
KARÁCSONYRA VÁRVA

Lassan újra ünnepi díszbe öltöztetetjük vá-
rosunkat, kigyúlnak az adventi fények az 
utcákon, az otthonunkban. Lélekmelen-
gető, összetartozást erősítő eseményeknek 
lehetünk részesei, ha részt veszünk váro-
sunk színvonalas rendezvényein. Az isko-
lások Alapítványi estje, az adventi koszorú 
első gyertyájának ünnepélyes meggyújtá-
sa, a betlehemünk melletti eltűnődés, a 
templomi orgonakoncert, kiállítás-meg-

„Jézus Karácsonykor született,
általa terjedt a szeretet
szét a világon, így lett a 
Karácsony SZERETET-ÜNNEP”

(Kondra Katalin)
Kedves verskedvelő társamtól, Katitól 
kaptam tavaly egy szép képet az ün
nepi díszbe öltöztetett főterünkről, az 
előbbi idézettel. Ez a kedves ajándék 
indította el a gondolataimat, amelye
ket most Önökkel is megosztok.

nyitó, a hajnali misék, az istentiszteletek 
áhítata, a városi karácsony… mind-mind 
jó alkalom, hogy a szívünkben is fények 
gyúljanak, erősödjön bennünk a kará-
csony igazi üzenete: a karácsony az öröm-
hír, a békesség, a szeretet ünnepe.

A karácsonynak van egy különleges 
varázsa! Bennünk, emberekben létezik, be-
lőlünk táplálkozik! A mi hitünkből, akara-
tunkból, mert fontosnak tartjuk ezt az ün-
nepet. Fontosnak tartjuk, hogy békében, 
szeretetben körbeülje a család az ünnepi 
asztalt, hisz az ősi írások szerint a szeretet 
kimutatását jelenti, ha ételt adunk és el-
fogadunk. Fontosnak tartjuk a fényt adó 
gyertya lángját, azt a melegséget, amit egy-
más felé sugározunk. Az ajándék vásárlása, 
az ünnepi készülődés izgalma csodálatos, 
a fő hangsúly mégis a szereteten van, azo-
kon a meghitt pillanatokon, amit szerette-
inkkel együtt tölthetünk. Ezt a varázslatot 
érezhettük gyermekkorunkban nagyszüle-
inknél, szüleinknél, ezt igyekszünk tovább-
adni gyermekeinknek, unokáinknak. Hisz 
a felnőttek példaadása az alap, a szeretet, a 
jó szó, a tisztaság, a békesség, a hit, a törő-
dés, a türelem, az önzetlenség lehet a leg-
szebb léleképítő ajándék.

Karácsony a találkozások ünnepe is, 
hisz még erősebben érezzük, hogy szüksé-
günk van egymásra, előtérbe helyezzük az 
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egymásra való odafigyelést. Várni valakit, 
akit szeretünk, nagy öröm! 
A karácsony a szív ünnepe is, „a szív érzi, 
hogy azok is ott állnak veled a karácsonyfa 
körül, akiket a szemeddel nem látsz, és az 
eszeddel nem hiszel.” (Müller Péter)

Karácsony a számvetések, összegzések 
alkalma is, hisz a családok, barátok, kisebb 
nagyobb közösségek átgondolják az elmúlt 
időszak történéseit. Felidézzük a legszebb 
pillanatokat, minden szépséget, örömöt, 
jóságot, elért eredményt elraktározunk, 
hogy ebből is erőt meríthessünk. Váro-
sunk vezetőinek, lakosságának ez az év is 
bőven hozott erőtartalékot, hisz Répcelak 
szépült, létesítményekkel, színvonalas kö-
zösségi rendezvényekkel gazdagodtunk.

Meggyőződésem, hogy ebben a szé-
teső világban különösen nagy szükség 
van a szeretetre. Nem gondolok rózsaszín 
álmokra, hiszen az élet adta egyéni- és kö-
zösségi gondokat nem spórolhatjuk meg, 
de hiszek az életbölcsességben: „Az ember 
végül rádöbben, hogy egész életében csak 
az volt az igazán értékes, örömteli és jó, 
amikor szeretett. És szerették.”

Kívánok a város minden lakójának 
szere tetteljes életet, jó egészséget, áldott, békés 
karácsonyt, örömökben, sikerekben gazdag 
új esztendőt: Mészáros Imréné, a Nyitott Tér 
Közhasznú Kulturális Egyesület elnöke.
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ÁTTEKINTÉS A 2017-ES ÉVBEN 
ELKÉSZÜLT BERUHÁZÁSOKRÓL, 
FELÚJÍTÁSOKRÓL ÉS 
PÁLYÁZATOKRÓL

Sportcsarnok-építés, ravatalozó-átalakí-
tás, egészségház, vizesblokk és járda-re-
konstrukció, új utca kialakítása és fásí-
tás is szerepel az idei évben megvalósult 
beruházási és felújítási munkák között. 
Városunk legnagyobb volumenű beru-
házása a sportcsarnok építése volt. Az 
épület multifunkcionális csarnoktérből, 
hozzákapcsolódó edzőtermekből és ki-
szolgáló helyiségekből áll. A csarnoktér 
függönnyel kettéválasztható 1111 m2 
nagyságú, ahol a fő funkció a kézilab-
da, de kosárlabdázásra, és röplabdázásra 
is alkalmas. A küzdőterem és a fitnesz-
terem egyenként 104 m2, míg a kondi-
terem 66 m2 nagyságú. A földszinten 
kap helyet a 140 m2-es aula és a szur-
kolói vizesblokkok. Az emeleten talál-
ható a közel 200 fő befogadó képességű 
lelátó, az irodák és egy klubszoba. Az 
üzemeltető Répcelaki Sportegyesület 
az „Itt mindig pezseg az élet” szlogenjét 
komolyan vette és meg is valósította. Az 
épületben folyamatosan zajlanak az ese-
mények, rendezvények.
A ravatalozó épületének átalakítása és 
felújítása során igényes kivitelezésben 
a meglévő épület felhasználásával, a 
kegyeleti tér megnövelésével egy mo-
dernebb megjelenésű épület került ki-
alakítása. Fontos szempont volt, hogy 
a szertartások alkalmával a külső térről 
a szertartás nyomon követhető legyen. 
A temető akkor teljes, ha abban a lé-

lekharang is megtalálható. Az idei évtől 
Répcelakon is megszólal, de reméljük, 
csak ritkán…
Jelentős lépés volt településünk életé-
ben, hogy az Egészségházban mindkét 
háziorvosi körzet számára külön rende-
lő blokkot alakítottunk ki. Szeptember-
től már mind a két háziorvos 21. századi 
körülmények között fogadja pácienseit. 
A fogorvosi- és a gyermekorvosi ren-
delőkhöz új vizesblokk is épült.
A leghosszabb időt igénybevevő beru-
házásunk a Tatay Sándor utca és a hoz-
zá kapcsolódó építési telkek kialakítása 
volt. A földterületek megvásárlását már 
2014. évben megkezdtük és az idei év-
ben 13 db építési telket alakítottunk ki, 
ahol a közművezetékek telekhatárig ki-
építésre kerültek. A telkekből 7 db már 
el is kelt. 
Látványos munka volt a Petőfi S. utcá-
ban a járda és folyóka felújítása. Ezzel 
ismét egy kis lépéssel közelebb kerül-
tünk a városias településképhez.
Igazán forró nyár volt az idei. Klíma-
kockázattal foglalkozó szakemberek 
véleménye szerint a forróság ellen a 
települések is tehetnek lépéseket. A leg-
alapvetőbb és leghatásosabb a közterü-
letek, terek, utcák fásítása. Igaz, a lomb-
korona kiteljesedése és igazán árnyékoló 
képessége csak évek múltán alakul ki, 
de valamikor el kell kezdeni. A Széche-
nyi utcában, a Hunyadi utcában, illetve 
a temetőben elültettünk – a Répcelaki 
Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-n 
keresztül – összesen 200 db fát és 600 
db cserjét.

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

A kisebb beruházások között említe-
ném az iskola 1. emeleti vizesblokkjá-
nak a felújítását, aminek a tantestület és 
a gyerekek is nagyon örültek, a butiksor 
mögötti vízvezeték kiváltását, az Avar 
és a Petőfi S. utcát összekötő kis köz, 
önkormányzati tulajdonú bérlakások 
kisebb-nagyobb felújítását, külterületi 
és belterületi utak karbantartását és fel-
újítását, illetve az 1956-os emléktábla 
felállítását.
Támogatásból megvalósult projektje-
ink közül a legelőrehaladottabb álla-
potban a fedett piac építése van. Az 
építkezés látványos része még decem-
ber hónapban megvalósul, amikor is 
a hatalmas méretű ragasztott fatartók 
kerülnek a helyükre. A projekt meg-
valósítására 60 millió forintot nyer-
tünk. 
A „zöld város kialakítása” pályázati 
konstrukcióban elnyert 151 millió fo-
rint támogatásból a butiksor környeze-
tét modernizáljuk. A kivitelezési mun-
kák előreláthatólag a jövő év tavaszán 
indulnak és októberig be is kell fejezni. 
A felújítással célunk egy egységes meg-
jelenésű vásárlóutca létrehozása, ki-
ülő teraszokkal, értékes növényzettel. 
A főút zajától alacsony cserjékkel és 
fákkal beültetett zöldsáv választja majd 
el az üzletsor előtti teret. A sétány mel-
lett zöldfelületekkel tagolt burkolt te-
rek alakulnak ki, mely három helyen 
kültéri vendéglátó teraszként szolgál, 
máshol pedig padok elhelyezésével pi-
henőrészek alakulnak ki. 
A Radó-ház felújítására elnyert 18 mil-
lió forintból az épület külső rekonst-
rukcióját végezzük el a műemlékvédel-
mi hatóság előírásainak megfelelően. 
A kivitelezési munka még az idei évben 
megkezdődött, de a befejezése csak a 
2019. májusára várható.
A következő évtől a szennyvízelvezetés 
területén 1 milliárd forintos beruházás 
valósul meg Répcelak városban, ami 
érinti a hálózatot is és a szennyvíztisz-
tító telepet is. 
Az ivóvízminőség-javító projekt kere-
tében a 340 millió forintos támogatás 
felhasználásával javulni fog településün-
kön az ivóvíz minősége és felújításra ke-
rül a Vízmű épülete. 

Répcelak Város Képviselõ-testülete nevében 
minden kedves répcelakinak szép karácsonyt,  

és sikeres új évet kívánok!
Szabó József 
polgármester
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Befejezésül csak annyit mondanék, 
hogy készüljünk közösen a jövő évre 
sok türelemmel és megértéssel, mert 
településünkön nagy volumenű beru-
házások valósulnak meg.

ÉPÍTKEZÔK FIGYELEM! 
FELHÍVÁS ÉPÍTÉSI TELEK 
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE!

Répcelak Város Önkormányzata ér-
tékesíteni kívánja a Tatay S. utcában a 
979/7 és a 974/1, 4-7 hrsz.-ú összesen 
6 db közművesítés alatt álló építési tel-
keit. Az eladási ár 2.000,-Ft/m2 + Áfa, 
azaz 2.540,-Ft/m2. 
Az értékesítés az igények benyújtása sor-
rendjében történik, melyről Répcelak 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a soros ülésén dönt. A döntést 
követően az önkormányzat az igénylő-
vel adásvételi szerződést köt.
Továbbá árverés útján értékesíteni kí-
vánja a Répcelak Hunyadi utca 958 
hrsz. 1176 m2 nagyságú építési telket, 
melynek irányára 2.188.336,-Ft
Az ingatlanok beépítésével kapcsolato-
san, a szerződéskötés egyéb feltételeiről 
(beépítési kötelezettség, elővásárlási jog) 
és az eljárásról információ a Répcelaki 
Közös Önkormányzati Hivatal Telepü-
lésüzemeltetési és Beruházási Csoportjá-
nál Mérgesné Stampf Ildikótól kérhető.

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLTATÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás Gyermekjóléti Szolgálat rép-
celaki területi irodájában a családgon-
dozó személye megváltozott. 
2017. november 1-től új családsegítő 
látja el a településen a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgálat feladatait Gálo-
vics Gábor személyében
Az ügyfélfogadás helye: A Répcelaki 
Bölcsőde és Idősek Klubja intézmény-
ben működő iroda, 9653 Répcelak, Jó-
zsef Attila u. 20/A 
Ügyfélfogadási idő: szerda: 9-10 óra és 13-
14 óra, csütörtök: 9-10 óra és 13-14 óra
A családgondozó telefonon elérhető: 
hétfőtől-péntekig: 8.00-16.00-ig 
Telefon: 06-30/537-5009
Email: gaborgalovics@gmail.com
Az intézmény nyitvatartási idején túl 
a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti 

Központ készenléti telefonszolgálatot 
működtet, melynek telefonszáma: 06-
30/ 196-9926

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK 
ÉGETÉSE

Répcelak Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a környezet védel-
méről szóló 20/2006.(IX. 15. ) számú 
rendeletének 9. §-a 2017. október 28-
án a következőképpen módosult:
A kerti hulladék kezeléséről a tulajdonos, 
illetve a használó köteles gondoskodni. 
Az évente szükség szerint szervezett és 
meghirdetésre kerülő lomtalanítási ak-
ció során az önkormányzatnak bizto-
sítani kell a lakosságnál keletkező kerti 
hulladékok begyűjtését is.
A város belterületén az avar és kerti hul-
ladékok nyílttéri égetése csak az alábbi 
időpontokban engedélyezett:
- szeptember 1. és november 30.
- valamint február 1. és május 31. kö-
zötti időszakban, vasárnap és ünnep-
napok kivételével naponta 9-19 óra 
között. A határidők kezdő- és utolsó 
napján az égetés végezhető.
A kerti hulladékot csak olyan megfe-
lelően kialakított tűzrakó helyen lehet 
égetni, ahol az égetés hősugárzása kör-
nyezeti kárt nem okoz. 
Az égetendő kerti hulladék nem tar-
talmazhat más kommunális, illetve 
ipari eredetű hulladékot (PVC, egyéb 
műanyag, gumi, festék, állati maradvá-
nyok, veszélyes hulladék stb.).
A napi égetést a reggeli és az esti talajkö-
zeli inverzió (a levegőréteg hőmérsékleti 
változásai) miatt 9-19 óra között szabad 
végezni, szélcsendes időben, cselekvőké-
pes, nagykorú személy állandó felügyele-
te mellett.
Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási 
tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
A tüzelés, a tüzelőberendezés haszná-
latának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg a tűz eloltható. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot le-
het, s az égetés száraz (csapadékmentes) 
és szélcsendes időben folytatható.

FIGYELEMFELHÍVÁS
Az ősz beköszöntével elkezdődik a fű-
tési szezon, ezért szeretnénk felhívni a 

lakosság figyelmét egyes tüzelőanyagok 
használatának veszélyeire és káros hatá-
saira.
A települések levegőminőségének meg-
határozásában jelentős szerepet játszik 
a lakossági fűtés légszennyezőanyag- 
kibocsátása. A leginkább környezetbarát 
fűtési mód a gázfűtés. A fűtési költség 
csökkentése érdekében az utóbbi évek-
ben sokan álltak vissza szilárd tüzelésre. 
Ha fával fűtünk, akkor csak száraz tűzi-
fát (keményebb típusú fafajtákat, ilyen 
a bükk, a tölgy, az akác és a gyertyán), 
fapelletet, vagy fabrikettet használjunk. 
A puhafák levegőtisztaság-védelmi 
szempontból kevésbé alkalmasak tüze-
lésre, így például a fenyőfajták a magas 
gyantatartalmuk miatt vagy a gyümölcs-
fák, melyeknek alacsony a fűtőértékük, 
ezen kívül károsítják a tüzelőberendezé-
sünket, illetve a kéményt. 
Magyarországon a hulladékok háztartá-
si tüzelőberendezésben történő égetése 
több mint 15 éve jogszabályilag tilos. 
A kezeletlen fa és a papír kivételével ti-
los a háztartási tüzelőberendezésekben 
minden hulladék elégetése, beleértve a 
következőket: „kezelt” fa, tehát festett, 
lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, rak-
lapok stb.), rétegelt lemez, bútorlap, épí-
tési fahulladék, színes, „fényes” papírhul-
ladék, PET palack, műanyag hulladék, 
autógumi, használt ruha, rongy, fáradt 
olaj, üzemanyag.
Az előbb említett anyagok elégetésekor 
a bennük található vagy kezelés követ-
keztében felhordott, különböző mérge-
ző vegyületek a levegőbe és a hamuba 
kerülnek, ezáltal szennyezve a környe-
zetet, közvetlenül károsítva saját, gyer-
mekeink és a lakókörnyezetünkben élők 
egészségét.
Fentiek tükrében felhívjuk a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy a levegő 
szennyezésének elkerülése érdekében 
mindenki csak a tüzelőberendezésének 
megfelelő tüzelőanyagot használjon.
További hasznos információk: 
www.futs okosankampany.hu

RÉPCELAK 1268-2018.
A jövő esztendő városunkban az 
építkezés éve lesz. Elkezdődött és 
folytatódik a piac építése, Radó-ház 
felújítása. 
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Tavasszal kezdetét veszi a butiksor 
előtti és mögötti terület teljes felújítá-
sa, az úgynevezett „Zöld város” prog-
ram. A Répcelaki SE sportszállást 
épít a sporttelep területén, rekortán 
futópálya épül az iskolában a műfü-
ves pálya körül. Nagy valószínűséggel 
elkezdődik iskolánk felújítása, a víz-
mű teljes rekonstrukciója, és egy nagy 
szennyvizes beruházás is. Mondhat-
nánk, jó kis „munkás év” lesz 2018. 
A sok munka mellett, ahogy a család-
ban, minden kisebb és nagyobb közös-
ségben, úgy Répcelak város közösségé-
ben is néha meg kell állni, néha időt 
kell szakítani egymásra, ünnepeink kö-
zös megünneplésére. 
2018 jubileumi, ünnepi év is lesz váro-
sunkban. 1268 áprilisából származó ok-
levél említi először településünket Lak 
néven. Jövőre 750 évesek leszünk. Szép 
kort megértünk …
Ezt a jeles évfordulót igyekszünk majd 
méltóképpen megünnepelni. Már az 
idei évben elkezdődtek az előkészüle-
tek. Folyamatban van a történelmünket 
bemutató kiállítás készítése, egy átfogó 
monográfia megírása, kiállítások, ren-
dezvények szervezése. Az egész évet „kí-
séri” majd a 750-es szám, a kiadványa-
inkon, különböző megjelenéseinkben. 
Próbáljuk majd ezt a jubileumi évet 
tudatosan egyfajta városmarketing-épí-
tésre is használni. 
Többször kérjük majd az Önök segít-
ségét (mint ahogy a könyvtár már meg 
is tette a régi fényképek, írásos emlékek 
gyűjtésével kapcsolatos felhívásával a 
képújságban), hogy minél többen érez-
zük magunkénak ezt a szép jubileumot. 
Legyen 2018 az ünneplés éve is. 
Kedves Répcelakiak!
Így az év végéhez közeledve mindenkinek 
meghitt, boldog karácsonyi ünnepeket és 
eredményes, mosolygós új évet kívánok!
Barátsággal: Szabó József

polgármester
A SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATI 
RENDSZER

Mint ismert a magyar önkormányzati 
rendszer az elmúlt években jelentősen 
átalakult. A változás két legfontosabb 
eleme, hogy az általános iskolák fenn-
tartása nem önkormányzati, hanem ál-

lami feladat, a másik pedig, hogy meg-
alakultak a járási hivatalok, így sok ügy 
a településektől kikerült (távolabb az 
emberektől?).
A Polgármesterek Vas Megyéért Egyesü-
let elnöksége elhatározta, hogy előadást 
hallgatnak meg a szlovák önkormányzati 
rendszerről. Az eseményre novemberben 
került sor Répcelakon. Az előadók, Rép-
celak testvértelepülésének, a csallóközi 
Lég vezetői, Szítási Ferenc polgármester 
és Nagy László alpolgármester voltak.
A települési önkormányzati választások 
négyévente vannak. A képviselők szá-
ma ott is a lakosság létszámától függ, de 
van egy alsó és felső szám. Lég lakossága 
2500, a választható létszám hét, nyolc 
vagy kilenc fő, hétnél nem lehet keve-
sebb, kilencnél pedig nem lehet több. 
A két szám között, hogy mennyi, azt a 
település képviselő testülete dönti el. Lé-
gen ez a szám kilenc.
Az alpolgármestert a polgármester 
nevezi ki, nem kell hozzá a testület 
jóváhagyása. Mint köztudott Magyar-
országon is a polgármester jelöli, de a 
testület határozata kell hozzá. Magyar-
országon, szinte minden ciklusban elő-
fordul, hogy néhány helyen, – mivel a 
testület nem értett egyet a polgármes-
terrel, – a választások után jó néhány 
hónappal nem volt alpolgármester.
A települési és a megyei önkormányzati 
választások máskor vannak, mint köz-
tudott, nálunk ugyanakkor. A polgár-
mester fizetésénél van egy törvényileg 
meghatározott alsó határ, ettől viszont 
a testület nagyon lényegesen, adott 
esetben 70-80 százalékkal is eltérhet, és 
általában ez is a gyakorlat, így a szlovák 
polgármesterek fizetése túlnyomórészt 
duplája a magyarországiaknak. 
Légen nincs bölcsőde (nincs rá igény), 
óvoda viszont van. Két iskola működik, 
egy magyar és egy szlovák nyelvű, ame-
lyeket az önkormányzat tart fenn. A la-
kosság 80 %-a magyar, ennek ellenére a 
szlovák nyelvűbe többen járnak.
A szociális ügyek intézése náluk nem az 
önkormányzat feladata, legfeljebb né-
hány esetben az illetékesek kikérik a vé-
leményüket. 
 dr. Németh Kálmán, elnök

Polgármesterek Vas Megyéért Egyesület

ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Biczó Ferencné
Horváth Gézáné

Nagy Ferenc
Őri Béláné

Parádi Józsefné
Pill Tiborné

Pusztai Ferencné
Szántó Jánosné

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Kovács Zoltán és Gyurák Zsanett
Marton Zoltán és Füle Mónika
Haller Roland és Fülöp Adrienn

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Engi Péter és Markovits Dóra  
leánya Mia Dóra

Béres Richárd és Milei Györgyi  
leánya Jázmin

Egyed Tamás és Mészáros Petra  
fia Ármin

Balogh Ferenc és Csizmadia Andrea Katalin  
leánya Melitta Viktória

GRATULÁLUNK!
Sárvár és Kistérsége Többcélú Kis-
térségi Társulás Társulási Tanácsa 
október 13-án a következő díjakat 
adományozta:
Radó Kálmán Kistérségi Közéleti 
Díj:
Dóczi Attila
Sárvári Kistérség Oktatásáért Díj:
Bokor Kálmánné
Horváth Valéria
Sárvári Kistérség Közbiztonságá-
ért Díj:
Őri Tamás
Sárvári Kistérség Szociális Díja:
Simon Csaba
Sárvári Kistérség Polgárainak 
Szolgálatáért Díj:
Biczó Ferenc

-------------------------------------------

Október 14-én osztották kis a Vas 
Megyei Prima Díjakat.
Vas Megyei Prima Közönségdíjasa:
Kiss Zsolt
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Nagy György köszöntőjében a következő 
gondolatokat osztotta meg a szép szám-
mal megjelent kedves vendégekkel:

„Mindig is hittem abban, hogy a 
helyi közösségeknek nem a végtelenben 
találkozó párhuzamosként kell egymás 
mellett létezni, hanem összefogva együtt 

Rendezvényeinken szinte mindig megtelt 
a művelődési ház színházterme.

Egyik alkalommal a családok vetél-
kedtek, máskor a játékos kedvűek kár-
tyáztak, vagy a bálozók vették birtokukba 
a termet. Sokan voltak kíváncsiak Kondra 
Kata répcelaki költőnő bemutatkozására.

Sikeres volt a Répcelaki Egészségnapi 
rendezvény is, amelyet a helyi Vöröske-
reszttel együtt rendeztünk meg. 

dolgozni, és úgy olyan dolgokra is képe-
sek vagyunk, melyre külön-külön nem.”

E gondolatok jegyében zajlott le az 
„Egyesületek a városért” elnevezést kapott 
bál, melynek a művelődési ház nagyter-
me adott otthont. A műsor után a Tromff 
együttes gondoskodott a hajnalig tartó 
fergeteges hangulatról.

Városunk jövőre ünnepli fennállásá-
nak 750. évfordulóját, így a közös dön-
tés értelmében a bevétel is a neves évfor-
dulóval kapcsolatosan kerül felajánlásra.

Jó volt hallgatni és látni, ahogy a csalá-
dok együtt drukkolva végezték kipirultan 
a feladatokat. A teremben hangos biztatás 
hallatszott: Hajrá anya! Siess apa! Szállt a 
lufi, a nevetés, vagy éppen néma csend 
uralkodott a színtéren. Büszkén osztottuk 
ki, és még büszkébben vették át, az érté-
kes ajándékokat.

Nem volt kevésbé érdekes az első 
répcelaki kettős snapszerbajnokság sem. 
Jöttek a jelentkezők, izgalommal várták 
a sorsolást, és megkezdődött a bajnokság. 
Jó hangulatban, kellemes beszélgetéssel 
ötvözték a játék örömét.

Az Egyesületek bálján egy rövidke 
műsor és a vacsora után kezdődött a vi-
gadalom. Táncparkettre lépett a bálozók 
serege. Az egyesületek összefogásának 
köszönhetően a résztvevők számára sem 
lehetett panasz. A bál bevételét jótékony-
sági célra ajánlottuk fel. 

Szeretnénk itt is köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik anyagilag, tom-
bolával, munkájukkal hozzájárultak a 
bál sikeres lebonyolításához.

Áldott, békés karácsonyt és egész-
ségben, sikerekben gazdag boldog új 
évet kívánnak a szervezők: Répcelakért 
Közhasznú Egyesület, Nyitott Tér Köz-
hasznú Kulturális Egyesület, Gazdakör 
Répcelak, Répcelaki Sportegyesület, Rép-
celak Város Bányász Horgász Egyesülete, 
Répcelaki Tűzoltók, Polgárőr Egyesület

Nagyon szép élmény volt Kondra 
Kata bemutatkozása. Kata beszélt éle-
téről, elért sikereiről. Számtalan verset, 
megszámlálhatatlan novellát írt. Remekel 
még a meseírásban is. Sorra nyeri a kü-
lönböző díjakat, írásai jelennek meg. In-
nen is gratulálunk munkájához.

Összegzés. Egy jól összekovácsolódott 
csapat vagyunk. Sok ötletünk van, amit 
szeretnénk a jövőben megvalósítani, és a 
répcelakiak szórakoztatását, tájékoztatását 
biztosítani. 

Karácsony és az év vége közeledtével 
még a többi egyesülettel együtt megren-
dezünk egy városi karácsonyt, és mi is 
„nyugovóra” térünk. 

Ezt a szép nyugodt, örömökben gaz-
dag ünnepet kívánjuk városunk vala-
mennyi lakójának ! 

Szép karácsonyt és boldog új évet!
Vizvárdy Tamásné, egyesületi tag 

EGYESÜLETEK A VÁROSÉRT

HAGYOMÁNYÕRZÉS ÉS HAGYOMÁNYTEREMTÉS RÉPCELAKON 
Hírek a Répcelakért Egyesület munkájáról

Tizenegy év után a hagyományok
tól eltérően nem csak a Répcelakért 
Közhasznú Egyesület szervezte az 
idei városi bált. 

A fenti gondolatok forogtak a fe
jünkben, mikor az itt említett 
programokat terveztük. Olyat sze
rettünk volna „alkotni”, amely
lyel valóban örömöt, maradandó 
élményt és tartalmas szórakozást 
nyújtunk a répcelaki embereknek, 
és mi magunk is büszkék lehetünk a 
cselekedetünkre. Visszatekintve úgy 
érezzük, ez sikerült. 

A Gazdakör Répcelak igyekezett segíte-
ni a gazdákat. 2017. szeptember végén 
részt vettünk az OMÉK (Országos Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás) 
rendezvényén, ahova sok gazda elláto-
gatott. Köszönjük Szabó József Polgár-

mester Úr támogatását az utazáshoz. 
A gazdák sok új ismeretet szereztek.

Karácsony előtt búcsúztatjuk a 2017-
es mezőgazdasági évet, immár hagyomá-
nyos vadpörkölttel, amelynek „varázs-
lói”, mint máskor, most is Kiss János és 

Könczöl András lesznek. Meghívjuk ide a 
polgármester urat, jegyző asszonyt, az il-
letékes bizottság elnökét, és azon hivatali 
dolgozókat, akik munkakörüknél fogva 
segítik munkánkat. Természetesen invi-
táljuk az országgyűlési képviselőt, a megye 
agráriumának vezetőit, falugazdászokat.

Végezetül engedjék meg, hogy egye-
sületünk nevében minden kedves rép-
celakinak szép karácsonyt és sikeres új 
esztendőt kívánjak. 

dr. Németh Kálmán, elnök 
Gazdakör Répcelak 

ALSZIK A MEZÕ
Megtörtént az őszi árpa, őszi búza és a repce vetése. A jövő kenyere Répce
lakon is terem. Most alszik a határ. A november végén esett hó kimondottan 
jó lett volna, ha a szántóföldeken megmarad, de 10°Cig a vetésekkel nincs 
probléma, az alatt már lehet veszteség. Minden növény kellő fejlettséggel 
várja a telet. A kukoricából a termés megfelelő, az ár viszont nyomott volt. 
Ugyanígy a szójánál is. A napraforgó sem volt túl sikeres.
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Kodály Zoltán szerint:
A „Kultúra annyi, mint tanulás; 
megszerezni, színvonalon tartani 
nehéz, elveszteni könnyű.”

Egyesületünk küldetése, hogy elhivatott 
kulturális tevékenységével a képzőművé-
szet, az ismeretterjesztés, az irodalom, a 
komolyzene, és a népzene-néptánc terü-
letén gondozza, ápolja értékeinket. 

Lassan itt az év vége, az éves értékelé-
sek időszaka. Vajon lehetőségeink határain 
belül mennyit tettünk városunk kultúrájá-
nak színvonalon tartása érdekében?

Értékelve 2017. évi tevékenységün-
ket, örömmel adok tájékoztatást arról, 
hogy ismét kedvező évet zárunk, vállalt 
feladatainkat zömében teljesítettük. Tag-
létszámunk nőtt, jelenleg 43 fő. 

A tervezett 29 rendezvényből 25 
megvalósult. 4 rendezvény a kiállító 
művész, illetve előadó előre nem látható 
akadályozottsága miatt maradt el. 

Programjaink megvalósításához meg-
felelő pénzügyi forrást tudtunk biztosí-
tani. Rendezvényeinket főként támoga-
tásokból, adományokból finanszíroztuk. 

Tevékenységünk legfőbb támogatója 
Répcelak Város Önkormányzata, de ki-
használtunk minden profilunkhoz illesz-
kedő pályázati lehetőséget. A 2017. évre 
beadott 6 pályázat közül 5 a nyertes pá-
lyázat. 

Sokszínű programkínálatunkból 
a Répcelaki Művelődési Otthon és 
Könyvtár munkatársaival együttműköd-
ve 9 képzőművészeti kiállítással, 6 sza-
badegyetemi előadással, az Irodalmunk 
gyöngyszemei programsorozat 4 előadá-
sával, a Legyen a zene mindenkié élő ko-
molyzenei hangverseny sorozat 4 előadá-
sával, valamint a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Könyvtár meghívására az Életünk 
irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 
2016. évi tematikus számának bemu-
tatásával, a meghívott vendégek értékes 
előadásaival növeltük a mindennapi élet 
kulturális lehetőségeit, gazdagítottuk 
Répcelak város kulturális életét.

Ümmögő együttesünk a Répcelaki 
Fesztiválra megszervezte a Kis kalinkót, 
és felkérésre felléptek falunapokon, fesz-
tiválokon, és megannyi közösségi ren-
dezvényen. Különösen emlékezetes au-
gusztus 20-i ünnepi szereplésük. Kedves 

műsorral készülnek a Civil karácsonyvá-
ró eseményre is.

Örömünkre szolgál, hogy rendezvé-
nyeink egyre népszerűbbek, látogatott-
ságuk nő. Közönségünk már várja alkal-
mainkat. Rendezvényeinken lehetőséget 
adunk a tanuló ifjúság bemutatkozására, 
szereplésére is. 

Képzőművészeti kiállításaink meg-
nyitóin az Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei adtak zenei műsort, a Galéria 
előterében bemutattuk a grafika és festé-
szet tanszakos tanulók közül 1-1 kisdiák 
munkáit. Tanévzáró hangversenyükön 
apró ajándéktárgyakkal, emléklappal kö-
szöntöttük a legkiválóbb tanítványokat.

Az Ümmögő együttes lelkes kis csa-
patában is ott vannak az általános és 
középiskolások. Az idősebb táncosok 
segítik beilleszkedésüket, tanítják Őket, 
s támogatják tehetségük kibontakozását. 
A Répce-Vidék Nyíló Virágai csepregi 
gálaműsorára meghívták a 2015-ben 
első ízben átadott Üvegrózsa díj tulaj-
donosait, a díjazottak közönség előtti 
bemutatkozására. A gálán az Ümmögő 
együttes is részt vett a közülük díjazott 
3 fő közreműködésével. A közönség – 

NYITOTT TÉR KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET
2017. évi tevékenységének értékelése

Az ünnepségen beszédet mondott dr. 
Bognár Balázs tűzoltó ezredes, a Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója. Beszédében hangsúlyozta a 
tűzoltók összetartozásának fontosságát. 
Megköszönte a megyei hivatásos, ön-

kormányzati, önkéntes és létesítményi 
tűzoltók károk felszámolásánál végzett  
áldozatos munkáját. Az idei találkozó 
egyik kedvelt programja közé tartozott 
a gyermekek próbatétele, ahol közel száz 
kis tűzoltó mutathatta be rátermettsé-
gét, ügyességét, a tűzoltói pályára való 
elhivatottságát, akiket később tisztelet-
beli tűzoltóvá avattak. A rendezvényre 
látogatók a tűzoltók munkáját prezen-
táló, izgalmas gyakorlati bemutatón ve-
hettek részt, de megtekinthették a tűz-
oltók műszaki mentési, alpintechnikai, 
kismotorfecskendő-szerelő bemutatóit 
is. A rendezvényt a tűzoltó gépjárművek 
látványos elvonulása zárta. Az esemény 
jó hangulatban telt, mi sem mutatta 
jobban, mint a csillogó szempárok és a 

fülig érő gyermekmosolyok, amelyek 
nemcsak szüleik, de a tűzoltók napját is 
szebbé varázsolták.

2017. november 18-án 5 fő vett rész a 
Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó és Pol-
gári Védelmi Szövetség szakmai kirán-
dulásán Szlovéniában. Jártak a ljubljanai 
tűzoltóságon és megtekintették a szlové-
niai katasztrófavédelmi kiképzőbázist is.

2017. november 25-én megrendezett 
Egyesületek Répcelakért bálon és a bál 
szervezésében és aktívan résztvettünk.

Az ENEA Pályázaton 1.130.000,- 
Ft-ot nyertünk, melyből tűzoltóink 
részére személyes szakfelszereléseket sze-
retnénk vásárolni.

Horváth Gyuláné
önkéntes tűzoltó

ESEMÉNYEK A TÛZOLTÓKNÁL
Ötszáztizenöt tűzoltó és hatvanöt 
gépjárműfecskendő lepte el Szom
bathely Fő terét október 7én, hogy 
összetartozásuk jelképéül immár 
harmadik alkalommal találkozzon 
hivatásos, önkéntes, önkormány
zati és létesítményi tűzoltó, ahol 
a Répcelaki Tűzoltóság is szép 
létszámban vett részt, képviselte a 
répcelaki lánglovagokat!
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köztük sok répcelaki – nagy tapssal jutal-
mazta szereplésüket. 

Eredményeinkben nagy szerepe van 
programjaink tanácsadóinak, s annak, 
hogy az egyesület vezetői egymást segít-
ve, támogatva, nagy hittel és lelkesedéssel 
végzik munkájukat. Jó a kapcsolatuk a 
város vezetőivel, a tagsággal, rendezvé-
nyeink közönségével. 

Köszönjük önkormányzatunk tá-
mogatását, szakmai tanácsadóink – dr. 

Bokányi Péter PhD irodalomtörténész, 
Garas Kálmán fotóművész, Tóth Csa-
ba Munkácsy-díjas festőművész – segítő 
közreműködését.

Garas Kálmán fotóművész – egye-
sületünk korábbi elnöke – szombathelyi 
életmű kiállítása megnyitóját városunk 
vezetőivel együtt látogattuk meg, mely 
maradandó élményt jelent számunkra.

Az eltelt év eredményei alapján bi-
zalommal nézünk a jövőbe, tervezzük 

programjainkat és szervezzük rendezvé-
nyeinket. Bízunk abban, hogy egyre töb-
ben vesznek részt tevékenységünkben, 
látogatják és adományaikkal, segítő köz-
reműködésükkel támogatják program-
jainkat. Reméljük, hogy kulturális tevé-
kenységünk önkormányzati, vállalkozói 
és pályázati támogatására a továbbiakban 
is megfelelő lehetőség lesz!

Nyitott Tér KKE vezetősége nevében:
Nagy Ferencné elnökhelyettes

09. 09. Az eredményes Szolnok Kupa 
után Jászberénnyel folytattuk a ver-
senyszezont, ahol Bognár Léna ma-
gasabb súlycsoportban is 2. helyen 
végzett.
09. 23án Siklóson rendezett nem-
zetközi ifi junior és U22 felnőtt verse-
nyen Seregély Gyöngyi és Rudi Máté 
kvalifikálta magát az Európa Bajnok-
ságra, Papp Kristóf és Bognár Léna 
2., míg Finta Zelma, Bognár Luca és 
Kovács Gergő 3. lett.
09. 30. A saját szervezésű V. Rakurai 
Kupa volt immáron méltó helyén az 
új sportcsarnokban mindennél na-
gyobb eddigi versenyző létszámmal. 
Bátran elmondhatjuk, hogy a rendez-
vényt mindenki csak dicsérni tudta, 
köszönhetően a sok segítőnek! A ver-
senyzőkön látszott a fejlődés, az oda-
figyelés és a tenni akarás! Formagya-
korlatban II.: Papp Kristóf, Bognár 
Léna, Szabó Balázs, Rudi Máté, Ber-
náth Evelin, III.: Bognár Luca, Finta 
Zelma, Pichler Márk, Csorba Bence, 
Molnár Kinga. Küzdelemben I.: Bog-
nár Luca, Bogdán Brúnó, II.: Papp 
Kristóf, Molnár Kinga, Bognár Léna, 
III.: Finta Zelma, Csorba Bence, Ga-
lambosi Benjámin, Szabó Balázs.

Répcelaki Rakurai Karate Egyesület:

VERSENY VERSENY HÁTÁN, IRÁNY A VB!
10. 07. Dream Cup Budapest. 10 or-
szág 400 feletti induló mellett meg-
szervezett versenyen 7 bronzot hoztak 
a versenyzőink. Mindenki részére egy 
fontos verseny volt, mivel külföl-
di versenyzőkkel tudtunk küzdeni 
és összemérni a felkészültségünket. 
Formagyakorlatban Szabó Balkó, 
Bernáth Evelin, küzdelemben Szabó 
Balkó, Bernáth Evelin, Kovács Gergő, 
Bognár Léna, Galambosi Benjámin.
10. 14. Samobor városában jártunk 
a 22. Branko Bosniak emlékverse-
nyen. A nemzetközi tornán 14 or-
szág 70 versenyzője lépett tatamira. 
Egyesületünket Seregély Gyöngyi il-
letve Bernáth Evelin képviselte. Eve-
lin élete első felnőtt versenyén, ami a 
nemzetközi lett, becsülettel megállta 
a helyét, körmérkőzésben negyedik 
helyen végzett.
10. 21. Magyar Karate Szakszövetség 
Utánpótlás Magyar Bajnokság, 14 
szervezet, 57 sportegyesület, 400 ver-
senyző. Értékes győzelmekkel térhe-
tünk haza... Bernáth Evelin ipponnal, 
felülemelkedve önmagán ezüstérmes 
lett. Papp Kristóf 32-es táblán bron-
zérmes. Továbbá szintén a dobogó 
fokára állhatott Bognár Léna, Kovács 
Gergő és Galambosi Benjámin.
10. 29. Ezt követően Dunaszerda-
helyen – Kovács Kata Zsófia emlék-
versenyen – mutathatták meg a fia-
tal versenyzőink a tudásukat. Nagy 
örömünkre új aranyérmessel bővült 
a csapat, Csorba Bencével! Ezüstér-

Az ősz miről is szólt volna, mint
hogy versenyek versenyek hátán. 
November közepéig majdnem min
den hétvégén valahol versenyen 
vagy edzőtáborban vettünk részt. 

mes lett Bognár Léna és Finta Zelma. 
Papp Kristóf és Bognár Luca bronzé-
remmel térhetett haza.
11. 11. U16, U22 EB Kielce. Jól fel-
készülve indultunk el az Európa Baj-
nokságra. Rudi Máté élete első EB-
jén a 8 közé jutásért könnyedén verte 
bolgár ellenfelét. A 4 közé jutás so-
rán a hazai ellenfél eleinte meglepte. 
A végére erős hajrával egyenlített, de 
sajnos a döntés nem kedvezett neki. 
Nem sok hiányzott a dobogóhoz! 
Gyöngyi címvédőként nehéz teherrel 
érkezett. Nagyon komoly és tudatos 
felkészülés állt mögötte mentális és 
fizikai téren. Küzdelmében végig do-
minált, de sajnos a küzdelem végére 
nem neki lendült magasba a zászló.
11. 25. Budapesten legkisebbjeink 
vettek részt és mutatták meg felké-
szültségüket. A harmadik Bognár 
lány, Bogi, nővéreihez méltóan ma-
gabiztosan utasított mindenkit maga 
mögé és élete első versenyén aranyér-
mes lett. Csorba Gergő szintén bátyja 
nyomdokaiban ezüstérmes lett.
Mondanánk, hogy vége, de nem. Ha-
marosan Várpalotán csattognak majd 
a villámok és a Rakurai Dojo törté-
nelmében először egy világversenyen 
szurkolhatunk Seregély Gyöngyinek 
az Oroszországban rendezett KWU 
Világbajnokságon. 
Az idei évet a már hagyományos övvizs-
gával és vidám klubvacsorával zárjuk.

Dr. Bogdán Olivér
elnök
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Egyesületünk továbbra is hétvégeken, 
rendszeres éjszakai szolgálatot lát el a 
városban, valamint a külterületeken. 
A piacon pénteken szintén rendsze-
res figyelő szolgálatot biztosítunk. Az 
őszi iskolakezdéskor pár héten ke-
resztül segítettük az iskolába igyek-
vő diákok átkelését a főútvonalon. 
Mindenszentek és halottak napján 
a temetőben és környékén láttunk 
el éjjel-nappali figyelő szolgálatot. 

A Márton-napi felvonulás biztosítá-
sában is részt vettünk. Készülünk a 
karácsonyi bűnmegelőzési napokra. 

Ezúton kívánok minden polgárőr 
társamnak és kedves családjának, 
valamint Répcelak város minden la-
kójának, „Áldott, Békés Karácsonyi 
Ünnepeket” és szerencsében gazdag 
„Boldog Új Évet”!

Könczölné Bernáth Ilona
elnök

POLGÁRÔRSÉG HÍREI

Játsszunk el a gondolattal, mi lett 
volna ha… Kiss Zsoltot nem éri üze-
mi baleset 22 évesen, ígéretes teke-
játékosként… Folytatta volna sport-
pályafutását az NB III-as répcelaki 
együttesben, lehet, hogy feljutottak 
volna az NB II-be is. Energiáit lekö-
tötte, küzdeni vágyását valószínűleg 
kielégítette volna a pályán elért tel-
jesítmény. Nem ez volt megírva szá-
mára. Akkor, ott, amellett a bizonyos 
csomagológép mellett állva megválto-
zott minden. 

Nem fájt, nem éreztem semmit. 
A kezem benne volt a gépben, egy jó ne-
gyedóra is letelt, mire ki tudták szaba-
dítani. Kilenc imbuszcsavar fogta össze, 
és nem találták a kulcsot. Amikor kivet-
tem, betakarták, és kimentem az udvar-
ra. Ott ültem egészen addig, amíg meg 
nem jött a mentő. Akkor néztük meg. 
Ránéztem és összeomlottam.

Másfél év küzdelem következett, 
hogy ne veszítse el teljesen az ujja-
it. Egy elszánt orvos, sok drót, hat 
műtét. 

Tudok írni, ha elég vastag a toll. De 
a teke nem ment többé úgy. Azt az uj-
jak végéből kell érezni, és nekem pont az 
nincs. Próbáltam bal kézzel is… elta-
láltam a bábukat, de az a fajta pálya-
futás véget ért.

PORTRÉ: KISS ZSOLT
Répcelakról érkeztem, mesterségem címre: kugli

Mégsem tudott, nem akart a te-
kéről lemondani. A Répcelaknak ek-
koriban az NB-s csapata mellett volt 
megyei másodosztályú együttese is. 
Abban kezdett el játszani. Társai csa-
patkapitánnyá választották, ő pedig 
tanácsaival segítette a játékukat. Szinte 
észrevétlenül edző lett belőle. Amikor 
nagybátyja, Kiss László nem vállal-
ta tovább az első csapat trenírozását, 
Zsoltot kérték fel a helyére. Ekkor kez-
dődött meg az az edzői karrier, mely 
2017-ben megyei Prima-díjat hozott 
számára. 

A kilencvenes évek végén a teke-
szövetség lehetőséget adott nyolc csapat 
számára, hogy megküzdjön az NB I-be 
kerülésért. Mi is köztük voltunk. A ta-
lálkozó Pesten volt, a Fradi pályán. Rép-
celakról egész delegáció utazott velünk. 
Fantasztikus nap volt. Másodikak let-
tünk, és feljutottunk az első osztályba.

A répcelaki tekepálya akkoriban 
nem volt alkalmas élvonalbeli mecs-
csek lebonyolítására, ezért hat éven át 
a megyeszékhelyen – először a Spar-
tacus, aztán a Vaosz pályán játszották 
a hazai meccseiket. 2011-ben aztán 
– egy nagyszabású városfejlesztési pro-
jekt keretében – átadták a felújított, 
nemzetközi normáknak is megfele-
lő, négysávos tekecsarnokot, a csapat 
ezzel párhuzamosan NB I-es bajnoki 
aranyéremmel harcolta ki a tekesport 
legfelsőbb szintjére, a szuperligába ke-
rülés lehetőségét.

Az évek során olyan teke-barátságok 
alakultak ki, melyeknek köszönhetően a 
játékosok jöttek a hívásomra. Fantasz-
tikus emberekkel dolgoztam-dolgozom 
együtt, és csodálatos eredményeket ér-
tünk el. 

Így igaz. Gondoljunk csak a so-
rozatban elnyert négy bajnoki bron-
zéremre, és a 2016-ban megszerzett 
NBC-kupa győzelemre. Mit lehet 
még kívánni ezek után?

Voltak ajánlataim az elmúlt évek 
során bel- és külföldről egyaránt. Nem 
mentem, és nem is tervezem. Én Répce-
lakon születtem, és itt szeretek élni, dol-
gozni. Az életemet kitölti a családom és 
sportom. Imádom mindkettőt. Így kerek 
a világom.

Winkler Krisztina

Kiss Zsolt az Úttörő utca gyermeke 
– mint olyan sokan Répcelakon. 
Közösségi és küzdőszellemét a 
lakótelepi gyerekparadicsom ne
velte, a tekepályára pedig a csa
ládi motiváció vitte. Az építőipar 
szentháromságának fejet hajtva 
kőműves édesapját és festő báty
ját követve az általános után ács
nak tanult. Aztán jött a katona
ság – játék és fejlődés a határőr 
csapatban. Alig húszesztendősen 
került újra haza Répcelakra, sut
ba dobva az ácskalapácsot a sajt
gyárban helyezkedett el, és a te
kecsapathoz is visszatért – immár 
annak meghatározó tagjaként.

Kiss Zsolt
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Valamikor régen Szent Márton ünne-
pével kezdődött az adventi időszak. 
Ez időben az ősz már télbe fordul, a 
természet az anyaföld pihen már. Már-
ton-nap jelentette az őszi betakarítás 
végét, az elszámolás ideje is ekkor volt. 
A kicsik óvónőikkel közösen készülőd-
tek, a Márton-napi szokásokról, ha-
gyományokról bőven hallhattak. Ezen 
a héten az óvodában minden Szent 
Márton legendájához kapcsolódik, rí-
tusjátékok, kézműves tevékenységek. 
A családokat is nagyszerűen invitálták 
az együttműködésre a pedagógusok. Az 
óvodában jól látható a sok-sok gyűjtő-
munka, felajánlás. Az egész heti lázas 
készülődést a hét utolsó napjának ese-
ményei koronázták meg.

Az óvoda apraja-nagyja kivonult 
egy olyan helyszínre, ahol a gyerekek 
ízelítőt kaphattak a régi falusi mező-
gazdasági munkákról, s azokról a já-
tékokról, amikkel eleink gyermekként 
töltötték idejüket. Több mint 40 nagy-
méretű különböző faeszköz segítette a 
gyermekek önfeledt kikapcsolódását. 

HA NOVEMBER, AKKOR MÁRTON-NAP

Arcukon öröm csillogott, nyugodtan, 
egymást segítve próbálták ki egyiket a 
másik után. A teret vidám gyermekzsi-
vaj, és kürtőskalács illata lengte be.

A vásár egész keretét a környékről 
érkező kézművesek minőségi termékei 
adták. Mézeskalácsos, szappankészítő, 
méhész....

A Márton-napi események délután 
is folytatódtak. Az együtt éneklő gyer-
mekek, családok saját készítésű lámpá-
saikkal vonultak az óvodától a főtérre. 

A nagy tér lehetőséget adott arra, hogy 
a felnőttek a gyermekekkel közösen 
játsszák el Szent Márton és a koldus 
történetét. A Márton-hét zárásaként 
az óvoda udvarán Márton-napi tűz 
lobogott, s mi magunk is részesülhet-
tünk Márton jóságából, amit az óvodai 
dolgozói közvetítettek felénk: szeretet-
teljes vendégvárás, meleg ital, és süte-
mény formájában. 

Hála és köszönet érte.
Horváthné Baumgartner Gyöngyi

2002 óta minden esztendőben no
vember 11e jeles ünnep a répcela
ki óvoda történetében.

KARÁCSONYI 
CSODA
Karácsonyra várunk, kiderül az ég
ha adventi gyertyánk meleg lánggal ég,
s míg a hideg éjben hitet keresünk,
betlehemi csillag tündökölj nekünk! 

Mutassad az utat, hol a nagy király
kicsi gyermektestben a földre leszáll.
Hadd vihessünk szalmát, meleg takarót.
Nem hagyhatjuk fázni, ki reményt adott.

Gyertek emberek mind, álljuk Őt körül. 
Látjátok, Jézuska mennyire örül? 
Hogyha mindannyiunk szíve összeér,
tán elolvad jászla széléről a dér.

Pichlerné Kondra Katalin
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Minden évben nagy munka ezt meg-
szervezni. Tudtuk, hogy ez vár ránk az 
idén, hisz osztályfőnökeink már ötö-
diktől kezdve készítettek minket erre, 
de amikor azt mondták, hogy ideje el-
kezdeni a készülődést, mégis átfutott 
rajtunk a bizonytalanság, hogy mi lesz, 
sikerül-e megfelelnünk a feladatnak. 

Már a műsorszámok kiválasztása sem 
volt könnyű. Azt szerettük volna, hogy 
tartalmas, szórakoztató, változatos legyen 
ez az est, és persze azt is, hogy lehetőleg 
mindenki szerepelhessen, és ami még 
nagyon fontos volt mindenkinek, nem 
akartunk lemaradni az előző évfolya-
mok színvonalas és igazán szórakoztató 
produkciói mögött. Nagy felelősséget 
rótt ránk, hogy a lehető legjobban felké-
szüljünk, ne valljunk szégyent, és az estig 
tartó próbák mellett a tanulásról se feled-
kezzünk meg.

Már szeptember végén elkezdték ki-
osztani osztályfőnökeink a szerepeket. 
Ekkor még azt gondoltuk, hogy fölösle-
ges izgulni, még rengeteg időnk van. De 

ALAPITVÁNYI EST 2017

ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK

aztán kiderült, hogy az a rengeteg idő 
pillanatok alatt elszáll.

Az iskolai élet mindennapjai válto-
zatlanul mentek tovább, csak ehhez még 
hozzáadódtak a próbák, és a középisko-
lák nyílt napjai, amelyekre természete-
sen elmentünk, hisz az iskolaválasztás 
is igen fontos, sőt, talán a legfontosabb 
most az életünkben. Így hát voltak 
olyan napok, amikor 10-12 gyerek is 
hiányzott, ezért nehéz volt összehozni a 
próbákat, amik nagyon jó hangulatban 
teltek, de persze voltak olyan pillanatok 
is, amikor fáradtabbak, idegesebbek 
voltunk. Ez a készülődés azért is jó volt, 
mert az egész évfolyam sokat lehetett 
együtt, így nyolcadikra talán teljesen 
összerázódtunk, bár eddig is rendszere-
sen voltak közös programjaink.

Voltak persze nehézségek is bőven, 
hisz például a fekete-fehér táncunkhoz 
csak az utolsó hétvégén sikerült fehér 
leggingseket szerezni (mert hát nincs 
szezonja), de hála egyik osztálytársunk 
ügyes kezű anyukájának, időben elké-
szültek a jelmezek. 

Osztályfőnökeinken kívül több szü-
lőtől és tanárainktól is sok segítséget 
kaptunk.

Ahogy közeledett a nagy nap, egyre 
jobban mentek a műsorszámok, de mi-
kor aztán a zsúfolásig megtelt művelő-
dési házban színpadra kellett lépnünk, 
mindenki rettenetesen izgult. Tanáraink 
igyekeztek megnyugtatni bennünket, 
hogy nem lesz semmi baj, menni fog, 
hisz alaposan felkészültünk, de mi ezt 
csak akkor hittük el, amikor felhangzot-
tak az első tapsok, vagy a közönség jót 

vashatjuk: „Az egészség szavunk azt je-
lenti, hogy valami egész, és ráadásul ég”. 
„Az ég jelenti még a kék eget, az égiek és 
az Isten lakhelyét is, ami viszont össze-
függ az egyensúly – az Egy-en van a súly 
szavával, ahol az Egy maga az Isten”.

Az egészséges életmódra, magatartásra 
törekvés vezet bennünket, amikor min-
den szabadidős tevékenységet felhaszná-
lunk arra, hogy azt gyermekeinkkel le-
hetőleg a friss levegőn mozgással töltsük, 

kacagott egy-egy tréfás jelenet láttán. 
Nagy önbizalmat adott mindenkinek 
az is, hogy a színpad mellől szorítottak, 
szurkoltak a többiek azoknak, akik ép-
pen szerepeltek. Lassan feloldódtunk, és 
boldogan lépett színre az, aki éppen kö-
vetkezett. Az utolsó szám után nagy örö-
met éreztünk: SIKERÜLT! Boldogan 
mentünk vissza a színpadra meghajolni. 
A közönségnek nagyon tetszett a mű-
sorunk, és együtt örültek velünk. Tud-
tuk, hogy szüleink, tanáraink is büszkék 
ránk, és mi is azok voltunk magunkra: 
Igen! Megcsináltuk!

Még a következő napokban is ren-
geteg dicséretet kaptunk. Az alsóbb 
évfolyamosok azt mondták, nagyon 
magasra tettük nekik a mércét.

Jó érzés töltött el minket, hogy 
olyan műsoron szerepelhettünk, ahol a 
zene, a vidámság, a móka, a tánc játszik 
szerepet, és az is fontos, hogy ezzel jó 
célt szolgáltunk.

Szeretnénk megköszönni osztályfő-
nökeinknek a sok munkát, és köszöne-
tet mondunk most mindenkinek, akik 
segítettek abban, hogy a műsorunk 
még jobb, még sikeresebb legyen. Kö-
szönjük a támogatást, a sok felajánlást, 
tombolatárgyakat.

Ez volt a 21. Alapítványi Est az 
Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány 
javára. A befolyt adományokból szép 
új sportszereket, padokat, játékokat vá-
sárolnak az iskola diákjai számára.

Nekünk életre szóló élmény volt. 
Egy csapásra elfelejtettük az összes ne-
hézséget, fáradságot, s ha tehetnénk, 
újra megcsinálnánk. A 8. évfolyam

egészséges táplálkozási ismeretekkel is fel-
vértezve a személyiség- és közösségformá-
lást szeretetben végezzük. A Fény elérke-
zésének várakozással teli időszakában az 
egészségnevelő munkánkról írunk. A ta-
nítás, tanulás során szeretnénk elkerülni a 
tartós stressz állapotát. Ameddig lehetett, 
a napközis időszak tanuláson túli részét 
az udvaron töltöttük. Nagy öröm, hogy 
az öreg fák alatt és a bokrok között jót 
játszhattunk. 

Az Alapítványi Est már régóta 
hagyomány iskolánkban. Ez egy 
egész estés műsort jelent, amelyet 
az Egészséges Gyermekeinkért 
Alapítvány támogatására ren
dezünk, és vidám, szórakoztató 
műsorral köszönjük meg az alapít
vány javára érkező adományokat, 
felajánlásokat. Erre az alkalomra 
mindig a 8. osztályosok készülnek. 
Így voltunk ezzel mi is.

Iskolánk pedagógiai programjá
nak kiemelt területe az egészséges 
életmódra nevelés. A szakórákon, 
a tanórán kívüli munkánkban is 
elsőbbséget élvez, hogy minden 
területen a dolgokat egészében, 
egységében láttassuk és lássuk.

Gyönyörű, képszerű magyar nyelvünk-
ben a Színia Gyó, Gyúlj! (Budapest 
2014. 91. old.) című könyvben ezt ol- 
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Az égbe nyúló fák és kinti lét szépsé-
gét, üdeségét festették le a képzőművésze-
ti tagozatosok a titkárság és az orvosi szo-
bánk belső falának díszítéséül. Gyógy- és 
fűszernövénykert kialakítását is kezdemé-
nyeztünk. Szeretnénk egy „Tündér kertet” 
a jövőben, amelyben az itt őshonos ma-
gyar gyümölcsfafajták meghonosítását 
tervezzük az Iskolakert-hálózaton és Ko-
vács Gyula, országosan ismert gyümöl-
csész segítségével. Iskolában az egészséges 
étkezést a napközisek számára az óvodai 
konyha biztosítja, a többiek számára első-
ként a szülőknek kell ezt tenniük. Óriási 
a felelősségünk, hogy gyermekeink táplá-
ló ételeket egyenek, gyümölcsöt kapnak, 
de azért megengedhetjük, hogy egy héten 
egyszer kürtőskalácsot vegyenek. A sok 
chips és gyorséttermi „kosz(t)” mellett a 
két teáskanál cukrot alig tartalmazó, ha-
gyományosan készülő kürtőskalács nagy 
örömforrás! Adventben mézeskalácso-
kat sütögetünk és gyógyteákat főzünk a 
tankonyhán. Igen-igen örülünk, hogy a 
mozgás, a sportolás lehetőségei az új tor-
nacsarnokkal bővültek. 

Az egészségünkért talán sokszor nem 
is kell tenni semmit; csak szeretetben 
örömteli, nyugodt napokat kellene át-
élnünk; és nem állandóan stresszelni; és 
hagyni magunkat agyonhajszolni a mai 
világ követelte irányvonal szerint. A gyer-
meknek pedig hagynunk kellene az igazi 
gyermekkor megélését! A lelki épülésün-
ket szolgálta, hogy minden országosan 
megünnepelt európai jelentőségű évfor-
dulót megtartottunk iskolánkban. Arany 
János születésének 200. jubileumát, (ün-
nepi faliújság, képzőművészeti pályázati 
anyagok) a Szent László évét ( feladatlapos 
Szent László-kiállítás, legendák tanulása), 
Luther 500 évfordulót (filmvetítések, 
rendhagyó órák és feladatlapos kiállítás).
„Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a 
világ, még akkor is ültetnék egy almafát.” 
Luther szavával zártam annak idején az 
igazgatói pályázatomat is, így teszek most 
is. Kívánom adjon az Úr mindnyájunk-
nak EGÉSZSÉGBEN megélt adventet, 
karácsonyt és új esztendőt!

Dr Mesterházyné Jánosa Magdolna
intézményvezető

Egészséghét  
a 3.b osztályban
November egészségnevelési hónap. Mint 
minden évben, idén is különös figyelmet 
fordítottam a gyerekek egészséges élet-
módra való nevelésére. A hét mottója: 
Ép testben ép lélek. Illetve, feltettem a 
kérdést, mennyire van kölcsönhatásban 
az mentális és a testi egészség. Ezzel a kér-
déssel indítottunk. Megállapítottuk, hogy 
nagyban befolyásolja életünket a lelki álla-
potunk, s csak akkor tudunk teljes értékű 
életet élni, ha érzelmileg is egészségesek 
vagyunk. Gondolattérképet készítettünk 
arról, hogy mi a fontos az egészségmeg-
őrzésben. Kiemelt területet kapott a sport 
és a játék, melynek rendkívüli módon 
örültem. Minden kisgyermek, s jómagam 
is gyümölcsöket, zöldségeket hoztunk, 
melyekből, hogy a gyerekeket idézzem: 
kirakatot készítettünk. Jóízűen fogyasz-
tottuk el a sárgarépát, almát, mandarint, 
narancsot. Lehetőségük volt érdekes, 
nem mindennapi gyümölcsök, mint pél-
dául datolyaszilva, pomeló, gránátalma,  
ana nász kóstolására is. Sőt, az egyik család 
felajánlásával még magyar kiwit is ehet-
tünk. A héten mindenféle finomságot 
kóstolgattunk az Egészséges Gyermeke-
inkért Alapítvány jóvoltából. Gyümölcs-

salátát készítettünk, melyet örömmel és 
jókedvűen ettünk meg. Ebben az évben 
is sikerült újabb kisgyermekeket rávenni a 
gyümölcsfogyasztásra, így már majdnem 
az egész osztályról elmondható, szívesen 
eszik gyümölcsöt.

Bárdosi Katalin osztálytanító

Egészségnevelési nap a 
2.a osztályban
Az egészségnevelési napon célom az volt, 
hogy a gyerekek megismerjék a helyi 
egészségügyi ellátó szerveket, és a hozzá-
juk kapcsolódó helyeket. A kirándulás 
első állomása a helyi mentőállomás volt. 
Itt megismerkedtek a diákok a mentőau-
tó felszerelésével, és a lehetőségekhez mér-
ten ki is próbálhatták őket, pl. ki lehetett 
próbálni a vérnyomásmérőt, a pulseoxi-
métert, a nyakmerevítőt, a vákuum sínt, 
a sztetoszkópot, és még a kimentőszéket, 
és a hordágyat is. Láthattunk defibrillá-
tort, és néhány sebkötözési módot is be-
mutattak a kedves mentősök. A második 
állomás az iskola védőnőjénél volt. Ezen 
látogatás során a gyerekek megtudták, 
hogy mit is csinál egy védőnő, és aki félt 
eddig néhány vizsgálattól, most neki is si-
került ezt a félelmét legyőzni. A harmadik 
állomás a répcelaki gyógyszertár volt. Itt 
megismerkedhettek a tanulók különbö-
ző gyógyteákkal, vitaminokkal, és olyan 
kozmetikumokkal, amiket gyógyszer-
tárban lehet csak kapni. Ezt követően 
bemehettünk laborba, ahol a krémeket, 
és egyéb gyógyszereket keverik ki és ké-
szítik el. A negyedik állomás pedig egy 
helyi zöldségbolt volt, ahol a különböző 
zöldségeket és gyümölcsöket ismerhettük 
meg. Például láttak pagodakarfiolt, grá-
nátalmát, datolyaszilvát, padlizsánt, cuk-
kinit, gyömbért, pomelót. Ezt követően 
visszasétáltunk az iskolába, ahol külön-
böző zöldségek és gyümölcsök (sütőtök, 
szárzeller, sárgarépa, gránátalma, kivi, 
karalábé, ananász, datolyaszilva, pomelo, 
grapefruit, avokádó) kóstolása volt.

Németh Adrienn osztályfőnök

Az őszi programjaink között szerepelt 
a Helyi Értékek Túranapja, ahol előtérbe 
került a gyaloglás mellett az egészséges 
táplálkozás is. Az alsó tagozat minden 
osztályában novemberben egészségneve-
lési programokat szerveztünk, amely a 
3-6. évfolyamosok vetélkedőjével zárult. 
Az úszásoktatás a 6. évfolyamosok számá-
ra élményt adó testerősítő volt, a celldö-
mölki uszodában megtanultak úszni, és 
vízbiztonságot kaptak. A legtöbbet, vagyis 
18 gyöngyöt hozott fel egyik tanulónk a 
vízbeszórt gyöngyök közül, de a társai sem 
igen maradtak le tőle. A következő félév-
ben a 4. osztályosainkkal megyünk úszni. 
A Határtalanul program is az egészséges 
test és lélek kialakulását segítette. Ben-
nünk van az aggodalom a stressz forrásait 
szaporító digitális világ árnyoldalai miatt. 
Az osztályfőnöki órákon túl szakemberek 
segítségével is állandó témánk ez.

1123. évfolyam 4. szám 2017. december



A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Az elmúlt évben nagy öröm volt az éppen 
száz esztendős kereszt méltó, új helyére 
állításakor a rokonoktól megtudni, hogy 
van fénykép az elhunyt fiúról, akinek a 
kereszt emléket állít. Így az idei meg-
emlékezéskor ismertethettük az ő doku-
mentumait is. Mivel 1895. október 1-én 
került bevezetésre a polgári anyakönyve-
zés. Így a galíciai fronton 1915. augusz-
tus 31-én hősi halált halt Lukács József 
születéséről csak a nicki plébániai anya-
könyv tudósít. A gyermek 1895. február 
2-án látta meg a napvilágot, és február 
5-én meg is keresztelték Nicken. Szülei: 
Lukács Mihály földműves és Kóbor Má-
ria a Répcelak 61-es házszám alatt laktak 
a mai Petőfi Sándor utcában. Az 1857-
es kataszteri térképen be is azonosítható 
a házhely, illetve a család szántóföldje a 
Nickre vezető út mellett, amelynek vé-
gében az emlékkeresztet felállíttatták. 
A katona fiú még augusztus 12-én tábori 
levelezőlapot küldött rokonának Vásá-
rosmiskére. Lukács József neve szerepel 
az I. világháborús hősi halottak között.

Forrásgyűjteményünket gazdagítja, 
hogy a Barthodeiszky család által állítta-
tott, és ma a sajtgyárnál lévő kereszt 1820-
as alapító levele is birtokunkba került.

Történelmi múltunk gazdagságát 
szemlélve idézzük fel, hogy szeptember 
17-én Papp Ildikó Katalin, a 86-os autóút 

Mi tagadás, azok, akik beletekintettünk 
ennek a múltnak a kútjába, szinte bele-

szédültünk. Ahogyan elkezdtük a kutató-
munkát, egyre csak újabb és újabb adatok 

emelkedtek fel a mélyből, helyet követel-
ve maguknak a leendő kiadvány lapjain. 
Szándékunk szerint a reformáció kezde-
tének ötszázadik évében, gyülekezetünk 
újjáalakulásának százötvenedik évfordu-
lóján jelenik meg a kötet. De mint az 
olvasó majd láthatja, mélyebben fürkész-
tünk és messzebbre hatoltunk a múlt vilá-

A katolikus plébánia életében 2017 
őszén az első jelentősebb esemény 
talán a Lukácskeresztnél tartott 
megemlékezés volt Szent Kereszt 
Felmagasztalásának ünnepén. 

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?” 
Thomas Mann József és testvérei című regényének különös felütése vissz
hangzik bennem, amikor most kézbe adjuk a RépcelakCsánigi Evangéli
kus Egyházközség teljes múltját feldolgozó könyvünket. 

lehetőségünk, hogy Uraiújfaluban megte-
kintsük a Répcelaki Evangélikus Egyház-
község elődjének is számító újfalui lutherá-
nus gyülekezet múltját bemutató kiállítást.

Régóta várt, örömteli hír volt szá-
munkra Brenner János boldoggá avatá-
sának bejelentése, hiszen a Répcelakon is 
éltek a Brenner család tagjai.

Az ádventi időben lelkünket nemesí-
tően cseng a fülünkben Keresztelő János 
szava: Készítsétek az Úr útját! Az idei év-
ben is a karácsonyi előkészületünk egyik 
nagyon szép eseménye a Szent Család-já-
rás, amikor az ünnep előtt kilenc este 
más-más családnál jövünk össze meghitt 
imára, kifejezve, hogy be akarjuk fogadni 
a szállást kereső Szent Családot, a hozzánk 
érkező Istengyermeket, Jézust.

Az idén szilveszter napja vasárnapra 
esik, ezért az év végi hálaadást a délelőtti 
szentmise keretében tartjuk. Ne legyünk 
restek köszönetet mondani a gondviselő 
Istennek az idei évben kapott sok aján-
dékért!

Aigner Géza
plébános

répcelaki szakaszán végzett ásatások vezető-
je tartott előadást településünk határában 
feltárt őskori régészeti lelőhelyekről.

Szeptember végén az idén is megren-
deztük a hittanos focikupát. A fiú-, lány- 
és szülő csapatok szinte véget nem érő 
küzdelmét ez alkalommal a terménykiál-
lítással és ételkóstolóval egybekötött ered-
ményhirdetés követte. Itt nagy sikert ara-
tott a zeneiskolások kórusa a növényekről 
előadott dalaival.

Liturgikus rendünk szerint október 
első vasárnapján tartottuk a terménybe-
takarítási hálaadást. Az ehhez kapcsolódó 
környezettudatos életre tanító Teremtés 
Hetének programjaiba nagy aktivitással 
kapcsolódtunk be. A hittanos gyerme-
kekkel tartósítómentes befőtteket készí-
tettünk. Az általános iskola helyi értéke-
ket bemutató programjában gyönyörű 
háztáji gazdaságokat kerestünk fel, Bib-
lia-kiállítást, helyi egyházi gyűjteménye-
ket tekintettünk meg.

Ebben az évben is elzarándokoltunk 
az újhídi kápolna búcsúi szentmiséjé-
re. Talán ennyien még nem is voltunk 
egy évben sem, mint az idén. A harma-
dik osztályosoknak megtartottuk, az első 
szentáldozásra való felkészülés bevezető 
szertartását, és gyakorlati előkészületbe 
kezdtünk, hogy egy éltre szólóan elsajátít-
sák a szentségek vételének mikéntjét.

Az alsó tagozatos gyerekekkel lam-
piont készítettünk a Márton-napi fel-
vonulásra, és a „Legyen ön is milliomos” 
vetélkedő mintájára adtunk számot Már-
tonhoz kapcsolódó ismereteinkről.

A reformáció emlékévéhez kapcsoló-
dó megemlékezések során többször is volt 

Ünnepi szertartásrend a répcelaki 
katolikus templomban
December
24. 21.00 karácsonyesti szentmise a hitta-
nosok betlehemes játékával
25. 09.30 Szentmise karácsony napján
26. 09.30 Szentmise karácsony másnapján
Családok megáldása
31. 09.30 Év végi hálaadás
2018. Január
01. 09.30 Szentmise újév napján
06. 16.45 Szentmise vízkereszt ünnepén
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A GYÓGYSZEREK HELYETTESÍTHETÕSÉGE,  
AVAGY A GENERIKUMOK VILÁGA

Az originális (eredeti) és generikus (má-
solat) gyógyszerek közötti különbség a 
kifejlesztésükben rejlik. Az originális ké-
szítmények újonnan kifejlesztett ható-
anyagok, melyek több éves kutatómun-
ka, illetve dollármilliárdok eredménye. 
Az új hatóanyag szabadalommal védett 
20 évig, azaz ebben az időszakban más 
gyártó nem forgalmazhat ilyen ható-
anyagú készítményt. Az oltalom lejárta 
után azonban szabadon gyárthat bárme-
lyik gyógyszergyár ilyen hatóanyag-tar-

talmú gyógyszert. A generikus gyógy-
szereknél már nincs szükség költséges 
kutatómunkára, hatástani stb. vizsgá-
latokra, így előállítási költsége sokkal 
alacsonyabb, ami a fogyasztói árban is 
megmutatkozik.

A generikus gyógyszereknek egy 
bioegyenértékűségi vizsgálaton kell iga-
zolniuk megfelelőségüket. A hatóság 
± 20% eltérést engedélyez, tehát két 
generikum közötti eltérés akár 40% is 
lehet biohasznosíthatóság tekintetében! 
A generikumok ugyanazt a hatóanyagot 
tartalmazzák, ugyanakkora mennyiség-
ben, azonban a segédanyagokban lehet 
eltérés s erre a betegek eltérő módon 
reagálhatnak!

Összefoglalva tehát: teljesen elfogad-
ható ha egy beteg generikus gyógyszert 
kap egy adott betegség kezelésére, és az 
jól hat. Kérheti is a gyógyszertárban az 
„olcsóbbik” gyógyszert. Ha azonban egy 

korábban megfelelően ható originális 
gyógyszer helyett generikusat kapott, 
és nincs megelégedve a hatással, akkor 
megfontolandó az eredeti készítmény-
hez való visszatérés. Tehát nem kell félni 
a generikumtól, egy olcsóbb ugyanolyan 
hatóanyag-tartalmú gyógyszert kapunk, 
de az is előfordulhat, hogy nem vagyunk 
elégedettek vele, ilyenkor nyugodtan tér-
jünk vissza a megszokott készítményhez. 

Vannak azonban bizonyos úgyneve-
zett szűk terápiás ablakkal rendelkező 
gyógyszerek, melyeknél kis eltérés is 
súlyos mellékhatást okozhat. Ilyenek 
egyes antidepresszánsok, antiepileptiku-
mok, véralvadásgátlók, szívritmuszavar-
ra ható szerek. Ilyen esetben ha váltani 
szeretnénk az olcsóbb generikumra előt-
te egyeztessünk a kezelőorvossal!

Jó egészséget mindenkinek!
dr. Varga-Török Viktória

szakgyógyszerész

A gyógyszertárakban gyakran el
hangzik hasonló mondat: „Ezt a 
gyógyszert nem tudom most adni, 
de más néven ugyanilyen a ható
anyagú készítménnyel tudom he
lyettesíteni”. A beteg gyakran nehéz 
döntés előtt áll, főleg ha már egy 
ideje a megszokott gyógyszerét szedi.

Ünnepi istentiszteletek az evangéli
kus templomban:
December
24. 18.00 óra Ünnepi istentisztelet gyermek-
műsorral
25. 10.00 Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
26. 10.00 Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
31. 18.00 Óévet búcsúztató istentisztelet 
2018. Január
01. 10.00 Újév napi ünnepi istentisztelet úr-
vacsorával
06. 10.00 Vízkereszt ünnepe - istentisztelet

gába, mint pusztán az utolsó százötven év. 
Éppen tízszer ennyi időt fog át az egyház- 
és gyülekezettörténeti munka. Micsoda 
időbeli mélység! Igen, történelem, de a 
különlegességét az adja, hogy a mi tör-
ténelmünk, a mi történetünk. A Répce-
lakon, Csánigon, Nicken és a környéken 
élő evangélikusok családjának története.

Illő, hogy ezért a közös múltért min-
denekelőtt Istennek adjunk hálát. Neki 
köszönjük azt, hogy egyáltalán vagyunk. 
Más emberi magyarázat tudniillik nincs a 
jelenünkre. Ha majd a 17. század esemé-
nyeit olvassuk, magunk is meggyőződhe-
tünk erről. Onnan nézve csoda, hogy a 
könyvben látható gazdag fényképilluszt-
rációról további evangélikus évszázadok 
néznek ránk. 

Indokolt továbbá a köszönet gyüleke-
zetünk tagjainak. A sárguló fényképekért, 
egy-egy előkerült fontos egyházi iratért, 

féltve őrzött kincsekért. A szív mélyén 
őrzött emlékekért, melyek az írásba fog-
lalással bennünket is túlélnek. Köszönjük 
a sok technikai segítséget: a számítógép 
klaviatúrájának kitartó ütögetését, az év-
százados kéziratok olvashatóvá tételét, a 
fáradtra olvasott szemek pontosságát, a 
hűséges szöveggondozást. Név nélkül 
mindenkinek. 

Azaz egy nevet mégiscsak külön kell 
említenünk: dr. Smidéliusz Lászlóét. E 
sorok írója nem tud elfogultság nélkül 
köszönetet mondani neki, de ez a körül-
mény semmit sem von le munkájának 
tárgyilagos megítéléséből. Répcelak szü-
lötteként szinte gyermekeként tekintett 
formálódó könyvünkre. Igazán jó volt 
vele dolgozni.

Most, hogy elengedjük kezünkből 
a korántsem hiánytalan és minden bi-
zonnyal – legjobb szándékunk ellenére 

is – töredékes munkát, és odahelyezzük 
családjaink asztalára, az a vágyunk, hogy 
az az öröm járja át az olvasót, mely fo-
lyamatosan éltette e könyv szerkesztőit 
is. Meggyőződésünk, hogy mindenre, 
így e könyv születésére is egyetlen ma-
gyarázat van: „Csak az Úrnak nagy ke-
gyelme…” 

Verasztó János lelkész
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Kézi, futsal, kosárlabda, kicsik és 
nagyok: a hideg hónapokban is tel
jes gőzzel üzemelt a Sportok Ott
hona Répcelakon.

PEZSEG AZ ÉLET A SPORTCSARNOKBAN

Az őszi hónapokban is nap nap után élet-
tel volt tele Sportcsarnokunk. A nagyka-
bátos időszak ellenére is ugyanolyan lel-
kesedéssel járnak hozzánk délelőttönként 
az iskolások, míg délután a csapatsportok 
töltik meg falainkat. A zordabb időjárás 
okán már az utánpótlás labdarúgók is a 
kellemes, védett melegben edzenek.

Újra számos meccsnek örülhettünk: 
kézilabdásaink, kosarasaink mellett a Ha-
ladás és lelkes szurkolói, valamint férfi- és 
női futsal csapatok hódoltak itt egy-egy 
mérkőzés erejéig szenvedélyüknek.

Több utánpótlás kupa is megrendezés-
re került az elmúlt időszakban, kis kézilab-
dások és futsalosok meccseltek és vitték 
haza magukkal létesítményünk jó hírét. 
Mindig nagy öröm számunkra azok elis-

merése, akik egy-egy tornára sportolóként 
vagy szurkolóként érkezve először lép-
nek falaink közé; s büszkén mondhatjuk, 
hogy elismerésből nincsen hiány. Egyre 
nő visszatérő bérlőink száma, s tapasztal-
juk, hogy egymásnak is örömmel ajánlják 
sportcsarnokunkat.

December 2-ával elérkezett ideiglenes 
vendégeink, a Haladás kézilabdásainak 
utolsó „hazai” mérkőzése az őszi szezonban. 
A Répce Sportcsarnok munkatársai kelle-
mes hangulatú összejövetelen búcsúztak a 
gárdától, melyen a lányok nagy örömmel 
fogadták polgármesterünk, Szabó József 
figyelmességét, egy-egy Répcelak képes-
könyvet. A szombathelyi Haladás Sport-
komplexum megnyitásával a csapat végre 
beköltözhetett új otthonába, ám ennek 
ellenére a továbbiakban is heti szinten ta-
lálkozhatunk majd velük nálunk. Színvo-
nalas mérkőzéseik mellett talán a rajongóik 
által megteremtett fergeteges meccshan-
gulat fog majd hiányozni, ám szerencsére 

nem kell messze utaznia annak, aki a tava-
szi szezonban is nyomon szeretné követni 
Kovács László amazonjainak játékát.

Újfent nagy sikerrel került megrende-
zésre a 2. VJS Transz éjszakai futás, ahol 
29 sportoló rótta lelkesen a köröket, majd 
pihent meg a forralt bor- és teaillatú Rép-
ce Sportcsarnokban.

Az év utolsó hónapjában több nagy-
léptékű rendezvény is megrendezésre 
kerül, örömmel mutatjuk meg újabb és 
újabb arcunkat: két és félszáz vendéges 
céges évbúcsúztató és a Magyar Kézilabda 
Szövetség egy kiemelet bankettje mellett 
a két ünnep között megrendezésre kerü-
lő, pénzdíjakkal kecsegtető Szilveszteri 
teremfoci-kupa, melyre december 17-éig 
van még nevezni lehetőség.

Keressék a sportcsarnok közelgő prog-
ramjait összefoglaló plakátokat, szórólapo-
kat az aulánkban vagy kövessék Facebook 
oldalunkat! Terembeosztásainkat online is 
elérhetik a www.repcelakisport.hu oldal 
Tömegsport menüpontja alatt.

Bogdán Mónika

Voltak ünnepi beszédek: múltat idézett az 
alapítás korának polgármestere, jövőképet 
festett a regnáló városvezető, átadásra ke-
rült egy megtisztelő, munkánkat méltató 
oklevél a megyei közgyűléstől. Nekem is 
szólnom illett, mint egyik alapító tagnak, 
és mint szakmai vezetőnek. Dilemmáz-
tam előtte: miről is beszéljek? Meséljek a 
történetünkről, emlegessek személyeket, 
idézzem fel a fejlődés folyamatát? Jobb öt-
letem támadt. A szakmáról beszélek. Erről 
a gyönyörű és nehéz hivatásról, mely meg-
ragadott és fogva tart. Melyért élek-halok. 

Régen úgy hívtak minket: krónikás. 
Az a személy, aki leírta, megörökítette a 
csatákat, a királyok uralkodásának tör-
ténetét és a hősök tetteit. Ez a hivatás 
egyidős az emberiséggel, kezdetektől 
fogva az ember alapvető vágya volt, hogy 
nyomot hagyjon – gondoljunk csak a 
barlangrajzokra, a másoló szerzetesek-
re, vagy akár az énekmondó bárdokra. 
A történelem írott forrásait mind-mind 
szakmánk elődjei hozták létre. Az adott 
korok tudósítói – ha úgy tetszik: újság-
írói. Mára – mint oly sok minden az em-
beriség története során – ez a tevékenység 

KRÓNIKÁSNAK LENNI RÉPCELAKON 
– szerkesztôi jegyzet -

is megváltozott. A tankönyvek szerint a 
hírek közlésének mestersége a nyilvános-
ság felé az erre rendelkezésre álló médiu-
mok – újságok, televízió- és rádióadások 
valamint az internet útján. Az újságírás az 
egyik alapvető emberi jog, a szólásszabad-
ság gyakorlásának a legfontosabb eszköze. 
Igen, fontos feladatunk ez is. Mégis úgy 
érzem, hogy útközben elveszett a lényeg. 
Én úgy hívom: emlék-képzés. Hogy még 
mindig krónikások vagyunk. Ma már 
filmre vesszük, lefotózzuk, leírjuk az ese-
ményeket és az embereket. Közzétesszük, 
posztoljuk képeinket, írásainkat. De még 
mindig emlékeket hozunk létre. Emlé-
keket, melyek túlélnek minket és utóda-
inkat. A mondás úgy tartja, az időt nem 
lehet megállítani. Aki a kamera mögött 
áll, vagy azzal szemben tudósít, az erről 
másként vélekedik. Elkapjuk az élet múló 
pillanatait és megőrizzük azokat. Nem-
csak szép, de felelősségteljes hivatás is a 
miénk. Hadd idézzem itt Vas megye leg-
ismertebb újságírójának, Dr. Kuntár La-
josnak szavait: „Újságírói magatartásom-
ban én csak az igazsághoz ragaszkodtam.” 
Ez nagyon fontos gondolat, és szakmánk 
nagy felelőssége, mert ezek a lenyomatok 
saját korukban befolyásolják a társada-
lom véleményét, aztán meg fennmarad-
nak, és mesélnek rólunk az utókornak. 
Répcelakon többféle sajtótermék is volt 

már korábban is – de az intézményesí-
tett emlék-képzés 1997-ben kezdődött 
meg. Akkoriban e sorok írója elsőéves 
főiskolás volt az ország egyik első állami 
kommunikáció szakos képzésén – ahogy 
az újságíró szakot hivatalosan nevezik. 
Néhányunknak – hozzám hasonló pa-
raméterekkel rendelkezőknek – szóltak, 
hogy indulna a helyi televíziós csatorna 
– lenne-e kedvünk beszállni? Hogyne lett 
volna! Az ország ekkor élte át a kereske-
delmi televíziózás kezdeteit, és minden-
hol helyi csatornák indultak. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy mi együtt tanultuk a 
szakma elméletét az ország gyakorlatával. 
Büszke vagyok arra, hogy a Répce TV a 
kezdetektől fogva szerkesztett műsorral 
dolgozott. Arra is, hogy az analóg – di-
gitális váltást képesek voltunk olajozottan 
adaptálni – teljesen autodidakta módon. 
Arra is, hogy a megyei média a kezdetek-
től fogva számolt velünk: rendszeresen 
adunk anyagokat a megyei összefoglaló-
ba, a Vasi Kaleidoszkópba, és a megyei 
napilap is sokszor támaszkodik ránk. És 
most legutóbb arra, hogy sikerrel belép-
tünk az online világba, naprakészen és 
teljes körűen informálunk a világhálón is. 

Ma kommunikátornak, televíziós, il-
letve webes újságírónak hívnak minket. 
De mégiscsak krónikások vagyunk.

Winkler Krisztina

Közeledik a Répce TV megalakulá
sának 20. jubileuma – ünnepséget 
szerveztünk. 
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

A Répcelaki Hírmondó legutóbbi, szeptemberi számának megjelenésekor 
még csak az előzetes esélyeket latolgathattuk azzal kapcsolatban, hogy a 
Répcelaki Sportegyesület csapatai, sportolói hogyan szerepelnek majd a 
2017es őszi idényben, mostanra pedig – ahogy mondani szokás – „lehullt 
a lepel”, és kiderült, hogy a szakosztályok milyen úton haladnak, és milyen 
pozíciókat célozhatnak meg a bajnokságok végére.

Kosárlabda
Kezdjük az év végi kvázi számvetést az 
egyesület legújabb szakágával, a kosárlab-
dával. Korábban már beszámoltunk róla, 
hogy lelkes helyi és környékbeli fiatalok 
megkeresésére – a Répce Sportcsarnok 
elkészültének apropóján is – a Répcelaki 
SE elnöksége elindította hosszú és vélhe-
tőn sok akadállyal nehezített útjára a férfi 
kosárcsapatot. Az már a nyári felkészülés 
előtt is tudható volt, hogy a megyei ver-
senyfutásnak számító, rutinos együttesek-
kel tűzdelt Szombathely városi, város kör-
nyéki amatőr bajnokságba nevező gárdára 
nehéz összecsapások várnak majd a szezon 
során, és eddig – eredmény szempontjá-
ból – nem is termett túl sok babér a csa-
patnak. Lapzártánkig 6 mérkőzésen lépett 
pályára a különítmény, és sajnos minden 
esetben pontszerzés nélkül zárt, azonban 
a türelem, a sportág felé mutatott alá-
zat, a fokozatos építkezés idővel biztosan 
győzelmekben is meg fog mutatkozni, a 
sikerek elérésben pedig nagy része lehet a 
hazai mérkőzéseken rendre szép számban 
megjelenő szurkolóknak is. 

Kézilabda
Ha az előző fejezetben említésre került a 
Répce Sportcsarnok, maradjunk tovább-
ra is a város legújabb létesítményében. 
Bizonyára sokakat meglepett, hogy a 
Répcelaki Hírmondóban is beharango-
zotthoz képest mégsem a Vas megyei, 
hanem ismét a Győr-Moson-Sopron me-
gyei bajnokságban indult el a felnőtt női 
kézilabdacsapat, ennek pedig prózai oka 
van, előbbi versenyfutásra a Répcelakkal 
együtt mindössze 3 együttes adta be a ne-
vezését, így hamvába holt a kezdeménye-
zés. A továbbra is Mészáros-Varga Brigitta 
játékosedző által irányított alakulatra kife-
jezetten hosszú versenyfutás vár, ugyanis 
a szezon egészen május végéig tart úgy, 
hogy az őszi és tavaszi idény között mind-
össze pár hét pihenő fér csak bele a feszí-
tett menetrend miatt. A gárdát előzetesen 
a középmezőnybe várta a szakvezetés, 
ehhez képest 8 mérkőzést követően hazai 
pályán még veretlenül, a 4. helyen találjuk 
az együttest a 14 csapatos bajnokságban.

A felnőttek mellett egyre hangsúlyo-
sabb az utánpótlásnevelés a szakosztályon 
belül, ez pedig eredményekben, és ami 
még fontosabb, az edzésekre, tornákra, 
mérkőzésre járó fiatalok létszámában is 
látványosan visszaköszön. Az ifj. Turai 
László által koordinált stáb kiváló mun-
kát végez mind felkészítés, mind szerve-
zés terén (több teltházas bajnoki fordulót 
sikerült tető alá hozni hazai pályán az 
utóbbi hónapokban, a tendencia pedig a 
jövőben is folytatódik), ráadásul az egye-
sület elnöksége a háttérben tárgyalásokat 
folytat annak reményében és azzal a céllal, 
hogy az általános iskolából kimaradó, és a 
továbbtanulás miatt a várostól időlegesen 
elkerülő gyerekek számára is sikerüljön 
biztosítani a sportszakmai fejlődést a kö-
zépiskolai, sőt, akár a főiskolai évek alatt 
is, mindezt úgy, hogy továbbra se szakad-
janak el teljesen nevelőklubjuktól.

Labdarúgás
A kézilabdacsarnokból ugorjunk egy na-
gyot harmadik labdás sportunk, a labda-
rúgás irányába. A megyei I. osztályban 
szereplő felnőtt együttes edzői posztjáról 
– politikai jellegű elfoglaltságai miatt – az 
előző idény végén távozott Balassa Péter 
edző, akit a Répcelakhoz ezer szállal kötő-
dő tréner, ifj. Tóth Zsolt váltott. A fiatal 
szakember újító szándékkal nyúlt hozzá a 
csapathoz, ez pedig nem minden esetben 
hozott azonnali eredményt, így az ősz első 
része nem feltétlenül a sikerektől volt han-
gos. A bajnokik mérlege félidőben 8 győ-
zelem, 4 döntetlen és 3 vereség, ez pedig 
azt jelenti, hogy a téli szünetet a képze-
letbeli dobogó alsó fokán töltheti a gárda. 
A mezőnyből egyértelműen kiemelkedik 
az NBIII-ból kieső, és eddig 100%-os 
Sárvár, a második Celldömölk pedig ha-
gyományosan stabil együttesnek számít, 
így összességében egyáltalán nem tűnik 
rossznak a jelenleg birtokolt 3. pozíció. 

Utánpótlás téren továbbra is vegyes a 
kép, ugyanis amíg 14 éves korig nincse-
nek létszámgondok, és az eredményekre 
sem lehet panasz, az idősebbeknél (U16, 
U19), hétről-hétre komoly erőfeszítések-
re van szükség ahhoz, hogy sikerüljön 

kiállítani az adott csapatot, ez pedig a 
szereplésen és a tabellákon is negatív nyo-
mot hagy. 

Nem titok, az egyesület elnöksége új 
szakosztályvezető kinevezésén dolgozik 
(Németh Gábor ügyvezető elnök látta el 
eddig a feladatot, azonban munkahelyi el-
foglaltságai miatt a jövőben már nem tud-
ja vállalni ennek a területnek a napi szintű 
irányítását), a reményeink szerint hamaro-
san munkába álló szakvezető egyik fő teen-
dője pedig az utánpótlás rendbetétele lesz.

Teke
Ezúttal – dramaturgiai okok miatt – cik-
künk végére kerültek a tekések. Az évek 
óta zászlóshajónak tekinthető, most már 
Répcelaki SE – tekeshop.hu néven futó 
gárda nagy reményekkel vágott neki a 
szezonnak, a bizakodás pedig egyáltalán 
nem volt alaptalan, mivel kifejezetten jól 
sikerült a csapat nyári felkészülése. A Szu-
perliga bajnokságot hibátlanul kezdték 
Kiss Zsolt edző védencei, majd követke-
zett a harmadik számú európai torna, az 
NBC-kupa, ahova címvédőként utaztak 
Kakuk Leventéék. Sajnos a müncheni 
megmérettetés nem úgy végződött, ahogy 
arra számítani lehetett (a célkitűzés az 
éremszerzés, így a Bajnokok Ligája szerep-
lés kiharcolása lett volna), és a csapat a 7. 
helyen zárt. A külföldi kisiklást követően 
sem Szegeden, sem Zalaegerszegen nem 
sikerült begyűjteni a bajnoki pontokat 
(kevésen múlott a bravúr mindkét eset-
ben…), így a kötelező győzelmek abszol-
válásával a rangsor harmadik helyén állt 
november végén az együttes.

Ifjúsági (U23-as) különítményünk ed-
dig nagyon szépen szerepel, és a trió jog-
gal bizakodhat abban, hogy a bajnokság 
végén érmet akasztanak a nyakukba. Ha 
már utánpótlás, ki kell emelni a saját ne-
velésű Varga Leventét, aki a serdülők me-
zőnyében beverekedte magát az országos 
egyéni döntőbe, és karnyújtásnyira van 
attól, hogy magára ölthesse a korosztályos 
válogatott mezét!

Teke szekcióban egy kifejezetten nagy 
elismerést is hoztak az elmúlt hónapok: 
Kiss Zsoltot, a csapat trénerét és szak-
osztályvezetőjét a megyei Prima díjátadó 
gálán közönségdíjjal tüntették ki, amihez 
ezúton is gratulálunk!

Beszámolóm végén minden sporto-
lónknak, munkatársunknak, tagunknak, 
edzőnknek, vezetőnknek, illetve termé-
szetesen a támogatóknak, szurkolóknak 
is szeretném megköszönni az egész éves 
munkát, biztatást, a kiváló eredményeket, 
és a felsoroltaknak, valamint minden ked-
ves Répcelaki Hírmondó olvasónak békés 
karácsonyt, sikerekben, egészségben gaz-
dag új évet kívánok!

Gallen Ervin, elnökségi tag
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A Répcelaki Városüzemeltetési Kft. hírei

GÔZERÔVEL ÉPÜL A FEDETT PIAC

A répcelaki fedett piac építése október 
elején kezdődött el és jövő év május 
közepére készül el. Várhatóan június 
elején már birtokba vehetik a kereske-
dők és a vásárlók. Az építkezés egyik 
leglátványosabb része, a hatalmas fa 
tartóívek felhelyezése a múlt héten meg-
történt. A létesítmény újabb városias, 
széles rétegeket kiszolgáló színfoltja lesz 
Répcelaknak. A piacon helyet kapnak a 
már ismert kereskedők, továbbá helyi és 
környékbeli kisárutermelők, őstermelők 
is. A célunk az, hogy újjáélesszük a „pi-
acolás” kultúráját, amihez a részlegesen 
fedett piac bármilyen időjárásban kiváló 
lehetőséget ad, parkosított környezete 
kellemes kikapcsolódást nyújt. Több új-
donságot is tervezünk, amiről a képúj-
ságban, illetve Répcelaki Hírmondóban 
tájékoztatjuk majd a lakosságot.

Október folyamán ismét miniár-
vácskákkal ültettük be Répcelak virá-
gágyásait és a gazdaságos fenntartás, 
négyévszakos díszítő érték érdekében 

újabb évelőfelületeket alakítottunk 
ki; a Radó Kálmán tér virágágyásaiba 
tűzliliomot, díszfüvet, macskamentát, 
napvirágot ültettünk. Az ágyások ta-
karására fölhasználtuk a településen 
keletkezett ágnyesedékéből készített 
mulcsot, ami a téli fagy ellen is védel-
met nyújt.

Rendszeres metszéssel, műtrágyá-
zással biztosítjuk a rózsaágyásokban a 
folyamatos virágnyílást. A cserjék for-
mában tartása is folyamatosan zajlik. 
A múzeumnál alacsonyabbra vágtuk a 
sövényt, ami így az út felől is betekin-
tést ad az épület udvarába.

A Répcelaki Városüzemeltetési Kft. 
az utóbbi hónapokban újabb gépeket, 
eszközöket szerzett be, amivel hatéko-
nyabban végezhetjük feladatainkat. 
Az őszi lombhullási időszakra besze-
reztünk két nagy teljesítményű lomb-
fúvó-szívó gépet, ami könnyebbséget 
nyújt a hullott lomb összegyűjtésére, 
különösen a nehezen hozzáférhető he-

lyeken (virágágyások, sírok köze), va-
lamint a fűnyírás után felülettisztítási 
munkában is.

November utolsó napjaiban le-
esett az első hó, így bevethettük új 
szerzeményünket, egy többfunkciós 
fűnyírótraktort, amit a téli hóeltaka-
rítási és síkosságmentesítési munkákra 
hótolólappal, illetve sószóróval szerel-
tünk fel. Reméljük, hogy sikerül meg-
birkóznunk az új feladattal. Kérjük a 
lakosságot és a közületeket, hogy a téli 
időszakban segítse munkánkat és saját 
ingatlanuk előtt – különös tekintettel a 
nem lakott épületekre – takarítsák el a 
havat. Kérjük, segítsenek ebben rászo-
ruló szomszédaiknak is!

A Répcelaki Városüzemeltetési és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatár-
sai nevében áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag, bol-
dog új évet kívánok!

Molnárné Pap Edina
ügyvezető

A tél beköszöntével sem áll meg a munka a Répcelaki Városüzemelteté
si Kft.nél. Munkatársaink megkezdték a fa és cserjetisztítási munkákat, 
metszéseket. Az idei évtől a mi feladatunk a kerékpárutak és a járdák hóel
takarítása és síkosságmentesítése is. A kedvező időjárású napokon gőzerő
vel épül a fedett piac, amit az önkormányzat műszaki csoportjával együtt 
szintén társaságunk koordinál.

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet  
kívánunk minden kedves olvasónknak!

a Répcelaki Hírmondó szerkesztősége
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