
A 15 ÉVES VÁROS

Ha belegondolunk mintha most lett vol-
na, és máris a 15 éves évfordulót ünne-
peljük. Egy gyermek életében az első 15 
év nagyon meghatározó, hiszen akkor 
készül fel igazából az életre a szülei segít-
ségével. Egy autó 15 évesen már öregnek 
számít. Egy város életében 15 év nagyon 
rövid idő arra, hogy történjen valami 
jelentős változás. Répcelakon mégis ér-
demes körülnézni a tekintetben, hogy 
mi is változott az elmúlt időszakban. Azt 
láthatjuk, hogy településünk arculata át-
alakult. Répcelaknak nem alanyi jogon 
járt a városi cím, mint egykori mezővá-
rosoknak, iparvárosoknak. Répcelaknak 
nagyon is meg kellett dolgoznia érte. Azt 
gondolom, hogy megérte a befektetett 
munka, hiszen azóta elkészült a főtér, 
megújult az iskola, óvoda, új kerékpá-
rúton közlekedhetünk, hogy csak a leg-
látványosabbakat említsem.

De egy várost nem csak a kézzel fog-
ható, materiális dolgok tesznek azzá. 
Nagyon fontos a szolgáltatások, lehető-
ségek széles tárháza. A várossá válást elő-
készítő tanulmányban még úgy ítélték 
meg, hogy szellemi, kulturális életünk 
erősítésre szorul. Ezen a téren talán még 
nagyobb volt az előrelépés az elmúlt idő-
szakban. Egy település életét igazából az 

15 év hosszú idő vagy mégsem? 15 évvel ezelőtt teljesült vágyunk, hiszen 
a 2000-ben kiírt népszavazáson a megjelentek nagy többsége szeretett volna 
városban élni. 

ott élő emberek határozzák meg legin-
kább. A répcelakiak nyitottsága, befo-
gadókészsége, közösségi élmények iránti 
igénye mind-mind hozzájárult ahhoz, 
hogy ez a folyamat is sikeres legyen. 

Amikor város lettünk, számtalanszor 
lehetett hallani a „ti mindig is falu ma-
radtok” és ehhez hasonló megjegyzése-
ket. Később amikor például okmányiro-
da vagy mentőállomás létesült, akkor 
már ezek a hangok is elcsendesedtek, és 
inkább irigykedni kezdtek ránk.

Engedjék meg, hogy ne csak vissza-
tekintsek. Hiszen ha a közeljövő terveire 
gondolok, akkor most – mikor ezeket a 
sorokat írom – a legnagyobb optimiz-
mus és mosoly látszik az arcomon.

1-2 éven belül ismét látványos válto-
zások lehetnek településünkön, és egyre 
jobban kezd Répcelak az élhető kisváros 
lenni. Ezek mind nagyban köszönhető-
ek a 15 évvel ezelőtti bölcs döntésnek, 
hiszen a jelenlegi pályázati rendszerben 
városunk a rang minden előnyét élvezi.

Azt gondolom, hogy a 15 éves szü-
letésnapot sikerült méltóképpen megün-
nepelni. Sikerült egy kellemes délutánt 
együtt töltenünk, és remélem, hogy a sok 
mosolygós arc nem csak a különleges égi 
ajándéknak, a dupla szivárványnak volt 
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köszönhető. A megjelent szivárvány ösz-
szefoglalta mindazt, ami jellemzi Répcel-
akot, hiszen sokan a béke, a sokszínűség 
és a lehetőségek szimbólumának tekin-
tik, energikus színeivel pedig mindenki-
ből pozitív gondolatokat vált ki. 

Azt kívánom, éljük úgy mindennap-
jainkat Répcelakon, mintha mindig szi-
várvány ragyogna felettünk!

Isten éltessen Répcelak!
Varga Sándor

alpolgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

FOKOZOTT FIGYELEM  
A FIATALOKRA!

Az elmúlt időszakban több olyan be-
ruházási, felújítási és fenntartási mun-
ka is történt városunkban, ami a fia-
talabb korosztályok igényeit igyekszik 
szolgálni. A bölcsődében a nyár folya-
mán elkészült az udvaron egy pancsoló 
és párakapu. Megújult az egész udvar 
és az udvar felöli bejárati rész, ahol rö-
videsen egy fedett kiülő is elhelyezésre 
kerül. A tavasszal végzett külső felújí-
tási munkákkal együtt a bölcsődére 
közel 20 millió Ft-ot fordított önkor-
mányzatunk. 
Az iskola udvarán új játszóeszközök ke-
rültek elhelyezésre. Felújjítottunk kettő 
pingpongasztalt és régi játékokat is.
Mindhárom játszóterünkön (Linde 
lakótelepi, Kőris utcai, Kossuth utcai) 
elvégeztük azokat a munkálatokat, 
amelyekkel még biztonságosabbá és 
használhatóbbá tettük a már meglévő 
játszóeszközöket. Új hálókat vettünk 
a kapukra és kijavíttattuk a labdafogó 
falakat is. A játszóterek folyamatos kar-
bantartásával is hozzá szeretnénk járul-
ni ahhoz, hogy gyermekeink és szüleik 
kulturált körülmények között tudjanak 
játszani, sportolni. 
Legnagyobb folyó beruházásunk is első-
sorban a fiatalokról „szól”. A sportcsar-
nok építése az előre elgondolt ütemterv 
szerint halad. Az alapozási munkák 
elkészültek, rövidesen elkezdődik a 
látványosabb szakasz, hiszen helyükre 
kerülnek a tartópillérek és kezdődhet 
a falazás. A munkát természetesen a 
Répcelaki SE képviselőivel együtt napi 
szinten figyelemmel kísérjük. 
A Tatay Sándor utca építésének elő-
készületi munkái folynak. A tervek 
elkészültek, elkezdődött a kivitelezők 
pályáztatása. Előre láthatólag a mun-
kák nagy része csak jövő tavasszal tud 
elkezdődni. 

Barátsággal: 
Szabó József, polgármester
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KILENCEN 
„KILENCVENKEDNEK”!

Különösen jó „évjárat” az 1926-os, hi-
szen az idei évben városunkban kilen-
cen ünnepelték vagy ünneplik a 90. 
születésnapjukat, akik ekkor születtek. 
A szülinaposokat (akik igénylik) a város 
polgármestere jegyzőasszonnyal közö-
sen köszönti és adja át az önkormány-
zat ajándékát és a miniszterelnök által 
adományozott emléklapot. Az idei év 
90 évesei Répcelakon: Novák Józsefné, 
Pölöskei Józsefné, Molnár László, Süle 
Vilmosné, Veiczer József, Csorba Gyula, 
Horváth Béláné, Horváth Béla, Biczó 
Józsefné. Valamennyiüknek szívből gra-
tulálunk és jó egészséget kívánunk. 

KETTEN KAPTAK RÉPCELAK 
VÁROSÉRT DÍSZOKLEVELET

A várossá válás 15. évfordulójára rende-
zett ünnepség keretében két Répcelak 
Városért Díszoklevél is átadásra került. 
Répcelak Város Önkormányzata Bese-
nyei Ferencnek a Répcelaki Sajtgyár volt 
vezérigazgatójának, és Dr. Szalay István 
főorvos úrnak hosszú időn keresztül 
Répcelak városért végzett kiemelkedő 
tevékenységük elismeréseként adomá-
nyozta ezt a kitüntető címet. Ezúton is 
gratulálunk mindkettőjüknek. 

VAS MEGYE RÉPCELAKON 
ÜNNEPEL

Nagy megtiszteltetés érte a városunkat. 
Majthényi László a Vas Megyei Közgyű-
lés elnöke azzal a kéréssel és javaslattal 
fordult hozzánk, hogy az 56-os forra-
dalom és szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából rendezett megyei ünnepsé-
get városunkban szeretnék megrendez-
ni. A kérésnek természetesen örömmel 
teszünk eleget. Az ünnepség keretében 
kerül sor Bárány János Répcelakon szü-
letett mártírhalált halt 56-os forradalmár 
emléktáblájának felavatására is. Mindent 
elkövetünk, hogy jó házigazdái legyünk 
ennek a kiemelkedő rendezvénynek. 

MÁR LÁTSZIK A CÉLSZALAG
Javában folyik a műszaki átadás az M86-
os autóúton. Már csak utómunkák 
folynak, a különböző ellenőrző szervek 
nyilatkoznak, folyik az átadás-átvétel a 

kapcsolódó létesítményekről. Jelenlegi 
ismereteink szerint a legvalószínűbb 
átadási határidő október vége. Nagyon 
várjuk már azt a napot. 

OPTIKAI KÁBELEK ELHELYEZÉSE
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Magyar Telekom Nyrt. széles-
sávú optikai hálózat kiépítését tervezi 
végezni Répcelak városában. A hálózat 
döntő többsége E.ON oszlopsoron lég-
kábel építéssel valósul meg, ugyanak-
kor több helyen pl. Ifjúság utca, Arany 
J. utca, Bartók B. utca egy szakaszán, 
a Petőfi S. utca egy rövid szakaszán, a 
Hunyadi utca egy rövid szakaszán, il-
letve a Linde lakótelepen burkolatok, 
zöldfelületek bontásával földkábel épí-
tése válik szükségessé. A településen 
összesen 2323 m nyomvonalon, 29 db 
elosztó szekrény létesül és 19 db útke-
reszteződés átfúrása történik. Remélhe-
tőleg a kivitelező cég lakossági fórum 
keretében tájékoztatást ad a lakossága 
számára. Ezen eseményre előre is min-
denkit invitálok, mert a telekhatárokig 
kiépítésre kerülnek a leágazások is.
Kérem a Lakosság megértését a kivi-
telezés időszakában, mely már az idei 
év őszén elkezdődik.

NÉPESSÉG-ÖSSZEÍRÁS
Mikrocenzust, azaz népesség-összeírást 
tart a KSH a lakosság 10%-ának bevo-
násával 2016. október 1-je és november 
8-a között a Központi Statisztikai Hi-
vatal. A népesség-összeírás során több 
ponton is újít a KSH: a vizsgált minta 
a korábbinál jóval nagyobb, 10 %-os 
lesz, és ez az első alkalom, hogy a kér-
dőívek kitöltése kizárólag elektroniku-
san történik. További újdonság, hogy a 
hagyományos személyi és lakáskérdőí-
veken túl kiegészítő kérdéssorok megvá-
laszolására is kérik az adatszolgáltatókat. 
Az összeírás az ország 2148 településén 
mintegy 440 ezer címet érint. A mikro-
cenzust törvény rendeli el, a kiválasztott 
lakásokban lakók részvétele kötelező. A 
mikrocenzusnak köszönhetően a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal adatokat nyer 
a népesség nagyságáról és összetételéről 
életkor, nem, családi állapot, iskolai vég-
zettség, foglalkoztatottság, nemzetiség 

és sok más fontos demográfiai mutató 
alapján, de részletes képet kaphatunk a 
háztartások és a családok főbb jellem-
zőiről és a lakásállomány főbb adatairól 
is. A népesség-összeírások történetében 
ez az első alkalom, amikor az adatfelvé-
tel kizárólag elektronikus úton történik 
majd. Október 1-je és 9-e között lehető-
ség lesz internetes válaszadásra (az ehhez 
szükséges kódot az érintettek számára 
megküldött felkérőlevél tartalmazza), 
október 10-től pedig számlálóbiztosok 
keresik fel azokat, akik az online kér-
dőívet nem töltötték ki. A válaszokat 
a számlálóbiztosok laptopon és table-
ten rögzítik, a KSH-rendszerébe pedig 
zárt csatornán keresztül kerülnek be a 
válaszok. A mikrocenzusban részt vevő 
számlálóbiztosok szakmai és kommuni-
kációs szempontból egyaránt felkészül-
tek, kiválasztásuk több fordulóban zaj-
lott, többlépcsős képzésben vettek részt 
és vizsgát tettek. A KSH által megbízott 
összeírók sorszámozott azonosító kártyát 
kapnak, amely fényképes igazolvánnyal 
együtt érvényes. A számlálóbiztosok sze-
mélyazonosságát egy ingyenesen hívha-
tó zöld számon lehet majd ellenőrizni. 
A mikrocenzus során a KSH kiemelt 
figyelmet fordít az adatok védelmére. 
A kérdőíveken nem szerepel a válaszadó 
neve, a Központi Statisztikai Hivatal pe-
dig biztosítja, hogy az adatfeldolgozást 
követően az adatok ne legyenek kap-
csolatba hozhatók az azokat szolgáltató 
személyekkel. Az összegyűjtött adatok 
kizárólag statisztikai célra használha-
tók. Vas megyében 99 településen lesz 
összeírás és 16.270 címet érint. A me-
gyében összesen 125 magánháztartási és 
11 intézeti körzetet jelölt ki a KSH, ahol 
együttesen 130 kérdezőbiztos közremű-
ködik az adatok felvételében. Munkáju-
kat közvetlenül a KSH 11 munkatársa 
irányítja. Répcelak környékén 2 körzet 
lett kialakítva. Egyrészről Répcelak és 
Nick, másrészről Répcelak és Vámos-
család kijelölt címei alkotnak egy-egy 
körzetet. Az előbbi körzetben Kovácsné 
Őri Zsuzsanna, utóbbi körzetben pedig 
Páti Katalin lesz a számlálóbiztos.
További információ: a +36-80-200-014 
telefonszámon vagy a http://www.ksh.hu/
mikrocenzus2016 címen lehetséges.
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HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Dorsics Gábor

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Keszei Péter és Budai Lejla
Horváth Péter és Keszey Éva

Horváth Roland István és  
Tóth Veronika

Vojtila Szilveszter és Henn Brigitta
Marton Roland és Görög Anita

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Szakács Péter és Orbán Nikolett leánya Bianka
Mátis András és Dörnyei Diána  

leánya Luca Emma
Hollósy Balázs és Csorba Beatrix  

leánya Lara Léna
Kronekker Lajos és Varga Ildikó leánya Adél

Németh Tamás és Nyerges Adrienn  
leánya Abigél

Barabás János és Németh Krisztina leánya Zília

A választópolgár tájékoztatása, az 
értesítő kézbesítése
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2016. augusztus 5-én a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti 
Választási Iroda értesítő megküldé-
sével tájékoztatja a szavazóköri név-
jegyzékbe vételéről. Az értesítőt a vá-
lasztópolgár értesítési címére, ennek 
hiányában lakcímére 2016. augusztus 
15-ig kell megküldeni.

A választópolgár – ha nem kap-
ja meg az értesítőt, az megsemmisül 
vagy elvész – a helyi választási irodától 
új értesítőt igényelhet.

Átjelentkezésre irányuló kérelmek
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 
az a választópolgár nyújthatja be, aki-
nek legkésőbb 2016. június 5-ig léte-
sített tartózkodási helyének érvényes-
sége legalább 2016. október 2-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kére-
lemnek a választás kitűzését követően 
legkésőbb 2016. szeptember 30-án 
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár 
2016. szeptember 30-án 16.00 óráig 
módosíthatja és visszavonhatja átje-
lentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell ven-
ni a lakóhelye szerinti szavazókör 
névjegyzékébe, ha legkésőbb 2016. 
szeptember 30-án tartózkodási helyét 
megszünteti.

Mozgóurna iránti kérelem
A mozgóurna iránti kérelmet a sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő, 
mozgásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogvatartása 
miatt gátolt választópolgár nyújthat-
ja be. 

A kérelem
a)  személyesen a lakóhely vagy tar-

tózkodási hely szerinti helyi vá-
lasztási irodához vagy

b)  levélben, az ügyfélkapun vagy a 
választások hivatalos honlapján 
keresztül a lakcím szerinti helyi 
választási irodához nyújtható be.

A szavazás napján 2016. október 
2-án a mozgóurna iránti kérelmet 15 
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz 
kell eljuttatni.

A mozgóurna iránti kérelem meg-
hatalmazott útján is benyújtható. 

A kérelem formanyomtatványa igé-
nyelhető a Helyi Választási Irodában, 
illetve letölthető a www.valasztas.hu 
honlapról. 

A választópolgár mozgóurna iránti 
kérelmének

a)  legkésőbb 2016. szeptember 30-
án 16.00 óráig kell megérkeznie 
ahhoz a helyi választási irodá-
hoz, amelynek szavazóköri név-
jegyzékében szerepel vagy

b)  2016. október 2-án, legkésőbb 
15.00 óráig kell megérkeznie a 
szavazatszámláló bizottsághoz.

A szavazás
Választópolgár a lakcíme szerinti 

szavazókörben szavazhat a szavazóhe-
lyiségben vagy mozgóurnával.

A mozgóurnát a szavazatszámláló 
bizottság két tagja viszi ki – a szava-
zókör területén belül – a mozgóurnát 
igénylő választópolgárok jegyzékében 
szereplő választópolgárhoz.

Részletesebb információk a meg-
újult http://repcelak.hu/KoZIGAZ-
GATaS/cikk3768.html címen olvas-
hatók.

Helyi Választási Iroda

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS 
NÉPSZAVAZÁSRÓL

Jól kell LAKni

Ha jó a városod, 
nem pusztán
lakóhely,
munkát-termő
gyártelep csupán.

Ha jó a városod, 
lehet sziget, 
hol révbe ér 
a sorshajód.

Ha jó az eveződ 
akkor kikötő, 
vagy híd is lehet
a városod neked.

Hogy mi most,
 mi lesz a jövőben, 
attól is függ
Te mivé teszed!

Pichlerné Kondra Katalin
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A mezőgazdasággal foglalkozók mindig 
megünnepelték az aratást. Erről sok szép 
vers, elbeszélés, regény született a magyar 
írók, költők tollából.

Ide kapcsolódik augusztus 20-a, az ál-
lamalapítás ünnepe, amely az új kenyérről 
is szól. A Gazdakör Répcelak ezt a hagyo-
mányt szeretné feléleszteni. Már tavaly is 
összejöttek az aratásban résztvevők a Kos-
suth utcai játszótéren, ugyanezt tették az 
idén augusztus 12-én is. Ötvenen vettek 

részt az ünnepségen, a gazdák és az őket 
segítők. Megtisztelte részvételével az ese-
ményt a polgármester, jegyző, aljegyző, va-
lamint a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
is. Dr. Németh Kálmán elnök köszöntötte 
a jelenlévőket és röviden értékelte a nagy 
nyári munkát. Elmondta, hogy a mennyi-
séggel nem volt gond, az időjárás miatt a 
minőséggel igen. Sikerként könyvelte el, 
hogy az ár a gazdák számára rendkívül jól 
alakult. A közösen nagy mennyiségben 

felajánlott termény miatt a felvásárlókat 
versenyeztették, és a legkedvezőbb árat fo-
gadták el. Külön is köszöntötte a jelenlévő 
nyertes, – egyébként osztrák cég – ma-
gyarországi vezetőjét és munkatársait.

Az elnök elmondta, hogy az egyesület 
hagyományteremtő szándékkal rendez-
te meg az összejövetelt. Terveik szerint, 
néhány év múlva Répcelak egyik fontos 
eseménye lesz. Az összejövetel hivatalos 
része után finom marha- és vadpörkölttel, 
italokkal várták a résztvevőket. A jóízű étel 
elkészítése, Kiss János alelnöknek és csapa-
tának volt köszönhető. Jövőre ugyanitt és 
ugyanígy.

dr. Németh Kálmán, elnök
Gazdakör Répcelak 

ARATÁSI VÉGZÔ, HAGYOMÁNYTEREMTÔ SZÁNDÉKKAL
Csodálatos nyelv a magyar. Így van ez a mezőgazdasággal kapcsolatban is. A nap-
raforgó, kukorica aratását betakarításnak mondjuk, viszont a búzáét, árpáét 
aratásnak. A Magyar szókincstár szerint az „aratás” szónak sok jelentése létezik. 
Többek között: siker, diadal. Feltételezem, hogy a két szó a gabona betakarításá-
nál ezeket (is) jelenti. Igen, sikert, diadalt, mert megtermett az ország kenyere, 
szerencsére az idén is sokkal több, így a búza felét külföldön tudjuk értékesíteni.

Egyesületünk hagyományos nyári prog-
ramja a Kossuth utcai játszótéren az Egye-
sületi Családi Piknik. Nem véletlen a 
helyszín, hisz itt futkározhatnak, játszhat-
nak a gyerekek, unokák, lehet tüzet gyúj-
tani, kellemes a környezet… Sütögettük 
a szalonnát, kóstolgattuk a finomabbnál 
finomabb sós és édes süteményeket, élvez-
tük a hűs szellőt, a melengető napsugarat, 
örültünk a találkozásnak és közben beszél-
gettünk-beszélgettünk, egyszóval remekül 
szórakoztunk. Alkonyatkor a meleget, 
fényt adó tűz köré telepedtünk és fel-
csendültek a kedvenc dalok. A több mint 
félszáz résztvevő nevében ezúton is köszö-
netemet fejezem ki Nagy Gyuri főszerve-
zőnek és a segítőinek, Szabóné Vilmának, 
Elekes Zolinak, Galambosi Gábornak, 
hogy önzetlen munkájukkal emlékezetes-
sé tették ezt az estébe nyúló délutánt.

Egyesületünk vállalása, jótékony tevé-
kenysége, hogy minden évben köszönti 
a város első újszülöttjét. Ebben az évben 
Szabó Bence az ünnepelt. Változtatnunk 
kellett az eddigi gyakorlaton, mivel saj-
nos Takaréklevelet nem lehet váltani, pe-
dig azt szoktunk ajándékozni 15 000 Ft 
értékben. Az elnökség úgy döntött, hogy 
ezután 15 000 Ft értékű ajándékutalványt 
kap a család, amit bababoltban tudnak le-

vásárolni. Reméljük, hogy ezzel is örömet 
szerzünk az ünnepeltnek és szüleinek!

Szeptember 24-re kirándulást szerve-
zünk. Több éven keresztül dr. Bokányi Pé-
ter irodalomtörténész tervezte, vezette ezt 
a programunkat. Sok elfoglaltsága miatt 
idén nem tudta vállalni. Ezúton is megkö-
szönjük az önzetlen segítséget, a sok új is-
meretet, amit kaptunk pl. Iszkázon Nagy 
Lászlóról, Egyházashetyén Berzsenyi Dá-
nielről, Balatonfüreden a Jókai-villában, 
Liszt Ferenc szülőházában, Fekete István 
emlékházában a Kis-Balatonnál… és még 
sorolhatnám. Most Bokányiné Marika 
és Némethné Mariann állította össze az 
útitervet, hagyományosan olyat, amely 
kapcsolódik történelmi, irodalmi emlék-
helyekhez is. Esztergomban megtekintjük 
a Bazilikát, és Babits Mihály Emlékházát, 

Visegrádon a Fellegvárat, Szentendrén 
megkoszorúzzuk városunk díszpolgárá-
nak Engelsz Józsefnek a síremlékét, és sé-
tálunk a festői szépségű településen. Már 
a program is biztosítéka egy élményekben 
gazdag, emlékezetes napnak! 

Október második felétől /pontos idő-
pont a Képújságban megjelenik/ újra in-
dul a Társasjáték Klub Hozborné Elvira 
vezetésével. Szeretettel várunk minden 
játékos kedvű érdeklődőt!

A nagy eseményeket mindig megelőzi 
a csendes, megfontolt tervezés, szervezés. 
Így van ez a 11. Városi Bállal kapcsolato-
san is, melyet november 19-én a művelő-
dési otthonban szeretnénk megrendezni. 
Tisztelettel hívunk mindenkit, aki kelle-
mes kikapcsolódást szeretne! 

Mészáros Imréné, elnökségi tag

HÁZUNK TÁJÁRÓL – RÉPCELAKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
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A mai Budapest XV. kerületében ta-
lálható egy városrész, mely egykor 
önálló település volt Pestújhely né-
ven. Itt élt Várnai Zseni József Atti-
la-díjas költő, író, akinek önéletrajzi 
írásaiból megelevenedik az önálló 
Pestújhely első néhány éve és néhány 
lakója. Többek között a nevezetes he-
lyi bábasszony Futó néni, aki világra 
segítette a költőnő egyik gyermekét. 
– De miért is mesélem ezt a történe-
tet ebben a cikkben? Mert Futó né-
ninek volt egy dédunokája, akit úgy 
hívtak Gombay Csongor – aki sok év 
múltán, hosszú-hosszú utat bejárva 
1996-ban megérkezett Répcelakra, és 
településünk közkedvelt orvosa lett. 

No de egyelőre vissza Pestújhely-
re: Gombay Csongor az általános 
iskola elvégzése után a budapesti re-
álgimnáziumban érettségizett, majd 
határozott magabiztossággal vette 
célba az orvosi egyetemet. Bár a fel-
vételi vizsgán maximális pontszámot 
ért el, helyhiány miatt elutasították 
jelentkezését. Nem adta fel az egész-
ségügyet, elszegődött az Újpesti Ár-
pád Kórházba gégészeti műtőssegéd-
nek egy évre, és azután kezdete meg 
tanulmányait. Az egyetemi évek és a 
kórházi gyakorlat után egy Tolna me-
gyei település, Szedres háziorvosa lett. 

Bár a település nagysága hasonló a 
répcelakihoz (kb. 2500 fő – a szerk.), 
de a feladat sokkal sokoldalúbb volt. Az 
én feladatom volt többek között a ter-
hesgondozás és a gyermekorvosi ellátás 
is. Az, hogy itt ennek önálló rendszere 
van, Répcelaknak egy kiemelkedő telje-
sítménye. – emlékszik vissza Gombay 
doktor a szedresi időkre, ahol szintén 
20 esztendőt töltött el háziorvosként. 

Manapság szinte hihetetlenül 

PORTRÉ: DR. GOMBAY CSONGOR

hangzik, de a ’90-es években alig volt 
szabad hely a háziorvosi praxisokban. 

A váltáskor az volt a célunk, hogy a 
gyerekeink közelében maradjunk. Hát 
ez nem jött össze, hiszen Répcelakot és 
Szekszárdot kb. 300 kilométer, és kö-
zel háromórás autóút választja el egy-
mástól. Ami nekünk még hosszabbnak 
tűnt, mert első ide látogatásunkkor el-
tévesztettük az útvonalat, és Szombat-
hely felé kerülve érkeztünk meg Rép-
celakra. – idézi fel nevetve Gombay 
doktor. – Pedig Répcelak neve nem 
volt ismeretlen, már iskolásként figyel-
tem a totó eredményekben, és persze 
szerettem a Mackó sajtot meg a szódát. 

Dr. Gombay Csongor 1996 nya-
rán kezdete meg az orvoslást Rép-
celakon. A körzet akkor már fél éve 
betöltetlen volt, helyettesítésekkel ol-
dották meg a rendeléseket. Gombay 
doktor emlékei és véleménye szerint 
a rendelő akkori állapota nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy nem találtak 
orvost. 

Egy hónappal előbb érkeztem, mint 
ahogy hivatalosan kezdtem. Szerencsé-
re nyár volt, mert én eleinte egy mat-
racon aludtam a rendelő melletti la-
kásban. Néha, ahogy ott körülnéztem, 
komolyan gondolkodtam rajta, hogy 
megpattanok. 

A rendelő rettenetesen zsúfolt volt 
akkoriban, középen két nagy íróasz-
tal terpeszkedett egymásnakfordítva, 
a vizsgálóasztal pedig a fal mellett 
volt egy paravánnal elválasztva.

A paravánnak hiányzott az egyik 
lába, ezért a régi fogorvosi szék vízveze-
tékcsövéhez rögzítettük Leukoplaszttal, 
ami – akkor jöttünk rá – szinte minden 
javítási munkára jó. – emlékezik mo-
solyogva. – Szerencsére az önkormány-
zat már akkor is rendkívül segítőkész 
volt. Rapid és tűzoltó jelleggel még azon 
az őszön elvégezték a legszükségesebb 
javításokat, sőt partnerek voltak abban, 
hogy a régi olaj- és széntároló helyét ösz-
szenyissuk az orvosi helyiségekkel, így 
alakult ki a rendelő mostani képe. 

Azt, hogy mennyire egészségügyi 
fejlesztésbarát a településvezetés, a 
későbbiekben is folyamatosan érezte 
a doktor. Évről évre bővül valamivel 
– eszközzel, szolgáltatással – a kör-
zet. Gombayék megszerettek Répce-
lakon, és őket is megszerették. Házat 
vettek és maradnak. Sokan felteszik 
a kérdést: ugye doktor úr, maga nem 
megy nyugdíjba? A válasz mindig 
ugyanaz: nyugalom, maradok. Vagy 
hogy klasszikust idézzek: „Kérem a 
következőt!”

W_K_

„...acélkerék is megkopik,
hogyha szüntelen csak forog.
Kopik, kopik, de fényesül,
nem fogja be a rozsda sem,
csiszolja minden mozdulat,
s forog, forog ezüstösen.”

(Várnai Zseni)
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Több témahetet tartottunk pá-
lyázati kötelezettségünkből adódóan 
eddig is. A témahét azt jelenti, hogy 
a hét minden tanóráján, tantárgynak 
megfelelően beszélünk arról az adott 
témáról, csak más szempontból, más 
oldalról megközelítve A fenntart-
hatóságról szóló témahetet tavaly 
is bevettük a munkatervünkbe, és 
ezt most tavasszal is minden osztály 
részvételével megvalósítjuk. A Te-
remtés Hete (szeptember 25.–ok-
tóber 2.) a teremtett világról szóló 
témahét megtartását az iskolában hit 
és erkölcstan oktatását végző egyhá-
zi vezetőkkel, hitoktatókkal közösen 
tervezzük. 

ÖKOISKOLA VAGYUNK. Ter-
veink között szerepel még: erdei is-
kolai programokon való részvétel; 
úszásoktatás; eddigi hagyományos 
jeles környezet- és természetvédelmi 
napok ( Föld napja, Madarak és fák 
napja stb.) programjai. Mérésekkel 
tájékozódnak tanulóink az iskolai és 
otthoni energiafelhasználásról, tele-
pülésünkön megvalósuló környezet-
tudatos fejlesztésekről. Rátekintenek, 
megtapasztalják az otthoni és iskolai 
vízfogyasztás, az energetikai, a fűtési 
és a világítási rendszer hatékonyságát. 
Az iskola és környezetének jó kapcso-
latáért fontos, hogy feltérképezzék a 
településen lévő szervezeteket, kö-
zösségeket, gazdasági egységeket, an-
nak történetét (pl. 50 éve működik a 
Szénsavgyár, Répcelak 15 éve város, 
170 éve van alapfokú oktatás: népis-
kola, a város és környéke helytörté-
netét jól ismerjék). 

A korábbi őszi Én és a környeze-
tem címmel megtartott témahetün-
ket továbbvíve túrákkal, kulturális-, 
helyi értékeink megbecsülését célzó 
programokon való részvétellel egé-
szítjük ki. 

„ Én tanuló és szorgalmas, de amellett játékos magyar gyermeket akarok…”
/Klebelsberg Kunó, a 20. sz. elejének vallás- és közoktatásügyi minisztere./

A RÉPCELAKI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MÛVÉSZETI ISKOLA 2016/17-ES TANÉVI TERVEIRÕL



Célunk továbbra is az, hogy embernevelő, nyitott iskola legyünk, évről évre 
emelkedő tanulói létszámmal is egységesen jól végezzük munkánkat, magas 
színvonalon, jó hangulatban. Eredményekben gazdag évet zártunk. A maga-
tartás iskolai átlaga: 4,56; Szorgalom átlaga: 4,3 Dicséretek száma: osztály-
főnöki: 293, nevelőtestületi: 82, igazgatói: 53; Figyelmeztetések száma: 41 
az osztályfőnökök részéről. Igazgatói figyelmeztetés: 10.

A 2015/16-os tanévben nem volt év-
ismétlésre és javítóvizsgára kötelezett 
tanulónk az anyaiskolában. 51 fő vég-
zősünk közül mindenkit felvettek az 
általa megjelölt középiskolába.

Tanulói létszámunk 324 fő, ebből 
csaknem a fele 159 fő répcelaki. A 35 
fős tantestületből 18 fő a helybeli pe-
dagógus, szakos ellátottság 100%-os. 
Művészeti iskolásaink száma: 64 fő.

Városi, települési ünnepeken, ren-
dezvényeken osztályaink, művészeti 
iskolásaink állandó, élményt nyújtó 
szereplők. 

Két első osztályunk van (25-25 
fős) Németh Adrienn és Vinczéné 
Sándorfi Andrea vezetésével. Mind-
két 4. osztály létszáma magas: 26-28 
fő Osztályfőnökük: Varga Zoltánné 
és Sulyok Györgyné, tanítja őket még 
Tamási-Erőss Tünde is. A felső tago-
zaton a számított osztálylétszámok: 
20-26 fő közöttiek. Új kollégáink kö-
zül a 6 főből 1 helybeli. Iskolánk pe-
dagógiai programjában (PP.) egészség-
fejlesztés és a környezeti tudatosságra 
nevelés kiemelt terület (P. P. 1.1.2.3.). 
A Süni szakkör, Ökocsoport eddi-
gi eredményes munkáját folytatja, 
arra törekedve, hogy az iskola összes 
diákját még jobban bevonjuk (tan-
ösvény-felújítás, suli-rend). Várunk 
sok szép virágot – az átteleltetésük 
így megoldott -, viharvertté, árnyék- 
vagy melegtűrőkké „tesszük” e növé-
nyeket. Kérjük, adakozzanak! 

Köszönetet mondunk az önkor-
mányzati és a szülői támogatásért 
(pl. az udvari játékokért, a tanterem 

kifestésért, a játszószőnyegért, világo-
sításért és a virágosításért).

A fenntarthatóság, a környezettu-
datos szemlélet kialakítása és az érté-
kelvű szemlélet formálása, megtartása 
komoly cél mindnyájunk számára! 
Fenn kell tartanunk együtt a Földet, a 
természeti és emberi Világot. Fontos a 
környezetünkkel, a várossal való szoros 
együttműködésünk e téren továbbra 
is. / Örömteli emlékezés: 2003-ban a 
fenntarthatóság volt az újszerű témá-
ja, és Répcelak volt a helyszíne a Vas 
Megyei Környezet és Természetvédel-
mi Napok rendezvénysorozat nyitó 
konferenciájának, és az egyik szervező-
je éppen én voltam, a jelenlegi intéz-
ményvezető./ Kapcsolatot szeretnénk 
kialakítani a szemléletformálás érdeké-
ben az e célú civil szervezetekkel is. To-
vább folytatjuk az ENSZ által támo-
gatott A Világ Legnagyobb Tanórája 
címmel a 17 Globális célt (klímaválto-
zás, tiszta víz, levegő szennyezése stb.) 
tartalmazó országos kampányban való 
részvételt. A természeti és lelki-em-
beri környezet fenntarthatósága ko-
moly cselekedeteket kíván meg mind-
nyájunktól, mert történelmi időket 
élünk, a világ a pusztulás felé robog. 
Korábban is óriásiak voltak a negatív, 
szomorú változások, csakhogy most a 
tempó hihetetlenül felgyorsult! Pl.: az 
emberiség a globális össztermék 13,3 
%-át, azaz 13,6 trillió dollárt költött 
háborúkra 2015-ben. Ez fejenként 
1876 dollárt vesz el tőlem is, tőled is 
/ Nemzetközi Gazdaság és Békekutató 
Intézet (IEP) szerint.
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53 igazgatói-, 286 tantárgyi-, 293 osz-
tályfőnöki dicséret született. Nevelő-
testületi dicséretet kapott tanulók szá-
ma: 82 fő (példamutató tanulmányért 
és magaviseletért).
Országos tanulmányi versenyeken 
sikeresen szereplők:
Németh Máté 1. helyezés Kaán Károly 
természetismereti v. Felkészítő: Farkas-
né Tóth Mária; 2. helyezés – Bendegúz 
Tudásbajnokság matematika / 3.he-
lyezés – Orchídea Pangea Matematika 
verseny/ 10. helyezés – Zrínyi Ilona 
matematika verseny /14. helyezés – 
Kenguru Nemzetközi matematika 
verseny Felkészítő: Némethné Szalay 
Gertrúd, Glóbitsné Balogh Ilona
Tulok Sára 3. helyezés – Herman 
Ottó biológia verseny Felkészítő: Far-
kasné Tóth Mária
Németh Bálint 15. helyezés Bókay 
Árpád Biológia verseny Felkészítő: 
Farkasné Tóth Mária
Nagy Jázmin 2. díj XXIII. Országos 
József Attila Mese Vers és Novellaíró 
pályázat 
Petró Borsika Ágnes 3. díj – XXIII. 
Országos József Attila Mese Vers és 
Novellaíró pályázat Németh D. Dóra 
díjazott Az „Év emlőse az ürge” pályá-
zat verses mese
Az irodalmi versenyekhez felkészítő ta-
nárok: Szabadosné Molnár Melinda, 

ISKOLAI EREDMÉNYEK AZ ELMÚLT TANÉVBEN
Kiemelkedõ eredményt elért tanulók

„Az év tanulója” (végzős diák): Németh Bálint 
„Az iskola legeredményesebb tanulója”(2015-16): Németh Máté
„Az év tanulója- az év sportolója” (önkormányzati díj végzősnek): Gál Máté

Szabó Szilvia 
Király Panka, Varga Sára, Keszei 
Réka, Németh Máté 2. hely csapatv. 
Okos Iskola Kupa Felkészítők: Szaba-
dosné Molnár Melinda, Király Anna
Országos Sportverseny:
Kiss Sára, Szabó Katalin, Rudi 
Máté, Horváth Richárd Ádám 3. he-
lyezés – csapatversenyben (Sportver-
senyen) a Dr. Mező Ferenc Szellemi 
Diákolimpián Felkészítő: Szabó Róbert
Regionális verseny: Keszei Réka, 
Varga Sára, Király Panka, Németh 
Máté Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
seny 3. helyezés Felkészítő: Szabadosné 
Molnár Melinda
Megyei döntők:
Németh Máté 1. helyezés (Kaán 
Károly természetismereti verseny) 
(Zrínyi Ilona matematika verseny) 
(Kenguru Nemzetközi matematika 
verseny) (Bendegúz Tudásbajnokság – 
matematika) ( Bendegúz Nyelvész ver-
seny) (Orchídea Pangea Matematika), 
2.helyezés: (Bendegúz Tudásbajnokság 
– magyar nyelv)
Tulok Sára 1. helyezés (Herman Ottó 
Országos biológia verseny), 5. helyezés 
(Zrínyi Ilona matematika verseny)
Tulok Klára 4. helyezés (Bendegúz 
Tudásbajnokság – matematika)
Németh Bálint 4. helyezés (Bendegúz 
Tudásbajnokság – angol nyelv), 6.he-

lyezés: ( Bendegúz Nyelvész verseny)
Schleinig Adél 5. helyezés (Bendegúz 
Nyelvész verseny)
Orsós Katalin 5. helyezés (Kaán Ká-
roly természetismereti verseny)
Felkészítők: Farkasné Tóth Mária, Gló-
bitsné Balogh Ilona ,Némethné Horváth 
Krisztina, Némethné Szalay Gertrúd, 
Szabadosné Molnár Melinda, Szalai 
Anna, Bárdosi Katalin
MŰVÉSZETI ISKOLA
Képzőművészeti tanszak: Németh D. 
Dóra – Az „Év emlőse az ürge” pályá-
zat 1.
Mérges M. Dorottya – Művészetek 
Napján díjazott, Szent Márton Nem-
zetközi Rajzpályázat, országosan a 
Móra Ferenc iskoláknak meghirdetett 
Móra-illusztrációs pályázat különdí-
jasa Kovács Eszter – a Móra Ferenc 
iskoláknak meghirdetett Móra-illuszt-
rációs pályázat 1. díj Bognár Gábor 
-Szent Márton Nemzetközi Rajzpályá-
zat, Művészetek Napján díjazott, „Én 
és a vadászat” pályázat 3. helyezettje
Vörös István – A Művészetek Napján 
díjazott
Zenei sikereink: Nívó díj: Csontár 
Péter, Rudi Maja. Kiemelt arany: 
Pich ler Márk. Arany minősítés: Fü-
löp Rita, Orsós Katalin, Papp Kíra 
és Németh Máté, Novák Gergő, Nagy 
Noémi. Ezüst minősítésű: Balas-
sa Bence, Czöndör Dávid és Papp 
Kristóf. Felkészítők: Molnárné Szabó 
Ernesztina, Tanda Ibolya, Hirschberg 
Henrik, Szalai Szabolcs, Vajda András

Egész évet átfogó témánk még: 
A JÁTÉK személyiségformáló szerepe 
az oktatás-nevelésben. Szeretnénk játék-
kal megélni minden iskolai foglalkozást, 
tanórát és tanórán kívül töltött időt. De 
ne ám úgy képzeljük ezt el, mint kezdet-
ben Pinokkió, az ismert mesehős! 

Idézet a tanévnyitón elhangzottakból:
„Ha tetszik, ha nem, iskolába visz-

nek; tanulásra fognak; nekem viszont 

nem fűlik a fogam hozzá. Ezerszer jobb 
annál lepkét kergetni, fára mászni, ma-
dárfészket kiszedni, mindig játszani.”

Elcsalják őt Játékországba, ahol 
nincsenek se iskolák, se tanítók, se 
könyvek. Tanulásnak még csak hírét 
se hallották. De egyszer s mindenkorra 
meg van írva, hogy azokból a gyere-
kekből, akik utálják az iskolát, a köny-
vet és a tanulást, előbb-utóbb címeres 

szamár lesz. Úgy volt. Úgy van és úgy 
lesz. 

„– Jól van, tanulni fogok, mindent 
megteszek, hogy igazi ember legyen 
végre belőlem!” Ezzel az elhatározással 
jó minden Mórás diáknak elkezdeni a 
2016/17-es iskolai tanévünket!

Dr. Mesterházyné 
Jánosa Magdolna  
intézményvezető
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RÉPCELAKI MÛVELÕDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLÓ
Hatha jóga
Egy óra fizikai átmozgatás, fél óra re-
laxáció.
Időpont: csütörtök 17.30–19.00
Részvételi díj: 1000,-Ft/alkalom
Foglalkozásvezető: Fehér Virág jógaok-
tató
 
Jóga
Időpont: csütörtök 17.30–19.00
Részvételi díj: 500,- Ft/alkalom
Vezeti: Fehér Istvánné
 
Aerobik
Időpont: kedd 18.00–19.00
csütörtök 18.00 -19.00
péntek 18.00–19.00
Részvételi díj: 500,-Ft/óra
Vezeti: Király Anna aerobik-oktató
 
Senior zenés torna
Időpont: kedd 9.00–9.45
Részvételi díj: 500,- Ft/óra
Vezeti: Király Anna aerobik-oktató
Első alkalom: 2016. október 4.
 
Ugrókötelezés
Időpont: csütörtök 16.30–17.30
Vezeti: Gombos Diána
Részvételi díj: 2000,- Ft/hó
 
Szövő szakkör
Időpont: kedd 15.00–17.00
csütörtök 15.00–17.00
Részvételi díj: ingyenes
Vezeti: Szakács Józsefné
 
Fazekas szakkör
Időpont: Kéthetente szerda 17.00–18.30
Részvételi díj: 500,- Ft (anyagköltség)
Vezeti: Budai Viktória fazekas
Első alkalom: 2016. szeptember 28.
 
Képzőművész kör
Időpont: szerda 15.00–17.00
Részvételi díj: ingyenes
Vezeti: Jagadics Mónika
 
Tőzike foltvarró csoport
Időpont: kéthetente péntek 17.00–19.00
Részvételi díj: ingyenes
Vezeti: Brányiné Csentei Gyöngyi 

Sakkszakkör
Gyermekeknek és felnőtteknek
Időpont: szombat 10.00–11.00
Részvételi díj: ingyenes
Vezeti: Szabó István
Első alkalom: 2016. október 8.
 
Baba-mama klub
3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek
Időpont: kéthetente szerdán 17.00-18.00
Részvételi díj: ingyenes
Vezeti: Kámán-Németh Martina
Első alkalom: 2016. október 28.
Minden kisgyermekes családot szere-
tettel várunk!
 
Hip-hop tánc
Az Energy Dance Team órái
Iskolásoknak: szerda 15.00–16.00
Óvodásoknak: szerda 16.00–17.00
Részvételi díj: 2800,-Ft/hó
Információ, jelentkezés: 30/393-3583
Oktató: Prán Cintia
 
Nyugdíjas klub
Időpont: kéthetente keddenként 17.00, 
téli időben 16.00
Vezeti: Szórádi Enikő
 
Programozás gyerekeknek
Időpont: péntek 17.00–17.45
Vezeti: Balassa Imre. 20 alkalmas tanfo-
lyam, 8-12 éves iskolásoknak ajánljuk!
 
Filmklub
Időpont: havonta egy alkalommal szom-
baton. Délelőtt mese-, este filmvetítés.
Időpont és műsor a Répce TV képújság-
jában és a www.mok.repcelak.hu honla-
pon található.
 
Film és média műhely
Időpont: szombat 14.00–18.00
Vezeti: Boros Ferenc és Horváth Zoltán
 
Nyugdíjas klub kórusa
Időpont: szombat 13.30
Vezeti: Biczó Gábor
 
Gitároktatás
7 éves kortól, egyéni és csoportos fog-
lalkozások, hangszerkezelési technikák

Elméleti ismeretek a gyakorlatba beépít-
ve,nincs szükség külön szolfézs tanulásá-
ra. Ajánlott hangszer: nylon húros klasz-
szikus (spanyol) gitár.
Első megbeszélés, órabeosztás: 2016. ok-
tóber 1., 11.00 órakor
Oktató: Volentér Tamás

60 órás angol nyelvtanfolyamok
Csoportok: Kezdő, haladó
Időpont: kedd vagy csütörtök 18.00–
19.30 
Részvételi díj: 900,- Ft /óra
Vezeti: Sztastyik Hajnalka
Jelentkezés, megbeszélés: 2016. szeptem-
ber 30.
 
60 órás német nyelvtanfolyamok
Csoportok: Kezdő, haladó
Időpont: szerda 18.00
Részvételi díj: 900,-Ft /óra
Vezeti: Szabó István
Jelentkezés: 2016. szeptember 30-ig
Első alkalom: 2016. október 5.
Répcelaki lakosok nyelvtanfolyamon 
való részvételét Répcelak Város Ön-
kormányzata a részvételi díj 50 %-val 
támogatja.

Verskedvelők társasága
Időpont: havonta egy alkalom
Versek, novellák olvasása baráti hangu-
latban.

Olvasólámpa
Vezeti: Kovács Diána
Időpont: havonta egy alkalom
Olvasós, beszélgetős, kézműveskedős 
foglalkozás iskolásoknak.

Mesefészek
Vezeti: Horváth Bianka
Időpont: havonta egy alkalom
Mesélős, játékos, kézműveskedős fog-
lalkozás óvodásoknak. 
 
Információ, elérhetőség:
Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár
9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.
Tel.: +36 30/377-3011, +36 95/370-211
E-mail: muvhaz@repcenet.hu
Honlap: mok.repcelak.hu

922. évfolyam 3. szám 2016. szeptember



Az 56-os Forradalom emlékéve kapcsán a médiából naponta hallunk-látunk 
visszaemlékezéseket, történeteket, szomorú, gyakran tragikus sorsú embe-
rekről, családokról. Értesülhetünk arról, hogy a városok, kisebb-nagyobb 
települések hogyan szeretnék köszönteni a 60. évfordulót. Felidézni igaz mi-
voltukban az akkori közhangulatot, eseményeket, élményeket. 
Répcelak város is szeretne méltó módon emlékezni, ünnepelni.
Az emlékezést kezdjük Vass Tibornak, a Répcelaki Hírmondó 2002. júniusá-
ban már megjelent „In Memoriam Bárány János” című írásával:

KÖZELEDIK AZ ’56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 60. ÉVFORDULÓJA

Vannak dolgok, amikről tudomást ve-
szünk és elfelejtjük. Vannak, amikről 
nem beszélünk, csak hallgatunk. És 
történnek dolgok, amikről nem beszé-
lünk, (nem beszélhetünk), de nem fe-
lejtünk, mert nem felejthetünk.

S mert e történet hozzánk tartozik, 
ha közvetve is, de mi magunk vagyunk, 
s a mi szűkebb közösségünk kis törté-
netébe vág fájdalmasan. A megemléke-
zés sokat váratott magára, de nem tisz-
tem eldönteni – nem is akarom, – hogy 
miért. 

1956. október 23-at írunk. A fő-
városban egy kis fiatal csapat, később 
tengernyi óriássá duzzadva követeli jo-
gait, igaztalan megkülönböztetését egy 
kis csoport és egy nagy, nekünk idegen 
hatalom javára. Szűkebb hazámban, 
Répcelakon is érezhető volt mindez. 
A dolgos parasztember terményeinek 
„beszolgáltatása” a hatalom számára, 
esetenként az élelem fejadagjának el-
rekvirálása stb. A becsületes és szorgal-
mas gazdák gyarapodásának fizetsége-
ként a „kulák” címmel fizettek, minden 
vele járó következménnyel. (A kulák 
szó orosz eredetű, megvetést kifejező 
szó, szabad fordításban: zsíros paraszt.) 
a hatalom megszállottjai kiélhették – 
sokszor éltek is vele – bosszúszomjas 
vágyaikat, a legtöbbször nem is ismert 
szerencsétlenekkel szemben. Üldözték 
mindenért: ha a tűzoltó vizes hordó az 
udvaron állt, miért nem a kapu előtt. 
Ha eső után a trágyalé keletnek folyt 
azért, ha nem, azért. Örökké adóhátra-
lékuk volt. Ha elfogyott a terményük, 
a hiányt átszámították például sertésre. 
De ha az sem fedezte az adóhátralékot, 

ezért maradékot baromfiban s mert az 
sem volt elég, hát tojásban, végül bú-
torzatban, vagy ami megfogható volt. 

Hát ezért, és ehhez hasonlók miatt 
tiltakozott az ország, és innét datálódik 
a forradalmár Bárány János Répcelak 
szülöttének fiatal, szép és tragikusan 
véget ért életének története. 

Ki volt ő? Íme a nacionáléja: a ko-
rabeli anyakönyv szerint 1930. január 
24-én Répcelakon született, vegyes há-
zasságból. Édesapja Bárány János föld-
műves, evangélikus, édesanyja, Károlyi 
Mária római katolikus. János néhány 
hónapos volt még, amikor édesanyja 
meghalt, így nagyszülei vették maguk-
hoz. Hét év után édesapja magához 
vette, aki akkor már nem Répcelakon 
dolgozott, hanem a jobb élettér remé-
nyében a Csepeli Vasművekhez került 
és kohászként dolgozott. János a 8. 
általános osztály befejezése után Cse-
pelen 1948-ban géplakatosi segédle-
velet szerzett és továbbra is Csepelen 
dolgozott szerszámkészítő lakatosként. 
Mindvégig ott is maradt, közben ta-
nult és fémgyalus képesítést szerezett. 
1950-ben megnősült, de családi prob-
lémák adódtak. 1951-ben behívták ka-
tonai szolgálatra az ÁVH-hoz. Családi 
gondjai és feltehetően a katonai szol-
gálat alatt szerzett tapasztalatai miatt 
öngyilkosságot kísérelt meg. 

Jó szakember volt, kétszeres „szta-
hanovista”, ami akkor nagy dolog volt, 
ennek ellenére nem vették fel a „párt-
ba”. Most már végleg meghasonlott 
mindazzal, amit addig hallott az élet-
ről, a jövőről, ami kilátástalansággal, 
bizonytalanság érzésével töltötte el. 

1956. október 23-án a délelőtti 
műszakból tartott hazafelé, amikor 
egy tüntető csoporttal találkozott. 
Csatlakozott hozzá, és a Parlament elé 
vonultak. Felcsillant előtte egy más 
Magyarország, egy más élet reménye, 
lehetősége. A menet később a Parla-
mentről a Magyar Rádióhoz tartott, 
ő velük maradt. Még aznap, október 
23-án részese volt a rádió ostromának. 
A tűzharc kitörésekor visszaindult Cse-
pelre (a „Vörös Csepelre”) ahonnan 
munkásokat és fegyvereket hozott ma-
gával az ostromhoz. 

1956. október 25-26-tól már a 
Tompa utcai felkelők között volt a 
fegyveres csoport parancsnokaként. 
Nem acél rohamsisakot viselt, csak 
egy bordó színű svájci sapkát, ami-
ért harcostársai „Bordósipkás Jan-
csi” – nak becézték szeretettel, mely 
név mindvégig megmaradt. Egységét 
hozzáértéssel megszervezve a környék 
közrendjét biztosította. Érezte, tudta, 
hogy a népfelkelés nem a törni-zúzni 
akarásról, nem a szabad rablásról szól, 
hanem a népfelkelés, később forrada-
lom tisztaságáról, a magyar emberek 
nyugalmáról és igazságáról szól. Arról, 
hogy ne legyen többé megalázva az, aki 
másként gondolkodik mint a hatalom. 
Arról is, hogy szűnjön meg pl. az „ön-
kéntes” békekölcsön-jegyzés évről évre, 
miközben hatalmas fegyverkezés folyt 
országszerte. És arról is szólt, hogy ne 
legyen soha többé recski, sirokliszkói, 
sajóbábonyi stb. kényszermunkatábor. 

Több esetben felvette a harcot az 
akkor még ki nem vont szovjet csapa-
tokkal és sikerrel. 

Kis csoportja keményen ellenállt az 
1956. november 4-én visszatérő szovjet 
csapatok kíméletlen támadásával szem-
ben. Összehangolta a védelmi tevé-
kenységét a Tűzoltó utcai és Bakáts téri 
felkelőkkel is. De nemcsak fiatal harcos 
volt, hanem fiatal és emberi lény. A for-
radalom alatt ismerkedett meg meny-
asszonyával, aki végig Jancsi mellett állt. 

A forradalom leverése után úgy 
döntöttek menyasszonyával, hogy el-
hagyják hazájukat, de csak az osztrák 

IN MEMORIAM BÁRÁNY JÁNOS
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határig jutottak, ott elfogták őket. Ak-
kor még volt rá lehetőség, így vissza-
tértek Csepelre, ahol a Munkástanács 
tagjai közé választották. Nem tudott 
belenyugodni az idegen hatalom által 
támogatott diktatúra visszatérésébe. 
Megszervezte a Forradalmi Ifjúmunkás 
Szövetséget, melynek hamarosan az el-
nöke lett a munkások akaratából. 

Mit tett ezalatt az egyszerű kohász 
fia? A szerszámlakatos, aki sem tőkés, 
sem fasiszta, sem kapitalista ivadék 
nem volt, csak egy a sok közül, akik 
láttak, hallottak, éreztek. December-
ben részt vett az ELTE jogi karán ren-

Kedves Tibi bácsi! Nemes elképzelése 
megvalósul! Bárány János emléktáb-
lája az ünnepre elkészül!

A történet ott kezdődött, hogy 
a répcelaki Fideszesek egy kirándu-
lás kapcsán a Terror Háza Múzeum 
falán felismerték az ’56-os mártírok 
arcképei között Bárány János arcké-
pét. No, meg többen emlékeztünk 
Vass Tibi bácsi egykori írására. Ekkor 
született meg az ötlet: Répcelakon is 
méltó emléket kellene állítani a már-
tír forradalmár emlékére! Emléket, 
amely minden répcelaki számára végre 
egyértelművé tenné, hogy ő nem „bű-
nös ellenforradalmár”- akinek szemé-
lye az akkori répcelaki kommunisták 
számára enyhén szólva ”ciki” volt, ha-

-1937-ben született Budapesten. 2 
éves korától karmelita nővérek nevel-
ték a rend 1950-es felszámolásáig.

- 1956. október 23-án a Magyar 
Rádiónál csatlakozott a felkelőkhöz, 
később a Vajdahunyad utcai fegyveres 
csoport soraiban harcolt. November 
4-én az Üllői úton szovjet repeszektől 
megsebesült, a Péterfy Sándor utcai 
kórházba került. 

- November 9-én megkísérelte el-
hagyni Magyarországot, letartóztatták, 

dezett MEFESZ gyűlésen, ahol megis-
merte a Központi Honvédkórházban 
folyó szervezkedést. Jelentős mennyi-
ségű fegyvert, lőszert gyűjtöttek össze 
a Bordósipkás Jancsi segítségével, s a 
Csepeli Ifjúsági Otthonban rejtették 
el, miközben röpcédulákat készítettek 
és terjesztettek, ahol csak lehetett. 

1957. április 20-án tartóztatták le 
a Nagy József forradalmár perének 5. 
vagy 6. rendű vádlottjaként, miután 
kapcsolatba került Nagy József forra-
dalmi csoportjával és Mécs Imrén ke-
resztül a Műszaki Egyetem nemzetőri 
csoportjával. 

nem a haza szabadságáért az életét is 
feláldozó hős volt.

Ötletünket tett követte. A helyi Fi-
desz csapattal egyetértésben Horváth 
Csaba képviselővel Szabó József polgár-
mester úrhoz fordultunk segítségért, aki 
indítványunkat jóindulattal támogatta. 
(Tervünket a megyei FIDESZ-KDNP 
frakció is üdvözölte.) Polgármester úr 
a képviselő-testülettel együtt döntött 
a közel milliós értékű műalkotás meg-
valósításáról. Megszerezték a Répce-
lak-Csánigi Egyházközség engedélyét, 
hogy az evangélikus templom déli ol-
dalfalára, a Luther-szobor mögötti te-
rületre kerülhessen a Veres Gábor szob-
rászművész által készített emléktábla. 
(A Luther-szobrot is ő alkotta.) 

majd elengedték. Ausztriába távozott, 
de néhány hét múlva hazatért.

- 1957. július 16-án letartóztat-
ták, 1958. július 23-án halálra ítélték. 
Kétszáz napot töltött a siralomházban. 
A másodfokú bíróság 1959. február 
24-én életfogytiglani börtönbüntetésre 
változtatta az ítéletet. 1970. március 
25-én szabadult. Varrónőként, majd 
takarítónőként dolgozott, 1987 óta 
rokkantnyugdíjas.

- 1989 óta vesz részt a közéletben. 

A vádak alapján a Fővárosi Bíróság 
Tutsek Gusztáv vezette Népbírósági 
Tanácsa (ami akkor vérbíróság néven 
híresült el) kötél általi halálra ítélte. 
Fellebbezését másodfokon a Legfel-
sőbb Bíróság Borbély János vezette 
Népbírósági Tanácsa 1959. február 10-
én jogerőre emelte, és február 18-án 
hajnalban kivégezték. Élt 28 évet.

Mit fűzhetnék én még mindehhez? 
Úgy gondolom, hogy Bárány János em-
léke megérdemelne szülőháza falán vagy 
helyén, vagy másutt egy márványtáblát, 
de akár egy mellszobrot is valahol…

Vass Tibor

Az emléktábla anyaga gránit, ame-
lyen életnagyságú, bronzból készült 
dombormű, portré látható a tisztele-
tadás szövegével.

Az emléktáblát október 22-én 14 
órakor a városi és egyben megyei ün-
nepség keretében Wittner Mária, az 
emlékév fővédnöke, ’56-os forradal-
már, Bárány János harcostársa fogja 
felavatni.

A helyi és megyei Fidesz szervezet 
nevében tisztelettel köszönöm a pol-
gármester úrnak, a képviselőknek és 
minden személynek, akinek segítő 
együttműködésével méltóan emlékez-
hetünk Bárány Jánosra és az ’56-os 
Forradalom hőseire.

Vargyai Győzőné

2001. február 25-én a kommunizmus 
áldozatainak emléknapján nagy vissz-
hangot kiváltó beszédet mondott az 
Országházban, melyben a kommunis-
ták és utódszervezeteik fejére olvasta a 
magyarság ellen elkövetett bűneiket.

- 2006-tól 2014-ig, két cikluson át, 
a Fidesz frakciójának tagjaként parla-
menti képviselő volt.
Forrás: Ágoston Balázs: Az igazság min-
dig kiderül 
IN: Demokrata, 2016. január

WITTNER MÁRIA: 1956-OS SZABADSÁGHARCOS
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A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Teljesen az évszaknak megfelelő, hogy 
a répcelaki katolikus közösség nyara 
a táborozások jegyében telt. Az alsós 
hittanosok Csöngén töltöttek három 
napot Horváth Péter hitoktatóval és a 
nagyobb csoportvezetőkkel. Az ifjúság 
Zalaegerszegen táborozva szerzett felejt-
hetetlen élményeket. A vidámságon túl 
az együtt töltött idő nagyon szép része 
volt a nagyok komoly feladatvállalása a 
háttérmunkában. Továbbá nagy köszö-
nettel tartozunk minden támogatónak, 
segítőnek, külön említve a most diplo-
mát szerzett Pálla fiúkat. A kirándulóhét 
folyamán ismét végigjártuk a plébánia 

öt települését. A városunkban eltöltött 
napon vidám színfolt volt a répcelaki 
rokonsággal rendelkező Kiss László, pá-
kai plébános bábjátéka, no meg a helyi 
tűzoltók bemutatója. Településünkről is 
sokan felléptek a nicki búcsúi délután 
programjain. Az egyházmegyei imatá-
bor résztvevőit is fogadtuk településün-
kön. Meglepetésünkre szolgált a buda-
pesti egyetemisták érkezése, – köztük a 
Skultéty család leszármazottjával – akik 
az egykori malomnál töltötték közösségi 
hétvégéjüket. A babákkal és édesanyák-
kal is havonta találkoztunk beszélgetés 
és előadás keretében.

Az iskolakezdés előtt nagy sikere 
volt az immár visszatérő nyárzáró fo-
cikupának. Szeptemberben a hittanos 
tanévnyitó szentmisén az idei évben is 
megáldottuk az iskolatáskákat. Nagy 
öröm számunkra, hogy plébániánkról 
a volt hittanosaink közül 15-en lettek 
a Szombathelyi Egyházmegye fenntar-
tásában lévő Brenner János Kollégium 
növendékei. Bizakodunk abban, hogy a 
nyári felüdülés után mindenki számára 
újult erővel folytatódhat a tanulás és a 
munka.

Aigner Géza
plébános

Mondják, aki már volt azért, aki pedig 
még nem, az azért vágyódik Erdély kü-
lönleges földjére, Móricz „Tündérkertjé-
be”. Mi is azzal a reménységgel indultunk, 
hogy kitüntetett helyre kerül a szívünk-
ben a Báthoryak és Bethlenek hazája.

A nyár közepén, július elején gyü-
lekezetünk szervezésében, ötven fős 
csapat kelt útra Erdély szépséges tájait 
felfedezni. Az igen színes résztvevői kör 
már a buszon összekovácsolódott, ami-
kor megosztottuk egymással várakozá-
sainkat, melyből kiderült, hogy többen 
vannak azok, akik még sosem jártak Er-
délyben. Végig úgy éreztük, hogy angya-
lok vagy legalábbis tündérek hordoznak 
minket az úton. Az egyik közülük Nagy-
váradon csatlakozott hozzánk és auten-
tikus idegenvezetése mellett érezhettünk 
rá a kimeríthetetlen természeti, történel-
mi és kulturális örökségünkre. A kirán-
dulás első felében a Gyergyói-medence 
közepén szálltunk meg és innen tettünk 
csillagtúrákat Székelyföld nevezetessége-
it felkeresve. Reggelente csípős tapaszta-

latunk volt, hogy nyár közepe ide vagy 
oda, bizony a Kárpát-medence leghide-
gebb pontján ütöttünk tanyát. Ahogy 
azonban erősödött a napsugár úgy rajzo-
lódott ki szemünk előtt a táj mesés szép-
sége, akkor is, amikor leereszkedtünk 
Orotva mély völgyébe, hogy ismerked-
jünk a fűben-fában lévő orvossággal, ak-
kor is, amikor Gyimesben meghatódot-
tan álltunk a régi országhatárnál és akkor 
is, amikor Csíksomlyóban megértettük, 
miért is vált ez a hely az egész magyarság 
nemzeti zarándokhelyévé. 

Korondon nemcsak vásároltunk 
a fazekas műhely remekeiből, hanem 
bele is pillanthattunk az élettelen agyag 
„feltámadásába”, az avatott művész ke-
zek teremtő erejébe. A Parajdi sóbánya 
mindenkit lenyűgözött, de még inkább 
a bánya vizéből táplált fürdő különleges-
sége. A víznek oly nagy a só-koncentrá-
ciója, hogy hitetlenkedve csodálkoztunk 
rá egymásra, amikor parafadugóként 
lebegtünk a felszínén és szinte képtelen 
vállalkozásnak tűnt az egyszerű úszás is. 

A Békás-szoros, a Gyilkos-tó vagy a szo-
vátai Medve-tó kihagyhatatlan célpontja 
egy erdélyi túrának. Ezeken a tájakon 
járva helyén érzi és értékeli magát az em-
ber: kicsiként a hatalmas Isten kezében.

Utunk második felében Torockón 
szálltunk meg, ott, ahol a Nap kétszer kel 
fel. Korán reggel megjelenik az égbolton, 
a Székelykőtől balra, majd elbújik a Szé-
kelykő mögé, és csak később emelkedik 
oly magasra, hogy bevilágíthassa az egész 
falut. Ezt a különös jelenséget az 1130 
méteres észak-dél vonulatú Székelykő 
sajátos alakja okozza. Aki látta, nem tud 
szabadulni az érzéstől, de attól a hagyo-
mányos vendégszeretettől sem, amelyben 
két napig részünk lehetett. A közeli Tor-
dai sóbánya impozáns méretei, „kincses” 
Kolozsvár történelmi nevezetességei, Má-
tyás királyunk szobra mind-mind azt az 
érzést erősítették bennünk, hogy kitün-
tetés magyarnak lenni. Hazafelé indulva 
ötvenen mondtuk azt, hogy azért szeret-
nénk Erdélybe menni, mert voltunk ott. 

Verasztó János lelkész

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 KálmánnéHírmondó

RÉPCELAKI

12 RÉPCELAKI Hírmondó



Idén 8 magas öves tanítványunkkal vettünk részt a több mint 400 fős Nem-
zetközi edzőtáborban Balatonföldváron, ahol a Magyar Válogatott vezető 
trénereivel és japán mesterekkel edzhettünk.

RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET 
Balaton-parti élménydús táborok, új lendülettel az õszi versenyszezonba

Ez évben már 5. alkalommal táboroztunk 
közösen a kapuvári Castrum Egyesülettel 
új – de az eddigi legszebb – helyszínen, 
Balatonlellén. Hat kalandokban bővel-
kedő napot töltött együtt az 54 karaté-
ka, itt csapatunk legifjabb és legidősebb 
tagjai is képviseltették magukat. Egy-egy 
ilyen alkalommal rengeteg új ismeretet 
szerezhetnek a karatékák; az új edzők el-
térő szemlélete, a napi három edzés külö-
nösen intenzív fejlődésre ad lehetőséget. 
A fáradtságot sok élmény színesítette: a 
tábori légkör mellett felejthetetlen vízi- ill. 
éjszakai edzés, vízibomba-csata, karaoke 
est és a „buli hajón” rendezett sayonara 
party voltak talán a legemlékezetesebbek. 
A tábort övvizsga zárta, ahol az egyesüle-
tünkből először Bernáth Evelin vizsgázott 
sikeresen barna övre! Gratulálunk!

A nyár folyamán Csánigon tartottunk 
bemutatót, ahol a főszerep a hölgyeké 
volt; Kapuváron pedig az „aprótalpúak” 
mutathatták meg ügyességüket.

A forró hónapok edzésprogramját kö-
zös sárvári fürdőzéssel, virslipartival és má-
szóparkos bátorságpróbával színesítettük.

A nyárbúcsúztató utolsó rendezvény 
a Rakurai Race teljesítménytúra volt, 
ahol 40 induló mérkőzött meg a ragyogó 
napsütésben a 15 erő-, ügyességi és állóké-
pességi feladattal, a korcsoportok szerinti 
3, 6 ill. 10 km-es távval, egymással, de 
főleg önmagával. Külön öröm számunk-
ra, hogy karatés indulóink mellett más 
vállalkozók is próbára tették magukat, 
szintén kiválóan teljesítve a kihívást, mely-
hez Répcelak és Csánig nevezetességei és 
a Répce-part adott kiváló helyszínt. A fel-
adatok színesítésében külön köszönjük a 
Répcelaki Tűzoltóság segítségét és a kara-
tés szülők áldozatos munkáját. Dojo-nk 
ill. városunk indulóinak dobogósai: a 
senior férfi kategóriában Nyitrai András 
harmadik helyen, míg a mezőny legjobb 
futóidejét elérő Csupor Tamás a negyedik 
helyen végzett; senior nőknél első helye-

zett Bogdán Mónika, míg második Ko-
zákné Katona Edit lett. A felnőtt férfiak 
mezőnyében Lelkes András első, Keszei 
Mihály harmadik helyzést ért el. Nőknél 
Seregély Gyöngyi kapta a legfényesebb ér-
met. Serdülő kategóriában  Szabó Balázs 
végzett az élen, Gyerek 6 km kategóriában 
Vörös István és Papp Kristóf magabizto-
san nyert, Csorba Bence és Gere Krisztián 
második lett, míg Pichler Márk harmadik 
helyezést ért el. Gyerek 3 km kategóriában 
első helyezett  Bogdán Brúnó és Gere Ben-
ce, Bognár Luca második és  Finta Zelma 
harmadik helyezett lett. Nagyon  büszkék 
vagyunk minden indulóra! 

Az őszi versenyszezon nyitó versenye a 
több évtizedes múltra visszatekintő nem-
zetközi rangadó a Szolnok Kupa. Egye-
sületünket Seregély Gyöngyi képviselte, 
sikeres felkészülést követően. A négy közé 
jutásért a két danos orosz nemzeti baj-
noknővel kezdett: derekesan helyt állt, 
de sajnos a dobogóra felállni most nem 
tudtunk. A heti három csapatedzés mel-
lett egyéni- és futóedzéseket beiktatva gő-
zerővel folytatjuk a készülést a további őszi 
versenyekre, az U22 EB-selejtezőre és az 
Európa Bajnokságra. Dr. Bogdán Olivér

Tudjuk, rendesen táplálkozzunk, mo-
zogjunk a friss levegőn, pihenjünk. Mit 
tehetünk még? Íme néhány lehetőség:

A nyár már magában tökéletes im-
munerősítő: a sok napsütés elegendő 
D-vitaminnal látja el szervezetünket, akár 
30 perc szabadban töltött idő elegendő a 
D-vitamin szükséglet fedezésére. Boron-
gós időben azonban felnőttek esetében 
napi 1500-2000 Nemzetközi Egység az 
ajánlott mennyiség, amit ősztől tavaszig 
ajánlott bevenni. Táplálékkal is magunk-
hoz vehetjük a D-vitamint, például tej-
termékek, tojás és halak formájában.

A C-vitaminnak is közismert az im-
munerősítő hatása, fontos tudni, hogy a 
zöldségekben, gyümölcsökben található 
bioflavonoidok fokozzák a C-vitamin 
felszívódását, erősítik egymás hatását, 
tehát igyekezzünk természetes forrásból 
hozzájutni. Sok C-vitamint tartalmaz a 

homoktövis, csipkebogyó, paprika, tor-
ma, petrezselyem. Sokan fogyasztják a 
grapefruitot, mert sok C-vitamint tar-
talmaz és remek immunerősítő. Azon-
ban a grapefruit számos gyógyszer me-
tabolizmusát befolyásolja, így módosítja 
hatását. Mindenképpen beszéljük meg 
orvosunkkal fogyasztását! Amennyiben 
a C-vitamint pótolni szeretnénk, válasz-
szunk komplex készítményt az eredmé-
nyesebb felszívódásért. A napi szükséglet 
felnőttek esetében kb. 100 mg, gyerme-
keknél 20-50 mg, de bátran használjunk 
500- 1000 mg mennyiséget is a megfá-
zásos időszakban.

A Cink növeli a védekezésben részt-
vevő T-sejtek számát és serkenti működé-
süket, napi 10 mg/nap az ajánlott meny-
nyiség belőle.

A bélrendszer épsége szintén fontos 
az immunrendszer számára. Az ellenálló-
képesség fegyvertárának legalább 60-70 
%-át a bélnyálkahártyában található nyi-
rokerek és nyirokcsomócskák adják. Sok 
folyadék, elegendő rost, mérsékelt fehérje 
és kevés cukorfogyasztás segíti a megfele-
lő működését. Fogyasszunk élőflórás jog-
hurtot. Egy-egy probiotikum kúra nem 

árt az új közösségbe kerülés előtt, felké-
szíti a bélflórát. 

Azoknak, akik egyik fertőzésből a má-
sikba esnek érdemes megfontolni olyan 
vényköteles immunerősítő készítménnyel 
próbálkozni, melyek vagy fokozzák az 
immunrendszer működését, vagy olyan 
baktériumok alkotóelemeit tartalmazzák, 
amelyek a leggyakrabban előforduló fer-
tőzéseket okozzák. Az immunrendszer 
így megtanul védekezni, ellenanyagot 
termelni. Ezeket orvos írhatja fel a kocká-
zatok figyelembevételével.

A védőoltások körül mindig sok a 
vita, de ha veszélyeztetett csoportba tarto-
zunk (gyermek, idős stb.) fontoljuk meg 
a beadatását.

Számos homeopátiás gyógyszer is 
rendelkezésünkre áll, amelyek stimulál-
ják az immunrendszert, a szervezet saját 
védekezőképességét erősítik. Az Echina-
ceae (Bíbor kasvirág) bizonyított hatású 
immunerősítő, homeopátiás készítmé-
nyekben is elérhető. 

Kívánok mindenkinek jó egészséget, 
szép őszi napokat!

Dr. Varga-Török Viktória
szakgyógyszerész

KÉSZÍTSÜK FEL AZ IMMUNRENDSZERT!
Újra itt az ősz, rövidebbek a nap-
palok, hűvösebb az idő, a gyere-
kek újra a közösségben, ideje arra 
gondolni, hogy úszhatjuk meg 
minél kevesebb betegséggel a telet.
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Kifejezetten dolgos heteket, hónapokat tudhatnak maguk mögött a Rép-
celaki SE sportolói, vezetői, miután a nyár második fele már a követke-
ző bajnoki szezonra történő felkészülésről szólt mindhárom szakosztály 
(labdarúgás, teke, kézilabda) tagjai számára. Augusztus végén, szeptember 
elején pedig már ismét a szurkolók biztatásától volt hangos a sporttelep, 
miután több együttes is megkezdte a menetelést a 2016-17-es idényben.

A továbbra is a legmagasabb megyei 
osztályban szereplő felnőtt labdarúgók 
komoly vérátömlesztésen estek át az át-
igazolási időszakban. Távozott az együt-
tes keretéből Fazekas Dávid, Dulicz 
György, Barcza Bence, Ligeti Richárd, 
Horváth Tamás, Horváth Márk és Far-
kas Attila, míg érkezési oldalon Gyé-
csek Martint (Sárvár), Ambrus Tibort 
(Sárvár), Farkas Bencét (Sárvár), Sza-
bó Bencét (Sárvár), Bezdi Dominikot 
(Ausztria), Möslinger Farkast (Herény), 
Catomió Balázst (Haladás U19), vala-
mint Balikó Benjamint (Haladás U19) 
üdvözölhette Balassa Péter játékos-edző, 
illetve az aktív sportpályafutását befeje-
ző ügyvezető elnök, egyben pedig szak-
osztályvezető Németh Gábor. A szezon 
biztató előjelekkel kezdődött (kupa-
sikerek a Vasvár és a Nádasd ellen, ide-
genbeli győzelem a bajnoki nyitányon 
a Király SZE otthonában), majd több 
fájó, időnként peches vereség akasztot-
ta meg – reményeink szerint csak rövid 
időre – a fiatal, tehetséges játékosokból 
álló répcelaki gárdát. A celldömölki ku-
pakudarc, majd a Körmend elleni hazai 
fiaskót követően a Lukácsházát és a Já-
nosházát is magabiztosan múlta felül az 
ismét érmes helyekre pályázó Répcelak, 
amely négy fordulót követően az 5. he-
lyen található a tabellán. 

Utánpótlás csapatainkra sajnos erő-
sen „rájár a rúd”, miután gyakorlatilag 
minden korosztálynál létszámhiánnyal 
küzdenek a trénerek, ez pedig erősen az 
eredményesség kárára megy, és rendre 
súlyos vereségekkel kénytelenek el-
hagyni a pályát a játékosok. A problé-
mát kétségkívül orvosolni kell, a meg-
oldás azonban közel sem egyszerű…

Szuperligás tekéseink már a szeptem-
ber 3-i, nyitó fordulóban megvillantot-
ták oroszlánkörmeiket, és az újonc Aj-
kának egyetlen pontot sem engedtek át, 
ráadásként pedig megdöntötték a hazai 
csapat-pályarekordjukat is. A „második 
felvonás” szintén magabiztos győzelem-
mel zárult (a nyíregyházát sikerült két 
vállra fektetni idegenben), így joggal 
dédelgethetnek mind a játékosok, mind 
pedig a drukkerek „ezüstös” álmokat, és 
ha így folytatódik, akkor a hazai bajnok-
ságban 70 (!) mérkőzés óta veretlen Sze-
gedre is rázós összecsapás várhat novem-
ber végén a répcelaki tekecsarnokban. 
A hazai versenyfutás mellett fél szemmel 
már az október első hetében Németor-
szágban (konkrétan Straubingban) sorra 
kerülő NBC Európa-kupára is figyel a 
Kiss Zsolt edző/szakosztályvezető által 
irányított, és a nyáron érkező, ötszö-
rös világbajnok Kakuk Levente szemé-

lyében új csapatkapitánnyal felvérte-
zett, rendkívül fiatal és motivált gárda.  
És ha már teke, illetve foci, akkor egy 
kis érdekességet is érdemes megemlíte-
ni: az előbbi együttest immár 9 éve erő-
sítő Farkas Imre mostantól egyre többet 
tekint a füves pálya felé is érdeklődve, 
miután nyár óta Bence fia is tagja a fel-
nőtt labdarúgócsapat keretének!

Női kézilabdásaink szintén a nyár 
közepén kezdték meg a felkészülést, és a 
Győr-Moson-Sopron megyei bajnokság 
B-csoportjában mérik majd össze az ere-
jüket 7 rivális gárdával. A Mészáros-Var-
ga Brigitta játékos-edző és Turai László 
szakosztályvezető által dirigált együttes 
nem is annyira titkon éremre pályázik 
a szeptember 24-én rajtoló (a Kapu-
várt fogadjuk 18 órától) szezonban, és 
a dobogós helyezés elérése mellett las-
san-lassan már búcsúzkodnak a régen 
kinőtt iskolai tornacsarnoktól, ugyanis 
a tőszomszédságban már gőzerővel fo-
lyik a tervek szerint 2017 májusában 
megnyíló új városi sportcsarnok építése. 
A kézilabda kapcsán minden esetben ki 
kell emelni az utánpótlásban zajló mun-
kát, miután egyre több korosztályból 
egyre több gyerkőc ragad sportszert, 
hogy közelebbről is megismerkedjen a 
sportággal, amelyet például egy nyári 
táborral is próbáltak népszerűsíteni (si-
kerrel) a szakosztály sportolói, vezetői.

Gallen Ervin
elnökségi tag

PB gázpalack a legjobb áron!

Robi +36 70/372–9372 • Csilla +36 70/670-0337

Házhozszállítás rendelésre!
Hívjon és házhoz visszük!

Ingyenes kiszállítás Répcelak és környékére!
Hétköznaponként: 16 óra után 

Szombaton: 8.00–12.00

11,5 kg PB gázpalack csere: ..........3.250,-Ft
11 kg PB Gáz (KEG palack): ..........3.250,-Ft
23 kg PB gázpalack csere: ............6.500,-Ft
Motorikus PB gáz: .........................4.000,-Ft

KEGGÁZ Répcelaki Cseretelepe
Répcelak, Széchenyi u. 12.

3.250,-Ft

Fizetett hirdetés
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Dugványszedés előtt alaposan öntöz-
zük meg az anyanövényt, hogy a hajtá-
sok jól telítettek legyenek vízzel. Kissé 
szilárdabb hajtásokat válasszunk, mert 
a lágy részek könnyebben rothadnak. 
A körülbelül 6-7 centiméteres dugványt 
közvetlenül a levél ízesülése alatt, a har-
madik-negyedik levél után vágjuk le az 
anyanövényről. A dugványról távolítsuk 
el a virágbimbókat, és alapi részéről 3-4 
centiméter hosszan a leveleket is. Leg-
feljebb 2 kifejlett levelet hagyjunk, hogy 
a dugvány minél kevesebbet párologtas-
son. A dugvány végét mártsuk kifejezet-
ten muskátlira kifejlesztett gyökereztető 
hormon-porba (Incit-1).

A dugványozást végezhetjük balkon-
ládába, cserépbe vagy cellás szaporító 
ládába. Az egyes növényi részeket egy-
mástól 5-6 centiméterre helyezzük el az 
edényben. Ha közvetlenül a végcserépbe 
vagy balkonládába dugványozunk, ami-
ben majd a későbbiekben is neveljük a 
növényt, akkor a 12-es átmérőjű cse-
répbe 2-3 dugványt tegyünk, a 40 cm 
hosszú balkonládába 3-4 futó-, illetve 
2-3 állómuskátli-dugványt helyezzünk. 
Dugványozhatunk hagyományos szapo-
rítóládában is. Nagyon jól használható 
erre a célra a préselt tőzegkorong (Jiffy), 
ami alaposan átnedvesítve táphengerré 
duzzad, és a közepébe könnyen beleszúr-
hatjuk a muskátlidugványt. Az átültetés 
is történhet a tőzegtáphengerrel együtt.

A dugványozáshoz 1:1 arányban 
mosott homokkal kevert, átrostált, rög-
mentes muskátliföldet használjunk. Így 

DÍSZNÖVÉNY – MUSKÁTLIT DUGVÁNYRÓL
Az egyik legkedveltebb balkonnövényünk, a muskátli szaporításának nyár 
végén, ősz elején van az ideje. Kedvenc virágszínű vagy levélmintázatú nö-
vényünket most sokszorozhatjuk meg dugványozással. A muskátli mellett 
sok más egynyári balkonnövényt is szaporíthatunk ezzel a módszerrel.

a már begyökeresedett dugványok ele-
gendő tápanyaghoz jutnak, és tavaszig 
nem kell őket átültetni. A fiatal gyökeres 
dugványokat lehetőleg ne tápoldatoz-
zuk, mert a nem megfelelő töménység 
megválasztása esetén megperzselődhet-
nek a fiatal hajszálgyökerek.

A dugványok gyökeresedése párás 
környezetben gyorsabb. Ennek érdeké-
ben húzzunk átlátszó műanyag zacskót, 
fóliát a dugványokra. Kapható cellás 
tálcás, műanyag, átlátszó tetejű, úgyne-
vezett mini növényház is. Ebbe cellán-
ként egy dugványt helyezzünk el. Ha 
nejlonzacskót használunk, akkor időn-
ként vegyük le, és a belső felét szárítsuk 
meg, hogy a lecsapódó pára ne csepegjen 
vissza a dugványok levelére, mert az be-
tegséget okozhat. A dugványokat fényes, 
meleg helyre tegyük, de óvjuk a tűző 
naptól. Legjobb a nyugati ablakpárkány, 
terasz. Fontos a rendszeres öntözés, de 
a túlöntözést, pangóvíz kialakulását ke-
rüljük, mert az a dugvány rothadásához 
vezet. Ennek érdekében olyan szaporí-
tóedényt válasszunk, amelynek alján ví-
zelvezető futarok vannak. Ha mégis ilyet 
tapaszatlunk, a beteg, feketedő, lankadó 
növényeket azonnal távolítsuk el.

A gyökeresedés eredményét a lom-
bozaton ellenőrizhetjük; ha 4-5 nap 
után sem lankad a növény, akkor a gyö-
keresedés megindult, ha pedig új haj-
tások is fejlődnek, akkor a gyökér már 
erőteljes, a tápdús talajból táplálkozik. 
Ekkor a fóliatakarót, illetve a mini nö-
vényház tetejét véglegesen távolítsuk el. 

A begyökeresedett növényeket mérsé-
kelt öntözés mellett tartsuk, és lehetőleg 
tavaszig ne bolygassuk.

A muskátlidugvány vízben is jól gyö-
keresedik. Átlátszó üvegpohárba vagy 
befőttes üvegbe 4-5 centiméter magas-
ságig töltött vízben gyökereztethetjük. 
Nem kell teljesen megtölteni vízzel a 
poharat! Azonban a vizet 1-2 naponta 
pótolni kell, mert gyorsan felhasználja a 
növény. Körülbelül egy hét múlva látha-
tók az üveg ajlán a fiatal hajszálgyökerek. 
Akkor ültessük át a növényeket a végső 
helyére, ha a gyökerek már teljesen be-
szőtték az edény alját, mert ekkor már 
elég erősek is. Óvatosan válasszuk szét 
a gyökereket, és ültessük földbe a gyö-
keres dugványokat. A hajtásfejlődés be-
indulásáig csak tiszta vízzel öntözzünk. 
Ha megfelelő földkeveréket használunk, 
táp oldatozni általában csak a tavasz vé-
gén a szabadba kihelyezett növényeket 
kell a virágzás serkentése érdekében.

Bármelyik módszert is hasznájuk, a jó 
bokrosodás, bőséges virágzás érdekében a 
növényt októberben egy alkalommal csíp-
jük vissza. A fiatal növények teleltetése 
során ügyeljünk arra, hogy elgendő fény-
hez és nedvességhez jussanak. Legjobb 
számunkra a kevéssé fűtött 10-15 fokos 
világos lépcsőház vagy zárt veranda, te-
rasz. Sötét, meleg helyiségben a növények 
megnyúlnak, tavasszal lassabban indulnak 
fejlődésnek, és a virágzásuk is késik.

Nemcsak a muskátli, de több más 
egynyári dísznövényt is most szaporít-
hatunk dugványról. Ilyen a a díszcsa-
lán, a verbéna, a fukszia csüngő és álló 
változata, valamint a balkon aranya 
(Bidens), a legyezővirág (Scaevola), a 
futópetúnia, a tömpevirág (Sanvitalia), 
a cseppecskevirág (Osteospermum), a 
cserjés margitvirág, a vaníliavirág (Heli-
otropium), a vízifukszia (Impatiens), to-
vábbá az úgynevezett balkonzöldek, így 
a kakassarkantyú (Plectranthus), a pílea 
és a kerekrepkény (Glechoma) is. A gyö-
keresedés serkentésére a lágyszárú növé-
nyekhez ajánlott Incit-2 gyökereztető 
hormon-port használhatjuk.

Pap Edina

1522. évfolyam 3. szám 2016. szeptember
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