
AUGUSZTUS „20” ÉVES VÁROS

RÉPCELAK!

Még az esemény előtt pár nappal, órá-
val is azon jár az eszük, hogy mit le-
hetne jobbá, szebbé, komfortosabbá 
tenni. Mert a színpadtechnikusok, a 
biztonságiak, a mentősök, a rendőrök, 

a polgárőrök, a zeneka-
rok profik, akikhez fel 
kell nőni. És akikhez si-
került felnőni! „Hiszen, 
bár délután hat óra van, 
de villanyszerelő kell! 
Most! Raklap, kis sátor, 
nagy sátor! Lett! Ezt ide, azt oda! És vé-
gül minden a helyére került!” S ahogy 
közeledik az idő, még több kisebb - 
nagyobb megoldandó feladat jön elő. 
Az ember azt gondolná, hogy a fellé-

pők jönnek bizonyos összegért, és több 
óhajuk már nincs. Pedig van! Nem is 
kevés! Az ötven darab szendvics a leg-
kevesebb az igények közül. 

S mindezt úgy bonyolítja le ez a lel-
kes és fiatal csapat, hogy minden nap 
reggel hattól hajnalig ott van, jelen 
van, tervez, szervez, megvalósít. Ked-
vesen, mosolyogva, előzékenyen, s ma-
gabiztosan. Néha kávézva, néha fárad-
tan, néha szemet dörzsölve, de lelkesen 
és örömmel ünnepel együtt a 20 éves 
városával.

Végezetül szeretném megköszönni 
a lehetőséget, a bizalmat, hogy műsor-
vezetője lehettem ennek a fantasztikus 
két napos rendezvénynek!

Isten éltessen Répcelak! 
Németh Krisztina

műsorvezető
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AUGUSZTUS „20” ÉVE VÁROS

RÉPCELAK!
A színpad mögül nézve minden 
kicsit más. Itt azt lehet látni, 
hogy a szervező csapat semmit 
nem bíz a véletlenre: folyamato-
san szervez, intéz, megold.

HírmondóHírmondó
RÉPCELAKI
Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
27 . évfolyam 3 . szám 2021 . szeptember



Mit érzett és mit érez ebből majd a la-
kosság? Felbontott utakat, forgalomel-
terelést, a munkagépek zaját és a fent 
említett három utcában még anyagi 
többlet ráfordítást is. 

Mit kapott Répcelak lakossága? 
Egy kapacitásában és műszaki színvo-
nalában teljesen megújult szennyvízte-
lepet, amely a beérkezett szennyvizet 
jobb hatásfokkal képes megtisztítani, 
kímélve ezzel élővizeinket. Kaptunk 
egy megújított csatornarendszert, 
amely a jövőben biztonságosabban ké-
pes elvezetni a keletkezett lakossági, és 
részben közületi szennyvizeket. Meg-
szűnt a talajvíz beáramlása és a szenny-
víz kiszivárgása a törött csatornaszaka-
szokon, ami eddig egyrészről jelentős 
többletköltséget okozott az üzemelte-
tőnek, másrészről pedig szennyezte a 
talajt és a talajvizet. Ez a mostani re-
konstrukció egyszerre szolgálja a kör-
nyezetvédelmet és ezáltal közvetve a 
lakosságot is. 

A másik „vizes” felújításunk az ivó-
vízminőség javító program keretében 

VÍZÜGY- FONTOS ÜGY
Már az elmúlt években is zajlott, illetve jelenleg is zajlik Répcelak törté-
netének legnagyobb összegű közműves „vizes” rekonstrukciója. Az ösz-
szegében közel 1,6 milliárd forintos, nagyrészt EU-s (az áfa a Magyar Ál-
lam) felújítás keretében teljesen megújul a szennyvíztelep, már elkészült 
a csatornahálózat több mint 60 helyen történt „pontszerű” javítása. A 
Vörösmarty, Dózsa és a Gárdonyi utcákban kiépült az eddigi kényszer-
áramoltatású szennyvízrendszer helyett a gravitációs csatornahálózat, a 
házi bekötésekkel együtt. A szennyvizes rekonstrukció műszaki átadása 
elkezdődött, a végleges átadás novemberben várható. 

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Lumniczer Tamás 
Varga Béláné
Varga Kálmán

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Kovács Lajos és Horváth Dalma fia 
Gergő

Hollósy Balázs és Csorba Beatrix fia 
Bence

Kiss Richárd és Rákóczi Edina fia 
Richárd

Dulicz György  
és Galambosi Dóra fia Marcell

Boros András  
és Horváth Bianka fia Botond

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Kiss Evelin Anita és Sőre Máté

Dezső Szabina és Hujbert Milán 

Böcskör Petra és Mészáros Kálmán

Nyitrai Lejla Piroska  
és Czupor László 

Takács Nikolett és Balter János

Dr. Zakariás Sára Judit  
és Dr. Pálla Tamás

Pethő Krisztina és Recse Zoltán

Schey Bettina Tímea  
és Németh Dániel

Csuka Éva és Schuh Tibor István

Tóbiás Klaudia és Cserkis Csaba

Póczik Eszter és Tengölics Gergő

GRATULÁLUNK!
A 20 éve város Répcelak! ünnepség 
keretében Répcelak Város Önkor-
mányzata Répcelak Városért Dísz-
oklevelet adományozott dr. Ko-
vács Edith, Horváth Csaba, Biró 
József, dr. Gombay Csongor, 
Enginé Kozonits Mária, valamint 
a Répcelaki Polgárőr Egyesület 
részére. 

zajlik. A Répcelak-Csánig-Nick tele-
pülések vízellátását szolgáló répcelaki 
vízműtelep teljesen megújul. A gépház 
megújítása, a teljes telepi rekonstruk-
ció, az ivóvíz minőség javítását szolgáló 
tisztítóberendezések megújítása és újak 
telepítése jelenleg is zajlik. A három 
településen vízhálózat tisztítás, szerel-
vénycserék, vezeték építések és cserék 
folynak. Várhatóan a jövőben még 
több alkalommal lesznek vízhiányos 
időszakok, lezárások, útfelbontások. 
Kérem a lakosság megértő türelmét! 
Kértük a kivitelezőt, hogy a munkála-
tokat lehetőség szerint a lakosság minél 
kisebb „zavarása” nélkül végezze, de tu-
domásul kell venni, hogy vannak olyan 

munkafolyamatok, amelyeknél ez elke-
rülhetetlen. 

Az ivóvíz a legfontosabb élelmi-
szerünk. Az emberiség nagyobb része 
nem jut egészséges ivóvízhez, mi pedig 
itt Répcelakon azon dolgozunk, hogy 
az eddigi jó minőségű ivóvizünk ki-
váló minőségű legyen. Becsüljük meg 
és értékeljük, hogy olyan helyen élhe-
tünk, ahol ez a közeljövőben stratégiai 
fontosságúvá váló elem és szolgáltatás 
hosszú távon minőségi és mennyiségi 
oldalról is rendelkezésünkre áll. 

Városunkban az 1960-as évek kö-
zepén kiépült közműves vízellátás és a 
90-es évek elején épült szennyvízelve-
zetés és tisztítás jól szolgálta az itt élő-
ket. A már elvégzett és a folyamatban 
lévő munkálatok biztosítani fogják az 
elkövetkezendő évtizedekben a minő-
ségi ivóvíz szolgáltatást és a biztonságos 
és környezetkímélő szennyvízelvezetést 
és tisztítást. 

A vízügy fontos ügy és az elkövet-
kezendő évtizedekben egyre fontosab-
bá válik. 

Tisztelettel és barátsággal:
Szabó József polgármester
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A gratuláció, a köszöntés, a köszönet 
hangja az egyesület tagságának, támoga-
tóinknak, együttműködő partnereink-
nek, rendezvényeink látogatóinak szól.

20 év! Mennyi minden történt a két 
évtized alatt!

2001-ben kapott városi rangot Rép-
celak, 2001-ben alakult meg a Nyitott 
Tér KK Egyesület. 20 éves a város, 20 
éves az egyesület.

Dr. Pusztay János gondolatait idéz-
ve: „A város nemcsak épület. A város 
nemcsak utca és tér. A város nemcsak 
emberek. A város valami más. A város 
lélek. A város szellemiség. A lelket az 
ember leheli belé. A szellemiséget az 
eleven múlt, a pezsgő jelen, és a meg-
álmodott, megvalósuló jövő árasztja.”

Tehát a városi ranghoz a kulturális 
kisugárzás is hozzátartozik, a szellemi-
ség alakítását új elemekkel, lehetősé-
gekkel kellene gazdagítani, színesíteni 
a művelődési házzal együttműködve. 
Talán ezek a gondolatok jártak a fejé-
ben a nagyvárosban élő, de Répcelak-
hoz ezer szállal kötődő Garas Kálmán 
fotóművésznek, aki megálmodta, meg-
alapította a Nyitott Tér KKEgyesüle-
tet, és az elnöke, szíve-lelke-motorja 
volt 15 évig. Társakra is talált: Dörnyei 
Zoltán lett az elnökhelyettes, Szórádi 
Enikő a titkár, Nagy Ferencné a gazda-
sági vezető, és 12 lelkes egyesületi tag 
sorakozott fel mellé.

Ám hiába lett volna a jószándék, 
a terv, ha nem találnak nyitott fülek-
re, támogató, bátorító önkormány-
zati vezetésre! Répcelakon az akkori 
polgármester, dr.Németh Kálmán, a 
jegyző, Bokányi Kálmánné, az akkori 
képviselő testület tagjai hittek a civil 
szervezet létjogosultságában, anyagi 

és erkölcsi támogatást kaptunk. Hálá-
val gondolunk vissza az akkori pozitív 
döntésekre, amelyekkel biztosították 
az egyesület zavartalan kibontakozását, 
működését. Így van ez azóta is! Hisz 
Szabó József polgármester (aki alapító 
tag is volt) Dr. Kiss Julianna jegyző, 
Böröndyné Nagy Anikó aljegyző, és a 
képviselők is elismerik tevékenységün-
ket, élvezzük a bizalmat. Partnereink 
abban, hogy közösen hirdessük: a kul-
túra jó imázsnövelő tényező.

Hogy is alakult, hogyan teljesedett 
ki egyesületünk élete napjainkig? (A 
film is felidézett sok értékes eseményt, 
élményt, melyet közösen átélhettünk.)

Először a képzőművészeti kiállítá-
sok jelentettek új színfoltot városunk 
életében. Tisztelettel gondolunk Sa-
lamon Nándor művészettörténészre, 
a Szombathelyi Képtár nyugalmazott 
igazgatójára, aki az első tanácsadónk 
volt, de most már a felhők mögül fi-
gyeli, óvja a megkezdett munkát, és 
biztosan mosolyogva, megelégedéssel 
bólint rá mostani segítőnk, Tóth Csa-
ba, Munkácsy-díjas festőművész útmu-
tatásaira. 

A galéria előterében a grafika és 
festészet tanszakos diákok munkáit is 
láthatjuk, Molnárné Szabó Ernesztina 
tanárnő szakmai ajánlása alapján.

A kiállításmegnyitókon zenei ta-
gozatos növendékek műsora mellett 
gyakran nyújtunk irodalmi élményt is 
a témához kapcsolódó versekkel.

Fokozatosan bővült a kínálat. 2005-
ben az Ümmögő együttes társulásával 
a népzene, néptánc hagyományainak 
ápolásával, a népi kultúra közvetítésé-
vel, a népzene-náptánc rendezvények-
kel, a Laki Kalinkóval, majd Kiskalin-

kóval, pártolói estek megrendezésével 
nyújtottunk többet.

2006-ban indítottuk a Répcelaki 
Szabadegyetemet a „Hétköznapi tudo-
mány és művészet” címmel, majd iro-
dalmi vonatkozással az „Irodalmunk 
gyöngyszemei” sorozatunkat, és „Le-
gyen a zene mindenkié!” mottóval a 
zenei programot, amely két éve újévi 
koncerttel is kiegészült.

Örömünkre szolgál, hogy rendez-
vényeinkre igény van. 45 főre növeke-
dett tagságunkon, pártolóinkon kívül 
törzsközönség alakult ki, akik várják a 
kulturális élményeket, a találkozásokat, 
a szerdai „ünnepi alkalmakat”.

A rendkívüli helyzettől eltekintve 
általában évi 25 programot tartunk 
(korábban 30 fölötti volt), mert figye-
lembe vesszük a más szervezetek prog-
ramkínálatát is.

Programjaink szervezéséhez a meg-
felelő pénzügyi forrást biztosítani 
tudjuk. Tevékenységünk legfőbb fi-
nanszírozója Répcelak Város Önkor-
mányzata, és kihasználunk minden pá-
lyázati lehetőséget, ami profilunkhoz 
illeszkedik.

Rendezvényeinket - alkalmazkod-
va a mai trendekhez - meghirdetjük a 
honlapunkon, a facebookon, a helyi 
médiában, nyomdai és digitális meg-
hívókat küldünk, időnként szórólapo-
kat osztottunk. Szinte minden prog-
ramunk után a Vas Népében, a helyi 
TV-ben jelennek meg tudósítások, a 
Répcelaki Hírmondóban is rendszere-
sen beszámolunk tevékenységünkről.

A város közösségi rendezvényein 
részt veszünk, szükség szerint szerepet 
vállalunk. Egyesületi életünket kirán-
dulással, hangverseny- és kiállításláto-
gatással is színesítjük. Együttműkö-
dünk városunk többi civil szervezetével.

Az eredményeinkben nagy szerepe 
volt programjaink tanácsadóinak, va-
lamint annak, hogy vezetőségünk egy-
mást segítve, hittel és lelkese-

„BÜSZKÉK LEHETÜNK 
AZ ELMÚLT 20 ÉV EREDMÉNYEIRE!”

Ha rövid időre is, néha nem árt megtorpanni, hátranézni, nyugodtan át-
tekinteni a megtett utat, és talán – miért is ne – örülni annak,hogy elju-
tottunk idáig. Erről szól a mai, jubileumi napunk, a 20. születésnapját 
ünneplő Nyitott Tér KK Egyesületről!
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déssel végezte/végzi munkáját, 
magunk mögött tudhattuk/tudhatjuk 
a város vezetőinek és tagságunknak 
a támogatását. A Művelődési Ház és 
Könyvtár munkatársainak szakmai se-
gítségére, az együttműködésre mindig 
számíthattunk/számíthatunk, korrekt 
kapcsolatot alakítottunk ki az egyhá-
zakkal, az iskolával.

Büszkék lehetünk az elmúlt 20 év 
eredményeire, hisz a kapott elismerések 
(2006. Az év egyesülete, 2012. Kistér-
ségi Közművelődési Díj, 2016. Vas Me-

gyei Közgyűlés dicsérő oklevél, 2018. 
Répcelak Városért Díszoklevél) vissza-
jelzések. Visszajelzések, hogy Répcelak, 
az élhető kisváros töretlen fejlődéséhez 
a kultúrába fektetett munkájával a Nyi-
tott Tér KK Egyesület hozzájárult. Ezt 
az utat szeretnénk folytatni, amihez hi-
tet, bizalmat és jó egészséget kívánok!

Tisztelt ünneplő Közösség! A szü-
letésnap ajándékozási alkalom is, hisz 
ajándékot adni és kapni öröm. Vezető-
ségünk szeretettel nyújtja át a mai nap 
programjait.

A születésnapos hálát érezhet, kö-
szönetet mondhat a mögötte álló, meg-
tett útért azoknak, akik segítették, óv-
ták, biztatták, hittek benne.

Vezetőségünk nevében köszönöm 
tagságunknak, a polgármesterek-
nek, támogatóinknak, pártolóinknak, 
együttműködő partnereinknek, és 
programjaink látogatóinak, hogy ünne-
pelhetjük a Nyitott Tér KK Egyesület 
20. születésnapját!

Mészáros Imréné 
elnök

Augusztus 21. / Ez a legkedvesebb cik-
kem minden évben. / Újszülött Nap 
volt városunkban.  Sorban érkeztek a 
Radó-térre a szebbnél szebb gyerme-
kek, kisebbek, nagyobbak szüleikkel.  
Gyermekzsivajtól volt hangos a tér. 
Idén 31 újszülöttet köszönthettünk 
Enginé Kozonits Mária Gyöngyi tol-
mácsolásával. Ünnepi beszédet Ágos-
tonné Bognár Anita védőnő mondott, 
és felkerült a 2020. évben született rép-
celaki gyermekek táblája az Újszülöt-
tek fájára. Városunk ifjú polgárainak 
kívánunk jó egészséget, vidám gyer-
mekkort és szép életet azoknak is, akik 
Répcelakon, vagy városunkon kívül 
élik majd életüket. Időnként látogassa-
nak el ahhoz a fához, amin az ő nevük 
szerepel és meséltessék el szüleikkel, 
hogy milyen volt ez a nap.    

Mint minden évben, idén is fel-
köszöntöttük az év első répcelaki új-
szülöttjét, aki január 4-én született és 
Szakács Flórának hívják. A köszöntésre 
a család otthonában került sor. Átadás-
ra került egyesületünk 15 000 Ft.- os 
ajándékutalványa mellett az édesanyá-
nak a virágcsokor, a nagy testvérnek 
pedig egy kis meglepetésajándék.

Augusztus 24-én újra indult a tár-
sasjáték klub. 

Szép számmal vettek részt ezen a 
rendezvényünkön, nem csak a tagja-
ink, hanem jöttek az érdeklődők is. 
Szívesen próbálták ki a 20 éves város 
ünnepségre beküldött pályázatot, ne-
vezetesen egy Répcelakról készített 
társasjátékot. Jó kedvvel, jó hangulat-
ban telt el ez a délután. A következő 
összejövetelre is várjuk a játékos kedvű 
lakosságot. 

„Először Répcelakon nézek be” 
programunk keretében két kereske-
delmi egységet látogattunk meg: A 7.0 
Zéró Boltot, és a Mister Street –Food 
vendéglátóhelyet.

A 7.0 Zéró bolt bőséges kínálattal 
várja vásárlóit. Kínál cukormentes, 
laktózmentes, liszt és gluténmentes és 
csökkentett szénhidráttartalmú termé-
keket, édességeket, liszteket, ivóleve-
ket, üdítőket, gyógyteákat, fűszereket, 
olajokat.

A tulajdonos október végére tervezi, 
hogy nagyobb helyen, nagyobb válasz-
tékkal áll majd a vásárlói rendelkezé-
sére. Hűtött, fagyasztott termékekkel, 
pékáruval, különböző turmixokkal, 

kávékülönlegességekkel bővíti a bolt 
kínálatát. 

A Mister Street- Food-ban az utcai 
ételek és gyors kaják kínálatát találhat-
juk.

Étlapjukon megtalálhatók hambur-
gerek, tészták, szendvicsek. Minden 
korosztályt szívesen látnak és hívnak, 
hogy ismerjék, kóstolják meg termé-
keiket. Az üzletvezető elmondta, hogy 
azért hozta létre ezt a kis vendéglátóhe-
lyet, hogy betöltsön egy olyan rést, ami 
Répcelakon és környékén még nincs. 
Célja, hogy tovább fejlődjön, és hogy 
magas színvonalon kiszolgálja a hozzá 
betérőket. 

Mindkét vállalkozónak sok sikert és 
jó munkát kívánunk!   

Az egyesületünk programjában sze-
repel, hogy a város rendezvényein se-
gítünk a szervezésben. Ez idén is meg-
történt. A 20 éves város rendezvényen 
és a futóversenyen is találkozhattak az 
egyesületünk tagjaival, ott szorgoskod-
tak segítettek, ahol szükség volt rájuk. 
Köszönjük munkájukat!

Az egyesület vezetése úgy döntött, 
hogy a vírus terjedése miatt idén nem 
szervezi meg a szokásos őszi kirándu-
lását. Párunknak azért lehetősége volt, 
hogy a polgárőrökkel közösen eltölt-
hettünk három szép napot Szegeden és 
Mórahalmon. Köszönjük a lehetőséget 
a polgárőrség vezetőjének! 

Terveink közt szerepel az őszi pik-
nik, a városi karácsony megrendezése, 
amire várjuk tagjainkat és a város la-
kosságát. 

                         Vizvárdy Tamásné 

RÉPCELAKÉRT KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLET HÍREI 

Augusztus 12-én tartotta éves közgyűlését egyesületünk, melyen az elmúlt 
év munkájáról szóló beszámolót és a közhasznúsági jelentést, valamint a 
felügyelő bizottság jelentését hagytuk jóvá és elfogadtuk az idei program-
tervezetet és a költségvetést.
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Örömmel értesítem a Hírmondó ol-
vasóit, hogy a Répcelaki Tűzoltóságon 
ebben az évben először rendeztünk a 
gyermekek részére tűzoltós tábort.

Augusztus 23. és 28. között rendez-
tük meg első alkalommal Répcelakon 
a „nyárzáró” tűzoltó tábort, amelyet 
nagy érdeklődés övezett. 

Megfelelő búcsúztatást tartottak a 
répcelaki tűzoltók a táborba jelentkező 
gyermekeknek. Az egyhetes program 
ideje alatt a gyermekek megismer-
kedhettek a tűzoltó léttel, megtekin-
tették illetve kipróbálhatták a tűzoltó 
védő- és szakfelszereléseket, alapvető 
elsősegélynyújtó szaktudást szereztek, 
továbbá megtanulták a kismotorfecs-
kendő-szerelés "csínját-bínját". Termé-
szetesen a tűzoltós ismereteken kívül 
gazdag játékprogramok, pingpongo-
zás, kvízjátékok, társasjátékok, kiállí-
táslátogatás, játszótéri játék, fagyizás és 
az utolsó napon palacsinta-parti tette 
emlékezetessé a táborzárást. A tábo-
rozó gyermekek ajándékba tűzoltós 
pólót is kaptak. A megszerzett tudást  
a tábort követő hétvégén kamatoztat-
hatták is, mivel a résztvevők közül há-
rom gyermektűzoltó csapatot sikerült 
kialakítani és felkészíteni az augusztus 
28-án Nicken megrendezésre kerülő 
XIII. Répcementi Tűzoltókupára. A 
tábor munkájában külön köszönetet 
érdemelnek férfi és női önkénteseink, 
akik az egész hetet végigvezényelték a 
23 gyermekkel: elsőként Őri Tamás, 
parancsok úr, Nagy Norbert, Kulcsár 
Tamás, Varga Balázs, Kovács Gábor, 
Őri-Farkas Anikó, Kiss-Őri Gabriella, 
Kulcsárné Bernáth Hajnalka, Németh 
Henrietta.  

Szeretnék, ha a tűzoltótábor a ha-
gyományos répcelaki táborok sorát 
gyarapítaná a jövőben!

További tűzoltós eseményeink is 
táborokhoz, gyermeknapokhoz kap-
csolódtak az alábbi helyszíneken és 
időpontokban:

- Június 14-én a répcelaki általános 
iskolában gyermeknap alakalmából 
tűzoltós bemutató keretében „konté-
ner füstölés”- t rendeztek tűzoltóink.

- Július 2-án a katolikus táborban 
tűzoltóautóval ismerkedhettek a gyere-
kek, és tűzoltós akadálypályát is készí-
tettünk.

- Július 13-án Nicken a Fergeteg 
Néptáncegyüttes által a Fergeteg-lak-
ban szervezett  gyermektáborban hab-
partival színesítettük a táborozás egyik 
délutánját.

- Július 13-án Vámoscsaládon  
gyermeknapi habpartit rendeztünk a 
falu gyermekeinek örömére.

- Július 30-án a répcelaki művelő-
dési házban rendezett Alkotlak-tábor 

zárására 150 db palacsintát sütöttünk, 
és fergeteges habpartit generáltak a tűz-
oltóink a táborozó gyermekek részére. 

- Augusztus 3-án Uraiújfaluban a 
kézműves gyermektábor zárásaként 
habpartin vehettek részt tűzoltóink jó-
voltából a táborozó gyermekek.

Répcelakon augusztus 20-án ren-
dezték meg a RÉPCE RUNNING 
Futófesztivált, a Család futóversenyét. 
Ezen versenyen a tűzoltóink önkéntes 
segítők és együttműködő partnerek 
voltak. Sátrakat állítottak, a rendez-
vény technikai felszereléseinek elhelye-
zésében, „pakolásokban” jelentős mun-
kával több napon keresztül vették ki 
részüket az előkészületekből, a verseny 
napján pedig irányították a forgalmat. 
Nagy-nagy köszönet érte!

Eredményes pályázatunk:
 - 1.000.000,- HUF összeget nyer-

tünk a BM-MTSZ pályázaton, melyet 
a szertárépület további finanszírozásá-
ra fordítunk, sőt már fordítottunk is. 
Mindig minden a tűzoltóság részére 
szükséges pályázaton részt veszünk és 
pályázunk!

Továbbra is folyamatosan folyik az 
új szertárépület felújítása, a munkála-

tok folyamatosan az előre egyeztetett 
terveknek megfelelően zajlanak, tűzol-
tóink szinte minden nap dolgoznak a 
különböző munkafolyamatokban segí-
tőként.

Megrendezésre került – sajnos az is-
mert körülmények miatt 1 év 

KÖSZÖNTJÜK  
AZ ELSÕ TÛZOLTÓS TÁBORT!

„Tűzoltó leszel s katona!”  
 (József Attila: Altató)
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kimaradással – Nicken, 2021. 
augusztus 28-án a XIII. Répcementi 
Tűzoltókupa a Répcelaki és környező 
településeink tűzoltóinak legnagyobb 
örömére. A verseny családias légkörben 
és felszabadult hangulatban zajlott. A 
programnak ezúttal a 800. évfordulóját 
ünneplő település adott otthont. Ösz-
szesen 13 csapat nevezett a versenyre: 
Férfiak - Répcelak 3, Csönge 1, Rép-
ceszemere 1, Csáfordjánosfa 1, Pápoc 
1, Nick 1, Csánig 1, Nők – Répcelak 
1, Pápoc 1, Gyermek – Répcelak 3 csa-
pattal indult a versenyen. 

A tűzoltók két versenyszámban mér-
ték össze tudásukat és bátorságukat: a 
kúszófolyosóval, gerendával, palánkon 
átugrással nehezített akadálypályán 
hetes váltófutást, azaz staféta-versenyt 
végeztek. Ezután a kismotorfecsken-
dő-szerelés következett vízsugárral való 
célba lövéssel... A versenyzőket Lakatár 
Gábor tűzoltó alezredes, a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatóhelyettese köszöntötte. Köszöntő-
beszédében ki is emelte, hogy ezúttal a 
hölgyek és a gyermekek is itt vannak és 
versenyeznek. 

A versenyt még köszöntötte: Né-
meth András, Nick alpolgármestere, 
és Kovács András a Vas Megyei Szent 
Flórián Tűzoltó Szövetség elnöke is, 

aki így fogalmazott: „Nagyon fonto-
sak az ilyen alkalmak, hiszen a nap 
huszonnégy órájában, az év minden 
napjában készenlétben állunk.” Őri 
Tamás tűzoltóparancsnok fogalmazta 
meg igazából a verseny lényegét: „A 
versenyzőkben a versenyszellem benne 
van, ezért ilyen a gyakorlatnak is felérő 
játékokkal feldobják a beszélgetéseket, 
de ezúttal valóban a részvétel is nagyon 
fontos volt.”

A versenyt követően a csapatok 
felsorakoztak az eredményhirdetésre. 
A kupán résztvevő csapatok közül a 
férfi felnőtt kategóriában emléklap el-
ismerésben részesült Csáfordjánosfa, 
Csánig, Nick, Pápoc és Répceszemere 
csapata, III. helyezést ért el Répcelak 2. 
csapata, II. helyezést ért el Répcelak 1. 
csapata, I. helyezést ért el Répcelak 3. 
csapata.

Női kategóriában II. helyezést ért el 
Pápoc női csapata, I. helyezést ért el a 
Répcelaki Önkéntes lányok.

Gyermek kategóriában III. helye-
zett lett Répcelak 2. csapata, II. helye-
zett lett Répcelak 3. csapata, I. helyezett 
lett Répcelak 1. csapata. A gyerekek si-
kerének a kupákon kívül jutalma volt 
még a riasztással és tűzoltóautó sziréná-
zással tűzesthez indulás és a helyszínen 
tűzoltás, amit a pálya végén elhelyezett 

szalmabála sikeres eloltása jelentett. 
Mindez nagy élmény volt nekik.

A legjobb staféta és legjobb szerelési 
eredményt a Répcelak 3. (férfi) csapata 
érte el, és kapott érte elismerést.

Minden résztvevőnek szeretettel 
gratulálunk!

Az eredményhirdetéssel egyide-
jűleg ezen a versenyen a Vas Megyei 
Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Vé-
delmi Szövetség, valamint a Répcelaki 
Önkormányzati Tűzoltóság az elmúlt 
évek során bizonyított kiemelkedő és 
szakszerű munkája elismeréséül em-
lékplakett és emléktábla elismerésben 
részesítette Hantó Zoltán urat, a Nicki 
Tűzoltóság Parancsnokát, Varga Ba-
lázs Répcelak Önkéntes Tűzoltóját. 
Elismerő díszoklevél kitüntetésben ré-
szesült Horváth Gyuláné, a Répcelaki 
Önkormányzati Tűzoltóság Elnöke, 
melyet a Répcelak Város és Répcelak 
környékbeli önkéntes tűzoltó egyesüle-
tei működése és fejlődésük érdekében 
végzett kiemelkedő munkája elismeré-
séül vehetett át.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és 
további sikeres munkát kívánunk!

Horváth Gyuláné elnök  
Répcelaki Önkormányzati 

Tűzoltóság

Nagy költőnk, Ady Endre szebben fejezte ki magát: „Párisba tegnap be-
szökött az Ősz”, de ő a szavak embere volt, a gazdák pedig a növényter-
mesztés és az állattenyésztés művészei.

Rendben befejeződött az aratás. A 
búza és az árpa jó termést adott, a rep-
ce már gyengébbet. Itt a magasabb ár 
némileg kompenzálta a gyengébb ter-
mést. Napraforgóból és kukoricából 
elfogadható lesz a hozam.

Megtartásra került augusztus kö-
zepén az immár hagyományos aratási 
végző, ugyancsak hagyományosan a 
temetői út mellett felállított sátorban.  

Az elnök köszöntötte a résztvevő-
ket, Pap György alelnök értékelte az 

aratást, Kiss János alelnök és csapata 
nagyszerű marhapörköltet készített, 
amelyet tagtársunk, Németh József 
kitűnő palacsintái tetéztek. Jelen volt 
és köszöntötte az aratókat Szabó József 
polgármester úr is. 

Befejeződött a repce vetése, ami-
ből egyre kevesebbet ültetnek a gaz-
dák. Itt az ideje az őszi búza és az 
árpa vetésének, utána jön a nagy 
munka, a napraforgó és a kukorica 
betakarítása.

Főleg a járványügyi helyzet miatt 
nem volt utazás a Bábolnai Napok 
rendezvényére, és elmaradt a régóta 
tervezett szlovéniai út is. Itt a tervek 
szerint Lendvára mentünk volna az 
ottani gazdakörhöz, akikkel hivatalos 
kapcsolatunk van. Megkóstoltuk vol-
na a kitűnő sajtokat és borokat.

Ősszel, télen viszont minden bi-
zonnyal lesznek szakmai előadások, 
amelyek a járványügyi helyzet miatt 
elmaradtak. Ezeken az előadásokon 
vetőmag-, műtrágya-, gép- stb. forgal-
mazó cégek mutatkoznak be. A gaz-
dálkodóknak télen is sok munkájuk 
akad, ilyenkor készítik fel a tavaszi, 
nyári munkákra gépeiket, és műtrágya 
kijuttatással is van dolguk. 

 dr. Németh Kálmán elnök
Gazdakör Répcelak

ITT AZ ÔSZ
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Az idei ülés nemcsak abban volt rend-
kívüli, hogy a járványügyi helyzet mi-
att januárról el kellett halasztani az 
ülést nyárra, hanem az öt évente köte-
lező tisztújításra is most került sor. A 
beszámolók után Tóth János egyesületi 
elnök megköszönte a vezetőtársainak 
és tagságnak a támogatást az elmúlt 
húsz évért.

A jelölő bizottság elvégezte munká-
ját, és a bizottság elnöke, Kiss Zoltán 
ismertette a jelölteket az új elnökségbe. 

Az elnöki pozícióra Kádi Attilát vá-
lasztották. Gazdasági vezetőnek Kovács 
Erikát, titkári posztra Nagy Györgyöt 
választották továbbra is. A felügyelő bi-
zottság élére Ágoston Zoltánt, míg tag-
jainak Töreki Zoltánt és Bata Gábort 
választották.

A fegyelmi bizottság elnöke tovább-
ra is Pataki Ferenc maradt. Munkáját 
ifj. Galambos Károly és Könczöl And-
rás segíti. A közgyűlésen megjelentek 

teljes egyetértésben szavazták meg az 
új vezetőséget. "Öcsi bácsinak", a lekö-
szönt elnöknek további jó egészséget és 
sok horgászatot kívánunk.

Egyesületünk horgászversenye júli-

VERSENY VERSENY HÁTÁN
A Répcelak Városi Bányász Hor-
gász Egyesület július 4-én tartot-
ta közgyűlését.

us 18-án került megrendezésre a Csá-
nigi-tavon. A versenyre 22 fő felnőtt és 
4 fő ifjúsági horgász nevezett. Sorsolás 
és eligazítás után, míg a felkészülés 
tartott, Tóth Györgyné Giza lángost 
készített minden jelenlévőnek. Kiss 
Zoltán és Szalai György az ebéd elké-

szítésével foglalatoskodott. A verseny 
nagyon jó hangulatban zajlott, és még 
az időjárás is kegyes volt hozzánk.

A verseny helyezettjei: ifjúsági ka-
tegória 1. Linter Hunor, 2.Varga Bá-

lint, 3. Szabó Balázs. 
Felnőtt kategória 1. 
Könczöl András, 2. 
Ágoston Zoltán, 3. 
Tóth Gyula.

Július 26-tól 30-
ig tartó vaskeresztesi 
horgásztáborban Lin-
ter Hunor és Pulay 
Patrik vettek részt. A 
tábori horgászverse-
nyen elért eredmé-
nyéért Linter Hunor 
aranyérmet, míg Pu-
lay Patrik bronzérmet 
vehetett át. Gratu-
lálok a fiataloknak, 
hogy ezzel is öregbí-

tették egyesületünk hírnevét.
 Augusztus 29-én került megren-

dezésre a Répcelaki-tavon immár ha-
gyományosnak mondható gyermek-
versenyünk. Alsó és felső tagozatos 

kategóriában rendeztük meg a versenyt. 
Húsz nevezett gyermekből tizenhe-
ten jelentek meg. A reggeli felkészülés 
közben már készült is Giza néni elma-
radhatatlan finom lángosa. A gyerekek 
már-már viharosnak mondható szél-
ben kezdték meg a versenyt. Horgászat 

közben a gyerekeknek gumicukorral 
és üdítőitallal kedveskedtünk. A ver-
seny során a szerencsésebbek pontyot 
és amurt, míg a kevésbé szerencsések 
apró halakat fogtak. A fogásokban nem 
bővelkedő verseny ellenére a gyerekek 
jól érezték magukat. Minden gyermek 
ajándékkal térhetett haza, köszönhető-
en a sok támogatónak és felajánlásnak.

Különdíjakat adtunk legnagyobb 
pontyért, legnagyobb amurért és legki-
sebb halért is.

Helyezettek: felső tagozatosok: 1. 
Mesterházi Áron, 2. Bognár Luca. 
Alsó tagozatosok: 1. Boros Barnabás, 
2. Buti Benjamin, 3. Ágoston Dávid, 
4. Halász Martin, 5. Takács Petra, 6. 
Csorba Gergő, 7. Szabó Alexandra, 8. 
Firisz Hanna.

A verseny végén mindenkit vendé-
gül láttunk egy tál gulyásra.

Köszönjük szépen a versenyeinkre 
kapott ajándékokat, felajánlásokat és 
mindazok munkáját, akik hozzájárul-
tak rendezvényeink színvonalas meg-
valósulásához.

Kádi Attila 
elnök

Mesterházi Áron 6000 grammos fogása győzelmet ért!

Gyermek horgászverseny a Laki-tavon – 2021. augusztus 29.
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A napvilágot Sárváron látta meg, szü-
leinek első gyermekeként. Fiús kislány 
volt, nem hímzett vagy varrogatott, a 
lakatosműhelyben érezte jól magát. Ál-
talános iskola alsó tagozatát az Entzbru-
der Dezső Általános Iskolában végezte 
– a „fiúiskola” – így nevezték akkori-
ban Sárváron az intézményt, mivel 
korábban csak fiúk jártak oda. Aztán 
meg olyan kislányok, mint Gyöngyi. 
A tanulmányait a Tinódi gimnázium-
ban folytatta, ahol matematika és fizika 
tantárgyakból jeleskedett. Természete-
sen – szívesen és eredményesen járta a 
tanulmányi versenyeket is.  És nemcsak 
a tanulmányi versenyeken volt eredmé-
nyes, hanem a sportban is: tájfutó volt, 
mely komolyan része lett az életének, 
még később Pécsett, a főiskolán is ver-
senyzett.

- Volt nekünk itt a megyében tanár-
képzőnk, miért mentél te Pécsre? – teszem 
fel a magától értetődő kérdést.

- Én eredetileg nem tanár akartam 
lenni, hanem vegyipari gépészmérnök, 
Miskolcra jelentkeztem a nehézipari 
egyetemre, de nem vettek fel.  Ez óriá-
si csalódás volt, nem is akartam ezután 
többé továbbtanulni, elmentem dolgozni 
az Erdészeti Kutatóintézetbe – hernyókat 
tenyésztettem egy évig. 

- Mi történt mégis?  - kérdezem – Mi-
től gondoltad meg magad?

- Rábeszéltek. Én nagyon nyüzsgő, 
tevékeny gyerek és fiatal voltam. Korunk 
minden ifjúsági szervezetében részt vet-
tem: úttörő, majd KISZ: táboroztattam, 
programokat szerveztem. Az ott megis-
mert barátaim hatására mégis újra je-
lentkeztem, de ezúttal Pécsre, matema-
tika – műszaki ismeretek és gyakorlatok 
tanár szakra – oda Vas megye ösztöndíja-
saként vettek fel. 

No, ez „pecsételte meg” a sorsát. 
Hiány volt ugyanis a megyében az ilyen 
szakos tanárokból, és a tehetséges ösz-
töndíjasra felfigyelt a répcelaki iskola 
vezetése, kellett nekik. Annyira, hogy 
már főiskolásként csábították: jöjjön, 
tanítson, és fejezze be estin a főiskolát. 
Erre még nemet mondott, de később, a 
diploma megszerzése után már jött, és 
nem is egyedül. Harmadévesen ugyan-
is férjhez ment, negyedév februárjában 
pedig megszületett első gyermekük 
Krisztián.

- Jellemző volt ez akkoriban? Meny-
nyire volt kivitelezhető a tanulás csecse-
mő mellett?

- Nálunk igen. A szakunkon negyve-
nen kezdtük együtt a főiskolát – vegyesen 
fiúk és lányok – és több pár alakult ki 
az évek során, házasságok köttettek, és jó 
pár „csoportbébi” született. Én negyedév 
első félévét még rendesen végigjártam, 
megvolt a diplomatanításom is, aztán 
februárban szülés. A második félév pedig 
ment könnyített üzemben, csak vizsgázni 
jártam be, írtam a szakdolgozatot, és ké-
szültem az államvizsgára. 

Vissza tehát Vas megyébe, Rép-
celakra. Illetve Csánigra – ott kaptak 
ugyanis szolgálati lakást. Ez 1978-ban 
történt. A hat hónapos gyerek ment a 
bölcsibe, ő meg dolgozni. Megszületett 
Péter, és szűk lett a szolgálati lakás, így 
építkezni kezdtek Répcelakon. ’84-ben 
költöztek oda, ahol ma is élnek. Ekkor 
már útban volt a harmadik gyermek, 
Laci is. 

- Mindig nagyon hamar visszamentél 
dolgozni? 

- Igen. Peti májusban született, de 
a második félévben már tanítottam – 
mindössze fél év maradt ki –kilenc hóna-
posan lett bölcsis. Laci pedig hat hónapo-

san: júniusban született, januárban már 
dolgoztam, aztán ment a mamákéhoz 
Sárvárra, mert nem bírta a bölcsit. 

- Érdekes, hogy mindössze három-
szor volt osztályfőnök, és csak két osz-
tályt vitt végig. Ez visszás módon pont 
annak volt köszönhető, hogy rengete-
get foglalkozott gyerekekkel: a megyei 
és járási úttörő mozgalomban dolgo-
zott vezetőként, rengeteget táborozta-
tott, helyben pedig csapatvezetőként 
tevékenykedett sokáig mindaddig, 
amíg ez a rendszer meg nem szűnt. Az-
tán meg igazgatóhelyettesi kinevezése 
nem tette lehetővé az osztályfőnöki te-
endőkkel járó pluszmunkát. 

Nevéhez fűződik annak az alapít-
ványnak a létrehozása, amely most is 
lehetővé teszi, hogy a város támogat-
hassa az iskolát: az „Egészséges Gyer-
mekeinkért Alapítvány” megalapozója 
egy pályázat volt. Az Életrevaló plusz 
során két éves játékba neveztek be kol-
léga nőjével Gertivel– és ennek kereté-
ben volt feladat a jótékonysági est szer-
vezése, amely akkora siker lett, hogy 
hagyomány teremtődött belőle. 

Gyöngyi néni szigorú tanár, de meg-
engedő pedagógus volt egész életében – 
olyan, aki érti a humort, és már akkor 
interaktív órákat tartott, amikor még 
nem is létezett ez a fogalom. Fontos volt 
számára szakmailag mindig megújulni, 
szerette továbbképzéseket, és vezető-
ként elvárta a kollégáktól is az innováci-
óra való hajlandóságot.

Ő a Mária, aki Gyöngyi… illetve a Gyöngyi, aki Mária … amikor iskolás 
lettem, komoly dilemmát okozott ez nekem. Hogy lehet, hogy az igazga-
tóhelyettes nénit Máriának hívják, és mi mégis Gyöngyi néninek szólít-
juk? A magyarázat persze nagyon egyszerű: a vallásos hagyomány miatt 
kapta az első, a családi tetszés miatt a második nevét, és a szülei, barátai, 
majd a „köznyelv” is ez utóbbin ismeri, szólítja.

PORTRÉ: ENGINÉ KOZONITS MÁRIA
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Az tippelt helyesen, aki a répcelaki is-
kola nagy tudású, az elveihez mindig 
ragaszkodó, a szaktárgyai tanításában 
szigorú, pontos tudást elváró tanár-
nőre, Vargyai Győzőnére gondolt, aki 
1970 júniusában vehette kezébe mate-
matika-kémia szakos tanári diplomá-
ját, és abban az évben szeptembertől 
már lakóhelyén, Uraiújfaluban kezdett 
tanítani. Az iskolai körzetesítések során 
két év múlva a felső tagozatos diákok-
kal együtt az őket tanító pedagóguso-
kat is a répcelaki iskolába helyezték át, 
és itt dolgozott 2004-2005-ös tanév 
végéig, nyugdíjazásáig. 

Vargyai Győzőné végig hű maradt 
a tanári pályához, élethivatásként élte 
meg a sokszor szívszorító, máskor 
óriási örömmel járó, néha kudarcok 
sorozatát hozó, olykor kimagasló si-
kereket megcsillantó emberpalán-
ta-nevelést, tanítást. Saját példájával 
igazolta, hogy élethosszig tartó tanu-
lás nélkül nem állhat a pedagógus a 
tanítványok elé. A rábízott gyerekeket 
következetesen, szigorúan, de nagy-
nagy szeretettel nevelte, oktatta. Az 
általa tanított tárgyakból diákjai jól 
megállták helyüket a választott közép-
iskolákban.

Néha betegen is kora reggeltől késő 
estig, sokszor hétvégén és ünnepnapon, 
nem egyszer az évközi szünetekben is 
fáradhatatlanul és töretlen lelkesedéssel 
dolgozott.

Pályája során bármilyen munkakör-
ben, beosztásban dolgozott is, mindig 
tudatosan és következetesen képviselte 
és védte a pedagógusok szakmai presz-
tízsét és a gyermekek érdekeit. Életével 
azt tanította, hogy fontos a kötelesség-
teljesítés pontossága, a feladatvégzés 
igényessége, a jövőképalkotásban rejlő 
céltudatosság, a vezetői munkát erősí-
tő kollegialitás. Egyik szép példája volt 
ennek, amikor 1997-ben felújítottuk 
a természettudományi szaktantermet. 
Tudta ő, hogy abban a modernebb, 
diákbarát, célszerűbbé váló teremben 
már csak néhány évig fog dolgozni, 
ám minden érve, ötlete abból fakadt, 
hogy a majd ott tanulók, ott oktatók 
számára hogyan lehet még jobbá tenni. 
Hitte, vallotta, hogy amit az iskola ma 
tanít, amire ma nevel, annak hatása le-
het, hogy ma még nem is mérhető, de 
évek, évtizedek múlva sokak számára 
meghatározó lehet.

Kollégái és tanítványai sokféle kö-
zös emléket őriznek róla, hiszen osz-

tályfőnökként, táboroztató nevelőként, 
szakkörvezetőként, igazgatóhelyettes-
ként, programok felelőseként számos 
kedves emléket, élményt éltek át az 
iskolában és közeli és távoli helyeken 
egyaránt. Volt tanítványai szívesen 
idézik fel a megyei versenyekre felké-
szítő délutánok hangulatát, a kémiai 
kísérletek látványát, a néha bűvészmu-
tatványnak ható folyamatokat, amiket 
rövidebb-hosszabb egyenletekkel is le 
lehetett, sőt le kellett írni, amelyeknél 
a különös látvány segítette megérteni a 
természeti törvényeket, és sokféle felfe-
dezés igazságát, lényegét, hasznosságát. 

Ági néni ma már a pécsi öregdiákok 
(latinul: Alumni) közösségének tagja. 
Ez az iroda gondoskodik arról, hogy 
megkapják a díszoklevelet (arany-, gyé-
mánt-, vas-...) azok az egykori hallga-
tók, akik megfelelnek a feltételeknek, 
és igényüket bejelentik. 

Aki pontosan fél évszázaddal ezelőtt 
szerzett felsőfokú végzettséget, és lega-
lább két évtizeden át pedagógusként 
dolgozott, őt e jubileum alkalmával a 
periódusos rendszer 79. eleméről (Au) 
elnevezett aranyoklevéllel tisztelik meg.

Őszinte szívvel kívánjuk, hogy még 
több díszdiplomát állíthassanak ki Ági 
néni nevére, és jó egészségben emlé-
kezhessen e szép ünnepek alkalmával a 
tanári katedrán eltöltött évekre!

Szoporyné Szabó Piroska

ÁGI NÉNI – ALUMNI – DÍSZOKLEVÉL
Vajon a címbeli három szóból és a következő három számból: 1970 – 50 
– 79 ki találja ki, hogy ki vehette volna át tavaly, ha nincs ez a fránya vi-
lágjárvány - az aranydiplomáját a Pécsi Tudományegyetemen?

Szívesen tanított felnőtte-
ket is abban a pár évben, amikor volt 
esti gimnázium helyben. 

- Életem egyik legnagyobb élménye 
volt, amikor egy felnőtt férfi letérdelt 
elém az érettségi bizonyítványa átvéte-
lekor, és így köszönte meg a munkámat. 
Azt mondta, hogy nélkülem soha nem 
sikerült volna neki.

1878 – 2018: 40 letanított tanév, 46 
év munkaviszony után ment nyugdíjba 
az első és egyetlen munkahelyéről.

Az évek során a város civil élete is 
megtalálta magának: a kezdetektől, 

2005 óta aktív tagja a lokálpatrio-
tizmus jegyében alakult Répcelakért 
Egyesületnek; 2006-tól pedig egy cik-
luson át önkormányzati képviselőként 
gondoskodott a női princípium hang-
súlyos jelenlétéről a városvezetésben. 
2011-től a Répce TV ügyvezetőjeként 
imádtunk vele dolgozni, ma is a cé-
günk felügyelőbizottságát erősíti. És 
persze szervezkedik folyamatosa: hol 
családi vetélkedőt hív életre, hol pedig 
újszülött-napon hozza össze a város ap-
raját-nagyját. Mindig mosolyog a sze-
me, derűje ebben a forrongó világban 

maga a csoda – leülni vele egy kávéra 
felér egy terápiával.  

Munkáját kistérségi kitüntetéssel, 
és most augusztus 20-án Répcelak vá-
rosért Díszoklevél adományozásával 
ismerte el a közösség. 

- Baromi jól esett! – mondja a tőle 
megszokott kendőzetlen őszinteséggel. – 
Bár először nem is értettem, hogy miért 
kapom. Hiszen nem tettem semmi külö-
nöset. 

Mi értjük. És szívből gratulálunk 
hozzá. 

- wk -
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Köszönjük Répcelak városának és 
evangélikus egyházunknak a támoga-
tását, de kiemelten hálásak lehetünk 
az adományokért, melyet együtt gyűj-
töttünk össze a nemes cél érdekében. 
Ez mutatja, hogy répcelaki evangéliku-
sok fontosnak tartjuk, hogy a 151 éves 
templomunk kívülről is hirdesse Isten 
dicsőségét, még a viharokkal, külső ha-
tásokkal is dacolva.

Az a reménységünk, hogy ezzel 
együtt az a belső építkezés is újraindul, 
ami a történelem során mindig is jel-

lemezte a gyülekezetet, szintén dacol-
va a viharokkal, azokkal is melyek az 
elmúlt másfél évben megnehezítették a 
közösség megélését. A szeptember eleji 
tanévnyitó istentisztelettel újra indul-
tak a gyülekezeti alkalmaink, nemcsak 
a hitoktatás, hanem a hétközi alkalmak 
is. Bibliaórák, felnőttkonfirmációs 
csoport, baba-mama kör, gyermek- és 
ifjúsági alkalmak. A vasárnapok és az 
ünnepek pedig ritmust adnak a hétnek 
és az életünknek is. „Békesség néktek!” 
(Lk 24,36) hirdeti az idei munkaév 

mottója gyülekezetünkben, és az a re-
ménységünk, hogy az Istentől kapott 
békét megtapasztalva mi is a békesség 
útját járhatjuk.

A templomtorony felújítása után, 
a gyülekezeti munkaév kezdetén, lel-
készválasztásra is készülve a zsoltáros 
kijózanító figyelmeztetése szólít meg: 
„Ha az ÚR nem építi a házat, hiába 
fáradoznak az építők.” (Zsolt 127,1). 
Ám ezt a bibliai verset, akár meg is 
fordíthatjuk: Ha az ÚR építi a házát, 
akkor minden fáradozásunkat áldás 
kíséri. Akkor megújulhatunk és lelke-
sedhetünk. Akkor a Répcelak-Csánigi 
Evangélikus Egyházközség épül és nö-
vekedik, és benne az Isten országának 
rejtett, kis magjai hajtásnak indulnak. 
Akkor Jézus köszöntése bennünk és 
közöttünk is valósággá válik: Békesség 
néktek!          Baranyay Bence  lelkész

ERÔS VÁR A MI ISTENÜNK!
A Radó-téren megállva vagy a temető felől érkezve hálás szívvel nézhe-
tünk fel újra az evangélikus templomtornyunkra, hiszen immár megújul-
va, megszépülve mutat az ég felé.

Vegyes érzelmekkel ugyan, de elkezdő-
dött az iskola. A hely, ahol az ember 
nemcsak testileg és szellemileg bonta-
kozhat ki, hanem lelkileg is.  A hittan-
órák ebben segítenek. Amit teszünk 
a hitünkért, azt a halhatatlan lelkünk 
szépségéért tesszük, szóval ez egy belső 
szépségápolás. A hittanos tanévnyitó 
szentmisében elhangzott tanulságos 
történet segíthet életünk kibontakozta-
tásának megértésében: 

„A gyermek nézte a nagyapját, 
amint levelet ír. Egy adott pillanatban 
megkérdezte tőle:

- Olyan mesét írsz, ami velünk 

megtörtént? Vagy talán egy rólam szóló 
történetet írsz?

Nagyapja félbe hagyta az írást, és 
mosolyogva ezt mondta unokájának:

- Igaz, rólad írok. Azonban a sza-
vaknál fontosabb a ceruza, amivel írok. 
Szeretném, ha ilyen lennél te is, amikor 
megnősz.

A gyermek értetlenkedve nézte a 
ceruzát, mivel semmi különöset nem 
látott rajta.

- De ez olyan, mint az összes többi 
ceruza, amit életemben láttam!

- Minden attól függ, hogyan nézed 
a dolgokat. A ceruzának öt értéke van, 
amit ha sikerül megtartanunk, olyan 
emberré válunk, aki egész életében bé-
kében fog élni a világgal.

Első érték: Tehetsz nagy dolgokat, 
de soha ne feledd, hogy létezik egy lép-
teinket vezető kéz. Ezt a kezet Istennek 
nevezzük, és Ő vezet mindig kívánsága 
szerint minket.

A második érték: Időnként abba 
kell hagynom az írást, hogy meghe-
gyezzem a ceruzát. Ez kevés fájdalmat 
okoz a ceruzának, azonban végül éle-
sebb lesz. Tehát el kell tudnod viselni a 

fájdalmakat, mivel ezek tesznek jobbá 
téged.

A harmadik érték: A ceruza megen-
gedi nekünk a radír használatát, hogy 
kitörüljük azt, ami téves. Meg kell ér-
tened azt, hogy kijavítani egy dolgot 
nem jelent feltétlenül rosszat, a legfon-
tosabb az, hogy megmaradjunk az igaz, 
egyenes úton.

A negyedik érték: A ceruzának nem 
a fája vagy külső formája a fontos, 
hanem a benne lévő grafit. Ugyanígy 
gondozd azt, ami benned történik!

És végül az ötödik érték: Mindig 
nyomot hagy. Neked is tudnod kell, 
hogy bármit teszel is életedben, nyo-
mokat fog hagyni, ezért meg kell pró-
bálnod minden tettedet tudatosítani.”

Végül ki tudja, mi áll előttünk a 4. 
járványhullámban. Ettől függetlenül 
nem terveztünk nagy dolgokat. A Ke-
resztények Kertbarátok Kincsei (KKK) 
szerényen kerül megrendezésre. Lesz 
komolyzenei koncertünk. Mellette pe-
dig elindul az elsőáldozók és bérmálko-
zók felkészülése. Kérjük továbbra is és 
köszönjük a kedves híveknek, ha egy-
házközségi hozzájárulás befizetésével 
támogatják plébániánk működését.    

Legvégül  a legjobbakat kívánva, ál-
dás kedves Rátok! Szakál Szilárd atya 

RÉPCELAKI LELKI SZÁLAK... 

Kedves Testvérek! Elmúlt a for-
ró nyár, ahol most erőt és élmé-
nyeket gyűjthettünk a szürke 
hétköznapokra. Sok tábor kö-
zött nyáron a Szent István király 
Gyermek Napok (SzIkGyeN) 
plébániánk napközis hittantábo-
ra is megvalósult. Végre egy igazi 
nyár volt -hála Istennek- a világ-
járvány ellenére.   
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És mi lesz velünk? 
A COVID járvány alaposan megy-

gyötört bennünket testileg és lelkileg 
is. Az óvodában elmaradtak a dél-
utáni foglalkozások, amelyek mindig 
jó szórakozást és nem utolsó sorban 
fejlesztést, fejlődési lehetőséget biz-
tosítottak a gyerekek számára. Az idei 
tanévben, persze a járványügyi hely-
zet függvényében, ismét elindulnak a 
délutáni foglalkozások. Folytatjuk az 
Eszterlánc népi gyerekjátszót. A népi 
játékok közel állnak a gyerekekhez, és 
szívesen vesznek benne részt, valamint 
mindent átfogó, összetett fejlesztősor-
ként hatnak rájuk. Ösztönösen szere-

tik a mozgást, az énekes játékokat, a 
ritmikus mondókákat. Ez a mozgás-
forma megtanít arra mindenkit, hogy 
együtt kell működni, figyelni kell egy-
másra. Fegyelemre, koncentrációra 
készteti őket anélkül, hogy ezt direkt 
módon tennénk.

Újdonságként, havi rendszeresség-
gel kínáljuk az ügyes kezű kicsiknek a 
Fabrikáló műhelyfoglalkozást. Olyan 
technikákat, eszközöket ismerhetnek 
meg és használhatnak a gyerekek, 
amelyek élmény- és fantáziaviláguk 
szabad kifejezését szolgálják.

Kisgyermekkorban, sőt még ké-
sőbb is fontos és elengedhetetlen az 

értelmi, érzelmi és esztétikai nevelés 
kiegyensúlyozottsága a nevelés folya-
matában. Hiszen a művészeti tevé-
kenységek az értelmi képességek for-
málása és a gondolkodás fejlesztése 
mellett elsősorban az érzelmekre hat-
nak. Az alkotás folyamata, a tánc és 
a vizuális élmények esztétikai és intel-
lektuális érzelmeket hívnak elő, ame-
lyek kiemelt szerepet játszanak az íz-
lésformálásban. A művészet nemcsak 
önmagáért fontos, hanem olyan ka-
pacitással bír, amely lehetőséget nyújt 
a készségek és képességek fejlesztésé-
re, valamint olyan gazdag ismeretek 
tárháza, amely segíti a gyereket az őt 
körülvevő világ megismerésében. Ké-
pessé válik látni, amit néz, hallgatni, 
amit hall, és érezni, amit megtapint.

Várjuk az érdeklődőket. Mi, fel-
nőttek felkészültünk, és abban re-
ménykedünk, hogy mindezeket meg 
is valósíthatjuk.

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSOK
„A fák levelei tavasszal újra kihajtanak és ősszel újra lehullanak. A virá-
gok újra kinyitnak és újra elhervadnak. Újra jön a tavasz, újra jön a nyár, 
újra jön ősz, és újra jön tél. És te természetesen azt mondod erre, hogy nem 
is lehetne másként, mert így van ez jól. Miért vagy úgy kétségbeesve tehát, 
hogy újra elölről kell elkezdd az életedet?” (Wass Albert)

ÚJRA MOZGÁSKOTTA ÉS PATTOGÓ 
EGYÜTT A RÉPCELAKI ÓVODÁBAN

Egy komplex mozgás- és személyi-
ségfejlesztő módszer. 

A nyuszik, a mókusok, a lábnyo-
matok stb. által kottaszerűen megjele-

nített mozgásfeladatok egymásra építé-
sével, gyakorlásával alakul ki a játékok 
élvezetes füzére. Nagyon fontos isme-
reteket szereznek a gyerekek testükről, 

felfedezik a teret, az időt, a gondolat, 
az emlékezet hatalmát. Eközben fej-
lődnek testi képességeik, mozgásszabá-
lyozásuk, ami komoly kihívást jelent az 
óvodásoknak.

Ezeket mind, játékként élik meg 
a gyerekek. Legfontosabb a folyama-
tos sikerélmény, amely újabb és újabb 
mozgásos cselekvésre ösztönzi őket.

A Mozgáskotta mellett megismer-
kedhetnek a répcelaki óvodások a lab-
dajátékokkal, kézilabda, kosárlabda, 
foci, tollas, röplabda…,mert labdázni 
is nagyon jó . Sokat játszunk, ta-
nulunk, mozgunk, mert… „Van -e 
életünknek nagyobb ajándéka, mint 
gyermekeink boldog mosolya?”

Várlak Titeket: Móni néni

Kedves 4 – 5 – 6 éves óvodások!   
Szeretettel várlak majd titeket, az óvoda tornaszobájában.
Miért lesz jó nektek?
Mi is az a mozgáskotta?
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A májusi korlátozások után végre lehe-
tőségünk nyílt közösségi programokat 
szervezni, és ezt kihasználva egy fer-
geteges Juniálissal ünnepeltünk együtt 
egy közös vicces kis versennyel, illetve 
kerti partival.

06.13. A szokásos várpalotai, em-
bert próbáló Tameshiwarin vettünk 
részt nagyon sikeresen 15 fővel, ahol:. 
Hidegh Flórián Gy I 6., Bogdán Félix 
Gy I 4. , Buti Emilia Gy I 7., Bota Sára 
Gy I 6., Bognár Bogi Gy I 2., Bogdán 
Szonja Gy I 1., Csorba Gergő Gy II 6., 

Bognár Luca GY II 2., Ható Szabolcs S 
4., Bogdán Brúnó S 2., Finta Zelma S 
4., Csorba Bence I. 3., Rudi Máté F 4., 
Buthi Endre Senior 4. helyen végzett.

06.26. Meghívást kaptunk a bögöti 
falunapra, ahol sikeres bemutatót tar-
tottunk a falu lelkes nézőinek.

Július eleje Kamenicna Szlováki-
ában talált minket, ahol egy újfajta 
Tameshiwarin vettünk részt kifejezet-
ten nagy számban, 17 fővel. Látszott 
a felkészülés, mert jó eredmények 
születtek: Bogdán Félix I., Jónás Alex 
I., Hidegh Flórián I., Hidegh Kriszti-
án I.,  Bota Sára I., Bognár Bogi I., 
Bognár Luca I., Bogdán Szonja II, 
Bogdán Brúnó II, Keszei Misi II,-
Nagy Nimród II, Keresztény Csenge 
II, Kámán Marci II, Buthi Emilia III, 
Buthi Bandi III, Buthi Lilian, Kovács 
Gergő III, Pichler Attila III, Nagy 
Hunor III.

07.10. Szentes Utánpótlás Magyar 
Bajnokság. Testpajzsos rendszerben na-
gyon kevés induló volt a nyári időszak 
miatt, viszont Bognár Boginak rendes 

mezőny jutott, és meggyőző fölénnyel 
(test KO-val) nyert 3 küzdelmet, és le-
hetett 1. helyezett!

Bognár Luca kicsit demotiváltan 
kezdte a napot a kata során, de a küz-
delemre felpörgött a testpajzs nélküli 
versenyben. Egy kis apró figyelmetlen-
ség okozott izgalmakat, de az awazate 
ipponok nem hagytak kétséget a győz-
tesről. 1 helyen zárt. 

Finta Zelma nagyon ügyesen kez-
dett és erősen. Az aranyéremhez a fej 
védelmet kell gyakorolnunk ... a lába 
már félelmetes 2. lett. 

Bognár Léna az egyik legkomo-
lyabb mezőnyben mutatta meg a tech-
nikai és kondicionális felkészültséget... 
ha az igazat nézzük, akkor senki sem 
állt meg előtte.... a 3. hely nagyon érté-
kes eredmény!

Ha július vége - akkor edzőtábor a 
Balatonon. Ebben az évben a fantasz-
tikus színvonalú NEKA (Nemzeti Ké-
zilabda Akadémia) adott helyt a tábor-
nak Balatonbogláron. 200 fő vett részt 
a táborban, és ebből 60 fő Répcelak-
ról!!! Hihetetlen élmény volt nagyon 
hosszú idő után ilyen nagy létszámú 
táborban fejlődni, és látni a példát! A 
tábort övvizsga zárta.

Répcelaki Rakurai Karate Egyesület

2021 NYÁR
A jó tavaszi felkészülés után még 
jobban sikerült nyár várt a Ra-
kurai harcosaira. Nagyon sokan 
vettek részt edzéseken, mind a 
kisebbek mind a nagyobbak, és 
sok klubbal ellentétben a lét-
számunk a nyáron növekedett. 
Jó látni, hogy aktívan 50 fő edz 
minden héten…

A RÉPCE SPORTCSARNOK HÍREI
A nyár beköszöntével, valamint a koronavírus-járvány visszahúzódásával 
az immár 4 éves Répce Sportcsarnok kapui is teljes szélességben kinyitot-
tak, és annak köszönhetően, hogy a tömeg-, illetve amatőr/hobbi sporto-
kat érintő korlátozások is visszavonásra kerültek (lapzártakor még kivé-
telt képeztek a mérkőzések, sportrendezvények, ezekre ugyanis nézőként 
továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni), újra visszatért az 
élet a létesítmény termeibe.

Az újranyitás egyik legüdítőbb esemé-
nye a június 26-i, remek hangulatú I. 
Répcelaki Zumba- és Egészségnap volt, 
amelyet különböző napközis táborok 
követtek, és természetesen nem marad-
hatott ki a hagyományos Répcelaki SE 
kézilabdatábor sem. 

Augusztusban maximális fordulatra 
pörögtek fel a különféle bentlakásos 
edzőtáborok, így vendégünk volt 2 

turnus erejéig az alsóörsi Resolute KC 
NBII-es női kézilabdacsapata, a Hala-
dás VSE pedig 2 utánpótlás fiú kézis 
gárdával, valamint az NBII-es röplab-
dásokkal vette birtokba 3 hétre a sport-
szállást és a Répce Sportcsarnokot. 

Eközben készültünk az augusztus 
20-i, végül nagy sikerrel záruló Répce 
Running Futófesztiválra, és a szeptem-
ber 18-i II. Répcelaki Küzdősport Gálá-

ra is, amelyen a magyar sportolók mel-
lett szlovák, szerb és montenegrói profi 
harcosok is megmérették magukat!

A rendezvények szervezése, lebo-
nyolítása mellett karbantartási, fel-
újítási munkák is zajlottak a Répce 
Sportcsarnokban, így a festéseknek 
köszönhetően felfrissült az aula, a kon-
diterem, illetve egy több mint 10 mil-
lió forintos önkormányzati beruházás 
keretében új borítást kapott a létesít-
mény mellett-mögött található (15 éve 
átadott) kisméretű műfüves pálya is, 
szeptember 1-től pedig az általános is-
kolai tornaórák visszatértével pezsdült 
fel végérvényesen az élet sportközpon-
tunkban.

Gallen Ervin
létesítményvezető
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Ezt követően Várpalotán 
táboroztunk egy kisebb kontingenssel, 
főleg azok részvételével, akik a nyár 
végi magas öves övvizsgára készültek. A 
táborban volt egy hegyi terepfutás ver-
seny, ahol Bogdán Brúnó a felnőtt férfi 
összesítettben (serdülőként) a 3. helyen 
zárt, és a női mezőnyben szintén serdü-
lőként Finta Zelma 1. lett!

Augusztus 3-án nagyon szomorú 
hír érkezett. Furkó Kálmán 8 danos 
mester, a Kyokushin Karate hazai meg-
alapítója betegség után élete 74 évében 

eltávozott. Őszinte tisztelettel emléke-
zünk rá.

Augusztus végén az SHSZ tábora 
várt a legmagasabb öves karatésokra 
Mátraházán. Ezen a nagy múltú helyen 
volt lehetősége Szabó Balkónak és Se-
regély Gyöngyinek nagyon szép felké-
szülést követően sikeres vizsgát tenni 
1. kyura, ami a fekete övhöz vezető út 
utolsó lépcsője.

Szeptember elején kerül megren-
dezésre a Castrum kupa Kapuváron, 
ahová az ifjú harcosok már gőzerővel 

készülnek, és mérettetik meg magu-
kat. 

Ezután Seregély Gyöngyinek, Finta 
Zelmának, Bognár Lucának és Bognár 
Lénának volt lehetősége megmutatni a 
képességeit a II. Répcelaki Küzdősport 
gálán 06.08-án.

A tavaly elmaradt X. Rakurai kupa 
gyerek, serdülő és ifjúsági karate ver-
senyt, aminek a Répce Sportcsarnok 
fog otthont adni, október 2-ára tervez-
zük.

Dr. Bogdán Olivér

Az ősz beköszöntével az elmúlt hónapokban alapjáraton muzsikáló sport-
élet magasabb fordulatszámra kapcsolt, és a Répcelaki SE sportolóinak 
egy része már meg is mérette magát az új idényben. Aktuális beszámo-
lónkban ezúttal is betekintünk a sportegyesület szakosztályainak életébe.

Labdarúgás
Nem kérdés, hogy augusztusban a 

labdarúgó szakosztály körüli történé-
sek tartották a legnagyobb lázban a 
helyi sportrajongókat és a lakosságot. 
A 2021-22-es szezon rajtja előtt pár 
héttel röppentek fel a hírek arról, hogy 
szinte a teljes ifjúsági csapat, azaz az 
U19 kerete eligazolt, ezzel pedig ve-
szélybe került a korosztály bajnoki in-
dulása is. A szabály világos: a megyei I. 
osztályban szereplő felnőtt kluboknak 
kötelező (mások mellett) U19-es után-
pótlás csapatot indítani, ezeknek az 
együtteseknek megfelelő létszámban 
kell kiállni, ellenkező esetben előbb 
pontlevonások következnek, ame-
lyek később a felnőtt gárdát is érintik, 
majd végül (ha több esetben nem áll 
ki az ifjúsági alakulat) jön a legdrasz-
tikusabb lépés, a felnőtt csapat visz-
szasorolása megyei III. osztályba, azaz 
a legalacsonyabb ligába. A pletykák 
ezúttal szinte teljes egészében igaznak 
bizonyultak, ugyanis nem kevesebb, 
mint 11 fővel fogyatkozott meg az em-
lített korosztály, ráadásul rövid idővel 
a bajnokság indulása előtt, így drámai 

helyzetben, szűkös határidővel kellett 
megoldást találni a vezetőnek, hogy el-
kerüljék a répcelaki labdarúgás mélybe 
zuhanását. 

Lapzártakor, azaz szeptember első 
hetében elmondhatjuk, a gyors be-
avatkozásnak, vagyis a vidéki fiatalok 
tömeges leigazolásának, valamint az 
alsóbb korosztályokban játszók feljebb 
léptetésének köszönhetően a közvet-
len veszély elhárult, de ez egyáltalán 
nem jelenti azt, hogy hátra lehet dőlni, 
ugyanis a szezon rendkívül hosszú lesz, 
és keményen meg kell dolgozni azért, 
hogy a fiatalok motivációja megmarad-
jon az esetleges rosszabb eredmények 
ellenére is, illetve a történtek tanulsá-
gát levonva kell hosszabb távon is lépé-
seket tenni a hasonló esetek elkerülése 
végett.

Az ifjúsági csapat körüli krízis mel-
lett némileg háttérbe szorult a felnőtt 
együttes, pedig a továbbra is Balassa 
Péter játékos-edző irányításával készü-
lő különítményben is fontos változások 
zajlottak le a nyári időszakban. Távo-
zott a csapattól Tamási Roland, Ódor 
Bálint, Tokaji Dávid, Tokaji Dániel, 

Vass Benjamin valamint Tóth Dávid, 
míg az érkezők között köszönthetjük 
Antal Gellértet, Markó Mátét, Palkó 
Bálintot, Tar Ádámot, Varga Leventét 
és Joó Gergőt.

 A nyitó fordulóban, augusztus kö-
zepén Celldömölkön mérette meg ma-
gát mindkét említett együttesünk, és 
míg a megtépázott U19 szépen helyt-
állva szenvedett minimális mértékű, 
2-0-ás vereséget, addig a felnőttek 4-1 
arányban maradtak alul. A második 
fordulóban – immár hazai pályán – a 
„nagyok” 2-0-ra múlták felül az Egy-
házasrádócot, az ifi azonban 8-0-ás ve-
reségbe szaladt bele. A bajnokság egyik 
nagy favoritja, a szombathelyi Király 
SE ellen bravúrnak számított a Répce-
lakon elért 1-1-es döntetlen (az ifjú-
ságiaknak ezúttal nem kellett pályára 
lépni, ugyanis a vendégek utánpótlás 
gárdája magasabb osztályban szerepel), 
közben viszont sajnos a kupaküzdel-
mektől idő előtt búcsúztak a Vönöc-
kön 2-2-t játszó felnőttek.

Az szakosztály alsóbb korosztálya-
iban is komoly változások történtek: 
Szabó Róbert edző a szombathelyi Illés 
Akadémiára igazolt, helyét Tamási Ro-
land vette át, illetve az U16-tal az előző 
szezonban foglalkozó Derdák Péter is 
visszatért Rábapatyra, az ő pótlására 
pedig Alex De Paulát kérték fel, aki 
egyúttal az U14-es gárda felkészítését 
is átvette Tóth Dávidtól. Az U19-nél 
nem történt váltás, őket továbbra is 
Graszl Károly (aki egyben szakosztály-
vezető is), valamint id. Tóth Zsolt irá-
nyítja.

A RÉPCELAKI SE 
HÍREI
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Teke
A továbbra is a legmagasabb osz-

tályban, vagyis a Szuperligában sze-
replő, és ott legutóbb ismét értékes 
bronzérmet szerző tekéseknél is több 
változás történt a holtidényben. Ma-
kacs sérülése miatt sajnos idő előtt 
visszavonult az aktív sporttól a gárda 
egyik meghatározó játékosa, a korábbi 
U23-as (ifjúsági) tandem világbajnok 
Vörös Milán, Pintér Károly pedig visz-
szaigazolt Zalaegerszegre. Erősítésként 
érkezett a Kiss Zsolt edző, szakosztály-
vezető által dirigált együtteshez az egy-
kori FTC játékos, Bóka Róbert, illetve 
a sárvári NBI-es együttestől a tehet-
séges, korábbi ifjúsági magyarbajnok, 
Rozmán Szabolcs. 

A célok meghatározásakor Kiss 
Zsolt és az SE vezetői is igyekeztek a 
realitások talaján maradni, így az erő-
viszonyok alapján a 3-5. pozíciók el-
érése lehet az elvárás, míg az ifjúságiak 
(a saját nevelésű Varga Bence, valamint 
Simon Szabolcs) első sorban a fejlődést 
szem előtt tartva fognak pályára lépni a 
következő hónapokban.

A teke kapcsán ezúttal is érdemes 
megemlíteni a közel 40 éves (!) múlt-
ra visszatekintő Répcelak városi, város 

környéki csapat- és egyéni bajnokságot 
is, amely ezúttal is szeptemberben fog 
elrajtolni a versenybizottság tervei sze-
rint.

Kézilabda
Beszámolónk írásakor még csak a 

felkészülési időszak középső, illetve 
záró szakaszában járnak kéziseink, a 
bajnokságok pedig szervezési stádi-
umban vannak. Elsőként vélhetőn 
az U15-ös korosztály léphet pályára 
tétmérkőzéseken szeptember 11-én, 
majd egy héttel később a serdülők szá-
mára is elkezdődik a bajnoki verseny-
futás. 

A Vas Megyei Kézilabda Szövetség 
hosszabb idő után ismét megpróbálta 
feléleszteni a gyakorlatilag évtizedek 
óta tetszhalott állapotban lévő megyei 
bajnokságot, az erőfeszítések azonban 
kudarcba fulladtak ismét, így a Hor-
váth István edzővel készülő felnőtt női 
csapat továbbra is a Győr-Moson-Sop-
ron megyei versenyfutásban ragadhat 
labdát.

A szakmai stáb kézilabdában nem 
változott, így Turai László szakosz-
tályvezető és edző mellett a rendkívül 
összetartó gárdát erősíti az említett 

Horváth István mellett Kronekkerné 
Maráczi Anita, Mészáros-Varga Bri-
gitta, Soós Nikoletta, Kovács Georgi-
na, és segíti a munkát Turainé Novák 
Gyöngyi, valamint Kiss Attila is.

Kosárlabda
Sajnos kosarasaink mögött igen 

ínséges időszak van, ugyanis a koro-
navírus-járvány miatt el sem indítot-
ták az előző bajnokságot, így kizárólag 
edzésekkel tudták magukat formában 
tartani a játékosok. Lapzártakor még 
nincsen a birtokunkban konkrét infor-
máció, de reménykedünk abban, hogy 
októberben ismét elrajtolhat a csapa-
tunkat érintő Szombathely városi, vá-
ros környéki amatőr bajnokság.

Futsal
Legfiatalabb szakosztályunk játéko-

sai szeptember elején még a pihenőjü-
ket töltik (pontosabban a gárda tagjai 
nagypályás csapataikban szerepnek), 
az NBIII-nak megfelelő regionális baj-
nokság – ahol bronzéremmel zártuk az 
előző idényt – pedig vélhetően novem-
ber fog elrajtolni.

Gallen Ervin

Köszönjük, hogy ilyen sokan el-
jöttetek, futottatok velünk, és 331-en 
célba is érkeztetek. Az ovis távokon 47 
fő, 900 méteren 95 fő, 6 km-en 93 fő, 
11 km-en 65 fő és 22 km-en 31 fő sza-
kította át a képzeletbeli célszalagot.

Nagyon jó volt látni a sok mo-
solygós arcot, örömöt és boldog célba 

érkezést. Olyan szeretet és biztatást 
kaptunk tőletek, amit elképzelni sem 
tudtunk korábban.

Köszönjük Önkénteseinknek a 
szenzációs munkát! Közel 100 fő 
dolgozott a verseny napján vagy azt 
megelőzően azért, hogy biztonságos 
útvonalon, a lehető legjobb szolgálta-

tást tudjuk nyújtani nektek a rajt és 
célzónában az 5 frissítő ponton, és a 
parkolás tekintetében is. 

Az önkéntes csapatunk olyat tett, 
amit előzetesen elképzelni sem tud-
tunk, hisz javarészt mindenkinek ez 
volt az első futóversenye, amiben ren-
dezőként részt vett. A versenyt meg-
előző hónapokban, hetekben, napok-
ban és órákban, sokszor éjszakákon 
át dolgoztunk, hogy mindannyian jól 
érezzük magukat. 

Az a SZÍV és LÉLEK, amit az ön-
kéntes csapat beletett a versenybe, az 
a ti dicséreteitekben öltött testet, és ez 
számunkra a legfontosabb. Ez 

RÉPCE RUNNING
FUTÓFESZTIVÁL 2021

Kedves Futótársaink, Versenyzőink, Önkénteseink és Vendégeink!

Eltelt pár nap, és még mindig a csoda hatása alatt vagyunk, amit ti okoz-

tatok a jelenlétetekkel, versenyzésetekkel, lelkesedésetekkel, biztatáso-

tokkal, dicséreteitekkel és az építő jellegű kritikáitokkal. Köszönjük nek-

tek ezt az érzést!
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ad erőt, hogy tovább vigyük 
azt, amit elkezdtünk, és kijavítva a 
hibákat jövőre ismét a lehető legjobb 
formánkat hozzuk nektek!

Köszönjük, hogy szóban, üzene-
tekben értékeltétek erőfeszítéseinket, 
hogy sokszor éjt nappallá téve dol-
goztunk a verseny előtt, és értékelté-
tek, hogy az önkéntesek sokszor em-
bert próbálóan órákat álltak a kijelölt 
csomóponton a melegben, hogy 200 
bójával biztosítottuk az útvonalakat, 
hogy 200 méter kordont használtunk 
fel a rajt és célzóna biztonságos és ké-
nyelmes berendezésére. Szóval leírha-
tatlan az a sok jó szó és elismerés, amit 
tőletek kaptunk….

Köszönjük főszponzorainknak, 
hogy a versenyt megrendezhettük, és 
kezdettől fogva a biztos anyagi hátte-
ret biztosították. Számítunk minden-
kire jövőre is! 

Köszönjük további partnereinknek 
és támogatóinknak, hogy 800 000 Ft 
értékben adhattunk díjakat a kategóri-
ák helyezettjeinek. Nélkülük nem tud-
tunk volna díjazni 8 abszolút kategória 
(900 m, 6 km, 11 km, 22 km női és 
férfi dobogósai) és 30 életkor szerinti 
kategória dobogósait! 

Tények és nagyszerű időeredmé-
nyek, amik innentől kezdve a meg-
döntendő csúcsok lesznek az RRF-en:

Ovisok: 200 méter: 
1. Mozolán Flóra 
2. Takács Gellért 
3. Balogh Melitta

Ovisok: 400 méter lányok:
1. Halász Hanna 2. Benkő Dorka 
3. Tömböly Dorka

Ovisok: 400 méter fiúk:
1. Horváth Ákos 
2. Kovács Levente 
3. Hidegh Krisztián

900 m: Női abszolút verseny:
1. Halász Tímea 3:38 
2. Varga Júlia és Szabó Lili 4:05 

900 m: Férfi abszolút verseny: 
1. Csupor Dominik 3:26  
2. Ferge Richárd 3.31 
3. Varga Máté 3:35

6 km: Női abszolút verseny: 
1. Sass Diána 22:10 
2. Iker Natália 23:17 
3. Józsa Bernadett 26:18 

6 km: Férfi abszolút verseny:
1. Liszt Máté 20:31 
2. Tordai Richárd 20:59 
3. Kovács Ruben Joel 23:14

11 km: Női abszolút verseny:
1. Horváth Zoé 50:53 
2.Prajczer Tímea 54:02  
3. Gosztola Mária Eszter 56:32

11 km: Férfi abszolút verseny:
1. Hegedűs Tamás 44.19 
2. Nagy Szilárd 44:27 
3. Sági Balázs 44:37

22 km: Női abszolút verseny:
1. Kálovics Anikó 
és Gallai Mira 1:53:13  
3. Tóth Julianna 1:58: 37

22 km: Férfi abszolút verseny:
1. Molnár Marcell 1:26:15 
2. Kurucz Elemér 1.38.00 
3. Farmosi Imre 1:40:30

KÜLÖNDÍJAK:
Legjobb répcelaki versenyző: 

- Ovis 200m: Mozolán Flóra
- Ovis 400m: Halász Hanna
- 900m -1. Csupor Dominik 3.26
- 6K -1. Patkó Ernő 30:01 
- 11K -1. Hatos Dominik 57:00
- 6K -1. Berényi Ákos 1:59:50 

Legnépesebb nevezett család: 
Sztastyik család 9 fő benevezett fu-
tóval

Legmesszebbről érkező család:
Mészáros család 5 fő, Dunaújváros

Legidősebb versenyző: 
Kovács Józsefné 

Legfiatalabb versenyző: 
Vass Viktória

Folytatjuk 2022. június 18-án, 
szombaton. Írd be a futónaptáradba 
MÁR MOST!!!

Összesen 2057,7 kilómétert futot-
tatok le idén az RRF-en, ezzel Répcel-
akról a spanyolországi Zaragozáig jut-
nánk el! Jövőre a minimum cél, hogy 
elfussunk Gibraltárig!

Jó hogy itt voltatok! Köszönjük, 
hogy itt voltatok!

A Szervezők Csapata

Főszponzorok:

A CSALÁD FUTÓVERSENYE
JÓ HOGY ITT VAGY!
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A mai fákhoz hasonló növények már évmilliókkal ezelőtt megjelentek a 
földön. Kialakulásuk a fotoszintézishez szükséges fényért vívott magas-
sági verseny eredménye: azok a növények, amelyek a többiek fölé tud-
tak emelkedni, elfoghatták a fényt azok elől. Ehhez speciális szilárdító 
szövetekkel kellett erősíteniük törzsüket. A fák fontos részei a természeti 
környezetnek, mert megakadályozzák a talaj erózióját, terméseik mező-
gazdasági értéke nagy lehet, és esztétikai értékük is jelentős.

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE
Kiadó: Répcelak Város Önkormányzata Képviselô-testületének Ügyrendi Bizottsága ISSN 2061-0726 
A kiadásért felelôs neve: Boros András bizottsági elnök
A szerkesztôség címe: Répcelaki Mûvelôdési Otthon és Könyvtár, 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.
Fôszerkesztô: Bokányi KálmánnéHírmondóHírmondó
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A fák fontos szerepet játszanak az oxi-
gén termelésével, a szén-dioxid csök-
kentésével, a talajhőmérséklet mérsék-
lésével. Egyetlen egy fa képes egy tonna 
szén-dioxidot elnyelni az élete során, 
emellett árnyékot ad, ami csökkentheti 
a légkondicionálás számát 10-15 száza-
lékkal.

Ha van szabad területünk a kert-
ben, akkor mindenképpen ültessünk 
egy fát, legfőképpen gyümölcsfát, mi-
vel ezek a növények nemcsak megkötik 
a szén-dioxidot, hanem otthont nyúj-
tanak a madaraknak, nem utolsósor-
ban egészséges élelmet biztosítanak a 
számunkra. Így több legyet is üthetünk 
egy csapásra, és a távolról szállított 
gyümölcsök helyett helyben termelt 
finomságokat fogyaszthatunk. Ter-
mészetesen bármilyen fa fajta ültetése 
csak előnyös lehet számunkra, illetve 
környezetünknek. Arra oda kell figyel-
ni, hogy válasszunk az itteni klímának 
megfelelő, időjárás-ellenálló, fagy- és 
szárazságtűrő fajtákat.

Mikor ültessük a fákat és hogyan? 
A legjobb időpont ősszel van, akkor, 
amikor már lehullott a fák levele. Ok-
tóber és november különösen alkal-
mas a faiskolákban beszerezhető korai 
rózsák, lombhullató cserjék, sövények 
és fák ültetésére. Ugyanakkor ültethe-
tünk tavasszal is, február végétől április 
elejéig. Nagy odafigyeléssel nyáron is, 

de ekkor nagy a veszélye annak, hogy 
kipusztul a növény. Az öreg fákat is ér-
demes megbecsülni, sokszor elegendő 
megtisztogatni a fát – levágni a száraz, 
beteg ágakat, és máris új erőre fog kap-

ni. Az öreg fák többet teremnek, mint 
fiatal társaik, ráadásul több szén-dioxi-
dot kötnek meg. Ha kivágunk egy öreg 
fát, akkor arra ügyeljünk, hogy a he-
lyére ne ültessünk fiatal csemetét, mi-
vel a talaj kimerült, sőt még fertőzött is 
lehet, ami hátráltatná a fiatal csemete 
fejlődését. 

A faültetés menete: Ássunk egy 
ültetőgödröt, legyen legalább kétszer 

akkora, mint a konténer, a mélysége 
pedig ennél is nagyobb legyen 20 centi-
méterrel. Az ültetőgödörbe helyezzünk 
komposztot, a tetejére egy kis földet, 
ezután vegyük ki a fát a konténerből 
úgy, hogy a földlabdát ne sértsük meg. 
Helyezzük a növényt az ültetőgödör 
közepére, állítsuk olyan mélyre, mint 
ahogyan a konténerben volt. A kom-
poszttal kevert föld egy részét terítsük 
a földlabda köré, öntözzük meg egy 
kicsit. Ezután töltsük föl teljesen az ül-
tetőgödröt földdel, a megmaradó föld-
ből pedig hozzunk létre egy tányért a 

növény köré. Szúrjuk a talajba a karót, 
rögzítsük a karóhoz a növényt egy ru-
galmas szalaggal nyolcas kötéssel. Ez-
után nincs más dolgunk, mint jó ala-
posan megöntözni a fánkat. Sok sikert 
mindenkinek, és buzdítsanak minden-
kit arra, hogy ültessen egy fát! 

Engi Krisztián
ügyvezető

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

ÜLTESSÜNK FÁT!


