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Kora délelőtt érkezett. Vonattal. A 
peronon senki sem várta. A piros kocsi 
magas fellépőjéről óvatosan lépett 
a sínek mellett elterített bazaltra, 
nehogy valamelyik kődarab felszakítsa 
az egyszerű műbőr félcipő közepesen 
magas, középen kissé karcsúsított 
sarkát. 

A forgalmista felemelte a jobb ke-
zében lévő tárcsát, és két kocsiját ma-
gával ragadva már indult is a kis vonat 
tovább. 

Elindult ő is, a vasútállomás sínek 
felőli oldalán a templomtorony irá-
nyába. A tavaszi napsugár álmosan 
simogatta a cementkerítésen áthajló 
orgonabokor fürtjeit. A Vasút utcának 
csak az egyik oldalán épültek házak. 
Mielőtt átért a járdára az út szélén 
egy apró, lapos, simára csiszolódott, 
szívformájú kavicsot pillantott meg a 
bazalttörmelék között. Egy pici, sze-
líd homokszínű folt a mázsányi sötét 
antracitszínű kőzúzalék között. Egy 
szerencsehozó talizmán. Szinte ön-
kéntelenül nyúlt le érte a koszos útra. 
Nem őrzött ő addig egyetlen kavicsot 
sem, színes ásványt és értékes kristályt 
sem. Ha kezébe vett egy kavicsot, an-
nak előre elhatározott célja volt már 
gyerekkorában is. Legtöbbször akkor 
kellett, amikor icikeztek. (Ők így hív-
ták az ugróiskolázást.) Édesanyjával 
az ereszcsatorna alá, a kis bádoglemez 
vályú köré is raktak egy formás kavics-
mozaik-kört, hogy ne verje fel az eső a 
sarat a tornác falára.  

– Te kemény kőszív! Ilyen fogad 
itt majd engem? Vagy túl érzékeny az 
enyém, és kell neki egy kis erősítés? 
– Ilyen bizonytalan, ambivalens érzé-
sekkel tartotta néhány pillanatig a te-
nyerében, aztán hajtogatott neki jegy-
zetfüzete egyik lapjából kis tasakot, 
majd táskája nagyobbik belső zsebébe 
csúsztatta. Nem messze tőle egy száz-
szorszép virágot sodort az erős fékezé-
sek nyomaiban a szél. 

Hamar odaért a megbeszélésre. 
Megkapta az állást, több szép, de ké-
sőbb be nem váltott ígérettel együtt. 

Otthon a kis kavicsot lemosta, az-
tán visszatette a táskájába, hogy vele 
legyen minden nap, bármerre jár. 
Amikor a táska széle már csúnyán 
megkopott, és a sarkairól is több he-
lyen lehorzsolódott a festék, a bűvös 
kvarcdarabot átköltöztette az új váll-
táskába a hajcsatok mellé. 

Vannak holmik, amelyek egyik 
embernek úgy tűnnek, hogy csak lom 
és kacat, de a tulajdonosának más-
sal nem pótolhatók. Ez a pár centis 
kis tárgy, ami elfért volna egy teáska-
nálban, számos szomorú és még több 
örömteli eseménynek volt a fültanúja, 
egyre több emléket őrzött, sok élete-
seménynek lett a szimbóluma. Voltak 
köztük kedvesek, vidámak, tréfásak 
vagy gondra, fájdalomra emlékezte-
tők, haragot, dühöt, igazságtalanságot 
megidézők. 

Hol nehezebbé, hol könnyebbé 
vált a titkos talizmán, amikor keze 
hozzáért. Amikor gyermekeivel kati-
cabogarat, margarétát, sündisznócs-
kát festettek a Répce partján gyűjtött 
kavicsokra, akkor pehelykönnyűvé 
vált, amikor ismerősök, rokonok ko-
porsóján koppant a rög, a kő, akkor 
alig felemelhető lett. Mindig gondolt 
januárban az első munkanapon a több 
mint fél évszázaddal ezelőtt történt 
tragikus robbanásra, amikor a délutáni 
műszak elején tisztelegve, emlékeztet-
ve megszólal a gyári sziréna. Mintha az 
év elején arra figyelmeztetne, hogy ami 
tegnap még tökéletesnek tűnt, az mára 
meghibásodhat, aki tegnap jól dön-
tött, ma tévedhet. Ki ne ismerne Rép-
celakon olyan családot, aki szenvedő-
je, szemtanúja, érintettje volt annak a 
szörnyű órának, amikor megremegtek 
a falak, szétfeszítette az acélt, a betont, 
betörte az ablaküveget a közeli utcák-
ban is a légnyomás, és repült a kő, a 
repeszdarab, a vaslemez, remegtek, si-
koltoztak, zokogtak az emberek.  Arra 
gondolt, hogy talán az emlékszobor tö-
vében lenne a legjobb helye a szeretet 
el nem hervadó jeleként ennek az apró 
kavicsnak, amihez hasonlót, ily szépet, 

kedveset azóta sem talált, pedig sok-
szor és sok helyen keresgélt. 

Gondolta, hogy rálel majd valami 
ilyenfélére egyik vagy másik útépítés 
mentén, talán a Szent István szobor 
talapzata alatt kimarkolt gödörben, a 
Répce Sportcsarnok mögötti terüle-
ten, virágágyások szélén, mezei földút 
mentén. Talált érdekes formájúakat 
nem messze az ipari parktól, az iskola 
udvarán és a KRESZ parkban is, de a 
legkedvesebb továbbra is a legelső kis 
lelet maradt, ami valahol sok száz évig 
préselődött mielőtt egy markoló lapát-
ja felmarkolta, teherautóra öntötte. A 
természet erői véletlen és vétlen csele-
kedettel formálták egyszerűségében is 
különlegessé.  Iszapágyban alvó folya-
mi kavics lehetett, amit lágy hullámok 
fürösztöttek, amin virgonc halacskák 
siklottak át mielőtt a kemény bazaltda-
rabok közé dobták. 

Nemrég egy hétköznapi esti szür-
kületben elsétált a Radó térre a szökő-
kúthoz. Leült egy padra, hosszasan 
hallgatta a feltörő víz zubogását, a visz-
szahulló cseppek csobbanását, majd 
közelebb ment a vízhez. Mintha millió 
szikrázó kövecske csúszkálna a gránit-
golyók hátán a medencébe! Kivette 
táskájából a féltve őrzött szívecskét, 
ami a kisváros és közte erős kapoccsá 
vált. Gyengéden ráhelyezte a csillogó, 
hullámzó felületre. A kis kavics halkan 
koppant, miután elmerült. 

- Hozzon szerencsét, szép élmé-
nyeket a megtalálójának! Álmodozzon 
szebb jövőről, sikerekről, ha kezébe 
veszi! – üzente hangtalanul az ismeret-
lennek, és még hozzátette – Tudod, a 
szív erős és kemény, a legfőbb társad a 
megbocsátásban. De a szív gyengéd is, 
mert a szeretet jót akar. A lelkiismere-
tes szolgálat a szeretet egyik legneme-
sebb jele.  

A park lámpái és a medence aljá-
ról feltörő fények hol kergetőztek, hol 
lassú táncot lejtettek. Ideje hazamen-
ni, bár munkahelyi feladatok már nem 
várnak rá, eltelt négy évtized, nyugdí-
jas lett. Nagy kő esett le a szívéről.

PRISCA AVINO: KAVICSOK
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VARGA ANITA: AZ ÓVÓ NÉNI
A történet egy kisváros lakótelepén kezdő-
dik a 70-es évek végén. Egy átlagos közé-
posztálybeli család kisebbik lánya írásom 
főszereplője. Egy különleges kislányról 
mesélek, aki kiskorától fogva nagyon szere-
tett felnőttek között lenni és magányosnak 
érezte magát gyerekek társaságában. Tu-
datosan trenírozta magát a felelősségteljes 
viselkedésre és hitte, hogy a felnőttek vilá-
gában mindenki a szabályoknak megfelelő-
en, tisztességesen él. A gyerekek között már 
korán megtapasztalta a hazugságot, kihasz-
nálást és önzést, ezért inkább szívesebben 
töltötte idejét a szüleivel és az ő vendége-
ikkel. Neki az volt a természetes, hogy mi-
közben a rokon vagy szomszéd gyerekek el-
vonultak a gyerekszobába, ő kisomfordált a 
felnőttekhez, leült valahová kicsit távolabb 
egy alibi játékkal a kezében és fülelt. Igye-
kezett minden szóra odafigyelni és tanulni 
az ő „csodálatos” világukat. (A későbbiek-
ben, amikor rádöbbent milyen is valójában 
a hőn áhított felnőttkor, viccesen Nyilas 
Misi szindrómásnak nevezte gyerekkori 
önmagát. Gondolom sok kedves olvasó érti 
a párhuzamot.)

A kislánynak és nővérének minden te-
kintetben nagyon szép, élményekkel teli, 
gondtalan gyerekkora volt. Rengeteget 
kirándultak, önfeledten játszottak kint és 
bent, labdáztak, tollasoztak, kártyáztak, ba-
báztak ahogy a többi korukbeli kisgyerek, 
azonban akkor voltak a legboldogabbak, 
akkor apukájuk elővette a szekrényből a 
régi, nyikorgó diavetítőt. A lányok birodal-
ma pillanatok alatt mozivá alakult, amihez 
nem kellett se chips, se pattogatott kukori-
ca, elég volt behúzni a sötétítő függönyt és 
a kis szoba egy varázslatos mesevilág hely-
színévé változott.

Kata életében azonban eljött egy for-
dulópont. Miután betöltötte a 3. életévét, 
óvodába vitték szülei. Talán sokan nem is 
gondolnák, hogy az óvoda milyen jelen-
tőséggel bírhat egy kisgyerek életében. Mi 
felnőttek visszagondolva az óvodát életünk 
egy apró, talán jelentéktelen kis állomásá-
nak gondoljuk, azonban egyes gyerekek 
életére a későbbiekben is kihatnak ezen 
évek eseményei. A többség, ha megkérde-
zik mi jut eszébe óvodás éveiről, a gond-

talan játék örömét említi, de vannak gye-
rekek, akiknek nehezebb a beilleszkedés és 
már egészen kicsi korban megtapasztalják a 
kirekesztettség és meg nem értés fájdalmas 
érzését. Kis főhősöm is átélte mindezeket. 

Nem ismerte az órát, de a napi rutin 
megtapasztalása révén, mindig tudta mikor 
jön el annak az ideje, amikor bármelyik 
percben megérkezhet apuka, hogy végre 
hazavigye a megszokott, szeretetteljes csa-
ládi fészekbe. Kata soha nem sírt és nem 
is panaszkodott, mert nem akart szüleinek 
fájdalmat okozni. Úgy érezte magát mint-
ha láthatatlan lenne, mintha senki nem 
venné észre, hogy ott van. A gyerekek nem 
hívták játszani, az óvó nénik sem nagyon 
foglalkoztak vele. Arra nagyon ügyelt, 
hogy a kötelező dolgokban részt vegyen, 
és ne tűnjön fel senkinek mennyire nem 
érzi jól magát ebben a közegben. Háttér-
ből figyelte a gyerekek kis hatalmi harcait, 
ahogy összevesztek egy-egy játékon, vagy 
egymást túllicitálták kinek vannak otthon 
szebb és jobb játékai. Félrevonult amikor 
nyávogó kislányok rohantak az óvó nénik-
hez árulkodni….nem igazán értette miért 
viselkednek így a gyerekek és ilyenkor el-
merengett arról milyen boldog lesz majd ha 
végre felnő. 

Egyformán teltek a hétköznapok, míg-
nem sok-sok magányos hónap után egy új 
óvó néni nem érkezett a középsősök cso-
portjában. Katát teljesen megbabonázta a 
fiatal, gyönyörűséges néni kisugárzása. Ez 
az óvó néni tele volt pozitív energiákkal, 
kedvességgel, és folyton mosolygott. Kata 
csak állt és bámulta ezt a csodálatos terem-
tést, akinek derékig érő hajfonata minden 
kislányt lenyűgözött. Eszter óvó néni olyan 
derűt hozott a csoportba, hogy ettől a nap-
tól kezdve minden megváltozott. Nem 
volt semmi rendkívüli abban, amit csinált, 
azonban valamiért vonzotta a piciket. A fia-
tal pedagógus leült a gyerekek közé és leha-
jolt hozzájuk. A mesét nem felolvasta, ha-
nem  - olyan átéléssel mint korábban senki 
- a hangjával és a gesztusaival eljátszotta. 
Énekelt, verselt, játszott a gyerekekkel, 
megsimogatta a kis arcukat, és mindenki-
hez volt egy kedves szava. Kata, Eszter néni 
tevékenységének köszönhetően egyre job-

ban érezte magát a gyerekek között és pró-
bálta kikapcsolni felnőttes gondolkodását 
és amennyire tudta elengedte magát. 

Május végén az óvó néni bejelentette, 
hogy férjez megy és elhagyja a csoportot. 
Kata teljesen összetört. Első pillanatokban 
nem értette mi történik. Csalódott volt és 
haragudott a bácsira, aki miatt elveszíti a 
legkedvesebb embert, akit ebben az oviban 
megismert.

Az imádott óvónéni hiánya mélyen 
gyökeret vert a kislány szívében, azonban 
a pedagógusnak hála, már jól érezte magát 
a többi gyerek között és megtalálta a helyét 
a közösségben. Óvoda után jött az iskola 
és ugyan a csendes, visszahúzódó kislány 
továbbra is megfigyelte a körülötte lévő vi-
lágot, egyre több barátra tett szert. A későb-
biekben is előfordult, hogy érezte van, aki 
csak érdekből barátkozik vele, de a kedvenc 
óvó nénijétől tanultakat nem felejtve, ezt 
a rossz érzését félretette és megpróbálta jól 
érezni magát.

Kata soha nem feledkezett meg Eszter 
néniről. Az egyetlen dolog, amit tudott 
vele kapcsolatban, hogy RÉPCELAKRA 
költözött.

A család minden nyáron egy-két hetet a 
Balatonon töltött és az út ezen a fura színű 
ABC-jéről híres településen vezetett ke-
resztül, -  amely ennek az érzékeny kislány-
nak ismeretlenül is egy nagyon különleges 
helynek számított – a hátsó ülésről minden 
alkalommal egy nagy sóhaj kíséretében 
elhangzott az évek során ikonikussá vált 
mondat:

 ”Itt lakik Eszter néni, az én legkedve-
sebb óvó nénim!” 

Kezdetben azon merengett a kislány, 
vajon a répcelaki gyerekek is tudják annyi-
ra szeretni, mint ahogy ő szerette? Vajon 
jól érzi itt magát? …Aztán ahogy telt az 
idő már más kérdések foglalkoztatták….”-
Hogy nézhet ki? Megvan még az a mese-
szép copfja? Itt lakhat a fő utcán? Lehet, 
hogy minden alkalommal elmegyünk a 
háza előtt? Vannak gyerekei? Egyetlen lé-
nyeges kérdés azonban egyszer sem fordult 
meg Kata fejében….

…..de aztán eltelt 15 év….
…és történt valami…
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Kata és legjobb barátnője 
Csilla, nem sokkal 20. szülinapjuk után – 
mert egy hét különbséggel születtek - szó-
rakozni mentek egy Vas és Győr-Sopron 
megye határában lévő település közkedvelt 
szórakozóhelyére. Ez az este főhősünk éle-
tében egy hatalmas fordulatot hozott. 

Mint később kiderült egy fiú már ko-
rábban kinézte magának Csillát, a man-
öken alkatú szőke lányt, de Kata miatt, 
akivel elválaszthatatlanok voltak, soha nem 
tudott a közelébe férkőzni. Ezen az estén a 
fiú cselhez folyamodott és elhívta magával 
egyik barátját, hogy addig foglalja le Katát, 
amíg a szóban forgó fiatalember megismer-
kedik Csillával. Kata és az éppen szabadsá-
gát töltő kis katona, kezdetben nem tudtak 
mit kezdeni a kellemetlen helyzettel, azon-
ban a nehezen induló beszélgetés elején egy 
furcsa dologra derült fény. Kiderült ugyan-
is, hogy e két fiatal teljesen egyidős. Nem 
csak az év, hónap és nap egyezik meg de 
az időpont is, amikor születtek. Ez a felis-
merés mindkettőjükben valami különleges 
érzést indított el, ami pillanatok alatt sze-
relemmé alakult és két évvel később Kata 
hozzáment a fiúhoz,….. aki RÉPCELAK-
RA vitte haza ifjú aráját.

Az esküvő és lakodalom után, ami-
kor hajnalban fáradtan autóztak hazafelé, 
a Répcelak táblát elhagyva eszébe jutott 
az a bizonyos soha korábban fel nem tett 
kérdés….Vajon megtalálom őt és fogunk 
találkozni? 

Az első, akitől érdeklődött hajdani óvó 
nénije felől az a férje volt, de ő nem emlé-
kezett ilyen nevű óvó nénire, aztán anyósa 
sem tudott segíteni. Egy pillanatra az is 
megfordult Kata fejében lehet, hogy már 
rég nem lakik itt, és ahogy egy fiatal feleség-
nek ezer dolga akadt, nem volt ideje nyo-
mozni, de valahol belül érezte, hogy nem 
szabad feladni, mert eljön majd a pillanat, 
és ha a sors könyvében meg van írva….ta-
lálkozni fognak.

Répcelak, a fiatalasszony szívében egyre 
nagyobb helyet követelt magának, otthona 
lett a falu. Korábban a kisvárosban, ahol 
felnőtt nem sok barátja volt, igazából csak 
Csilla volt az, akihez visszahúzott a szíve, 
viszont itt olyan embereket ismert meg, 
akikkel nagyon jól érezte magát és mond-
hatni pillanatok alatt beilleszkedett. A ko-
rábban visszahúzódó Kata nyitni kezdett 

a világra és rájött milyen fantasztikus kis 
közösségbe került. 

2001-ben, pár héttel a várossá avatás 
után kisfiúk született, aki ugyan nem lett 
az város első babája, de a fiúk közül ő érke-
zett Répcelakra először. A kisfiúval renge-
teget sétáltak és bejárták a település összes 
utcáját. Amikor a csöppség már önállóan 
is közlekedett, a kedvenc helyük a Linde 
lakótelep játszótere lett. A szép, napsütéses 
napokon rengeteg gyerkőc és anyuka gyűlt 
itt össze, sokszor tele volt a homokozó, a 
hinták és a hajó, ami a játszótér központi 
helye volt. A gyerekek szaladgáltak és jól 
érezték magukat együtt, az anyukák pedig 
megosztották egymással a kicsikkel kap-
csolatos tapasztalataikat. A gyakorlottab-
bak sokat segítettek a kezdőknek, sokszor 
hasznos tanáccsal is ellátva őket. Kata első 
alkalommal amikor eljöttek játszani erre a 
csodás játszótérre, szinte senkit nem ismert, 
azonban pillanatok alatt befogadták őket és 
amikor arra került a sor, hogy kisfia óvodá-
ba ment, a gyerekek és a szülők is ismerős-
ként üdvözölték egymást. A fiatal anyuka 
minden percet élvezett, amit Bencével tölt-
hetett, de úgy érezte szeretne valamit csi-
nálni, ami kicsit kizökkenti a hétköznapok 
egyhangúságából és ad némi feltöltődést. A 
sors keze (…vagy inkább a Jóisten) a frissen 
alakult kórusba irányította, ahol valóban ki 
tudott kapcsolódni. A kisvárosban, ahon-
nan érkezett énekelt az iskolai kórusban és 
egy különleges alkalommal énekelhetett 
a város összevont gyerekkórusában is, így 
nem volt újdonság számára a kóruspróbák 
hangulata. Minden próbára örömmel és 
izgatottan érkezett. Élvezte a társaságot, 
akik szívesen és szeretettel fogadták. Heve-
sebben vert a szíve amikor összeállt egy mű 
és csak úgy zengett a terem a kórusművek 
éneklésekor. 

Pár hónap múlva elérkezett a pillanat, 
Bencét be kellett íratni az oviba. Katában 
feltörtek a régi emlékek és nagyon féltette 
kisfiát, mivel azonban a kórusban megis-
merte az egyik óvó nénit és úgy gondolta 
tökéletes választás lenne, ha a szeme fénye 
ehhez a kedves és gondoskodó óvó nénihez 
kerülne. Semmiképpen nem szerette volna, 
ha megismétlődne az, amit ő átélt amikor 
ennyi idős volt. Megnyugvással tapasztalta, 
hogy Bence a legjobb kezekbe került és a 
kezdeti sírdogálás helyét pillanatok alatt 

felváltotta az a gondtalan öröm, amit ő 
soha nem tudott átélni.

Kereken négy évvel később egy kislány-
nyal bővült a család és Katát olyan mérhe-
tetlen boldogság fogta el, hogy nap mint 
nap hálát adott az Úrnak amiért mond-
hatni meseszerűen alakult az élete ebben a 
barátságos kis városban és ilyen csodálatos 
családot kapott ajándékul.

A kicsik pillanatok alatt felnőttek. 
Egyik percben még babakocsiban tolta kis 
porontyait a másikban pedig már kísérte 
őket oviba és iskolába. Egy időre Kata el 
is feledkezett Eszter néniről, de aztán eltelt 
pár év és egy alkalommal elmesélte történe-
tét egy idősebb kolléganőjének is, azonban 
ő sem emlékezett ilyen nevű pedagógusra. 
Úgy érezte lassan feladja a keresést és az is 
megfordult a fejében, hogy biztos már ré-
ges-régen elköltözhetett, ha senki nem is 
emlékszik rá.  

Egyik délelőtt Piri néni, a kedves idős 
kolléganő, izgatottan szaladt be az irodába, 
hogy elújságolja, rájött ki lehet a szóban 
forgó óvó néni, és a legjobb hír, hogy itt 
lakik férjével a városban. Könnyek gördül-
tek végig Kata arcán a gondolattól, hogy 
végre megtalálta! Az is világossá vált, hogy 
azért nem jött rá senki, hogy ki a keresett 
személy, mert már nagyon rég nem dolgo-
zott a szakmájában, azonban a sors furcsa 
alakulása folytán visszatért az óvodába, de 
már csak akkor, amikor Kata gyerekei isko-
lások lettek. 

Egy napfényes májusi délután amikor 
kislányáért ment az iskolába, a szomszédos 
óvoda udvarán meglátta ŐT. Hevesebben 
kezdett verni a szíve és tudta eljött a pil-
lanat..

Kézen fogta kisebbik gyerkőcét és átsé-
táltak az oviba. Egyenesen Eszter néni elé 
állt, elmesélte történetét és miután befejez-
te a mondandóját, egykori óvó nénije szó 
nélkül átölelte és könnyes szemmel szorí-
tották egymást hosszú-hosszú percekig.

Az óvó nénit mélységesen meghatották 
Kata szavai, hisz soha nem gondolta, hogy 
tevékenysége, ilyen nagy hatással volt egy 
egykori kis ovisára.

Ezzel a megható és örömteli találkozás-
sal valóra vált egy álom és már nem lehet 
kétséges, hogy főhősünk Répcelakot örök-
re a szívébe zárta és otthonának tekinti bár-
hogy is alakul az élete…
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Nem tudom másnak mit jelent
e folyóval szegélyezett 
kisváros, nekem otthonom.
Gyere, kísérj el utamon
és sorban megmutatom 
amit itt látni érdemes.
Sok minden van, ami érdekes.

Ez itt a központ a butik sorral
az ott a Lila-áruház
emeletes, minden van benne, 
a tetején van egy gólya ház
ők itt jól élnek.
Tavasszal mindig visszatérnek.

A főtéren minden út összefut
közepén buborék szökőkút 
jelzi, a szén-dioxid Répcelak kincse.
A fehér Radó ház a város dísze,
benne múlt, jövő, jelen.
Művelődési ház, Könyvtár, Városháza
innen mind karnyújtásra van
ha művelődnél, vagy ügyet intéznél
a Kormányablakban.

Ha pedig testi lelki jólétre vágysz
irány a sportház, egészségház,
lelki töltődésre a templomok
működnek, élnek, nem romok. 
S mert nem csak látvánnyal él az ember
kell a testnek a jó falat,
találsz éttermet, kávéházat, kocsmát.
Pihenj és érezd jól magad,
én ez idő alatt elmesélem 
mi történt itt hatvanöt-ben.
A Répce medréből kilépett,
romba döntötte a házakat,
a Szikora-ház, amiben élek
árvíz idején is ép maradt.

Szomszédom a sajtgyár, tűzoltóság,
van itt bölcsőde, óvoda
s ha nagyobb lesz a gyermek
nem kell messze menni, 
mellettük ott az iskola.
Városban vagyunk és nyugalomban,
itt nincs zaj, nincs olyan forgalom
amitől vidékre menekül az ember.
Reggel a madarakat hallgatom,
gerléket, rigókat, s az istállóban
fecskék laknak mint otthon rég,
a szülőfalumban.

Minden mögött van egy titok,
enyém, hogy idetartozok
ide születtek a gyermekeim
bárhová nézek, eszembe jut
itt elindult, ott tanult
fiam/lányom, ez a kő sebezte meg,
szinte látom a könnyeket...
De látom arcukon a derűt
amikor valami sikerült.

Őket vártam a platánok alatt
titokban, hogy ne csalódjanak
amiért léptüket figyelem.
Már nagyok, kezüket nem fogom
bíznom kell bennük, hagyom,
hogy ők magukban higgyenek,
s az emberségben, a jóban, 
Ezt vigyék magukkal
amikor útra kelnek.

Kondra Katalin: 

VERSBEN MONDOM EL...

Répcelakról hosszasan lehetne mesélni,
A lényeget megpróbálom elregélni.

Bár engem Uraiújfaluba hozott a gólya,
Tizenkét évig voltam a város lakója.

Idejártam általános iskoéába,
Itt álltam először munkába.

A Sajtgyár, pályafutásom első állomása,
Tárt karokkal várt pénzügyi osztálya.

Medvesajt, Mackósajt, Karaván, Pannónia,
Sok-sok különleges ízharmónia.

Szerettem a Pannontej alkalmazottja lenni,
A sorsnak viszont nem lehet elébe menni…

De sajnos odébb kellett állnom.

A LISS Kft-ben dolgoznak barátok, rokonok,
Ott készülnek többek között a patronok.

Anyám is odajárt évekig munkába,
Ő tavaly ment el onnan nyugállományba.

Van a településen egy másik híres vállalat,
Rímbe szedni a tevékenységét igen nagy falat…

Linde Gáz Magyarország Zrt. a neve,
Van ott széndioxid, ammónia s gázpalack csere.

A férjem a Linde Gáz csapatának tagja,
Mellesleg ő sem Répcelak sarja.

Borsod megyéből jött ide tizenöt éve,
Nem csak munkája lett itt, hanem felesége.
Nászunkból született három szép csemete,

Bölcsibe, oviba, suliba járnak ők ide.
Van sok jó játszótér, van főtere, művháza,
Van itt még étterem, pizzéria, cukrászda.

Szutorné Varga Bernadett:

RÉPCELAK
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Lehet sportolni, zenélni, járhatunk jógára,
Továbbá szakkörre, táncolni, tornára.
Nyugodt környék, jó a közbiztonsága,

Van rendőrésge, tűzoltó- és mentőállomása.

Répcelak utcái rendezettek, tiszták,
Azok gondozását profikra bízták.
A várost a 86-os fő út kettészeli,

Vasútállomásán megáll az Intercity.

Gyógyszerért mehetünk a helyi gyógyszertárba,
Azzal szemben van az Egészségháza.
Busszal és vonattal eljutunk bárhova,

Messziről látszódik két szép temploma.

Pedikűr, masszőr, kozmetika, fodrászat,
Lehet válogatni, találunk jó párat.
Van-e a városban valami hátrány?

Átjátszó tornya nem túl szép látvány.

A Radó tér a város csodaszép főtere,
Rendezvények, bulik, kertmozi helyszíne.

Itt található csodás kis könyvtára,
Szemben önkormányzata, okmányirodája.

Rímfaragó képességem úgy tűnik véges,
Ennél többet összehozni már nem vagyok képes.

Tavaly a családommal csánigiak lettünk,
Drága Répcelak, sohasem felejtünk!

Jött egy gondolat!

Meg kell menteni ezt az elhagyott Radó-házat!

Abból a régi, szép kastélyból nincs már más csak a 
Kertészlak.

Elöljáróink sok-sok évig megbeszéléseket, tárgyalásokat 
folytattak, míg végre
egyezségre jutottak.

A répcelakiak kíváncsian várták:
Vajon mi az, ami ebből a lepusztult műemlék házból majd 

kialakulhat?
Lehet ilyen romos házból szépet kihozni?

Kétségeink csak nőttek, ahogy megjelentek a munkások, 
akik döntöttek,

romboltak, bontottak, majd tettek-vettek, fúrtak, faragtak 
és lassan formálódni

kezdett az épület.

A város lakossága pedig egyre bizakodóbb lett, ahogy épült 
és szépült, alakult ez a régi „lak”.

A kétségek, bizonytalan érzések elmúltak, amikor a tető 
felkerült és a színezés is megtörtént.

Eltűnt a kerítés, s így egyre inkább szemünk elé tárult a ház 
szépsége. Az öreg

platánok alatti füvesítés, az előkert virágosítása, fásítása 
igazi gyöngyszemmé

varázsolta ezt az épületet és a környékét.

A látogatók mosolyogva járják körbe a Kertészlak körüli 
parkot,

szívesen üldögélnek, pihennek meg ezen a szemet 
gyönyörködtető, lelket simogató helyen.

Radó Kálmán „minta vármegyét” csinált Vas megyéből,
Répcelaknak pedig ékessége, büszkesége lett az ő szeretett 

hajléka.

Érdemes volt…?
Igen, hisz igazi ékköve lett a Radó-ház a városnak!

Fehérné Istenes Irén:

ÉRDEMES VOLT...

Bevallom, bármikor ha 
Répcelakra költöztem:

Nem akartam. 
Nem én döntöttem. 

Először apám vesztettem el,
A házunk meg elúszott.
Menni kellett ezután,
Mély nyomot hagyott. 

Tavaly visszatértem,
Mert anyámra támadt kettő “férfi”.

Két rendőr ott nevetgélt.
Két rendőr az ilyeneket védi. 

Hogy szokták mondani?
Minden rosszban van valami jó?

Mit mondjak ezekre,
Ami nem szánalmasan önnyugtató? 

Elveszített apa, otthon,
Sok hiányzó régi barát.

Mikor összeomlik körülötte a világ,
Az ember megismeri saját magát. 

De megismertem másokat is,
Répcelak adott sok ismerőst, több 

barátot.
Az otthont nemcsak falakban,
Hanem emberekben találod.

Németh Martin:

FALAK ÉS EMBEREK
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Szutor Bíborka alkotása

Németh Anna alkotása

Kiss Zsófia alkotásaKéri András fotója

Dománné Varga Hermina festményei 

Szopory Anita, Szopory Adrienn, Szabó Márk Réka társasjátéka

Lukácsi Anna, Őri Gergő, Szabó 
Júlia, Bogdán Szonja, Németh Száva, 
Csorba Kíra, Varga Gergő, Schleinig 
Adél, Mészáros Dorottya alkotása

Galambos Lili, Gasparics Nóra, 
Prisztupa Frida alkotása

Csorba Kíra alkotása
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