
Ennek már 20 éve. 
Visszatekintve az 
elmúlt két évtized-
re azt gondolom, 
hogy az akkori 
képviselő-testület 
(Dr. Németh Kál-
mán polgármester, 
Varga Jenő alpol-
gármester, Bokányi 
Kálmánné jegyző, 

valamint Biró József, Dr. Dömötör Já-
nos, Hollósi Szabolcs, Kecskés Péter, 
Keszey Lajos, Lukácsi Ernőné, Pusztai 
Miklós, Szabó József képviselők) dön-
tése nyomán nem „rangot”, hanem egy 
nagy lehetőséget kapott Répcelak. A 
várossá válás egyértelművé tette és ki-
jelölte a további fejlődési irányt. Azt a 
fajta gondolkodásmódot, hogy „mi kell 
egy városban”, a mindenkori képvise-

lő-testület hogyan tud megfelelni a már 
városlakók jogos elvárásainak. Vissza-
tekintve az elmúlt 20 évünkre – talán 
nem túlzó a megállapítás – egy folya-
matos, tervszerű és dinamikus fejlődés 
volt a városban. Köszönet és elismerés 
mindenkinek, aki részt vett ebben a 
munkában, köszönet minden répcelaki 
polgárnak, hiszen ez így csak együtt si-
kerülhetett. A városi rang kötelezettsé-
gekkel járt az elmúlt két évtizedben, és 
további feladatokat ad az elkövetkezen-
dő években is. Településünk iránti elkö-
telezettség ösztönözzön továbbra is arra 
bennünket, hogy közösen építsük to-
vább Répcelakot, az „élhető kisvárost”. 

Kedves Répcelakiak!
Az idei évben augusztus 20-án, ál-

lamalapításunk ünnepén és 21-én két 
napos rendezvénnyel ünnepeljük a 20 
éves évfordulót. 

A hivatalos megemlékezésen túl 
kiállításokkal, kulturális, sport és szó-
rakoztató programokkal várjuk a város 
lakóit és mindenkit, aki velünk együtt 
szeretne ünnepelni. 

Éljen a 20 éves város!
Éljen Répcelak!
Tisztelettel és barátsággal:

Szabó József
polgármester
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20 ÉVE VÁROSBAN
A XXI. század első évében 2001-
ben Répcelak Nagyközség városi 
címet kapott. Az akkori várossá 
válás feltételeinek megfelelt, a 
lakosság döntő többsége támo-
gatta a beadott pályázatot, és egy 
szép ünnepség keretében a hiva-
talos „avatás” is megtörtént.

HírmondóHírmondó
RÉPCELAKI
Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
27 . évfolyam 2 . szám 2021 . június



Megszokott dolog, hogy erre a jeles al-
kalomra műsorral készül a kis csapat. 
Máskor talán ez nem okozott volna 
különösebb fejtörést, ám a magunk 
mögött hagyott időszak után ez a fel-
készülés sokkal körülményesebb. A 
május vége óta újra induló próbákon 
igyekszünk visszaemlékezni a több 
mint 1 éve nem gyakorolt táncokra, 
énekekre, és bizony aggódva készü-
lünk felölteni magunkra a viseleteket, 
melyek az elmúlt időszakban bizonyá-
ra összementek :).

Maroknyi kis közösség, ám an-
nál nagyobb lelkesedés. Úgy érzem, 
ez a jelző ma is illetheti az együttest. 
Mindössze 10 táncos (5 fiú és 5 leány) 
között található diák, legény, leány, 
menyasszony, apuka, nagypapa, kor-
mányhivatalnok, bútorasztalos, vasúti 
villanyszerelő, ipari kontroller vagy 
éppen mentőápoló. Többfajta korosz-
tály, munkaterület, életmód, ám ezek 
a különbözőségek nem akadályoznak 

bennünket abban, hogy az összejöve-
teleken egymás társaságában jól érez-
zük magunkat.

Ötletekben most sincs hiány, de 
tény, hogy a pandémia okozta passzív 
állapotból „visszajönni” a régi formába 
sok munkával jár. A táncos mozgástól 
elszokott ízületeket, megereszkedett 
pocakot újra helyzetbe hozni bizony 
nem kis feladat. Tavaly tavasszal vasi 
táncok tanulását kellett abbahagy-
nunk, nyáron néhány próba erejéig 
gyönyörű bonchidai táncokat gyako-
roltunk, most pedig újabb 9 hónap 
kényszerpihenő után ismét megyénk 
autentikus táncait vesszük át, hogy 
idén már új koreográfiával gazda-
godjunk. Köszönet illeti Illés Tamást 
lelkiismeretes munkájáért, melyet az 
örökség felkutatása és a tánc tanítása 
területén végez.

Gondolatban, az internet nyújtotta 
virtuális kapcsolatban vannak velünk 
azon a tagjaink, akik jelenleg odaha-

za gyermekeiket, a jövő nemzedékét 
nevelik. Sokat jelent számunkra biz-
tatásuk, bátorításuk s az a reménység, 
hogy egyszer visszatérnek hozzánk. 
Tudjuk azt is, hogy a most köztünk 
táncoló leányok is hamarosan édes-
anyák lehetnek, és épp ilyen szeretettel 
gondolunk majd reájuk is. Az életnek 
e csodálatos körforgása mögött látható 
Isten gondviselő keze, akire rábízhat-
juk életünket és az Ümmögő együttes 
jövőjét is.

Ősszel szeretnénk egy aktív, hagyo-
mánytisztelő napot szervezni, mely 
emlékeztet bennünket arra a kincsre, 
melyet örökségül kaptunk, s megtart 
bennünket magyar embernek, hisz 
nyelvében, kultúrájának megélésében 
él a nemzet. E szellemben a Laki Ka-
linkó fesztiválunkhoz hasonló szép 
szombati napon reménység szerint 
népzenétől lesz hangos a főtér, és az 
oly csodálatos magyar népi kultúra 
sok-sok képviselője idehozza Magyar-
országot a város szívébe. Tesszük ezt 
azért, hogy lássuk, halljuk, átéljük, 
mily hatalmas gazdagságot hagytak 
ránk eleink, amely a színpadon bemu-
tatva és megismertetve a mindennap-
jaink része lehet.

Gömböcz Róbert

ÜMMÖGÕ HOGYAN TOVÁBB…?
Ünneplésre készül az Ümmögő néptánc együttes. Apropóját az adja, hogy 
immár 20 éves a Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület, mely fenn-
tartó szervezetként biztosítja néptánccsoportunk működésének sok-sok 
feltételét. A méltó megemlékezésre tervek szerint július 10-én kerül sor 
egy nagyszabású, egész napos program keretében.

Repcéből közepes, kalászosokból jó 
termés várható. A gazdák megfelelő 
időben felkészültek a nagy munkára. A 
Gazdakör Répcelak pedig segít a szer-
vezésben. 

Augusztus elején - minden valósze-
rűség szerint - megtartjuk a hagyomá-

nyos aratási végzőt, sátorban. A menü 
előreláthatóan vadpörkölt lesz. 

Készülnek a gazdák a Bábolnai Na-
pok rendezvényeire is.

Változás lesz a vezetésben. 
2015 óta töltöm be a Gazdakör 

Répcelak elnöki posztját. Köszönöm a 

felkérést Szabó Anna elnöknek és Pap 
György alelnöknek. Számomra csodá-
latos évek voltak. Remélem, a gazdák 
is megfelelőnek találták a munkámat.

Olyan elkötelezett emberek segítet-
ték munkámat, mint Kiss János, Pap 
György alelnökök és Könczöl And-
rás, Őri Tibor, Takács Kálmán, Varga 
Barnabás elnökségi tagok. Köszönet és 
hála a tagságnak. 

Elnöki megbízatásomról lemon-
dok.

Kedves Répcelakiak! Kérem, mint 
ahogy eddig is tették, ezután is kísér-
jék figyelemmel a Gazdakör Répcelak 
tevékenységét! 

Üdvözlettel:
dr. Németh Kálmán volt elnök

ITT AZ ARATÁS
Búcsú az elnöki széktôl

Itt a június vége, július legeleje, kezdődik a legjobban figyelt mezőgaz-
dasági munka, az aratás. A szakemberek már régóta vitatkoznak azon, 
hogy a tavaszi vagy az őszi munkák teendői megelőzik-e az aratási ten-
nivalókat, de a közvéleményben az aratás, az „aratás”.
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Erre a versenysorozatra 22 csapat ne-
vezett a megye különböző iskoláiból. 
Mi két csapattal indultunk a  megmé-
rettetésen Karatés Pontyok és Bajszos 
Harcsák néven. A levelező fordulók 
után mindkét csapat a megyei döntőbe 
jutott az 5. és 6.  helyen azonos pont-
számmal. A legjobb 15 csapat kapott 
meghívást a június 5-én Vaskeresztesen 

tartott helyszíni döntőre, ahol a Karatés 
Pontyok a 4. helyen, a Bajszos Harcsák 
az 5. helyen végeztek. Gratulálunk!

A Karatés Pontyok csapat tagjai: 
Bognár Luca, Csorba Bence Csorba 
Gergő, Ható Szabolcs. 

Bajszos Harcsák csapat tagjai: 
Orsós Ibolya, Mesterházi Áron, Bara-
nyai Boldizsár,Varga Bálint.

A Sporthorgász Egyesületek Vas 
Megyei Szövetsége felkérésére június 
12-én, szombaton mi rendeztük meg a 
Vas Megyei Horgászviadalt a répcelaki 
sporthorgásztavon immár második al-
kalommal. 

Folyamatosan próbáljuk még szeb-
bé tenni a kis tó környékét. Kihelyez-
tünk két kiülőt, melyek reméljük, hogy 
sokáig szolgálják a pihenni és horgászni 
kilátogatókat. 

Köszönjük a Répcelak Város Ön-
kormányzatának a kiülőket és minden 
segítő horgász munkáját!  

Kádi Attila

Az Országos Polgárőr Szövetség 1991. 
április 24-én, Szent György napján ala-
kult meg állampolgári kezdeményezés 
alapján. Elnöke, Kopácsi Sándor nyu-
galmazott altábornagy kezdeménye-
zésére előtérbe került és nagy jelentő-
ségűvé vált a bűnmegelőzés.

1992. január 25-én Szombathelyen 
14 polgárőr egyesület alakította meg 
a Vas Megyei Operatív Bizottságot, 
köztük volt a Répcelaki Polgárőr 
Egyesület is, majd 1995. január 7-én 
megalakult a Vas Megyei Polgárőr 
Szövetség.

Édesapám, Bernáth Sándor a kez-
detektől 2005-ig, a haláláig vezette az 
egyesületet, 2005 decembere óta irá-
nyításommal működik egyesületünk.

Alapító tagjaink, akik jelenleg is az 
egyesület tagjai: Nagy János, Papp Ti-
bor, Fehér István, Varga J. Sándor, Tö-
reki István.

Egyesületünk fő profilja a bűnmeg-
előzés, de tevékenységi körünkben sze-
repel a gyermekek, az ifjúság, az idősek 
védelme, valamint környezetvédelmi 
tevékenység és a SZEM mozgalom.

Bátran mondhatom azt, hogy a 
bűnmegelőzés egyik legfontosabb lé-
teleme a SZEM MOZGALOM, ami 
Kopácsi Sándor kezdeményezésére jött 
létre. Lényege az, hogy figyelünk egy-
másra, szomszédokra, saját és mások 
értékeire is, vagyis csak egyszerűen nyi-
tott szemmel járunk, de sokszor annyi 
is elég, ha a nagymama és a nagypapa 
az ablakból figyelnek.

  Hétvégeken rendszeresen teljesí-
tünk szolgálatot főleg éjszaka. Amikor 
Önök már pihenőre térnek, a polgárőrök 
vigyázzák álmukat és értékeiket.

Rendkívüli szolgálatot is ellátunk 
szükség szerint. 

Szolgálatunk során a lakóházakat, 
közintézmények környékét, keres-
kedelmi egységeket, ipari parkot, a 
vízparti pihenő és horgászhelyeket, a 
temető környékét, a 86-os főút ki és 
belépő pontjait rendszeresen ellenőriz-
zük. Ha idegenek vagy házalók jelen-
tek meg városunkban, azonnal jeleztük 
a rendőrségnek. Szolgálatunk és min-

dennapi életünk során gyakran figyel-
tünk fel gyanús gépjárművekre, ekkor 
szintén jelzéssel éltünk. 

Városunkban nagyon sok rendez-
vény van, ezeken a polgárőrök rendsze-
resen részt vesznek, biztosítják a hely-
színt, őrzik a parkoló gépkocsikat, ha 
kell, forgalmat irányítanak, és minden-
hol ott vannak, ahol szükség van rájuk. 
A városban megrendezett bálokon is a 
polgárőrséget kérte fel a rendezőség a 
biztosításra.

Rendőrséggel nagyon jó a kapcso-
latunk, szakmai irányításuk mellett 
végezzük önkéntes munkánkat, közös 
szolgálatot is ellátunk. Jelen voltunk 
balesetek biztosításánál, részt vettünk 
forgalom irányításában, rendezvények 
biztosításán. 

Részt veszünk a jelzőrendszeri 
munkában, amely a kihűléses esetek 
megelőzésére jött létre önkormányzati 
kezdeményezésre.

Karácsonyi bűnmegelőzési napok 
keretében, bronz-, ezüst- és aranyva-
sárnapon az üzletek környékén is tevé-
kenykednek a polgárőrök. 

A másik fontos bűnmegelőzési te-
rület, a gyermekek és az ifjúság védel-
me.

ELINDULT A HORGÁSZSZEZON
Az iskolában az idei évben a Covid-járvány miatt sokkal kevesebb lehe-
tőségünk volt találkozni a fiatal pecásokkal. A szakköreink nagyrészt el-
maradtak, de a szokásos Vasi Vizeken Általános Iskolai Vetélkedőn elin-
dultunk. A feladatokat a gyerekekkel nagyrészt online oldottuk meg, és a 
kapcsolatot is így tartottuk.

30 ÉVE VÉDIK A LAKOSSÁGOT
Vas megyében az első polgárőr 
egyesület 1990. november 1-jén 
alakult meg Celldömölkön, 
majd egy hónap múlva Répcel-
akon, amely nehézkesen műkö-
dött. 1991 nyarán újjáalakult az 
egyesület.
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Mert gyermekeink és uno-
káink a szemünk fényei, és fontos, 
hogy vigyázzunk rájuk.

Az „EGY ISKOLA EGY POL-
GÁRŐR” program elindításában 
egyesületünk úttörő szerepet vállalt. 
Répcelakon 2005-ben megszerveztük 
a polgárőr szakkört a megyében első-
ként, amely azóta országos szinten is 
már mozgalommá nőtte ki magát. 

Ezen szakkör keretében tájékozta-
tást adtunk a polgárőrök munkájáról, 
foglalkoztunk bűnmegelőzéssel, ka-
tasztrófa- és árvízvédelemmel, vala-
mint környezetvédelemmel. Felkészí-
tettük több éven keresztül a tanulókat 
a polgárvédelmi és katasztrófavédelmi 
versenyekre.

Ősszel több hónapon keresztül se-
gítettük a diákok iskolába való eljutá-
sát, hogy megakadályozzuk az esetleges 
balesteket. 

Gyermekkorúak, fiatalok viselkedé-
sére főleg a késői órákban figyelnek a 

polgárőrök, szükség esetén értesítik a 
szülőket.

Az idős és egyedülálló emberek la-
kóházait fokozottan figyeljük, szükség 
esetén segítséget nyújtunk. Fontos, 
hogy törődjünk szüleinkkel és nagy-
szüleinkkel, mert ők a múltunk a je-
lenünk és a jövőnk is, nélkülük nem 
lenne teljes az életünk.

Mindenszentekkor és halottak nap-
ján, amikor mindannyian a temetők-
ben meglátogatjuk elhunyt szeretteink 
sírjait, a kegyelet koszorúit és virágait 
elhelyezzük a sírokon, meggyújtjuk az 
emlékezés lángját, hogy mindezt za-
vartalanul tehessük, az elmúlt évekhez 
hasonlóan éjszakai és nappali folyama-
tos szolgálatot szerveztünk a temető 
környékén és a város területén is, hogy 
megelőzzük a lopásokat, gépkocsifeltö-
réseket, lakásbetöréseket és az esetleges 
rongálásokat. 

Megyei és országos rendezvénye-
ken, továbbképzéseken, oktatásokon 

rendszeresen részt veszünk, sikeres pol-
gárőr alapismereti vizsgát tettünk.

2006-ben elnyertük az ÉV POL-
GÁRŐR EGYESÜLETE címet.

Polgárőreink közül áldozatos mun-
kájuk elismeréseként többen részesül-
tek magas kitüntetésben és jutalom-
ban. Polgárőr-járőr csapatversenyeken 
mindig eredményesen szerepeltünk.

Szervezetten, az előző évtizedekhez 
hasonlóan szeretnénk folytatni önkén-
tes, segítő szándékú munkánkat a la-
kosság és intézményeink szolgálatában, 
hogy a bűncselekmények nagy részét 
eredményesen megelőzhessük.

Köszönetet szeretnék mondani 
polgárőr társaimnak az önzetlenségü-
kért, hogy szabadidejüket feláldozzák 
embertársaik nyugalma érdekében, 
valamint családtagjaiknak a sok-sok 
megértésért és türelemért, nem utolsó 
sorban pedig támogatóinknak, akik 
bármilyen módon segítik munkánkat. 

Könczölné Bernáth Ilona elnök  

Mi történt nálunk az elmúlt Hírmon-
dóban beszámoltak óta?

Először is szeretném megismertetni 
a kedves olvasóinkkal a 2021. évi ki-
emelt és alapvető céljainkat és felada-
tainkat.

A koronavírus miatt a tűzoltóság 
mindennapi élete is megváltozott. A 
napi feladataink elvégzése új kihívás elé 
állított bennünket. Ebben a helyzetben 
is el kellett látnunk munkánkat, ami 
nagyobb fegyelmezettséget, sok oda-
figyelést és körültekintést kívánt meg 
a beavatkozó állománytól. Tűzoltósá-
gunk a járvány ideje alatt is működő-
képes maradt, sőt a kötelező feladata-
inkon kívül folyamatosan részt vállalt a 
vírus elleni védekezésben.

Tehát az élet nem állhatott meg, és 
nem is állt meg a tűzoltóságon!

- Továbbra is vállaltuk, és több hó-
napon keresztül megelőző fertőtlenítő 
permetezést végeztünk a város terüle-
tén, a városvezetés kérésére és természe-
tesen a város lakosainak védelmében. 
Heti két alkalommal, alkalmanként 
2-3 órás permetezést végeztünk a pol-
gármester úr által a kijelölt területeken 
a városban. Ez alkalmanként 3 – 4 fő 
tűzoltó önkéntes és figyelmes munká-
ját jelentette. 

- A Répcelaki Általános Iskolában 
már a tavalyi évtől kezdve folyamato-
san segítettünk az átalakítás megkez-
dése előtti munkákban, az osztály-
termek és helyiségek kiürítésében, az 
osztályok költöztetésében és egyéb 
munkákban, amire az igazgatónő 
megkért bennünket. Tettük ezt, mert 
segítségre volt szükség, valamint vala-

mennyi tanulóért és kistűzoltós isko-
lásainkért.

- 5 tűzoltónk végezte el a nehéz-
gép- és emelőgép-kezelő tanfolyamot, 
mivel a pályázaton elnyert, hamarosan 
beszerzésre kerülő magasból mentő 
emelőkosaras gépjármű kezeléséhez ez 
szükséges.

- Megváltunk a régi Ford Ranger 
típusú terepjárónktól, és egy fiatal 
új ISUZU típusú tűzoltós terepjárót 
sikerült vásárolnunk és üzembe he-
lyeznünk. Tűzoltóink nagyon örültek 
neki, valamint a munkánkat, tevé-
kenységünket jobban, hatékonyabban 
tudjuk végezni.

- Ebben az őrült és hosszú vírusos 
helyzetben nem kicsi örömteli esemé-
nyeket is tudtunk varázsolni. Németor-
szágból – kapcsolataink révén - kapott 
tűzoltóságunk 2 db kis tűzoltóautót és 
egy darab kis farm játékszettet. Sokat 
gondolkodtunk, hogy kiknek és mi-
lyen módon szerezzünk örömet, kik-
nek ajándékozzuk. Ám a tűz-

HÍREK A TÛZOLTÓSÁG MINDENNAPJAIBÓL
„Villámgyorsan bepattannak piros autójukba,
szirénázva indulnak el a veszélyes útra!”

(Juhászné Bérces Anikó: Lánglovagok)
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oltók egy kis csapata kitalálta, 
hogy tegyük fel mindkét kis tűzoltóau-
tót – gyűjtés beteg gyermekek megsegí-
tésére  - licitre a közösségi oldalakra. Ez 

meg is történt. Az egyik jótékonysági 
licit: „Állítsuk talpra Noelt!”, a másik 
„Együtt Olivérért-K.O. az SMA-nak”. 
A licitek sikeresek lettek, a beteg gyer-
mekek számlájára a licitek végösszege 
rákerült, és a nyertes licitálók átve-
hették a Bruder Scania R-szériás kis  
tűzoltó autót. Minkét autó átadását 
megörökítettük fényképen. A második 
átadás a tűzoltóságon kisebb ünnep-
séggé, összejövetellé alakult, ugyanis 
találkozhattak a licitet nyert Olivér és 
a kisautót nyert Kristóf és családjaik 
egymással és a tűzoltókkal. A meghir-

detett tűzoltóautós kört is örömmel 
tették meg. A harmadik felajánlást a 
kisfarm-szettet pedig átadtuk a kis Oli-
vérnek, akinek ezzel még nagyobb örö-

met tudtunk szerezni! Nagyon jó érzés 
volt személyesen látni azt az őszinte 
örömet a két kisfiú és a szüleik szemé-
ben, amikor az ajándékokat átvették, 
és a „nagy” tűzoltóautókba beülhettek, 
utazhattak benne, és megnézhették kí-
vül-belül. Mi, tűzoltók is nagyon örül-
tünk a nagyszerű délutánnak!

Eredményes pályázatunk:
- 3.700.000,- Ft-ot nyertünk a 

BM-pályázaton szakfelszerelésekre, 
informatikai eszközökre, kéziszerszá-
mokra, kisgépekre. Folyamatos fejlő-
désünk érdekében csak a különböző 

pályázatok útján tudunk előbbre lépni. 
Eddig is és a jövőben is maximálisan 
kihasználunk minden pályázati lehető-
séget.

További hírek az új épületrész átala-
kításáról, felújításáról:

Tűzoltóink több száz óra önkén-
tes munkát - segédmunkát, a kinyert 
anyagból téglatisztítást, a szerállás kő-
művesmunkái utáni és a téren szüksé-
ges takarításokat - végeztek eddig, és 
végeznek a továbbiakban is. Köszönet 
az eddigi önkéntes munkásainknak! Az 
elmúlt hónapokat azzal jellemeztük, 
hogy most történik, történt az átalakí-
tás „rombolási”, bizonyos épületrészek 
„feltárási” időszaka…… 

A felújítás  keretén belül az első 
szakasz: egy új szerállás, továbbá ok-
tatóterem, irodahelyiség, vizesblokk, 
légzőkészülék-töltő helyiség és kondi-
terem  kerül kialakításra. A jövőben to-
vábbi átalakítási szakaszokról is adunk 
Önöknek tájékoztatást.

Beszerelésre és üzembe helyezésre 
került a pályázaton elnyert modern, 
szigetelt, szekcionált piros elektromos 
kapu az új szerállásra, melyet a csatolt 
képen is láthatnak.

Horváth Gyuláné 
elnök  

Répcelaki Önkormányzati 
Tűzoltóság

Remélhetőleg ennek a szigorú szo-
bafogságnak vége, és hívhatlak benne-
teket egy – egy vidám délutánra.

Szeretném, hogy a megszokott 
programjainkat megtarthassuk: színes 
szüreti felvonulás, azt követően a kép-
viselőinkkel közös szalonnasütés, kézi 
kukorica szedés és a valamikori kézi 
fosztás felelevenítése, zenés délutánok, 

műgáti sörözés, a nemzetközi férfinap 
megünneplése, érdekes előadások, él-
ménybeszámoló egy szép budapesti ki-
rándulásról, és előadás a környékünkön 
élő madarakról, filmvetítés, karácsonyi 
készülődés. Mindent nem is soroltam 
föl. Készüljetek, nagyon ránk fér a ki-
kapcsolódás. Tudjátok, a jó kedv és a 
nevetés fiatalít! 

Az aktuális rendelkezések értelmé-
ben rendezvényeinket a művelődé-
si házra vonatkozó szabályok szerint 
tarthatjuk meg. Ez azt jelenti, hogy a 
védettségi kártyával rendelkezőket fo-
gadhatjuk. 

Jelenleg az újság hasábjain, de remé-
lem, hamarosan a képújságon keresztül 
hívlak benneteket és minden répcelaki 
nyugdíjast, aki szívesen csatlakozna kis 
közösségünkhöz.

A mielőbbi  viszontlátás reményé-
ben jó egészséget és kellemes készülő-
dést kívánok nektek! Várlak bennete-
ket!

Vizvárdyné Hugi 

KEDVES NYUGDÍJAS TÁRSAIM!
Olyan időszak van mögöttünk, amikor minden ember, köztük mi, nyug-
díjasok is a megszokottól eltérően töltöttük napjainkat. Nem találkoz-
tunk az utcán sem, a rendezvényeinken sem. Behúzódtunk a négy fal 
közé. Néha a technika segítségével írásban értekeztünk, vagy telefonon 
beszélgettünk egy kicsit.
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Akarat: Bár augusztusban még ki-
látástalannak tűnt minden, de nem 
adtuk fel.

Bolyongás: 18 osztályunk 10 kü-
lönböző épületben kezdte meg a tané-

vet. A gyerekek és pedagógusok a hely-
színek között bolyongtak.

Covid: Az építkezés mellett a Co-
vid is nehezíttette a munkát. Nekünk 
már csak ez kellett!

Csengő: Az nem volt. Helyette vi-
szont lelkesen kolompoltak a gyerekek.

December: Elmaradtak a rendez-
vényeink: karácsonyi műsor, zsibvásár, 
adventi hangverseny, Mikulás és a min-
denki által nagyon várt Alapítványi Est.

Erdei iskola: A 7. évfolyam boldo-
gan kezdte ezt az évet, mert egy önkor-
mányzati pályázatnak köszönhetően 
egy hetet töltöttek a csodás Nován.

Füst: Csendes őszi napokon füst-
felhő űzte ki az osztályokat Nicken a 
„tanteremből”.

Gondoskodás: Tekintettel a körül-
ményekre sokkal több mindenről kel-
lett gondoskodnunk, mint egy átlagos 
tanévben.

Gyerekek: A nehézségek ellenére a 
gyerekek gyerekek maradhattak

Hála: Nem tudunk elégszer köszö-
netet mondani: a Répcelaki Önkor-
mányzatnak, a Répcelaki Művelődési 
Ház és Könyvtár dolgozóinak, a Répce 
Sportcsarnok dolgozóinak, a Tűzoltó-

ságnak, a polgárőröknek, a katolikus 
és evangélikus egyházaknak, Nick, Ne-
mesládony, Vámoscsalád, Vasegerszeg 
önkormányzatának, a Százszorszép 

Óvodának, a konyha dolgozóinak, VJS 
Transz Kft-nek, a Fergeteg Néptánc 
Egyesületnek és a szülőknek. 

Ima: Magam nevében elmondha-

tom, hogy nem imádkoztam még eny-
nyit egy tanévben sem. Elsősorban a 
gyermekek biztonságáért.

Jelenléti oktatás: Mint a mesében: 
hol volt, hol nem volt.  

Konténer: Télen hűt, nyáron fűt, 
de mi ezt szerettük.

Logisztika: A tanév egésze váratlan 
helyzetek elé állított minket. Állandó 
szervezés, megoldások keresése, újra 
tervezés és költözés.

Lyukasóra: Az nem volt.
Menza: Amíg az időjárás megen-

gedte, közös ebédek Nicken a lábas 
szín alatt. Az ősz beköszöntével beköl-
töztünk a parókia épületébe.

Nick: A tanév legszebb napjai. ÉL-
MÉNYPEDAGÓGIA!

Nyugalom: Majd lesz. 
Oktatás: Ez volt az az év, amikor 

mindenki tanult valami egészen újat.
Öröm: Minden kihívás ellenére 

voltak sikereink tanulmányi, levelezős 
és művészeti versenyeken. 

Bokor Adrienn, Prystupa Frida, 
Csorba Kíra, Tamási Liza: Mező Ferenc 
Szellemi Diákolimpia országos döntő 
4. hely

Kovács Eszter: Országos angol ta-

nulmányi verseny megyei forduló 3. 
hely, Herman Ottó megyei biológia 
verseny 6. hely

Kovács Petra: Matek Ász 

ZENGÔ ABC

EGY KÜLÖNLEGES TANÉV MARGÓJÁRA
Rendhagyó tanévet zártunk. Szinte minden megkérdőjeleződött, amit ed-
dig az iskoláról, iskolai szerepekről gondoltunk.
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Az év tanulója: Kovács Eszter

Az év jó tanuló - jó sportolója: Tama Máté



MEZÔ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA 
ORSZÁGOS DÖNTÕ

A két évvel ezelőtti nagy répcelaki siker 
után (1. helyezés) tavaly sajnos nem 
lehetett megrendezni a vetélkedő or-
szágos döntőjét a járványhelyzet miatt.  
Pedig a Bokor Adrienn, Prystupa Fri-
da, Csupor Dominik, Király Krisztián 
alkotta csapat a 4. helyen jutott tovább 
az elődöntőből. A 2020-2021-es tan-
évben, ha nem is jelenléti versennyel, 
de rendhagyó módon, online megtar-
tották az olimpiatörténeti vetélkedő 
döntőjét, ahova 12 csapat kvalifikálta 
magát. Ilyen még nem volt, és nem 
is volt egyszerű a felkészülés. A tanév 
során többször volt online oktatás, és 
ez nagyon megnehezítette az új csapat 
dolgát. Bokor Adrienn, Prystupa Fri-
da mellett idén Csorba Kíra és Tamási 
Liza hatodik osztályos tanulók vállal-
ták a rengeteg tanulással járó feladatot. 
Együtt tulajdonképpen csak az utolsó 
három hétben tudtak készülni a ver-
senyre, amelyen végül nagy küzdelem-
ben a nagyon szép 4. helyen végeztek 
a lányok. 

Mint minden évben, így most is 
szeptemberben kapták meg az iskolák 
az olimpiatörténeti vetélkedő témakö-
reit.

Ezek a következő voltak:
–  Az összes magyar olimpiai arany-

érmes sportoló eredményei az 
életrajzukkal együtt. Képfelisme-
rés.

-  Az 1964-es tokiói olimpia ma-
gyar vonatkozású eredményei a 
versenyzők életrajzával együtt (1-
6. helyezettek). Képfelismerés.

–  A magyar öttusázók eredményei 
az olimpiákon a versenyzők élet-
rajzával együtt (1-6. helyezettek). 
Képfelismerés.

–  Az olimpiák kabalafigurái, jelké-
pei.

Az online megtartott döntőn 5 kér-
déssorra kellett válaszolni a tanulóknak. 
Voltak feleletválasztós, képfelismeréses 
és igaz-hamis kérdések. A tudás mellett 
a gyorsaság is fontos volt, hiszen a he-

lyes válaszok mellett a válaszadási idő is 
számított. A verseny időben nem volt 
hosszú, de szellemileg így is nagyon 
elfáradtak a gyerekek, hiszen egy-két 
másodperc alatt kellett nagyon nehéz 
kérdésekre a jó választ bejelölni. 

Nehéz helyzet, nehéz körülmé-
nyek…. Ezek a hatodik-hetedikes gye-

rekek bebizonyították, hogy minden 
körülmény ellenére is lehet fantaszti-
kus eredményt elérni. Teljesítményük 
példa lehet mindenkinek. Még egyszer 
a nagy dicséretet érdemlő csapattagok 
nevei:

Bokor Adrienn 7.b
Prystupa Frida 7.a
Csorba Kíra 6.a
Tamási Liza 6.b
Felkészítő tanár: Szabó Róbert 

tanulmányi verseny országos 
döntő 2. hely

Példamutatás: Rugalmasságból, 
összefogásból. 

Remény: Nálunk sosem hal meg. 
Siker: Mind a 63 végzős tanulón-

kat felvették.
Szeretet: Mert változhat és 

megkérdőjeleződhet és átértékelőd-

het körülöttünk minden, a szeretet 
marad.

Türelem: Ez a tanév megkövetelte 
a türelmet, toleranciát szülőtől, gyerek-
től, pedagógustól egyaránt.

Tyűha: Buli után jöhet a takarítás!
Unalom: Az nem volt.
Üres: Egy tanév, amikor üresen állt 

az iskola.

Vakáció: Ezt is megértük!
Zoom: Taníthatunk online, de a ta-

nítás sava-borsa a személyes kapcsolat - 
ölelni meg csak offline lehet.

Zsúfoltság: Egymás hegyén-hátán 
éltük a mindennapokat, DE SOK JÓ 
EMBER KIS HELYEN IS ELFÉR!

Király Annamária intézményvezető  
és a Móra iskola pedagógusai
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„Az emberi test egészen elképesztő erőfeszítésekre képes - de csak akkor, 
ha az elme is mögötte áll.” (Jason Lewis)



(1951) – 1971 – 2001 – 2021  
– A RÉPCELAK – KÓD

Új feladat az új Hírmondóba: interjú dr. Németh Kálmánnal, felidézve a 
várossá válás előzményeit, történetét. Elvégeztem a szokásos protokollt: 
vagyis előszedtem és végigolvastam a témához kapcsolódó korabeli cik-
keket, megnéztem az anyagokat. Hosszasan beszélgettem Kálmán bával, 
nosztalgiáztunk, emlékeztünk… Aztán leültem a jegyzeteimmel, hogy 
formába öntöm a cikket, és egyszerre csak szemembe tűnt a számsor: 
1951 – 1971 – 2001 – 2021. Hú…gondoltam … ez nem lehet véletlen. 
Lássuk: 1951-ben született Németh Kálmán, aki húsz éven át volt a tele-
pülés polgármestere � 1971 - nagyközség lett a faluból, éppen amikor 
Németh Kálmán 20 éves volt � 2001 – Répcelak városi címet kapott dr. 
Németh Kálmán polgármesteri regnálása alatt, akit akkorra már másod-
szor választottak a település vezetőjévé � 2021 - húsz éves lett a város, és 
ezt augusztus 20-án fogjuk megünnepelni. A hátborzongató számmiszti-
kán fellelkesedve lássuk hát a hozzá kapcsolódó történetet!

Répcelak igazi falu volt még akkori-
ban, amikor interjúalanyom megszüle-
tett. Lakossága gazdálkodókból, állat-
tartókból állt, az ő szülei is parasztok 
voltak. A település fejlődéstörténetét 
Németh Kálmán tulajdonképpen pá-
holyból nézte végig, ugyanis ekkori-
ban, az ötvenes években kezdődött 
Répcelak robbanásszerű fejlődése. A 
következő évtizedekben megépült az 
óvoda, orvosi és védőnői körzet jött 
létre, létrejött a községi könyvtár, a 
vízmű, felépült a szévsavgyár, és a falu 
lakosságszáma ugrásszerű növekedés-
nek indult. Megalakult a sportkör, va-
lamint fogorvosa és bölcsődéje is lett 
a falunak. Létesült gimnázium is, ahol 
Németh Kálmán is tanult és érettségi-
zett.

- Sokszor és sok helyen elmondtam 
már annak a történetét, hogy a „neve-
nincs gimnáziumból” hogy jutottam be 
az egyetemre. Olyanok előtt nyertem fel-
vételt, akik előzőleg azzal az indokkal 
hagyták el az intézményt, hogy innét 
úgysem jutnak be. Rájuk cáfoltam. 

A „nevenincs gimnázium” nem volt 
hosszú életű, 1964-től 1971-ig műkö-
dött. Furcsa módon éppen abban az 
évben szűnt meg, amikor Répcelakból 
nagyközség lett. Ez azonban mit sem 
vetett vissza a település fejlődésének 
lendületéből, az haladt tovább töret-

lenül a megkezdett úton – ahogy Né-
meth Kálmán élete is: egyetemi évek, 
diploma, majd visszatérés dolgozni a 
szülőfaluba. Érdekelte a közélet min-
dig is, 1980-tól tanácstagként kép-
viselte utcáját a térségi grémiumban, 

amely az öt környező község 60 tagú 
testülete volt. 

Ma már történelem a rendszer-
váltás, az éledő önkormányzás, és dr. 
Németh Kálmán ebben vállalt szere-
pe. Ugorjunk oda, amikor másodjára 
megválasztott polgármesterként a 90-
es évek végén egy következő lépéshez 
érkezett képviselőtársaival: Vajon le-
hetne-e város Répcelak? A 80-as 90-es 
évek további fejlesztései: a művelődési 
ház megépítése, szennyvíztelep létesí-
tése, az úthálózat teljes portalanítása 
és az egészségház megépülése – mind-

mind a térségi szerep növelését szolgál-
ták, és egyre fontosabb szerepre pre-
desztinálták Répcelakot. 

- Körülnéztünk – idézte fel az ak-
kori képviselő-testület álláspontját dr. 
Németh Kálmán. 
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Városavató 2001. 09. 15.  Dr. Dávid Ibolya igazságügyi miniszter; Markó Péter a Vas Megyei Közgyűlés 
elnöke; Dr. Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár; Dr. Németh Kálmán polgármester.
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-Tapasztalatszerzés céljából el-
mentünk a testülettel olyan településekre, 
melyek hozzánk hasonló nagyságúak vol-
tak, és nemrégiben lettek városok, vagy 
valami miatt nem lettek azok. Rengeteg 
előnyét, és nagyon kevés hátrányát láttuk 
a dolognak. Mégsem akartunk magunk 
dönteni. Egy friss demokrácia képviselői-
ként azt tartottuk, hogy nagy dolgokban 
közakaratnak kell teljesülnie, ezért nép-
szavazást írtunk ki. Tudomásom szerint 
soha senki előtte, és azóta sem tett így – ez 
nagyon újszerű és egyedi volt. A szavazók 
75 % -a voksolt úgy, hogy igen, szeretnék. 

A krónikához hozzátartozik, hogy 
a szavazás nem volt érvényes, vagyis 
nem voksolt a jogosultak 50% - tehát 
a képviselő-testületnek nem lett volna 
kötelező beadni a várossá nyilvánítá-
si pályázatot. Szavaztak, és többségi 
döntéssel úgy határoztak, hogy igenis 
megteszik! 

- Ajánlottak nekünk egy pályázat író 
céget remek referenciákkal. Ha jól emlék-
szem, akkor 650 ezer forintért vállalták 
volna, hogy elkészítik a dokumentációt. 
Nagyon sokalltuk, ezért úgy döntöttünk, 
hogy megírjuk magunk. Bokányi Kál-
mánné jegyző asszony, Hollósi Szabolcs 
és Varga Jenő képviselők és jómagam vál-
laltuk el a feladatot. 

Hogy milyen jól sikerül, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy elsőre 
elnyerték, így 2001. július 1-től Rép-
celak város lett, melyet azon az őszön 
nagyszabású avatási ceremónián együtt 
ünnepelt a település apraja-nagyja. A 
várossá nyilvánítási oklevelet és a város 
jelképes kulcsát Dávid Ibolya, akkori 
igazságügyi miniszter és Kontrát Ká-
roly, a Belügyminisztérium politikai 
államtitkára adta át hivatalosan. 

Ezt követően pedig tudatos város-
fejlesztési munkába kezdett a telepü-
lésvezetés: megépült a mentőállomás, 
okmányiroda létesült, bővült a polgár-
mesteri hivatal, a tűzoltóság és a váro-
si könyvtár, megújult és 21. századivá 
vált az óvoda, műfüves pálya létesült, 

és megnyílt a helytörténeti múzeum. 
Minőségi változás történt a vasúti 
közlekedésben is, ugyanis a Budapest 
- Szombathely között közlekedő inter-
city és a regionális gyorsvonatoknak is 
megállója lett a kisváros. Sok egyéb le-
hetőség is megnyílt.

- A pályázatok egy másféle nagy-
ságrendjéhez fértünk hozzá ezután, 
amelyeket igyekeztünk maximálisan 
kihasználni. Gondoljunk csak a fő-
tér-rekonstrukcióra, melynek keretében 
megépült a szökőkút és a Luther-szobor, 
megújult és négysávossá vált a tekepálya, 
valamint a lelátó is létrejött. 

Dr. Németh Kálmán érdemei 
mindebben a városiasodási folyamat-
ban elévülhetetlenek. Pályája során 
több grémium is elismerte munkás-
ságát: kapott kistérségi, megyei és or-
szágos okleveleket, kitüntetéseket; de 
talán a legfontosabb mind közül a vá-
ros díszpolgári címe – hiszen ezt attól 

a hálás közösségtől kapta, amelyet arra 
az útra vezetett, amin azóta is töretle-
nül halad Répcelak. Visszavonulása óta 
is érdeklődéssel figyeli a folyamatokat: 
örömmel üdvözölte a sportcsarnok 
megépülését, a butiksor megújulását, 
és a Radó-ház felújítását is. 

- Ott leszek bizony augusztus 20-án 
a jubileumi ünnepen is! Nehéz időszak 
van mögöttünk, személyesen mögöttem 
is. Megviselt a járványhelyzet engem épp-
úgy, mint az egész világot. Szükség van a 
boldog pillanatokra. 

Igen, nagy szükség van a boldog 
pillanatokra – talán jobban, mint vala-
ha az utóbbi évtizedekben. Adja Isten, 
hogy megünnepelhessük húsz éves vá-
rosunkat augusztus 20-án!

P.S.: Most már csak arra vagyok kí-
váncsi, hogy mi fog történni 2051-ben.

Merthogy valami fontos - igen, ab-
ban biztos vagyok. 

-wk-
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A képet valószínű ajándéknak szánta 
B.I, mert a saját albumába legfeljebb 
datálja az ember a képet, de nem írja rá 
a nevét és a foglalkozását. 

A jelzett évben Reményi Ede, a 
híres hegedűvirtuóz Magyarországon 
tartott koncertkörutat, amelyről szá-
mos hazai lap beszámolt.1 Sopronban 
is fellépett.

A művész érdeme, hogy a Bihari – 
Csermák - Lavotta „verbunkos triász”  
után  világszerte  ismertté tette a ma-
gyar népzenét.

A hegedűművész Hoffmann Hen-
rik, a később magyarosított nevű mis-
kolci zsidó származású aranyműves 
1828-ban született fia volt.2 Amikor a 
családja Egerbe költözött, a székesegy-
ház karnagya hamarosan felfigyelt a 8 
éves gyermek rendkívüli tehetségére. A 
cisztercita gimnázium elvégzése után az 
egri püspök anyagi támogatásával Bécs-
be küldték konzervatóriumba. Ennek 
elvégzése után főúri udvarokban lépett 
fel, és hamarosan Európa is megnyílt 
a virtuóz hegedűművész és zeneszerző 
előtt. Az 1848-as forradalom hírére ha-
zatért Londonból, és beállt katonának 
Görgey Artúr seregébe. Bátyja, Remé-
nyi Antal pedig Klapka György mellett 
volt huszártiszt Komáromban, ahol Bart-
hodeiszky István két öccse, József és Gyula 
is szolgált. Lehetséges, hogy ez a katonai 

szál vezette a földesurat és ifjú hitvesét a 
hangversenyre, hiszen a kép feliratán a 
huszártiszti mivoltát hangsúlyozza. 

A forradalom leverése után Remé-
nyi Ede emigrált. Ekkor ismerkedett 
meg Johannes Brahmsszal és Liszt Fe-

renccel. Az előbbi zongorakísérője lett 
a neves hegedűművésznek. Az általa 
népszerűsített magyar nótákból több 
beépült Brahms műveibe.3 Reményi 
közismert szerzeménye a Repülj fecs-
kém, és az Ezt a kerek erdőt járom én 
c. dal, és számos, a klasszikus zenéből 
vett hegedű átiratot hagyott ránk. 

De térjünk vissza Barthodeiszky 

Baranyai Lenke:

EGY BARTHODEISZKY ISTVÁN 
EMLÉK 1891-BõL 

1  Eger c. hetilap 1891 febr. 17-i száma, Veszprémi Hírlap febr. 14. Zalamegye 1891. 8. sz., Pápai 
Lapok 1891. márc.22. Sopron c. lap 1891. 23. sz. és Oedenburger Zeitung március 20-i száma

2 Magyar Zsidó Lexikon Budapest, 1929.
3 Pl. a Csendül a nóta,  perdül a lány című dal Brahms V. magyar  tánc c. művében szerepel.
4 Welt Blatt, 1896. februári száma Barthodeiszky Istvánné vadász sikeréről.
5 Ezt bizonyítja, hogy férje 1902-ben bekövetkezett halála után özvegye több évig Bécsben élt.

A Barthodeiszky család c. könyvem megjelenése után került elő egy érté-
kes, soproni műteremben készült fotó, amely a címben jelölt földesurat 
és ifjú feleségét, Novák Teréziát ábrázolja. Hátulján a következő felirat áll: 
Reményi Ede hangverseny alkalmával emlékül Sopron, 19-ik 1891 Bart-
hodeiszky István nyug. honvédtiszt.

Istvánhoz! A jelek szerint a vadászszen-
vedéllyel megáldott birtokos mindent 
megosztott feleségével. Megtanította a 
fegyverek kezelésére és a vadászat sza-
bályaira.4 Megtanította lovagolni, hogy 
a település szélén fekvő kúriájukból 
együtt mehessenek vadászni. Utazásai-
kon az ifjú feleség megismerhette Bécs, 
Sopron, Szombathely és más városok 
nevezetességeit, és német nyelvtudásra 
is szert tett.5

A soproni hangverseny-látogatás 
alkalmából készült képen az ifjú fele-

ség, aki 12 éve még kis téglavető lány-
ként dolgozott, előkelő dámaként áll 
előttünk. Díszes, fekete bársonyból 
és selyemből készült ruhát visel, fehér 
kesztyűs kezében nagy kalapot fog. Az 
ékszerek viselése jó ízlésre vall. (Ez nem 
jár automatikusan a gazdagsággal!) 
Csak a nyakrészt és a fejtetői kontyon 
levő kis pántot díszíti egy kerek bros-
sal, illetve kitűzővel. Mindkettő a szép 
ovális arcra vezeti a tekintetet.

A pontosan datált és feliratozott 
fotó kettős érték. Megőrizte egy neves 
hegedűművész soproni fellépését, és ez 
az egyetlen közös kép a különös házas-
párról.
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Vajon fellélegezhetünk már, vagy jobb 
még óvatosnak lennünk? Hogyan is in-
dulhatunk tovább? Mi maradt az isme-
rős világból? Mire lehet szüksége most 
az embereknek? Mire lehet igénye? Él-e 
még a vágy a közösség, a gyülekezet, Is-
ten igéje iránt?

Az a baj az igényekkel és az így ala-
kuló igényességgel, hogy gyakorolni 

kell, aktivitással, tudatossággal növe-
kedik, miközben az igénytelenséghez 
semmit nem kell csinálnunk. Ez a 
több mint egy éves időszak ezért is ve-
szélyes, mert leépítette az igényeinket. 
Beérem valami szemét tévéműsorral, 
vagy keresem az értékeset? Inkább ma 
is otthon tespedek, vagy bekapcsoló-
dom a közösségbe? A képernyők előtt 
maradok, vagy újra belépek a temp-
lomkapun? 

Gyülekezetünkben az a reménysé-
günk, hogy a következő hetekben, hó-
napokban és években, amikor hittan-
tábort szervezünk, baba-mama körbe 

vagy felnőtt konfirmációs csoportba 
hívogatunk, amikor bibliaórára és va-
sárnapi istentiszteletre gyűlünk össze, 
akkor nem az általunk gondolt szük-
ségeket próbáljuk kielégíteni, hanem 
valóban a belső igényt az Istennel és 
egymással való közösség iránt.

Inkább az élet, az öröm, az ének, a 
közösség, az ünnep, a hívó szó. Vagy 
ahogy Péter apostol fogalmaz június 
hónap igéjében: Istennek kell inkább 
engedelmeskednünk, mint az emberek-
nek. (ApCsel 5,29)

Baranyay Bence
lelkész

ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK!
Hosszú hónapok bizonytalan 
lebegése és aggasztó híráradata 
után valahol mindannyian az új-
rakezdés lehetőségeit keressük. 

Ami megvalósult:
„Rózsa és tövis... 2021 A.D.” A 

remény évében sikerült az első plébá-
niai rendezvényünk május 22-én. Az 
"Özvegyek napja" - beoltva és félelem 
nélkül a még betartandó járványügyi 
intézkedések mellett. Tavaly áldozat 
volt elhagyni, de most öröm volt már 
megtartani. A vámoscsaládi templom 
szentségimádási napjához kapcsoltam 
hozzá a plébániánk özvegyeinek - szen-
telt rózsákkal való köszöntését a nap 
szentjével: Casciai Szent Rita özveggyel 
ünnepelve. Ez idén a magyar kormány 
támogatásával valósult meg sikeres pá-
lyázat részeként. A rendezvény kereté-
ben 10 órakor kezdődött a szentóra, 
majd az ünnepi rózsaszenteléses szent-
misével folytatódott, és szerény ebéd-
del zárult a plébánián. Átimádkozva, 
megvigasztalódva és feltöltődő együtt-
léttel telt a rendezvényünk. Istennek 
legyen hála! 

Köszönet azoknak, akik ezen plé-
bániai rendezvényünket támogatták 
jelentkezéssel, jelenléttel, sütéssel és 

főzéssel, szállítással, zenéléssel. Jövő-
re szeretettel várjuk ismét plébániánk 
özvegyeit ünnepelni, hogy érezzék, az 
özvegyi élet igenis értékes élet az egy-
ház szolgálatában. NE FELEDJÜK: 
minden rózsán a tövis alul van, a virág 
pedig felül!  

„Újra színezve, ahogyan a tavasz 
is teszi... Plébániatemplomunkat szé-
pen-lassan újítgatjuk, ahogyan tud-
juk... eredetileg a toronysisak jött vol-
na, ami a 15 év alatt kifakult. Viszont 
daruval meghódítani egy festésre sem 
egyszerű feladat. Így most előnybe ré-
szesült, a nyári viharban beázott északi 
ablak festése és cseréje, mert elég lehar-
colt lett a 15 év alatt ez is... Így ha már 
hozzányúlunk, akkor ki is színezhetjük 
Isten nagyobb dicsőségére. Persze mi 
ehhez kicsik vagyunk önmagunkban, 
ezért köszönjük a Répcelaki Önkor-
mányzat támogatását. Meg kértem a 
kedves Hívek imádságát, hogy az el-
sőáldozásra minden a helyén legyen!

A remény évének Pünkösdje... A 
répcelaki katolikus templomban már a 

helyén van, 11 méter magasan a három 
rétegű és hőszigetelt első/ősólomüveg 
– a Szentlelket ábrázolva. Ez nem jö-
hetett volna létre a helyi önkormányzat 
támogatása, a kedves hívek bizalma, 
Német Szabolcs festő állványozása és a 
25 éves tapasztalattal rendelkező Kápli 
Gergely "ólomüveges" szakember nél-
kül. Istennek legyen hála a gyümölcsö-
ző összhangért!

Tovább előre... Szent István ki-
rály Gyereknapok (SzIkGyen) plébá-
niánk hivatalos napközis hittantábora 
a szokott módon kerül megrendezésre 
június 28-tól július 2-ig a templomban 
és körülötte. A regisztrációs lapot osz-
tani fogjuk. A szülőknek csak az étke-
zés díját kell majd rendezniük. Szere-
tettel várjuk a jelentkezőket. Kérjük és 
köszönjük a kedves híveknek, ha egy-
házközségi hozzájárulás befizetésével 
támogatják plébániánk működését, 
hiszen több fontos dolgot le kell zár-
nunk ez évben. Szeptemberben indul a 
bérmálkozási felkészítő. Ne feledjük, 
hogy szentmisék nélkül nem lehet a 
jelentkezésre, sem a szentség felvételé-
re készülni. Jézus barátságát nyáron is 
ápolni szükséges.

Végül áldás kedves Rátok! 
Szakál Szilárd atya 

RÉPCELAKI LELKI SZÁLAK... 
Kedves Testvérek! Talán már a remény évében vagyunk... annak ellenére, 
hogy még mindig vannak dolgok, amiket el kell engednünk, de a közös-
ségünk próbál lelkileg megújulni. 
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Teke
Ezúttal a tekésekkel indítjuk beszá-

molónkat. Ahogy minden egyes szak-
ágat, úgy a legmagasabb osztályban, 
azaz a Szuperligában szereplő együtte-
sünk szezonját is megtépázta a koro-
navírus-járvány, és sokáig az is kérdéses 
volt, hogy lesz-e lehetőség befejezni az 
idényt. A korábbi évekkel ellentétben 
szerényebb anyagi háttér állt a keret 
rendelkezésére, azonban ma már nyu-
godtan kijelenthető, ez nem törte meg a 
gárdát, sőt! A továbbra is fiatal együttes 
rendkívül összetartó módon, megbíz-
hatóan, komolyabb megingások nélkül 
tört az újabb bronzéremre, amit végül 
az utolsó fordulóban, a nagy rivális 
Szentgotthárd hazai legyőzésével sike-
rült is elérni. Volt már olyan év, nem 
is olyan nagyon régen, amikor kisebb 
csalódásnak számított a harmadik hely, 
mert fényesebb érmekről álmodott Kiss 
Zsolt edző, szakosztályvezető gárdá-
ja (egyszer össze is jött az ezüst), most 
azonban ismét nagy boldogságot jelen-
tett játékosnak, szurkolónak, szakveze-
tőnek egyaránt a dobogó legalsó foka, 
ami minden esetben szép eredmény, 
akkor pedig főleg, ha a világ egyik leg-
erősebb bajnokságában sikerül elérni! A 
finálét követően sajnos egy kis szomo-
rúság is vegyült az ünneplésbe, ugyan-
is 9 év répcelaki szereplést követően, 
egy makacs sérülés miatt elbúcsúzott a 
visszavonuló, korábbi U23-as tandem 
világbajnok Vörös Milán, illetve a Za-
laegerszegre visszaigazoló Pintér Károly.

Ifjúsági csapatunk is csak dicséretet 
érdemel, miután több meglepetés-győ-
zelmet aratva a kifejezetten előkelőnek 
számító 5. pozícióban zártak.

A teke kapcsán meg kell említeni 
a több évtizedes múltra visszatekintő 

Répcelak városi, város környéki amatőr 
bajnokságot is, amely elindult ugyan 
ősszel, de a novemberi lezárások sajnos 
a végét is jelentették a szezonnak, miu-
tán a jelenleg is érvényben lévő korláto-
zások mellett a csapatok többsége nem 
tudta vállalni a folytatást, legalábbis 
most, mert ha a körülmények lehető-
vé teszik, akkor szeptemberben ismét 
golyót ragadhatnak a játékra kiéhezett 
versenyzők.
Kézilabda

A szezon előtt komoly fiatalításon 
esett át felnőtt kézilabdacsapatunk, rá-
adásul a lányok új edző, Horváth István 
irányításával kezdték meg a felkészü-
lést a 2020-21-es Győr-Moson-Sopron 
megyei bajnokságra. A gárda jól kezd-
te a szezont, majd jöttek a hullámvöl-
gyek, de a türelem végül meghozta a 
gyümölcsét, és bár lapzártakor, június 
elején még nem ért véget az elhúzódó 
bajnokság, az már látszik, hogy a közép-
mezőnyben fog végzeni a több bravúros 
győzelmet is elérő különítmény, amely-
ben egyre gyakrabban és egyre nagyobb 
számban fedezhettük fel a serdülő csa-
pat játékosait is, így igen csak bíztató 
lehet a jövőkép!

Sajnos az utánpótlás korosztályok 
számára egy igazi rémálom volt a sze-
zon, miután előbb felfüggesztették, 
majd idő előtt, eredményhirdetés nél-
kül befejezettnek nyilvánították az or-
szágos szövetség részéről a fiataljainkat 
érintő versenyfutásokat. Rendkívül ne-
héz, embert próbáló hónapok állnak az 
utánpótlás játékosok és edzők mögött, 
ugyanis mérkőzések, sőt, közös edzések 
nélkül (mert sajnos az iskolák zárása ez 
utóbbit is magával hozta) nagyon ne-
héz fenntartani a motivációt, játékked-
vet. Szerencsére a vírus visszahúzódását 

követően lehetőség adódott arra, hogy 
különféle egynapos kupákon lépjenek 
pályára a csapatok, illetve idén sem ma-
rad el a hagyományos, egyhetes kézilab-
datábor, így reményeink szerint Turai 
László szakosztályvezetőnek és lelkes 
csapatának (Kronekkerné Maráczi Ani-
ta, Kovács Georgina, Mészáros-Varga 
Brigitta, Soós Nikoletta, Kiss Attila) si-
kerül egyben tartani az utánpótlás kor-
osztályokat.
Futsal

Legutóbb még arról számolhattunk 
be, hogy a szezon előtt teljesen átalakult 
a futsalcsapat, és Lévay Gergely szakosz-
tályvezető, valamint Gugcsó Benjamin 
játékos-edző vezérletével némileg sötét 
lóként vágott neki az együttes a regio-
nális bajnokságnak, azaz az NBIII-nak. 
Sajnos a különítmény kénytelen volt 
minden egyes mérkőzését zárt kapuk 
mögött lejátszani, ez azonban nem gá-
tolta meg őket abban, hogy sokakat 
meglepve bronzéremmel zárjanak úgy, 
hogy sikerült legyőzniük például – 
egyedüliként a mezőnyben - a későbbi 
bajnoki aranyérmes Sárvárt, ráadásul 
idegenben!
Kosárlabda

Sajnos kérdés nélkül kijelenthető, 
hogy a covid-helyzet a kosárlabdacsa-
patot érintette a legdrasztikusabban, 
miután hosszas fejtörés, bizonytalan-
ság után a szövetség el sem indította a 
megyei versenyfutást, így maximum az 
edzésekkel próbálta és próbálja jelenleg 
is életben tartani magát a szakosztály 
abban a nem túl pozitív tudatban, hogy 
októbernél előbb szinte biztosan nem 
vívhatnak térmérkőzést.
Labdarúgás

Ezúttal beszámolónk végére hagy-
tuk a labdarúgást. Ha van sportág, ahol 
a nézők igazán részei a meccseknek, az 
a foci, így igen csak fájdalmas volt meg-
élni minden érintettnek, hogy üres le-
látók előtt voltak kénytelenek megvívni 
a bajnoki mérkőzéséket, már ha egyál-
talán volt mód összecsapásokat játszani. 
Kaotikus idény van a Balassa Péter által 
dirigált felnőtt alakulat mögött. Néha 
hullámvasúthoz hasonlított a szezon 
(hogy csak pár példát említsünk: fájó, 
nagyarányú vereség hazai pá-

Elérkezett a nyár, ez pedig az amatőr sportok többségében a holt szezon 
kezdetét jelenti. Más szemszögből megközelítve pedig ismét lezárult egy 
bajnoki idény, így a csapatok, sportolók és persze a vezetők visszatekin-
tenek, és górcső alá veszik az elért eredményeket. Tegyünk most mi is így!
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2021.02.27. Első Online World 
Karate Kata Cup 1000 versenyző 8 ta-
tamin. Nagyon nagyszabású versenyle-
hetőség volt az online térben. Bogdán 

Szonja a 8 közé jutást sikeresen abszol-
válta, és ezzel a helyezéssel is zárta a ver-
senyt. Szabó Balázs ügyes formagyakor-
lattal szintén a 8 között végzett. Bognár 
Luca az U12 verseny 3. helyezettje lett!   

2021. 04.25. Nyíradony kupa or-
szágos utánpótlás verseny. Közel egy év 
telt el, hogy tatamin álltunk. De sze-
rencsére a Rakurai női különítménye 
számára ez nem jelentett hátrányt. Fo-
lyamatos edzésben voltak, és végig gya-
logoltak a mezőnyön! 

Formagyakorlatban bronzérmet 
szer zet Bognár Luca. 

Küzdelemben Bognár Léna mind a 
négy küzdelmét magabiztosan wazaarik-
kal és iponnal nyerte. Szintén a dobo-
gó legfelső fokán végzett Bognár Luca. 
Finta Zelma másodpercek alatt ért el 
fejrúgásaival találatokat, a döntőben pe-
dig egy hajszálnyival maradt alul. Bog-
nár Bogi hatalmas elszántsággal ezüstöt 
szerzett. Bogdán Szonja a legkönnyebb-
ként a mezőnyben taktikus küzdelem-
mel bronzéremmel zárta a napot.

2021.05.01. Online Kata Európa 
kupa. Itt már látszott a rutin és a fel-
készülés. Nem sokon múlt a fényesebb 
érem, de az bizton elmondható, hogy a 
versenyzők mindent megtettek a győze-
lem érdekében. Bogdán Szonja 2. he-
lyezést, Bognár Luca 2. helyezést, Szabó 
Balázs 3. helyezést ért el. 

RÉPCELAKI RAKURAI  
KARATE EGYESÜLET – 2021

Amikor e sorok íródtak, már bőven túl 
voltunk az igazi mélyponton, amikor – 
március közepén - nem csak a hobbi/
kistermi edzések szüneteltek, de az is-
kola bezárása miatt eltűntek a ködben a 
testnevelésórák, és szinte csak a felnőtt 
kézilabdások hoztak életet a lezárások 
miatt csendbe burkolózó létesítmény 
falai közé. Igazi felüdülést jelentett, 
amikor – ha korlátozásokkal is - lehe-

tőség nyílt ismét konditerembe járni, 
cross tréning, aerobik, zumba, légtorna, 
kettlebell, kötélugró vagy éppen aerial 
jóga foglalkozásokat tartani a védettségi 
igazolvánnyal rendelkezőnek. A habot 
a tortán pedig a szurkolók visszatérése 
jelentette a lelátóra! Nem túlzás kije-
lenteni, hogy néha úgy éreztük, a túl-
élésért küzdünk minden téren, de ma 
már – június elején – halványan látjuk 
az alagút végén a fényt, és a régi ritmust 
felvéve dolgozunk a háttérben a nyári 
napközis táborok szervezésén, a június 
végi I. Répcelaki Zumba- és Egészség-
napon, az augusztus 20-i Répce Run-
ning Futófesztiválon, vagy éppen az 
őszre időzített II. Répcelaki Küzdősport 
Gálán. És az említett eseményeken kí-

vül is tartogatunk még meglepetéseket 
Répcelak és a környék sportszerető la-
kosainak, ezekről azonban még nem 
szeretnénk lerántani a leplet. 

Most, hogy ismét – legalábbis részle-
gesen – kinyithattuk a sportcsarnok ka-
puit, kollégáim nevében is szeretnék kö-
szönetet mondani minden sportolónak, 
edzőnek, szülőnek, hozzátartozónak, 
szurkolónak a mérhetetlen türelemért, 
amit tanúsítottak a szigorú kormányzati 
szabályokból adódó kényelmetlenségek 
miatt, hogy hosszú időre kénytelenek 
voltak lemondani a mozgásról, az egy-
mással való a találkozásról vagy a közös 
szurkolásról. Reméljük, hamarosan már 
csak egy rossz állom lesz az előző egy év, 
és teljes kapacitással, korlátozások nél-
kül léphet be mindenki szeretett létesít-
ményünkbe!

Gallen Ervin létesítményvezető

FÉNY AZ ALAGÚT VÉGÉN
Frusztráció, bizonytalanság, fo-
lyamatosan változó szabályok: 
nagyjából ezek jellemezték a 
„békeidőben” folyamatosan 
pezsgő Répce Sportcsarnok el-
múlt hónapjait. 

lyán a Jánosházától, majd ké-
sőbb bravúros győzelem 10 emberrel 
a bajnok Sárvár otthonában), a végén 
pedig az 5. helyen zártuk a pótlások 
miatt besűrűsödő szezont. Ahogy a te-
késeknél, itt is meg kell említenünk egy 
búcsúzót, ugyanis 13 év után köszönt el 
az elmúlt évek egyik meghatározó játé-
kosa, az utánpótlásedzőként is dolgozó 
Tamási Roland. 

Ifjúsági csapatunkat tavaly a koro-
navírus fosztotta meg a bajnoki címtől, 
és ugyan az aranyért ezúttal nem voltak 
harcban Graszl Károly és id. Tóth Zsolt 
fiai, a létszámgondokkal is küzdő keret 
által elért 5. pozíció sem ad okot a szé-
gyenkezésre.

Egy év kihagyást követően ismét in-
dítottunk U16-as csapatot, a rábapatyi, 
jákfai fiatalokkal is megerősített együt-

tes pedig – Derdák Péter edző keze alatt 
– ötödikként zárt, míg a Tóth Dávid 
által vezényelt U14 a 8. pozíciót érte el. 

Természetesen a kisebb, bajnokság-
ban még nem játszó korosztályoknál 
sem állt le a munka, és Szabó Róbert, il-
letve Tamási Roland, valamint az U11-
gyel is dolgozó Tóth Dávid is igyekezett 
edzéseket tartani a kicsinek a nehéz idő-
szak ellenére is.                 Gallen Ervin
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Egy kisebb szünet után a kara-
tékák újult erővel vágtak neki 
az edzéseknek. A cél most egy 
alapozás, amivel a kiesett erőnlé-
tet vissza tudjuk szerezni. Végre 
lehetőségünk van versenyekre is 
eljutni online és személyes rész-
vétellel egyaránt.



Az első lépés a seb megtisztítása. A se-
bet bőségesen mossuk ki! Sokféle seb-
mosó oldatot kaphatunk a patikában, 
de a tiszta víz is megteszi. Fertőtlení-
tett csipesszel távolítsuk el az idegen 
testeket (kő, szilánk, sár stb.) A kisebb 
vérzés rövid ideig tartó szorító kötés 
hatására hamar csillapodik. Ha a vér-
zést nem tudjuk elállítani, hívjunk 
mentőt!

Következik a fertőtlenítés. Olyan 
oldatot vagy sprayt használjunk, ami 
közvetlenül a nyílt seben használható 
pl. Betadine. Kaphatóak már jód és 
alkoholmentes készítmények pl. Octe-
nisept, Hansaplast spray, melyek nem 
csípnek és nem allergizálnak. Kerüljük 
a sebhintőpor használatát, mert lezárja 

sebet, a var alatt megtelepednek a kór-
okozók, lassítja a gyógyulást. 

A kötözés. Vágott vagy repesztett 
seb esetén nagyon jól használhatóak 
a sebösszehúzó tapaszok pl. Sterigrap, 
Omnistrip. Megakadályozzák a sebszé-
lek szétválását. Kisebb sérülések esetén 
a hagyományos mull-lap-ragtapaszo-
kon kívül használhatunk különféle 
szigetkötszereket, melyek sebpárnája 
hatóanyaggal átitatott lehet, bőrba-
rát, vízálló pl. Cosmopore, Mepore 
Pro. A korszerű sebkezelés a nedves 
sebgyógyulást helyezi előtérbe. Erre a 
célra léteznek különböző impregnált 
tüllhállók, melyek közvetlenül a seb-
re helyezhetők, kenőccsel átitatottak. 
Itt célszerű orvos tanácsát kérni, mert 

más-más sebre más-más tüll a megfe-
lelő. Erre kerül a nedvszívó sebpárna 
pl. Zetuvit, Medicomp, majd a rögzí-
tés következik. A mullpólyánál sokkal 
korszerűbb és egyszerűbb kötésrögzí-
tők is kaphatók pl. Peha-haft öntapadó 
pólya, Omnifix, Mefix kötésrögzítők. 
Több tapasz és sebpárna darabra is 
vásárolható, egy-egy berakható a házi- 
vagy útipatikába. A gyógyszertárakban 
segítenek a választásban.

Végül rengeteg sebkezelő gél, krém 
van forgalomban, amelyek gyorsítják 
a sebgyógyulást, megakadályozzák a 
hegképződést, hidratálják a sebet. Pl. 
Curiosa, Idra Care, Dermazin, Ialuset, 
Contratubex stb. Figyeljük a sebet! 
Rendszeresen kössük át, és ha az egyre 
inkább duzzadt, piros, meleg, gennyes, 
forduljunk orvoshoz!

Jó egészséget és sérülésmentes nya-
ralást kívánok!

Dr. Varga-Török Viktória
szakgyógyszerész

KORSZERÛ OTTHONI SEBKEZELÉS
Nyáron gyakoriak a háztartási balesetek, a szabadban sportsérülések, 
nem is beszélve a gyerekek mindennapos sebeiről. Legyen szó akár szúrt, 
vágott, horzsolt vagy égett sebekről. Az otthoni vagy utazás közbeni se-
bellátásról sem árt gondoskodni.

Hétfőn a programsorozat nyitánya-
ként zabpelyhes almás palacsinta várta 
a gyermekeket. Erre a napra már előző 
héten készültünk, hiszen újrahasznosí-
tott tárgyakból álló kiállítást készített 
mind az 5 csoport. Sok-sok ötletet 
valósítottunk meg a gyermekeinkkel. 
Műanyag kupakok, flakonok, papír 
gurigák, kinőtt pólók, szívószálak, pa-
rafa dugók voltak az alapanyagok. A 
gyermekeink nagy örömmel alkottak 

a nem megszokott anyagokból. - Ami 
másnak szemét, az nekünk kincs!

Kíváncsian nézegettük más csopor-
tok alkotásait, amiből további ötleteket 
meríthettünk. 

Kedden a focisták és szurkolócsa-
patok napja zenés bemelegítéssel kez-
dődött. A focistáinknak a pálya szé-
léről szurkoltunk, buzdítottuk őket 
a gólszerzésre. Minden csoport nevet 
választott magának, és csapatzászlót 
készített. A meccs végeztével citromos 
gyümölcsteával oltottuk szomjunkat.

Szerdán vaníliás puding várta az 
ovisokat az udvaron lévő pavilon alatt. 
Majd örömmel fogadtuk a répcelaki 
Móra Ferenc Általános Iskola meghívá-
sát az Alma Együttes koncertre, amely 
a főtéren került megrendezésre.

Csütörtökön a sport volt főszerep-
ben. Az óvodakertben több udvarré-

szen volt kialakítva helyszín ügyességi, 
bátorsági próbákhoz: tűzoltás, célba 
dobás, csúzlizás, hegymászás, hegyi 
mentés, kerékpáros akadálypálya. A 
gyerekek hoztak biciklit, rollert, kis-
motort. Így mindenki megmérethette 
magát. A nagy melegben jól esett a ri-
bizlis, málnás limonádé.

Pénteken a helyi értékek megőrzé-
sén volt a hangsúly. Nagyon izgalmas 
feladatot kaptunk. Varázstérkép segít-
ségével indultunk útnak a városba. 3 
feladathelyszínen QR kódokat leolvas-
va kaptuk meg a feladatokat. Volt ta-
lálós kérdés, rajzolós feladat, valamint 
képrészletek alapján kellett kitalálni 
hol készült a kép, majd ezeken a hely-
színeken fényképet kellett készíteni. 
Az óvodába visszatérve hatalmas gyü-
mölcstállal és frissítő vízzel vártak ben-
nünket.

Nagyon tartalmas és izgalmas 5 nap 
volt.

Hétszínvirág csoport

GYERMEKHÉT A HÉTSZÍNVIRÁG 
CSOPORT SZEMSZÖGÉBÔL

Az idei gyermekhét a zöld ovi és 
az egészséges életmód jegyében 
zajlott.  5 napon keresztül színes 
programok várták a Százszor-
szép Óvoda ovisait. Változatos 
újra hasznos, mozgásos progra-
mokon, vidám játékokon vehet-
tünk részt az óvoda udvarán. 
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Ha az idei tavaszra kellene idézetet keresnem, akkor erre a legtalálóbb 
Móra Ferenc Zengő ABC című versének egyik sora: „Esik eső, fúj a szél”. 
Talán ezzel lehet legjobban jellemezni az elmúlt hónapok időjárását. 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat egyik közleménye: „Ilyet utoljára 
1987-ben láttak a meteorológusok.”

1527. évfolyam 2. szám 2021. június 15

2021 tavasza az átlagnál jóval hidegebb 
volt, ezzel a tizenhetedik leghűvösebb 
1901 óta.

Csapadékban sem volt hiány. A 
tavaszi hónapok csapadékösszege 
146mm volt, ebből májusban 84mm 
esett. Kellett is a növényeknek, min-
den szépen kizöldült, virágok színesí-
tették életünket a sok borongós, szeles 
nap közepette. Egy kicsit már soknak is 
érezte az ember a hideget, és várva vár-
tuk a napsütést és a jó időt. Szerencsére 
a június már a jól megszokott formáját 
hozta melegebb napjaival.

A rossz idő ellenére tudtunk haladni 
munkálatainkkal, igaz, néha nem volt 
egyszerű. Amikor a több napos eső-
zés miatt csak azon morogtunk, hogy 
minden vizes, és mire felszáradt volna, 
újra esett. Ilyen körülmények között is 
elvégeztük, amit lehetett. Sok helyen 
felmetszettük a fákat, például az Ifjú-

ság utcában, az Arany János utcában. 
A tavaszi metszések során felfrissítettük 
a Radó téren a bokrokat, rózsákat, a 
Petőfi utcai kerékpárút melletti cserje-
sort, és a Vásártér növényeit is. 

A virágágyásokban idén tavasszal 
nagyon szép látványt nyújtottak az 
árvácskák és a tulipánok az egész vá-
rosban. Ezek gyomtalanítását is több-
ször el kellett végeznünk, hogy tényleg 
mutatósak, és ne gazosak legyenek. Vi-
szont eljött a virágok cseréjének az ide-
je is. Május végén kiszedtük ezeknek a 
nagy részét, csak a Radó-kertben hagy-
tuk bent, hogy minél tovább díszítsék 
azt. A többi ágyást elő kellett készíteni 
az egynyári virágok beültetésére. A nö-
vénykazettákban felástuk, ahol lehetett 
felrotáltuk, majd műtrágyával láttuk el 
a talajt. Több helyen pótolni kellett a 
földet, mert nem volt elég az ágyások-
ban. Az egynyáriak kiültetése zökkenő 
mentesen zajlott, reméljük, lesznek 
olyan szépek, mint az elődjeik. Heti 
többszöri öntözéssel segítjük, nehogy 
kiszáradjanak majd a nagy nyári mele-
gekben.

A Gárdonyi utcában az árokfedés 
végeztével létrehoztunk egy kis zöld 
szigetet, ami szebbé teszi a sporttelep 
parkolójának a környezetét. Császárfá-
kat és különböző évelőket, örökzölde-

ket ültettünk a területre, és füvesítet-
tünk. Már most látványos a változás.

Piacnapokon jó végig nézni, ahogy 
megtelik a parkoló területe árusokkal 
és vevőkkel egyaránt. A pandémiás 
időszak leteltével egyre többen érkez-
nek hozzánk különböző áruikkal, hogy 
még változatosabb legyen a kínálatunk. 
Szerencsére egyre többen látogatnak ki 

pénteken délelőttönként   a piacra kö-
rülnézni, vásárolni, reggelizni…

A tavaszi időszak egyik, ha nem a 
legnagyobb feladatát a zöldterület-ke-
zelés, a fűnyírás adja.

Idén nagy próbatétel elé állított 
minket az időjárás májusban. A sok 
eső miatt alig volt olyan nap, amikor 
tudtunk haladni a kaszálásokkal. Volt 
pár hét, amikor kezdett a fejünkre nőni 
a fű, de szó szerint. Aztán szerencsére 
június elejére megérkezett a szárazabb, 
napsütéses időszak, és tudtunk haladni 
a munkákkal. Volt, hogy szombaton-
ként, és volt, hogy helyi vállalkozókat 
bevonva kellett dolgoznunk. Itt sze-
retném nekik megköszönni, hogy egy-
ből, kérdés nélkül jöttek segíteni. Mert 
voltak olyan területeink, ahol a fű már 
akkora volt, amit már nem bírtak a mi 
gépeink levágni. Meglett. Utolértük 
magunkat. És megyünk tovább, mert 
október végéig még menni kell, sokat.

Üdvözlettel:                 
Engi Krisztián

Ügyvezető

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
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Újra nézők előtt játszottak kéziseink

Június 12. - Gyermekhét - Hétszínvirág csoport

Június 12. - Vas megyei ifjúsági horgászverseny

Június 4. - Trianoni megemlékezés

A bronzérmes futsalcsapat tagjai

Június 12. - Főtéri kertmozi

Június 4. - Trianoni megemlékezés

Május 29. - Bajnokok Ligája döntő vetítése


