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Az „ÉG, MINT EGYSZER LAK” mon-
dás az 1914. évben történt nagy répcelaki 
tűzvész emlékét őrzi. A tűz megfékezésé-
ben 400 tűzoltó vett részt, azonban a nagy 
erejű összefogás ellenére szinte az egész 
falu leégett. A kölcsönös segítségnyújtás-
ra szükség volt az 1920. évi nicki tűzvész 
megfékezésekor is. A harmincas években 
szinte minden héten előfordult tűzeset.
Répcelaki tűzoltó egyesület parancsnokai:
1882-1907 Takáts Sándor
1908-1930 Szigethy Dénes
1931-1938 Tömböly Kálmán
1948-1988 Mészáros Gyula
1988-1990 Skultéty Lajos

Magyarországon az 1800-as évek kö-
zepén Gróf Széchenyi Ödön szorgal-
mazására országos mértéket öltött a 
szervezett tűzvédelem megvalósítása. 
Ez idő tájt a répcelaki civil szerve-
ződések közül Répcelakon elsőként 
a Répcelak Város Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület elődje, a Répcze lak– 
Csánig–Niczki Önkéntes Tűz oltó 
Egylet alakult meg 248 alapító tag-
gal, ebből 68 répce lakival. Az egylet 
alakuló közgyűlése 1882. március 
19-én volt. A Magyar Királyi Bel-
ügyminisztérium 1882. december 
15-én jegyezte be. Az egylet első el-
nöke Takáts Sándor volt. Mindazok 
tagjai lehettek az egyletnek, akik 15. 
életévüket betöltötték. 

1990-1993 Bukovics Ferenc
1993-napjainkig Németh Kálmán

A sikeres szakmai munka és az ed-
digiekhez képest fejlett technika meg-
léte felvetette azt a gondolatot, hogy 
az egyesület a város önkormányzatával 
hozzon létre köztestületet, és önálló mű-
ködési területtel kezdje meg működését 
az Önkéntes Tűzoltóság. Így 2006. de-
cember 1-jén alakult meg a Répcelaki 
Önkéntes Tűzoltóság, ami az Önkéntes 
Egyesülettel együttműködve 9 telepü-
lésen hajtja végre az elsődleges tűzoltási 
és műszaki mentési feladatokat. Az új 
katasztrófavédelmi törvényben foglal-
tak miatt 2012. január 1-től a Répcelaki 
Önkéntes Tűzoltóság átalakult Répcela-
ki Önkormányzati Tűzoltósággá. Tehát 
napjainkban Répcelakon két tűzoltó 
szervezet működik:
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-  az egyik az 1882-ben alapított Répcelak 
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete,

-  a másik pedig a Répcelaki Önkormányza-
ti Tűzoltóság.

A két testület munkáját szorosan 
együttműködve végzi, hiszen mindkét 
szervezetet ugyanazok a tagok alkotják. 
A létszám 2017-ben 36 fő, ebből 6 fő 
főállású, 10 fő hölgy, valamint 9 fő ifjú-
sági tűzoltó.

Az egyesület az elkövetkezendő idő-
ben is készen áll a tűz- és egyéb káresetek-
nél történő eredményes és gyors beavat-
kozásra. Az egyesület bízik abban, hogy 
a nagy hagyományokkal rendelkező 
önkéntes tűzoltó egyesületek a jövőben 
is megtalálják helyüket a magyar tűzvé-
delmi szervezetben.

Horváth Gyuláné
a Tűzoltó Egyesület elnökhelyettese

Hírmondó
RÉPCELAKI
Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
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tulajdonosa augusztus végén benyúj-
totta pályázatát, ami közel 100 milliós 
energetikai felújítást tartalmaz. Így a két 
pályázat – amit példás együttműködés 
keretében készítettünk a tankerülettel – 
közel 400 millió Ft értékű felújítást tesz 
lehetővé. Nagyon jó hír ez mindannyi-
unk számára, de elsősorban gyermeke-
inknek, akik – remélhetőleg – a felújítás 
után tényleg XXI. századi körülmények 
között tanulhatnak és pedagógusaink-
nak, akik jobb munkakörülmények kö-
zött végezhetik nevelő munkájukat. 

Az első iskolai napon a gyerekek 
birtokba vehették az önkormányzat 
által 5 millió Ft-os költséggel felújított 
vizesblokkot. Így már csak a 3 szintből 
egy maradt, ami felújításra szorul.

A nyár hosszú volt, meleg volt, de 
nem volt eseménytelen, és már itt is a 
nyakunkon az ősz. További megoldá-
sokra váró feladatokkal, tervekkel, ahogy 
eddig is, együtt közösen. Éljen Répcelak!

Tisztelettel és barátsággal: 
Szabó József
polgármester

sek lakói szállíthatnak be. (Répcelak 
természetesen tagja a Társulásnak). 
A város határában lévő szeméttelep 
2018. március 31-ig üzemelhet, utá-
na bezárásra kerül. Folynak a tárgya-
lások a telep további sorsáról. Addig 
a megszokott módon és időben itt is 
lehetőség van szemét elhelyezésre. To-
vábbra is biztosítani szeretnénk az évi 
egyszeri lomtalanítást. 

Az udvarokban, kertekben keletke-
ző nagy mennyiségű zöldhulladékok 
elhelyezésére még továbbra sincs tel-
jeskörű megoldás. Az utóbbi időben 
önkormányzatunk több lépést is tett, 
hogy erre a valós problémára meg-
nyugtató megoldást találjon. A kis 
mennyiségű zöldhulladék kezelése 
komposztálással, égetéssel 
eseti megoldás lehet. 

Folytatódtak és befejeződtek váro-
sunkban azok a beruházási és felújí-
tási munkák, amiket erre az időszakra 
terveztünk. Elkészült és használatba 
adtuk a Petőfi utcai térburkolatos jár-
daszakaszt a hozzá tartozó közterület és 
a kerékpárút mellet lévő új vízelvezető 
folyókát. A kerékpárút és a járda közöt-
ti terület füvesítését szeptember végén 
fogjuk elvégezni. Városunk új utcájá-
ban a Tatay Sándor utcában kiépült a 
teljes közműhálózat és elkészült az első 

Répcelakon a szemét elhelyezésének 
sok formája létezik. Az udvarokban 
keletkező zöldhulladék és apró nyese-
dékek háztartási és szerves hulladékok 

ütem útépítése is, így a telektulajdono-
sok – ahogy ígértük – az ősz folyamán 
elkezdhetik az építkezést. 

Augusztus végén megtörtént az 
Egészségház felújítási és átalakítási 
munkáinak műszaki átadása. A teljes 
belső felújításon túl néhány szolgálta-
tás helyszíne megváltozott (nőgyógyá-
szat, labor, reumatológia). A legfonto-
sabb változás, hogy az I. számú orvosi 
körzet az Egészségházba költözött, azo-
nos feltételeket biztosítva ezzel minden 
répcelaki beteg számára. A felújított 
Egészségházunk ünnepélyes átadására 
szeptember 22-én került sor. A kivite-
lezők kiváló munkát végeztek, abban 
reménykedek, hogy az ott dolgozók és 
a betegek megelégedésére is. 

Szeptember 1-jén elrajtolt a 
2017/18-os iskolai tanév. Az évet nyi-
tó ünnepségen örömteli bejelentések is 
elhangoztak. Rozmán László tankerüle-
ti igazgató bejelentette, hogy egy sike-
res pályázat eredményeként 295 millió 
forintból megújul iskolánk. Répcelak 
Város Önkormányzata mint az épület 

elhelyezésére igény szerint komposz-
táló ládák lettek kihelyezve. A laká-
sokban keletkező egyéb hulladék el-
helyezésére kukás és hulladékzsákos 
gyűjtés szolgál. A szelektív hulladék-
gyűjtés az erre a célra kialakított, a 
város több pontján megtalálható hul-
ladékszigeteken történik. 

Új lehetőség a város lakói számára 
az Ipari Parkban megnyílt hulladé-
kudvar ahol nyitvatartási időben 15 
féle hulladékot lehet kivinni „átlagos 
háztartási mennyiségben” ingyenesen. 
Az udvar nyitvatartásáról, illetve a be-
szállítható hulladéktípusok listájáról 
a szolgáltató folyamatosan tájékoz-
tatja a lakosságot. Fontos, hogy a ki-
szállításkor lakcímkártyát vinni kell, 
hiszen ide csak a Hulladékgazdálko-
dási Társulásban részt vevő települé-

ELSZÁLLT A NYÁR …!

SZEMETELJÜNK JÓL!

Nagyon meleg nyár volt az idei. 
A forró napok száma rekordokat 
döntött, emberek, növények, ál-
latok egyaránt megszenvedték a 
többször is 40 fok közeli hőséget. 
Szerencsére a frissítő esőknek is 
köszönhetően a mezőgazdaság-
ban (a gazdák elmondása alapján) 
jó évet zártak. Sok kárt okozott 
viszont a rendkívüli hőség a köz-
területeinken lévő fákban, virá-
gokban, tujákban. Az elszáradt 
növényeket az ősz folyamán igyek-
szünk majd pótolni. 

Az egész országban – így termé-
szetesen városunkban is – átala-
kuló félben van a hulladékgaz-
dálkodás. Répcelakon a hulladék 
kezelésére az STKH. Sopron és 
Térsége Nonprofit Kft.-t jelölte 
ki fővállalkozóként az NHKV 
Nemzeti Hulladékgazdálkodá-
si Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt. A terület nagysága miatt az 
STKH jelenleg alvállalkozó be-
vonásával végzi (nálunk továbbra 
is a Müllex Kft.) a szolgáltatási 
feladatok ellátását. A hulladék-
szállítási közszolgáltatási díj nem 
változik. 
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A tavasz folyamán vásároltunk a 
Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. 
részére egy ágdarálót. A lakosság meg-
rendelésre önköltséges áron igénybe 
tudja venni ezt a szolgáltatást. A Kft. 
munkatársai a helyszínen ledarálják 
az ágakat, a keletkezett faaprítékot 
– igény szerint – vagy a tulajdonos-
nál hagyják vagy elszállítják. A másik 
megoldási lehetőség most van kidol-
gozás alatt. A szeméttelep és a szenny-
víziszap-tároló közötti terület (aho-
vá jelenleg is – illegálisan hordjuk a 
zöldhulladékot) bekerítésre kerül és 
terveink szerint itt alakítanánk ki a 

ÚJABB KAMERA KERÜL 
KIÉPÍTÉSRE

Répcelak városában a Répcelaki Ren-
dőrőrs – az önkormányzatnak adott 
– évenkénti beszámolójából kiderül, 
a közbiztonsággal nincsen gond. 
Viszont az utóbbi időben az ipa-
ri parkban történő vállalkozási te-
vékenységek kibővülésével egyre 
többször merült fel, hogy a temető 
és az ipari park felé, illetve felől ha-
ladókról információra lenne szükség 
hivatalos felhasználás céljából, de 
nincsen telepített kamera. 
Ezen probléma kiküszöbölésére az 
önkormányzat a temetőhöz és az 
ipari parkhoz vezető út keresztező-
désébe egy térfigyelő kamerát szerel-
tet fel.

LEZÁRULT EGY HOSSZÚ 
FOLYAMAT

Répcelak Város Önkormányzata 
megszerezte a 732 hrsz.-ú a Pan-
nontej Zrt. tulajdonában álló terüle-
ten elhelyezkedő városi kommunális 
szennyvíztisztító telep, továbbá a te-
lep bővítését szolgáló tartalék terület 
tulajdonjogát. 

Mindez nagy lépésnek számít az ön-
kormányzat életében, hiszen ezzel 
22 éve fennálló rendezetlen helyzet 
oldódott meg.

RENDELÉSI IDÕPONTOK  
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy az Egészségházban a felújítási 
munkálatok 2017. augusztus 31-én 
befejeződtek. Dr. Gombay Csongor 
2017. szeptember 18-án kezdte meg 
rendelését új helyén. 
I. számú háziorvosi rendelő – Dr. 
Gombay Csongor főorvos rendelési 
ideje az alábbiak szerint változik:
hétfő:       8.00-12.00
kedd:        9.30-10.30
szerda:     13.00-17.00
csütörtök:  8.00-10.30
péntek:      8.00-12.00
II. számú háziorvosi rendelő – Dr. 
László Tamás főorvos – rendelési ideje 
változatlan:
hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 
8.00-12.00, kedd: 14.00-17.00
Gyermekorvosi rendelő – Dr. Kovács 
Edit gyermekorvos – rendelési ideje 
változatlan:

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

hétfő:       8.00-11.30
kedd:        9.30-12.00
szerda:     12.00-14.30
               14.30-16.00
csütörtök:  9.30-12.00
péntek:      8.00-11.00
Fogorvosi rendelő –Dr. Sztavnicsuk 
Zoltán fogorvos – rendelési ideje vál-
tozatlan:
hétfő, péntek: 8.00-12.00
kedd, csütörtök: 12.00-18.00
Iskolafogászat:
szerda: 8 00-12 00
Reumatológi, fizioterápia szakrende-
lés- Dr. Záborszky Zita reumatológus 
– rendelési ideje változatlan:
hétfő 15.00-18.00
Nőgyógyászati szakrendelés – Dr. 
Szabó Csaba András nőgyógyász szak-
orvos – rendelési ideje változatlan
kedd 15.00-17.00
Vérvétel: kedd 6.30-8.30
csütörtök 6.00-8.00
Amennyiben a rendelési időkben a 
későbbiekben változás történik, tá-
jékoztatjuk a lakosságot.

A RÉPCELAKI BÖLCSÔDE ÉS 
IDÔSEK KLUBJA MAGASABB 
VEZETÔI ÁLLÁSÁRA KIÍRT 
PÁLYÁZATA

Répcelak Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a Répcelaki 
Bölcsőde és Idősek Klubja Intézmény-
vezetői állásának betöltésé-
re pályázatot hirdetett.

zöldhulladék elhelyezésére alkalmas 
területet, megoldást adva ezzel a la-
kosság részére erre a sokaknak gondot 
okozó problémára. Kérem türelmüket 
és megértésüket. 

Répcelak egy tiszta, virágos tele-
pülés. Ezt tapasztaljuk, ha végigme-
gyünk a városon, ezt mondják rólunk 
az ide látogató vendégeink. Ha tisz-
tán tartjuk és ha vigyázunk környe-
zetünkre, azt magunknak tesszük. 
Ha szemetelünk, azt is magunknak 
tesszük. Amikor eldobunk egy papír 
zsebkendőt, egy cigarettás dobozt, 
egy műanyag flakont az utcán gon-

doljunk arra (is), hogy ezt majd va-
lakinek fel kell szednie. Nagy igazság, 
hogy a szemét szemetet vonz. Ne mi 
legyünk az elsők! 

Kedves Répcelakiak! Nagyon sok 
összetevőből áll, hogy településünkön 
jól érezzük magunkat, jó legyen itt 
élni. Egy nagyon fontos összetevő a 
sok közül, hogy óvjuk környezetün-
ket, őrizzük meg városunkat tisztán 
magunknak, gyermekeinknek, uno-
káinknak…

Barátsággal: 
Szabó József
polgármester
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Lászlóné Moór Lilla korábbi kine-
vezése alapján 2017. október 8-áig 
látja el az intézményvezetői felada-
tokat. 
A pályázat beadási határideje 2017. 
augusztus 10-én lejárt. A határidő 
lejártáig egy pályázat érkezett, a 
korábbi intézményvezető Lászlóné 
Moór Lilla személyében.
A pályázat a pályázati kiírásban sze-
replő feltételeknek megfelelt. A pá-
lyázót előzetesen egy háromtagú bi-
zottság hallgatta meg. 
A pályázat elbírálását előkészítő 3 
tagú bizottság javaslatát is figyelem-
be véve – a képviselő-testület 2017. 
október 9. napjától 2022. október 
8. napjáig terjedő időszakra László-
né Moór Lillát bízta meg a Répce-
laki Bölcsőde és Idősek Klubja ve-
zetésével.

RÉPCE TV NONPROFIT KFT. 
ÜGYVEZETÔ VÁLASZTÁSA

A képviselő-testület 2011. szep-
tember 16-án nevezte ki Enginé 
Kozonits Máriát a helyi televízió 
élére. Annak idején neve szinte egy-
szerre merült fel minden érintett-
ben. A köztiszteletben álló tanár-
nő, hosszú évek igazgatóhelyettesi 
gyakorlatával, képviselő-testületi 
múltjával a legalkalmasabbnak tűnt 
a feladatra. 
Hamar bebizonyosodott, hogy töké-
letes választás volt. Kollégáit mindig 
megbecsüléssel kezelte, munkájukat 
elismerte, őket mindenben maximá-
lisan támogatta. A tisztelet kölcsö-
nös volt, az együttműködés kiváló, 
amely hamar meghozta gyümölcsét 
a szerkesztőség anyagi és szakmai 
helyzetét tekintve is. 
Neki köszönhetően az elmúlt hat 
esztendőben több jelentős technikai 
fejlesztés valósult meg saját forrás-
ból és pályázati pénzeszköz bevoná-
sával, az adminisztratív ügyek pedig 
precízen pontosan és naprakészen 
mentek.
Az ügyvezetői megbízatása 2017. 
szeptember 15-én lejárt, a továb-
biakban a megbízatást nem tudja 
vállalni.

Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ezúton is szeret-
né megköszönni Enginé Kozonits 
Mária Gyöngyi lelkiismeretes és 
eredményes munkáját.
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2017. augusztus 
31-ei ülésén a Répce TV. Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének Kovács Diána 
Viktória 9652 Répcelak, Hunyadi 
u. 42. szám alatti lakost választot-
ta meg. Megválasztása előtt Kovács 
Diána Viktória nyilatkozatot írt alá, 
melyben az ügyvezetői tisztségre 
szóló javaslatot elfogadja, vele szem-
ben törvényben meghatározott kizá-
ró és összeférhetetlenségi okok nem 
állnak fenn. Az alapító okiratban 
foglalt véleményezési jogával élve a 
Répce TV Kft. Felügyelőbizottsága 
támogatta a jelölt megválasztását.
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Répce TV új 
ügyvezetőjének munkájához gratu-
lál és sok sikert kíván az új kihívá-
sokhoz.

TÁJÉKOZTATÁS A CSALÁDSE-
GÍTÉS ÉS A GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT CSALÁDGONDO-
ZÓ SZEMÉLYÉBEN BEKÖVET-
KEZETT VÁLTOZÁSRÓL

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a Sárvár Térsége Többcélú Kis-
térségi Társulás Gyermekjóléti Szol-
gálat répcelaki területi irodájában a 
családgondozó személye megválto-
zott. 
2017. augusztus 8-tól helyettes csa-
ládsegítő Pintér-Horváth Márta lát-
ja el a településen a családsegítés és 
a gyermekjóléti szolgálat feladatait. 
Az ügyfélfogadás helye: 
A Répcelaki Bölcsőde és Idősek 
Klubja intézményben működő iro-
da, 9653 Répcelak, József Attila u. 
20/A 
Ügyfélfogadás idő:
kedd 10.30-11.30-ig 
Családlátogatás:
kedd 11.30-16.00-ig
A családgondozó telefonon elérhető: 
hétfőtől-péntekig: 8.00-16.00-ig 
Telefon: 06-20/272-5658

ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Mészáros István
Németh László

Szakáts Sándorné

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Engi Péter és Markovits Dóra
Németh Roland és Horváth Kitti
Herman István és Bernáth Erika
Szilágyi Dorina és Gáspár Péter
Illés Tamás és Enzsöl Klaudia

Pinezits László és Makida Enikő
Takács Roland Németh Adrienn
Varga Gábor és Zsugonics Nóra

Horváth Géza és Jagadics Viktória

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Németh Adrián és Horváth Nikoletta  
leánya Liliána

Boros Csaba és Molnár Brigitta  
fia Zalán Csaba

Németh Tamás és Biczó Ildikó  
fia Benedek

Kovács László és Lukács Zita fia Ábel
Szalai Balázs és Horváth Kitti Katalin 

leánya Dorka

POSZTUMUSZ  
ELISMERÉSEK

Egerfarmos község képviselő-tes-
tülete július 29-én ünnepélyes ke-
retek között intézményt nevezett el 
dr. Heczler Elemérné (Gilla néni) 
fiáról, a település könyvtárosáról, 
a művelődési otthon igazgatójáról, 
néhai Heczler Péterről. 

-----------------------------
Mélykút város képviselő-testülete 
augusztus 20-án ünnepélyes keretek 
között posztumusz „Mélykút Vá-
rosért Díjat” adományozott néhai 
Kolozs Sándorné részére a település 
kulturális és oktatási életének érde-
kében hosszú ideig folytatott kiemel-
kedő tevékenysége elismeréseként.

4 RÉPCELAKI Hírmondó



Természetesen ehhez kellett az Üm-
mögő együttes lelkes kis csapata és 
néhány próba, melyen sikerült meg-
tanulni a lépéseket, mozdulatsorokat, 
térformákat. Nagy feladat ez mondha-
tom, mert figyelmet, fegyelmet önma-
gunk és társaink felé, elkötelezettséget, 
motivációt igényel lelkünk igényessége 
szerint. És ezzel nincs is baj, mert kis 
csapatunk bár vegyes korösszetétel-
lel rendelkezik, tudunk önmagunkra, 
egymásra, valamint a számunkra is oly 
gyönyörű magyar népdalokra és nép-
táncokra fókuszálni. Felettébb nagy 
csoda ez a mai világban. Megismerni 
a magyar népi kultúra szépségét, rá-
csodálkozni arra az örökségre, melyet 
évszázadok generációitól kaptunk, 
megérteni annak továbbadásának fon-
tosságát és tenni is érte, na ez a nagy 
dolog. Az együttest jelenleg alkotó 5 
felnőtt és 8 gyermek ezen a szép úton 
jár, és ha Isten úgy akarja, még soká-
ig. Mindegyikünk egy külön világ, 
külön egyéniség, sokféle erősséggel és 
gyengeséggel, ahogy azt a Teremtő-
től kaptuk. Amennyiben ezekkel az 
adottságokkal bölcsen gazdálkodunk, 
olyan kincsekkel gazdagodunk, ami-
nek eredménye lehet a fent említett 
ünnepi műsor, vagy a sok-sok szereplés 
falunapokon, fesztiválokon, megannyi 
közösségi rendezvényen.

Apropó szereplés, mert ugye ez jele-
nik meg a külvilág felé, megér még egy 
gondolatsort. Szóval a szereplés már a 
próbákon elkezdődik. A nyári meleg-
ben is, amikor mindenki a hűs helye-
ket keresi, folynak a próbák, az újabb 
tagok tanítása a majdani szereplésekre. 
Aztán a fellépésre el kell készíteni a szép 
ruhákat, kifényesíteni a lábbelit, mert 
ugye ezen alkalmakkor a legszebbet, 
az ünnepi viseletet öltjük fel. A fellé-
pésre indulás megbeszélt időpontjára 
pontosan el kell készülni, hisz együtt 
indulunk. A szereplés helyén hajfonás, 
öltözés, egymás ruháinak ellenőrzése 
mind-mind fontos teendő a megfe-
lelő megjelenés érdekében. Gyakran 
kell várni a szereplés időpontjára, mert 
programcsúszás néha előfordul. Az 
előadott műsor a jéghegy csúcsa. Szín-
padon minden mozdulatnak hangsúlya 
van, a próbákon tanultak jönnek elő, 
és bizony a rögtönzéshez hosszú évek 
tapasztalata szükséges. A műsor után 
jól esik az innivaló, néha ennivaló, vé-
gül pedig indulás autókkal hazafelé, 
mindenkit házhoz szállítva, ahogy in-
duláskor is történt. A fellépés sikerét 
nemcsak az előadott műsor „minősége” 
határozza meg, hanem a külső-belső 
megjelenés, fegyelmezettség a színpa-
don és azon kívül. Ezt bizony tanulni 
kell, és a „mi gyermekeink” hallgatnak 

a felnőttek jószándékú határozott ta-
nácsaira. Szükség is van Princzes Dóri 
lányokat támogató tanítására, a hajfo-
nás csodálatos technikájának haszná-
latára, Baranyai Tibor mint legrégebbi 
Ümmögő-tag minden tevékenységet 
átható segítségére, Biczó Gábor tehet-
ségének kamatoztatására. Mindez a sok 
gondolat öncélú magamutogatásnak 
tűnne, ha nem tennék említést a csalá-
dokról, melyek biztosítják az Ümmögő 
együttes tagjainak szolgálatát. Hálás 
köszönetet érdemelnek a sok-sok támo-
gatásért, bíztatásért áldozatvállalásért, 
mert tudják, hogy gyermekeik köztünk 
jó helyen vannak, jót tanulnak, nemes 
célt szolgálnak. Abban is biztos vagyok, 
hogy a csodálatos, más néphez nem 
igazán hasonlító magyar kultúra megé-
lése, átörökítése a családok áldozatos 
nevelése nélkül nem lehetséges. 

A néptánc megismerésével egy olyan 
kommunikációs csatorna nyílik meg 
bárki előtt, mellyel önmagunkat és tánc-
partnereinket legjobban megismerjük. 
Megtapasztalhatjuk a szórakozás igazi 
örömét, hisz a néptánc nem a színpadra 
termett, hanem a mindennapi életben 
való használatra. Bármeddig vagyunk 
közelebbi kapcsolatban vele, egy életre 
szóló emlék marad, mely tartást, fegyel-
mezettséget, magyar életérzést kölcsö-
nöz életünknek. Gömböcz Róbert

„EZ AZ ORSZÁG A TE HAZÁD…”

Augusztus 20-i műsor

Varga Miklós Magyar ballada című 
albumán a Kormorán együttes 
zenei kíséretében található ez a 
nagyon szép dal, mely szépen il-
leszkedik egy augusztus 20-i ün-
nepi műsorba. Nem véletlen, hogy 
Biczó Gábor ezt a dalt választotta 
az Ümmögő együttes részére, hogy 
Szent István ünnepén erre a dalra 
betanított koreográfiájával ünne-
peljünk együtt Répcelak városával. 
Bár a dal nem kimondottan népies, 
az autentikus erdélyi néptánclépé-
sekkel előadott koreográfia kimon-
dottan szépen sikerült, minden bi-
zonnyal emelve az ünnep fényét. 
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Az immár hagyományos aratási 
végzőt augusztus elején tartotta az 
egyesület. A résztvevőket dr. Németh 
Kálmán elnök köszöntötte.

Az eseményt megtisztelte jelen-
létével Ágh Péter, térségünk ország-
gyűlési képviselője, Szabó József 
polgármester, dr. Kiss Julianna jegy-
ző, Szalainé Kutasi Ildikó bizottsági 
elnök, valamint Rácz Károly a Vas 
megyei Gazdakörök elnöke.

A termést megáldotta Aigner Géza 
plébános és Verasztó János lelkész. 

Pap György alelnök értékelte az 
aratást, majd sor került a vacsorára, a 
vad,- és birkapörköltet Kiss János al-
elnök és csapata készítette, az ízletes 
palacsintákról pedig Németh József 
gazdaköri tag gondoskodott.

Befejeződött a repce vetése, és az 
őszi árpa is a földbe kerül szeptember 
végéig.

Ugyancsak befejeződött a szója 
betakarítása (ezt a növényt az utóbbi 
időben vetik újból), valamint vége 
van, vagy végéhez közeledik a napra-
forgó betakarítása. A gazdák készülnek 
az őszi nagy munkákra (búzavetés, ku-
korica-betakarítás, őszi mélyszántás).

Szeptember 23-án (a cikk megje-
lenése előtt), szakmai útra kerül sor, 

Budapestre az Országos Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari Kiállításra. 
A gazdák, sok minden mellett tanul-
mányozzák a klímaváltozás várható 
hatásait. 

Például elismert tudósok szerint 
25 év múlva a csapadékhiány miatt 
Magyarországon már tavaszi árpa 
nem vethető.

Mint ismeretes ez a növény azon 
kívül, hogy kiváló takarmány, a sör 
alapanyaga.

Augusztus elején szakmai ösz-
szejövetel volt, egy sárvári fiókkal is 
rendelkező bank mutatkozott be, is-
mertette a gazdák felé ajánlatait, és 
vetőmagokat forgalmazó cég is kínált 
lehetőségeket.

dr. Németh Kálmán
Gazdakör Répcelak elnöke

ARATÁSI VÉGZÔ, PROMINENS VENDÉGEKKEL
Megtermett az ország kenyere. 
Az 5 millió tonna búzából 1,2 
millió tonna emberi fogyasztás-
ra, 1,2 millió állati takarmányo-
zásra kerül, a többi pedig ex-
portra. Ehhez a gazdaköri tagok 
is hozzájárultak munkájukkal.

Többek között a fenti szlo gen 
mögött rejlő tartalomról, az 
egyesület közelmúltban lezajlott 
eseményeiről, és az ezévi tervek-
ről beszélgetek Némethné Pintér 
Mariann-nal, az egyesület elnök-
helyettesével. 

Mariann, mit jelent a fenti 
szlogen és milyen célból jött létre? 

Egyesületünk célja az, hogy a he-
lyi vásárlási lehetőségeket, a régi és az 
új vállalkozásokat a rendelkezésünk-
re álló eszközökkel bemutassuk. Az 
elmúlt időszakban két vállalkozónál 
is látogatást tettünk a Répce Tv köz-
reműködésével. Az edényboltot és az 
újonnan nyílt divatáruboltot látogat-
tuk meg és mutattuk be kínálatukat. 

Mi történt még, amit megemlí-
tenél?

Április 27-én köszöntöttük az év 
első répcelaki babáját, Mozolán Fló-
rát. A családlátogatás alkalmával egy 
15 000 forintos utalványt nyújtot-
tunk át jókívánságainkkal együtt.

Szorgalmas munkánkkal elősegí-
tettük a fesztivál megrendezését és a 
sportcsarnok ünnepélyes átadását. 

Finom étket főztünk a fesztivá-
lon. Szeretettel fogadtuk és kínáltuk 
mindazokat, akik a sátrunkhoz láto-
gattak és mi magunk is élveztük a vi-
dám együttlétet. 

Pár gondolat még a tervekről:
Szeptemberben az egyesületi pik-

nikre hívjuk tagjainkat a Kossuth 
utcai játszótérre. Októberben a „Mi 

Klubunk” – ba invitáljuk mindazo-
kat, akik szívesen megismernék vá-
rosunk büszkeségét Kondra Katalint. 
Lesz még múltidéző beszélgetés, csa-
ládi vetélkedő.

Novemberben a helyi vöröske-
reszttel együttműködve egészségna-
pot szervezünk, és a városi bált is ter-
vezzük egy kicsit más formában.

Mit jelent a más forma? 
Szeretnénk a szervezésbe bevonni 

a civil szervezeteket, és így mozgó-
sítani a lakosságot a részvételre. Egy 
igazi városi bálon kívánunk egy szép 
estét eltölteni.

Mariann! Köszönöm a beszélge-
tést, és kívánok sok sikert az egyesü-
leti munkához!

Vizvárdy Tamásné egyesületi tag

„ELÔSZÖR RÉPCELAKON NÉZEK BE!”
A Répcelakért Egyesület hírei 

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
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Biológus. Elég megfoghatatlan szak-
mának tűnik elsőre. Igen, persze, 
mindannyian tanultuk az iskolában ezt 
a tantárgyat, vannak halovány emléke-
ink arról, hogy miről szól. Gerincesek, 
gyűrűs férgek, csigák, bogarak… – 
bogarak… Ádám gyermekként elbű-
völőnek találta az állatvilág eme kicsi 
lényeit. Barátja volt a szarvasbogár és 
a hőscincér, a kedvence pedig az imád-
kozó sáska. Nagy dunsztos üvegben 
tartotta zöld barátait, gondozta és ta-
nulmányozta őket. Sok kisgyermek 
szereti nézegetni, piszkálgatni a bodo-
bácsot és a katicát, de Ádámnál ez az 
érdeklődés nem múlt el, kitartott még 
a középiskolás évek alatt is. Így a győri 
bencéseknél eltöltött gimnáziumi évek 
után a szegedi egyetem biológia szakára 
jelentkezett. 
Ott, az egyetemen jöttem rá, hogy bár 
az állatvilág továbbra is nagyon érdekel, 
mégsem zoológiával szeretnék foglalkoz-
ni: a nettó segítségnyújtás másoknak, ez 
az, ami motivál. Ezért a diploma meg-
szerzésére az egyetemen maradva három 
szakirányba is belekóstoltam: mikrobio-
lógiát, immunológiát és molekuláris bio-
lógiát hallgattam. Végül az utolsó lett a 
nyerő, ebből szereztem mesterszakot. 
De mi csinál egy molekuláris bioló-
gus? – tehetjük fel a kérdést. Hát azt, 
amit bárki más: munkát keres. Ádám is 
ezt tette. Ám a dolog nem volt egysze-
rű, eleinte semmi biztató nem akadt. 
A családja ekkor már Répcelakon élt 
– egyébként rábakecöli származásúak, 
de édesapja városunk mentőállomásán 
kapott munkát –, ezért ő is ide költö-
zött: párjával, Beával az Ifjúság utcában 
vettek ki albérletet. Munkát is talált: 
építkezési segédmunkás lett. Téglát 
hordott, maltert kevert, talicskát tolt. 
Egy évig tartott, és nagyon jó volt – egy 
percét sem adnám. Remek emberekkel is-
merkedtem meg, az egykori főnökömmel 

PORTRÉ: NAGY ÁDÁM

a mai napig tartom a kapcsolatot. Hasz-
nos dolgokat tanultam – amikor később, 
Csánigon megvettük a családi házunkat, 
a munkák nyolcvan százalékát magam 
csináltam az édesapámmal. 
Közben persze folyamatosan keresgélt, 
pályázott. 
Több mint háromezer álláspályázatot 
küldtem el ez idő alatt. Végül a szom-
bathelyi kórház molekuláris patológiai 
osztályának osztályvezető professzor asz-
szonya felfigyelt rám. Ő éppen akkor 
települt haza az Egyesület Államokból, 
és belekezdett egy kutatásba – a gliobas-
toma nevű tumort tanulmányozza, ami 
talán a legrosszabb indulatú az összes 
agydaganat közül, ami létezik. Ehhez 
keresett munkatársat, aki elvégzi az ál-
tala előírt kísérleteket, és adminisztrálja 
a tanulmányt. Önéletrajzom alapján 
éppen megfeleltem a kijelölt feladatokra.
Egy akadálya volt a közös munkának: a 
professzor asszony ragaszkodott ahhoz, 
hogy doktori fokozattal rendelkező 
munkatársa legyen – ezt feltételül szab-
ta az ifjú laboraspiráns számára. Így 
Ádám visszaült az iskolapadba, dokto-
randusz lett a pécsi egyetemen, és köz-
ben elkezdte a munkát a megyeszék-
hely molekuláris patológia osztályán. 
Na és hogy került a könyvtába? Hát 
hogy szeret olvasni. Nem természettu-
dományokról, hanem bármi másról.
Nem vagyok szakbarbár. Ha olvasok, 
minden mást olvasok, csak biológiát 
nem. Kedvencem a hadtörténet és a sci-fi, 
de bárminek utánanézek, ami felkelti az 
érdeklődésem. 
Ádám jó beszédes ember – ezt bizton 
állíthatom – be sem áll a szája. A gya-
kori könyvtárlátogatások alkalmával 
egyre többször elegyedett beszélgetésbe 
Boros Andrással, és így került szóba, 
hogy akár előadást is tarthatna itt. 
Duplán hasznos ötletnek tűnt, mivel 
nekem az egyetemen követelmény, hogy 

előadjak, Andrásék pedig nagyon nyitot-
tak voltak. Annyi kérésük volt mindösz-
sze, hogy közérdeklődésre számot tartó 
témákról beszéljek, közérthető módon. 
Így született meg a Mindennapi bio-
lógia előadás-sorozat, melyben olyan 
témákat boncolgat, melyek a hétköz-
napjainkat érintik. Mindenki ismer cu-
korbeteget, magas vérnyomásost vagy 
éppen túlsúlyost. Lehet, hogy maga is 
az. Lehet, hogy a későbbiekben lesz az. 
Ádám nagyon fontosnak tartja, hogy 
maximális erőbedobással készüljön fel 
az alkalmakra. 
A Mindennapi biológiában egyik téma 
sem az én kutatási területemhez, a rák-
hoz kapcsolódott. Így felfogható mintegy 
továbbképzésnek részemről. Szerintem én 
tanulok belőle a legtöbbet, de azért remé-
lem, hogy mások is élvezik az előadásai-
mat. Imádok beszélni – ez egy Eldorádó 
nekem. – mondja, és nevet.
Nagyon szimpatikus öniróniája, mely-
lyel saját bőbeszédűségét kifigurázza. 
Derűs, pozitív fiatalember, pedig nap 
mint nap a világ leggonoszabb gyilko-
sával, a rákkal szembesül a szövettani 
vizsgálatok elvégezése során. 
Én nem azt a részét látom, hogy ez itt 
egy ember, egy sors, egy élet. A lehetőséget 
látom, hogy egy jó elemzéssel esélyt adha-
tunk valakinek. 
Talán a legfontosabb az életben a po-
zitív hozzáállás – ezt nagyon meg lehet 
tanulni Nagy Ádámtól. Látszik az éle-
tén, a munkáján, és az előadásain is – 
amire továbbra is vár lelkesen és felké-
szülten mindenkit a városi könyvtárba. 

-wk-

Nagy Ádám neve az általa vezetett előadás-sorozattal összefüggésben került 
a répcelaki köztudatba – hiszen a városi könyvtár munkatársai az utóbbi 
hónapokban rendszeresen hívják az érdeklődőket a Mindennapi biológia 
dikcióira. De ki is ez a fiatalember?

Nagy Ádám
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Ennek szellemében dolgoztunk, s meg-
valósulását a következők bizonyítják: 
iskolai tanulmányi átlagunk 4,34, a 
magatartásátlag 4,52. A székhelyisko-
lában csak egy olyan befogadott / nem 
a beiskolázási körzetünkhöz tartozó/ 
tanulót köteleztünk évismétlésre, aki 
az év egy részét szüleivel elköltözve 
más megyében töltötte, és az óriási 
hiányosságait lehetetlen volt pótolni. 
Tanulóink szorgalmát és eredményeit 
mutatja, hogy magas volt a dicséretek 
száma iskolánkban. Majd minden har-
madik tanuló kapott valamilyen (igaz-
gatói, nevelő-testületi, osztályfőnöki) 
dicséretet. A „pozitív visszacsatolás”, a 
motiváció és az akarat erősítése elen-
gedhetetlenül fontos a mai világunk-
ban. A pedagógiai programunknak és 
az egyéni fejlesztési terveknek megfele-
lően történt az egyénre szabott tanul-
mányi munka értékelése és a tanulók 
jellemformálása. Az értékelést mindig 
fejlesztő jellegűnek valljuk, és a biza-
lomra építjük. 

A játékossággal kapcsolatban min-
dent megtettünk, hogy mindennapi 
tevékenységünkben érvényre jusson. 
Két nevelési értekezletünknek is témája 
volt a játék szerepe az oktatás-nevelés-
ben. Szakmai tanulmányi utunk során 
pedig a Komplex Instrukciós Program 
(KIP) alkalmazását tekintettük meg. 
Az idei jelmondatunk a címül válasz-
tott bibliai idézet.

Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere egy évnyitó előtti 
beszélgetésben hangsúlyozta, hogy a 
készülő új alaptanterv egyik kiemelt 
területe a hazafias nevelés lesz. Ta-
nulóinkban tovább kívánjuk növelni 
magyarságtudatukat, hazánkhoz, a lak-
helyhez fűződő érzelmeiket, az iden-
titástudatot. Határtalanul program 
keretében október elején a 7. évfolya-

„…A SZERETET EGYRE INKÁBB GAZDAGODJÉK BENNETEK ISMERETTEL 
ÉS IGAZI MEGÉRTÉSSEL, HOGY MEGÍTÉLHESSÉTEK, MI A HELYES…”

mosok Felvidékre utaznak több napra. 
Egy másik gondolatát is előtérbe vesz-
szük: arra törekszünk, hogy időszerű 
tudás birtokába kerüljenek tanulóink. 
A Sárvári Tankerületi Központ által 
„Akadály nélkül a hatékony tanulásért 
a répcelaki iskolában” címmel, az új 
szaktantermek létesítésére és korszerű 
iskola megvalósítására benyújtott pá-
lyázatához (a kornak megfelelő infra-
strukturális fejlesztéseket megcélozva) 
minden erőnkkel és igyekezetünkkel 
továbbra is hozzájárulunk. Közel 300 
millió Ft-ot fordítanak iskolánk felújí-
tására, akadálymentesítésére az elnyert 
pályázat jóvoltából.

Tárgyi feltételeink: Iskolánk a di-
gitalizáció terén való felszereltsége 
a kompetenciák tekintetében jónak 
mondható, mert az Egészséges Gyer-
mekeinkért Alapítvány támogatásának 
is köszönhetően 8 interakív táblánk 
van, 3 terembe fehér táblát és projek-
tort vásároltak. Épületünkben egé-
szében internet-hozzáférésünk van. 7 
osztályteremben megtörtént a fatáblák 

lefestése és új sötétítő függönyök fel-
szerelése. 2016 őszétől megújultak az 
udvari játékok. Óriási szükség lenne a 
világítás korszerűsítésére. A fűtés kor-
szerűsítésére is nagyon várunk. Az ön-
kormányzatnak köszönjük, hogy fel-
újították már az épület két szintjén is a 
vizesblokkokat. Örülhetünk, hogy bir-
tokba vehettük az évnyitótól kezdődő-
en. Határtalanul örülünk az új sport-
csarnoknak, amely helye lesz a felsősök 
testnevelésóráinak, és egyéb mozgásos 
programoknak. Köszönjük! Az önkor-
mányzat, a sportcsarnok vezetése és a 
tankerületi központ megállapodásának 
köszönhetően megszűnik a tornatermi 
zsúfoltságunk.

Személyi feltételek változása: Az új 
tanévben 318 tanuló van a székhelyis-
kolában, 29 tanuló a tagintézményünk-
ben. 36 pedagógusból áll a tantestület 
a tagiskolában tanítókkal együtt. 

Az új igazgató-helyettesek répcelaki 
kollégák lettek: Király Anna és Varga 
Gizella. 

Új kollégáink névsora: Katona Hel-
ga magyar-német, Makáriné Horváth 
Erzsébet tanító

Pallag Eszter tanító – német nyelv-
oktató, Pollner Kitti magyar-biológia, 
Tamáné Bokor Szilvia biológia-könyv-

Eredményekben gazdag 2016/17-es tanévet zártunk véglegesen augusz-
tus 31-ével, amelynek jelmondatát Klebelsberg Kunó beszédéből válasz-
tottam: „.Én tanuló és szorgalmas, de amellett játékos magyar gyermeket 
akarok….”.

Tornaóra a sportcsarnokban
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tár / Tamási Erőss Tünde Uraiújfa-
lu tanító-fejlesztő / Verrasztó Edina 
földrajz-történelem-fejlesztő tanár. 
Pedagógiai assziszensünk a répcelaki 
Őri-Farkas Anikó.

ÖKOISKOLA vagyunk. A környe-
zettudatos szemlélet kialakításáért és az 
egészségmegtartásért naponta minden 
tőlünk telhetőt megteszünk. A meg-
újítandó Pedagógiai programunkban 
és helyi tantervünk átalakítása során 
is erősítjük diákjainkban az egészséges 
életmód igényét és képességeiket ennek 
megfelelően alakítjuk. Terveink között 
szerepel még: gyógynövény- és fűszer-
kertünk továbbfejlesztése, erdei iskolai 
programokon való részvétel pl. szep-
tember 8-án az Erdővarázs programon 
vesznek részt negyedikeseink a főváros-
ban.; az úszásoktatás a hónap közepé-
től kezdődik a 6. és majd a 2. félévben 
a 4. évfolyamosoknak. Már harmadik 
éve csatlakozunk a Világ Legnagyobb 
Tanórája programhoz, e globális ok-
tatóprojekten keresztül a gyerekek vi-
lágszerte egy időben ismerhetik meg a 
17 Globális Célt. Az idei tanévben az 
élelmiszerekkel, táplálkozási szokások-
kal kapcsolatos fenntarthatósági témák 
kerülnek a középpontba. A program 
kezdőnapján, szeptember 18-án kü-
lönféle zöldségekből pépek és pástétom 
készítését terveztük Molnár Jutkával, 
az Oltalom Alapítvány egyik tagjával. 
A Világ Legnagyobb Tanórájának kez-
deményezéséhez kapcsolódva az álta-
lános iskolák alsó tagozatos diákjai a 
Mesetál rajzpályázaton keresztül megis-
merhetik a táplálkozáshoz kapcsolható 
globális problémákat; a felső tagozatos 
diákok számára készített Sztárzöldség 
interjúpályázatban felhívjuk a gyere-
kek figyelmét a felelős és kiegyensú-
lyozott, tudatos élelmiszerfogyasztásra. 
Szeretnénk a jövőben egy Tündérkertet 
őshonos gyümölcsfákkal. Reméljük a 
tankerület meg az önkormányzat enge-
délyét és támogatását a szülők bevoná-
sával, tanulói munkálkodással.

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS-
KOLA vagyunk. Minden művészet-
re nyitottságot, műalkotások iránti 

érdeklődést, odafordulást szeretnénk 
kialakítani tanulóinkban. Teremtő, al-
kotó képzeletük fejlődjön, érzelmi in-
telligenciájuk kialakuljon, növekedjen! 
Répcelak jó hírét viszik tanulóink a kü-
lönböző országos, megyei és környék-
beli városokban, településeken (Sárvár, 
Beled, stb.) szervezett versenyeken való 
részvételükkel és eredményes szerep-
lésükkel. A művészetiseink évről évre 
kimagaslóan szerepelnek a csepregi és 
a szombathelyi művészeti találkozó-
kon, művészet-oktatási napokon, zenei 
hangversenyeken. 

Arany János, nagy költőnk emlé-
kévében 40 rajzot állítottunk ki, egy 
tucatot elküldtünk a Petőfi Irodalmi 
Múzeum pályázatára, egy makettet a 
kiállításukon ma is szerepeltetnek.

A sporteredményekre is büszkék 
vagyunk. Iskolaújságot adtunk ki az 
év végén. Király Gábort, a válogatott 
kapust köszöntöttük ezzel is ittlétekor.

HITOKTATÁS terén a kialakult 
rend az eddigi jó kapcsolat szerint 
folytatódik. Közös programok: a Re-

Faültetés

formáció 500 és a Szent László jubi-
leumi évének programjai és a tervezett 
Teremtés hete programjai. Az evangéli-
kus gyülekezethez tartozó tanulóknak 
Verasztó János lelkész úr, a katolikus 
tanulóknak Horváth Péter hitoktató úr 
és Aigner Géza plébános úr tartja a hit-
tanórákat. Az uraiújfalui evangélikus 
tanulók hitoktatását Verasztóné Ma-
gyar Melinda lelkésznő végzi. Közösen 
szervezzük idén is /Zöld Béka pályázati 
pénz felhasználásával / a Teremtés hete 
programsorozatot, melyet helyi értéke-
ink megtekintésére szervezett túranap 
zár. 

A répcelaki első osztályosok szep-
tember 1-én, a teremtésvédelem ima-
napján, a tanévnyitó után gyümölcsfá-
kat ültettek az iskola kertjébe, melynek 
mottója Luther Márton gondolata: 
„Még akkor is, ha tudnám, hogy hol-
nap a világ darabokra hullik, elültet-
ném az almafámat.”

Dr. Mesterházyné  
Jánosa Magdolna  
intézményvezető
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ÚJ ÓVÓ NÉNIK A SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁBAN

Ágh Zsófia

Gombos Diána

Buza Nikolett

Horváth Bianka

Ágh Zsófiának hívnak, Ivánban la-
kom. A Soproni Egyetem Benedek 
Elek Pedagógiai Karon végeztem né-
met nemzetiségi óvodapedagógus-
ként. A főiskolai évek mellett, egy 
népi játék, néptánc módszertan kép-
zést is elvégeztem, mivel számomra 
nagyon fontosak a néphagyományok. 
Nagyon szeretek énekelni és zenélni 
is, ezek színesíteni fogják a Manó cso-
port életét, hogy minden nap tánc-
ban-dalban gazdag legyen. 

Horváth Biankának hívnak, 25 éves 
vagyok. Azon szerencsések közé tarto-
zom, akik gyermekéveiket is Répce-
lakon tölthették, és felnőttként sem 
kellett elszakadniuk a gyökereiktől. 
Mindig boldogan emlékszem vissza 
a répcelaki óvodára, hiszen én is itt 
voltam óvodás: itt babáztam, mondó-
káztam, énekeltem, kiabáltam, futká-
roztam, sőt még menyasszonynak is 
beöltözhettem. Akkoriban még nem 
gondoltam, hogy egyszer majd dol-
gozni is itt fogok. Pályakezdő óvoda-
pedagógusként az egyik legfontosabb 
tényező volt számomra, hogy „itthon” 
tudjak letelepedni, ami szerencsére 
megadatott, hiszen idén szeptember-
től a megújult Csicsergő – régi Pipi-
tér – csoport gyermekeinek óvó nénije 
lettem, ahol Dia nénivel együtt színe-
sítjük meg a gyerekek mindennapja-
it. Munkám során a legfontosabbnak 
azt tartom, hogy a kisgyerek a lehető 
legtöbb idejét játékkal töltse, élvezze, 
hogy gyermek lehet. Kacagjon, csin-
talankodjon, érezze, hogy szeretik, 

Gombos Diána vagyok, 25 éves 
Gersekarátról, egy kis faluból szárma-
zom, tulajdonképpen a szerelem ho-
zott a környékre engem. Sopronban 
szereztem a diplomám, mint óvónő. 
Az egyetemi gyakorlati időszakom itt 
töltöttem a helyi óvodában a Pipitér 
csoportban Erzsi néni szárnyai alatt. 

Buza Nikolett vagyok. Beledben 
élek. Idén júniusban szereztem meg 
a diplomámat a soproni Egyetem Be-
nedek Elek Pedagógiai Karán, mint 
óvodapedagógus. A répcelaki Száz-
szorszép Óvoda Hétszínvirág cso-
portjának vagyok az új óvó nénije. 
Szerencsésnek mondhatom magam, 
hogy ilyen hamar el tudtam helyez-
kedni a hivatásomban. Szeretek utaz-
ni, kreatívkodni, és szeretem a termé-
szetet. Fontosnak tartom, hogy a rám 
bízott gyermekek érdeklődőek, vidá-
mak és kiegyensúlyozottak legyenek. és ezek mellett mindenféle, az élet-

hez hasznos készségeket szerezzenek. 
Fontosnak tartom ezek mellett, hogy 
szokásainkat, ünnepeinket megismer-
jék, értéket tudjunk átadni számukra. 
A gyerekek érdekében elengedhetetle-
nül fontos, hogy gondoskodó, gyer-
mekközpontú nevelői légkört teremt-
sen az óvodapedagógus, így a jövőben 
ennek szellemében igyekszem tevé-
kenykedni, hogy az óvodai közösség 
hasznos tagjává válhassak.

Diplomám megszerzése után is fon-
tosnak tartom a szakmai fejlődésem, 
így a munka mellett a tanulást sem 
szeretném mellőzni, szeretnék a ké-
sőbbiek folyamán továbbtanulni. 
Ezen év januárjától az iskola utolsó fél-
évét levelező tagozaton töltöttem, mert 
a Margaréta csoport óvó nénijeként 
dolgozhattam Gángliné Illés Margit 
mellett. Ezalatt az idő alatt úgy gon-
dolom a kolléganőmnek köszönhetően 
rengeteget tanulhattam, tapasztalhat-
tam, mindemellett a szárnyaimat is 
bontogathattam szakmai téren.
Jelenleg a megújult Pipitér csoportban 
dolgozom Horváth Biankával, melynek 
neve Csicsergő csoport lett. A csoport 
életében igyekszünk mindennap a játék 
mellett nagy hangsúlyt fektetni a mesé-
re, mint a fantázia és kreativitás egyik 
építőelemére. Mindemellett fontosnak 
tartom az aktív mozgást és kikapcsoló-
dást, ezért a gyermekek mellett másik 
nagy szerelmem az ugrókötél. Így má-
sok által már ismerős lehetek ugrókötél 
edzésekről, ahová heti rendszerességgel 
várom a mozogni vágyó óvodásokat és 
iskolásokat egyaránt.
Szabadidőm is általában aktívan töltöm, 
nagyon szeretek kirándulni, felfedezni a 
szép természeti értékeket és szépségeket.
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Kezdjük mindjárt a legnagyobb könyv-
tári „ünneppel”, a hamarosan induló 
Októberi Könyvtári Napokkal (októ-
ber 3-7.), ami egy héten keresztül ad 
kikapcsolódási lehetőséget kicsiknek, 
nagyoknak egyaránt. A hét minden 
napján ovis csoportokat látunk vendé-
gül, lesz kiállítás, rendkívüli baba-ma-
ma klub, közös verselés a verskedvelők-
kel, és az elmaradhatatlan Olvasólámpa 
és Mesefészek elnevezésű gyerekfoglal-
kozásaink. Ezekben a hetekben több 
mint 200 látogatóval növekszik min-
den évben a könyvtár látogatottsága.

A hetet kipihenve sem csökkenhet 
munkakedvünk, hiszen visszatérnek 
állandó, havi programjaink, a már em-

MERT KÖNYVTÁRBAN LENNI JÓ

lített Olvasólámpa, Mesefészek, Verse-
kedvelők társasága mellett, nagy szerepet 
vállalunk az Irodalmunk Gyöngysze-
mei, a Répcelaki Szabadegyetem és a 
Mindennapi Biológia előadásain, illetve 
mesefilmekkel szórakoztatjuk a legki-
sebbeket. Számítástechnikai tanfolya-
mokat szervezünk, könyvári programo-
kat bonyolítunk le iskolai osztályoknak 
és ovis csoportoknak egyaránt. 

Nagy örömünkre, szemmel látható 
és statisztikai adatokkal alátámasztható a 
megnövekedett forgalom mind kölcsön-
zés, mind a számítógépek használata 
iránt, mely nagyban köszönhető annak, 
hogy az elmúlt 2 évben sikerült az ösz-
szes elavult számítógépünket lecserélni. 

Jó érzés minden nap gyerekek sokasá-
gával találkozni az emeleten, akik iskola 
után sietnek hozzánk, hogy a legjobb 
gépeket tudják elfoglalni egymás elől. 
Az új könyvek, folyóiratok beszerzésénél 
próbálunk az olvasói igényeknek maxi-
málisan eleget tenni. A 4 legnépszerűbb 
napilap (Vas Népe, Kisalföld, Nemzeti 
Sport, Blikk) mellett, több mint 40 fo-
lyóirat várja a könyvtárlátogatókat.

Már most nagy erőkkel készülünk 
a jövő évi jubileumokra, hiszen 2018-
ban a település 750, a könyvtár pedig 
60 éves lesz, mely alkalomból helytör-
téneti kutatásokkal segítjük a település 
monográfiájának megvalósulását. 

Bízom benne, hogy ezzel a rövid, 
közel sem teljes írással sikerült megy-
győzni a „kétkedőket” és mihamarabb 
a könyvtár látogatói között üdvözöl-
hetjük őket (is)… 

... aki nem hiszi, járjon utána… 
Találkozzunk a könyvtárban!

Boros András
könyvtárvezető

Óriásit tévednek azok, akik azt hiszik, hogy a könyvtárak ideje lejárt, a könyvek 
elavultak, a könyvtár egy unalmas hely. Bizton állíthatom, hogy ez nemcsak, 
hogy nem igaz, de ezek az intézmények talán éppen most élik másodvirágzá-
sukat. Megújulva, átalakulva, új funkciókat kitalálva. Legalábbis Répcelakon 
biztos, hogy így van. Városunk könyvtárában ugyanis a forró, sűrű nyarat, egy 
hűvösebb, de zsúfoltabb, programokkal teli ősz követi.

MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMAJÁNLÓ
Szövő szakkör
Időpont: szerda, péntek 15.00–17.00
Részvételi díj: ingyenes
Vezeti: Szakács Józsefné
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
Részvételi díj: ingyenes
Vezeti: Szabó István
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: 2017. szeptember 27.
Minden kisgyermekes családot szeretettel 
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
Filmklub
Időpont: havonta 1 alkalommal szombaton
Délelőtt mese-, este filmvetítés. Időpont 
és műsor a Répce TV képújságjában és a 
művház Facebook oldalán található.

Nyugdíjas klub kórusa
Időpont: péntek 17.30
Vezeti: Biczó Gábor
Film- és videóműhely 
A filmkészítés és vágás alapjai
Vezeti: Varga Ákos
Jelentkezés: muvhaz@repcenet.hu, 
95/370-211 vagy személyesen a műv-
házban. Első alkalom: 2017. ősz
60 órás angol nyelvtanfolyamok
Csoportok: kezdő, haladó
Részvételi díj: 900,- Ft /óra
Vezeti: Sztastyik Hajnalka
Jelentkezés, megbeszélés:  
2017. október 4. 17.00
60 órás német nyelvtanfolyamok
Csoportok: kezdő, haladó
Részvételi díj: 900,-Ft /óra
Vezeti: Szabó István
Jelentkezés, megbeszélés  
2017. október 4. 18.00 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Nyár a répcelaki Szent István plébánián

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

A kirándulóhét folyamán – a játék és a 
befőzés mellett – az idei évben is a plé-
bánia öt településének nevezetességeit 
fürkésztük. Répcelakon a temetőben 
nyugvó híres személyek élettörténeté-
vel ismerkedtünk, hiszen a jövő évben 
különösen is szeretnénk a városunk 
múltjára irányítani figyelmünket, mi-
vel a település első ismert okleveles em-
lítésének lesz 750. évfordulója. A nyár 
utolsó hónapjában művészeti oktatás-
ban részesülő diákok látogattak hoz-
zánk. Ismerkedtek a várossal, tanultak 
és közben készítették alkotásaikat.

A fiatalok részére a hittantábor 
Sitkén került megrendezésre. Nagy 
élmény volt az együtt töltött idő, a 

lelki közösség megélése, az abba nem 
maradó éneklés, zenélés, az egymásra 
fordított figyelem, a tábor fő témá-
jának, életutunknak megbeszélése, 
gondolataink megosztása, az értékek-
ben való megerősödésünk. Hazaérve 
a vasárnapi szentmisén számoltunk 
be örömünkről. Tudósításunk az egy-
házmegye honlapján és újságjában is 
megjelent. 

Augusztus 20-án a délelőtti szent-
mise keretében emlékeztünk meg el-
kötelezett módon államalapító kirá-
lyunkról, templomunk védőszentjéről. 
Nemcsak szép énekeinket énekeltük, 
hanem Németh Dóra 9. osztályos 
hittanosunk saját versében fogalmaz-

2017. szeptember 17-én a Tolna me-
gyei Sárszentlőrincen Répcelakért ad-
tak hálát. Balassa János halálának 175. 
évfordulóján megemlékeztek az 1784-
ben Répcelakon született evangélikus 
lelkészről, illetve fiáról, a világhírűvé 
vált sebész professzorról Balassa János-

ról. A felemelő ünnepségre meghívást 
kaptak gyülekezetünk és városunk 
vezetői is. Az ünnepi istentiszteleten 
Gáncs Péter a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház elnök-püspöke pré-
dikált, majd dr. Smidéliusz László 
nyugalmazott tüdőgyógyász főorvos 
tartott előadást a Balassa család rép-
celaki eredetéről. Mondandójában 
korabeli anyakönyvi és jegyzőkönyvi 
bejegyzések alapján hitelt érdemlően 
tisztázta, hogy a nagy valószínűséggel 
a reformáció évszázadáig visszavezet-
hető répcelaki Balassa család nem ne-
mesi, hanem jobbágy eredetű. Ennek 
önmagában természetesen nincs je-

lentősége, hiszen Isten előtt egyenlőek 
vagyunk. Annak viszont igen, hogy a 
reformációt követően az evangélikus 
iskolarendszer kezdve a kis falusi is-
kolákon a latin iskolákon át, egészen 
a híres líceumokig komoly hangsúlyt 
fektetett a nehéz sorsú, de tehetséges 
diákok taníttatására. A híressé vált 
répcelaki Balassa család ennek is kö-
szönhette felemelkedését. De azok a 
Répcelakról elszármazott lelkészek és 
tanítók is, akiket nem akadályozott a 
nehéz sors tehetségük kibontakoztatá-
sában.

Verasztó János
lelkész

A tanítást követően a nyolcadik osztályos diákokkal voltunk együtt a nicki 
plébánián. Annak ellenére, hogy hazafelé az eső is elért bennünket, nagy 
élmény volt éjszakai túránk a rába természetházhoz. A fáklyákkal meg-
világított épület, a lekvárok, a szörpök, Répcelak esti fényei, a Kis-Rába 
zsilipje, a mezei nyulak, az őzek, a vadak, az erdő éjjeli hangjai, Dóczi Atti-
lának és segítőinek szíves fogadtatása, elbeszélései lenyűgöztek bennünket. 
A diákokkal még paprikát is palántáltunk a plébániakertben, amit aztán 
egész nyáron át öntözhettünk.

A Reformáció 500 éves évfor-
dulóján sokat lehet meríteni a 
fél évezred alatt fölhalmozódott 
lelki kincsekből. Sokszor nem is 
vagyunk tudatában annak, hogy 
répcelaki őseink között milyen 
nagyszerű emberek voltak. 

ta meg mindnyájunk ragaszkodását 
nemzeti örökségünkhöz. Az esti ün-
nepségről még mindnyájunk ajkán ott 
van a megáldott új kenyér íze. Kialakí-
tottuk elképzelésünket, hogy a Répce-
lak történetét bemutató városi sétaút 
keretében a templom mellet akarjuk 
kiállítani István király idejéből való 
leleteinket, és gyűjtést kezdünk szob-
rának felállítására.

Az ünnepet követő héten nagyon 
elragadó volt a csángó gyermekek 
meghitt és művészi éneke Szent Ist-
vánról, hazánkról, a Kárpátokon túli 
nehéz sorsú testvéreinkről.

Az iskolaév közeledtével örömmel 
fedeztük fel, hogy az a kis almafa a 
templom mellett, amelyet elsőáldozó-
ink ültettek az elmúlt év tavaszán, az 
idén mát öt szép almát termett.

A nyár folyamán részt vettünk a 
környező települések ünnepein, bú-
csúin, falunapi eseményein. Örültünk 
értékeiknek, ápoltuk az egymáshoz 
tartozást.

Aigner Géza
plébános
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Ne kezdjünk öngyógyszerezést! A meg-
maradt, kölcsönkapott gyógyszert ne 
vegyük be! Mindig menjünk orvoshoz, 
aki megállapítja, hogy az adott beteg-
ség igényel-e antibiotikum-kúrát vagy 
sem. A megfázásos tüneteket okozó be-
tegségek zöme vírusos eredetű, ezekre 
az antibiotikum hatástalan. Az orvos 
komplikált esetben a fertőzés helyéről 
vett mintát kitenyésztve célzott terápi-
át ír elő, vagy tapasztalati alapon a leg-
megfelelőbbnek ítélt antibiotikummal 
kezdi meg a kezelést.

Fontos, hogy az antibiotikumot 
mindig az előírt adagban és ideig kell 
szedni! Még akkor se hagyjuk abba, 
ha pár nap múlva jobban érezzük ma-
gunkat. Ez vezethet a betegség kiújulá-
sához és a rezisztencia kialakulásához. 
(Sajnos sok, eddig könnyen kezelhető 
baktérium alakult át olyan „szuperbak-
tériummá”, amelyek előtt tehetetlenül 
állnak az orvosok.) Ha naponta egyszer 

NÉHÁNY SZÓ AZ ANTIBIOTIKUMOK 
SZEDÉSÉRÔL

kell szedni a gyógyszert, azt próbáljuk 
ugyanabban a napszakban, ha több-
ször, azt a nap folyamán egyenletesen 
elosztva. Ez azért fontos, hogy a ható-
anyag mindig megfelelő koncentráció-
ban legyen a szervezetben, így pusztítva 
ill. gátolva a baktériumokat.

Szedjünk probiotikumot! Az anti-
biotikumok a betegséget okozó bak-
tériumok mellett a bélbaktériumokat 
is károsítják. A korszerű komplex an-
tibiotikumos kezeléshez hozzátartozik 
a bélflóra regenerálása is. Már az első 
antibiotikum előtt vegyünk be probio-
tikumot. Ezek jótékony baktériumok, 
segítik visszaállítani a bélflóra műkö-
dését, erősítik az immunrendszert. Ne 
egyszerre, néhány óra teljen el a két be-
vétel között. 

Jó egészséget mindenkinek!
Dr. Varga-Török Viktória

szakgyógyszerész

Hála Flemingnek 1929 óta van fegyverünk a bakteriális fertőzésekkel 
szemben. Az első antibiotikum a penicillin volt, melyet élesztőgombából 
állítottak elő. A kutatás a mai napig szakadatlanul folyik, a baktériumok 
ugyanis átalakulnak, rezisztenssé, ellenállóvá válnak az antibiotikumok-
kal szemben. Ez egy világméretű probléma, melynek során visszatérhetnek 
az antibiotikumok előtti idők, mikor védtelenek voltunk a komoly fertő-
zések ellen. Ennek megfékezéséért mi is sokat tehetünk.

RÉPCELAKRA IS MEGÉRKEZETT 
A TELEKOM SZUPERGYORS  
INTERNETSZOLGÁLTATÁSA

Idén is folytatódik a 
Telekom hálózatfej-
lesztése országszer-
te, Répcelakon több 
mint ezer háztartás számára nyílt 
meg a lehetőség, hogy használ-
hassa a szupergyors technológiát.
Milyen élményeket kínál az új háló-
zat a répcelakiak számára?
¡ Elsősorban szupergyors in-
ternetet, gyorsabban betöltődő 
weboldalakkal, jobb letöltési se-
bességgel; olyan érzést, mintha 
magasabb fokozatba kapcsolná-
nak a számítógépek. 
¡ Szélesebb csatornaválasztékot, 
rengeteg TV-csatornát, valamint 
több képernyőn is elérhető filmköl-
csönzést. 
¡ Interaktív tévézést: itt is elérhe-
tővé vált az interaktív tévézés szá-
mos már meglévő funkciója, mint 
például a megállítható és vissza-
tekerhető élő adás, a felvehető élő 
adás, az elektronikus műsorújság, 
vagy a tévé képernyőjén elérhető 
változatos interaktív alkalmazások.
¡ HD kép- és hangminőséget: az 
élesebb képnek, a digitális hang-
minőségnek köszönhetően még 
élvezetesebbé válik a tévézés.
A Magyar Telekom intenzív, teljes 
mértékben saját erőforrásból meg-
valósított hálózatfejlesztésének 
eredményeképp már több mint 2,9 
millió háztartásban elérhető a lega-
lább 30 Mbps sebességű vezeté-
kes szolgáltatás a Telekom hálóza-
tán. Közel 700 ezer háztartásban 
– köztük Répcelakon – pedig Gi-
gabit-képes optikai hálózat áll ren-
delkezésre. A korszerű szélessávú 
infrastruktúra kínálta előnyökből a 
helyi vállalkozások is profitálnak, 
hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá 
válik működésük, javul a verseny-
képességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével 
párhuzamosan folytatódik a 4G 
mobilhálózat bővítése is, a kültéri la-
kossági lefedettség már meghalad-
ta a 98,4%-ot. A Telekom mobil és 
otthoni szolgáltatásai így már együtt 
nyújtanak feledhetetlen élményeket 
a Répcelakon lakók számára. 
További információ a fejlesztések-
ről a www.telekom.hu/fejlesztes 
weboldalon olvasható.

PB gázpalack a legjobb áron!

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

Ingyenes kiszállítás Répcelak és környékére!
Hétköznaponként: 16 óra után 

Szombaton: 8.00–12.00
11,5 kg PB gázpalack csere: ..........3.950,-Ft
11 kg PB Gáz (KEG palack): ..........3.950,-Ft
23 kg PB gázpalack csere: ............7.900,-Ft

KEGGÁZ Répcelaki Cseretelepe
Répcelak, Széchenyi u. 12.

3.950,-Ft

Fizetett hirdetés

Fizetett hirdetés

Klímatisztítás: 4.000,-Ft
Gépkocsi klímatisztítása: 3.000,-Ft
(kiszállással: 4.000,-Ft)
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A sportcsarnok megnyitóját követően júliusban megkezdődtek az edzések 
a létesítmény falai között: a hónap elején több mint negyven gyermek vett 
részt a kézilabda utánpótlás edzőtáborban, s vendégeink voltak a labdarú-
gótábor kis sportolói is, míg augusztusban saját rendezésű „Kincses erdő 
alkotótábor” nyújtott értékes napközbeni időtöltést a gyerekeknek.

Idén 8 magas öves tanítványunkkal 
vettünk részt a több mint 400 fős 
Nemzetközi Edzőtáborban Balaton-
földváron, ahol a Magyar Válogatott 
vezető trénereivel edzhettünk.

RITMUSVÁLTÁS A RÉPCE SPORTCSARNOK ÉLETÉBEN

RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET 
Edzések földön, vízen és az új dojoban

A Büki TK, a Haladás kézisei és a Swi-
etelsky-Haladás MB1-es futsal csapata 
is nálunk folytatta ill. folytatja edzéseit 
hosszabb rövidebb ideig. A másodosz-
tályban játszó Haladás kézis lányainak 
bajnoki meccsei még több kiváló szom-
bati programot ígérnek.

A közönség számos kosár- és kézi-
labda felkészülési mérkőzésen szurkol-
hatott a nyáron: teltház előtt játszhatott 
a Hypo, amelynek ellenfele a fergeteges 
tempót diktáló Mosonmagyaróvár csa-
pata volt. Lelkes szurkolótáboruk fan-
tasztikus hangulatot teremtett. A legna-
gyobb öröm talán mégis az volt, mikor 
a Répcelaki SE kosár- és kézilabdacsa-
patainak győzelmeire koccinthattunk a 
büfében.

Szeptemberben újabb sebességbe 
kapcsoltunk: délelőttönként az általános 
iskolások testnevelésórái zajlanak, míg 
délután futsal, utánpótlás és felnőtt kézi-
labda, valamint kosárlabda edzésekre ér-

Ez évben már 6. alkalommal tábo-
roztunk közösen a kapuvári Castrum 
Egyesülettel valamint a hozzánk idén 
újonnan csatlakozott budapesti Ippon 
dojoval Balatonlellén. Hat kalandok-
ban bővelkedő napot töltött együtt a 80 
karatéka, csapatunk legifjabb és legidő-
sebb tagjai is képviseltették magukat. 
A fáradtságot sok élmény színesítette: 
a tábori légkör mellett felejthetetlen 
vízi- ill. éjszakai edzés, paintball csata, 

kezők töltik meg a nagytermet. Ezalatt a 
kistermekben karate, kettlebell, aerobik, 
kötélugrás, kétféle jóga várja az érdek-
lődőket. Szeptember harmadik hetében 
itt kerülnek megtartásra a ritmikus gim-
nasztika foglalkozások is. A kis hölgyek 
nagy sikerrel mutatkoztak be a szeptem-
ber 1-jei meccs szünetében. Szintén a 
sportcsarnok lesz majd a helyszíne októ-
bertől az ovis karateedzéseknek is.

Különösen nagy örömünkre szolgál, 
hogy a Vas Megyei Kézilabda Szövetség 
egyik utánpótlás központja Répcelak 
lett, melynek okán több utánpótlás tor-
na is zajlik majd nálunk az őszi hóna-
pokban.

A konditeremben már a nyitás óta 
egymást váltják a lelkes sportolók. Ked-
vező, kombinált tagdíjcsomagokat ve-
zettünk be, ill. szombat és vasárnapi na-
pokon 8-10 óráig csak hölgyeknek szóló 
időszakot hirdettünk meg, ahol Tóth 
Niki személyi edző segítette a kezdeteket.

vidámpark és a „buli hajón” rendezett 
sayonara party voltak talán a legemléke-
zetesebbek. A tábort övvizsga zárta.

A nyár folyamán Csánigon és Hegy-
falun tartottunk bemutatót zenére meg-
komponálva narráció nélkül. A nyár 
egyik legfontosabb eleme az új sport-
csarnokban a Dojo „belakása” volt…

Közös erőfeszítéssel berendeztük a 
termet, felszereltük a zsákokat, tatamit 
fektettünk le, illetve festéssel dobtuk fel a 
hangulatot, bentalvós edzést szerveztünk. 
Ami külön öröm a számomra, hogy a 
versenyzőknek már nem elég a heti 3-4 
edzés, ezért külön munkát vállalva továb-
bi – saját – edzéseket iktatnak be. Az őszi 
versenyszezon nyitó versenye a több év-

Szeptember 30-án kerül megrende-
zésre az V. Rakurai Kupa, a Kyokushin 
Karate területi küzdelmi és formagyakor-
lat versenye, ahol nemzetközi eredmé-
nyeket is elért hazai utánpótlás és felnőtt 
versenyzőknek, köztük természetesen 
répcelakiaknak is szoríthatunk majd.

Számos ötletünk van még a jövőre 
nézve: tervezzük a nagy sikerrel zajlott 
– 60! futót megmozgató – éjszakai futás 
ismétlését ill. többek között foci terem-
torna, streetball napok megrendezését.

Lelkes kis csapatunk örömmel fogad 
bármely ötletet vagy elképzelést.

Igazi öröm látni ahogy délelőtt az is-
kolások által a csarnokba élet költözik, 
látni a délutánokon edzésre igyekvő-
ket vagy az aulában időzőket, mozgás 
közben megfeledkezni a világról vagy 
egy-egy meccsen csapatainkat biztatni. 
Öröm, hogy valóban minden napszak-
ban pezseg az élet a sportcsarnokban.

Keressék a sportcsarnok közelgő 
programjait összefoglaló plakátokat, szó-
rólapokat a sportcsarnok előterében vagy 
kövessék Facebook oldalunkat! Terembe-
osztásainkat online is elérhetik a www.
repcelakisport.hu oldal Tömegsport me-
nüpontja alatt.  Bogdán Mónika

tizedes múltra visszatekintő nemzetközi 
rangadó, a Szolnok Kupa. Egyesületün-
ket Seregély Gyöngyi képviselte, sikeres 
felkészülést követően. A súlycsoportok 
változása miatt a nehézsúlyba váltott, + 
60 kg kategóriában 11 fő lépett tatami-
ra. A 4 közé jutásért könnyedén győzött 
a rutinos szlovák versenyzővel szemben, 
a döntőbe jutás során egy képzettebb és 
rutinosabb ellenféllel szemben maradt 
alul bírói döntéssel. Taktikai fejlődéssel és 
jobb kézmunkával ezen is túl tudna jutni, 
mert erőnlétileg és fizikailag maximálisan 
felkészült. Gőzerővel folytatjuk a készü-
lést a további őszi versenyekre, az U22 
EB-selejtezőre és az Európa Bajnokságra.

Dr. Bogdán Olivér, elnök
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

A Répcelaki Hírmondó aktuális számának megjelenésekor már több bajnoki 
mérkőzésen is túl vannak labdarúgóink és tekéseink, a kosárlabdások, valamint a 
kézilabdások pedig javában készülnek az várhatóan októberben rajtoló idényre. 

Labdarúgás
A nyári tréningeket már új edző, ifj. Tóth 
Zsolt irányításával kezdték meg a megyei 
I. osztályú labdarúgó bajnokság előző sze-
zonjában harmadik helyen záró felnőtt 
labdarúgók. A keret több helyen is válto-
zott a holtidény alatt: hosszú idő után tá-
vozott a csapatkapitányi posztot is betöltő 
Csordás László, és ugyanígy máshol foly-
tatja Farkas Bence és Fazekas Dávid. Az 
érkezők között köszönthettük a Haladás 
U19-es csapatából érkező Kossuth Kor-
nélt, Németh Gábor Kristófot, Németh 
Zoltánt, illetve a Sopronból igazolt Töre-
ki Amandot. A felkészülési mérkőzéseket 
követően elsőként augusztus közepén a 
Magyar Kupában mérette meg magát az 
új szisztéma alapján felálló gárda, amely 
szerencsétlen körülmények között, 11-es 
rúgásokkal esett ki hazai pályán a Vasszé-
csennyel szemben. A keserű szájízzel záru-
ló találkozót követően elrajtolt a bajnokság 
is, a Vép elleni idegenbeli ütközet 1-1-es 
döntetlennel zárult, majd jöhetett az 
újabb kupamérkőzés, ezúttal a Vas megyei 
versenyfutásban, a rivális pedig az Ikervár 
együttese volt. A küzdelmes találkozó a 
vendéglátók 3-2-es, meglepő sikerét hoz-
ta, így sajnos idejekorán búcsúzott ettől a 
sorozattól is a Répcelak. A visszafogott sze-
zonkezdésnek köszönhetően nem feltétle-
nül pozitív hangulatban fogadta a gárda a 
Celldömölköt augusztus végén, és sokan 
már előre nagyarányú vereséget jósoltak a 
fiatal répcelaki különítménynek, ehhez ké-
pest azonban – kis túlzással – győzelemmel 
felérő döntetlennel ért véget a feszült 90 
perc, a mutatott játék, küzdeni akarás pe-
dig több mint bíztató volt a jövőre nézve. 
A döntetlenek és a kupafiaskók után igazi 
megkönnyebbülést jelentett, hogy – kvá-
zi revansot véve a kupában elszenvedett, 
fájó vereségért – Vasszécsenyben sikerült 
begyűjteni a 3 bajnoki pontot (2-1 lett a 
végeredmény), ezzel 3 fordulót követően a 
tabella 9. helyén találtuk a csapatot. A cél 
természetesen az előrelépés, és a dobogó 
újbóli elérése, ez pedig reális célkitűzés az 
erős kerettel rendelkező gárda számára.

Az ifjúsági (U19) csapat körül tovább-
ra is a létszámgondok megoldása jelenti a 
legnagyobb kihívást (ezzel párhuzamosan 
az eredmények sem túl rózsásak, ugyanis 
3 forduló alatt 3 vereség a mérleg), és az 

erőfeszítések ellenére sem egyszerű hét-
ről-hétre kiállítani a bajnokikra az együt-
test. A probléma megoldása folyamato-
san porondon van a vezetőség köreiben, 
és reméljük, belátható időn belül sikerül 
normalizálni a szinte mindenhol, minden 
osztályban tapasztalható helyzetet.

Teke
A labdarúgók után szeptember első heté-
ben a tekések is elkezdték a bajnoki mene-
telést. A továbbra is Kiss Zsolt edző, szak-
osztályvezető által irányított, nem csak 
országosan, de nemzetközi szinten is az él-
mezőnybe tartozó együttes személyi állo-
mányában minimális változások történtek 
a nyáron, miután csak az ifjúsági (U23) 
korosztályból kiöregedő Bertha Martin 
igazolt alacsonyabb osztályba, illetve a 
megszűnő Vasasszonyfa legjobbja, Hor-
váth Zoltán érkezett a Kakuk Levente, ifj. 
Brancsek János, Molnár Pál, Vörös Milán, 
ifj. Móricz Zoltán, Zapletán Zsombor, 
Ritter Tamás alkotta felnőtt különítmény-
hez. A július közepén induló felkészülés 
kifejezetten jól sikerült a játékosoknak 
(hazai tornagyőzelmek, kimagasló egyéni 
eredmények – Zapletán Szentgotthárdon 
714 fáig jutott -, ezüstérmek a csehországi 
nemzetközi versenyen), ez pedig a Ferenc-
város elleni bajnoki rajton is érezhető volt, 
miután az együttes 7-1-es fölényes siker-
rel zárt. A szakosztály sportdiplomácia 
téren is mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a 
2017-18-as szezonban névadó szponzor-
ral gazdagodott a most már hivatalosan 
Répcelaki SE – tekeshop.hu néven szerep-
lő alakulat. A fő prioritás idén is a hazai 
csapatbajnokság, a Szuperliga, ahol minél 
fényesebb éremre pályáznak a játéko-
sok, de fontos esemény az október elején 
Münchenben sorra kerülő NBC-kupa is, 
ahova címvédőként utaznak sportolóink.

A teke utánpótlás-létszáma némileg 
szűkült, így jelenleg 3 versenyzővel (Varga 
Levente, Gombos Balázs, Kuslics Gergely) 
foglalkozik Kiss Zsolt, valamint a felnőt-
teknél csapatkapitányi posztos is betöltő 
ötszörös világbajnok Kakuk Levente.

Kosárlabda
Ha valaki igazán lelkes amatőr sportoló-
kat szeretne látni Répcelakon, annak bát-
ran ajánljuk, hogy látogasson ki a Répce 
Sportcsarnokban sorra kerülő kosárlab-

da-mérkőzésre. A Répcelaki SE újonnan 
alakult szakosztályában a legfiatalabbaktól 
a negyedik X környékén járó sportolókig 
találunk játékosokat, és az októberben 
rajtoló Szombathely Városi-Városkör-
nyéki bajnokságban induló csapat máris 
nagyszámú szimpatizánst gyűjtött maga 
köré. Az alapoktól építkező együttes (a 
szakosztályvezetői feladatokat Németh 
Andor látja el) nagy fába vágta a fejszéjét, 
de a kezdeti döccenők ellenére is töretlen 
kedvvel végzik a Szalai Szabolcs, Silnicki 
Zoltán edzőpáros által dirigált edzéseket, 
és ugyan az első barátságos mérkőzések so-
rán elszenvedtek pár súlyosabb vereséget, 
a Kőszeg elleni történelmi, első győzelem 
(61-51) óriási lökést adott a csapatnak. 

Kézilabda
Ha már a Répce Sportcsarnokban járunk, 
ki kell emelni a kézilabdát. Mint az köztu-
dott, a létesítmény elsősorban ilyen célra 
épült, ennek megfelelően pedig sorra kö-
vetik egymást a különféle korosztályokat 
érintő edzések, felkészülési mérkőzések, 
sőt, nyáron nagysikerű, egyhetes tábort 
bonyolított le az ifj. Turai László szakosz-
tályvezető által koordinált edzői stáb. Az 
utánpótlásra eddig sem lehetett panasz, 
az infrastruktúra színvonalának magas 
szintű emelkedésével pedig egyre több fi-
atalt sikerül a sportág közelébe csalogatni. 
Örömteli eredmény, hogy a helyi gyerekek 
mellett már a megyehatáron túlról is ér-
keznek a foglalkozásokra a kis sportolók.
A hétről hétre formálódó felnőtt női 
együttes – a tervek szerint októbertől – a 
hosszú idő után életre keltett Vas megyei 
bajnokságban fog indulni (a korábbi évek-
ben Győr-Moson-Sopron megyében volt 
kénytelen indulni Mészáros-Varga Bri-
gitta játékos-edző csapata), ahol többek 
között a Bük és a Haladás VSE második 
csapataival fognak csatározni, az elnökség 
reményei szerint minél eredményesebben.

Sporttelep-rekonstrukció
A Répcelaki SE Petőfi utcai sporttelepé-
nek környékén járók egyre több válto-
zásnak lehetnek tanúi, ugyanis folyama-
tosan zajlik a TAO pályázatokon alapuló 
rekonstrukció. Az öltözőkomplexum fel-
újítása során mind kívülről, mind pedig 
belülről látványos és nem utolsó sorban 
energetikai szempontból is fontos válto-
zásokra került sor, a munkálatok pedig 
tovább folytatódnak, ennek keretében 
elkészült például a fedett játékoskijáró, és 
folyamatban van a területet határoló be-
tonkerítés elemeinek cseréje is. 

A Répcelaki Sportegyesület, valamint 
Répcelak sportéletének híreiről, esemé-
nyeiről a www.repcelakisport.hu oldalon 
lehet folyamatosan tájékozódni.

Gallen Ervin, elnökségi tag
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virágágyásokat, hiszen jövőre megkez-
dődik a terület teljes rekonstrukciója. 
Új fasor létesül a Hunyadi utca bal 
oldalán, és a temetőbe is ültetünk há-
rom platánt.

Az Önkormányzattal közösen még 
több zöldfelület, árnyas, ligetes park ki-
alakítást tervezzük. Még több fát terve-
zünk a játszóterekre is, és néhány öreg 
sorfa pótlását, cseréjét is elvégezzük.

A klímaváltozás káros hatásaihoz 
való alkalmazkodás érdekében fontos, 
hogy a beépítések mellett hatványo-
zottan növeljük a zöldfelületek nagy-
ságát. Minél több terebélyes lombú fát 
ültessünk a parkokba, hogy odamene-
külhessünk a tűző nap elől. A tiszta 
levegőjű kellemes klímát a természet 
ingyen szolgáltatja nekünk. Azokat a 
fákat, ami alatt most hűsölünk déd- és 
nagyszüleink ültették, amik alatt uno-
káink, dédunokáink fognak, mi ültet-
jük. Itt és most!

Molnárné Pap Edina
kertészmérnök, ügyvezető

Répcelaki Városüzemeltetési Kft. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a magas 
gyantatartalom miatt tuják, fenyők 
aprítását nem vállaljuk. 

Kizárólag lombhullató fák 1-5 
cm átmérőjű, lehetőség szerint lomb 
nélküli ágait daráljuk le! Az apríté-
kot helyben hagyjuk.

Amíg térségünkben normális időjárás 
esetén május végére 400-500 millimé-
ter csapadék szokott hullani, addig az 
idén ennek alig több mint az egytizede 
érkezett meg. Bár öntözéssel pótolni le-
het a talaj nedvességtartalmát, a légköri 
aszály ellen – ami a burkolt felületek 
közelében még fokozottabban jelent-
kezik – nem sokat tudunk tenni. Az 
útburkolat állandó locsolása költséges, 
erőforrás-igényes.

Az erős napsütés és a száraz levegő 
miatt nemcsak a frissen telepített fák, 
hanem a több évvel ezelőtt elültetett 
példányok is kiszáradtak. Az kővá-
lyúkba ültetett egynyári növények 
gyökerei az öntözés és a meleg együt-
tes hatása miatt szinte “megfőttek” a 
szűkre szabott közegben. Néhány ér-
zékenyebb faj ki is dőlt a sorból, így 
pótolni kellett.

A klímaváltozás miatt az elkövetke-
ző években rendszeresen számítanunk 
kell hasonló, tartós nyári hőségre és 
aszályra. Mivel az időjárást nem tudjuk 
megváltoztatni, alkalmazkodnunk kell 
hozzá. Az idei év tanulságain okulva 
jövőre kizárólag szárazságtűrő növé-
nyeket ültetünk az ágyásokba. Jó ta-

pasztalataink vannak a faaprítékmulcs 
használatával a cserjeágyásokban, ami 
segített a nedvesség-visszatartásban, a 
talaj hűtésében és kordában tartotta a 
gyomokat is. Ezt a jövőben még több 
helyen elvégezzük, és javasoljuk a ker-
tekben is alkalmazni.

A nyár folyamán heves szélviharok 
is lecsaptak Répcelakra, nem kímélve 
az idősebb, illetve törékenyebb ág-
rendszerű fákat (nyár, fűz). A jövőben 
is számítani kell hasonló szélsőséges 
időjárási hatásokra, amit a faülteté-
seknél is figyelembe kell vennünk; las-
sabban növő, állóképesebb fákat kell 
ültetnünk.

Az őszi időszakban a Répcelaki 
Városüzemeltetési Kft. munkatársai 
folyamatosan pótolják a kiszáradt fá-
kat és évelő növényeket. Az egynyári 
virágágyásokat hamarosan fölváltják 
az árvácskák és a tulipánhagymák. 
Fölújítjuk és szárazságtűrő virágzó 
évelőkkel ültetjük be a művelődési 
ház virágágyásait. A butiksoron fel-
tehetően most utoljára ültetjük be a 

A RÉPCELAKI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT. HÍREI
Kíméletlen hôség = még több fát!

ÁGAPRÍTÁS

Az idei nyár soha nem tapasztalt 
forróságot és szárazságot hozott, 
nem kímélve sem embert, se ál-
latot, se növényt. Voltak napok, 
amikor a hőmérő higanyszála 
40 °C fölé kúszott. Ám amíg az 
ember és az állat hűvös helyre 
tudott húzódni, a növényeknek 
egy helyben kellett elviselniük az 
idei nyár megpróbáltatásait.

A Répcelaki Városüzemeltetési Kft. az őszi-téli időszakban újból megkez-
di lakossági ágaprítási szolgáltatását. A szolgáltatás ára 4000 Ft/óra. Meg-
rendelés és időpont-egyeztetés telefonon vagy személyesen, 8 és 16 óra 
között a 06-30-993-2572-es telefonszámon, illetve Petőfi utca 56. 1. szám 
alatti (volt Tsz-irodaház) irodákban lehetséges.
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