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AZ IGAZI TAVASZ
Tudják, kedves répcelakiak, én 
mindig igyekeztem optimistán 
szemlélni a dolgokat. De be kell 
vallanom, a járványügyi helyzet 
és a komor téli napok engem is 
próbára tettek... Egyre többször 
tettem fel magamnak a kérdést: 
Lesz még szép a világunk?! Le-
szünk valaha is ugyanolyan bol-
dogok, mint voltunk?!

És van még egy dolog! Egy dolog, 
amely mindig az emberiség oldalán áll. 
A hit. Mert ha arra gondolunk, hogy 
a kereszténység legnagyobb ünnepe, a 
húsvét közelít, biztosak lehetünk ben-
ne, hogy elegendő hitet és erőt ad ah-
hoz, hogy végigcsináljuk!

A tél után mindig tavasz jön. Pont 
úgy, ahogy egy rossz időszak után min-
dig jó következik. Ezért reményeim 
szerint már nem kell sokat várnunk 
az igazi tavaszra sem. Arra a tavaszra, 
amely nem csak a régóta várt napsütést, 
a természet csodás ébredését, hanem az 
emberek egymásra találását, az embe-
ri kötelékek megerősödését és az igazi 
emberi értékeket hozza el nekünk. 

Kedves Répcelakiak! Végül enged-
jék meg, hogy a képviselő-testület ne-

Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
27. évfolyam 1. szám 2021. március

Az egész olyan, mintha egy rossz álmot 
élnénk meg, amely soha sem ér véget. 
De bíznunk kell a tavasz megújító 
erejében, hiszen a téli hónapok után 
ilyenkor nyitja ki szemét a természet, 
rügyeket hajtanak a fák, a növények 
mind virágba borulnak. Olyan, mint-
ha a tavasz eljövetele mindent megvál-
toztatna.

Őri Csaba Dénes 
képviselő
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Szabó Lôrinc: Tavasz
„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.

„Tavasz!” – felelt a Nap.

„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.

„Meg ám!” – felelt a Nap.

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.

„Szeretlek!” – szólt a Nap.

„Akkor hát szép lesz a világ?”

„Még szebb és boldogabb!”

vében Szabó Lőrinc versével kívánjak 
Önöknek reményt, hitet és természe-
tesen nagyon jó egészséget!



Ennek ellenére a hivatali munka folyt, 
elkészítettük és elfogadtuk a város 
2021. évi költségvetését, amelynek fő 
számait, a kiemelt prioritásokkal min-
den répcelaki háztartásba eljuttattunk, 
és elérhető honlapunkon is. Annak 
ellenére, hogy járványhelyzet van, és 
vélhetően még ez egy darabig így is 
marad, nagyon mozgalmas és remé-
nyeim szerint eredményes esztendő elé 
nézünk. 

Mint minden évben most is a 
költségvetés fő prioritása, hogy intéz-
ményeink, egyesületeink, civil szerve-
zeteink jó színvonalon működjenek, 
amihez az anyagi forrásokat biztosítani 
tudjuk, és a költségvetésben megfelelő 
tartalékot is képeztünk.

Már most az első negyedévben lát-
szik, hogy mind az önkormányzati, 
mind a magán, mind a céges beruhá-
zások, felújítások látványos fejlődést 
vetítenek előre a 2021-es évre. 

Városunkban befejeződött az isko-
la energetikai felújítása, és folytatódik 
az intézmény további korszerűsítése, 
amely várhatóan a tanév végére feje-
ződik be. Elkezdődött a mini bölcsőde 
építése (befejezés 2022 tavaszán). Az 
idei évben tovább folytatódik a szenny-
vízhálózati és szennyvíztelepi rekonst-

rukció, melynek várható befejezése 
2021 ősze. Elkezdődik hamarosan a 
vízhálózat és vízműgépház rekonstruk-
ciója, a kivitelező már kiválasztásra ke-
rült. Elkezdtük a Tatay Sándor utcában 
az új telkek kialakítását. Az idei évben 
a tervek elkészítése és a közművek ki-
építése várható. A sporttelep előtti 
vízelvezető árok 100 méter hosszban 
lefedésre került, és a terület parkosít-
va lesz. A temetőben a közlekedő utak 
térburkolatos felújítása a nyár elejéig 
megtörténik. A Petőfi utca vendéglő és 
múzeum közötti szakaszán a zöldterü-
let teljes megújítása már elkezdődött, 
a kivágott fák helyére új fasort telepí-
tünk, és füvesítés is történik. A nyár 
közepéig megújul a Csánigi utca, új 
burkolattal padka rendezéssel. Az isko-
la területén lévő műfüves pálya teljes 
felújítása aktuálissá vált, a munkát az 
őszi iskolakezdésre tervezzük elvégez-
tetni. Természetesen azokat a munká-
kat, amiket „a normális életünkben” el-
végeztünk, most is el fogjuk végezni. A 
közterületek karbantartása, virágosítás, 
parkok, játszóterek rendezése, kátyúzás 
folyamatosan történnek. 

Nagyon örvendetes, hogy egyre 
több magánberuházás „talál meg” ben-
nünket. A Petőfi utcai lakópark után 

újabb két társasház épül az Arany János 
utcában, gépjárművizsgabázis az Ipari 
Parkban, és áprilisban átadásra kerül 
a Liss Kft. üzemcsarnoka és irodaháza. 

Ez a mostani járványhelyzet a leg-
több bizonytalanságot az egyesületek 
működésében, a kulturális és sportélet-
ben okozza. Ezeken a területeken a leg-
nehezebb most tervezni, folyamatosan 
alkalmazkodni kell a kialakult helyzet-
hez. A júniusi szokásos fesztiválunk 
az idei évben is elmarad, de remélem, 
hogy augusztus 20-ra a járványhelyzet 
úgy alakul, hogy együtt tudunk ünne-
pelni, és méltóképpen megemlékezhe-
tünk várossá válásunk 20. évfordulójá-
ról. 

Tisztelt Répcelakiak!
Azt gondolom, hogy a felsorolások-

ból világosan látszik, hogy városunk a 
több mint egy éve tomboló világjár-
vány ellenére él és folyamatosan fejlő-
dik. A fejlődésnél, minden épületnél, 
minden megvalósult létesítménynél, 
útnál azonban fontosabb, hogy az itt 
élő emberek minél jobban biztonság-
ban érezzék magukat. 

Répcelak Város Önkormányzata 
eddig is és a jövőben is arra törekszik, 
hogy segítse azokat, akik a járvány mi-
att bármilyen módon bajba kerültek és 
segítségre szorulnak. Az ellátás meg-
szervezésével, pénzügyi segítség nyúj-
tásával különféle szolgáltatások biztosí-
tásával próbálunk segíteni. Továbbra is 
forduljanak hozzánk bizalommal! 

Jó egészséget kívánva, tisztelettel és 
barátsággal:

Szabó József
polgármester

KÖLTSÉGVETÉS 2021 – SZÁMOK NÉLKÜL
Az idei évben szinte semmi sem a szokásos menetrend szerint alakult. A 

járványhelyzet miatt az első negyedévben elmaradtak azok a rendezvénye-

ink, amik az előző évben természetesek voltak (bálok, gyűlések, egyesületi 

rendezvények, közmeghallgatás …) helyette korlátozásokkal, intézményi 

bezárásokkal, tesztelésekkel, védőoltásokkal teltek napjaink. Az önkor-

mányzat testületei sem működtek hivatalosan. 

Répcelak Város Képviselő-testülete nevében
minden kedves répcelakinak

boldog húsvéti ünnepeket kívánok!
Szabó József polgármester
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GRATULÁLUNK!
Nagy Ferencné a Nyitott Tér KK 
Egyesület elnökhelyettese, gazdasági 
vezetője az egyesület ajánlása alapján 
„AZ ÉV VAS MEGYEI ÖNKÉN-
TESE 2020” Közművelődési kate-
gória díjazottja lett.

A Vas Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság a Polgári Védelem 
Világnapja alkalmából, a lakosság 
védelme és a katasztrófavédelem 
érdekében hosszú időn át végzett 
kiemelkedő munkája elismeréséül 
ajándéktárgyat és elismerő oklevelet 
adományozott Szabó József polgár-
mester részére.

Idén online hirdették meg a Ber-
zsenyi Dániel Könyvtár Máskép(p) 
2020 helytörténeti fotó- és filmpá-
lyázatát. Film kategóriában Rudi 
Máté adaptációs különdíjat nyert 
Reggel 7-kor című Karinthy-adap-
tációjával. Fotó kategóriában Kéri 
Andrást harmadik hellyel jutalmaz-
ta a szakmai zsűri a Radó-emlékház-
ról készített fekete-fehér fotósoroza-
táért.

2021. március 15-én Vas Megye 
Szolgálatáért Oktatási Tagozata ki-
tüntetést kapott Fülöp Ildikó, a 
Répcelaki Százszorszép Óvoda ve-
zetője.

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Bödő László
Horváth Zoltán Lajos 

Moór László 
Őri Sándor

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Balogh Zsolt és Kozma Helga fia 
Zsombor László

Sipos Gyula és Nagy Anita fia 
Zoltán Csaba

Szakács Péter és Orbán Nikolett leánya 
Flóra

Varga Tibor és Horváth Zsanett fia 
Palkó

Biró Tamás és Polák Edina fia  
Levente

Stochinger Tamás és Nagy Hajnalka fia 
Nátán

Kiss Tamás és Varga Barbara leánya  
Flóra

Németh Gábor és Takács Éva fia 
Nimród

Pörneczi Attila és Fábri Zsófia fia 
Patrik

Horváth Péter 
és Horváth Alíz Bettina fia 

Mikó Péter

TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023 „Répcelaki általános iskola ener-
getikai rekonstrukciója” megnevezésű projekt zárásáról.

Répcelak Város Önkormányzata által vezetett és a Vas Megyei Ön-
kormányzati Hivatallal alkotta konzorcium pályázatot nyújtott be 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül az 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhí-
vásra, mely pozitív elbírálású eredménnyel zárt. A projekt 100%-os 
támogatási intenzitás mellett 96,87,-Ft millió Ft vissza nem térí-
tendő uniós támogatásban részesült.  

A megvalósítási időszak: 2018.05.01 - 2021.05.01.      

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A fejlesztés eredményeként a Répcelak 
József Attila utca 32. sz. alatti Móra 
Ferenc Általános Iskola fűtési rendsze-
rének korszerűsítése valósult meg. A 
rendszer alapfűtését levegő/víz hőszi-
vattyúk biztosítják, és erre új, korszerű 
kondenzációs kazánok fűtenek rá. Az 
iskola épületében új, termosztatikus 

szelepekkel ellátott radiátorok kerültek 
elhelyezésre.  

A fejlesztés során beépítésre került 
egy kiegészítő 110 kW-os kondenzációs 
gázkazán, mely különösen hideg időjá-
rási körülmények között segíti a hőszi-
vattyúk működését. Az iskola villamos 
rendszere napelemes kiserőművel bő-
vült a világítás biztosításához és az elekt-
romos üzemű hőszivattyú ellátásához. 
A beruházás eredményként az épület 
energiafelhasználása minimálissá vált. 

A fejlesztés kapcsolódik a TOP stra-
tégiai céljához, a széndioxid kibocsátás 
jelentős csökkentésének megvalósításá-
hoz, továbbá az épület felújítása fontos 
része Répcelak város CO2 kibocsátást 
csökkentő programjának is. 

A projekt rövidtávú célja a dolgo-
zók, tanulók életminőségének, mun-

kakörülményeinek javítása volt, pél-
damutatás a környezettudatos élet 
kialakítására. A hosszú távú cél az 
energiafüggőség és a fosszilis energia-
hordozók használatából származó ká-
ros kibocsátások csökkentése, az ener-
giaellátás biztonságának növelése, az 
energiaimport-függőség mérséklése, 
ezzel pedig az ország nemzetközi köte-
lezettségvállalásainak teljesítéshez való 
hozzájárulás. 

A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében valósult meg.

A projektről bővebb információ a 
www.repcelak.hu/projektek oldalon 
olvasható.
További információ kérhető:

Szabó József polgármester
Répcelak Város Önkormányzata
H-9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.
Telefon: +36 95 370 101
Email: onkormanyzat@repcelak.hu

327. évfolyam 1. szám 2021. március



„A kultúránál nem ismerek jobb 

imázsnövelő tényezőt.”

(Turczi István)

2001–2021

NYITOTT TÉR
KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET

Amikor a talajra rá lehetett menni, 
megtörtént az őszi vetésű növények 
fejtrágyázása.

Következő feladat a talajok lezárá-
sa, majd a tavaszi vetésű növények ta-
lajelőkészítése és vetése. Közben, ha a 
hőmérséklet engedi, el lehet kezdeni a 
tavaszi gyomirtásokat, és folyamatosan 
figyelni kell a növényvédelemre. 

Most éppen esedékes a repceszáror-
mányos kártételének felmérése, majd 
az aktuális időben el kell végezni az el-
lene való növényvédelmet.

A vírushelyzet miatt a tervezett ülé-
sek elmaradtak. A szokásos szakmai fó-
rumok helyett a gazdák a Vasi Aktuális 
segítségét vehették igénybe tápanyag-
utánpótlási kérdésekben. Az Agrárgaz-
dasági Kamara Vas Megyei Szervezete 
a tavaszi vetőmagok és input anyagok 
beszerzését is kedvezően támogatja.

Pap György

Gratulálok, és tisztelettel köszöntöm 
a 20. születésnapját ünneplő Nyitott 
Tér KK Egyesületet! A gratuláció és 
a köszöntés valójában egyesületünk 
47 fős tagságának, támogatóinknak, 
együttműködő partnereinknek szól.

20 év! Mennyi minden történt „ve-
lünk” két évtized alatt! Egyesületi tag-
ként örömökről, sikerekről, tűnődé-
sekről, kellemes és fájó eseményekről, 
tervekről, emlékezetes programokról... 
mesélhetnék, oldalakat írhatnék. Erre 
nincs lehetőségem, és abban a szeren-
csés helyzetben vagyok, hogy rendsze-
resen tájékoztathattuk a tisztelt olvasó-
kat egyesületünk életéről a Répcelaki 
Hírmondó hasábjain is. Úgy érzem, a 
kezdetet mégis fel kell elevenítenem, 
ezzel is tisztelegve, elismerést kifejezve 
a kezdeményezőknek.

20 évvel ezelőtt – Répcelak várossá 
avatásának évében – 16 lelkes alapító 
tag Répcelak város és kistérsége kép-
zőművészeti, irodalmi, komolyzenei 
kínálatának színesítését, bővítését tűz-
te ki célul.

Az egyesület alapító elnöke Garas 
Kálmán (15 éven át az egyesület „szí-
ve-lelke-motorja”), elnökhelyettese 
Dörnyei Zoltán, gazdasági vezetője 
Nagy Ferencné, titkára Szórádi Enikő 
lett. Hittek abban, hogy a közönség 
nyitott szívvel fogadja az általuk köz-
vetített kulturális értékeket.

Fokozatosan bővült a kínálat: 
kezdetben képzőművészeti, majd a 
„Hétköznapi tudomány és művé-
szet” - szabadegyetemi, „Irodalmunk 
gyöngyszemei” - irodalmi, „Legyen a 
zene mindenkié” mottóval zenei prog-
ramokra szól a meghívó általában szer-
dai napokra.

Az Ümmögő néptáncegyüttes tár-
sulásával a népzene, néptánc hagyo-
mányainak ápolásával, a népi kultúra 
közvetítésével, népzene-néptánc ren-
dezvényekkel bővült a tevékenységi 
körünk.

Nagy érték számunkra, a munkánk 
elismerését is jelenti, hogy tanácsadó-
ként segítették, segítik munkánkat 
Salamon Nándor művészettörténész, 
művészeti író, a Szombathelyi Képtár 
nyugalmazott igazgatója, Tóth Csaba 
Munkácsy-díjas festőművész, dr. Bo-
kányi Péter irodalomtörténész, Garas 
Kálmán fotóművész.

Tevékenységünk legfőbb támogató-
ja Répcelak Város Önkormányzata, és 
kihasználunk pályázati lehetőségeket is 
a programok megvalósításához.

Egyesületünk harmonikus kap-
csolatot tart fenn, együttműködik 
Répcelak Város Önkormányzatával, a 
többi civil szervezettel, egyházakkal, a 
Móra iskolával. A Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetőjével, munkatársaival 

korrekt, támogató a munkakapcsola-
tunk.

A rendszeres alkalmak, a tudatos 
építkezés beváltotta a reményeket.

Örvendetes, hogy Répcelak város-
nak is van művészetpártoló közönsége, 
akik várják, látogatják a helyi kulturá-
lis rendezvényeket.

Az eddig kapott bizalomra, a mun-
kánk elismerésére, (2006. Az év egye-
sülete, 2012. Kistérségi Közművelő-
dési Díj, 2016. Vas Megyei Közgyűlés 
dicsérő oklevél, 2018. Répcelak Váro-
sért Díszoklevél) lelkes tagságunkra, 
támogató közönségünkre gondolok, 
mikor elfújom a képzeletbeli születés-
napi tortán a gyertyákat, és azt kívá-
nom, hogy a Nyitott Tér KK Egyesü-
letnek minél előbb legyen módja arra, 
hogy Répcelak város lakói elé tudja 
tárni mindazt , „ami szép, ami jó, ami 
nemes és érdemes”, és jó egészségben 
örülhessünk a programoknak, a talál-
kozásoknak! 

Mészáros Imréné elnök

GAZDAKÖRI 
NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

A hótakaró nélküli hideg nem sa-

nyargatta meg a növényeket, bíz-

hatunk a kedvező áttelelésben. 
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Az elmúlt idôszakról:
Tűzoltóink életét és munkáját az újra 
elindult koronavírus-járvány árnyékol-
ta be ismét.

Az elmúlt időszakban egészen mai 
napig semmilyen gyakorlatot, bejárást 
nem tarthattunk meg, minden tűzoltó-
verseny, összejövetel elmaradt.

Továbbra is nagy gondot fordítot-
tunk a tűzoltóság épülete, járművei és a 
személyi állomány fertőtlenítésére, me-
lyet a mai napig rendszeresen végzünk. 
Nagyobb fertőtlenítési hatékonyság 
érdekében vásároltunk egy ózongene-
rátort.

Vállaltuk, és több hónapon keresz-
tül, december közepéig a fagyos idő 
beálltáig megelőző fertőtlenítő perme-
tezést végeztünk a város területén, a 
városvezetés kérésére és természetesen 
a város lakosainak védelmében. Heti 
két alkalommal, alkalmanként 2-3 órás 
permetezést végeztünk a polgármester 
úr által a kijelölt területeken a városban. 
Ez alkalmanként 3 – 4 fő tűzoltó ön-
kéntes és figyelmes munkáját jelentette. 

A répcelaki általános iskolában már 
a tavalyi évtől kezdve folyamatosan se-
gítettünk az átalakítás megkezdése előtti 
munkákban, az osztálytermek és helyi-
ségek kiürítésében, az osztályok költöz-
tetésében és egyéb munkákban, amire 
az igazgatónő megkért bennünket.

2020. szeptember 26-án teljesen 
zárt körben, vendégek és meghívottak 
nélkül csak tagok jelenlétében megtar-
tottuk évi rendes közgyűlésünket. Ez az 
első közgyűlés, amit már a leválasztott 
és átalakítás alatt lévő oktató- és rendez-
vényteremben tartottunk.

Kivételesen azonban egy valaki meg-
hívottunk részt vett a közgyűlésünkön, 
mégpedig Varga Jenő bácsi volt élettársa 

Varga Hermina. A közgyűlés megnyitá-
sa után megemlékeztünk Varga Jenőről, 
a répcelaki tűzoltók patrónusáról, tisz-
teletbeli tűzoltóról,  Répcelak volt al-
polgármesteréről. Jenő bácsi halála után 
Hermina megkereste a tűzoltókat, és 
közölte volt párja kívánságát. Jenő bácsi 
ugyanis a tűzoltókért végzett kiemelke-
dő munkájáért országos kitüntetést és 
dísztőrt kapott, és azt kérte, ha ő már 
nem lesz, ezt a répcelaki tűzoltóknak 
megőrzésre adja át. Ez az átadás most 
ünnepélyesen megtörtént, Németh 
Kálmán ÖTE parancsnok vette át, és 
Őri Tamás ÖTP parancsnok megígérte, 
az átalakítás után méltó helyet fog kap-
ni az átvett kitüntetés: külön Varga Jenő 
Emléksarok lesz a tűzoltóságon.

December 6-án, Mikulás napján - 
mivel a járványhelyzet újból kialakult - 
a tűzoltós gyerekek Mikulása és Kram-
pusza tűzoltóautóval házhoz ment, és 
mindenhol nagy örömet és sikert ara-
tott, melyről cikkünkhöz Mikulás-láto-
gató képet láthatnak.

A Tűzoltó Egyesület részére a tűz-
oltóktól, tűzoltó-hozzátartozóktól és 
a tűzoltókat szívesen támogatóktól az 
SZJA 1 %-ának felajánlását megkap-
tuk a NAV-tól, mely nagy örömünkre 
443.350,- Ft értékben érkezett a szám-
lánkra. A felajánlás felhasználása továb-
bi tervezés, megbeszélés alapján törté-
nik. Köszönet érte mindenkinek!

Eredményes pályázataink:
A Nemzeti Együttműködési Alapra be-
adott pályázaton 300.000,- Ft-ot nyer-
tünk, melyet a tűzoltó védőruhák táro-
lását szolgáló szekrények beszerzésére 
fogunk fordítani.

2020. október 16-án megérkezett 
az értesítés, hogy a „Magyar Falu Prog-
ram Civil Alap keretében civil közösségi 
tevékenységek és feltételeinek támoga-
tása” című pályázati kiírásra Magasból 
mentő tűzoltó gépjármű címmel be-
nyújtott pályázaton 5.000.000,- Ft tá-
mogatást nyert a tűzoltóság. A támoga-
tásból használt gépjárművet szeretnénk 
vásárolni Ausztriából, ezért ezek meg-

nézése - jelenleg online – folyamatos. 
Reméljük, a település hasznára és meg-
elégedésére szolgálunk ennek a gépjár-
műnek a beszerzésével! 

További események, munkák az új 
épületrész átalakításáról:

Az átalakításra kapott árajánlattal 
a kivitelezővel sikerült egyezségre jut-
nunk, így 2020. október végén meg-
kezdtük az épületrész belső bontási 
munkálatait. Ezután novemberben a 
kivitelezői munkálatok elindultak, ki-
bontásra került a 3. szerállásnak szánt 
bejárat, majd annak szerkezeti kialakí-
tása, a szerállás választófal elkészítése. 
Természetesen előtte nagyon sok m3 

földet, törmeléket kimarkoltak és el-
szállítottak a vállalkozók. 

Ez év februárjában, amint az időjá-
rás megengedte, folytatódtak tovább a 
munkálatok. A szerállás nagy teherbírá-
sú aljzatbetonozást kapott.

A vállalkozókon és kivitelezőkön 
kívül tűzoltóink több száz óra önkén-
tes munkát - segédmunkát, a kinyert 
anyagból téglatisztítást, a szerállás kő-
műves munkái után és a téren szükséges 
takarításokat - végeztek eddig, és végez-
nek a továbbiakban is. Köszönet az ed-
digi önkéntes munkásainknak!

Március hónapban várhatóan - 
nyertes pályázatunk révén - egy mo-
dern, szigetelt, szekcionált elektromos 
kapu is beépítésre kerül.

Horváth Gyuláné  
elnök Répcelaki Önkormányzati 

Tűzoltóság

HÍREK A RÉPCELAKI TÛZOLTÓSÁGRÓL
„Tiszteletet érdemelnek
a lángot legyőzők,
köszönjük a munkátokat,
HÉTKÖZNAPI HŐSÖK!”

(Juhászné Bérces Anikó: 
Lánglovagok)
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Az adventi időszak tervei is már 
készen álltak a megvalósításra. A nagy-
sikerű 2019-es adventi sorozatunkat 
fejlesztettük volna még meghittebbre, 
még csodálatosabbra. 

A tavasz, a nyár, az ősz, a tél mind-
mind tele volt újabb és újabb elképze-
lésekkel, fesztiválokkal, előadásokkal, 
programokkal. 

Aztán jött a vírus, a veszélyhelyzet, 
a bezárás. Nagy fájdalmak közepette 
mondtuk vissza a nyárra tervezett ki-
sebb-nagyobb rendezvényeinket. A ren-
geteg munka, a lelkesedés mind-mind 
odaveszett.  Át kellett gondolnunk, át 
kellett szerveznünk, hogyan is töltsük 
ki a napi 8 órás munkaidőnket. Sze-
rencsére nem kellett sokat tanakodni, 
hiszen ez a bezártság lehetőséget adott 
arra, hogy az elmúlt évek elmaradt pa-
pírmunkáit, digitalizálásait, leltározá-
sait, rendrakásait pótoljuk. És ha már 
nekiálltunk, meg sem álltunk addig, 
amíg az egész épületet át nem pakoltuk, 
rendbe nem raktuk, fel nem újítottuk. 
Festettünk, burkoltunk, plakátoltunk, 
képeket kereteztünk, világítást korsze-
rűsítettünk, selejteztünk. Modernebbé, 
fiatalosabbá, szebbé, felhasználó-ba-
rátabbá váltunk. Hónapokig tartott, 
de megérte. Közben persze nem kis 
szerepet vállaltunk a vírus elleni véde-
kezésben: maszkokat borítékoltunk, 
maszkokat hordtunk a lakosság részére. 
Ebédet szállítottunk az iskolás, óvodás 
gyermekek számára. És a tavasz szépen 
lassan el is telt. Bizakodva vártuk a ví-

rusmentes nyarat, hátha jut még idő, 
energia a közművelődésre, kultúrára is.

Júniusban rögtön egy 100 éves ju-
bileumi megemlékezéssel indítottunk: 
Trianon. Emléktáblát avattunk, és nem 
kis létszámú közönséggel emlékeztünk 
az evangélikus templom előtt. Telepü-
lésünkön ilyen szintű megemlékezés 
még nem volt, de bízom benne, hogy 
ezentúl minden évben lesz. Akár csak 
koszorúzás, akár csak egy előadás, akár 
csak egy emlékkoncert keretében, de 
emlékezni fogunk!

Aztán ahogy mentünk bele egyre 
jobban a nyárba, úgy a veszélyhelyzet 
által hozott szabályok is fokozatosan 
engedtek, megszűntek. Így, ha mást 
nem is, a nyár programjait saját ke-
zünkbe vehettük. Kinyitott a könyvtár, 
ahova folyamatosan megkönnyebbült, 
örömittas olvasók tértek be. A költség-
vetést szem előtt tartva kisebb kiadású 
fellépésekre, programok szervezésére is 
volt lehetőségünk. Folyamatosan dü-
börgött, nagyon sok nézőt csalogatott 
a kertmozink, ahol régi és új filmeket 
is bemutattunk. Megsokszorozódtak a 
hétvégi főtéri bulijaink is, ahol szintén 
hangos élet töltötte be főterünket. Visz-
szajelzések alapján elmondható, hogy 
közben egy nagyon sokszínű, jó han-
gulatú tábort is sikerült szerveznünk, 
ahol közel 40 gyermek töltötte velünk 
a hetet. Az i-re a pontot augusztus 20-a 
tette rá, hiszen egy fantasztikus, egész 
napos programsorozat töltötte ki állam-
alapításunk ünnepét. Átadásra került a 

Radó-emlékház, komolyabb és könnye-
debb fellépők váltották egymást a szín-
padon. Rég nem látott sokaság vett részt 
programjainkon, táncolt egész éjjel.

Ahogy kezdtünk volna visszarázód-
ni munkánk igazi folyamataiba, úgy 
érkeztek az aggasztóbbnál aggasztóbb 
hírek: jön a második hullám, ami rosz-
szabb lesz, mint a tavaszi. És sajnos így is 
lett. Közben az általános iskola felújítása 
miatt 5 osztálynak is helyet adtunk és 
adunk mind a mai napig az intézmény-
ben, illetve a Radó-emlékházban. Ahol 
csak lehetett, osztálytermet alakítot-
tunk ki. Aztán a vírus terjedése, az is-
kola jelenléte, az újabb veszélyhelyzet, 
a meghozott szabályok, a korlátozások 
végképp ellehetetlenítették munkánkat. 

Azonban közeledtek az ünnepek, és 
új ötletekre volt szükség, hogy a jelen-
legi helyzetben is „együtt” karácsonyoz-
hassunk, illetve mindenki láthassa a 
várva várt Mikulást. Ennek eredménye 
az lett, hogy az elmúlt évekhez hason-
lóan 2020-ban is házhoz ment a télapó, 
csak egy kicsit máshogy. Mindenkihez. 
Lovakkal és hintóval. Megható és nagy 
öröm volt látni a vírus kellős közepén 
azt a sok mosolygós arcot, akik kisétál-
tak, integettek, énekeltek a Mikulás-
nak. Ráadásul a főteret is hangulato-
sabbá varázsoltuk, hiszen a csodaszép 
fényeken és díszeken túl minden nap 
karácsonyi zenék, dallamok töltötték 
be az egész főteret. Még a Mikulás 
készülődését is meg lehetett tekinteni 
az ablakon keresztül. Úgy gondolom, 
hogy az ünnepi időszakból, amit lehe-
tett, azt maximálisan kihoztuk, és eze-
ket az ötleteket a jövőben is alkalmazni 
fogjuk. 

Az év összefoglalásából nem ma-
radhatnak ki olyan történések sem, 
amelyek szintén nagyban befolyásolták 
működésünket. Október 1-jétől hi-
vatalosan is, kinevezett igazgatója van 
az intézménynek. Folyamatos tovább-
képzéseken, iskolákban vettünk és ve-
szünk részt mind a mai napig: 

EGY BEZÁRKÓZOTT VILÁGBAN 
KULTÚRÁT KÖZVETÍTENI

2020 januárjában nagy reményekkel, tervekkel telve ültünk le és terveztük 
meg az előttünk álló esztendőt. Tudtuk, hogy ebben az új felállásban ez 
lesz az első teljes évünk, tehát szerettünk volna egy nagyon jó, minden-
ki számára maradandó évvel indítani. Ennek köszönhetően már az év első 
hónapjában szinte sikerült megterveznünk az év nagyobb rendezvényeit. 
Az eddigiektől eltérően készen álltunk a Répcelaki Fesztivál három na-
pos programjával, a fő fellépők szerződtetésével (Lord, Hooligans, Nótár 
Mary), akiknek bejelentésére kisfilmeket készítettünk, melyek olyan nagy 
sikerrel terjedtek a közösségi oldalon, hogy magunk is meglepődtünk. A 
visszajelzések alapján a 2020-as fesztivál az elmúlt évek legjobb fesztiválja 
lehetett volna. Sajnos nem így lett. 
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A védőoltások nagyon sok súlyos, halálos betegségtől óvnak 
meg bennünket, történetük közel 200 éves. Természetes fer-
tőzés során a vírus az immunrendszer védőmechanizmusait 
képes hatástalanítani, pl. bárányhimlő fertőzést követően 
akár fél évre van szükség, hogy a védelmi rendszer helyreáll-
jon, de a HIV vagy herpeszvírusok élethosszig tartó fertőzést 
képesek okozni. A tudatosan tervezett vakcinák kialakítása-
kor az elsődleges szempont, hogy a kórokozó legsebezhetőbb 
pontját megismertessék az immunrendszerrel, amely ellen a 
kialakuló immunitás teljes védelmet fog biztosítani a fertő-
zéssel szemben. 

Az alábbiakban egy objektív összefoglaló táblázatot vá-
lasztottam a Magyarországon engedélyezett COVID-vakci-
nákról, a könnyebb tájékozódás végett. 

•  a covid vakcinákkal élő kórokozó nem jut a szerveze-
tünkbe, megbetegedést egyik sem vált ki,

•  a hatásosság azt jelenti, hogy a vakcina hány százalé-
kos eredménnyel tudja megelőzni az adott betegséget 
(akkor fogadható el hatásosnak, ha ez legalább 50%),

•  egyelőre nem lehet tudni milyen tartós a védettség,
•  a Covid-vakcinák „keverése” jelenleg nem javasolt, te-

hát mindkét adagnak ugyanannak a fajtának kell lennie,
Természetesen az oltások során szerzett tapasztalatok mó-

dosíthatják az alkalmazást, így pl. az AstraZeneca vakcina má-
sodik oltása 12 hétre tolódott, míg a Pfizer második adagját 
az eddigi 21 nap helyett 35 nap különbséggel adják be. Mire 
ez a cikk megjelenik, lehet, hogy újabb ajánlások lesznek.

Az, hogy ki oltatja be magát és ki nem, mindenkinek a 
saját felelőssége, döntése. A lényeg az, hogy vigyázzunk ma-
gunkra és egymásra! Jó egészséget mindenkinek!

Dr. Varga-Török Viktória 
szakgyógyszerész

Személy szerint én tavasszal 
közművelődési szakember elnevezésű 
OKJ-s képzést végeztem el, majd ősszel 
a győri egyetem mesterszakára, kultu-
rális mediáció szakra nyertem felvételt. 
Tóth Ildikó kollégám szintén a közmű-
velődési szakember elnevezésű OKJ-s 
képzést kezdte el. 

November 1-jétől megszűnt a köz-
alkalmazotti státuszunk, munkaviszo-
nyossá váltunk. A változást egyelőre 
semlegesként éljük meg, bízunk benne, 
hogy a későbbiekben sem lesz rosszabb 
a helyzetünk. 

Intézményi zenekar toborzásába 
kezdtünk. A létszámuk folyamatosan 
bővült, a munkafolyamatok, gyakor-
lások nagyon jól haladtak, de a vírus 
ezt is lelassította. A többségében he-
lyi és környékbeli fiatalokból verbu-
válódott együttessel komoly terveink 
vannak a jövőben. Az online adventi 
és a karácsonyi zenés műsorunkban 
is már ők szerepeltek. A vezetőjük 
Fülöp Róbert, ciráki lakos, kinek 
gyermekei Répcelakra járnak iskolá-
ba, így alakult ki és mélyült el kap-
csolatunk.

Röviden, tömören így nézett ki a 
2020-as évünk. Egy nehéz, folyama-
tosan újragondolt, újratervezett, alkal-
mazkodást igénylő év volt. De talán ez 
is előnyünkre válik majd egyszer. 

2021-ben a tőlünk megszokott lel-
kesedéssel, sokszínűséggel vágunk bele 
a rendezvények, programok, előadások 
tervezésébe. Bízom benne, hogy nem 
kell már sokat várni arra, hogy újból 
élettel, vidámsággal, jókedvvel töltsük 
meg intézményünket, főterünket.

Boros András
igazgató

VÉDÔOLTÁSOK A COVID-19 JÁRVÁNY ELLEN
A koronavírus járvány testileg és lelkileg is próbára 
teszi az emberiséget. Szerencsére példátlanul gyorsan 
sikerült hatásos vakcinákat kifejleszteni. Az oltásokról 
rengeteg információt lehet olvasni, nehéz eldönteni 
minek higgyünk. Most nagy jelentősége van annak, 
hogy a társadalom mennyire bízik a szakemberekben, 
a tudományban.
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A templomi élet elkezdődött az új-
évben. Ismét a Szűzanya Szeplőtelen 
Szívének oltalmában ajánlottunk min-
dent, Plébániánk egész évét és életét. 
Közben a részben már felújított álta-
lános iskolába is visszaköltözhettek az 
osztályok a templomból és a volt nicki 
plébániaépületből és iskolából. A kato-
likus egyház ennyit tudott megtenni a 
helyi iskoláért. Az elsőáldozóink felké-
szítése szépen halad. Még akkor is, ha 
ismét lezárások vannak. János püspö-

künk nem záratta le az egyházmegyénk 
templomait. Így fegyelmezetten és a 
járványügyi szabályok betartásával le-
het gyakorolni a vallásukat. Nyílván 
erre a pár hétre a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia megadja a szent-
miséről a felmentést is, ha valaki úgy 
gondolja, hogy veszélyben van, és ott-
hon marad. Azonban fontos, hogy ne 
éljünk vissza a helyzettel, hogy szent-
misére nem megyünk, mert veszélyes, 
de minden máshova meg igen. A hi-

telesség a templomban is és otthon is 
keresztény kötelesség! 

Új reménnyel 2021-ben! Nagy-
böjt 2. vasárnapján: február 28-án – a 
Ferenc pápa által meghirdetett Szent 
József év kiemelkedő esemény volt a 
Plébániatemplomban. Egy szentmi-
se kilenced volt az alapozás Szent Jó-
zsef tiszteletére és közbenjárását kérve, 
most pedig az Ő szobrának az ünne-
pélyes elhelyezése történt meg a szent-
mise keretében. A Hozsanna ima-
könyv 213-as énekével köszöntöttük, 
a megáldás után litániával kértük köz-
benjárását anyukákkal és apukákkal: 
Plébániánk anyagi ügyeire, az alapít-
ványainkért, Plébániánk vállalkozóiért, 
család- és nevelőapukák hívatásért, a 
gyermekeiket egyedül nevelő szülőkért 
és különösen is az egyházközségünk 
családjáért és benne családjaink oltal-
máért a Covid-19 járványhelyzetben. 
Majd az: Ó Szent József, légy házunk 
ura…” imádságot mondtuk közösen a 
kiosztott lapokról. A szobor talapzata 
Biczó Péter és fia munkája,  

Kedves Testvérek! Utoljára Advent kezdetén írtunk, akkor éppen a Co-
vid-19 járvány 2. hullámát éltük még. Most meg a 3. a nagyböjti szent-
időben. Akkor még egy másik verses imádság is született az ötödikes Virág 
tollából. Bár az oltások azóta elkezdődtek, még mindig aktuális lehet e 
kedves gyermeki fohász...

„Kérünk téged Istenünk, Nagyon rossz ez már nekünk.
Már mindenki majdnem beteg, Én nagyon szerencsés lehetek!  
Elkerült a betegség, De meddig féljek még? 
Kérlek titeket Angyalaim, Védjétek meg szeretteim!
És mindenki mást itt, Szálljon rájuk áldás is!”

RÉPCELAKI LELKI SZÁLAK

Péter apostol a levelének idézett sza-
kaszában szolgákhoz szólt egykor. A 
rabszolgaság intézménye meghatározta 
az ókori társadalmakat. Nem tudjuk, 
hogy ezek az emberek eladósodtak, 
beleszülettek szörnyű státuszába, vagy 
a körülmények áldozatai voltak, de 
biztos, hogy szolgaságuk életük leg-
meghatározóbb élményét, identitásuk 
lényegét jelentette. Alávetve, kiszolgál-
tatva uruk kényük-kedvének. Test-lelki 
sebeket szerezve napról napra.

Legalábbis így volt sokáig, ezek a 
szolgák mégis különlegesek. Megis-
merték a megfeszített és feltámadott 
Krisztust, felismerték benne gondvise-
lőjüket. Olyan élmény volt számukra 
ez a megismerés, ami mindent felülírt. 
Mert Krisztusban olyan urat ismertek 

meg, aki velük együttérző, aki értük is 
szenvedett. Olyan urat, aki nem okoz-
ta a sebeket, hanem értük is vállalta. 
Aki nem a szolgát alázza, hanem maga 
vállalta a szolgaságot. Aki mindvégig a 
Mennyei Atyát szolgálta a leggyengéb-
bek, a legkisebbek, a legkiszolgáltatot-
tabbak felemeléséért, az emberért.

Immár a második olyan húsvéti idő-
szaknak nézünk elébe, hogy a kiszolgál-
tatottság, a megkötözöttség, a betegség 
árnya fenyeget. Imádságban hordozzuk 
elszólított szeretteink és gyülekezeti 
tagjaink emlékét. Miközben a parányi 
és mégis hatalmas ellenség továbbra is 
közöttünk van, erősebb, mint valaha, 
ellehetetlenítve a közösség megélését, 
a lelkes éneklést, a Krisztussal való ta-
lálkozást az úrvacsora szentségében. 

Evangélikus gyülekezetünkben még 
rövid ideig az istentiszteleti jelenlétről 
is le kellett mondanunk. Sokan a sze-
mélyes aggodalmakon túl a gyülekezet 
életét is bizonytalannak érzik.

Mégis ugyanolyan erővel szólíthat 
meg a szentíró szava, mint egykor a 
szolgákat. Mert aki Jézust követi, az 
felszabadulhat, az ő sebei által gyó-
gyulhat a félelem és a kiszolgáltatottság 
érzése alól. Sőt, szeretetre szabadulhat, 
mert immár Urától is szeretetet tapasz-
tal. Ezt élhették meg Péter kortársai, és 
ezt élhetjük meg mi is. A félelmek és 
a sötétség, a türelmetlenség és a gyű-
lölet, a függőségek és a szorongató kö-
rülmények között is. Mindezek az erők 
minket is úrként tartanak fogva, de 
2021 nagyhetén és húsvétvasárnapján 
is ugyanaz az Úr elevenedik meg előt-
tünk, akinek sebei a gyógyulást és sza-
badulást jelentik. Benne van reménysé-
günk, Vele új alapokon áll az életünk.

Erős vár a mi Istenünk! 
Baranyay Bence  

lelkész

„Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő 
juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.”

(1Péter2,24b-25)
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a terítő pedig Csorbáné Teri 
felajánlása volt. A szobrot meg a Plébá-
nia szerezte be. Nem volt egyszerű, de 
a Gondviselés megadta nekünk. Erre 
az alkalomra szent képet is osztunk a 
kedves jelenlévő híveknek minden va-
sárnapi misén. Szóval éljünk kegyelmi 
lehetőséginkkel! 

Tervezett lelki dolgaink: Május 22-
én kerül megrendezésre az „Özvegyek 
napja” rendezvényünk szombat délelőtt 
10 órától Vámoscsaládon. A templom 
szentségimádási napjához kötve, rózsa-
szenteléssel, Szent Ritát megtisztelve és 
szabadtéri ebéddel. Ehhez majd hirdet-
jük a kötelező regisztrációt.

Végül utólag is áldott nőnapot kí-
vánok a kedves Hölgyeknek! A Biblia 
is felteszi a kérdést?

„Derék asszonyt kicsoda találhat? Ér-
téke sokkal drágább az igazgyöngynél.” 
(Péld 31,10)  

Végül áldás kedves Rátok! 
Szakál Szilárd atya

A környezeti nevelés a csoport min-
dennapjaiban is jelen van. Ha az idő 
engedi, rengeteget tartózkodunk a 
szabadban, sétálunk, ismerkedünk 
szűkebb környezetünkkel, a növény- 
és állatvédelemmel, de ezek a kirán-
dulások lehetővé teszik, hogy a tágabb 
környezetünk szépségeire is felhívjuk 
a gyermekek figyelmét, bővítsük tu-
dásukat. Fontosnak tartjuk, hogy már 
óvodás korban kialakítsuk a gyerme-
kek szemléletét, amiket majd ők to-
vább tudnak vinni, kamatoztatnak.

Mivel mi, a csoportban dolgozó 
felnőttek egytől egyig feladatunknak 
érezzük azt, hogy megismertessük a 
gyermekekkel a szűkebb és tágabb 
környezetünket, neveljük őket ezek 
védelmére, megbecsülésére, szereteté-
re, ezért a kirándulásunk megszervezé-
sében és lebonyolításában ezeket a fő 
nevelési célokat tűztük ki. Azt is fon-
tos kiemelni, hogy az ilyen túrák re-
mek lehetőséget teremtenek arra, hogy 
összekovácsolódjon a csoport, hiszen 
együtt, közösen éljük meg ezeket a 
különleges alkalmakat. Új ismereteket 
sajátítottak el a gyermekek, és a meg-
lévőket is bővítették. Megismerked-
hettünk az erdőben élő állatokkal és 
növényekkel, ezek védelmével. A gyer-

Óvodánkban már-már hagyománynak számít, hogy mikor kora tavasszal a 

csáfordjánosfai tőzikés virágba borul, a tanösvény megtelik a Százszorszép 

Óvodába járó gyermekek kíváncsi, figyelmes szemeivel, aprócska lábaival. 

Idén sem történt ez másképp, március első hetében a Csicsergő csoport 

elindult megcsodálni ezt a természeti szépséget. 

CSICSERGÔK A TÔZIKÉSBEN

Szerencsére a felelősségteljes tagok és 
szülők viselkedése és a törvény adta 
rendelkezés alapján az edzéseinket foly-
tatni tudtuk. Sajnos versenyekre nem 
tudtunk ebben az időszakban elutazni, 
de reméljük, hogy áprilisban erre sor 
kerülhet. Ami viszont nagy reményre 
ad okot, hogy a tagságunk rendületle-
nül növekszik, így az aktív létszámunk 
jelenleg 52 fő 4 évestől 50 évesig. A téli 

időszaknak a megkoronázása a február 
végi hétvégi edzőtáborunk volt, ahol 
a technikák pontosítása és övvizsgára 
való felkészülés volt a cél. A tábor öv-
vizsga zárta.

Újdonságnak számít az online tér-
ben február 27-én megrendezett I. 
Word Cup formagyakorlat verseny, 
ahol több mint 1000 résztvevő között 
három Rakurai karatéka is megméret-
tette magát. Szabó Balázs Juniorban, 
Bogdán Szonja gyerek 1-ben a 8 között 
végzett, Bognár Luca pedig bronzér-
met szerzett.

Dr. Bogdán Olivér elnök

RÉPCELAKI RAKURAI 
KARATE EGYESÜLET – 2021 

Az egyesület munkájára a COVID 
rányomta a bélyegét, de megtörni 
nem tudta.

mekeknek rengeteg kérdésük volt, 
érdeklődők voltak, tudásszomjukat 
megpróbáltuk teljes mértékben kie-
légíteni. A kitűzött célokat elértük, 
még a visszaúton és az óvodában is 
kérdések hada érkezett hozzánk, fel-
nőttekhez, ami azt bizonyítja, hogy 
érdekelte őket, élvezték a kirándu-
lást.

Biztosak vagyunk benne, hogy jö-
vőre is ellátogatunk ide. Igaz, hogy 
lesznek, akik már sokadszorra fognak 
járni itt, de azt gondoljuk, hogy min-
den életkorban más és más ragadja 
meg a gyermekek érdeklődését, más 
és más tudás raktározódik el bennük 
vagy kelti fel az érdeklődésüket, és ezt 
nekünk, felnőtteknek észre kell ven-
nünk, és ki kell használnunk.

Fantasztikus dolog, hogy ilyen al-
kalmak többször is megadatnak ne-
künk egy év során, ezért köszönettel 
tartozunk mindazoknak, akik ezeket 
lehetővé teszik ezt számunkra. 

Petróné Albert Anna
óvodapedagógus

927. évfolyam 1. szám 2021. március



Az elmúlt években rendre az aktuális 
eredményekről, átigazolási hírekről 
számoltunk be Répcelak sportkedvelő-
inek a Hírmondó hasábjain, azonban 
az elmúlt egy év kálváriája miatt ezút-
tal némileg más megközelítésből tekin-
tünk vissza a közelmúlt történéseire.

Nyár végén, ősz elején – a CO-
VID-19 pandémia második hullámá-
nak kezdetén – még el tudtak rajtolni 
a különböző amatőr bajnokságok, de a 
korlátozások – első sorban zárt terek-
ben – folyamatosan kezdtek visszatér-
ni, így a levegőben volt, hogy a tavaszt 
követően újabb drasztikus lépések fog-
ják befolyásolni a mérkőzéseket, sőt a 
tréningeket is. 

November közepén aztán bekövet-
kezett, amitől minden sportkedvelő 
tartott: a hobbi/szabadidő sportokat 
teljesen leállította a kormány (ezek a 
rendelkezések lapzártakor, azaz március 
elején is életben vannak), és a verseny-
sportok is zárt kapuk mögé kényszerül-
tek. A Répcelaki SE vezetősége nehéz 
döntésre kényszerült, és az érvek ütköz-
tetését követően az elnökség a sportolók 
egészségének védelme érdekében min-
den korosztály számára felfüggesztette 
a mérkőzéseken történő pályára lépést. 

A szakszövetségek többsége maxi-
málisan tolerálta a klubok halasztási 
kérelmeit, és első körben kvázi önkén-
tes alapra helyezte a bajnokságokban 
való részvételt, majd kisvártatva (érzé-
kelve az egyesületek, csapatok részéről 
érkező nyomást, összezárást, illetve 
látva a technikai kivitelezhetőség kor-
látait, a vírushelyzet romlását) meg is 
állította a versenyfutásokat.

Ha lehet használni ezt a szót, a 
legkönnyebb helyzetben a megyei baj-
nokságban szereplő labdarúgók voltak, 
ugyanis pillanatokon belül kiderült, 
hogy a bajnokság együtteseinek túl-
nyomó többsége egyformán gondol-
kodik, azaz a leállást támogatják (alap-
vetően november vége, december eleje 
már úgyis a téli pihenőről szól a klu-
boknál). A folytatás kivitelezése nagy 
fejtörést okozott a szövetségnek is, 
ugyanis be kellett tervezni az elmaradt 
találkozók pótlását, miközben az ere-
deti menetrendet is tartani kellett vol-
na. A döntéshozók végül egy nagyon 
korai, februári bajnoki kezdés mellett 
tették le a voksukat, ami a megyei szin-
tű bajnokságokban extra nehézségeket 
okozott, mivel a pályák alkalmatlansá-
ga miatt (kevesen rendelkeznek műfű-
vel, fűtött gyepről pedig álmodni sem 
lehet) akár a tréningek, akár a mérkő-
zések lebonyolítása komoly akadályt 
jelentett. A „tavaszi” szezon végül elraj-
tolt úgy, hogy a felnőtt és ifjúsági lab-
darúgóink (a fiatalabb korosztályokról 
nem is beszélve) szinte kizárólag csak 
zárt térben (a terem telítettsége, és a 
korábban B-opcióként használt iskolai 
tornacsarnok lezárása miatt gyakorta 
igen késői időpontban, és/vagy hétvé-
gén), kisméretű pályán tudtak edzeni 
a Répce Sportcsarnokban, ráadásul 
az első hetekben kénytelenek voltak a 
hazai mérkőzéseket is idegenben, extra 
anyagi terheket felvállalva műfüves pá-
lyát bérelve lejátszani.

Ha pálya- és teremgondok nem is 
nehezítették a kézilabdások munkáját, 
a novemberi, decemberi mérkőzések, 
utánpótlás bajnoki fordulók novembe-
ri, decemberi hiánya kihívás elé állította 
a szakosztályt. A tréningeket ennek el-
lenére a korábban megszokott mennyi-
ségben tudták elvégezni a csapatok, de 
a januári  újrakezdésnél, azaz a tétmér-
kőzések visszatérésénél azonnal szem-
betűnő volt, hogy nyomott hagyott a 
játékosokon a meccshiány. A döcögős 

kezdés mellett fájó volt megtapasztalni 
(és ez minden sportágunkra érvényes), 
hogy mennyire más a hangulata egy 
szurkolók, nézők nélküli összecsapás-
nak, amelynek a dinamikájára is erősen 
rányomja a bélyegét a biztatás, a nézői 
reakciók hiánya. Fontos megemlíteni, 
hogy a szakosztály önerőből komoly 
energiákat fektet arra, hogy a hazai 
összecsapásokat a facebookon, vagy a 
youtube-on keresztül élő videó stream 
formájában követni tudják az érdeklő-
dőknek.

Nagyon jól jellemzi a kaotikus, 
kiszámíthatatlan helyzetet, hogy a fel-
nőtt kézilabdasokat érintő Győr-Mo-
son-Sopron megyei bajnokságban sok 
csapat küzd teremgondokkal (tudni 
kell, hogy szeptember óta az iskolai 
tornatermeket elvileg kizárólag csak 
iskolai foglalkozásokra lehet használ-
ni, ebben az osztályban pedig a több-
ség jellemzően ilyen létesítményeket 
bérel), ami kisebb káoszhoz vezetett, 
illetve például a március végén a Rép-
ce Sportcsarnokba tervezett U14-es 
leány bajnoki forduló előtt szó szerint 
pár órával derült ki, hogy két együttes 
koronavírusos megbetegedések miatt 
nem tud leutazni a Répcelakra, vala-
mint emiatt még egy csapatot vissza 
kellett fordítani, így kényszerből drasz-
tikusan csonkolni kellett a programot 
az utolsó pillanatban.

Kosárlabdásaink még ennél is ne-
hezebb helyzetbe kerültek, miután – 
nagyrészt szintén az érintett együttesek 
által használt iskolai sportlétesítmények 
elérhetetlensége miatt – el sem tudták 
indítani a Szombathely városi, város 
környéki amatőr férfi bajnokságot. A 
vasi szövetség sokáig várakozó álláspon-
ton volt, felmerült a tornarendszerű 
lebonyolítás (pl. a Répce Sportcsar-
nokban), vagy nagyon vad ötletként 
az, hogy a mérkőzések után karantén-
ba vonuljanak a csapatok (ez teljesen 
nyilvánvalóan hamvában holt gondo-
lat volt, mivel minden téren teljesen 
amatőr sportolókról beszélünk, akik 
civilben ugyanúgy dolgoznak és élnek, 
mint bármelyikünk, a sporttevékeny-
ségért pedig semmilyen juttatást nem 
kapnak), végül azonban január 

A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

A Répcelaki Sportegyesület több 
mint 70 éves fennállásnak egyik 
legfurcsább, legnehezebb évén van 
túl, miután a koronavírus-járvány 
eddig sosem tapasztalt kihívások 
elé állította – és állítja jelenleg is 
- a sportolókat, edzőket, munka-
társakat, vezetőket.
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A sportcsarnok jelenleg – március 
elején - nagyon furcsa képet mutat: a 
nagyközönséget, kísérőket, szülőket, 
szurkolókat, hobbi sportolókat no-
vember közepe óta nem engedhetjük 
be a hatályban lévő kormányzati szi-
gorítások miatt (ezek be nem tartása 
esetén akár hosszabb időre is bezárat-
hatja a létesítményt az illetékes ható-
ság), azonban a versenysportolók to-
vábbra is tréningezhetnek. Meg lehet 
rendezni a mérkőzéseket, bajnokságo-
kat, így kerülhetett sor pl. Szkander 
Országos Bajnokságra, az utánpótlás 
kézilabda bajnoki fordulókra, vagy 
a Vas megyei klubokat érintő gyerek 
futsal tornákra.

Továbbra is teljes erővel segítjük az 
általános iskolát a felújítási munkála-
tok ideje alatt, így hétközben, és gya-
korta hétvégén is láthatóan zajlik az 
élet a zárt ajtók mögött. 

A szabadidősportok (konditerem, 
aerobik, kettlebell, cross tréning, lég-
torna stb.) tiltása egyrészt rendkívül 
komoly anyagi kiesést jelent a létesít-
mény számára, másrészt sajnos hosz-
szú hónapok óta nincsen lehetősége a 
mozgásra, az ezzel járó személyes talál-
kozásokra a település és a környék erre 
igényt tatró lakóinak. A másik kifeje-
zetten érzékenyen érintett csoport a 
már említett szülők, kísérők, szurko-
lók, akik nem tölthetik meg a város 

egyik kiemelt közösségi terévé váló au-
lát, lelátót. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni az előbb említettek türelmét, 
együttműködését, korrekt hozzáállását, 
segítőkészségét ebben a nagyon nehéz, 
embert próbáló helyzetben! 

Most – ugyan úgy, mint az élet szin-
te minden területén – a túlélésért küz-
dünk. A versenysportok miatt az üze-
meltetési költségek csak minimálisan 
mérséklődtek, sőt, a fokozott fertőtle-
nítés miatt bizonyos területeken növe-
kedtek, miközben a bevételi források 
drasztikusan visszaestek, de továbbra is 
az a célunk, hogy a létesítmény a saját 
lábán állva maradjon működőképes, jó 
állapotú, úgy, hogy – az előző évekhez 
hasonlóan - egyetlen plusz forinttal se 
kelljen több támogatást igényelnünk 
városunk önkormányzatától. 

Reméljük, hogy a Répcelaki Hír-
mondó megjelenésekor már látni fog-
juk az alagút végén a fényt, ami a teljes 
nyitáshoz, az újbóli pezsgéshez vezet!

Gallen Ervin létesítményvezető

végén megszületett a döntés, 
amely szerint ősznél előbb biztosan 
nem indul a bajnoki versenyfutás. A 
kifejezetten összetartó gárda számára 
így ez egy rendkívül nehéz időszakot je-
lent, ugyanis a teljes szezon kiesésének 
terhével kell továbbra is egyeben tarta-
ni az alakulatot, ezt pedig a rendszeres 
tréningekkel igyekeznek megvalósítani. 

Tekéseink hasonló kihívások előtt 
találták magukat ősszel, mivel hamar 
felfüggesztették az augusztus végén 
még elrajtoló Szuperligát, és a nemzet-
közi szövetség törölte az európai klub-
tornákat is. Kiss Zsolt edző-szakosz-
tályvezető szűk létszámú különítménye 
csökkentett edzésmennyiséggel igyeke-
zett magát karbantartani, a csapat igazi 
összetartására azonban csak minimális 
lehetőség kínálkozott, így például a bu-
dapesti játékosok is önállóan készültek 

a fővárosban. Az év eleje itt is magával 
hozta a bajnokság újrakezdését, így a 
Répcelak is feszített tempóban kezdte 
meg az őszről elmaradt találkozók pót-
lását.

Felnőtt férfi futsal csapatunk alapo-
san átalakult a holtidényben, és tél ele-
jén már Lévay Gergely szakosztályve-
zető és Gugcso Benjamin játékos-edző 
irányításával vágtak volna bele a regi-
onális (gyakorlatilag NBIII-nak meg-
felelő) bajnokságnak, azonban itt is 
beütött krach (az elnökség döntése 
értelmében ők sem léphettek pályára 
novemberben és decemberben), és gya-
korlatilag egyetlen megívott találkozó 
nélkül érték meg az év végét. Januárban 
aztán heti 2 mérkőzéssel próbálták pó-
tolni a lemaradást, de ez sem volt egy-
szerű, miután itt is több csapat terem-
gondokkal küzdött, illetve 6 együttesre 

redukálódott a mezőny, miután előbb 
az Almásfüzitő, majd a Csorna lépett 
vissza különféle okokra hivatkozva.

Ha összegeznünk kell, és röviden 
elemezni szeretnénk az eredményeket 
is ebben a rendkívüli helyzetben, ak-
kor elmondhatjuk, hogy U19-es, azaz 
ifjúsági labdarúgóink március elején 
vezetik a megyei bajnokság tabelláját, 
miközben a felnőtteket a középme-
zőnyben találjuk. A felnőtt kézilabdá-
sok javuló tendenciát mutatva szintén 
a mezőny középső részében harcolnak, 
a sok téren meggyengülő tekések azt 
követően, hogy nyáron elveszítették 
a Zalaegerszegre távozó ötszörös vi-
lágbajnok Kakuk Leventét, továbbra 
is küzdenek a Szuperliga-dobogóért, 
ahogy futsalosaink is reálisan pályáz-
nak az éremre. 

Gallen Ervin

A ZÁRT KAPUK MÖGÖTT IS ZAJLIK AZ ÉLET 
A RÉPCE SPORTCSARNOKBAN

Ha egyetlen szóval kellene jellemezni az a Répce Sportcsarnok elmúlt közel 
fél évét, akkor a lázálom lenne a legjobb kifejezés… Amikor 2017 nyarán 
megnyitotta a kapuit a létesítmény, meg sem fordult a fejünkben, hogy 
egyszer maszk mögé „rejtőzve”, zárt kapuk mögött, üresen kongó kister-
mek, kopár aula és csupasz lelátók között leszünk kénytelenek a munkán-
kat végezni. 
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Tavaly november elején több mint 40 
darab tönkrement, elöregedett fa cse-
réjét hajtottuk végre, új facsemetékkel 
pótolva ezeket. Sajnos sok fiatal, egy-
két éve ültetett fa nem bírta a tavaly év 
eleji aszályos időszakot, és elszáradt.

Ugyanebben az időszakban részt 
vettünk a Vörösmarty utca felújításá-
ban is fásítási munkálatainkkal, mely-
nek keretében 53 darab vérszilvafát  
ültettünk az utcába. Itt megpróbálkoz-
tunk egy új eljárással, szivárgócsövet 
raktunk minden fa gyökérzete köré, 
melynek használatával hatékonyabb 
lesz azok öntözése. Ezúton kérném 
a Vörösmarty utcai lakosokat, hogy 
segítsék munkánkat, ezen fák öntö-
zésével. Egyszerűen a földből kilógó 
csövön keresztül, heti pár alkalommal 
azokat megöntözve sokat tehetnek nö-
vekedésükért. Idén folytatva a munká-
kat, március végével füvesítjük az erre 
előkészített területeket egy igazán szép 
utcakép reményében.

A Gárdonyi Géza utcában, a sport-
telep parkolójában lévő mély árok be-
fedéséből is kivesszük részünket. Első 
lépésben felszedtük az árkot körülvevő 
szalagkorlátot, majd a tereprendezések 
végeztével egy császárfákból álló fasort 
fogunk ültetni, illetve különböző örök-
zöld, évelő cserjék telepítésével tesszük 
szebbé az itt kialakított területet. 

Tavaszi munkálataink során meg-
újítjuk a Petőfi utcában a kerékpárút 
és a járda közti területeket, az Áfész 
irodától egészen a múzeumkertig. Első 
lépésben kivesszük az ezen területen ta-
lálható régi fákat, tujákat. A tuskók el-

távolítása után, a terület tereprendezése 
következik, végül füvesítünk és 23 db 
gömbkőrist fogunk elültetni a régi fák 
helyére, így  ez az oldal is meg szépül 
idén.

A virágágyások is sok feladatot ad-
nak egész éven át. Jelenleg azok gyom-
talanításával, gondozásával foglalko-
zunk. Az árvácskák színes csoportjai 
között most mutatják meg magukat 
a közéjük eldugott tulipánok, együtt 
egy szép látványt nyújtva a városban 
sétálók számára. Érdemes megnézni a 

Radó-kertet, ahol a tavaly ültetett nö-
vények kezdenek bokrosodni, virágoz-
ni, lombosodni, kezdenek „beérni”.

Egyik tavaly indított projektünk a 
KRESZ-park helyreállítása. Szeretnénk 
visszaadni azt a gyerekeknek úgy, ahogy 
mi is használtuk gyerekkorunkban. El-
kezdtük a bokrok visszanyírásával, fák 
koronájának felvágásával, hogy egyál-
talán a park útjain közlekedni lehessen. 
Maga az útpadka adta a legnehezebb 
feladatot a számunkra. Ki kellett bon-
tani minden egyes követ szinte a föld 
alól. Annyira belepte a növényzet, hogy 
volt, ahol fél méterre is behúzódott az 

aszfaltos felületre. Sok-sok kapavágás, 
és legalább 10 autónyi föld elszállítása 
után sikerült megtisztítani a padkát.

És itt még nincs vége! Rendeltünk 
közlekedési táblákat is, amiket április 
közepéig ki is teszünk, különböző cser-
jéket, örökzöldeket ültetünk, padokat, 
szemeteseket helyezünk ki, így tény-
legesen KRESZ-parkként lehet hasz-
nálni majd. Reméljük, sokak örömére 
szolgálunk ezzel a lehetőséggel.

Természetesen idén is állunk a la-
kosság rendelkezésére. Vállalunk sö-

vénynyírást, kertrendezést, zöldhulla-
dék kezelési munkákat. 

A húsvéti ünnepekre készülve bát-
ran keressék fel péntekenként piacun-
kat is, ahol egyre bővülő választékkal 
várjuk önöket. A húsos és a kolbászos  
mellet megtalálhatók ruházati cikket 
árusítók, illetve érkeznek a virágok, pa-
lánták is.

Végezetül ezúton szeretnénk kelle-
mes húsvéti ünnepeket kívánni min-
denkinek.

Engi Krisztián
Ügyvezető

A Répcelaki Városüzemeltetési 
Kft. idén is több munkálattal vesz 
részt Répcelak szépítésében, fejlő-
désében.

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

TAVASZRA VÁRVA
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