnap Balatonföld-
váron. 

Az iskolakezdéskor segítettük a kis-
diákok átkelését a zebrákon.

Szeptember 14-én rendezték meg a  
Megyei Polgárőrnapot és a hagyomá-
nyos Járőr Csapat versenyt. A versenyt 
idei évben is eredményesen teljesítettük, 
csapatunk II. helyezést ért el.

A csapat tagjai: Nagy Péter, Vezendi 
Gergely, Horváth Richárd, Recse Do-
minik, Kun István.

A versenyt követő ünnepségen nem 
csak a versenyzőket díjazták, Vezendi 
Gergely itt vehette át a „Polgárőr Érdem-
kereszt Bronz Fokozata” kitüntetést.

Mindenszentekkor és halottak 
napján és azt megelőző napokban, a 
temetőben és környékén éjjel nappal 
láttunk el szolgálatot.

Októberben is sok feladatunk volt: 
iskolabál, a sportcsarnokban megren-
dezett előadás, a katolikus templom 
építésének 15 éves évfordulójára ren-
dezett ünnepség és a Márton-napi fel-
vonulás biztosításában is részt vettünk.

Nem utolsó sorban szeretném meg-
említeni, a Répcelakon működő egye-
sületekkel közös tevékenységünket, a 
Városi Bál és a Civil Karácsony meg-
szervezésében való részvételt.

Köszönetemet szeretném kifejezni 
mindazoknak, akik bármilyen formában 
segítették munkánkat, és minden pol-
gárőr társamnak az önzetlen, segítőkész 
munkájáért, valamint családtagjainak a 
sok-sok türelemért és támogatásért.

Kívánok minden polgárőrtársam-
nak, családtagjainak, Répcelak város 
lakóinak, egyesületünk minden támoga-
tójának és együttműködő partnereink-
nek áldott békés szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új esztendőt!

Könczölné Bernáth Ilona 
elnök
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Meglátogattuk és megajándékoztuk az 
év első répcelaki babájának, Horváth 
Péterkének családját. Elhalmoztuk jó 
kívánságainkkal: erőt, egészséget, szép 
gyermekkort és békés életet kívántunk. 

Szeptember 21-én Mosonmagya-
róvárra kirándultunk. Vidáman ját-
szottunk a Futurában, megcsodáltuk a 
város nevezetességeit. Halásziban lovas 
kocsival furikáztunk, és csónakáztunk 
a Mosoni-Dunán.

A Répcelakért Egyesület a város lakóiért – Egyesületek a városért

AZ ELMÚLT IDÔSZAK PROGRAMJAINAK ÖSSZEFOGLALÓJA

Ismét szép, eredményes progra-
mokról tudok beszámolni, ren-
dezvény rendezvényt követett az 
egyesületünk szervezésében.

Szeptember 28-án a hagyományos 
pikniken szórakoztunk. Szép délutánt 
tölthettünk együtt szalonnasütéssel, 
poharazgatással és beszélgetéssel. 

Megrendeztük a népszerű Kettes 
Snapszer Bajnokságot. 16 résztvevővel 
4 csoportot alkotva játszottunk. Az idei 
bajnok Tömböly Miklós lett, akinek 
innen is gratulálunk.

Ha november, akkor bálozunk. 
Idén volt a XIV. Városi Bál, melyet 
2017 óta a civil szervezetek közösen 
rendeznek meg. 

A résztvevőket Mészáros Imréné, a 
Nyitott Tér Kulturális Egyesület elnö-
ke köszöntötte. Tapsolhattunk a Sárvá-

ri Stop and Go Táncklub produkció-
jának. 

A szép műsort vacsora, majd jó kedvű 
mulatozás követte. A zenéről Szalai Sza-
bolcs és Csonka Balázs gondoskodott. 

Az idei évben még a főtéri kará-
csonyváró gyertyagyújtásra várjuk a 
város lakóit ünneplésre, és mi is elcsen-
desedünk, hogy erőt gyűjtve jövőre is-
mét hívhassunk minden répcelakit szép 
programjainkra.

A Répcelakért Egyesület és a ma-
gam nevében kívánok minden kedves 
répcelakinak csendes adventi készülő-
dést, szép, békés karácsonyt!

Vizvárdy Tamásné egyesületi tag

Néhány életrajzi adat Tóth Csabáról:
1985-ben diplomázott a Magyar 

Képzőművészeti Főiskola festő sza-
kán, ahol mestere Sváby Lajos volt. 
1990-től a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskolán taní-
tott, 2000-2002 közt a Rajz Tanszék 
vezetője volt. Jelenleg a Savaria Egye-
temi Központ Vizuális Művészeti 
Tanszékének docense. A Vasszécsenyi 
Plein Air Művésztelepet 2016-ban 
ötödik alkalommal szervezte meg. 
A vasi képzőművészet elkötelezett tá-
mogatója, előmozdítója. Folyamatos 
szervezője a Hegyháti Képtárnak a 
vasvári Békeházban, ami a vasi kép-
zőművészek állandó tárlata. A répcela-
ki Répce Galéria művészeti tanácsadója.  

Sajátos konceptuális-újfigurális képe-
ket készít. Késő középkori reneszánsz 
és barokk mesterek festményeit festi 
újra, monokrommá redukálva az ere-
deti műveket. Vásznainak vízszintes 
tengelyébe egy-egy szót vagy fogalmat 
fest, amely az egész képnek – az idé-
zett műalkotástól eltérő – új címet és 
értelmet ad. Feleségével, Varga Berna-
dett textilművésszel Vasszécsenyben 
élnek egy „festői” szépségű, parkkal 
körülölelt házban. Négy gyermekük 
közül ketten szintén a képzőművésze-
tet választották hivatásul. A répcelaki 
közönség már láthatta alkotásaikat.

Végtelenül megtisztelő városunk-
nak, hogy a répcelaki kiállítások tema-
tikáit Tóth Csaba festőművész állítja 

TÓTH CSABA 60
Szinte hihetetlen, hogy Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész betöl-
tötte a hatvanat. Mi, a Répce Galéria látogatói egy végtelenül fiatalos, 
a képzőművészet iránt elkötelezett, dinamikus, ízig-vérig tanárembert, 
kicsit talán polihisztort ismertünk meg a személyében. Az évforduló-
nak tisztelegve ez év szeptemberében Isten és a világ címmel az Ars Sac-
ra Fesztivál szombathelyi programsorozatában rendhagyó módon, négy 
helyszínen mutatták be munkáit. Fokozta a különleges élményt, hogy 
Székely János püspök megnyitója után a festőművész személyesen mu-
tatta be alkotásait az érdeklődőknek.

össze. Személye és a képzőművészet 
népszerűsítésére irányuló elhivatott-
sága a biztosíték arra, hogy a Répce 
Galéria rangos tárlatoknak ad otthont 
a következő évben is. „Vas és a szom-
szédos vármegyék képzőművészetét 
mutatjuk be Répcelakon” – tűzte ki 
Tóth Csaba továbbra is célként.

Kedves Olvasók! Kiváló alkotók 
műveivel, változatos műfajú kiállítá-
sokkal várjuk Önöket 2020-ban is! 

Nyitott Tér KKE

Tóth Csaba festőművész
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Először Szombathely Város Fúvósze-
nekara adott térzenei koncertet, majd a 
téren való felsorakozást követően az ün-
nepélyes megnyitóra került sor. A meg-
nyitón beszédet mondott dr. Hende 
Csaba, az Országgyűlés törvényalkotá-
sért felelős alelnöke, Harangozó Ber-
talan, a Vas Megyei Védelmi Bizottság 
Elnöke, dr. Puskás Tivadar, Szombat-
hely Megyei Jogú Város Polgármeste-
re, dr. Bognár Balázs tű.ezredes, a Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Igazgatója. A találkozón a történelmi 
egyházak képviselői felszentelték és 
megáldották a tűzoltók védőszentjeként 
ismert Szent Flórián-szobrot, majd a 
résztvevők is átvehettek egy-egy kicsi-
nyített másolatot. Az ünnepi menet ezt 

követően a Sarlós Boldogasszony-szé-
kesegyházba vonult, ahol elhelyezték 
végső helyére a megáldott és felszentelt 
Szent Flórián-szobrot.

A Fő téren eközben megkezdődtek a 
szakmai bemutatók, többek között olaj-
tűz oltási, műszaki mentési bemutatókra 
is sor került. Mindemellett a látogatóknak 
lehetőségük volt kipróbálni, hogy milyen 
az, mikor korlátozott látási viszonyok 
mellett kell közlekednie a tűzoltóknak. 
Az imitációhoz egy füstsátor állt rendel-
kezésre. Minden évben az egyik legna-
gyobb sikert arató program a kis tűzoltók 
próbatétele, majd a kistűzoltók avatása, 
ahol közel száz kis tűzoltó mutathatta 
be rátermettségét, ügyességét, a tűzoltói 
pályára való elhivatottságát. A próbaté-

ESEMÉNYEK A TÛZOLTÓKNÁL
Ötszáz tűzoltó, mintegy hatvan egyesület és negyven tűzoltó gépjármű-
fecskendő gyűlt össze immár hagyományosan a szombathelyi Fő téren 
2019. október 5-én 10.00 órától 14.00 óráig, hogy összetartozásuk jel-
képéül immár ötödik alkalommal találkozzon hivatásos, önkéntes, ön-
kormányzati és létesítményi tűzoltó, ahol a Répcelaki Tűzoltóság is szép 
létszámban vett részt, képviselte a répcelaki lánglovagokat.

telt követően fogadalmat tett gyermeke-
ket tiszteletbeli tűzoltóvá avatták.

Október 14-én szakmai pályaori-
entációs napot tartottunk több répce-
laki civil szervezettel együtt a répcelaki 
művelődési házban. Nagy érdeklődés 
kísérte a tűzoltóság munkáját, ahol be-
mutatásra kerül a tűzoltóság szakmai 
oldala, működése és a szakfelszerelései.

Október 16-án Ausztriában, Ei-
senstadtban, az ún. Brandt – házban 
tűzoltási gyakorlaton vett részt 2 fő 
tűzoltónk további 10 magyar tűzoltó-
val együtt. A Brandt-ház egy tűzoltás 
gyakorlására kialakított létesítmény, 
ahol különböző és különleges tűzoltási 
gyakorlatokat végeztek a tűzoltók.

November 16-án, ezúttal már harma-
dik alkalommal megrendezett Egyesüle-
tek Répcelakért Bálon, a bál szervezésében 
aktívan részt vettünk. Támogatásunkkal 
ez évben is szép számú báli résztvevő szó-
rakozott, érezte magát jól, és képviselte a 
tűzoltókat a LINDE étteremben megren-
dezett Egyesületek Bálján.

Örömmel tettünk eleget a helyi Nyug-
díjas Klub kérésének, akiknek október 
végén a színes textilekkel díszített ka-
rácsonyi gömbök készítését mutattuk 
meg. Nagyon jól esett mindannyiunk-
nak – azoknak is, akik csak az előkészü-
letekben tudtak részt venni, és azoknak 
is, akik a foglalkozást vezették –, hogy 
örömöt szerezhettünk egy másik lelkes 
csoportnak. Szívesen teszünk eleget 
más hasonló jellegű meghívásnak a jö-
vőben is. A Nyugdíjas Klub tagjai ven-

dégszeretetükkel hangulatossá tették az 
egész délutánt. A lelkes közös alkotás 
élménye biztosan minden résztvevőnek 
eszébe jut, ha meglátja a kezünk alatt 
formálódó gyönyörű díszeket. 

Ami tegnap még egymásra púpo-
zott folthalom volt, azt holnap már 
lehet, hogy karácsonyi terítővé, kínáló 
tálkává, a fenyőt öltöztető dísszé, gye-
rekjátékká varázsoljuk. A folt nálunk 
mindegyre gyűlik, szépít és felvidít. 
Családtagjaink is tudják, hogy ez egy 
olyan hobbi, ahol nem fáj az új folt, 
és folttisztító sem kell, ha ezek megje-
lennek. Annak nagyon örülünk, hogy 
„foltszeretetünkkel” néhány alkalom-
mal több répcelaki érdeklődőnek kel-
lemes perceket szerezhettünk. 

Két nagyszerű kiállításra utaztunk 
el. Szeptemberben a szekszárdi Orszá-
gos Foltvarró Fesztiválra, októberben 
Bázakerettyére. Az előbbin egy teljes 
nap is kevés volt ahhoz, hogy az ösz-

NEM BAJ, HA SOK A FOLT!
Szakkörünk lelkesen foglalta el 
új helyét a művelődési ház felső 
szintjén, és sokféle feladathoz 
hozzáláttunk. Az elmúlt hetek-
ben lelkes kis körünkben volt 
tanulás és tanítás, kiállításláto-
gatás és sok kreatív alkotás. Új, 
meglehetősen nehéz, de egyúttal 
nagyon tetszetős technikát sajátí-
tottunk el a neszesszervarráshoz. 

szes kiállított tárgyat megtekintsük, a 
város tucatnyi pontjára eljussunk, ahol 
a textilművészetnek hódolókat, és az 
érdeklődőket egészen eltérő stílusú, te-
matikájú bemutatók várták. A kis Zala 
megyei településen a „Muramenti Folt-
boszorkák” mutatkoztak be nevükhöz 
illő ügyességgel és technikákkal, gon-
dossággal elkészített darabokkal.

A november nagyrészt már a kará-
csonyi készülődés jegyében telik nálunk. 
A varródobozból egyre gyakrabban 
vesszük elő az eszközöket. A ruhaanya-
gokat szétvágjuk kisebb, nagyobb csí-
kokká, foltokká. Rendezgetjük a sokféle 
szabásmintát, vászondarabot, párosítjuk 
a színeket, a mintákat, készülnek az 
ajándékok, az újabb adományok.

Aki többet szeretne megtudni ró-
lunk, a közösségi hálón sok képet, hírt 
talál az alábbi címen. https://www.fa-
cebook.com/tozike.foltvarrocsoport 

Tőzike Foltvarró Csoport
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Az idei évben is sikeresen pályázott 
önkormányzati tűzoltóságunk és az 
önkéntes tűzoltó egyesületünk az OKF 
és az MTSZ pályázatán, amelyen szak- 
és védőfelszereléseket, berendezéseket 
nyertünk. Az eszközök ünnepélyes át-
adása-átvétele 2019. november 21-én a 
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóságon történt.

Egyesületünk több mint 1.000.000 
Ft értékben, az önkormányzati tűzol-
tóságunk közel 4.000.000 Ft értékben 
szakfelszereléseket és védőfelszerelé-
seket vehetett át. Ismét kiváló nyertes 
pályázati évzárás!

A Vas Megyei Szent Flórián Tűz-
oltó Szövetség megalakulásának 130. 

évfordulóját ünnepli ebben az évben. 
Az ünnepséget 2019. november 30-án 
tartották Szombathelyen, ahova tűzol-
tóságunk is meghívást kapott, és ezen 
jeles alkalomból mi is köszöntöttük a 
szövetséget.

December 1-jén városunk főtéri 
koszorújának első gyertyáját meggyúj-
totta a Répcelaki Tűzoltóság gyermek-
csapata, a „CSIPET-CSAPAT”. Szép 
Ádventet nekik is és minden tűzoltó-
nak!

Tűzoltóságunknál most már évek 
óta hagyomány, hogy laktanyánkba is 
ellátogat a Mikulás, a kistűzoltók, az 
ifjúsági tűzoltók és a „nagy tűzoltók 
„örömére. Ez évben december 7-én este 

tűzoltóautóval és fényjelzéssel érkezett 
a Mikulás két tűzoltó krampusz kísé-
retével, majd a télapós énekek, versek 
után átadták a mikulás-csomagokat.

Évről évre lelkesedéssel és kitartás-
sal dolgozó tűzoltóink munkájának is-
mertetésével remélem értékeset és érde-
keset tudtam Répcelak város lakóinak 
közvetíteni, átadni.

Tűzoltós tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm magam és a tűzoltóink ne-
vében a kedves olvasókat és kívánok 
tűzmentes ádventet, karácsonyt, szil-
vesztert és békés boldog újévet!

Horváth Gyuláné elnök
Répcelaki Önkormányzati  

Tűzoltóság

Az elnök, Kiss János alelnök és Kiss Dávid 
gazdaköri tag, látogatást tettek a szlovéniai 
Lendvára, a Muravidéki Magyar Gazdák 
és Vállalkozók Egyesülete elnökségénél. 
Ez a kapcsolat már jó néhány éve tart, az 

Így indult november első hetében új 
foglalkozásként a ZUMBA KIDS a 
Szászorszép Óvoda tornaszobájában. 
Ez egy zenés, játékos foglalkozás a 
gyerkőcöknek, mely az ütemérzéket, 
a mozgáskoordinációt fejleszti sok-sok 
vidám, játékos feladattal.

A ZUMBA KIDS Amerikából ér-
kezett hazánkba 2013-ban, amely a 

idén együttműködési megállapodás alá-
írására került sor. Nagy elismerés érte Pap 
György alelnököt – ezzel egyesületünket 
is –, aki a Vas Megyei Búzaverseny Takar-
mány Kategória harmadik helyezettje lett.

Kolumbiából származó felnőtt ZUM-
BA továbbfejlesztett változata, a gye-
rekeknek könnyen követhető mozgás-
forma.

Az órákat Herczeg Attila tartja. 
Aktív, sokmozgásos óráit nagy vidám-

KEMÉNY ÔSZI MUNKÁK, SZLOVÉNIAI LÁTOGATÁS

ZUMBA KIDS A RÉPCELAKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁBAN

Időben földbe került a repce, amely szépen kifejlődött. Ugyancsak elvetet-
ték az őszi árpát és az őszi búzát. Az előbbi közepes, az utóbbi kimondottan 
jó állapotban vág neki a télnek. Az őszi szántásokkal is végeztek a gazdák.

Idén januárban indult útjára Rép-
celakon szerda esténként a ZUM-
BA óra a Művelődési Házban, ahol 
több óvodás gyermek is lelkesen 
„zumbázott” együtt édesanyjával.   
A nagy sikerre való tekintettel jött 
a gondolat, hogy az óvodában is le-
gyen lehetősége a gyerekeknek ki-
próbálni ezt a mozgásformát.

December 13-án évzáró összejöve-
telt tartottunk, ahol a menü malacpe-
csenye volt párolt káposztával.

A január a tavaszi munkákra való fel-
készülés ideje. Előadásokat is szervezünk, 
ahol többek között  gép-, műtrágya-, ve-
tőmag-forgalmazó cégek mutatkoznak be.

dr. Németh Kálmán elnök
Gazdakör Répcelak

sággal oktatja. Attila diplomás Tánc-
pedagógusként dolgozik a mindenna-
pokban. Óvodás kortól felnőtt korig 
minden korosztály oktatásában nagy 
tapasztalattal rendelkezik. 

Kis „zumbásait” nagy szeretettel várja.

Zumba kids
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gyermekjátékokat játszunk, melyben 
előfordulnak néptánc elemek, lépések. 
A módszer alapvetően a népi kultúra 
értékeit alkalmazza a gyerekek zenei 
készségeinek, képességeinek fejlesztésé-
re, a hagyományok megtartásával erősíti 
a magyarságtudatukat. A kultúraátadás 
szempontjából az óvodáskor alapozó 
jellegű, hogy később ebből alakuljon a 
saját értékrendjük. A népi játékok kö-
zel állnak a gyerekekhez, és szívesen 
vesznek benne részt, valamint mindent 
átfogó, összetett fejlesztősorként hatnak 
a kicsikre. Forrai Katalintól idézve: „Az 
ének felszabadít, bátorít, félénkségből 

ESZTERLÁNC, ESZTERLÁNC, ESZTERLÁNCI CÉRNA…

A gyerekek nagyon lelkesek voltak, si-
keres évet tudhatnak maguk mögött, 
hiszen felléptek a tánc világnapja és a 
Laki Kalinkó programjában is. Idén 
szeptemberben már alig várták, hogy 
kezdődjön a TÁNC... és ez így is lett 
volna, csakhogy Zsófi néni anyai örö-
mök elé néz, és már nem vállalta a fog-
lalkozások megtartását. Mivel együtt 
dolgozunk a Manó csoportban, és 
egymás munkájának, érdeklődésének, 
elkötelezettségének nap mint nap ta-
núi vagyunk, így kézenfekvő volt, hogy 
amíg Zsófi néni távol lesz, én veszem át 
a lelkes kis csoportot. Főiskolás éveim 
alatt gyermektáncoktató képesítést sze-
reztem, 2017-ben pedig elvégeztem az 
„Így tedd rá!” Népi játék, néptánc mód-
szertan továbbképzést. Jelenleg 20-an 
vagyunk, 8 bátor fiú és 12 ügyes kislány. 
A nevünk hivatalosan Eszterlánc Népi 
Gyermekjátszó csoport, de mi magun-
kat csak „táncosokként” emlegetjük. 
Azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy 
nem néptáncot tanítok, hanem népi 

Óvodánkban 2018 szeptemberétől 
indult az „Így tedd rá!” népi gyer-
mekjátszó csoport Ágh Zsófia veze-
tésével. 

„AKKOR JÓ A VILÁG, HA JÓ BENNE GYEREKNEK LENNI.”
szerteágazó tanulási folyamatokra 
nyílik lehetőségük. A mozgáskotta 
módszer egy komplex mozgás és sze-
mélyiségfejlesztő program. Játékos 
módon fejleszti a gyerekek értelmi 
képességeit, a feladatok közel állnak 
hozzájuk. A kottalapokon lépkedve, a 
babzsákokkal játszva a természet rej-
telmes világába is belátást nyernek, 
közelebb érezhetik magukat a termé-
szethez. 
Akadálypályákat építek, próbatétele-
ket oldanak meg, új mozgásformákat 
sajátítanak el.

Ennek segítségével próbálom meg-
teremteni annak lehetőségét, hogy 
mindenki sikerélményhez jusson.

Óvodánkban heti rendszerességgel 
valósul meg a mozgáskotta foglalko-
zás. Tornaszobánk ad lehetőséget az 
együtt eltöltött hasznos időtöltésre, 
ahol tervszerűen összeállított válto-
zatos, élvezetes, játokos mozgásokra, 

Sikert, sikerre halmozunk, min-
denki valami más oldalról tudja meg-
közelíteni az elvégzendő feladatokat.

„Mozgás a világ megtapasztalása.”
Németh Mónika

kigyógyít. Koncentrál, alkalmassá tesz, 
figyelemre, fegyelemre szoktat. Egész 
embert mozgat, nemcsak egy részét…
valamint…fejleszti a közösségi érzést.” 

Lelkesek vagyunk, örömmel tesszük 
együtt a dolgunkat. Várjuk a hétfői ta-
lálkozásainkat. 

„Aki zenével indul az életbe, beara-
nyozza minden későbbi tevékenységét, az 
életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely 
átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasz-
taló elixír, és az élet szépségét s ami benne 
érték, azt mind meghatványozza.” (Ko-
dály Zoltán)

Gángli Péterné

A mozgásnak minden életkor-
ban fontos szerepe van, nincs ez 
másként a gyermekek esetében 
sem. Fontos, hogy már óvodás 
korban megszeressék. Bár a ját-
szótereken, különböző parkok-
ban lehetőség van a sportolásra, 
de a csoporttársakkal eltöltött 
játéknak, tornának varázsereje 
van.
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PORTRÉ: BIRÓ JÓZSEF

olyanokkal játszott együtt, mint Szlávik 
Csaba és Trummel László. 

Az egyetemi öt év életem legizgalma-
sabb, legmozgalmasabb, legcsodálatosabb 
időszaka volt. Bejártuk az országot a 
csapattal, közben pedig megszereztem a 
diplomát is. 

Fiatal agronómusként, 1976-ban 
került Répcelakra, a TSZ-hez dolgozni. 

Eleinte egy legénylakásban laktam 
negyedmagammal. Dolgozott egy lány 
a TSZ-szel szomszédos tejüzemben ad-
minisztrátorként. Ismertem őt – a négy-
leányos Vágvölgyi família karizmatikus 
családfőjével köztiszteletnek örvendett a 
környékben –, mégis egy bál kellett hozzá, 
hogy Pirivel egymásra találjunk. ’78-ban 
esküdtünk meg, ’79-ben pedig megszüle-
tett Tamás fiúnk.

Nemcsak a családi életben, a kar-
rierben is gyorsan haladt előre: 1983-
ban, alig 30 évesen a TSZ növényterm-
esztési fő-ágazatvezetőjévé nevezték ki, 
aztán pedig jött egy komoly felkérés: az 
IKR Agrár munkatársa lett.

Öt évig tartott ez a korszak. Rengete-
get tanultam, és jelentős kapcsolati tőkére 
tettem szert ezekben az esztendőkben. Az-
tán ’88-ban mégis visszajöttem a répcelaki 
TSZ-hez, ahol főagronómusként dolgoz-
tam egészen a szövetkezet megszűnéséig.

Közösségi ember volt mindig, a 
sport azzá tesz ugyanis. Alakítottak 
Répcelakon kosárcsapatot is anno, éve-
ken át a környék bajnokai voltak.

A képen az egykori répcelaki ko-
saras ifjak:

Molnár Róbert, Sulyok György, Biró 
József, Blazovits Tamás, Varga Péter, Ko-
vács Sándor, Haraszthy István

Úttörője volt annak a később sok 
répcelaki család jövedelem-kiegészítésé-

ül szolgáló ötletnek, hogy hagyma- és 
káposztatermeléssel lehessen magánzó-
ként foglalkozni. És persze közösségi 
szerepvállalásából lett a képviselő-je-
löltség is. Tisztséget vállalt a megyei 
Agrárszövetségben, és ennek a színei-
ben került be 1998-an először a képvi-
selő-testületbe. Közben felépült családi 
házuk a Derkovits utcában, ahol ma is 
élnek, és az új idők új szeleivel megkez-
dődött a magángazdálkodás. Először a 
TSZ-től bérlelt pulykatelepen, aztán a 
földeken. Jelenleg 200 hektáron gazdál-
kodnak, és alkalmanként 15 ezer puly-
kát nevelnek. Biró József már évek óta 
nyugdíjas, de minden reggel a pulyka-
telepen köszönti: hét órakor – legyen az 
akár ünnep- vagy vasárnap – ő ott van.

A vállalkozás vezetője már a fiam, de 
mindig ott vagyok, hogy segítsek, mond-
hatni: folyamatos műszakban dolgozom 
– ha kell éjjel is.

Igazolhatom: ez a cikk majdnem 
kimaradt az újságból, mert alig tud-
tam találkozni Jóska bá'val. Kb. két 
órát töltöttünk együtt az interjú kap-
csán – ez idő alatt hatszor csengett a 
telefonja. Mindig munkaügy volt – ez 
már csak így van. Tevékeny, érdeklődő 
ember volt, és maradt. A városvezetést 
is tovább segíti bölcsességével, tapasz-
talatával – mostantól a Humánpoliti-
kai Bizottság tagjaként.

Semmi neheztelés vagy sérelem nincs 
bennem a választások miatt – ezt a kam-
pánygyűlésünkön is elmondtam. Én az 
évek során répcelakivá váltam, és szere-
tem ezt a települést. A dolgok természetes 
rendje, hogy a fiatalok következnek.

Kacsintás és mosoly. Nekem hiá-
nyozni fog humora a testületi üléseken. 

Winkler Krisztina

25 – negyedszáz. Ennyien vannak, 
akik egykor képviselőként szol-
gálták Répcelakot. A legutóbbi 
kettő, akikkel kerekké vált ez a 
szám, ősz óta tartozik e körhöz. 
Velük beszélgettem.

Ő a Biró, aki rövid „I”-vel írja a nevét, 
amit minden  helyesírás-ellenőrző prog-
ram aláhúz. Amikor képviselőjelölt lett, 
hivatalosan kellett igazolnia: neki rövid-
del helyes. 

A Sport utcában született Rábapatyon 
– és ez mindig visszaköszönt az életében 
a mozgás szeretetének és támogatásának 
képében. 

Azt, hogy kosaras volt – a testalkatá-
ból lehet sejteni. Hogy szereti a focit – jól 
tudjuk, hiszen elnökségi tagként sokat 
tett a répcelaki sportegyesületért, sőt, a 
mai napig tombolafelajánló minden ha-
zai focimeccsen. Kevesebben tudják, hogy 
a kézilabdacsapat egyik oszlopos tagja, 
Varga Edina, testvérének leánya, vagyis 
az unokahúga. Amin viszont abszolút 
meglepődtem, hogy a vízi sportok szerel-
mese is: kiváló úszó és kajakos – végige-
vezte egykor a Mosoni-Dunát.

Négygyermekes család egyetlen fi-
aként született, gyermekkora a falusi 
élet minden szépségével és nehézségé-
vel együtt volt kerek: játék a grundon a 
kortársakkal, és munka nyaranta a csa-
lád terheinek segítésére – így nevelték 
akkoriban falun a gyereket. A suli nem 
nagyon izgatta: laza nemtörődömség-
gel volt közepes tanuló a helyi általá-
nosban. Arra, hogy jobban is lehet ezt 
csinálni, Kőszegen a középiskolai évek 
döbbentették rá, ahogy sok minden 
másra is. Kollégistaként az önállóságra, 
arra, hogy a jó barátságok életre szól-
nak, és arra is, hogy a kosárlabdázás 
mennyire neki való sport. 

Ha én Körmendre mentem volna tanul-
ni, akkor kosaras karriert futok be. – me-
séli, pedig így is komoly eredményekkel 
büszkélkedhet. Az egyetemi válogatot-
tal – melyet a keszthelyi, körmendi és a 
mosonmagyaróvári egyetemistákból vá-
logattak össze – az NB II-ben játszottak. 
Óvárról ketten kerültek be a csapatba, és 
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PORTRÉ: HORVÁTH CSABA

egyébként is állandó kísérője volt a zene:  
daloltunk toll- és kukoricafosztás vagy 
ház körüli, illetve mezőgazdasági munka 
közben, misén és csak úgy is.
A zenének köszönheti élete párját is, hi-
szen egy zenekarban ismerkedtek meg. 
Inci benne volt Endre bácsi (Horváth 
Endre – a szerk.) citera- és énekkarában, 
ahol az én Biczó Gyuri barátom is ját-
szott. Beajánlott engem oda, ott akadt 
össze a tekintetünk…
Ebből aztán szerelem, házasság, négy 
gyermek, majd mostanra hét unoka 
lett. Idáig azonban hosszú út vezetett 
az uraiújfalui szolgálati házon – amit 
Inci kapott az óvodától –, a fent már 
említett Úttörő utcai lakáson és a pe-
dagógusházon keresztül a Kossuth ut-
cába, ahol jelenleg is élnek. A munka-
helyek is változtak: húsz évnyi sajtgyári 
munka után az ezredfordulót követő 
válság éveiben bizony Csaba élete is bi-
zonytalanná vált néhány évre.
2003-ban – mint sokakat – engem is le-
építettek a sajtgyárból. Az akkori polgár-
mester, dr. Németh Kálmán segített mun-
kahelyet találni: először a fatelepen, aztán 
a Lissnél. Örökké hálás leszek neki ezért. 
Csaba ekkor már egy éve képviselő-tes-
tületi tag volt Fidesz színekben. A sokat 
hangoztatott frázis – miszerint Répce-
lakot nem szakítják szét politikai néze-
tek – az ő példáján a legnyilvánvalóbb. 
A 2006-os választásokon újra bizalmat 
szavazott neki a lakosság, dr. Németh 
Kálmán az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnöki tisztjét bízta rá, Bás-
thy Tamás (választókörzetünk akkori 
országgyűlési képviselője – a szerk.) pe-

dig a Fidesz megyei listájára hívta meg, 
melyen be is jutott a grémiumba.
A megyei közgyűlésben is az Egészségügyi 
és Szociális Bizottságban dolgoztam. Na-
gyon klappoltak a dolgok, sok jó dolgot 
tudtunk akkoriban tenni a városért. Az-
tán a következő választáson már nem let-
tem megyei képviselő, ekkor ismét Kálmán 
sietett a segítségemre: nyugdíjba ment Kiss 
Ernő, a Bölcsőde és Idősek Klubja bus-
zsofőrje, és mivel nekem megvolt a megfe-
lelő jogosítványom, felvettek oda dolgozni. 
Innét ment nyugdíjba pár évvel ezelőtt, 
most ősszel pedig – a negyedik ciklus 
után – képviselői székéből is felállt. Úgy 
gondolta, hogy ideje átadni a stafétát, 
ami meg is történt, hiszen fia, Péter be-
jutott a testületbe. Csabára mostantól 
más feladat vár: az Egyházközségi Ta-
nácsadó Testület elnökévé választották 
nemrég. Korábban már betöltötte ő ezt 
a tisztséget, csak önkormányzati képvi-
selőként összeférhetetlenség miatt kel-
lett lemondania róla – most újra teheti. 
Igazából nem maradtam én ki semmiből 
addig sem, amíg nem volt megnevezett 
tisztségem a templomi testületben. Ez a 
település mindig is komolyan támogatta 
az egyházat. Mindig, mindenkiben a 
jószándék munkált. És ez a lényeg. A sze-
retet működik. Nem ítélkezni vagy utál-
kozni kell, hanem békében együtt tenni 
valamiért, ami mindenkinek egyformán 
fontos. A városunkért, Répcelakért. Pél-
dát mutatva szerettem volna élni és tenni 
ebben. Remélem sikerült. 
Ezt mondja a szentírás is: „Legyen bé-
kesség köztünk mindenkor!”

Winkler Krisztina

„A múlt tovább él bennünk, a 
mozdulatainkban, a beszédünk-
ben, ahogy a hajunkba túrunk, az 
ősök ideje ott bujkál a génekben...”

Készülök a beszélgetésre, közben fel-
idézem az első emlékeimet Csabáról. 
Kislány voltam, anyai nagyszüleim 
csáfordjánosfai otthonának oldaltorná-
cán ülve játszottam, amikor mama így 
szólt: „Ma meglátogat minket Jóska 
bátyám Vámoscsaládról” – és belebeg-
te a délutánt a várakozás öröme, mert 
gyermeki lélekkel is jól éreztem, meny-
nyire várja őt. 
Akkoriban, amikor még nem lehetett 
bárkit bármikor felcsörögni, ráírni, 
vagy snapcheten elérni, nem volt mód 
autóba pattanni – nagy kincs volt a 
találkozás. Délután jött is Nagygeresd 
felől egy lovas kocsin a várva várt ven-
dég, köpcös, határozott vonású férfi 
képében, dús, őszbe csavarodó sötét 
hajjal – így emlékszem rá ma is. Ő volt 
Horváth Csaba édesapja. 
A képen Horváth Rozália, a nagya-
nyám és testvérbátyja, Horváth József, 
Csaba édesapja látható. Ők a mi múl-
tunk, akik génjeinkben bujkálnak, és 
bennünk élnek tovább. Hordozzuk vo-
násaikat, és remélem azt a szeretetet is, 
amit azon a délutánon éreztem, amikor 
Jóska bátyámat vártuk látogatóba.
A sors úgy hozta, hogy Csabáékkal egy 
lakótelepen laktunk a feltörekvő Répce-
lak fiatal utcájában, az Úttörő utcában 
– a rokonság és az óvónő feleségek révén 
pedig sokat voltak együtt családjaink. 
Abban is rímel a sorsunk, hogy a tár-
sasházi létet nem sokáig bírtuk, családi 
házba költözött mindkét família. Csaba 
élete az én szememben a muzsika és az 
egyház körül forgott. Hallottam éne-
kelni lagzikon, búcsúkban, bálokban, 
láttam zenélni később az Ümmögőben, 
a templom körül pedig elmaradhatat-
lan volt alakja, bármiről is volt szó.
A muzikalitást édesapámtól örököl-
tem, máig hallom telt, érces hangját, 
amikor esténként dalban vallott szerel-
met anyámnak. A falusi életnek pedig 
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ELKEZDÔDÖTT AZ ÚJ TANÉV
nyitni, nyitottá válni, vagy egyszerűen 
csak nyílni… mondjuk nyílni, mint a 
virág csak úgy bele a világba – elébe 
állni bárminek, ami jön, ami jönni 
akar, aminek jönnie kell.

Legyünk nyitottak, még nyitot-
tabbak, ne féljünk attól, hogy se-
bezhetővé válunk közben, de tud-
juk, hogy amikor jobban nyitunk a 
környezetünkre több olyan dologgal, 
emberrel is találkozhatunk, melyek 
meglephetnek bennünket. Ha nyitot-
tak vagyunk, megnő a világ, kitárul-
nak a lehetőségek, megtapasztalható 
az ősbizalom…Ne féljünk nyitottnak 
lenni, attól tartva, hogy ami elér, az  
rossz, az fáj, mert ezek az új tapasz-
talatok csak még több lehetőségre 
és választásra adnak újabb és újabb 
esélyt. A nyitottság maga az élet, a 

nyílt létezés kincs melynek átélésé-
vel megszabadulhatunk félelmeink-
től és akkor bátrak leszünk. Ha már 
bátrak vagyunk, akkor merünk bízni 
egymásban, a világban, abban, amit 
mi itt közösen – szülők, tanárok – a 
gyermekekért, és az ő egészséges fej-
lődésükért, a bennük rejlő képességek 
és lehetőségek kiaknázásáért teszünk. 

Októberben papírgyűjtést szervez-
tünk, összesen 8440 kg vegyespapírt 
és 2500 kg kartont gyűjtöttek az osz-
tályok. A bevételt különböző rendez-
vényeinkre költjük.

Novemberi gyűlésünk alkalmával 
tanácskoztunk a decemberi aktualitá-
sainkról: a Mikulás-ünnepségről és az 
Adventi zsibvásárról. December 5-én 
iskolánkat meglátogatta a Mikulás, 
mi pedig ssegítettünk neki ajándékait 
kiosztani.

„A gyermek a legtökéletesebb te-
remtmény, mert egyedül ő tud-
ja megalkotni saját egyéniségét. 
A gyermek lelke lágy viaszhoz 
vagy fehér papírhoz hasonló, 
ahová magának a gyermeknek 
kell belevésni a képzeteket.”

Maria Montessori idézetében a gyer-
meket a legtökéletesebb lénynek 
nevezte, hisz egyedül ő képes meg-
alkotni saját egyéniségét. Nekünk, pe-
dagógusoknak az a feladatunk, hogy a 
2019/20-as tanévben iskolánk 352 ta-
nulóját támogassuk ebben a nagyszerű 
feladatban.

A tanévkezdés, a tanévnyitás sok-
kal több egy ünnepségnél. A „nyitás” 
mit is jelent? Nyitni, kinyitni, meg-

Szeptemberben a teremtés hete al-
kalmából egy kis verseny keretében 
megmutathatták a tanulók, mennyire 
ismerik a fűszer és gyógynövényeket. 

Az iskolakertben folyamatosan vé-
gezzük a szükséges munkálatokat: te-
rület előkészítése a szántásra, metszés, 
levélgyűjtés, komposztálás, almasze-
dés. Erika Virág Ajándék boltnak 

köszönhetően iskolánk télen is virá-
gokkal szegélyezve pompázik, amit a 
gyerekek nagy örömmel ültettek el.

A humusz szövetség által meghir-
detett komposzt ünnepre készültünk 
októberben, novemberben a klíma-
változás hatása Répcelakra címmel 
kisfilmet készítettünk. Emellett több 
osztály is pályázott a Cetelem Zöld 

ÖKO ISKOLA
Év elején elindult a Süni szakkör, ahol kedvcsinálónak először szőlőt szü-
reteltek és préseltek a gyerekek, majd több csoport ellátogatott madárgyű-
rűzésre és megtekintették az ölbői fűszerkertet is.

Komposzt ünnep – A Süni szakkör alkotása

Suli pályázatán, ahol 150.000 Ft 
nyerhetnek az osztályok erdei iskolai 
táboroztatásra. Kádi Attila vezetésé-
vel októbertől újra kezdetét vette a 
horgász szakkör tevékenysége, ami 
nagy sikernek örvend már évek óta 
az iskolában a fiúk és a lányok kö-
rében is.

A madarak mellett újabb kisál-
latot szeretnének becsalogatni az is-
kola udvarára a gyerekek. Az előkert 
egy csendes, nyugodt hely, ahol nem 
járnak gyerekek. A lombos fáknak 
köszönhetően ideális hely a rovarok 
után kutató sünöknek. Úgy döntöt-
tünk, hogy az idei évtől ezen a te-
rületen nem történik avar gyűjtés és 
hagyjuk, hogy a lehulló lomb alatt 
megbújjanak a tél elől menekülő élő-
lények. Ezen a területen készítettek a 
gyerekek sünodút itatóval.

Jelenleg a madáretetők és itatók 
feltöltése mellett az adventi készülő-
dés zajlik, ahol igyekszünk természe-
tes és újrahasznosított alapanyagokat 
felhasználni. 
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AZ ÜNNEPI TÚLEVÉS KEZELÉSE
tabletták, drazsék vagy kapszulák, így 
biztosítva, hogy csak a bélben fejtsék ki 
a hatást, ezért fontos szétrágás nélkül bő 
vízzel lenyelni étkezés közben vagy után! 
Ne váljon rendszeressé az enzimpótlás! 
Egyszer-egyszer a féktelen étkezések után 
bevehetők az említett enzimkészítmé-
nyek, de rendszeres emésztési problémák 
esetén orvoshoz kell fordulni!

Ha puffadással küzdünk (egy jó töl-
tött káposzta után), recept nélkül kapható 
Espumisan csepp, emulzió, lágy kapszula, 
Infacol szuszpenzió, Sab Simplex emulzió 
segíthet. Ezek hatóanyaga (szimetikon) 
hatására a bélben lévő gázbuborékok szé-
tesnek, így könnyen felszívódnak vagy ki-
ürülnek. Terhesség, szoptatás alatt is alkal-
mazhatók. A Meteospasmyl görcsoldót 
is tartalmaz a szimetikon mellett. Csak 
felnőttek puffadásának enyhítésére, ter-
hesség alatt nem használható. A Bila-git 

a zsíros ételek által okozott teltségérzet, 
puffadás csökkentésére alkalmas, görcsol-
dó hatású, és hányingert csillapító hatása 
is van. Természetesen ezeket a gyógyszere-
ket sem szabad huzamosan szedni!

Gyógynövények is jótékonyak az 
emésztés javítására. Pl. A kömény, az édes-
kömény, az ánizs, a menta. Gyógynövény 
tartalmú készítmény emésztési panaszok-
ra pl. az Iberogast csepp, svédcseppek. 
Főként zsíros ételek elfogyasztása után az 
epeműködés támogatására szolgáló ké-
szítmények pl. A Cholagol és Rowachol 
cseppek szintén növényi hatóanyagokkal.

Természetesen az lenne az ideális, ha az 
ünnepek alatt is mértéket tudnánk tartani, 
és nem kellene gyógyszerekhez nyúlni.

Boldog karácsonyt és az ünnepekre is 
jó egészséget kívánok!

Dr. Varga-Török Viktória
szakgyógyszerész

Az ünnepi nagy lakomák idején muszáj 
mindent végigkóstolni, így gyakran elér-
het bennünket a teljes telítettség érzése, 
amikor gyomortáji fájdalom, puffadás, 
rosszullét léphet fel. Különösen a zsíros, 
fűszeres, laktató ételek jelentenek nehéz 
feladatot az emésztőenzimek számára, 
amelyek ilyenkor nem képesek a felada-
tukat kielégítő mértékben ellátni, ezért 
jelentkeznek a gyomor- és bélproblémák. 
Alkalmanként szükség lehet egy-egy 
emésztést elősegítő készítmény alkalma-
zására.

A recept nélkül kapható pl. Dipank-
rin, Kreon, Mezym Forte, Neo-Panpur, 
Pangrol készítmények fehérjéket, zsírokat 
és szénhidrátokat bontó enzimeket tartal-
maznak. Nincs direkt görcsoldó, puffa-
dásgátló hatásuk, de a táplálék megemész-
tése révén oldják a panaszokat, mérséklik 
az émelygést. Általában filmbevonatos 

Ne áltassunk magunkat! A világon 
semmi sincs ingyen, a siker legkevés-
bé. Sem a kockázatot, sem az áldozatot 
nem spórolhatjuk meg. De nézzünk 
mindig előre. Ha a feladat óriásinak is 
tűnik, egyedül a következő helyes lé-
pésre kell gondolni. 

Egyik apró lépés a másik után, 
mintha a jégen járnánk, és higgyék 
el, eljön a pillanat, amikor átérünk a 
túloldalra. Ez a pillanat most eljött, a 
gyerekek átértek a túloldalra.

Nap-nap után, próba-próba után sok-
sok apró lépés, áldozat a siker érdekében. 
Percek múlva remegő gyomorral, izga-
lommal itt állnak Önök előtt, hogy meg-
mutassák hova vezetett a sok-sok apró 
lépés, amelynek végső célja az Egészséges 
Gyermekeinkért Alapítvány támogatása.

Lelkesen indultunk neki az Alapít-
ványi Est készületeinek. 

Izgultunk, mivel az elvárás nagy volt, 
hiszen eddig a visszajelzések alapján ma-
gas színvonalú műsorokat adtunk elő.

Eleinte a próbák nehezen mentek 
és egy kicsit visszaszorult a lelkesedé-
sünk, de ez az időszak hamar lezárult 
és a főpróbára sikeres műsort sikerült 
színpadra vinni. Ezután jött a nagy fa-
lat, az Alapítványi Est. Nagyon izgul-
tunk, de az első színpadra lépés után 
ez el is szállt, élveztük, amit csináltunk. 

ALAPÍTVÁNYI EST
Hát eljött ez az este. Már nagyon 
várta mindenki: a gyerekek, taná-
raik, kollégáim és persze Önök, 
kedves Szülők!

A műsorunk végén rengeteg érzelem 
szabadult fel. Sírtunk, nevettünk, de 
nagyon boldogok voltunk. Egy remek 
estét tudhattunk magunk mögött. Ez 
az osztályfőnökeink nélkül nem sike-
rült volna, rengeteg mindent tettek 
hozzá műsorunkhoz és végig támogat-
tuk bennünket.

Reméljük, hogy emlékezetes mű-
sort adtunk elő azoknak, akik megte-
kintették ezt.

Alapítványi Est – 2019. 11. 29.
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A MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR JELENLEGI HELYZETE

2019. október 1.
A nap, amikor a Répcelaki Műve-

lődési Ház és Könyvtár új felállása el-
kezdte a munkát.

Hogyan is néz ki pontosan ez a fel-
állás? 

Először is az átmeneti időszakban 
mindenféleképpen egy megbízott igaz-
gatóra volt szükség, aki az egész intéz-
mény vezetői feladatait ellátja. Nagy 
megtiszteltetés, hogy polgármester úr 
javaslatára, illetve a képviselő-testület 
beleegyezésével erre a pozícióra jóma-
gam lettem kinevezve, addig, amíg a 
hivatalos pályáztatás és elbírálás meg 
nem történik. (Ezek a kötelező eljá-
rások az elkövetkezendő hónapokban 
fognak megvalósulni.) Természete-
sen szeretném, ha a jövőben is az in-
tézmény potenciális igazgatójaként 
tekintenének rám, így annak eléré-
se érdekében, hogy be tudjam majd 
adni pályázatomat, egy közművelődési 
szakember elnevezésű tanfolyamon ve-
szek részt, több mint fél éven keresz-
tül. A továbbképzés már most nagyon 

2019. szeptember 30.
A nap, amikor Szórádi Enikő közel 40 évnyi közművelődésben végzett 
munka után úgy döntött, hogy más munkahelyet, más kihívásokat keres 
magának, és elköszönt az intézmény munkatársaitól. Enikőnek köszönjük 
mindazt, amit az elmúlt évtizedekben tett településünk fejlődéséért, kultú-
rájáért, megbecsüléséért. Új munkahelyéhez sok erőt, egészséget és örömet 
kívánunk!

hasznosnak bizonyul, hiszen sok olyan 
dologra is rávilágít, amit nem csak a 
jövőben, hanem akár már most is 
alkalmazni lehet az intézmény min-
dennapjaiban. Természetesen ez alatt 
az átmeneti idő alatt is és a jövőben 
is könyvtári teendőimet, a könyvtár 
mindennapjait ugyanolyan színvona-
lon szeretném tovább folytatni, mint 
ahogy azt az elmúlt években tettük. 

Mivel összevont intézményként 
működünk, ezért mind a könyvtárban, 
mind a művelődési házban szükség van 
1-1 külön részlegvezetőre, aki az adott 
egység feladatait látja el. A könyvtár 
vezetője továbbra is én maradtam, a 
művelődési ház vezetője pedig Varga 
Ákos kollégám lett. Úgy gondolom, 
hogy Ákost nem kell bemutatni sen-
kinek, hiszen intelligens, barátságos és 
mindig jókedvű megjelenésével hamar 
kivívta sokak szeretetét. Bízom benne, 
hogy sikerül magából előhozni mind-
azt, ami benne van, amire valóban ké-
pes, ezzel is színesebbé téve városunk 
kulturális életét.

Természetesen Ákos mellett szükség 
van egy olyan munkatársra is, aki a már 
itt eltöltött évei alatt kívül-belül is tö-
kéletesen kiismerte az épületet, illetve 
tudja, hogy mire van szüksége az intéz-
ménynek és az embereknek egyaránt. 
Ezt a személyt ügyintézőnek nevezzük, 
akit Tóth Ildikó személyesít meg. Ildi 
az itt eltöltött közel 10 évében már 
bizonyította terhelhetőségét, sokolda-
lúságát, felkészültségét, melyekre az új 
pozíciójában is nagy szüksége lesz. 

A könyvtár használói, az ajtón be-
térve továbbra is Kincső kedves moso-
lyával találkozhatnak először, aki egyre 
magabiztosabban és egyre otthonosab-
ban mozog a polcok között. Eddigi itt-
léte alatt többször is bebizonyosodott, 
hogy csendes, nyugodt, békés termé-
szetére egyre nagyobb szükség van a 
mai rohanó világban. 

Az épület technikai, karbantartási 
munkálataiért, valamint a létesítmény 
szépségéért, tisztaságáért továbbra is 
Herman Istvánné Zsuzsi, valamint 
Nagy Marci felelnek, akik október kö-
zepe óta új társat kaptak maguk mellé 
Kronekker Roberta személyében. 

Természetesen a személyi feltétele-
ken túl továbbra is a legfontosabb, hogy 
a település lakói elégedettek legyenek az 
intézmény által kínált rendezvényekkel, 
a település kulturális életével. Éppen 
ezért a már jól bevált programokon túl 
újabb és újabb eseményeket szeretnénk 
kínálni a hozzánk ellátogató közönség 
számára. Szeretnénk a már állandó 
résztvevőinket megtartani és újakat is 
becsalogatni egy-egy alkalomra. Legyen 
szó akár egy előadásról, akár egy ün-
nepségről, akár egy kisebb rendezvény-
ről, vagy akár egy fesztiválról. 

Így áll tehát össze a Répcelaki Mű-
velődési Ház és Könyvtár jelenlegi csa-
pata, mely minden nap azért dolgozik, 
hogy az Önök igényeinek megfelelő 
szolgáltatásokat tudja nyújtani. Higy-
gyék el, mi mindent megteszünk ennek 
érdekében!

Boros András
megbízott intézményigazgató

A Répcelaki Művelődési Ház csapata
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ADVENTI CSILLAG

Hogy találunk kiutat a sötétből? An-
nak idején három bölcs csillagászt nem 
hagyott nyugodni egy új, apró csillag 
felfedezése. 

Sokáig csak vizsgálgatták, próbálták 
megérteni. Végül felkerekedtek az égi je-
lenséget követve. Úgy érezték, hogy nem 
tehetnek mást. Nem volt egyéb útjelző-
jük, csak a remény a szívükben. Az Úr 
eljövetelének reménye. Ám ez a kicsiny 
csillagon tájékozódó reménység éppen 

A sötétség nagyon könnyen uralni tudja az emberi szívet. Az egyre hosz-
szabb éjszakák gyakran megbénítanak. Lehet, hogy egy-egy felhősebb na-
pon már nem is igazán jut a Nap sugarából. Ezért is létszükséglet az ünnep. 
Az adventi idő elképzelhetetlen fények nélkül. Az élet elképzelhetetlen 
fény nélkül. Ám gyakran tévúton járunk, hamis ragyogással töltjük meg az 
életünket, és valójában továbbra is elvakítva élünk. 

RÉPCELAKI LELKI SZÁLAK...

Bár a nagy izgalomban kimaradt a követ-
kező mondatom a november 7-i temp-
lomi ünnepségünkből: „Aki templomot 
épít, az kaput nyit az égbe!”, de szeret-
ném, ha sokan tudnák és éreznék, hogy 
ez a kapu nálunk nyitva van. Hála Isten-
nek Görbe László ezüstmisés áldásával 
gazdagodtunk, és méltó emléket állítot-
tunk az egykori imaház (most múzeum) 
falára elhelyezett emléktáblával Szabó 
János kanonok úrnak. Mi mint katoliku-
sok egy kis fejezet vagyunk Répcelak vá-
ros történetében, ami cselekedeteink által 
is gazdagodik és íródik tovább.

Friss élményünk, hogy idén no-
vember 23-án Lenti szervezte meg az 

A termény betakarítás ünnepét idén a Keresztény Kertbarátok Kincsei né-
ven tartottuk meg. Nagyon sokan elfogadták a lehetőséget, és bemutatták, 
hogy mi termett idén a kertjükben. A kóstoló sem maradt el a résztvevők 
nagy örömére, egy kedves kis műsor keretében. A sok szervezést köszönjük 
Balassáné Németh Renátának. 

Adventi lelkigyakorlatos napunk 
december 17-én lesz a répcelaki temp-
lomban. 

16.00 órától gyóntatás Boldvai 
Márton Bertalan premontrei szerzetes 
atyával. 

18.00-kor szentmise és szentbeszéd. 
Kérem, mindenki használja ki a gyónási 
lehetőségeket, az otthoni betegek miatt 
pedig keressenek engem. Az adventi-ka-
rácsonyi hangversenyünket december 
21-én, szombaton 16.00-kor tartjuk a 
templomban. 

Szenteste napján a „Jézuskavárás” 
17.00 órakor kezdődik, amelyen pász-
torjátékot mutatnak be a hittanosok. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk 
a 23.00 órakor kezdődő „éjféli misére” is. 
Addig is kívánok, áldott adventet, kará-
csonyt és új évet minden kedves hívőnek 
és családjaiknak.

Szeretettel és imádsággal:
Szakál Szilárd plébános

Adventi családi lelki napot egyházme-
gyénkben. Plébániánk buszt indított 
azoknak a családoknak, akik részt kí-
vántak venni a rendezvényen. Min-
den korosztály megtalálta a neki tetsző 
programot: a kicsiknek kézműves fog-
lalkozás, a nagyobbaknak filmnézés, a 
felnőtteknek előadások voltak. Nagyon 
érdekes volt Dr. Székely János püspök 
előadása az evangélistákról. A házaspá-
roknak érdekes önismereti játékkal ké-
szültek a szervezők. Az egész napos ren-
dezvényt püspöki mise zárta úti áldással. 
Lelkiekben feltöltődve indultunk haza a 
szürke hétköznapokra, és már itt is újra 
az adventi szentidő… 

elég világossággal bírt. Éppen elég fény-
nyel, hogy az Istenhez vezesse őket. 

Az idei ádventben mi is ezt a fény-
forrást keressük. Elég ez a reménység. 
Mert bármilyen bénító is a sötétség, az 
út végén felderülhet a szívünk, ahogy 
Lukács evangélista írja: „Amikor látták 
az ő csillagát, igen nagy volt az örö-
mük.” ( Mt 2,10) 

Áldott ünnepeket kíván az evangé-
likus gyülekezet!

Répcelak-Csánigi Evangélikus Egy-
házközség alkalmai
Adventi alkalmaink:
Adventi istentiszteletek: Répcelak 10:00
Adventi bibliaórák szerdánként 16:00 
Ünnepi istentiszteletek: 
Szenteste (december 24.) Répcelak 18:00 
(hittanosok műsorával)
Karácsony 1. napja (december 25.) Rép-
celak 10:00 úrvacsorával
Karácsony 2. napja (december 26.) Rép-
celak 10:00 úrvacsorával
Óév esti istentisztelet (december 31.) 
Répcelak 18:00
Újévi istentisztelet (január 1.) Répcelak 
10:00 úrvacsorával
Vízkereszt január 6. Répcelak 10:00

Baranyay Bence
evangélikus lelkész

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Szinte észre sem vettük, és máris elrepült egy év, a mögöttük álló hónapok pedig 
ezúttal is aktívan teltek a Répcelaki Sportegyesület sportolói, edzői, munka-
társai, vezetői számára, és ugyan át kellett élni fájó vereségeket is, szerencsére 
gyakorta volt ok az ünneplésre is egy-egy szép győzelem, eredmény után.

Teke
A legmagasabb szinten továbbra is te-
késeink szerepelnek. A hazai Szuperliga 
tavalyi ezüstérmese szerényebb álmokkal 
vágott bele a 2019-es őszi idénybe, ugyan-
is a felnőtt csapattól távozott a világ egyik 
legjobbjának tartott Zapletán Zsombor. 
Ezzel együtt a bajnoki versenyfutásban 
döccenők nélkül hozta Kiss Zsolt edző 
gárdája a győzelmeket, és mindössze a ha-
gyományosan rendkívül erős, és aranyé-
remre hajtó Zalaegerszeg ellen csúszott be 
egy vállalható vereség. 

Októberben aztán már a horvátorszá-
gi Varasdon sorra kerülő Európa-kupán 
lépett pályára a különítmény, amely végül 
elérte a kitűzött célt, és debütánsként 6. 
helyen zárta a megmérettetést, ez pedig 
az jelentette, hogy kivívta a csapat a Baj-
nokok Ligája indulást! És a java még ezek 
után következett…

Sokan talán már ekkor hátradőltek a 
BL indulási lehetőség, illetve a biztosan 
őrzött hazai dobogós pozíció tudtában, 
és elképzelhető, hogy a Szuperliga má-
sik favoritja, a Szeged is így gondolko-
dott, és nem számolt azzal, hogy hazai 
pályán akár meg is éghetnek a répcelaki 
tekésekkel szemben, pedig megtörtént a 
csoda. A vasi alakulat óriási meglepetés-
re legyőzte a hosszú ideje érinthetetlen 
csongrádiakat, így teljesen váratlan mó-
don, önmagukat is meglepve, egy a ta-
valyinál papíron gyengébb kerettel is őszi 
bajnokként zárták a 2019-es évet!

Az utánpótlásban, azaz az ifjúsági 
(U23) csapatban jelenleg építkezés folyik, 
ugyanis nagyon fiatal, gyakorlatilag még a 
serdülő korosztályba tartozó helyi és kör-
nyékbeli játékosok szokják a Szuperliga 
légkörét, és közben gyűjtögetik a ponto-
kat. A fő hangsúly itt még a tanuláson, 
képzésen van, és másodlagos fontossággal 
bírnak az elért eredmények. A hosszútávú 
cél pedig az, hogy 6-8 év múlva répcelaki 
születésű sportoló vagy sportolók is tagjai 
legyenek a felnőtt együttesnek.

Ha már teke, röviden szót kell ejteni a 
több évtizedes múltra visszatekintő városi 
amatőr bajnokságról is, amelyben 13 csa-
pat, és közel 150 sportoló hódol a szenve-
délyének a hétfői és pénteki játéknapokon.

Labdarúgás
Amíg tekében a felnőttek szállítják a ki-
magasló eredményeket, addig labdarú-
gásban az utánpótlásban láthatunk olyan 
sikereket, amelyek 2 éve szinte még elkép-
zelhetetlenek voltak. A türelem, a kitartó 
munka nemcsak a mindig is jól szereplő 
kisebb korosztályoknál érezteti a hatását, 
hanem az utóbbi időszakban inkább vert 
seregre hasonlító ifjúsági (U19) gárdánál is, 
ugyanis a Graszl Károly, Tóth Zsolt edző-
páros által felkészített, kifejezetten fiatal 
csapat döbbenetes menetelést bemutatva, 
mindössze egy vereséget jegyezve vezette 
lapzártakor (november közepén, végén) 
a megyei I. osztályú bajnokságot! Ha be-
legondolunk, hogy nem is olyan régen ez 
a korosztály úgy kullogott a tabella másik 
végén, hogy nemritkán kétszámjegyű volt 
a kapott gólok száma egy-egy mérkőzésen, 
akkor bátran kijelenthetjük, áttörés történt 
ilyen téren. Természetesen az érdem nem 
csak a már említett két tréneré, ugyanis a 
mostani U19 magja tavaly még Tamási Ro-
land keze alatt pallérozódott az U16-ban, 
illetve a felfelé történő építkezésben ugyan-
így komoly szerepe van a többi utánpótlá-
sedzőnek is, név szerint Csorba Jánosnak, 
Szabó Róbertnek és Tóth Dávidnak. 

Térjünk át a kirakatra is, a felnőtt együt-
tesre. Balassa Péter edző év eleji visszatérést 
követően még a vártnál is gyorsabban hely-
re állt a rend (ha fogalmazhatunk így), és a 
megyei I. osztály középmezőnyének elejére 
taksált csapatot elkerülték a nagy drámák, 
így cikkünk írásakor a 4. helyen állva bőven 
harcban van a dobogóért, sőt, a második 
pozícióért is (az már látszik, hogy a baj-
nokság első számú esélyese a Celldömölk). 
Rendkívül érdekes egyébként megfigyelni 
a bajnokság erősorrendjének átalakulását, 
ugyanis több olyan csapat, amely akár még 
az előző idényben is az éremkért harcolt, 
most vagy visszasüllyedt a középmezőnybe, 
vagy épp a kiesés ellen harcol, így például az 
elmúlt években bajnoki címeket halmozó 
Körmend, vagy a tavalyi 5. Lukácsháza.

Visszatérve a répcelaki csapatra, ter-
mészetesen minden vezető tisztában van 
vele, hogy a szurkolók közel sem elégedet-
tek, ennek tudatában pedig a tavaszi sze-
zonban még nagyobb erővel kell küzdeni 

az együttesnek, hogy nyár elejére lehető-
ség szerint minél több ránc kisimuljon a 
drukkerek homlokán.
Kézilabda
A felnőtt női kézilabdacsapat környékén 
komoly átalakulások történtek az idény 
kezdetét megelőzően, és ahogy arról 
már több platformon is beszámoltunk, a 
Győr-Moson-Sopron megyei bajnokság-
ban induló együttes Kiss Attila irányításá-
val készült fel az őszi megmérettetésekre. 
A szezon vegyesen indult, miután 2 vere-
séget követően érkezett 2 győzelem, ennek 
megfelelően pedig a 11 csapatos mezőny 
közepén találhattuk a lányokat. Az látható, 
hogy a fiatalabb és rutinosabb játékosokból 
álló keretnek még össze kell érnie ahhoz, 
hogy ideális esetben előre tudjanak lépni 
tavasszal 1-2 pozíciót. Az nem kérdés, 
hogy a csapat létszáma megfelelő, és ugyan 
vannak posztok, ahol sokat jelenthetne az 
erősítés, de összességében nem lehet pa-
naszunk, és elégedetlenek sem lehetünk. 
A győzelmek elérése a szimpatizánsokon 
biztosan nem fog múlni, ugyanis a Rép-
celaki SE berkein belül a kézilabdások 
rendelkeznek az egyik legnagyobb számú 
és leglelkesebb szurkolótáborral.

Sokszor, sok helyen méltattuk már a 
kézis utánpótlást, és továbbra is csak az 
elismerés hangján beszélhetünk az ott zaj-
ló munkáról. A most már 100 fősre duz-
zadó szakosztályban tréningező gyerekek 
szinte minden korosztályban sikeresek, ez 
pedig nagyban köszönhető annak a remek 
stábnak, amelyet ifj. Turai László épített 
fel. Csorba Jánosné, id. Turai László, Kro-
nekkerné Maráczi Anita, Mészáros-Varga 
Brigitta, Turainé Novák Gyöngyi, Soós 
Nikoletta alkotja ezt a lelkes, önmagát 
folyamatosan képző csapatot, amelyet 
az ellenőrként gyakorta meglátogató volt 
válogatott klasszis, Iváncsik Tamás is sok-
szor méltat. Érdemes megemlíteni – és ez 
szintén jól tükrözi az utánpótlás-nevelés 
minőségét -, hogy az elmúlt időszakban 
olyan élvonalbeli klubok igazolták le a 
Répcelakon felnövő tehetségeket, mint 
például a Győri ETO vagy éppen a Vác.
Kosárlabda
Harmadik szezonját kezdte meg október 
közepén férfi kosárlabdacsapatunk, amely 
ezúttal is a kvázi megyei versenyfutásnak 
megfelelő Szombathely városi, város kör-
nyéki bajnokságban méreti meg magát. 
A Szilágyi Zoltán edző vezetésével felálló 
együttes kerete nem változott drasztiku-
san, és a magot továbbra is helyi játékosok 
alkotják. A teljesen amatőr szinten mű-
ködő szakosztály egyik célkitűzése volt az 
idény előtt, hogy lehetőség szerint több 
győzelemmel is megajándékozzák a néző-
ket, ennek pedig az első lépése november 
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RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET
Melós hónapok

Az őszt a VII. Rakurai Kupával kezdtük 
meg az eddigi legnagyobb létszámú ne-
vezővel. Most a főszerep a legfiatalab-
baké volt, itt próbálhatták ki magukat 
a versenyzésben. Eredmények: Forma-
gyakorlatban I. Bognár Luca, II. Papp 
Kristóf, III. Bogdán Szonja, Bognár 
Boglárka, Csorba Gergő, Finta Zelma. 

Küzdelemben: I. Bognár Luca, 
Ható Szabolcs, Papp Kristóf, 

II. Varga Bendegúz, Bogdán Szonja, 
Ható Amanda, Csorba Gergő, Homor 
Bálint, Pichler Márk, Bognár Léna

A nyár véget ért, az edzésekre az 
ifjak újult erővel tértek vissza. 
A tavalyi minta alapján több cso-
port párhuzamos képzése indult 
meg szeptembertől: az ovis kara-
tésok, a kölyök csoport és a hala-
dó karatékák. 

III. Finta Csanád, Nemes László, 
Nagy Nimród, Bognár Boglárka, So-
mogyi Donát, Pietrowski Kornél, Finta 
Zelma, Csorba Bence, Galambosi Ben-
jamin, Buthi Emilia.

Majd Dunaszerdahelyen a Kovács 
Kata emlékversenyen ügyeskedtek a 
karatékák: 

1. hely: Finta Zelma, Papp Kristóf, 
2. hely: Bognár Luca, Bognár Léna, 

Pichler Márk, Csorba Gergő,
3. hely: Bognár Boglárka, Ható 

Amanda, Csorba Bence, Ható Szabolcs.
Siklós várát is sikeresen bevettük, és 

eredményesen térhettünk haza.
1. hely Bognár Luca, Papp Kristóf, 
2. hely Ható Szabolcs, Finta Zelma, 

Bognár Boglárka, 
3. hely Bogdán Szonja, Ható 

Amanda, Bognár Léna, Szabó Balázs, 
Rudi Máté.

SPORTBAN GAZDAG SPORTCSARNOK

Az elmúlt időszak egyik legnagyobb 
„dobása” sportrendezvény terén a 
Szombathelyi KKA NB I -es női kézi-
labdacsapatának mérkőzései voltak, és 
örömmel konstatálhattuk, hogy azon 
erőfeszítéseinket, amelyek arra irá-
nyultak, hogy a kuriózumnak számító 
összecsapásokra minél több répcelaki 
néző válthasson jegyet, bérletet, siker 
koronázta. A Siófok, a Békéscsaba, a 

Programokban gazdag őszt zárt a 
Répce Sportcsarnok, és hasonlóan 
mozgalmas téli hónapok várnak a 
létesítményre és a hozzánk betérő 
vendégre, sportolókra egyaránt.

Dunaújváros, valamint a Mosonma-
gyaróvár elleni teltházas ütközetek 
minden bizonnyal nagy élményt jelen-
tettek annak 60-80 helyi sportbarát-
nak, aki a sportcsarnokban tekintette 
meg ezen mérkőzéseket.

Szintén nagy érdeklődés övezte 
Vujity Tvrtko író, műsorvezető, ripor-
ter 2 órás, rendkívül lebilincselő és 
emlékezetes, könyvdedikálással egybe-
kötött előadását. Népszerű volt a lég-
váras játszóház is, sok gyermek arcára 
csalt mosolyt.

Visszatérve a sportvonalhoz, szep-
tember végén került sor a hagyomá-
nyos, sorrendben immár VII. Raku-
rai Karate kupára, és nagyjából ezzel 

21-én meg is történt, miután hazai pá-
lyán, a Répce Sportcsarnokban fektették 
kétvállra az újonc kőszegi Pannónia SZSE 
gárdáját! A siker reményeink szerint újabb 
lökést ad a csapatnak, és kosarasaink esély-
lyel szállnak majd harcba a bajnoki ponto-
kért a mezőny több együttesével szemben.
Futsal
Ugyan teljesen különálló financiális háttér-
rel, de szakmailag szorosan együttműködve 
a Répcelaki Sportegyesülettel kezdte meg 
működését egy új szakosztály, név szerint 
a futsal. A korábbi Haladás játékos, a vá-

egyidőben felpörögtek az események 
hazai kézilabda, valamint kosárlabda 
fronton is.

A következő időszakban a már meg-
szokott tömegsport foglalkozások mel-
lett ismét megrendezésre kerül a Szarka 
Zoltán teremlabdarúgó emléktorna, 
szerveződik az amatőr Szilveszter-kupa, 
valamint felnőtt futsal bajnoki mérkő-
zések, utánpótlás bajnoki fordulók szí-
nesítik 2019 végét, 2020. év elejét.

Kollégáim nevében is szeretném 
megköszönni az egész éves érdeklődést 
programjaink, rendezvényeink, szolgál-
tatásaink iránt, és békés karácsonyt, si-
kerekben, egészségben gazdag új évet kí-
vánok minden répcelaki sportbarátnak!

Debrecenben az év egyik utolsó ver-
senyén Bognár Luca és Léna formagya-
korlatban és küzdelemben is derekasan 
helytállva, több győztes mérkőzéssel 
nagy létszámú mezőnyben a legjobb 8 
között végeztek. Finta Zelma súlycso-
portváltás után a dobogó 3. fokára áll-
hatott. Kovács Yeti Gergő pedig élete 
első felnőtt versenyén országos 2. he-
lyezést ért el.

Ezeket a versenyeket arra is fel tud-
juk használni, hogy egy csapatot épít-
sünk.

Mondanánk, hogy vége, de nem! 
12.08-án Várpalotán csattognak majd 
a villámok. 

Az idei évet a már hagyományos 
övvizsgával és vidám klubvacsorával 
zárjuk. 

 dr. Bogdán Olivér

logatottan is megforduló Halmos Máté 
által megálmodott együttes az NBIII-as 
szintnek megfelelő területi bajnokságban 
kezdte meg a szereplését novemberben, ezt 
megelőzően pedig egy emlékezetes, FTC 
elleni gálamérkőzéssel örvendeztették meg 
október végén a Répce Sportcsarnokba ki-
látogató nézőket. A találkozón hosszú idő 
után üdvözölhettük ismét Ronit, akit vél-
hetően senkinek sem kell Répcelakon be-
mutatni. A szimpatikus brazil labdazsong-
lőr ezúttal már edzői minőségben tért vissza 
korábbi sikerei színhelyére. A futsal csapat 
céljai nagyok: a hazai mérkőzéseiket hétfő 

esténként játszó alakulat nem titkoltan a 
bajnoki címért szeretne harcolni!

Beszámolóm végén minden sporto-
lónknak, munkatársunknak, tagunknak, 
edzőnknek, vezetőnknek, illetve természe-
tesen a támogatóknak, szurkolóknak is sze-
retném megköszönni az egész éves munkát, 
biztatást, a kiváló eredményeket. Kívánok 
nekik, valamint minden kedves Répcelaki 
Hírmondó olvasónak békés karácsonyt, si-
kerekben, egészségben gazdag új évet!

www.repcelakisport.hu
Gallen Ervin elnökségi tag, 

Répce Sportcsarnok létesítményvezető

1525. évfolyam 4. szám 2019. december



A Répcelaki Városüzemeltetési Kft. hírei

FÁKAT A JÖVÔNEK

A Derkovits utcai fasorfelújítás az első 
üteme a 30-40 éve ültetett, egészségük-
ben meggyengült meggyfák leváltásá-
nak a környező utcákban. Az április-
ban, polgármester úrral közösen tartott 
lakossági fórumon ismertettük, hogy 
miért van szükség az elöregedett, sok 
helyütt balesetveszélyessé vált fák kivá-
gására és cseréjére, kifejezetten utcasor-
fának nemesített díszfákkal. 

A hagyományt folytatva díszgyü-
mölcsfákat telepítünk, aminek tavaszi 
virágdísze, őszi-téli termésdísze és ki-
fejlett korban árnyat adó lombja van. 
A Derkovits utcába 75 darab díszalma-
fát ültettünk el. Kistermetű, 6-8 m ma-
gasra növő, közepes növekedési erélyű, 
gömbölyded koronájú fa. Nagyméretű, 
fehér virágai májusban nyílnak. Ehető, 
kissé kesernyés termése narancssárga 
színű, egészben kompótnak eltehető. 
Terveink szerint – az önkormányzattal 
egyeztetve – a jövő évben a Vörösmar-
ty-Petőfi utcában, illetve az Arany János 
utca páros oldalán ültetünk fákat, a fo-
lyamatban lévő építkezések befejezésé-
nek függvényében.

Az ősz folyamán az igényeket fi-
gyelembe véve Répcelak három nagy 

játszóterére is ültettünk fákat és cserjé-
ket. A Kőris utcai játszótéren két darab 
gömb csepleszmeggy, a megújult Kos-
suth utcai játszótérre a homokozónak 
árnyat adó 2 darab, ősszel fahéjvörösre 
színeződő lombú amerikai kőrist ültet-
tünk el. Tavaly itt három tövis és termés 
nélküli, sárga lombú lepényfa került el-
telepítésre. A Linde lakótelepi játszótér-
re a kivágott két nagy fűzfa után marad 
üres teret három platánnal pótoltuk, a 
„nagyok játszóterére” két tulipánfát ül-
tettünk. A Linde játszótéren a nyár fo-
lyamán jelentős tereprendezés zajlott; a 
régi elhalt puszpángsövény tuskóit eltá-
volítottuk, helyére több helyen nagyobb 
termetűre növő cserjéket ültettünk. Az 
óvoda és a bölcsőde udvarára is ültet-
tünk fákat.

A településen több helyütt pótoltuk 
a kiszáradt fákat. Sajnos a klímaváltozás, 
valamint a település törmeléke, kavicsos 
talaja nem a fák barátja, ezért mindent 
megteszünk védelmük, fenntartásuk ér-
dekében.

A felújított butiksoron úgy tűnik, jól 
érzik magukat a lugasplatánok, amik a 
környéken egyedülállóak, sok átutazó 
nyilvánította már ki a tetszését. Sok év 
kell ahhoz, hogy jól beállt ágrendszerű, 
összefüggő lugast alkossanak.

Répcelak-szerte idén ősszel is mint-
egy 4200 árvácska- és nefelejcspalántát 
ültettünk el, közéjük pedig tulipán-
hagymákat. 

Télen sem tétlenkedünk. Folytatjuk 
az idős fák karbantartási munkáit a köz-

területeken, illetve az önkormányzati 
ingatlanok és intézmények területén. 
Gallyazásokat is végzünk, eltávolítjuk a 
vezetékekbe érő ágakat, illetve kivágjuk 
és újjal pótoljuk az elhalt balesetveszé-
lyes fákat. A kivágott fák helyére lega-
lább kétszer annyi új fa kerül, így zöld-
felületeink folyamatosan gyarapodnak! 

A faanyag értékbecslést követően 
szociális tűzifaként kerül kiosztásra az 
azt igénylő rászoruló családok között.

Novemberben sokan éltek azzal a le-
hetőséggel, hogy a hulladékszállító cég 
(STKH) által forgalmazott zöldhulla-
dék gyűjtésére alkalmas zsák már nem-
csak a hulladékudvarban, hanem cé-
günk irodájában, illetve a Gazdaboltban 
is hozzáférhető 220 forintos egységáron. 
Amennyiben zöldhulladék-elhelyezé-
si gondjuk van, továbbra is keressék a 
„zöld zsákot” ezeken a helyeken. Na-
gyobb mennyiségű gally esetében kér-
jük, vegyék igénybe cégünk ágdarálási 
szolgáltatását!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
belterületi égetésre az önkormányzat 
rendelete alapján szeptember 1. és no-
vember 30., valamint február 1. és má-
jus 31. közötti időszakban, 9-19 óra 
között van lehetőség, vasár- és ünnep-
napok kivételével. 

Megköszönve a lakosság támoga-
tó hozzáállását munkánkhoz, kívánok 
mindannyiuknak áldott karácsonyt és 
békés, boldog új esztendőt!

Molnárné Pap Edina
ügyvezető

Répcelaki Hírmondó előző számá-
ban a fák környezeti és közegész-
ségügyi hasznáról írtam. 
A Répcelaki Városüzemeltetési 
Kft. az ősz folyamán fasorfelújítást 
végzett a Derkovits utcában, és 
több fát és cserjét ültetett el a ját-
szóterekre, és pótlásokat is végzett.

Gömb csepleszmeggy a Kőris utcai játszótéren Árvácskaültetés a butiksoron
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