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Balról: Ágh Péter országgyűlési képviselő, 
Szabó József polgármester, Harangozó Bertalan kormánymegbízott, 
Radó András, Radó Kálmán dédunokája
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KICSINYKE ÉKSZERDOBOZ VÁROSUNK SZÍVÉBEN
2020. augusztus 20. Gyönyörű 
napsütéses idő fogadta állam-
alapításunk ünnepére, illetve a 
Radó-emlékház átadására meghí-
vott vendégeinket. 

beengedtem az első vendégeket. És 
hogy miért éppen én? Mert a jövőben 
a Radó-emlékház működtetése a Rép-
celaki Művelődési Ház és Könyvtár 
feladata lesz. Most már tehát minden 
adott ahhoz, hogy az épületet, a jár-
ványhelyzet és az iskolások „vendéges-
kedése” után birtokba vegyék a város 
lakói, a tereket megtöltsük közösségi 

Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
26 . évfolyam 2 . szám 2020 . szeptember

Az ünnepség a művelődési ház nagy-
termében vette kezdetét, ahol a kö-
szöntők elhangzása és a nyugdíjas 
énekkar műsora után levetítésre került 
Radó Kálmán munkássága és öröksé-
ge című dokumentumfilm, melynek 
megtekintése után vastaps fogadta a 
film szereplőit, készítőit egyaránt. Aki 
eddig még nem tudta volna, az most 
megismerte az egykori főispán felfelé 
ívelő munkásságát és településünkért 
tett meghatározó, kitartó és lelkiis-
meretes tevékenységeit. Ezután a fő-
téren átsétálva megérkeztünk a nap 
fénypontjához, a Radó-emlékházhoz, 
melynek napról napra csodálhattuk 
az éveken át tartó átalakulási folya-
matait. Répcelak egyik legrégebbi, de 
mégis legújabb és egyik legcsodálato-
sabb épülete – kívül és belül egyaránt 
– végre elnyerte méltó kinézetét: egy 
kicsiny ke ékszerdoboz városunk főte-
rén. A köszöntő beszédek elhangzá-
sa, az épület és udvar megáldása után 
következett a szalag átvágása. Legvé-
gül pedig polgármester úrtól kapott 
kulccsal kinyitottam az épületet, és 

élettel. És ez a mi feladatunk lesz, a 
művelődési ház és könyvtár feladata. 
Büszkén és megtisztelve állunk az új 
kihívás elé, melyet legjobb tudásunk 
szerint fogunk megoldani. 

Boros András
igazgató

Répcelaki Művelődési Ház  
és Könyvtár



ÉLETÜNK A JÁRVÁNY 
SZORÍTÁSÁBAN

Ha majd visszatekintünk évek múlva, 
hogy milyen volt 2020, akkor bizto-
san ilyen, eddig csak ritkán használt 
szavak jutnak majd eszünkbe, mint 
a pandémia, home office, szájmaszk. 
Meg az érzések: bezártság, félelem, 
aggódás – mi lesz, ha hozzánk is elér 
a járvány. Aggódás saját és szerette-
ink egészégéért, a szűkebb és tágabb 
környezetünkért, város vezetőként 
minden répcelaki polgárért. 
Ez a parányi lény, a koronavírus 
átszabta a mindennapjainkat. Már-
cius közepétől közel három hóna-
pig „bezárkóztunk”. Bezártuk az 
intézményeinket, nem működött 
a képviselő-testület, korlátoztuk a 
szabad mozgást, megszerveztük az 
idősek otthoni ellátását. Ebben az 
időszakban példátlan összefogásról, 
szolidaritásról és szervezettségről 
tett tanúbizonyságot a város. Kö-
szönet mindenkinek a fegyelmezett 
és türelmes hozzáállásért. Külön is 
szeretném megköszönni a szociális 
ágazatban dolgozóknak, az egészség-
ügyeseknek, a közigazgatásban dol-
gozóknak és mindenkinek, aki segí-
tett abban, hogy „megússzuk” ezt a 
kritikus időszakot. 
A normálisnak nem mondható 
helyzet azt is magával hozta, hogy 
elmaradtak a kulturális és sportren-
dezvények, nem működtek a civil 
szervezetek. Az óvodás és iskolás 
gyermekek, illetve sok felnőtt mun-
kavállaló otthon bezárva élte meg 
ezt az időszakot. De ahhoz, hogy az 
élet ne álljon meg, sok embernek vi-
szont biztosítani kellett a többiek el-
látását. A kereskedelemben az alap-
vető közszolgáltatásokban dolgozók 
(néha egészségügyi kockázatnak is 
kitéve) biztosították, hogy a lehe-
tőségekhez mérten semmiben ne 
szenvedjünk hiányt. Nekik is nagy 

köszönet! Szerencsére üzemeinkben 
a vírus árnyékában is folyamatos 
volt a termelés, teljes leállást sehol 
sem kellett elrendelni, és a városban 
folyó egyéb munkálatok is – bár egy 
kicsit lassabban – de folyamatosak 
voltak. A szennyvíztelepi és hálózati 
rekonstrukció, a Radó-ház és park-
felújítás, a szeméttelep rekultiváció 
első szakasza, kátyúzás, járdafelújítá-
sok a körülményekhez képest rend-
ben zajlottak és zajlanak. A magán-
beruházásban készült autómosó már 
üzemel, és tovább épül a lakópark is. 
Augusztus 20-án ünnepélyes keretek 
között átadásra került a teljesen fel-
újított Radó-emlékház a körülötte 
lévő parkkal, amely új dísze és látni-
valója lett városunknak. Az ünnep-
ség keretében vetítettük le a Radó 
Kálmán életét bemutató dokumen-
tumfilmet. Az átadást megtisztelte 
jelenlétével Harangozó Bertalan 
kormánymegbízott és Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő, a Radó család 
11 tagja és sok répcelaki polgár, akik 
fontosnak érezték, hogy együtt ün-
nepeljünk. Azt gondolom, hogy ez 
a nap az ünnepséggel, az azt követő 
programokkal méltó volt államala-
pításunk ünnepéhez, Radó Kálmán 
emlékéhez, méltó volt Répcelak-
hoz… és talán egy kis „kárpótlás is” 
az elmaradt fesztiválért. 
Különleges év az idei, és különleges 
évhez különleges iskolaév kezdés is 
„dukál”. Szeptember 1-jétől mivel 
az általános iskola felújítási munkái 
még folynak, és várhatóan csak jövő 
tavasszal fejeződnek be, így a 18 osz-
tály 18 különböző helyen – Répcel-
akon és Nicken – került elhelyezésre 
(Művelődési Ház, Radó-ház, evan-
gélikus parókai, katolikus templom, 
sportcsarnok, Nick plébánia és Mű-
velődési Ház, valamint a Fergeteg 
Néptáncegyesület épülete). Köszö-
net mindenkinek a szervezésért, az 

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

elhelyezésben segítőknek a pozitív 
hozzáállásért, a szülőknek és gyerme-
keknek a megértésért és türelemért. 

KEDVES RÉPCELAKIAK! 
Szívesen és örömmel írnám azt, 
hogy túl vagyunk ezen az őrületen, 
most már előre, visszatér a normális 
világ. Ezzel szemben itt a sokat em-
legetett járvány második hulláma. 
Úgy néz ki, hogy ez egy kicsit más 
lesz, de biztosan nem lesz könnyebb. 
Az első hullámot megúsztuk Répce-
lakon fertőzött nélkül, néhány „ka-
ranténossal”. Most az előrejelzések 
és már az eddigi tapasztalatok azt 
vetítik előre, hogy a lazább korláto-
zó intézkedések a gazdaság műkö-
désképességének fenntartása azzal 
jár, hogy sokkal több lesz a beteg és 
még a tavaszinál is sokkal nagyobb 
hangsúly helyeződik a személyes fe-
lelősségre és a példamutatásra, hogy 
csökkentsük a fertőzés kockázatát.
Itt is tisztelettel kérem Önöket, 
hogy a három alapszabályt – köte-
lező maszk használatot, a távolság-
tartást és a gyakori kézfertőtlenítést 
– fogadjuk meg és alkalmazzuk!
Újabb nehéz időszak elé nézünk, de 
összefogással, kellő szolidaritással és 
fegyelmezettséggel – ahogy tettük 
ezt eddig is – átvészeljük a nagyobb 
bajt.
Kívánok mindenkinek jó egészséget!
A jelszó a régi: Vigyázzanak maguk-
ra, vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel és barátsággal:

Szabó József
polgármester

VÁLTOZÁSOK
Répcelak Város Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete módosítot-
ta a Répcelaki Művelődési Ház és 
Könyvtár alapító okiratát, és a költ-
ségvetési szerv telephelyeihez sorolta 
a Radó-emlékház közösségi épületét. 
Továbbá döntés született arról is, 
hogy a Répcelaki Művelődési Ház 
és Könyvtár parkosított területe és 
a Radó-emlékházhoz tartozó udvar 
a Radó tér részeként közterületként 
funkcionál: A Radó-emlékház par-
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GRATULÁLUNK!
Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre 
szerződést kötött Winkler Krisztinával, a Répce TV Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátása érdekében. 
Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 éves időtartamra 
Boros Andrást bízta meg a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár maga-
sabb vezetői (igazgatói) beosztásának ellátásával. 

ANYAKÖNYVI HÍREK

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Halász Ágnes és Szabó Péter
Meterházy Tünde és Rozsik Csaba

Csorba Enikő és Séfer Péter
Szigeti Beáta és Nagy Ádám

Pap Barbara és Németh Máté
Tamási Tímea és Kovács Gábor
Varga Viktória és Pócza András
Katona Beatrix és Tóth Zsolt
Petró Denisz és Gábor Tamás
Cserkis Nóra és Kondor Attila

Horváth Dalma Veronika és Kovács Lajos

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Bokor Kálmán
Cseh Miklósné
Csorba Gyula

Kronekker Lajosné
Mihók Istvánné

Nagy Alajos
Nardai János

Némethné Pintér Marianna
Varga Jenő

Varga Kálmán

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Marácz Dániel és Horváth Viktória  
fia Kristóf

Nagy Zsolt és Németh Andrea Márta  
leánya Luca Márta

Kronekker Attila és Tóth Bernadett  
leánya Anna Léna

Engi László és Horváth Mónika  
fia Marcell József

Horváth Péter és Süle Anna fia Dávid
Kiss Zoltán és Bödecs Renáta  

leánya Eliza
Kövesdi Zoltán és Lukács Nóra  

leánya Nara
Pribusz Zoltán és Józsa Katalin  

fia Zétény
Egyed Tamás és Mészáros Petra  

leánya Emma
Novák László és Budai Renáta leánya Lia

Németh Ákos és Kovács Szabina  
leánya Elena

kosított területe – csakúgy, mint 
a Répcelaki Művelődési Ház és 
Könyvtár parkja – nem a Művelődé-
si Ház és Könyvtár, mint intézmény 
használatába tartozik, hanem figye-
lemmel (közterületi) funkciójára, 
a zöldterület karbantartás, parkosí-
tási, virágosítási feladatok elvégzé-
se – mint kötelező önkormányzati 
feladat ellátása – a Répcelaki Vá-
rosüzemeltetési és Szolgáltató Non-
profit Kft. feladatát képezi, az ön-
kormányzattal kötött feladat-ellátási 
szerződés keretében. 

BÚCSÚ VARGA JENÔTÔL
„A halott, akit szerettünk, nem olyan 
emlék, amely árnyékot vetne ránk,  
élőkre, hanem fényes,  
szelíd és ragyogó.”

(Szabó Magda)
Itt hagyta szeretett családját és sze-
retett párját, és amelyet ugyancsak 
szeretett, Répcelakot is. 
A szeretet kölcsönös volt. A répce-
lakiak is nagyon szerették és tisz-
telték.
A kilencvenes rendszerváltás előtt is 
jelen volt a település életében. Ta-
nácstagként tevékenykedett. 1990-
2010-ig önkormányzati képviselő 
volt, emellett alpolgármester. Min-
dig ő kapta az induló képviselője-
löltek közül a legtöbb szavazatot. 
Amikor 1994-ben megválasztottak 
polgármesternek, őt jelöltem alpol-
gármesternek. A testület egyhangú-
lag fogadta el. 
Alpolgármesteri tevékenysége alatt 
Répcelak látványosan fejlődött, sok 
állami támogatást nyert.
A fejlődés néhány állomása, a teljes-
ség igénye nélkül:

- Kiépült a szennyvízrendszer
- Megvalósult a szilárd hulladék-
gyűjtő
- Felépült az Egészségház
- Megújult az óvoda
- Bővítésre került a Polgármesteri 
Hivatal /okmányiroda, tanácskozó 
terem/
- Kialakult a csodálatos főtér szökő-
kúttal
- Luther Márton-szobor
- Korszerűsödött a Művelődési Ház 
és Könyvtár
Lelkesen támogatott minden olyan 
elképzelést, amely a répcelaki embe-
reket szolgálta.
A városi cím megpályáztatásának 
teljes egészében mellé állt. 
Fontos elemnek tartotta az egyesüle-
ti életet. Úgy gondolta – és nagyon 
helyesen -, hogy egy település, város 
életét meghatározza a civil élet. Kü-
lönösen szívügye volt a tűzoltóság.
Sokszor, rengetegszer beszélgettünk 
Répcelakról. Abban is teljesen egyet 
értettünk, hogy meghatározó, hogy 
a település vezetése és a lakosság kö-
zött mindig korrekt legyen a kapcso-
lat.
Eredményes tevékenységét a Rép-
celaki Önkormányzat is elismerte, 
Sárvár és Kistérsége Díjat is kapott, 
és Vas Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése több évtizedes becsüle-
tes, lelkiismeretes munkájáért em-
lékplakettet adományozott.
Kedves Jenő Barátom! 
Búcsúznak Tőled a répcelakiak, köz-
tük természetesen én is.
Köszönjük, amit értünk tettél!
Nyugodj békében!

Dr. Németh Kálmán
volt polgármester

326. évfolyam 2. szám 2020. szeptember



A vezetőség, a tagság és együttműködő 
partnereink kultúra iránti elkötelezett-
sége, lelkesedése változatlanul töretlen. 
Sajnos azonban a koronavírus miatt ki-
alakult vészhelyzetben a márciusi kiállítá-
sunkat követően további rendezvényeket 
nem tarthattunk.

Természetesen a háttérmunka tovább 
folytatódott. Az elnökség sokat tett a tör-
vényesség és a működési feltételek bizto-
sítása érdekében.

A koronavírus miatt kialakult helyzet 
következtében a 2020.04. hóban esedé-
kes évi rendes közgyűlésünket szemé-
lyes részvétellel nem tudtuk megtartani. 
Helyette írásbeli döntéshozatalt kezde-
ményeztünk. A határozathozatali eljárás 
eredményes, a szavazás érvényes volt.

Szeretnénk e rendkívüli helyzetet kö-
vetően a lehetőségek szerint tovább foly-
tatni kulturális programjaink tartását, 
melyhez a programok tervezése, egyezte-
tés az előadókkal, kiállítások, előadások 
szervezése folyamatosan történik. Közön-
ségünk már várja alkalmainkat.

Egyesületünk a 18 éves működése 
alatt ismertté vált. A művészek, előadók 
szívesen jönnek hozzánk, ismerve a Rép-
ce Galéria jó hírét és érdeklődő, befogadó 
közönségünket.

Kiállító művészeink, előadóink szak-
mai sikereit figyelemmel kísérjük. 

A NYITOTT TÉR KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET HÍREI
Legutóbbi híreinkben a februári választásról, az egyesület vezetősége man-
dátumának további 5 évre történő megerősítéséről, valamint megvalósított 
programjainkról számoltunk be, s ízelítőt adtunk a 2020. évre tervezett 
program színes, változatos kínálatáról.

Örvendetes, hogy nem rég gratulálhat-
tunk Feiszt György történész, levéltáros úr-
nak a Szombathely város által adományo-
zott Bloom-kitüntetéshez, valamint Tóth 
Csaba Munkácsy-díjas festőművész úrnak 
egy rendkívül értékes kutatási eredményé-
hez. Tóth Csaba a Szépművészeti Múze-
umban található, egy eddig ismeretlen Le-
onardo-festményt azonosított be (a festő 
halála után 500 évvel). Ha állítását nem 
tudják kétségbe vonni, olyan óriási nem-
zeti értéknek számít, mint a Seuso-kincs.

Szerveztük, s izgatottan vártuk a ví-
rust követő első 2020.09.02-i kiállításun-
kat: „Az én színeim” Papp Márta Ilona 
kiállításának megnyitója nagy érdeklődés 
mellett sikeresen megvalósult.

A Répce Galériában azonban ez évben 
további kiállítást nem tarthatunk, mivel a 
galéria az iskola felújítás miatt osztályte-
remként használatban van. 

Köszönettel vettük, hogy előadása-
inkat (korlátozott számban) a színház-
teremben megtarthatjuk, mely a jelen 
helyzetben alkalmasabb előadások tartá-
sára, a személyi biztonsági feltételek (lég-
tér, távolságtartás) itt jobban betartók. 

Szeptember 9-én Keszei Szabolcs tanár 
úr "Trianon 100" című előadására vártuk 
az érdeklődőket. Októberre két előadást 
szerveztünk: Dr. Bokányi Péter a települé-
sünkhöz is kötődő, 110 éve született Tatay 

Sándor íróról tart előadást. Tóth Csaba 
Munkácsy-díjas festőművész, kiállítási 
programunk kurátora előadásának címe: 
„A Mi Sziklás Madonnánk”. Mindhárom 
előadót jól ismeri közönségünk. A tőlük 
megszokott színvonalas előadásra számít-
hatunk!

Ha lehetőségünk lesz előadások tartá-
sára, még november és december hónap-
ra is van a tarsolyunkban „meglepetés”.

Hamarosan vége az évnek. Újévi kon-
certünket a Kőszeg Város Koncert Fúvós-
zenekara tartja, mely 153 éves múltra 
tekint vissza. Általuk ismét hangulatos és 
zeneileg értékes koncertre számíthatunk!

Rendezvényeinket főként támogatá-
sokból, adományokból finanszírozzuk.

Tevékenységünk legfőbb támogatója 
jelenleg is Répcelak Város Önkormány-
zata, amely a vészhelyzetre tekintettel 
működésünk feltétlenül szükséges, igazolt 
költségeit támogatja. 

Emellett igyekszünk kihasználni min-
den – a profilunkhoz illeszkedő – pályá-
zati lehetőséget.

Sikeres a 2020. évre beadott NEA pá-
lyázatunk. Érvényes az FCA pályázatunk, 
s várjuk az elbírálás eredményét. Készü-
lünk a NEA 2021. pályázat beadására.

Reméljük, hogy ismertetett program-
jaink megvalósítását a vírus helyzet nem 
akadályozza meg. 

Mindenkinek jó egészséget kívánunk. 
Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Tisztelettel és szeretettel várunk min-
denkit programjainkra!

Nyitott Tér KKE vezetősége nevében: 
Nagy Ferencné elnökhelyettes

Két tervezett programot nem sikerült 
megvalósítani. Júniusban Szlovéniába 
készültünk, Lendvára, ugyanis az ottani 
gazdákkal együttműködési szerződésünk 
van, és terveztük meglátogatni a közeli or-
chidea ültetvényt is. Ugyancsak elmaradt 

a Bábolnai Gazdanapok rendezvényére 
történő utazás is.

Megtartottuk viszont augusztus ele-
jén a hagyományos aratási végzőt, és az is 
hagyomány, hogy az erre a célra felállított 
sátorban. A jelenlévőket az elnök köszön-

A GAZDÁK MUNKÁJÁT KEVÉSBÉ ZAVARTA A VÍRUS
Sikeresen befejeződött az aratás. A repce gyenge termést hozott, az árpa és a 
búza megfelelőt. Az árak nyomottak voltak, ilyenek voltak 7-8 évvel ezelőtt is. 
Amire az írás megjelenik, valószínűleg vége lesz a napraforgó betakarításának, 
amely megfelelő termést ígér. Folyik az őszi kalászosok vetése, és készülnek a 
gazdák a kukorica betakarítására, amely elfogadható árat ígér. Utána az őszi 
szántás a következő nagy feladat. 

tötte. Megtisztelte rendezvényünket Sza-
bó József Répcelak polgármestere és Joó 
Ferenc Csánig polgármestere is. Utána 
Pap György alelnök értékelte az aratást. 
A kiváló vacsorát Kiss János alelnök és 
csapata készítette, az viszont nem hagyo-
mány, hogy a menü bivalypörkölt volt.

Megtörtént a zárszámadás. November 
végén, decemberben két szakmai összejö-
vetelre kerül sor, ahol felvásárló, forgalma-
zó cégek mutatkoznak be. Tervezzük az év 
végi búcsúztatót is. dr. Németh Kálmán

 elnök, Gazdakör Répcelak 
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Tavaly hagyományteremtő szándék-
kal, az apróságok, szüleik valamint az 
ünneplők jelenlétében elültettük az új-
szülöttek fáját. Ehhez a fához vártuk, 
és ott ünnepeltük a város legifjabb pol-
gárait idén is. Az ünneplőbe öltöztetett 
26 kis gyermek szép ünnepe volt ez a 
délelőtt. Az egyesület nevében Bokányi 
Kálmánné köszöntötte a jelenlévőket. 
„Szeretnénk, hogy sok-sok éven át ez 
alatt a fa alatt ünnepelhessük városunk 
apróságait a már cseperedőkkel együtt.”

Majd Enginé Kozonits Mária a 
Répcelakért Egyesület elnökhelyettesé-
nek köszöntője következett: 

„Isten hozott, ölelésért nyújtózó
aprócska karok, szunyókáláskor
félig lehunyt kis szemek.
Isten hozott, apró kezek,
és apró lábacskák, édes kuncogások
és mosolyok .
Isten hozott egy világban,
mely csak rád várt….
hatalmas szeretettel!”

„Örülünk érkezéseteknek, hisz nek-
tek építjük, szépítjük lakóhelyünket, 
környezetünket.

Ti adtok lehetőséget, hogy tudásun-
kat, tapasztalatunkat tovább adhassuk.

Kívánjuk, hogy nőjetek fel boldo-
gan, életetek legyen hosszú és gondtalan!

Jó lenne, ha felnőttként városunk-
ban maradnátok, de bárhova sodorjon 
is benneteket az élet, ne felejtsétek, 
hogy bölcsőtök itt ringott Répcelakon. 
Legyetek rá büszkék, és szeretettel gon-
doljatok szűkebb hazátokra!”

Egy másik kis apróságokkal kapcso-
latos programunk, Répcelak első újszü-
löttjének köszöntése 2006 óta szerepel 
terveinkben, és minden évben meg is 
valósult. Idén a 15. babát köszöntöttük, 
Kulcsár Hunort. Hunor Celldömölkön 
született ez év januárjában. Örökmoz-
gó, aktív, vidám, egészséges kis legény-
ke. Látogatásunkkor a szokásos ajándék 
mellett 15 000 Ft értékű ajándék utal-
ványt is kapott egyesületünktől.

„Ne felejtsétek el, hogy bölcsőtök Répcelakon ringott, legyetek rá büszkék, s mindig szeretettel gondoljatok szűkebb kis hazátokra!”

Aki ellátogatott augusztus 20-án délelőtt a répcelaki Radó térre, és körül-
nézett a gyülekezők sorain, nem mindennapi látvány fogadta. Az ünnepel-
tek babakocsikkal érkeztek, kísérőik büszke édesanyák, édesapák voltak. 
A Répcelakért Egyesület által megrendezett Újszülöttek napjára érkeztek.

Kis Hunor! Légy mindig vidám, élj 
egészségben és szeretetben édesanyád 
és családod, valamint közösségünk 
örömére!

Ahhoz, hogy ezeket a szép és tar-
talmas programokat felkészülten, zök-
kenő mentesen meg tudjuk valósítani, 
a tagság összehangolt munkájára van 
szükség. Ugyanakkor eleget kell ten-
nünk a törvényben előírt kötelessége-
inknek is. Ennek egyik állomása volt 
az augusztus 25-én megtartott köz-
gyűlésünk. Ezen a napon értékeltük az 
előző év munkáját, tudomásul vettük 
a Felügyelő Bizottság jelentését, a költ-
ségvetést, az idei tervet, és sor került a 
tisztújításra is. 

A jelenlévő tagság Németh Imrénét 
választotta elnökének, Nagy Györgyöt 
és Enginé Kozonits Máriát elnökhe-
lyettesnek, a Felügyelő Bizottság veze-
tője pedig Hozbor Imréné lett. 

Kívánok nekik sikerekben gazdag 
munkavégzést és jó egészséget! Végez-
zék munkájukat eredményesen, szépít-
sék Répcelakot, és programjainkat to-
vábbra is színvonalasan valósítsák meg 
mindnyájunk örömére!

Vizvárdy Tamásné egyesületi tag



ÚJSZÜLÖTTEK NAPJA, ÉS AZ ÉV ELSÔ RÉPCELAKI 
ÚJSZÜLÖTTJÉNEK KÖSZÖNTÉSE
- A Répcelakért Egyesület hírei -

A 2020 tavaszán átélt világjárvány-ve-
szély idején a teremtő kreativitás ezer-
féle módon nyilvánult meg akár ap-
rócska konyhákban készített ételekben, 
reményt, megértést, átélt félelmeket és 
gyógyulást megfogalmazó versekben, az 
online világba menekített iskolai okta-
tásban, a bezártság kínzó érzését feloldó 

közös zenélésben, testedzésben, az ott-
honi munkavégzés ezer akadályát leküz-
dő ötletekben,… és a kézimunkázás-
ban örömüket lelők mindennapjaiban. 
Így történt ez a hónapokon át virtuális 
találkozásokra ítélt Tőzike Foltvarró 
Csoportban is. Nem pihentek az ügyes 
kezek. Siklott az anyagon a forgókés, 

HÁBORÚBAN HALLGATNAK A MÚZSÁK?

Cicero és kortársai lehet, hogy azt tapasztalták, hogy veszélyhelyzetben 
nincs alkotói kedv, mert a művészek kultúrateremtő energiáját felemész-
tették a megváltozott körülmények, de mi már tudjuk, hogy ennek a szál-
lóigének a cáfolatát sok költő (Petőfi, Radnóti…), zenész (John Lennon), 
énekes (Marlene Dietrich), festő (Mednyánszky László), színész (Karády 
Katalin), fotóművész (Robert Capa) … bizonyította. 

pár gombostűvel megtörtént a varrás-
vonal-kijelölés, és fáradhatatlanul szök-
décselt a varrógéptű a sokféle arcmaszk 
szegése, az egymásra illesztett rétegek 
összevarrása közben. Önkéntes mun-
kában, idővel egyre több vidám anyag-
ból készültek napi több órában ezek a 
hasznos védőeszközök a rokonságnak, a 
munkatársaknak és több településen az 
önkormányzati, egészségügyi és szociális 
intézmények dolgozóinak.

Ma már a világhálón a Csináld magad! 
vagy angol rövidítéssel a DIY (Do It Your-
self) tevékenységekhez sokféle blogot, ok-
tatófilmet, cikket, fényképet találunk. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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Kettő iskolai csapattal neveztünk a XV. 
Vasi Vizeken és Földeken Általános Isko-
lai Vetélkedőre. Az elméleti levelező for-
dulók eredményei alapján bejutottunk a 
megyei helyszíni döntőre, melyet 2020. 
június 07-én Vaskeresztesen rendeztek 
meg. A 14 döntőbe jutott csapat közül a 
Ponty Porontyok csapatunk a 9. helyen 
végzett. A csapat tagjai voltak: Bognár 
Luca, Csorba Bence, Baranyai Boldizsár 
és Ható Szabolcs. A Laki Csalik csapa-
tunk remek elméleti tesztlap megoldá-
sával és még remekebb halfogással meg-
nyerte a döntőt. A bajnokcsapat tagjai: 
Linter Hunor, Pulay Patrik, Mesterházi 
Áron és Varga Bálint voltak.

2020. 06. 13-án a Sporthorgász Egye-
sületek Vas Megyei Szövetsége felkérésére 
mi rendeztük meg a Vasmegyei Horgász 
Viadalt a répcelaki sporthorgász tavon. 
A rendezvény a MOHOSZ Horgász 
Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program 
pályázati támogatásával valósult meg. Tíz 
versenyző adott számot elméleti, barká-
csolási, célbadobó és halfogási tudásáról. 
A versenyen részt vett Szabó Balázs és 
Németh Máté, akiknek most sajnos nem 
sikerült az országos döntőbe jutás.

2020. július 19-én rendezték meg a 
XIII. Répce Kupát. A rendezvény házigaz-
dája a Büki H.E volt. Ágoston Zoltán, Tö-
reki Zoltán, Linter Hunor és Kádi Attila 
képviselte a Répcelaki Horgász Egyesület 
csapatát. A csapat a III. helyet szerezte meg. 
A tizenhárom éve tartó barátságos verse-
nyen a reggelit Tóth János elnök úr készí-
tette. A házigazdák ebéddel kedveskedtek a 
remek hangulatú verseny végeztével. 

2020. július 26-án a csánigi-tavon 
rendeztük az egyesület 45. éves jubileu-
mi versenyét. Húsz versenyző mérte ösz-
sze tudását halfogásban. A sok felajánlott 
díjnak köszönhetően az első hat helye-
zettet díjaztuk. 1. helyezett Bata Gábor, 
2. hely Varga Viktor, 3. hely Ágoston 
Zoltán, 4. hely Töreki Zoltán, 5. hely 
Szabó Balázs, 6. hely Csete József. Kü-
löndíjba részesült Szabó Balázs, mint 
egyedüli ifjúsági versenyző. A legidősebb 
horgásznak járó különdíjat Németh 
Jenő vehette át.

Vasi Vizeken egy hetes horgásztábo-
rában 2020. augusztus 02-től négy szak-
körös tanuló vett részt Vaskeresztesen. 
Linter Hunor, Pulay Patrik, Mesterházi 
Áron és Varga Bálint. A táborba rende-
zett versenysorozatok végeztével Linter 
Hunor lett a bajnok! A résztvevő gyere-
kek barátokkal, sok élménnyel és aján-
dékkal gazdagodva térhettek haza.

2020. augusztus 23-án volt a répcel-
aki sporthorgász tavon a már hagyomá-
nyosnak mondható gyermek horgász-
versenyünk. Az előzetesen regisztrált 16 
gyermekből 13-an jelentek meg. Alsó 
tagozatos tanulók négyen, míg a felső-
sök kilencen vágtak neki a megméret-
tetésnek. A gyerekek sok halat fogtak, 
és rengeteg élményben volt részük. Az 
eredményhirdetésnél mindenki értékes 
ajándékokat vehetett át, köszönhetően 
a rengeteg felajánlásnak. Korosztályon-
ként az első három helyezett kupát, míg 
a többiek érmet kaptak. Alsó tagozato-
soknál 1. helyezett Molnár Dávid, 

2. Halász Martin, 3. Csorba Gergő. 

SZÉP SIKEREK HORGÁSZAINKNÁL
Az idei évben is tartottunk horgászszakkört az iskolában, ahol a gyerekek 
megismerkedhettek a horgászat alapjaival. A szakkör keretein belül lehető-
ségünk nyílt egy bemutató horgászatra, melynek célja a horgászat megszeret-
tetése a fiatalokkal. Itt lehetősége volt horgászni a répcelaki-tavon azoknak 
a gyerekeknek is, akik nem rendelkeznek állami horgászengedéllyel. A cse-
pergős idő ellenére 17 gyermek vett részt a közös, jó hangulatú horgászaton.

Felső tagozatos közül 1. helyezett Linter 
Hunor, 2. Varga Bálint, 3. Mesterházi 
Áron.

A sok felajánlásnak köszönhetően 
többféle különdíjat is kiosztottunk. A leg-
eredményesebb leány versenyző és legki-
sebb hal fogója Bognár Luca lett. A leg-
nagyobb pontyért Linter Hunor, míg a 
legnagyobb amurért Mesterházi Áron 
kapott különdíjat. Vigaszdíjat kapott Ta-
kács Petra.

A gyermekek versenyén és szakkörök 
iskolai koordinátoraként végzett mun-
káját köszönjük Tamáné Bokor Szilvia 
tanárnőnek. 

2020. augusztus 30-án a Dénesfai 
Répcementi Horgászegyesület meghí-
vására kettő, három fős csapat kapott 
meghívást versenyükre. Az egyik csapat 
tagjai Tóth János elnök úr, Csete József, 
Pájter Krisztián, Ők III. helyen végez-
tek. A másik csapatot Ágoston Zoltán, 
Töreki Zoltán és Bata Gábor képviselte. 

Ami még említést érdemel, hogy az 
idei évben is sok munkát végeztünk. A csá-
nigi-tónál a horgászhelyeket felújítottuk, 
valamint a part bozótolását is elvégeztük. 
A Répcelaki-tavon is sokat dolgoztunk, 
köszönhetően a sok önkéntes segítőnek. 
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei 
Szövetsége anyagi támogatásával és a hor-
gászok munkájával 1-1 illemhelyet tud-
tunk készíteni és kihelyezni a csánigi- és 
répcelaki-tó partjára. Bízunk benne, hogy 
sokáig fogják szolgálni a vízpartra kilátoga-
tókat, egy kicsit fokozva a komfortérzetet.

Itt a legvégén köszönjük mindenki-
nek a sok felajánlást és munkát a rendez-
vényeink színvonalas lebonyolításához. 
Külön köszönjük Tóth Györgyné Gizá-
nak a finom lángosokat, Kiss Zoltánnak 
és Szalai Györgynek a finom ebédeket, 
valamint mindenkinek, aki bármi for-
mában segítette az egyesület munkáját.

Kádi Attila

(Folytatás az 5. oldalról)
Számos zárt csoport is működik a 

világhálón, amelyekbe bekapcsolód-
tunk. Nem azon szomorkodtunk, hogy 
nem mutathattuk be munkáinkat, vagy 
hogy idén nem jutottunk el egyetlen 
kiállításra, alkotótáborba, nem voltak 
„varrós napok”, ahol országosan ismert 
szakemberek tanítottak volna bennün-

ket, hanem a következő kiállításokhoz 
gyűjtöttünk ötleteket, és a tavasz so-
rán sokféle ajándékot is készítettünk: 
táskák, párnák, faliképek. Voltak, akik 
a bevásárlásokhoz a műanyagzacskót 
helyettesítő kisebb-nagyobb tasakokat, 
zsákocskákat varrtak, varrnak, nemcsak 
az ismerősöknek, barátoknak, hanem 
kiskereskedésnek felkérésre, szeretetből.

Ha a járványhelyzet megengedi, ismét 
összegyűlünk havonta egyszer. Ha ünne-
pélyes megnyitót nem is tartunk, de ad-
ventben szívesen kiállítjuk a lakásokban 
karácsonyi hangulatot varázsoló dísztár-
gyainkat, mert a pandémia az új ötletek 
megvalósítását, a „fürge ujjakat” szeren-
csére a Tőzike csoportban nem gátolta.

Tőzike Foltvarró Csoport

6 RÉPCELAKI Hírmondó



tervezettnél. Ennek következtében az isko-
la 18 osztálya, 349 tanuló nem tudta el-
kezdeni a tanévet az épületben. A munkák 
befejezésének határideje március eleje.

A gyermekeket kihelyezett helyszíne-
ken kell oktatni a következő hetekben, 
hónapokban. Ehhez kértük városunk ön-
kormányzatának, intézményeinek, szer-
vezeteinek, egyházainak segítségét. 

Az osztályok elhelyezése:
1.a, 3.a Szent István Római Katolikus 

Egyházközség
1.b Az iskola konditerme
2.a Radó-emlékház
2.b, 3.b, 4.b, 5.b, 5.c Répcelaki Mű-

velődési Ház és Könyvtár
4.a Répce Sportcsarnok
A felső tagozat osztályait Nick község 

intézményeiben tudtuk elhelyezni. 
6.a, 6.b, 8.c Fergeteg Néptáncegyesü-

let épülete
7.a, 7.b, 8.a, 8.b Nicki Parókia épülete
5.a Nick, Művelődési Ház
A vidékről érkező tanulókat, szám 

szerint 55 gyermeket reggel és délután 
buszokkal szállítjuk a szomszédos telepü-
lésre. A helyi és csánigi gyermekek biz-
tonságos átjutásához polgárőri és rendőri 
segítséget igényeltem Répcelak és Nick 
között reggel 7:15-8:00-ig, valamint 
délután 13:15-14:00 között. Az étkezés 

ÉRDEKES TANÉVZÁRÁS, MÉG ÉRDEKESEBB TANÉVKEZDÉS

Amilyen szokatlan módon fejeztük be a 
2019/20-as tanévet, olyan szokatlan mó-
don vágunk neki a 2020/21-es tanévnek. 
Az intézmény hivatalos neve 2020.09.01-
től Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola. 
A kormány megszüntette az összetett intéz-
ményeket, így a művészeti iskola a sárvári 
Koncz János Zeneiskola telephelyeként 
működik tovább. Reméljük, hogy az elkö-
vetkezendő tanévben sikeresen, a megszo-
kott színvonalon színesíthetjük iskolánk és 
a környező települések kulturális életét. 

Sikeres igazgatói pályázatom eredmé-
nyeként immár nem megbízott intéz-
ményvezetőként, hanem kinevezett igaz-
gatóként látom el az intézmény feladatait. 
Intézményvezető-helyettesek: Varga Zol-
tánné és Tamási-Erőss Tünde.

A tanév végén, illetve a nyár folyamán 
elkezdődtek a sikeres pályázatok munká-
latai. 

Az EFOP 4.1.2 „Iskola 2020” pályázat 
az intézmény teljes épületét érintő korsze-
rűsítés, melynek célja az akadálymentes 
oktatás. Ezzel párhuzamosan folyik az ön-
kormányzat által megnyert fűtéskorszerű-
sítési pályázat kivitelezése.

A két pályázat munkálatainak össze-
hangolása, az előirányzott ütemtervek mó-
dosítása, és a be nem tervezett problémák 
végett a munkálatok lassabban haladtak a 

A 2019/20. tanévet rendhagyó módon zárta a Répcelaki Móra Ferenc Álta-
lános Iskola és AMI. Az országos járványhelyzet miatt március 16-tól beve-
zetésre került az online oktatás. A digitális oktatásra központi iránymutatás 
nem volt, így iskolánk maga dolgozta ki ennek formai és megvalósulási ke-
reteit. Nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy kollégáim jól vizsgáztak, kellő 
kreativitással, odaadással oldották meg a mindenki számára szokatlan fel-
adatot. Városunk vezetősége által a járványhelyzet kezelésére felállított stáb 
sikeresen és hatékonyan oldotta meg a rendkívüli helyzet feladatait, kihí-
vásait. Ezért külön köszönettel tartozom településünk önkormányzatának.

megoldásában a Százszorszép Óvoda se-
gítségét kértem. 

A tízórai dobozban kerül kiszállításra 
az iskola dolgozói által. A Nickre kihelye-
zett tanulók ebédeltetését helyben oldjuk 
meg. Ehhez az óvoda maximális segítsé-
get adott. Az ebéd kiszállítása után az in-
tézmény technikai személyzete látja el az 
ehhez kapcsolódó feladatokat. 

A takarításra és fertőtlenítésre különö-
sen nagy hangsúlyt kell fektetni az elkö-
vetkezendő hetekben. Ehhez az iskola fer-
tőtlenítő szereket és takarító személyzetet 
tud adni a befogadó intézményeknek.

A tanév munkarendjében a felújítási 
munkálatok mellett a járványügyi intéz-
kedések és előírások is meghatározóak. 

Az első félévben nem tervezünk nagy 
létszámú, zárt helyen megvalósítható ren-
dezvényeket, így elmarad a hagyományos 
október 23-i műsor, az Alapítványi Est és 
a karácsonyi műsor.

A tanítás nélküli munkanapokat a fel-
újítás munkálataiból adódó nehézségek ha-
tározzák meg. Előfordulhatnak rendkívüli 
munkaszüneti napok, amelyeket szombati 
online tanítással kívánunk ledolgozni. 

Bízva a munkálatok megfelelő ütemű 
haladásában reméljük, hogy felső tagoza-
tos osztályaink szeptember végén vissza-
költözhetnek a D épület tantermeibe. Az 
alsó tagozatos osztályaink január elejéig 
biztosan nem kerülnek vissza az épületbe. 

Köszönettel tartozom városunk ve-
zetőségének, a Répcelaki Művelődési 
Ház és Könyvtár dolgozóinak, az egy-
házaknak, a Fergeteg Néptáncegyesület-
nek, Nick község Önkormányzatának, a 
polgárőröknek, a VJS Transnak, amiért 
maximálisan mellé álltak az iskolának, és 
segítenek abban, hogy a tanulók szép és 
biztonságos környezetben tanulhassanak.

Király Annamária intézményvezető

AMIKOR A VALÓSÁG KEVÉSBÉ HIHETÔ, MINT A MESE
rekek felügyelete volt, mely ügyeleti 
rendszerben történt az előírások szigorú 
betartásával. A másik nagy terület pedig 
az étkeztetés, mely kiemelten fontossá 
vált, hiszen nemcsak a kicsikről kellett 
gondoskodni, hanem a „nagyokról” is. 
Az NNK ajánlásai alapján, a járványügyi 
megelőző szabályok betartásával átgon-
dolt, jól szervezett munka kezdődött. 

Fel kellett térképezni, hogy melyik be-
szállítótól vásárolunk nyersanyagokat és 
alapanyagokat. Kijelöltük a területet, ahol 

Ám idén márciusban mégis, mintha 
hideg vizet öntöttek volna a nyakunk-
ba, olyan hirtelen és hihetetlenül jött a 
koronavírus-járvány. Miután felocsúd-
tunk, létrehoztuk az óvodai „operatív 
törzset”. Két fontos területet kellett át-
gondolni, átszervezni. Az egyik a gye-

ezeket átvesszük, fertőtlenítjük. Meghatá-
roztuk, hogy ki és milyen ruházatban tar-
tózkodhat a konyhán és annak előterében. 
A folyamatos, fél óránkénti fertőtlenítése-
ket is el kellett végezni. Nagy feladat volt 
megtalálni azt a gyártót, akitől ételszállí-
tásra alkalmas dobozokat vásárolhatunk. 
Mikor ér ide? Fertőtlenítőszert, maszkot, 
kesztyűt honnan veszünk leggyorsab-
ban?….és még sok-sok dolgot és teendőt 
felsorolhatnánk, mert abból bőven akadt. 

(Folytatás a 8. oldalon)

A Répcelaki Százszorszép Óvodá-
ban jobbára a mesék és különleges 
lények világában létezünk, tehát 
kijelenthetjük, hogy nem lepődünk 
meg egykönnyen. 
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A Répcelaki Százszorszép Óvoda Manó 
csoportjának vagyok az új óvó nénije 
Margit óvó néni mellett. Nagyon örülök, 
hogy sikerült helyben elhelyezkednem, 
tekintettel arra, hogy kisfiam még csak 5 
éves, és szintén a Répcelaki Százszorszép 
Óvoda Csicsergő csoportjába jár. Erede-
ti végzettségemet tekintve a győri Baross 
Gábor Közgazdasági Szakközépiskolában 
végeztem, és a továbbiakban a verseny-
szférában dolgoztam különböző területe-
ken. Mindez hozzájárult a sokrétű tapasz-
talatszerzéshez és a széles körű látásmód 
kialakulásához. Mivel életem folyamán 
mindig szívesen tanultam, önszorgalom-
ból két német középfokú, egy Origó és 
egy Goethe típusú komplex nyelvvizsgát, 
angolból pedig egy alapfokú nyelvvizs-
gát szereztem, eleget téve ezzel az Uniós 
kompetenciaként szereplő élethosszig tar-
tó tanulásnak, amit tovább folytattam a 
Soproni Egyetem elvégzésével. 

ÚJ ÓVÓNÉNIK A SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁBAN
Bencsik Editnek hívnak, és immá-
ron 26 éve élek Répcelakon. Idén 
júniusban végeztem a Soproni Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai Karán 
óvodapedagógusként.

Győrfi Noémi vagyok, közel 6 éve 
Nicken élek a párommal és a kisfi-
unkkal. Nagyon örülök neki, hogy le-
hetőségem van bemutatkozni, mivel 
fontosnak tartom, hogy közelebbről 
megismerjenek a város lakosai a Csi-
csergő csoport új óvónőjeként.

Kisfiam születése adta a motivációt, 
hogy gyerekekkel foglalkozzam, és a Sop-
roni Egyetem Óvodapedagógia szakára 
beiratkozzam. Az itt megszerzett ismeretek 
nemcsak szakmai szinten adtak számomra 
segítséget, hanem gyermekem nevelésé-
ben is. Nemcsak anyai ösztöneim szerint 
nevelve ez által kisfiamat, hanem részben 
a szakirodalom szerint is. Ez a szerteága-
zó ismeretszerzés, a gyermekek nevelésébe 
vetett hitem segített a kitartó tanulásban. 
Szülőként és óvodapedagógusként is fon-
tosnak tartom, a gyermekek érzelmi in-
telligenciájának megalapozását, melynek 

legfontosabb korszaka a 3-6 éves korig 
tartó óvodás kor. Az érzelmi intelligencia 
meghatározó jelentőségű lesz gyermeke-
ink életében a sikerességük szempontjá-
ból, a jövőben a társadalomban betöltött 
pozíciójukat illetően. Ennek fejlesztésének 
leghatásosabb eszköze a mese és a játék, 
ami az óvodai nevelés részét alkotja. Ehhez 
adódik a felhőtlen gyermekkor megélése, 
a sokrétű ismeretszerzés, mely alapot ad 
gyermekeinknek az iskolai tanulmányaik 
megkezdéséhez. Óvodapedagógusként 
szeretnék hozzájárulni gyermekeik sze-
mélyiségfejlődéséhez, hogy a jövőben fel-
nőttként az itt megszerzett alapokra építve 
sikeres felnőttekké váljanak. A Répcelaki 
Százszorszép Óvoda mindezek elérésére 
remek lehetőségeket biztosít a tervszerű és 
tudatos programok szervezésével, a sokré-
tű tudásanyag átadásával óvodapedagógu-
sai által, melynek részese lehetek.

Bemutatkozásomat Vekerdy Tamás 
pszichológus idézetével zárom: „A mese 
nem elvezet a valóságtól, mint sokan gon-
dolják, hanem odavezet hozzá, mélyre ve-
zet a lelki valóság tartalmaiban, legyen szó 
szeretetről és gyűlöletről, a fent emlegetett 
életről és halálról, jóról és rosszról, küzde-
lemről.”

Sopronban végeztem a Benedek Elek Pe-
dagógiai Főiskolán. A Répcelaki Százszor-
szép Óvoda előtt az Szombathelyi Aréna 
Óvodában dolgoztam, ahol a néphagyo-
mány területén bővítettem a tudásomat, 
szakmai ismereteimet. Közel állnak hoz-
zám a néphagyományok, a zene-népzene, 
a kézműveskedés, a természet és a környe-
zetvédelem. Szívesen töltöm az időmet a 
szabadban. Gyermekkori szenvedélyem a 
tánc, ami még máig is megmaradt, főleg 

a néptáncot szeretem. Teljes mértékben 
elkötelezett vagyok az óvodapedagógus 
hivatás iránt, nagyon nagy szeretettel, 
odafigyeléssel foglalkozom a gyerekekkel. 
Fontosnak tartom, hogy a gyermekeket 
szeretetteljes, nyugodt, befogadó, de még-
is határozottságot sugárzó légkör fogadja 
és vegye körül az óvodában töltött idő-
ben. Igyekszem kiélni a kreativitásomat, 
amit sokszor egy adott kirándulásban 
vagy nagyobb feladat megszervezésében 
mutathatok meg. Nézeteimet, elveimet 
határozottan képviselem, de rugalmassá-
gomnak köszönhetően alkalmazkodom 
az aktuális változásokhoz, kezelem a min-
dennapokat. Alaptermészetem vidám és 
barátságos, ami segíti a megfelelő kapcso-
latot kialakítani a gyerekekkel, szüleikkel 
és a kollégákkal egyaránt.

Szabadidőmet a családom körében 
töltöm, sétálunk, kirándulunk és túrá-
zunk, a barátokkal találkozunk. Sokat és 
szívesen olvasok, szeretem a meséket, kri-
miket, szakkönyveket.

(Folytatás a 7. oldalról)
Mindannyian féltünk a fertőzéstől, 

mert láthatatlan, megfoghatatlan és ször-
nyen titokzatos dolog. Az óvodában és az 
iskolakonyhán dolgozó munkatársaink 
azonban ezt a luxust nem engedhették 
meg maguknak, mert azonnal egy másik 

üzemmódba kellett kapcsolni és tenni a 
dolgukat. Nem csak ebédet küldtek az em-
bereknek, hanem támogatást, bíztatást és jó 
érzést. Azt a jó érzést, hogy senki sem ma-
radt egyedül, van kire számítaniuk. Az étel-
kiszállításban segítségünkre voltak a Város-
gazdálkodás és a Művelődési Ház dolgozói. 

Még egy megjegyzést kell fűznünk az 
elmúlt időszakhoz. Répcelak Város pol-
gármestere, Szabó József és Fülöp Ildikó 
óvodavezető remekül működtek együtt 
ebben a nem szokványos helyzetben. 
Köszönjük minden érintett munkáját!

- ovi -
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PORTRÉ: KÁDI ATTILA

Apám sofőr volt, főleg kiránduló-
buszokat vezetett – igazi óriás a sze-
memben, világlátott ember. Olyanokat 
tudott mondani! „Egyszer majd elme-
hetsz fiam egy üzletbe, rámutathatsz 
bármilyen autóra, és mondhatod: Meg-
veszem!” Húúú, de kinevettük! Hiszen 
éveket kell várni egy kocsira! Ilyen so-
sem lesz! 

De bizony lett – ám ehhez még 
sok időnek kellett eltelnie. A kis 
Atti hamar letett arról, hogy ő is 
sofőrként a világot járja. „Amíg egy 
műhely hűvösében vagy melegében 
dolgozhatsz, ne csúszkálj az utakon!” 
– hangzott az újabb atyai bölcsesség. 
Mivel jó érzéke volt a bütyköléshez, 
esztergályosnak állt, a megyeszék-
elyre ment kitanulni a szakmát. Ki 
is tanulta jól. Akkoriban is voltak 
szakmai versenyek, nos, a megyében 
ezt ő megnyerte, és az országoson 
pedig hetedik lett – nem kis bosz-
szúságára. 

Az első hat helyezett automatiku-
san felszabadult, de azért így is nagy 
lett a respektem – sokat nem faggattak 
a záróvizsgán. És képzeld, Bianka lá-
nyom überelt engem: ő cukrászként 
olyan eredményt ért el, hogy nem kel-
lett záróvizsgáznia. Hát, az alma, meg 
a fája…

Beszéljünk egy kicsit a pecáról – 
nyaggatom -, elvégre erről vagy híres 
az utóbbi években Répcelakon. 

Csak annyira pecáztam akkoriban, 
mint sok más gyerek: mogyoróvesszőre 
szúrt damillal, amire hajtott gombos-
tű horgot kötöztünk, parafa dugóból 
készítettünk úszót, és kenyérgyurmát, 
vagy szöcskét tűztünk rá csalinak. Az-
tán elkerültem, és a suli alatt, mellett 
nem foglalkoztam ezzel. 

Persze, hogy nem, hiszen a szak-
mája szerelmese lett, meg aztán jött 
egy lány…, és hipp-hopp már itt 
is voltak a nyolcvanas évek, építke-
zés, nősülés, családalapítás időszaka. 
Ment a kaláka, a maszek, megszüle-
tett Szabina, Szabolcs és Bianka, elér-
kezett az évezred utolsó évtizede.

Szabi fiam olyan 5-6 éves lehetett, 
amikor rálelt egy régi pecabotra, és rá-
vett, hogy menjünk ki a tóra. Kimen-
tünk, és kint ragadtunk. A szenvedélye 
lett a horgászat. 

Attila pedig – ahogy jó szülőhöz 
illik – támogatta fia hobbiját, vitte 
mindenfelé, és közben szépen, csend-
ben mindent megtanult a vizek vilá-
gáról. Inverz család lettek: ő tanult a 
fia által. Megismerte a horgásztársa-
dalmat, és ők is őt. 

(Folytatás a 10. oldalon)

Mindig elromlik valami. Kell, 
aki megjavítja – gondoltam, mi-
közben mérgesem rángattam a 
kameraállványt egy forgatás köz-
ben. Kotyog, billeg, és nem fixál 
rendesen. Kéne valaki, aki ért 
a fémtárgyak megszereléséhez. 
Kádi Attilát nem ismered? – kér-
di tőlem valaki. Persze hogy is-
merem, szemüveges, mosolygós, 
van egy nagyon tehetséges fia – 
forgattunk róla – úgy 10 éve. Na, 
ő az embered. Oké, hát felhívom. 
Készséges, persze, segít, vigyem 
el hozzá az állványt. Elviszem. 
Attila óvatosan megrázogatja, 
kémleli, majd egy mozdulattal 
fejre állítja. Ott – mondja. Egy 
apró csavar bújik meg a szerke-
zet fonákján. Azt kell meghúzni. 
Pár apró mozdulat, és az állvá-
nyom ismét tökéletes.

Ilyen a világ is – apró dolgok teszik 
tökéletessé. Például egy ember, aki 
jó valamiben. Ért hozzá, és azzal fog-
lakozik. Pontosan tudja, hogy hol 
kell azt az apró csavart megigazítani. 
Amikor Attival beszélgetek, mindig 
ezt érzem. A hihetetlen tűpontos tu-
dást, amivel rendelkezik saját zónájá-
ban. Most is tudja, mit szeretnék tőle, 
oly könnyedén fog a történetmesélés-
be, mint ahogy Matula bácsi mesélt 
Tutajosnak és Bütyöknek – hogy is 
jutott eszembe ez az asszociáció???

Árvízi gyerek vagyok, ’65-ben szü-
lettem a sajtgyár háta mögé, egy kis 
házba. Nagyon korai emlékeim is 
vannak. Tisztán emlékszem a 69-es 
gázrobbanásra, hogy megmozdult a 
föld alattunk, és a bátyám, aki akkor 
kamasz volt már, felpattant a bicajra, 
és elnyargalt kikémlelni mi történt, mi 
meg anyámmal csak vártuk a híreket 
otthon, hogy vajon – alig pár évvel az 
áradat után – megint mi sújtott le ránk. 

A család ekkoriban költözött a 
Jókai utcában felépített új otthonba, 
ahol a nyílt tekintetű kisfiú értelme 
nyiladozni kezdett. 

Puskás Norbert elnök gratulál Kádi Attilának
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VOLTUNK – VAGYUNK – LESZÜNK EGYMÁSNAK!

boldogság, jólét vesz bennünket körbe, 
most 50 évesen már tudunk az öröme-
ink mellett kudarcainkról is mesélni, 
mindezt nem szemlesütve, hanem egy-
más előtt mosolyogva vállalva. Sokszínű 
érzelmek, sokszínű, egymást elfogadó 
emberek maréknyi csoportja voltunk – 
vagyunk – leszünk! 

Egy 30 fős répcelaki általános isko-
lai osztály 14 éveseiként kirepülve 
a középiskolába ígéretet tettünk, 
hogy 5 évente általános iskolai osz-
tálytalálkozót tartunk. Eltelt 35 év, 
most 50 évesen büszkék vagyunk 
arra, hogy azon kevesek közé tar-
tozunk, akik állják a szavukat. 
Igaz mindenki másképp emlékezik, 
hogy hányszor, melyik évben, ak-
kor ki jött el vagy maradt távol, de 
mindig szakítunk időt egymásra. 

Így volt szeptember 12-én is, amikor 35 
év után újra osztálytalálkozót tartottunk. 

Az általános iskola előtt találkoztunk, 
külön öröm volt számunkra, hogy ve-
lünk tartott osztályfőnökünk, Szekér 
Györgyné Eti néni. Az iskola felújítása 
miatt csak a főbejárat előtti fotózásra 
volt lehetőségünk. Ezt követően a csá-
nigi és nicki temetőbe mentünk, hogy 
virágot helyezzünk, együtt emlékezzünk 
két osztálytársunkra, akik már nem le-
hetnek közöttünk. 

Ezt követte a közös vacsora. Hajnali 
kettőig együtt maradtunk anekdotáz-
va, néha elszomorodva és újra nagyo-
kat nevetve. Most már tudjuk, hogy 
az évekkel ezelőtti osztálytalálkozókon 
még mindannyian görcsösen mutat-
tuk milyen csodálatos karrier, családi 

(Folytatás a 9. oldalról)
Előbújt belőle az a pedagógus, 

ami már korábban is éledezett: elő-
ször, amikor felsőbb éves diákként 
segédkezett a suliban a szakoktatók 
mellett; másodjára, amikor maga 
is szakoktatói képesítést szerzett az 
iparkamaránál, hogy munkahelyén 
inasokkal foglalkozhasson. Vannak 
emberek, akik oktatásra születnek. 
Atti ilyen. Valószínűleg ezt érezte 
benne Dóczi Attila is, amikor meg-
kérte, hogy a felújított Rába Termé-
szetházban meséljen a diákoknak a 
Rába élővilágáról. Lenyűgöző előadás 
lehetett, hiszen Farkasné Tóth Mária 
tanárnő ennek hatására kérte fel az is-

kolai szakkör megtartására. Ő pedig 
boldogan vállalta. 

Szabolcs lassan kinőtt engem, már 
nem kellett annyit segédkeznem mellet-
te. Így azonban újra kamatoztathat-
tam tudásomat, újra lettek gyerekeim. 
Nagyon büszke vagyok jogász lányom-
ra, Szabinára, aki éppen olyan makacs, 
mint én; Szabira, aki remek szakember 
lett, és immár önálló életet él; és Bian-
kára, aki túlszárnyalta az eredményei-
met; de legalább olyan boldogsággal töl-
tött el az is, hogy kétszer is felállhattam 
a dobogóra a répcelaki horgászcsapattal, 
akik a megye legjobbjai lettek. 

Atti csodabogár, a fejébe vette, hogy 
– bár a szövetség ajánlása szerint a hor-

gászszakkört harmadikos korban ajánlott 
elkezdeni – ő bizony a kisebbeknek is tart 
foglalkozást. Mivel ők még nem tudnak 
írni-olvasni, Attila bácsi hal-puzzle-t ké-
szít, és vicces ábrákkal ülteti el a tudás 
alapjait a lurkók fejében. A halak tiszte-
letére, és az őket körülvevő élővilág vé-
delmére, szeretetére nevel. Igazítja a pici 
csavarokat. Azzal foglalkozik, amihez ért, 
és ami boldoggá teszi.

A Sporthorgász Egyesületek Vas Me-
gyei Szövetsége rendkívül nagyra értékeli 
Kádi Attila munkásságát – ennek a meg-
becsülésnek adták jelét az általuk adható 
legmagasabb kitüntetés, a Vas megye 
horgászsportjáért díszoklevél adomá-
nyozásával.  Winkler Krisztina

2020. szeptember 12.
Alsó sor, balról jobbra: Horváth Zsuzsanna, Varga Mónika, Szekér Györgyné, 
Illés Gizella, Kovács Mária, Teke Andrea, Simon Anita.
Középső sor: Molnár Judit, Bárdosi Tímea, Németh Ilona, Pataki Ferenc, Varga János.
Felső sor: Horváth Bernadett, Horváth Szilvia, Tengölics István, Kövesi János, Varga 
András. Aki a fotózásról lemaradt, később csatlakozott: Mészáros Hajnalka, Kiss Zsolt

1985. június 17.
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OLTALOM A ZIVATARBAN

Ma nehezen megragadható ez az ün-
nep. Ez a nagy sokaság. Meghatottság, 
öröm, amit akkor érezhetett a répcela-
ki evangélikusság. Ezekben a hetekben 
annyi minden inkább távol tartana 
minket a templomtól. Bizonytalan-
ság. Óvatosság. Jogos érzések. Persze, 
ott van a másik oldal is. Talán ma már 
kevésbé vagyunk képesek az áldozatho-

Esős, komor őszi napnak indult. Olyan igazi novemberi idő volt. Bár, ha 
valaki az égről a répcelaki utcákra fordította tekintetét, akkor rögtön érez-
hette, hogy ez nem egy szokványos őszi nap. Sürgés-forgás mindenütt. 
Hullámzott a sokaság. A távolban már feltűnt a közeledő lovas bandérium 
és úri fogatok kíséretében érkező Karsay Sándor püspök úr. Kund Sámu-
el, a gyülekezet lelkésze a lelkészlak kapujában fogadta a főpásztort, míg 
ünnepi ruhába öltözött hajadonok köszöntötték repkény koszorúval püs-
pök urat. A régi imaházból átvonulva az ezeregyszáz lélekből álló ünneplő 
gyülekezet nem fért be az impozáns új templomba. Kulcsok átvétele, mag-
vas prédikáció, hálaadó szónoklat, szentségek kiszolgáltatása. Igazi ünnep. 
Délutánra az ég is kiderült. Ilyen nap volt százötven éve november 13.

RÉPCELAKI LELKI SZÁLAK... 

A nehéz körülmények ellenére, kö-
szönöm az Egyházi hozzájárulás 
befizetését a Kedves Híveknek. Ez 
egyrészt egyházi előírás, másrész a 
lelkiismeret és az igazságosság dolga. 
Nyilván Répcelakon mindig vannak 
új lakók, akik katolikusként szeretné-
nek a katolikus közösséghez tartozni. 
Kérem, bátran keressenek minket, ve-
gyék fel a Plébániával a kapcsolatot.

Az on-line időszak legnagyobb 
vesztese a szentségi Úr Jézus! Buzdí-
tok Mindenkit a szentségi életre, aki 
megteheti életállapotbeli akadály nél-
kül, hogy él vele, mivel ez minőségi lel-
ki élet és felelősség egyben. A szentgyó-
nás szentségéhez bármikor lehet járulni, 
a plébános meg fogja tudni oldani. 
A szentségi böjt nem azt jelenti, hogy 
tartózkodom az oltáriszentségtől. Abba 

Kedves Testvérek! A Covdid-19 járványügyi helyzet átrendezte a keresztény 
életünket is. Ennek ellenére: a személyes megszólításokon túl, továbbra 
is igyekszünk mindenkit tájékoztatni programjainkról, fejleményekről, 
gondjainkról, örömeinkről és köszöneteinkről – plébániánk facebook ol-
dalain, templomi hirdetőtábláinkon vagy e-mailben.

idéntől a hagyományos formában a 
megváltozott körülmények miatt is. 
De novembertől havi egy alkalom-
mal oratórium lesz majd a péntek esti 
szentmisével egybekötve a répcelaki 
hittanosoknak, a „vidékieknek” pedig 
marad egy hétköznapi misés találkozás. 
Nyilván a bérmálkozásba is beleszámít 
majd. A járványhelyzet miatt nem kell 
aggódni, bármilyen szabadtéren is meg 
tudjuk oldani az elsőáldozást és bérmál-
kozást. Meg hát a plébániánk minden 
ügye Újév napja óta a Szűzanya Szep-
lőtelen szívének oltalmában áll, mert 
ünnepélyesen, a szentmisékben neki 
ajánlottam fel. Így érdekes lehet, aho-
gyan meg kell oldani a feladatainkat, de 
lehetetlen küldetés nem!

A tanév rendkívül izgalmas módon 
kezdődött el, de hát a gyerekek a jövő, 
és a jövőt boldoggá kell tenni! „A vi-
lág minden gyermekkel újrakezdődik.” 
(Henry David Thoreau)

Áldás kedves Rátok!
Szakál Szilárd

plébános

tessék belegondolni, ha a gyermekek 
azt látják, pláne az elsőáldozók, hogy 
a felnőtt keresztények számára a lényeg 
lényegtelen, akkor ők hogyan higgyék 
el, hogy a rendszeres szentgyónással és 
szentáldozással, sokkal közelebb kerül-
hetnek az Úr Jézushoz? 

A legjobbakat remélve az elsőál-
dozások időpontja: 2020. október 4. 
Nick, október 11. Uraiújfalu, október 
25. Répcelak. A bérmálkozás időpontja 
Répcelakon: október 18. de 10 óra. (A 
vámoscsaládi miserendet érinteni fogja.) 
Köszönöm a kedves Hívek megértését!

Terveink: szeptember végén a mos-
tani 3. osztályosoknak lesz szülői ér-
tekezlet, mert el kell indítani őket is 
az elsőáldozási felkészítőn hónapról 
hónapra, a következő májusra. Sajnos 
a fakultatív hittanóráktól búcsúztunk 

zatalra? Az elköteleződésre? A felelős-
ségvállalásra? Nincs is már helyünk a 
templomban? 

Pedig ugyanaz az Isten vár min-
ket is, aki miatt elődjeink templomot 
emeltek. Ugyanaz az Isten hív, aki any-
nyiszor újat kezdett velünk. Krisztus-
hoz lehet otthon is imádkozni, lehet a 
természetben is csodálni, de mennyivel 

felemelőbb a hívek közösségében, a 
templomunkban Vele találkozni. Ott 
összegyülekezni és az Ő erőt adó áldá-
sával tovább indulni. Még ezekben a 
nehéz időkben is, minden vihar ellené-
re. Hiszen Ő óv és véd nemcsak százöt-
ven éve, hanem a kezdetektől egészen 
az örökkévalóság felé. Benne bizakod-
hatunk, ahogy Ézsaiás írja: Mert erős 
vára vagy a nincstelennek, erős vára a 
szegénynek a nyomorúságban, oltalom a 
zivatarban.

Erős vár a mi Istenünk!
---------------------------------------
150 éves a répcelaki evangélikus 

templom. Ünnepi istentisztelet no-
vember 15-én 10 órakor.

Hálás szívvel köszönjük a célado-
mányokat templomunk homlokzatá-
nak és tornyának külső felújítására!

Baranyay Bence lelkész
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RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET 
– 2020 ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT

Júliusban sor kerülhetett egy telje-
sítménytúra jellegű versenyre ún. ta-
meshiwarira Várpalotán, ahol 12 km 
hegyi terepen 15 erőnléti feladatot 
kellett időre teljesíteni. Korosztályában 
az első helyen végzett Bognár Luca és 
ezüstérmes lett Bogdán Brúnó!

A karantén időszak a Rakurai egyesületet sem kímélte, de meg nem tudta 
törni. Az online oktatás példáján buzdulva heti több alkalommal is on-
line edzéseket tartottunk, ahol rendszeresen nagy számmal vettek részt a 
karatékák. Versenyek ebben az időszakban természetesen nem is voltak. 
Amikor a jogszabályok megengedték, kinti edzésekbe vetettük bele ma-
gunkat, és elmondható, hogy a lelkesedés nyár végéig is kitartott, mert 
nagyon nagy létszámmal voltunk minden edzésen.

A nyár nem múlhatott el a balaton-
lellei edzőtábor nélkül 48!! Rakurai-os 
résztvevővel már 9. alkalommal közö-
sen a kapuvári Castrum Egyesülettel 
valamint budapesti Ippon dojoval. 

Augusztus 15-e az egyesületben életé-
ben meghatározó dátum…több éves (10 

év) gyakorlás után két répcelaki ifjú telje-
sítette a fekete öv követelményeit, és sike-
res vizsgát tett az országos Dan kollégium 
előtt, és ezzel a Dojo életében az első feke-
te övesek: Bernáth Evelin és Kovács Gergő. 

Október közepén tervezzük meg-
rendezni a X. Rakurai kupa gyerek, ser-
dülő és ifjúsági karate versenyt, aminek 
a Répce Sportcsarnok fog otthont adni.

A számmisztika kedvéért a dátum 
2020.10.10. … de ez a dátum nagyon 
közel van egy olyan évfordulóhoz, ami 
2020.10.20, amikor is a Rakurai Dojo 
10 éves évfordulóját ünnepelheti!

 dr. Bogdán Olivér

A RÉPCE SPORTCSARNOK HÍREI

Az előrehozott festések, kézilabda-
kapu-cserék, javítások, nagytakarí-
tás, fertőtlenítés közben készültünk a 
vendégek biztonságos újrafogadására. 
A sportcsarnokot felszereltük különfé-
le fertőtlenítőszerekkel, valamint egy 
olyan ózongenerátorral, amely a bak-
tériumok, vírusok 99,99 % elpusztítja. 

 Ebben az időszakban – mintegy 
előre menekülve – elkezdtünk szervez-
ni többek között egy olyan őszi ren-
dezvényt, az I. Répcelaki Küzdősport 
Gálát, amilyenre még nem volt példa 
sem a sportcsarnok, sem pedig a város 

Túlzás nélkül mondhatjuk, derült égből villámcsapásként ért bennünket, 
amikor március 16-án (határozatlan időre) kényszerűségből teljesen be-
zártuk a Répce Sportcsarnok kapuit. A 2017. júniusi átadás óta mindössze 
maximum pár olyan egybefüggő nap volt az az időszak, amikor – például 
karbantartási okokból – egyáltalán nem használhatta a létesítményt a vá-
ros és a környék lakossága, így olyan helyzetben találtuk magunkat, ami 
merőben szokatlan volt kis csapatunk számára. 

hulláma által is kísértett eseményt, il-
letve azt, hogy jó döntés volt-e belevág-
ni a megszervezésébe. Természetesen 
bizakodással várjuk azt is, hogy a ha-
gyományos, közkedvelt teremsportok, 
azaz a kézilabda- és kosárlabda- baj-
nokságok is elindulhassanak, és meg-
rendezésre kerüljön a jubileumi Raku-
rai karate-kupa október 10-én. 

 Augusztusban egy nagy, de öröm-
mel vállalt kihívást is kaptunk, miu-
tán az általános iskola felújítása miatt 
befogadtuk ideiglenesen az intézmény 
gazdasági irodáját és dolgozóit, szep-
temberben pedig a vezetőség is átette 
hozzánk a székhelyét, valamint a test-
nevelésórák mellett Talabér Sándorné 
osztályfőnök negyedikesei vették bir-
tokba átmenetileg (hagyományos ta-
nórák céljára) az emeleti V.I.P. termet/
klubszobát. 

Gallen Ervin létesítményvezető 

életében (tervben vannak természete-
sen egyéb programok is). A tervezést 
külső szervezők, támogatók, illetve a 
Répcelaki Rakurai Karate Egyesüket 
bevonásával még áprilisban, a karantén 
időszak közepén kezdtük meg, így kö-
zel sem volt egyszerű feladatunk, már 
a dátum „belövése” is komoly fejtö-
rést okozott, és az elmúlt hónapokban 
többször is kénytelen voltunk teljesen 
átírni a forgatókönyvet. A Répcelaki 
Hírmondó megjelenésekor már tudni 
fogjuk, hogy sikerült-e végül megren-
dezni a koronavírus-járvány második 

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

Ahogy az élet minden területét, úgy a sport világát is rendkívül érzékenyen érintette a 
koronavírus-járvány, illetve a pandémiát kísérő korlátozások, amelyek hatására olyan 
időszakon vannak túl Répcelak sportszerető lakosai, amelyet a mi generációnk még sosem 
tapasztalhatott meg. A bezárkózás heteiben, hónapjaiban bizony még inkább megérez-
hettük, hogy a sport, a mozgás, a közös szurkolás, a mérkőzések izgalma milyen nagy 
örömforrást jelent számunkra, és mennyire fájdalmas megélni ennek a hiányát…

Labdarúgás
A márciusi hidegzuhanyként érkező rendel-
kezések – amelyek egyik legdrasztikusabb 
szegmense a bajnokságok egyik pillanatról a 
másikra történő, eredmények nélküli lezárá-
sa volt – a Répcelaki Sportegyesületen belül 
egyértelműen az ifjúsági labdarúgócsapatot 
érintette a legfájdalmasabban, ugyanis id. 
Tóth Zsolt és Graszl Károly trénerek fiai már 
csak egy karnyújtásnyira voltak attól, hogy 
az első helyen, azaz aranyéremmel zárják a 
megyei I. osztályú bajnokságot, így rosszabb-
kor nem is üthetett volna be a vírushelyzet. 
A Répcelaki SE vezetősége természetesen 
nem mehetett el szó nélkül a hosszú évek 
óta nem látott remek eredmények mellett, és 
külön ünnepség keretében tüntette ki a fi-
atalokat, akiket mindannyian bajnokoknak 
tekintünk! Reményeink szerint a játékosok 
tehetsége, lelkesedése nemcsak egy kvázi baj-
noki címben teljesedik ki, hanem egy teljes ér-
tékű szezon végén is sikerül a csúcsra érniük. 
Erre minden esély megvan, miután a kény-
szerűségből hosszúra nyúlt szünetet követően 
is ott folytatta a gárda, ahol márciusban ab-
bahagyta, ugyanis lapzártánkkor, 3 fordulót 
követően holtversenyben állt a tabella élén 2 
győzelemmel és 1 döntetlennel.
A felnőtt alakulat a 4. helyen állt akkor, 
amikor lefújták a 2019-20-as idényt, nyár 
közepén pedig egy sok téren átalakult, meg-
fiatalított keret kezdte meg a felkészülést az 
újabb bajnokságra. Ahogy Balassa Péter, az 
alakulat trénere (és most már újra játékosa 
is) többször hangsúlyozta, a fiatalítás nem lesz 
zökkenőmentes, és hullámzó teljesítményre 
kell számítani. A holtidényben távozott Rép-
celakról Pető Martin, Horváth Bence, Bali-
kó Benjamin, Szabó Bence, Varga Tamás és 
Németh Gábor. Az érkezők között Tokaji 
Dávidot, Tokaji Dánielt (Sárvár), Tóth Jenőt 
(Ausztria), Sipos Bencét, Havasi Józsefet, Né-
meth Bencét, Bényei Dominiket és Baranyai 
Kevint (Illés Akadémia) köszönthetjük.
Az idény a Magyar Kupával, és egy fájó, táp-
láni kieséssel indult, majd jött a Vas Megyei 
Kupa, és egy 11-es párbajban megnyert hazai 
ütközet a Körmend ellen. A Rába-parti város 
együttese ellen egy héttel később már bajno-
kin léptek pályára labdarúgóink, a találkozó 
pedig egy kifejezetten bravúros, idegenbeli 
5-2-es sikert hozott. A gépezetbe sajnos ezt 
követően egymás után két alkalommal is 

porszem került (vereség a Vasvár, majd az 
Egyházasrádóc ellen), így cikkünk írásakor a 
gárda a 17 csapatos bajnokságban a 10. po-
zíciót foglalja el.
Kosárlabda
Ha vannak, akik az ifjúsági labdarúgók mel-
lett szintén bánkódhattak a bajnokság meg-
szakítása miatt, azok a Szombathely városi, 
város környéki bajnokságban szereplő felnőtt 
férfi kosárlabdások. Az előző idény rájátszá-
sába fordulva egyértelműen felfelé ívelő tel-
jesítményt nyújtott a lelkes együttes, és jó 
esély volt arra, hogy harmadik szezonjukban 
sikerül elmozdulni a tabella végéről, de sajnos 
nem volt mód arra, hogy realizálódjanak a 
remények. A továbbra is Szilágyi Zoltán edző 
irányításával készülő csapat magja nem vál-
tozott az elmúlt időszakban, és a megszokott 
motivációval várja a keret a várhatón októberi 
bajnoki rajtot.
Kézilabda
A március 16-i kényszerű bezárkózást meg-
előzően a serdülő kézilabdások vívták az 
utolsó mérkőzést a Répce Sportcsarnokban 
(ekkor már zárt kapuk mögött, nézők nélkül), 
és ők tértek vissza az elsők között nyár elején, 
a létesítmény újbóli megnyitásakor. Az egyik 
legdinamikusabban fejlődő szakosztály úgy 
tűnik, sikeresen, komolyabb visszaesés nélkül 
élte túl az edzésmentes időszakot, ez pedig 
nagyban köszönhető az edzői garnitúrának, 
miután a stáb folyamatosan állította össze és 
küldte ki az otthoni tréningekre vonatkozó 
utasításokat, majd az első adandó alkalommal 
elindították a közös edzéseket.
A trénerek között számszerűleg minimális, 
ugyanakkor igen csak lényeges változások 
történtek az elmúlt időszakban. Az U11-es 
csapathoz érkezett a fertőszentmiklósi Kovács 
Georgina, valamint a felnőtt gárda vezetésére a 
kapuvári Horváth Istvánt kérte fel Turai Lász-
ló szakosztályvezető. Apropó felnőtt együttes: 
két rutinos játékos, Mészáros-Varga Brigitta 
és Móricz Virág befejezte az aktív kézilabdát, 
Sipos Patrícia Bősárkányba igazolt, a megüre-
sedő helyekre pedig a szombathelyi Haladás 
sajnálatosan megszűnő női szakosztályából 
(egészen pontosan az ifjúsági különítmény-
ből) érkezett Szár Dzsenifer, Falussy Flóra, 
Szabó Katalin, Sulyok Csenge, illetve a Győr 
gárdájából Major Zoé. A csapat összetétele 
kifejezetten fiatal, így nagy elvárásokat nem is 
támaszt a szakvezetés, azonban bízunk benne, 
hogy így is egy sikeres szezon elé nézhetünk.

Teke
A tavasz folyamán igen komoly érvágáson 
esett át a Szuperligás tekecsapat, miután Zala-
egerszegre szerződött az elmúlt hónapokban 
makacs sérüléssel küzdő ötszörös világbaj-
nok, Kakuk Levente. Kiss Zsolt edző/szak-
osztályvezető komoly energiákat mozgósított 
annak érdekében, hogy pótolja a klasszis játé-
kost. Itt érdemes megemlíteni, hogy mint sok 
más klub, a Répcelaki SE is kevesebb anyagi 
forrásból kénytelen gazdálkodni, ez pedig 
minden szakágunkat, így a tekét is érezhető-
en megrázta, így befutott, rutinos játékosok 
helyett sokkal inkább feltörekvő, fiatal tehet-
ségek szerződtetése volt a koncepció. Ugyan a 
bajnokság lapzártakor még nem rajtolt el, de 
a felkészülési tornák, mérkőzések alapján úgy 
tűnik, hogy mind az FTC-ből érkező Bíró 
Partik, mind pedig a győri mezt répcelakira 
cserélő Tóth Áron leigazolása kifejezetten jó 
döntés volt. Az említett nyári versenyek során 
parádézott a fiatal, motivált különítmény, így 
bizakodva várhatjuk a szeptemberi bajnoki 
nyitányt, a dobogós célok pedig egyértelmű-
en reálisak lehetnek. Rossz hír, hogy annak 
ellenére, hogy a csapat elindulhatott volna 
idén is a harmadik számú európai klubtor-
nán, az NBC-kupán, a nemzetközi szövet-
ség augusztus végén (a koronavírus-járvány 
miatt) lefújta ezt, és az összes ilyen jellegű 
megmérettetés.
Futsal
Első idényét remek teljesítménnyel, regioná-
lis bajnokként zárta a 2019 nyarán alakult, 
gazdaságilag teljesen önálló lábakon álló fut-
salcsapat (a relatíve kevés induló miatt még a 
korlátozások előtt lezárulhatott ez a versenyfu-
tás). Sajnos a teljes siker itt is elmaradt, miután 
a feljutásról döntő osztályozó párharcra már 
nem kerülhetett sor, az ok pedig természete-
sen a COVID-19 volt. A folytatás így sokáig 
bizonytalan volt: az illetékes szövetség hosszú 
időn át lebegtetett egy esetleges osztályvál-
tási lehetőséget, ezzel párhuzamosan pedig 
Halmos Máté szakosztályvezető igyekezett 
szponzort, támogatókat találni az NBII-es 
induláshoz. Végül egyik opció sem valósult 
meg, viszont a Sárvár FC, illetve a bázist adó, 
tavaly októberben átadott, komoly pénzügyi 
háttérrel rendelkező Sárvár Aréna olyan erős 
ajánlattal, valamint a jövőre vonatkozó anyagi 
és egyéb garanciákkal kereste meg Halmost, 
hogy az ambiciózus, komoly álmokat, ter-
veket szövögető sportvezető – nehéz szívvel, 
hosszú gondolkodás után, sokáig kivárva – a 
váltás mellett döntött. Arra sajnos esély sem 
volt, hogy a szűkülő büdzséből gazdálkodó 
Répcelaki SE hasonló konstrukciókkal tudja 
maradásra bírni a rövid idő alatt népszerűvé, 
elismertté váló, Répcelakra már-már hazajáró, 
szombathelyi Halmost. A szakosztály ennek 
ellenére tovább szeretne üzemelni, a vezetését 
pedig az a Lévay Gergely veszi át, akit az el-
múlt években a Szarka Zoltán Teremlabdarú-
gó Emléktornák kapcsán ismerhettünk meg.

Gallen Ervin

1326. évfolyam 2. szám 2020. szeptember



A MOZGÁSSZERVI FÁJDALMAK CSILLAPÍTÁSA

A különböző hatóanyagú ún. nem szte-
roid gyulladásgátló gyógyszereknél fenn-
áll a lehetősége a különféle pl. szív-és 
érrendszeri, gyomor- és bélkárosító, máj-
károsító mellékhatásoknak. Ennek mini-
malizálása érdekében fontos, hogy…

● ne csak gyorsan bekapjuk a tablet-
tát, hanem egy pohár vízzel és NE éhgyo-
morra vegyük be, ezzel elkerülve a nyelő-
cső és a gyomor irritációját

● ha lehet, válasszunk inkább külső-
leges készítményt! Több fájdalomcsilla-
pító hatóanyagnak forgalomban van gél, 
krém vagy tapasz gyógyszerformája is. 
Hatásuk vetekszik a belsőleges formáéval, 
azonban elkerüli a gyomor- és bélrend-
szert, így csökkentve a mellékhatást

● a lehető legkisebb dózisban, a le-
hető legrövidebb ideig alkalmazzuk a 
fájdalomcsillapító gyógyszereket! Tehát 
minél hosszabb ideig, minél nagyobb 
adagokban szedi valaki, annál nagyobb a 

Beköszöntött a tavasz, egyre több időt töltünk a szabadban, kertészke-
dünk, dolgozgatunk a ház körül. A mozgásszegény tél után megterhelő 
lehet, fájdalmakat okozhat a kerti munka, a meglévő mozgásszervi pana-
szok felerősödhetnek. Fontos a megelőzés: bemelegítés, pihenés, ám ha 
kialakult a fájdalom, attól mielőbb szeretnénk megszabadulni. Rengeteg 
recept nélkül kapható fájdalomcsillapító készítmény áll rendelkezésünkre. 
Néhány dolog, amire érdemes odafigyelni.

mellékhatások kialakulásának a rizikója. 
Ha a vény nélkül kapható gyógyszerek 
használata nem hoz javulást 5-7 napon 
belül, orvoshoz kell fordulni!

● több gyógyszer ugyanazt a ható-
anyagot tartalmazza, erről mindig tájé-
kozódjunk! pl. ibuprofen hatóanyagú 
gyógyszerek: Advil, Algoflex, Dolgit, 
Brufen, Ibumax, Dolowill... Ne szedjünk 
egyszerre többféle fájdalomcsillapító ké-
szítményt! Ez is növeli a mellékhatások 
megjelenésének kockázatát

● egyes állandóan szedett gyógyszerek 
hatását befolyásolják más gyógyszerek. 
Pl. véralvadásgátlók (növelik a vérzési 
időt), cukorbetegségre szedett gyógysze-
rek (megemelik a vérszintet), vízhajtók 
(növelik a vese terhelését). A gyógyszer-
tárban mondja el, hogy milyen gyógysze-
reket szed egyidejűleg!

● egyes alapbetegségekben ellenjavall-
tak pl. gyomor- bélfekély, vese-májelég-

telenség, szív-agyi keringési zavar. Egyéb 
alapbetegségek pl. asztma, cukorbetegség, 
bélgyulladás esetén konzultáljon orvosá-
val!

● terhességben nem javasoltak a nem 
szteroid gyulladáscsökkentő tabletták, de 
még a krémek, tapaszok sem, helyette 
inkább egyes gyógynövény tartalmú kré-
mek választandók

● javasolt lehet „gyomorvédő” sze-
dése is. Ha valakinek krónikus fájdalmai 
miatt, hosszabb távon kell olyan fájda-
lomcsillapítót szednie, amely gyomor-és 
bélkárosító mellékhatású, az orvos ren-
delhet mellé gyomorsavtermelést visz-
szaszorító gyógyszert, így csökkentve a 
mellékhatás kockázatát.

Fájdalommentes, szép tavaszt kívá-
nok mindenkinek!

Dr. Varga-Török Viktória
szakgyógyszerész

(Kedves Olvasók! A cikk a márciusi 
Hírmondóba íródott, amely a rendkívüli 
helyzet miatt nem jelent meg. Bár az írás-
ban említett évszak most nem aktuális, a 
cikkben leírt információk annál inkább 
hasznosak, fontosak, ezért változtatás nél-
kül adjuk közre az írást. És bár a természet 
már őszbe csavarodott, tavasz lesz jövőre 
is!) – szerk.-

Mottó: A tavaszt ôsszel kell elôkészíteni…

ÔSZI TEENDÔK A GYÜMÖLCSÖS KERTEKBEN

A lombhullást követően fordítsunk gon-
dot a lehullott levelek összegyűjtésére és 
megsemmisítésére. Ássuk vagy égessük 
el (esetleg gondosan komposztáljuk), 
ugyanis egyes kártevők és kórokozók 
telelőhelyeként szolgálhat az otthagyott 
lomb, ahonnan tavasszal előbújva, kifej-
lődve megkezdik károsításukat!

Nagyon fontos megelőző jellegű vé-
dekezési lehetőség a gyümölcsmúmiák 
eltávolítása a kertből (mélyre elásás v. 
szemétgyűjtőbe helyezés stb.). Ellenkező 
esetben ezek szintén fertőzési források 
lehetnek a következő évben (pl. csonthé-
jasok, birs virágfertőző moniliája).

Az ősz beköszöntével a természet 
lassan nyugovóra tér, ezzel azon-
ban a növényvédelmi feladataink 
még nem fogytak el teljesen.

mái ellen). Célszerű ezek készen kapható 
gyári kombinációjának alkalmazása (pl. 
olajos rézkén).

Az áztatás-szerű lemosó permetezést 
akkor végezzük el, amikor a lomb már 
félig lehullott a fákról, 5°C feletti száraz 
napokon, hogy a permetlé rászáradjon 
a növények felületére a törzstől az ágak 
végéig.

Hasznos védekezési lehetőség a gyü-
mölcsösökben az ún. hernyófogó övek 
(ragacsos hernyóenyves lapok, hullámpa-
pír) használata még az őszi időszakban is 
a telelőre vonuló kártevők (pl. araszoló-
lepkék), s azok különféle fejlődési alakja-
inak összegyűjtésére. Az öveket erősítsük 
szorosan a fák törzsére 20-100 cm-es ma-
gasságban, s legkésőbb december végéig 
távolítsuk el, majd égessük el őket.

Dr. Dömötör János
növényvédelmi szakmérnök

Hasonló jellegű tevékenység a beteg, 
száradófélben lévő, esetleg rendellenes el-
színeződést mutató ágrészek eltávolítása 
és megsemmisítése ( pl. moniliás szára-
dás a csonthéjasokon, tűzelhalás az alma-
termésűeknél stb.).

Az utóbbi évek enyhe teleinek kö-
vetkezménye a károsítók felszaporodása, 
ezért egyre nagyobb jelentőséggel bír az 
őszi lemosó permetezés elvégzése (a kö-
telező tavaszi kiegészítésére) a tenyészidő 
végén (szeptember vége, november eleje 
között).

Erre a célra réz- (baktériumos beteg-
ségek és veszélyes gomba károsítók, mint 
pl. peronoszpóra, tűzelhalás, levélfod-
rosodás, monilia ellen) és kéntartalmú 
(lisztharmat áttelelő képletei ellen, atkák 
gyérítésére) permetezőszereket használ-
junk, kiegészítve olajos készítménnyel 
(kártevő rovarok különféle fejlődési for-
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A Radó-emlékház parkja

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató  Nonprofit Kft. hírei

ÔSZI KÉSZÜLÔDÉS

Nyári virágaink sem viselték jól az 
aszályos időszakot. Kőládáinkban, a 
felmelegedett szegélyektől, a kevés eső-
től meggyötörve is megpróbáltak díszei 
lenni a városnak. Idén a Vinca tűrte a 
legrosszabbul a szárazságot. 

A virágágyások megújulására októ-
berben kerül sor, vegyes színű árvács-
kákat és tulipánhagymákat ültetünk 
majd. Az őszi munkálatok során a 
fűnyírás és gyomlálás még sok mun-
kát adnak számunkra. Ezek a teendők 
bővültünk a Radó kerttel, mely közel 
3300 négyzetméter gondozandó zöld-
felülete is ránk vár hétről hétre. A kert-
ben sokféle növény található, melyek 
ápolásra szorulnak. A kerítések mellett 
ültettünk magasra növő babérmeggyet, 
tiszafát, különböző virágzó bokrokat. 

Az idén hőségriadó mentes, vi-
szont annál inkább aszályos nya-
runk volt, amit legfőképp a ta-
valyi ültetésű fák sínylettek meg. 
Több közülük ki is pusztult. Ez-
úton szeretném megkérni a lako-
sokat, hogy akinek az ingatlana 
elé ültetve lett fa, legyenek szíve-
sek azokat öntözni. Heti pár vö-
dör vízzel csodát lehet művelni, 
melyet pár év múlva fáink fog-
nak „megköszönni” árnyékukkal, 
gyümölcsükkel. Sajnos cégünk 
már nem tudja teljesíteni ezt a fel-
adatot rendszeresen, mivel közel 
150-200 fáról van szó. Egy szebb 
városkép, saját környezetünk ér-
dekében segítsenek! Az év során 
elöregedett fák kivágására is sor 
került, többek között az óvoda 
udvarán, és a Bartók Béla utcá-
ban. Természetesen ezek helyett 
lesznek ősszel pótlások. A négy nagy virágágyásba középen te-

rülő mirtuszlonc található, melyet je-
lenleg petúnia szegélyez. Az emlékhá-
zat körülvevő részen rózsák, a rézsűkbe 
pedig henye boróka és szőnyegmadár-
birs került. Ezeken túl még több mint 
40 darab fát, többek közt díszkörtét, 
gömbszivarfát, vadgesztenyét, kőrist, 
és még sok egyéb fafajtát ültettünk el. 
Itt szeretném megköszönni dolgozóink 
odaadó munkáját, akikkel a napi teen-
dőinken felül még ezt a szép kertet is 
létre tudtuk hozni.

Ősszel megkezdődik és sokáig tart a 
lombhullás. A közparkokban lehullott 
lomb összetakarítása és elhelyezése is 
nagy feladat lesz még az ősz folyamán. 
A lakosság számára jó lehetőség a „zöld 
zsák” megvásárlása. A gyűjtőzsákhoz 
való hozzáférést mi is igyekszünk segí-
teni. Akinek nagyobb kertje van, érde-
mes komposztálni a faleveleket.

Az őszi, téli, tavaszi időszakban is-
mét lesz lehetőség ágaprítás igénybe-
vételére, illetve a zöldhulladéklerakó 
– udvarban, zöldhulladék elhelyezésére. 
Erről és egyéb szolgáltatásainkról hon-
lapunkon (www.varosuzem-repcelak.
hu) is tájékozódhat.

Az iskola felújítása miatt a Répcelaki 
Művelődési Ház és Könyvtár nem tud 
helyet biztosítani a két-három hetente 
megrendezett vásároknak, ezért ezeket 
áthelyeztük a Répcelaki Vásártér fedett 
területére. Vásárterünkön továbbra is 
várjuk önöket sok szeretettel a pénteki 
piacnapokon is széles választékkal.

Javaslataikkal, észrevételeikkel és 
kéréseikkel keressenek minket biza-
lommal! Célunk továbbra is Répce-
lak közterületeinek gondozottságának, 
tisztaságának megtartása.

Engi Krisztián
ügyvezető

W W W . R E P C E L A K . H U
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AUGUSZTUS 20. – ÜNNEPSÉG KÉPEKBEN

Danics Dóra Trió akusztikus kiskoncert
Fotó: Varga Ákos

Four Side koncert

A Radó-emlékház teraszának első vendégei

A 2019-ben születettek táblája

Oláh Gergő akusztikus kiskoncert

Orsi gyerekműsora

A Radó-emlékház első vendégei

Június 4. – Trianoni emléktábla az evangélikus templom falán
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