
„… MOSOLYGÓSABBAK AZ ARCOK, 
VIDÁMABBAK A TEKINTETEK.”

A könyvtár ablakán kitekintve látható, 
hogy fiatalok sokasága lepi el városunk 
főterét. Kihasználva a padok nyújtotta 
lehetőséget lepihennek és fejüket hát-
radöntve szívják magukba a nap által 
kapott energiát. A térkövek melletti fü-
ves részeken virágok ezrei kezdik hozni 
hajtásukat. Több tucat madár tér vissza 
téli kirándulásáról, melyek felpezsdítik a 
fák lombkoronájának életét.

Az információs terminál tiszteletet 
parancsolóan magasodik az ég felé, mely 
előtt fiatalabbak és idősebbek egyaránt 
pózolnak, hogy saját fotójukat küldhes-
sék el rokonaiknak, barátaiknak.

Tavasz. Az egyik legszebben csen-
gő magyar szavunk. Benne rejlik 
a frissesség, az újjászületés, a di-
namikusság. A hosszú, zord telet a 
napsütés, a fényesség és a madár-
csicsergés váltja fel. A napsugarak 
cirógató érintéseitől az ágyból való 
kikászálódás is könnyebbé válik. 
Munkába menet egyre élénkebb 
élet figyelhető meg a város utcáin. 
Biciklizés közben sokkal szembe-
tűnőbb a változás. Színesebbé vá-
lik a természet, mosolygósabbak 
az arcok, vidámabbak a tekintetek.

A szökőkútról is lekerül lassan a téli 
védelem, mely még mozgalmasabbá te-
szi főterünk mindennapjait. A magasba 
csapó vízcsóvák kacéran törik meg a 
nap sugarait. A lágy szellő néha belecsap 
egy-egy vízsugárba, és cseppeket fúj ki a 
melegedő térkövek sokaságára. A szökő-
kút peremén ülve fiatal anyukák ringat-
ják babakocsikban gyermeküket.

A nem is olyan messzi távolban ma-
gasodó templomok tornyait a levegő 
tisztaságának köszönhetően még köze-
lebbinek érezhetjük. A harangok hang-
ját csak a csicsergő madarak és a vidám 
gyermekkacajok törik meg.
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Gyönyörű látvány mindez. Festői 
táj, békés légkör, szép, tiszta környezet. 
Ha tehetjük, álljunk meg egy pillanatra, 
nézzünk körbe, és értékeljük mindazt, 
ami itt Répcelakon körbevesz minket. 
Vegyük észre kisvárosunk szépségeit!

A természet csodálása azonban szá-
momra egyszer csak véget ér. Nyílik a 
könyvtár ajtaja és a szatyrokban lapuló 
könyvek hazatérnek egy hónapig tartó 
kölcsönzési útjukról…

Répcelak Város Önkormányzata ne-
vében szép tavaszt és terveink valóra vá-
lását kívánom minden kedves olvasónak! 
 Boros András képviselő
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FORGALMIREND-VÁLTOZÁS 
AZ ARANY JÁNOS UTCÁBAN 
AZ EGÉSZSÉGHÁZ ELÕTT 

Több jelzés érkezett az önkormányza-
tunkhoz, hogy az Arany János utcá-
ban a gyógyszertári ügyfélforgalom az 
út területét használja parkolásra néha 
mindkét oldalon, ami az óvodához és 
az Egészségházhoz vezető útkeresztező-
dés miatt sokszor balesetveszélyes hely-
zetet okoz. A probléma megoldására 
az önkormányzat kikérte egy közleke-
désmérnök szakmai véleményét, aki az 
alábbi javaslatot tette, melyet a képvise-
lő-testület a februári ülésén elfogadott. 
A javaslat értelmében a Radó Kálmán 
térről tekintve a jobb oldalon, a 204. 
hrsz. előtti közterületen egy 30-as se-
bességkorlátozó tábla és útkereszteződés 
alárendelt úttal tábla a kiegészítő táblá-
jával együtt kerülne elhelyezésre, melyet 
az első kereszteződés (óvodához vezető 
út kereszteződése) felold, így a 30-as 
sebességkorlátozás kizárólag erre a kis 
szakaszra vonatkozik. A gyógyszertár 
elé elhelyezésre kerülne egy megállni ti-
los tábla a padkán történő megállás til-
tásáról szóló kiegészítő táblával együtt. 
A bal oldalon a katolikus templom 
előtti közterületen szintén elhelyezés-
re kerül egy útkereszteződés aláren-
delt úttal tábla a kiegészítő táblájával 
együtt. Az egészségház előtti fasor szi-

gete mellett egy megállni tilos táblával 
tiltjuk meg a parkolást. Az egészségház 
előtti forgalmi rend szerint a behajtani 
tilos tábla párjaként az egyirányú utca 
tábla kihelyezése indokolt.
Kérem, legyenek szívesek figyelembe 
venni a forgalmirend-változást a bal-
esetek, illetve a balesetveszélyt okozó 
helyzetek elkerülése végett. 

LAKOSSÁGI KÖTELESSÉG
Répcelak város közterületeinek karban-
tartása, és a környezet megóvása érde-
kében az önkormányzat megalkotta a 
közösségi együttélés alapvető szabályai-
ról és megszegésének jogkövetkezmé-
nyeiről szóló 15/2015 (V.29.) rendele-
tét, mely pontosan részletezi a település 
lakóinak, ingatlantulajdonosainak kö-
telezettségeit, amelyek az alábbiak:
Az ingatlantulajdonos, kezelő, haszná-
ló, köteles gondoskodni:
–  a járda és az úttest fölé nyúló ágak és 

bokrok megfelelő nyeséséről,
–  az ingatlan előtti zöldsáv és az árok 

úttestig terjedő teljes területének ka-
szálásáról, gyommentesítéséről,

–  a telek tisztántartásáról, gyommen-
tesítéséről és kaszálásáról,

–  az ingatlan előtti járdaszakasz hóelta-
karításáról és síkosságmentesítésről.

–  a közterület-használatot be kell je-
lenteni,

ÖNKORMÁNYZATI 
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–  3500 kg össztömeget meghaladó, 
vagy üzemképtelen gépjárművet en-
gedély nélkül a közterületen tárolni 
nem lehet.

Az ingatlantulajdonos vagy használó 
az avar és kerti hulladék égetését szep-
tember 15. és november 30., valamint 
február 1. és április 30. közötti időszak-
ban, vasár- és ünnepnapok kivételével 
naponta 9-16 óra között végezheti. Az 
ingatlantulajdonos vagy használó zaj-
keltő munkát este 22.00 órától reggel 
6.00 óráig lakott területen belül nem 
végezhet. Kivétel a halasztást nem tűrő 
javítási munka. Zajkeltő munkák vég-
zése (robbanómotoros fűnyírógép, 
kapálógép, betonkeverő, fűrészgép, 
stb.) tilos: május 15–szeptember 15. 
között mindennap 20.00 – 07.00-ig, 
valamint szeptember 15. és május 15. 
között munkanapokon 20.00 – 06.00-
ig, szabad- és munkaszüneti napokon 
20.00 – 07.30-ig.
Megköszönjük a lakosságnak, hogy a 
szép környezetünk megőrzése érde-
kében mindenki gondoskodott arról, 
hogy elhanyagolt, szemetes terület a 
városban ne legyen.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS 
A HÁZIORVOSI ELLÁTÁSBAN

Változás állt be a dr. Szalay István 
főorvos úr által működtetett POT-
EST Egészségügyi Kft. háziorvosi ellá-
tásában. A II. számú orvosi körzetben 
a főorvos úr mellett alkalmazott or-
vosként megkezdte a rendelését 2016. 
március 1-től dr. László Tamás házior-
vostan szakorvos. Dr. Somogyi Szilvia 
háziorvos alkalmazása 2016. február 
29. napjával megszűnt.
A betegek változatlan rendelési időben 
találkozhatnak a doktor úrral, illetve a 
foglalkozás-egészségügyi és alkalmas-
sági vizsgálatok alkalmával dr. Szalay 
István főorvos úrral. 
Hétfő:  08.00 – 12.00 
Kedd:   14.00 – 17.00
Szerda:  08.00 – 12.00
Csütörtök: 08.00 – 12.00
Péntek: 08.00 – 12.00
Autóvezetési alkalmassági vizsgálat:
Kedd   09.00 – 12.00
Szerda, Csütörtök 13.00 – 15.00

Répcelak Város Képviselő-testülete nevében 

minden kedves répcelakinak boldog húsvéti 

ünnepeket kívánok.
Szabó József
polgármester
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A ravatalozó látványképe

A piac látványképe

A sportcsarnok látványképe
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MOZGALMAS ÉV LESZ AZ IDEI!
Répcelak Város Képviselő-testülete a 
2016. februári ülésén elfogadta a város 
költségvetését. A közel 1 milliárd forint, 
ami ebben az évben rendelkezésünkre 
áll, továbbra is biztosítja a település jó 
színvonalú működését. Intézményeink, 
egyesületeink az előző évihez hasonló 
nagyságrendű pénzből gazdálkodhat-
nak, de van néhány terület, ahol tud-
tunk emelni a támogatás mértékén. 
Elvárás, hogy a megítélt anyagi forrá-
sokat az intézmények, civil szervezetek, 
egyházak hatékonyan és takarékosan 
használják fel. Elsődleges cél legyen a 
répcelaki emberek szolgálata az itt élő 
emberek komfortérzetének folyamatos 
javítása. 
Kiemelten fontos szempont volt a 
költségvetés összeállításakor, hogy le-
hetőség szerint semmilyen területen 
ne legyen visszalépés az eddig elért és 
megszokott ellátások, szolgáltatások 
színvonalából. Ezért döntöttünk úgy, 
hogy például a szociális ellátások terü-
letén, az időskori gondozottak ellátásá-
ban történt állami „szigorítás” ellenére, 
Répcelakon továbbra is ingyenesen 
biztosítjuk ezt az ellátási formát. 
A képviselő-testület örömére a közmeg-
hallgatásra nagyon sokan eljöttek és 
személyesen a helyszínen ismerhették 
meg az idei év fejlesztési elképzeléseit, 
amelyek úgy gondolom, jól szolgálják 
a város további fejlődését és szépülését. 
Legnagyobb idei megkezdett beruhá-
zásunk az új sportcsarnok lesz. 
A közeljövőben kerül kiírásra nyílt köz-
beszerzési eljárás keretében a kivitelező 
kiválasztása. Ezt követően reménye-
ink szerint június elején elindulhat az 
építkezés is. Beruházó a Répcelaki SE. 
A szükséges önerőt (210 millió Ft) és 
a területet az önkormányzat biztosítja. 
Várható befejezés 2017. május. A be-
ruházás összköltsége 700 millió Ft. 
Kiemelt feladat a Hunyadi utcából 
nyíló új utca kialakítása. A tervek ké-
szülnek, az ősz folyamán előrelátható-
lag a kivitelezés is megkezdődhet, és 
elkezdhetjük a telkek értékesítését is. 
Új járdát építünk a Széchenyi utcában 
a régi gyógyszertártól az utca végéig, il-
letve a múzeumkertben lévő „sétálóút” 

kap szilárd térkő burkolatot. Az idei 
évben elkészül a ravatalozó teljes felújí-
tása, illetve a temető közvilágításának 
kiépülése. A Bölcsőde és Idősek Klubja 
renoválása folytatódik, megtörténik az 
udvar teljes felújítása.
Pályázatot nyújtunk be a piac kialakítá-
sára, illetve a butiksor előtti és mögötti 
terület teljes felújítására a „zöld város” 
program keretében. Készül a terv és a 
pályázat az iskola energetikai korszerű-
sítésére, illetve a Radó-ház felújítására is. 
A közmeghallgatás után érkezett egy na-
gyon örömteli hír, hogy a KEOP-prog-
ram keretében több mint 1 milliárd 
forintos támogatási összegből felújítás-

ra kerül a városi szennyvíztisztító teljes 
csatornahálózata. Reményeink szerint, 
ahogy ígértem, megoldás születik a több 
mint 90 répcelaki család szennyvízelve-
zetési gondjaira is (nyomott rendszerű 
elvezetés kiváltása). Természetesen sok 
más, összegében kisebb, de a település-
képet javító felújításra is sor kerül majd. 
Várjuk továbbra is a lakosságtól érkező 
ötleteket, javaslatokat, hiszen úgy gon-
dolom, hogy csak közösen tudjuk elérni 
azt a célt, amit megfogalmaztunk ma-
gunknak, hogy Répcelak egy ÉLHE-
TŐ KISVÁROS legyen. 
Barátsággal:  Szabó József

polgármester



Régmúltunk fotóalbumaiból

1968-as fotó a posta épületéről.

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Kocsis Győző, Mérges János
Vargyai Istvánné

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Tóth Gyula és Bojsza Georgina  
leánya Mira

Tóth Attila és Galambos Barbara  
fia Benett Attila

Szabó László és Németh Szilvia  
fia Bence Noel

Hatos Imre és Samu Regina  
leánya Réka Luca

Németh Tamás és Biczó Ildikó  
fia Olivér

Papp Zoltán és Németh Veronika  
leánya Lea Réka 

Orosz Krisztián és Bernáth Hedvig  
leánya Hédi

ANYAKÖNYVI HÍREK
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ÓVODAI CSOPORTOK 
SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA

Répcelak és Térsége Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa (amely 7 
társult önkormányzatból áll) a 3/2016.
(II.11.) számú határozatában a Répce-
laki Százszorszép Óvoda egy főre jutó 
önkormányzati támogatás mértékét 
(200.000 Ft/fő) úgy állapította meg, 
hogy a biztonságos működés szem 
előtt tartása mellett 2016. szeptember 
1-től a jelenlegi 5 csoport helyett 4 
csoport működését teszi lehetővé.
Répcelak és Térsége Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa a hatályos 
jogszabályok alapján a 2016/2017-
es nevelési évre az óvodai beíratások 
időpontját 2016. május 11. szerdai és 
május 12. csütörtöki napokra tűzte ki. 
Természetesen a végleges gyermek-
létszám ismeretében tudunk az 
óvoda további működésével kapcso-
latban olyan döntéseket hozni, ame-
lyek azt az általunk meghatározott 
alapelvet szolgálják, hogy a répcelaki 
óvodában az ellátás színvonala nem 
csökkenhet.
Tisztelettel:

Szabó József 
polgármester

GRATULÁLUNK
A Vas Megyei Közgyűlés ebben az 
évben Celldömölkön adta át elisme-
réseit, ahol három répcelaki kötődé-
sű személy is díjat vehetett át:
– „Vas Megye Önkormányzata 
Szolgálatáért Oktatási Tagozata 
Díj": Vargyai Győzőné, a répcelaki 
általános iskola nyugalmazott mate-
matika és fizika szakos tanára.
– „Vas Megye Önkormányzata 
Szolgálatáért Sport Tagozata Díj": 
Németh Gábor, a Répcelaki SE 
ügyvezető elnöke.
– „Vas Megye Gazdaságáért Díj”: 
Érdi György, a Linde Gáz Magyar-
ország Zrt. vezérigazgatója.
-------------------------------------------
A március 15-i ünnepség keretében 
Répcelak Város Önkormányzata 
díszpolgári címet adományozott 
Bokányi Kálmánné nyugalmazott 
címzetes főjegyző asszonynak. 

FÉNYKÉPKÜLDÉS A FÕTÉRRÕL
Szelfiket lehet készíteni a főtéren 
elhelyezett terminálon. A város szí-
vében elkészült képeket e-mailen 
keresztül továbbíthatjuk szeretteink-
nek, barátainknak. 

LOMTALANÍTÁS
A tavaszi lomtalanítás 2016. április 
16-án (szombaton) reggel 6 órakor 
kezdődik. Az elektronikai hulladé-
kok kihelyezése tilos, kérjük az ilyen 
jellegű eszközöket az óvoda udvarán 
található gyűjtőhelyen leadni.



A Nyitott Tér egyesület úgy döntött, 
hogy ebben az esztendőben nem ren-
dezi meg a Laki Kalinkó Folkfesz-
tivált. Szabó József polgármester úr 
kezdeményezésére városunk életében 
aktív szerepet vállaló polgárok részvé-
telével bizottság alakult a fesztivál új 
arculatának kidolgozására. A bizottság 
javaslatára a péntek esti programok a 
már megszokott ritmusban zajlanak. 

A fesztivál szombati napja új karak-
tert kap, buborék-fesztivált tartunk, a 
hozzá kapcsolódó tematikus progra-
mokkal. Néptánc nélkül sem marad 
a város, vasárnap délután Kiskalinkó 
néven néptáncegyüttesek bemutatóit 
tekintheti meg a közönség.

Javaslat született a fesztivál formai 
kereteinek változtatására is. A bizott-
ság városunk főterét ajánlja a progra-
mok helyszínének. A nagyszínpadot 
a művház teraszára építjük, a főtérre 
asztalok és padok kerülnek. Az Ifjúság 
utca és a könyvtár mögötti parkoló 

övezetében dunántúli borvidékek bo-
rait, vasi helyi termékeket, és különféle 
gasztronómia ínyencségeket kínálunk 
a látogatóinknak.

Bízunk benne, hogy színes prog-
ramjainkkal városunk valamennyi kor-
csoportjának tartalmas szórakozást és 
kikapcsolódást nyújthatunk. 

Vendégeink lesznek:
2016. június 10-én – Piramis zenekar
2016. június 11-én – Buborék együttes
2016. június 12-én – Zaporozsec zene-
kar és a Children of Distance

RÉPCELAKI FESZTIVÁL 
2016. június 10-12.

Buborék együttesPiramis zenekar

Children of DistanceZaporozsec zenekar

A XV. Répcelaki Fesztivál prog-
ramszerkezetében jelentős válto-
zások és újítások lesznek. 
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Egy jó könyvtárnak a mai korban változ-
ni kell a világgal. Nem szabad leragadni 
a „könyvtár” és „könyvtáros” szavak leg-
szorosabb jelentéseinél. Természetesen 
meg kell maradni a fő irányban, hiszen 
a szépirodalom, szakirodalom kölcsön-
zése, az irodalomkutatás, a dokumentu-
mok leltározása, selejtezése mindennapos 
feladatnak számítanak. Azonban ha van 
lehetőségünk, akkor nyitni is kell min-
denféle más útvonal felé. Még nagyobb 
hangsúlyt szeretnénk fordítani az óvodás, 
iskolás gyerekekre. Emellett szeretnénk 
programjainkat, rendezvényeinket bő-
víteni, még színvonalasabbá tenni, még 
több helyen megmutatni magunkat.

Mire is jó ma a répcelaki könyvtár?
- Az idei évtől – talán a városi 

könyvtárak közül egyedüliként – in-
gyenes DVD-kölcsönzési lehetőséggel 
várjuk a filmek szerelmeseit.

- A tavalyi évtől az internet hasz-
nálata is díjmentes. Magas színvonalú 
számítógépekkel várjuk kicsik és na-
gyok internetezési igényeit. A számító-
gépek cseréje folyamatosan zajlik.

- Napilap- és folyóiratgyűjtemé-
nyünk szinte minden érdeklődési kört 
kielégít. Miért venné meg az egyre drá-
gább újságokat, ha nálunk bármikor 
elolvashatja, kikölcsönözheti őket?

- Próbáljuk mindig a legújabb 
könyveket beszerezni olvasóinknak. 
Átlagosan kéthetente új kiadványokat 
vásárolunk.

- Ha nekünk nincs meg egy könyv, 
azt meghozatjuk máshonnan. Könyv-
tárközi kölcsönzéseink az idei évben 
nagyon megnövekedtek. Ritka az 
olyan dokumentum, amit ne tudnánk 
megszerezni valahonnan.

- Fénymásolni, nyomtatni térítés 

ellenében tudunk, azonban a szkenne-
lés lehetősége díjmentes. 

- Egy-egy óvodás csoport, iskolás 
osztály egyre többet jelenik meg nálunk. 
Jellemző, hogy az osztályokból másnap-
ra 4-5 fős csoportok maguktól vissza-
térnek vagy a busz indulásáig tartó idő-
szakot töltik el nálunk internetezéssel, 
olvasgatással. Ez jó nekünk, jó az isko-
lának, a szülőnek és a diáknak egyaránt.

- Télen kellemes meleggel, nyáron 
klímás szobahőmérséklettel várjuk ol-
vasóinkat.

- Állandó, havonta jelentkező gyer-
mek- és felnőttprogramjaink mellett 
próbálunk újabb rendezvényeket is 
megvalósítani.

Mindezek után úgy gondolom, 
elmondható, hogy könyvtárunk a jö-
vőben is a tőle elvárt színvonalat sze-
retné teljesíteni. Legfőbb célunk egy 
jókedvű, mosolygós, pozitív hangulatú 
könyvtárat teremteni.

Szóval találkozzunk a könyvtárban 
2016-ban is! Boros András

könyvtárvezető

Nagyon érdekes előadás hangzott el a 
hangyák biológiai jelentőségéről egy 
svájci előadótól, aki a Svájci Hangya-
kutatók Egyesületének elnöke.

Az év két üléssel és egy, a Répcelak-
ért Egyesülettel közösen tartott prog-
rammal kezdődött.

A szervezés fontos feladatát – mint 
az elmúlt években is – Dömötör Sán-
dor, a Répcelakért Egyesület alelnöke 
vállalta fel. Pap Edina kertészmérnök 

tartott érdekes és tudományos előadást 
a szépszámú érdeklődő előtt a gyeptele-
pítésről és a gyepfenntartásról. Ugyan-
csak az egyesületünk és Dömötör Sán-
dor szervezésével mutatkoztak be a 
kiváló répcelaki borok termelői. 

Az év elején további termeltető és 
forgalmazó cégek ajánlották termékei-
ket, majd a februári ülésen elfogadták a 
tagok az egyesület logóját.

Két elképzelés került bemutatásra 
és a tagság többsége az itt látható mel-
lett döntött. A jelkép három búzaka-
lászt ábrázol és a Gazdakör Répcelak 
feliratot, valamint 1993-at, ugyanis 
ekkor alakult meg az egyesület.

Megtárgyalásra került a 2016. évi 
munkaterv, amely figyelembe vette a 
gazdák tavaszi, nyári, őszi nehéz mun-

káit. Azért néhány dolog a sok mun-
ka mellett, ami elfogadásra került. Így 
például:

- Áprilisban a testvértelepülésünk 
(Lég /Csallóköz/) gazdáinak a foga-
dása.

- További forgalmazó cégek bemu-
tatása.

- Látogatás a bábolnai vagy kapos-
vári mezőgazdasági napokra.

- A képviselő-testület tagjainak, 
egyesületek vezetőinek meghívása a ta-
vaszi, nyári, őszi munkák egyikére.

Dr. Németh Kálmán
Gazdakör Répcelak elnöke

MIRE IS JÓ MA EGY KÖNYVTÁR?

IZGALMAS ÉVKEZDET A GAZDAKÖR  
RÉPCELAK EGYESÜLETNÉL

Szinte már mindenki előtt ismert 
könyvtárunk sorsának alakulása, 
hiszen a személyi változások meg-
történtek, az új munkatársak el-
foglalták helyüket, a könyvtár fe-
délzete teljessé vált. Az intézmény 
lehetőségei azonban állandóak 
maradtak. Nézzük hát mire is jó 
ma egy könyvtár?

Először azonban kezdjük az év 
végénél. Karácsony előtt tartot-
ta évértékelőjét az egyesület, ahol 
megtisztelte részvételével a szerveze-
tet Szabó József polgármester úr és 
Rácz Károly úr, a Vas Megyei Gaz-
dakörök Szövetségének elnöke is.
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Összeszedett elegancia és határozott fel-
lépés – ezek jellemezték mindig Bokányi 
Kálmánné címzetes főjegyző asszonyt, és 
ez nem változott meg a nyugdíjas évekre 
sem. Amikor ajtót nyit nekem, ugyano-
lyan szívélyességgel invitál be, mint an-
nak idején jegyzői irodájába tette. Aztán 
tíz perccel később – amikor tökéletesen 
szervírozott kávémat kortyolgatom – arról 
mesél, hogy nemrég, egy fővárosi utazá-
sa alkalmával összeszorult szívvel figyelte 
a budapesti hajléktalanok, utcagyerekek 
sorsát – teszi mindezt olyan átéléssel, hogy 
még könny is szökik a szemébe. 

Ez a gyengém – vallja be –, mondják 
is a családtagjaim, hogy engem nem le-
hetne elengedni Pestre egyedül, mert üres 
tárcával jönnék haza, mindenemet oda-
adnám nekik. 

Kicsit sorsszerű, hogy a közszférában 
való munkát szociális ügyintézőként kezd-
te – de erről később –; a kezdetekkor még 
az Állami Gazdaságban találjuk, mint ik-
tató- és telefonközpontost. 1966-ban, 18 
évesen, érettségi után került Répcelakra. 
Nem született vasi, a Győr-Moson-Sop-
ron megyei Csermajorban született, Fer-
tődön járt általános iskolába, az érettségit 
pedig Sopronban, a Berzsenyi Dániel 
Gimnáziumban szerezte.

Idén ötven esztendeje, hogy itt élek. 
Dolgozni jöttem ide, és otthonra, társra, 
barátokra leltem. 

1968-ban kötött házasságot a he-
lyi születésű Bokányi Kálmánnal, és egy 
gyermekük született, Péter, akit mindany-
nyian jól ismerünk, hiszen irodalomtör-
ténészként sok helyi kultúrprogram köz-
reműködője.

Bokányi Kálmánné a GYES letelte 
után ’71-ben került a tanácsházára – erre 
utaltam fentebb: szociális ügyintéző lett. 

Rögtön éreztem, hogy ez az igazi utam – 
emlékszik vissza – a közigazgatás világa ma-
gába szippantott. Utána folyamatosan jöttek 
a kihívások: anyakönyvi szakvizsga, szakmai 
továbbképzések, a Tanácsakadémia, majd az 
Államigazgatási Főiskola. Örömmel és bol-
dogan tanultam, fejlődtem. Kálmán kiváló 
támaszom volt ezekben az években is, nekem 
nem volt gond egy-kéthetes továbbképzések-
re elutazni – ő teljes körűen gondoskodott 

PORTRÉ – BOKÁNYI KÁLMÁNNÉ
Egy fél évszázad Répcelakon

Péterről. Ugyan a fiam megutálta a csirke-
pörköltet – mert Kami csak ezt tudott főzni 
– teszi hozzá mosolyogva. 

A tehetséges fiatalasszonyra 1988-ban 
– gondoljunk bele milyen korán (!) – 
újabb nagy feladat várt: öt település taná-
cselnökéül választották. Ebben a feladat-
körben sem tétlenkedett: erre az időszakra 
esett például a művelődési ház megépítése 
és átadása. Aztán pedig jött 1990, és a 
rendszerváltás. A tanácselnökök munka-
köre megszűnt, polgármester-választáshoz 
készülődött az ország. 

Nem nagyon volt választási lehetőség, 
hiszen megszűnt a munkahelyem, de bíztat-
tak is sokan. – Öt településvezetői aspiráns 
volt Répcelakon 1990-ben, az egyik tehát 
Bokányi Kálmánné.

Azóta már történelem, hogy simán 
nyerte meg az első szabad helyhatósági 
választást, és vezetésével megalakult Rép-
celak Nagyközség első képviselő-testülete. 
Azt, hogy mennyire nehéz volt az önkor-
mányzás megalapozása sokszor és sok fó-
rumon hallottuk már tőle.

Az a négy év az én életemben duplán 
számít. Nagy volt az ellenállás sokakban, 
és a különböző nézetű embereknek nagyon 
nehéz volt összecsiszolódni. De amikor 
sínre kerültünk, kiváló testület lett belő-
lünk. – mindezt bizonyítja, hogy sok kor-
szakalkotó dolog történt ebben az érában: 
megépült a butiksor, rendőrőrst kapott a 
település, és ekkor kezdődött el Répcelak 
teljes csatornázása is – a lakosság számára 
teljesen ingyen.

Több olyan döntés is született akkori-
ban, melyek – ma már tudjuk – sorsdöntő 
jelenőséggel bírtak. 

Ragaszkodtam hozzá, hogy ne legyen 
közös tulajdon az új művház a társközsé-
gekkel, és sikerült erre a képviselőtársakat 
is rábeszélni – azt hiszem ez is fontos ered-
mény, és a bölcsőde megszüntetése ellen is 
sikerrel harcoltam – azt sem kell talán 
mondani, hogy milyen fontos döntés volt 
ez is.

1994 elején nyugdíjba vonult a tele-
pülés jegyzője, Nagy Józsefné, Anci néni 
és kinyílt egy kapu. Egy kapu, amely le-
hetővé tette, hogy visszatérjen választott 
és szeretett szakmájához, hivatásához, a 
közigazgatáshoz. Mint a megragadott esé-
lyek embere, most sem habozott, megpá-
lyázta, és elnyerte a jegyző hivatalt – ettől 
fogva a törvényesség őrzőjeként dolgozott 
településünkért egészen 2007-ig, amikor 
nyugdíjba ment. Könnyen utánaszámol-

hatunk, hogy öt képviselő-testület mellett 
tevékenykedett. Őszintén hiszi és vallja: 
remek grémiumok irányították – irányít-
ják a települést.

Bölcs emberek élnek Répcelakon, jól 
tudják, hogy kik képesek előre vinni a te-
lepülést – e szerint választottak, és válasz-
tanak mindig. 

2007. február 1-je óta nyugdíjasként 
éli mindennapjait. Ha megkérdezik a véle-
ményét, ma is szívesen elmondja, de nem 
jár be egykori munkahelyére. Nem azért, 
mert nem szívesen megy oda, hanem mert 
erről is határozott véleménye van:

- Egyfelől, ott komoly időt és koncentrá-
ciót kívánó munka zajlik, nem fér bele hol-
mi csevej; meg nem is vagyok híve annak, 
hogy valaki kívülről, nem bennfentesként, és 
a részleteket nem ismerve nyilvánítson véle-
ményt bármiről is. 

A közéletben ma már csak segítő civil-
ként vesz részt, ő a Répcelaki Hírmondó 
főszerkesztője, és a Répcelakért Egyesület-
nél is tevékenykedik.

Na meg persze ott a család. Leányuno-
kája, Anna gyönyörű fiatal hölggyé csepe-
redett, akire méltán lehet nagyon büszke; 
a négyéves fiúcska, Ádám pedig nyiladozó 
értelmével napról napra bűvöli el mamá-
ját. A hallban van egy falfelület, vizuális őre 
a család kiemelkedő eseményeinek: Anna, 
még kócos kislányként, Péter a doktorrá 
avatás méltóságteljes szertartásán, Ádám-
ka, ahogy a tesót öleli… megannyi feled-
hetetlen pillanat, melyekben nap mint 
nap gyönyörködik az ott lakó…, és egy 
70-ig számozott lista, melyben pontokba 
szedve a nemrégiben ezt a szép kerek szü-
letésnapot ünneplő nagypapa jótulajdon-
ságai… humoros, kedves ajándék volt …

Beszélgettünk hát… lassan indu-
lok. Kifelé megdicsérem az elegáns ott-
hon gyönyörű dekorációját szolgáltató 
festményeket. Kiderül, hogy az alkotó 
Rónaszéki Linda, Péter tehetséges kép-
zőművész felesége, akinek éppen aznap 
nyílt tárlata Kőszegen. 

Elbúcsúzom, hamarosan találkozunk 
a nemzeti ünnep alkalmából, ahol Boká-
nyi Kálmánné címzetes főjegyző, telepü-
lésünk első polgármestere, Répcelak város 
díszpolgára lesz.

Elegáns, határozott asszony…érző szí-
vű ember…büszke, gondoskodó szülő és 
nagyszülő…ma sok arcát láthattam…és 
talán meg is mutathattam.

W_K

Bokányi Kálmánné 1966-ban ér-
kezett településünkre. 2016-ban a 
város Díszpolgári Címmel köszöni 
meg munkáját.
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Winklerné Németh Zsuzsanna első 
és egyetlen munkahelye volt a répcela-
ki óvoda. Frissen végzett főiskolásként, 
pályakezdőként kerül ide 1976-ban. 
’80-tól az intézményvezető helyettese 
volt hosszú éveken át, egészen 1997-ig. 
’97 és 2002 között vezető óvónőként 
dolgozott – közben másoddiplomá-
zott, a pécsi Janus Pannonius Tudo-
mányegyetemen közoktatás-vezetői 
képesítést szerzett. Kiváló munkáját 
a Magyar Állam nevében Andrásfalvy 
Bertalan művelődési és közoktatási 
miniszter 1991-ben Miniszteri Dicsé-
rettel; Vas Megye Közgyűlése pedig 
2004-ben a Vas Megye Önkormány-
zata Szolgálatáért Oktatási Tagozata 
elismerés adományozásával ismerte 
el. Kollégái és nevelt gyermekei 2016. 
február 17-én köszöntek el tőle.

Soós Gyuláné, Rózsika a kapu-
vári óvodában kezdte pályafutását 
1976-ban, közben – munka mellett 
– végezte el a Soproni Óvónőképző 
óvodapedagógusi szakát. A répcelaki 
óvodába 1980-ban került, az uraiúj-
falui tagintézmény munkatársaként, 
vezetőhelyetteseként, élelmezésveze-
tőjeként dolgozott. ’81-ben helyez-
ték Répcelakra, ahol 20 esztendőn át 
gondoskodott igazi nevelői szeretettel 
és hozzáértéssel a csoportjába járó 
gyermekről. 2001 és 2012 között más 
területeken tevékenykedett, sokolda-
lúságát bizonyítva dolgozott a Polgár-
mesteri Hivatal szociális ügyintézője-
ként, valamint a Bölcsőde és Idősek 
Klubja vezetőjeként. A gyerekek közé 
2012 augusztusában tért vissza, és sze-
retett szakmájában dolgozott egészen 
a 2016. február 26-i nyugdíjazásáig. 

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK AZ ÓVODÁBAN

„A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, ha-
nem hogy mennyi élet volt éveidben.” – ez az idézet talán senkire nem 
olyan igaz, mint a pedagógusokra, hiszen náluk a „mennyi élet” szó sze-
rint értendő. Gyermekek százai tudnának arról mesélni, hogy milyen volt 
Rózsika néni és Zsuzsa néni ovisának lenni. Idén februárban két olyan 
óvodapedagógus vonult nyugdíjba, akik évtizedeken át dolgoztak az in-
tézményben, generációk sokaságát nevelgetve településünkön. Soós Gyu-
láné, Rózsikáról, és Winklerné Németh Zsuzsannáról van szó.

Gyermekeink jólétéről az óvodá-
ban az óvó nénik mellett még mások 
is gondoskodnak: főznek rájuk, öl-
töztetik őket, és rendezik a különféle 
ügyeket. Ők a technikai személyzet 

tagjai: a dadus nénik, a konyhás né-
nik, és az adminisztratív dolgozók. 
Szintén ebben az évben búcsúzott az 
intézménytől Gallen Antalné, Éva 
dadus néni, aki 1987 óta dolgozott 
az óvodában; valamint Kiss Sán-
dorné, Margit néni, aki 1976 óta 
felügyelte élelmezésvezetőként, hogy 
mindig egészséges étel kerüljön a kis 
asztalkákra. 

Tőlük is sok szeretettel búcsúzik 
a Répcelaki Százszorszép Óvoda, és 
egészségben, szeretetben gazdag, hosz-
szú nyugdíjas éveket kívánunk szá-
mukra! W_K

Soós Gyuláné Rózsika búcsúztatása

Winklerné Németh Zsuzsanna búcsúztatása

8 RÉPCELAKI Hírmondó



Iskolánk az „Örökös Ökoiskola” cím birtokosa. Környezet- és természet-
védelmi szakkör, tanári munkacsoport működik az intézményünkben Far-
kasné Tóth Mária biológia szakos tanárnő vezetésével. Kollégákkal és gye-
rekekkel azon fáradozott kezdettől fogva, hogy iskolánkban a környezeti 
nevelés alapelvei érvényesüljenek: minden létező tisztelete; a fenntartható-
ságra nevelés; új szemléletmód, s értékrendszer kialakítása, a minőségi ok-
tatás, amelyben az érzelmi intelligencia is nagy szerepet kap a mai iskolák 
túlontúl értelemre ható oktatásával és nevelésével szemben. 

A FENNTARTHATÓSÁGRÓL  
ÉS MÓRA FERENC ÜZENETÉRÕL

múltam hátterében nézve: több mint 
tíz éven keresztül dolgoztam a környe-
zeti nevelésben az országos környezet- 
és természetvédelmi oktatóközpontok 
hálózatának egyik alapítójaként. Így 
természetesen jelen voltam ősszel az 
elsőseink alma- és körtefacsemete-ül-
tetésén; a Süni szakkör tagjaival a Rá-
ba-Műgát Térség Egyesület vezette 
„Rába Természetház” avatóján; a gye-
rekek téli madáretetésekor; azokon a 
rendhagyó tanórákon, amelyek a világ- 
és hazánk nemzeti parkjait, természeti 
kincseit mutatták be; a Nepálról szóló 
úti beszámolón; Bárdosi Katalin ta-
nárunk Indiát bemutató teadélutánján. 

A fenntarthatóság kérdése előtérbe ke-
rült az idei iskolai munkatervünkben 
is: „Én és a környezetem” címmel pro-
jekthetet szerveztünk a gyerekeknek, és 
a fenntarthatóságról szóló nevelőtestü-
leti értekezletet tartottunk. 

Az ősz folyamán az ENSZ támo-
gatásával „A Világ Legnagyobb Ta-
nórája”címmel a 17 újonnan megfo-
galmazott Globális Célt tartalmazó, 
– a minisztérium által kiírt – országos 
kampány vette kezdetét, amelyhez az 
általunk már korábban kitűzött célok 
és betervezettek szerint természetesen 
mi is elsőként csatlakoztunk. A tanórai 
témajavaslatok között a globális pik-
togramok (képjelek) alapján a gyere-
kek összegző feladatokat kaptak. A vi-
lágszinten követelményként megjelenő 
17 téma szerint rajzos feladatokban áb-
rázolták a jelenünket alakító tényező-
ket: bolygónk élővilágának helyzetét; 
békét; igazságosságot; megújuló ener-
giákat; éhezést; egyenjogúságot; okta-
tás átalakítását; egészséges életmódhoz 
szükséges tápanyagok biztosítását, 
különösen kiemelve a tiszta víz szük-
ségességét és még számos világproblé-
mát. A gyerekek – úgy ahogy az elmúlt 
két évben megtartott a Happy Héten 
(Ivóvíz- hete) – lelkesen dolgoztak a 
különböző tanórákon az előbb említett 
témakörökkel. 

Az egész projektet – iskolai szinten 
– csapatok versenyével zártuk. 

Intézményvezetőként rendkívül 
fontosnak tartom a globalizációval 
kapcsolatos kérdéskör tudatossá téte-
lét. Ez igazgatói pályázatom része is 
volt, és nyilvánvalóan érthető, nevelői 

A Közösségi termünkben két kiállítást 
is szerveztünk: Kalandok a nagyvilág-
ból címmel egy légikísérő fotókiállítá-
sát és Jégvirágok híján víz- és növény-
fotók címmel az iskolánk közvetlen 
környezetében lévő élőlények, a Rába s 
a Répce folyók mobiltelefonnal készült 
fotóiból. 

A Világ Legnagyobb Tanórája a glo-
bális célok közül a Minőségi Oktatásra 
(Quality Education) fókuszálva még 
egy országos versennyel, az Okos Iskola 
Kupa elnevezésű tudáspróbával folyta-
tódott, amelyben a Szabadosné Molnár 
Melinda vezette 3 fős hatodikos csapat 
nyerte el az országos 2. helyezést. Büsz-
kék vagyunk rájuk!

Környezeti forradalom küszöbén 
vagyunk, szemmel láthatóan és meg-
tapasztalás útján is tudjuk az ökológiai 
változásokat: az erdők zsugorodását, a 
Föld hőmérsékletének emelkedését, az 
éghajlatváltozást, állat- és növényfajok 
tömeges kipusztulását, a tenger élő-
világának óriási változását, az ember 

922. évfolyam 1. szám 2016. március



RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE
Kiadó: Répcelak Város Önkormányzata Képviselô-testületének Ügyrendi Bizottsága ISSN 2061-0726 
A kiadásért felelôs neve: Boros András bizottsági elnök
A szerkesztôség címe: Répcelaki Mûvelôdési Otthon és Könyvtár, 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.
Fôszerkesztô: Bokányi KálmánnéHírmondó

RÉPCELAKI

életét fenyegető betegségeket, ártalma-
kat látva. Így mindnyájunk számára 
világossá válik, hogy a gazdaságnak, 
az egész életnek át kell alakulnia, hogy 
megóvjuk azokat a természeti rendsze-
reket, amelyek az életünknek az alapját 
képezik. A nyugati, fosszilis energia-
hordozókra (szén, kőolaj) épülő autó-
központú, „eldobó” gazdaságot át kell 
alakítani, fenntarthatóvá kell tenni. 
Az újrafelhasználás és újrahasznosítás 
követelmény, a közlekedésben pedig 
a vasút, a gyalogosok és a kerékpáro-
sok kapnak elsőbbséget. Tudunk-e elég 
gyorsan cselekedni környezetünk és 
életünk pusztulásának megakadályozá-
sában? Átlépjük-e a küszöböt? Lesz- e 
jövője gyermekeinknek, a világnak?

A fenntarthatóságról szóló nevelő-
testületi értekezletünkre előadóként 
meghívtuk ifj. Varga Sándor alpolgár-
mester urat, aki a város környezeti- és 
természetvédelmi programjairól, a 
megvalósított tevékenységről és célok-
ról beszélt. Másik előadónk egy régi, 
kedves barátom, Dőry István soproni 
egyetemi oktató volt, aki a fenntart-
hatóságról és az élőházról tartott ve-
tített képes előadást. Kiemelte, hogy 
2050-ig a politika és gazdaság világa 
kitűzte a széndioxid-kibocsátásmentes 
légkör létrehozásának szükségességét. 
A házaknál a 14 cm-es hőszigetelést, a 
faültetést és a napenergia felhasználá-
sát tartotta a legfontosabbnak. A tan-
testület minden tagja nagy érdeklő-
déssel hallgatta őt, és sok-sok kérdést 
tettünk fel neki. Arról beszélgettünk 
utána vele, hogy a fenntarthatóság és 
a Móra életműve milyen kapcsolatban 
áll egymással. Móra Ferenc a termé-
szetközelben élő ember mindennapjait 
ábrázolja. A fenntarthatóság fogalma 
egyenlő azzal, hogy a Földünket és a 
rajta lévő élet gyönyörűségének fenn-
tartását szükségesnek gondoljuk, a 
mértéktelen fogyasztást, a környezet-
pusztító életformát elvessük, s helyet-
te úgy éljünk, ahogy Móra is hirdet-

te: éljünk szerényen, tiszteljük az élet 
sokféleségét és mindent tegyünk meg 
védelméért és megmaradásáért.

A létező világunk csak mestersé-
gesen, erőszakot téve osztható fel tu-
dományokra vagy tantárgyakra, hisz 
a világ lényegét tekintve egységes és 
oszthatatlan egész. Móra Ferenc ilyen-
nek láttatta velünk, ezért jó az ő tör-
ténetein nevelődni, még akkor is, ha 
részleteiben szomorúnak érezzük is. 
Korunk egészségtelenül túlhangsú-
lyozza az értelem szerepét az érzelem-
mel szemben. Ezt az aránytalanságot 
fontos lenne nekünk, a nevelőknek 
visszabillenteni. Agyunk általában 
akkor nyílik meg valami új befogadá-
sára, ha előbb a szívünk már megme-
legedett. A gyermeknevelés esetében 
ez teljes mértékben így van. Örven-
dezünk annak, hogy gyermekeink, 
mint Mórás diákok, egyre több Mó-
ra-művön keresztül meghallják Móra 
üzenetét: „Szeretet az élet!” 

Kisiskolásaink hetente, Szabó Szil-
via tanárnő által irányított, egy-egy 
Móra-műhöz kapcsolódó feladatot 
oldanak meg: állatokat azonosítanak 
be képek alapján Móra verseihez, nép-

rajzi elemeket választanak ki az ismert 
Móra-elbeszélésből, Petőfi diákkoráról 
olvasnak Móra történelmi mondái kö-
zött. 

Így készülünk az április közepi ün-
nepi hetekre, a Móra-témahétre alsó- 
és felső tagozaton, s ünnepeljük, hogy 
20 éve viseli iskolánk az „ezerarcú” író 
nevét. 

Móra Ferenc szép üzenetei nemcsak 
a gyerekolvasóknak, a környezet- és 
természetvédő, életigenlő felnőtteknek 
szólnak, de mindnyájunknak e vilá-
gon. Jó lenne megfogadnunk!

Dr. Mesterházyné  
Jánosa Magdolna  
intézményvezető

Külön köszönetét fejezi ki isko-
lánk diákönkormányzata Kecskés 
Istvánnénak, aki egy kitűnő ál-
lapotú csocsóasztalt ajándékozott 
iskolánknak. 
Nagy örömmel használjuk és vi-
gyázunk rá!
Köszönjük!

-DÖK-
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A sikeres tavalyi évet, amelyben az egyesületünk az országos pontverseny-
ben a 12. előkelő helyen zárt, egy vidám, egyesületi bankett zárta le. Rövid 
feltöltődést követően az új évben újra belevágtunk a versenyekre való fel-
készülésbe, amely máris kiváló eredményeket hozott.

Az elmúlt tanévben a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és AMI csapata 
a dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia olimpiatörténeti vetélkedő országos 
döntőjében a 7. helyen végzett. Már ez is óriási eredmény volt. Az idén nagy-
szerű teljesítménnyel még ezt is sikerült túlszárnyalni, hiszen a dobogó har-
madik fokára állhattak fel a csapat tagjai: Kiss Sára, Szabó Katalin, Horváth 
Richárd Ádám, Rudi Máté. A szép eredmény eléréséhez hosszú út vezetett. 

RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET – 
A VERSENYIDÕSZAK KEZDETE

III. HELYEZÉS A DR. MEZÕ FERENC 
SZELLEMI DIÁKOLIMPIÁN

2016. január 31-én rendeztük meg a 
IV. Rakurai Kupát, melyen 12 klub 
közel 200 versenyzője vett részt. 
A rendezvény színvonalát a klub tag-
jai és karatékáink szüleinek együttes 
munkája, az iskola, valamint támoga-
tóink biztosították. Köszönjük! Váro-
sunkat 20! induló képviselte, küzde-
lemben és kataban összesen 4 arany 9 

A vetélkedő témaköreit 2015 szeptem-
berében kapták meg az iskolák a Magyar 
Diáksport Szövetségtől. Ezek a követke-
zők voltak:
–  Az 1976-os Montreali olimpia magyar 

vonatkozású eredményei, érdekességei.
–  Magyar atléták eredményei az olimpiá-

kon 1896-tól 2012-ig.
–  A 120 éves Magyar Olimpiai Bizottság, 

és a 30 éves Magyar Olimpiai Akadé-
mia története.

Az októberi és a novemberi hónap az 
anyaggyűjtéssel telt Szabó Róbert tanár 
úr vezetésével.

Ezután az országos elődöntőbe jutás-
hoz (24 csapat) az internetes rendszerben 
kellett megoldani feladatokat öt fordu-
lón keresztül decembertől februárig. Itt 
még lehetett használni segédeszközöket 
(könyv, internet). Nagy köszönet jár 

ezüst ill. 13 bronzérmet szereztünk, 
I. helyezést Bognár Léna, Galambosi 
Benjámin, Bogdán Brúnó és Kovács 
Gergő ért el. 

A felkészülést Csornán, a 12 órás 
küzdelmen való részvétellel egészítettük 
ki. Február 28-án, a diákolimpiai selej-
tezőről jó eredményekkel tértünk haza 
Várpalotáról. 

azoknak a tanulóknak, akik ebben az 
időszakban segítettek a minél gyorsabb 
és helyes feladatmegoldásban. Gál Máté, 
Horváth Milán, Németh Bálint, Pénzes 
Vince, Király Panka, Petró Borsika, és 
Nagy Jázmin nélkül sokkal nehezebb lett 
volna a továbbjutás.

A március ötödikei budapesti orszá-
gos elődöntőn viszont semmilyen se-
gédeszköz nem volt használható. A négy 
tanuló csak a megtanultakra támaszkod-
hatott. Végül nagy csatában – egy pont-
tal lemaradva a dobogóról – a negyedik 
helyen végzett a csapat, amivel kvalifikál-
ta magát az országos döntőbe. 

Március 12-én Tatán, az olimpiai 
edzőtáborban gyűlt össze az ország leg-
jobb nyolc szellemi diákolimpiai csapata, 
hogy eldöntse, ki lesz a győztes az idei 
tanévben. A kilenc forduló során végig 

A versenyről, ahol 36 klub közel 400 
karatékája mérte össze tudását, 13 indu-
lónk 6 éremmel térhetett haza! Küzde-
lemben Bognár Léna és Galambosi Ben-
jámin állhatott a dobogó legfelső fokára, 
II. helyezést és III. helyezést Bernáth 
Evelin, Seregély Gyöngyi és Kovács Ger-
gő harcolt ki magának. Formagyakorlat-
ban Léna második helyen végzett.

Versenyzőink most korosztályuk 
egyik legjelentősebb kihívására, az áp-
rilis elején megrendezésre kerülő diák-
olimpiai döntőre készülnek.

 Dr. Bogdán Olivér

kiélezett verseny folyt, amelyben végig 
az élmezőnyben voltak a répcelaki gyere-
kek. Végül az első helyezett Őcsényiektől 
hét, a második helyezett Dombóváriak-
tól egy ponttal lemaradva a harmadik he-
lyen végeztek, amiért óriási gratuláció jár. 

A harmadik hely okozta örömön, az 
érmeken és ajándékokon túl más jellegű 
élményekben is volt részük a tanulóknak. 
Találkozhattak, beszélgethettek, fényké-
pezkedhettek olyan nagyszerű sportem-
berekkel, olimpikonokkal, mint dr. Fara-
gó Tamás, Kárpáti György, Kiss Antal, és 
Kontsek Jolán. Faragó Tamás vízilabdázó 
Montrealban szerzett aranyérmét pedig 
meg is csodálhatták, sőt kézbe is foghatták.

Köszönjük Sárának, Katának, Ádám-
nak és Máténak, hogy öregbítették a rép-
celaki iskola, és Répcelak város hírnevét!
 Szabó Róbert felkészítő tanár

1122. évfolyam 1. szám 2016. március



A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Nagyheti és húsvéti szertartásrend a répcelaki katolikus templomban

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Ünnepi szertartásrend az evangélikus templomban

03. 24. Csütörtök 
19.00 Nagycsütörtöki szertartás
03. 25. Péntek
19.00 Nagypénteki szertartás 
03. 26. Szombat
19.00 Húsvéti vigília szertartás
 Feltámadási körmenet
 Ételszentelés
03. 27. Húsvétvasárnap
09.30 Ünnepi szentmise
03. 28. Húsvéthétfő
09.30 Ünnepi szentmise

A húsvéti idő olyan szertartásokkal 
ajándékoz meg bennünket, melyek 
az év folyamán csak egyszer vannak. 
A nagyhét nemcsak Krisztus kereszt-
jét jeleníti meg, hanem a mieinket. 

Küzdelmeinket, áldozathozatalunkat, 
megújulás utáni vágyunkat. A vi-
rágvasárnapi Passió már felrajzolja 
előttünk megváltásunk árát, Krisztus 
szenvedését. Nagycsütörtökön emlé-
kezünk, hogy tanítványai körében a 
kenyeret és a bort kezébe véve alapí-
totta az Eucharisztiát: Ez az én testem, 

… ez az én vérem, … mely értetek ada-
tik. Nagypéntek a kereszt titkát tárja 
elénk, hiszen mindennapi életünkben 
is az embertársainkért vállalt kereszt a 
szeretet legnagyobb jele. A nagyszom-
bati szertartás számtalan mozzanatá-
val, a húsvéti öröménekkel, a felzúgó 
harangokkal, a keresztségi ígéret meg-
újításával, a körmenettel az élet győ-
zelmét hirdeti.

Húsvéti szimbólumaink közül a 
bárányt mint Krisztus irántunk való 
türelmének és odaadottságának a je-
lét, valamint a tojást mint Jézusnak a 
sziklasírból való feltámadásának jel-
képét, különösen is szeretnénk meg-
jeleníteni a gyermekekkel való foglal-
kozásainkban.

A húsvét utáni idő az életünkre 
ragyogott világosságot állítja előtérbe, 
amit a nicki Fénykereszt is kifejező-
en közvetít. A szentmise-olvasmá-
nyok bemutatják az egyház születé-
sét, Krisztus tanításának a kiáradását, 
mely hozzánk elérkezve bennünket is 
átalakít, megújít és a jóban megerősít.

Aigner Géza 
plébános

03. 24. Nagycsütörtök
18.00  ünnepi istentisztelet  

úrvacsorával
03. 25. Nagypéntek
18.00 ünnepi istentisztelet
03. 27. Húsvétvasárnap
10.00  ünnepi istentisztelet  

úrvacsorával
03. 28. Húsvéthétfő
10.00  ünnepi istentisztelet  

úrvacsorával

Még ma is emlegetjük a január végi 
ökumenikus imahét estéit. Isten kü-
lönleges kegyelme, hogy nemcsak 
megférnek egymás mellett különböző 
felekezetű keresztyének, hanem egye-
nesen vágyódunk egymás hite által 
épülni. Kiváló igehirdetőket és ige-
hirdetéseket hallottunk. A közösség 
élményének megélését a Vekker+ ze-
nekar igényes zenei szolgálata segítet-
te. Megható élmény volt, hogy sokan 
igényelték és igénylik az ökumenikus 

imahét énekeinek felvételét. Szeretet-
tel ajánljuk ezt a lemezt mindenki fi-
gyelmébe, mely beszerezhető mindkét 
felekezet lelkészi hivatalában.

Március elején a svédországi Göte-
borgban jártunk, ahol az ’56-os emig-
ráció magyarjai között szolgáltunk. 
Svédország a világ egyik leggazdagabb 
országa, okosan szervezett mindenna-
pokkal és számunkra szokatlan nyuga-
lommal. Persze nekik is megvannak a 
maguk nyomorúságai (hideg, hosszan 
tartó sötétség) mégis folyamatosan 
arra törekszenek, hogy az életüket ge-
nerációs távlatokban gondolják végig. 
Jellemző ez az egész skandináv térség-
re, ahol az élet alapjainak köveit a lu-
theránus hitből rakosgatják össze.

Lázasan készülődünk a konfirman-
dusainkkal a hittantáborra. Piliscsa-
bán 100 fiatal társaságában leszünk 
együtt, hogy mindaz, amit tanultunk 
életté váljon bennünk. A festői kör-
nyezetben játékra, kirándulásra, de 

komoly elmélyülésre is lesz lehető-
ségünk. A következő Hírmondóban 
reménységünk szerint beszámolók is 
fogalmazódnak majd a gyerekeink ta-
pasztalataiból.

Közeledik húsvét, a keresztyénség 
legősibb ünnepe. Boldog Föltámadást 
kívánunk mindannyiunknak! Az ün-
nepi istentiszteletekre szeretettel vá-
runk mindenkit! 

Verasztó János 
lelkész
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2015. november 14-én, 18 órai kezdettel került sor Répcelakon a 40 éve fenn-
álló kézilabda szakosztály ünnepére, amelyet a répcelaki művelődési otthon-
ban rendeztek meg. Ifj. Turai László szakosztályvezető köszöntötte a jelenlévő 
közel száz résztvevőt, volt és jelenlegi sportolókat, sportvezetőket, illetve ki-
emelten Farkas Ágnest, a Vas megyei Kézilabda Szövetség elnökét. 

40 ÉVES JUBILEUMOT ÜNNEPELTEK  
A RÉPCELAKI KÉZILABDÁSOK

A jelenlévők egyperces néma csenddel 
emlékeztek meg a már elhunyt kézilab-
dás társakról. Elsőként Szarka Sándor 
volt SE elnök, Répcelak sportkrónikása 
emlékezett vissza a megalakulás körülmé-
nyeire, az akkori feltételekre. Kiemelte 
azt az összetartást, ami ma is példaértékű.

Molnár Árpád, a Répcelaki SE ügy-
vezető elnöke kiemelte, hogy fontosak 
az eredmények, de talán még ennél is 
lényegesebb, hogy az együtt sportolás 
során barátságok, jó kapcsolatok alakul-
tak ki. A Répce Tv egy kisfilmet állított 
össze, amely fényképekkel, emlékek feli-
dézésével szórakoztatta a közönséget.

Id. Turai László alapító tagként fel-
sorolta az 1975-ös férfi kézilabdacsapat 
tagjait, valamint egy akkori felszerelést 
mutatott a résztvevőknek. A múlt ese-
ményeinek felidézése mellett kérte a 

A hamarosan jubileumi, a sorrendben 
19. sportbált  – ebben a minőségében 
újoncként fellépő – Németh Gábor 
(Gaca), az SE ügyvezető elnöke nyitotta 
meg, lényegre törő, „balladai” tömörség-
gel. A program levezénylését dr. Bogdán 
Olivér elnökségi tag vállalta, aki egy rövid 
áttekintés után már szólította is a felnőtt 
csapatok edzőit, illetve szakosztályveze-
tőit: Balassa Pétert, Kiss Zsoltot és Turai 
Lászlót, akik röviden értékelték az elmúlt 
évet. Díjak átadására is sor került, a 2015-
ös év legjobbjai a labdarugó Horváth Ta-
más, a tekéző ifjú Móricz Zoltán és a ké-
zilabdázó Mészáros-Varga Brigitta lettek.

Az „Év Sportolója 2015.” kitünte-
tést – az SE Elnökségének a javaslatát 
is figyelembe véve – a Répcelaki Ön-
kormányzat Humánpolitikai Bizottsága 

jelenlévőket az utánpótlás segítésére, tá-
mogatására, minél szélesebb rétegben a 
sportág megszerettetésére. 

Csorba Jánosné az 1976-ban alakult 
női csapat egységét, az együtt töltött 
évek kellemes emlékeit idézte fel megha-
tottan. Későbbi edzői munkája szépsége-
iből és nehézségeiből is ízelítőt kaptunk. 

A következő generációkat Kiss Tí-
mea és Takács Károly képviselte. Tímea 
emelte ki azt az időszakot edző pályafu-
tásából, amikor 2005-ben bajnokságot 
nyert csapatával. Takács Károly arról 
beszélt, hogy bár az ország különböző 
részeire sodorta az élet a 2002-ben baj-
nokságot nyert csapatot, de a mai napig 
évente több alkalommal találkoznak, 
hogy felelevenítsék a régi emlékeket.

Répcelak Város nevében Varga Sán-
dor alpolgármester mondott köszöntőt, 

Seregély Gyöngyi karatésnak /Rakurai 
Karate Egyesület/ ítélte oda. Az előző évek 
különböző bajnoki címei és érmei után, 
2015. még inkább Gyöngyi sikereiről 
szólt, hiszen a kiváló hazai eredményeket 
az Austrian Open II., és a horvátorszá-
gi nemzetközi verseny I. helyével szár-
nyalta túl. Mindezeket a lengyelországi 
Bytomban rendezett Európa-bajnokság 
/20 ország, 400 versenyző/ aranyérmével 
koronázta meg. A díjat és az ajándékot 
Szalainé Kutasi Ildikó képviselő asszony 
adta át az ünnepeltnek, a sportolót Szabó 
József polgármester is köszöntötte.

Érdekes beszélgetést is hallhatott 
a művelődési ház nagytermét teljesen 
megtöltő báli közönség. Németh Gábor 
barátját, az elmúlt néhány hónapban 
több rangos díjat is „besöprő” 101-szeres 

míg Szabó József polgármester mint egy-
kori játékos-edző örömmel konstatálta, 
hogy ennyi résztvevője van ennek a szá-
mára fontos eseménynek. 

Farkas Ágnes szép dolognak tarja a 
visszaemlékezést, de kiemelte, hogy ő a 
jövőt képviselve minél szélesebb körben 
szeretné népszerűsíteni a sportágat.

Ifj. Turai László a jelenlegi utánpótlás-
nevelésről mondott néhány szót. A tava-
lyi évben kisebb létszámmal újraindított 
kézilabdaképzés idén már több résztve-
vővel folyik, több oldalról is megtámo-
gatva. A cél, hogy folyamatos utánpótlást 
biztosítsanak a Győr-Moson-Sopron 
megyei bajnokságban jelenleg egyre ered-
ményesebben szereplő felnőtt női csapat-
nak, illetve egy férfi együttes újraindítá-
sa is a távlati tervek között szerepel – az 
újonnan épülő sportcsarnoknak köszön-
hetően – sokkal nívósabb körülmények 
közé kerülő sportágnak.

A hivatalos részt követően vendéglá-
tással összekötött baráti beszélgetés zárta 
a remek hangulatú rendezvényt.

Ifj. Turai László
szakosztályvezető

válogatott kapust, a bál sztárvendégét, 
Király Gábort kérdezte. A válaszokból 
egy rendkívül szimpatikus, a munka, 
az elhivatottság és a család harmóniáját 
megteremtő /sport/ember képe tárult 
elénk. Az est a Szombathelyi Kötélugró 
Klub fergeteges, időnként szájtátva né-
zett, vastapssal jutalmazott előadásával 
folytatódott.

A bál kötelező „kellékei” sem ma-
radtak el, hiszen éjfél után gazdára talált 
mintegy 100 tombolatárgy, a zenét pe-
dig a szokásos színvonalon szolgáltatta a 
Spontán Együttes; hajnalig.

Köszönet illeti a sikeres bál szervezé-
sében és lebonyolításában közreműkö-
dőket!

Molnár Árpád
az SE társadalmi elnöke
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Az év első hetei még a tavaszi idényre történő felkészülések jegyében zaj-
lottak a Répcelaki SE sportolói, szakvezetői számára, majd január 16-
án elsőként a Szuperligás tekések, február 13-án a Győr-Moson-Sopron 
megyei összevont bajnokságban szereplő női kézilabdások, végül pedig 
március 6-án a megyei I-es labdarúgók is elkezdték a 2016-os menetelést. 
A holtidőszakban is zajlottak az események az egyesület háza táján, illetve 
folytatódott a már korábban elkezdett sporttelepi rekonstrukció is.

Idei első beszámolónkat kezdjük a Szu-
perligás tekésekkel, ugyanis eseménydús 
és eredményes időszak áll a szakosztály 
mögött. A hazai legmagasabb osztály-
ban, azaz a Szuperligában szereplő együt-
tes számára rendkívül értékes, sporttör-
ténelmi elismeréssel indult az év, ugyanis 
az immár 43. alkalommal megrendezett 
Vas Népe – Év Sportolói díjkiosztón 
(holtversenyben a celldömölki asztalite-
niszezőkkel) 2015. legjobb csapatának 
választották az illetékesek egyesületünk 
különítményét! A január 7-i ünneplés 
után szinte azonnal golyót ragadtak a 
versenyzők, és hárman is beverekedték 
magukat a szegedi egyéni világranglis-
ta-verseny nyolcaddöntőjébe. A folyta-
tásban 4 és egy negyed bajnokin teljesí-
tettek hibátlanul a répcelaki játékosok (a 
január 16-i, szolnoki összecsapás 1-1-es 
állásnál a pálya meghibásodása miatt fél-
beszakadt), valamint tisztes helytállással 
búcsúztak a Bajnokok Ligájától, miu-
tán a címvédő Zerbst ellen nem sikerült 
csodát tenni, és két vereséggel fejeződött 
be a gárda számára a legjobb 8 között a 
kontinens elittornája. A szegedi verseny 
mellett a Répcelakon megrendezett Vas 
megyei egyéni bajnokságon is tarol-
tak sportolóink: Farkas Imre – számára 
hazai pályán egyéni rekordot jelentő – 
653 fás eredménnyel végzett az élen, és 
a képzeletbeli dobogó 2. és 3. fokára is 
répcelaki sportoló állhatott Rudolf Ba-
lázs, illetve Vörös Milán személyében. 
A folytatásban – lapzártánk után – a 
bajnokság finisében vérbeli rangadókon 
(Szolnok, Győr, Zalaegerszeg, Szeged) 
dől el, hogy sikerül-e begyűjteni a tabel-
lán második helyen található gárdának 
az áhított ezüstérmet (matematikailag 
még az első hely is elérhető, de az erővi-
szonyok ismeretében erre kicsi az esély), 
amivel az Európa-kupán való indulást is 
kivívná a csapat. Az utánpótlásról is ejt-
sünk néhány szót. Az ifjúsági (U23-as) 
együttesünk a 12 csapatos mezőnyben 

pillanatnyilag a 7. helyen áll, ami reális-
nak mondható. Említést érdemel, hogy 
a gárda legfiatalabb, mindössze 12 éves 
saját nevelésű játékosa, Varga Levente 
egyre több lehetőséget kap és már két 
alkalommal is pontszerzéssel zárt.
A megyei I. osztályú felnőtt labdarúgók 
rövid pihenőt követően január közepén 
álltak ismét edzésbe. Ahogy arra előze-
tesen is számítani lehetett, nem múlt el 
játékosmozgások nélkül a holtidény: az 
egyik legfájóbb pont, hogy a sárvári NB. 
III-as gárdához igazolt a Répcelak egyik 
kulcsembere, Németh Gábor „Bika”, de 
a távozók között van Keszthelyi Róbert 
(Csepreg SE), Bujtás Róbert (Ausztria), 
valamint Kiszlinger Balázs is. Érkezési 
oldalon értékes fogásnak tűnik a Vép-
ről átigazoló Jordán Benedek (igen, a 
fiatal játékos vezetékneve nem véletle-
nül cseng ismerősen, ugyanis ő a híres 
színész,- színigazgató Jordán Tamás fia), 
de nálunk folytatja Barcza Bence (Király 
SZE), Ligeti Richárd (Büki TK), Harkai 
Dániel (Újperint SE), valamint hazatért 
a Répcementi SE-ből Dulicz György. 
További jó hír, hogy hosszú sérülés után 
lassan ismét bevethető lesz Horváth 
Márk és Németh Gábor is. Az együttes 
sorra vívta a felkészülési mérkőzéseket 
– vegyes eredményekkel – a környék 
műfüves pályáin, a cél Balassa Péter já-
tékos-edző védencei számára továbbra 
is a minél fényesebb érem begyűjtése. 
A bajnoki versenyfutást március első 
vasárnapján Szentgotthárdon kezdte 
meg a csapat, amely végül (Tamási Ro-
land góljával) 1-1-es eredményt ért el.  
A labdarúgók esetében sem mehetünk 
el szó nélkül az utánpótlás-nevelés mel-
lett, annál is inkább, mivel ilyen téren 
ebben a szakosztályban találjuk a leg-
több fiatalt. Az U11-es és U13-as kor-
osztály például egy februári, Sopronban 
megrendezett teremtornán szerepelt 
eredményesen: előbbi, Tamási Roland 
által felkészített együttes veretlenül (csak 

rosszabb gólkülönbségüknek köszön-
hetően) a 2. helyen zárt, utóbbi, Csor-
ba Jánost által trenírozott csapat pedig 
elhozta az első helyért járó serleget! Az 
U11-es gárda játékosa Németh Hunor 
(ügyvezető elnökünk kisfia) bónuszként 
a kupa legjobb kapusa díjat is átvette. Az 
alma tehát nem esett messze a fájától…
Női kézilabdacsapatunk túlzás nél-
kül villámrajtot vett 2016-ban: előbb 
Szany ban, majd Kónyban, végül pedig 
Kimlén aratott győzelmet az egy új iga-
zolással erősödő gárda (Varga Edina Sár-
várról érkezett), ezzel pedig gyakorlatilag 
el is dőlt, hogy az idén új rendszerben, 
a korábbi Győr-Moson-Sopron megyei 
bajnokság első, illetve másodosztályának 
összevonása után újjászervezett verseny-
futásban biztosan a dobogón zárják az 
alapszakaszt, így a rájátszást a felsőház-
ban folytathatják. Az idei első hazai, 
egyben az „alapbajnokság” zárásának is 
számító március 5-i, Öttevény elleni ösz-
szecsapást óriási csatában, az utolsó per-
cekben dobott góllal, 33-32 arányban 
abszolválta Mészáros-Varga Brigitta játé-
kos-tréner együttese, amivel a 3. pozíci-
óból folytathatja a küzdelmeket a csapat. 
Az igazolt sportolók mellett természete-
sen az amatőrök is aktívan töltötték az 
elmúlt hónapokat: a város jelenleg egyet-
len őszi-téli-tavaszi időszakot átölelő tö-
megsporteseménye, a városi, város kör-
nyéki amatőr tekebajnokság is gőzerővel 
zajlik, és a 14 csapatos mezőny egészen 
április 8-ig gyűri egymást hétfői és pén-
teki játéknapokon.
A sportesemények, felkészülések mellett 
– szó szerint – a színfalak mögött-között 
is komoly változások történtek a télen, 
miután a TAO pályázatoknak köszönhe-
tően megújultak a sporttelep labdarúgó 
öltözői, folyosói, mellékhelyiségei, illetve 
az irodák, szolárrendszer segíti a gazda-
ságosabb üzemeltetést, önkormányzati 
segítséggel pedig már szabadon elérhető 
internetkapcsolattal (free wifi) is várjuk a 
sportolókat, szurkolókat, valamint meg-
nyitott az új üzemeltető által felújított 
sportbüfé is. A város és a sportegyesület 
egyik legnagyobb jövőbeni beruházása, a 
szintén nagyrészben TAO támogatásból 
finanszírozott sportcsarnoképítés, ennek 
előkészületei is nagy erőkkel folynak a 
háttérben, és a tervek szerint nyár elején 
már a tényleges műszaki munkálatok is 
elkezdődnek a katolikus templom, illet-
ve az általános iskola szomszédságában. 

Gallen Ervin
elnökségi tag
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Nem véletlen, hogy az említett arborétu-
mok a hűvösebb, csapadékosabb klímájú, 
savanyú talajú alpokaljai fenyőerdőkben 
létesültek. A rhododendron – aminek 
szép magyar neve havasszépe – alap-
vetően a savanyú talajt és a félárnyékot 
kedveli. Együtt emlegetjük őket az azá-
leákkal, amelyeknek van szobai cserepes 
és télálló cserje változatuk is. A havasszé-
pének vaskos örökzöld levelei, gömböly-
ded virágzatba rendeződő fehér, lila, ró-
zsaszín, bordó virágai vannak, az azálea 
pedig lombhullató, levelei világoszöldek, 
kisebbek, vékonyabb szövetszerkezetűek, 
trombitaszerű virágaik pedig laza cso-
portokban nyílnak, és lehetnek, sárgák, 
narancssárgák, tűzpirosak is, hosszan ki-
lógó porzókkal és bibével. A fajták méret 
szerint is változatosak, az alacsony, 30 
centire növőtől az akár 5 méter magasra 
is fejlődő, széles termetes bokorig.

Savanyú talaj
Az első hiba, amit elkövethetünk az, 
hogy a rhododendront nem megfelelő 
talajba ültetjük. Savanyú talajt kedvelő 
növényeknek, az ültetőközeg pH-értéke 
4,2-5,5 között kell, hogy legyen. A kertbe 
kiültetve sikeresen csak ott nevelhetjük, 
ahol az altalaj is savanyú. Semleges vagy 
enyhén savanyú kémhatású talajon az 
ültetőgödörbe keverjünk készen kapha-
tó rhododendronföldet. Érdemes minél 
nagyobb, akár egyköbméteres gödörben 
kicserélni a talajt! A havasszépe sekélyen 
gyökeresedik, ezért a talaj felső 50-60 
centiméterének lazának, levegősnek, 
humuszban gazdagnak és jó vízáteresz-
tő-képességűnek kell lennie. A meszes 
talaj tápanyagzavarokhoz, leggyakrabban 
magnézium- és/vagy vashiányhoz vezet, 
amit a növény levelén érközi sárgulás 
jelez. Jó megoldás az is, ha nagyméretű, 
akár földbe süllyesztett dézsában, sava-
nyú közegben kisebbre növő fajtákat 
ültetünk. Fontos, hogy a dézsán legyen 
vízelvezető furat! A rhododendront és az 
azáleát tavasszal és ősszel is elültethetjük. 
Ültetés előtt a növényt alaposan öntözzük 
be, hogy földlabdája jól megszívja magát 

HAVASSZÉPÉK ÉS AZÁLEÁK
Szívesen látogatunk májusban rhododendronjaikról nevezetes gyűjtemé-
nyes kertjeinkbe, a Jeli, a Kámoni vagy a Budafai Arborétumba, ahol rend-
szerint csemetéket is árusítanak, és persze gyakran el is csábulunk a csodás 
virágok és színek láttán. Május ugyan még messze van, de a márciusi meleg 
napok jó alkalmat kínálnak a növényültetésre, köztük a különleges igényű 
azáleák és havasszépék (rhododendronok) telepítésére.

vízzel. Készítsük el az ültetőgödröt, és a 
közeget rétegenként beiszapolva terítsük 
szét a gödör alján. Magát a növényt olyan 
mélyen ültessük el, hogy a talajfelszín a 
cserépfelszínnel egyezzen meg.

Félárnyék
A következő gyakori hiba az, hogy a 
rhododendront a napra tesszük. Ez a nö-
vény a félárnyákos helyet kedveli, ezért 
nagyobb bokrok vagy fák alá ültessük, 
helyezzük. Meleg, napos teraszon ne 
tartsunk rhododendront! Ne helyezzük 
túlságosan sötét helyre sem, mert a dús 
virágzáshoz, növekedéshez kellő meny-
nyiségű fényre is szüksége van. Ha mély-
árnyékba ültetjük, kevesebb virágot hoz, 
a bokor szétesik. Ideális társnövényei a 
mélyen gyökerező, csekély árnyékú fák, 
így a hosszú tűjű fenyők, a tölgy, a mag-
nólia és a különböző gyümölcsfák.

Télen is öntözzük
A rhododendron szereti a nedvességet, 
de a túlöntözést nem. A laza, fenyőké-
reggel dúsított ültetőföld és tőzeg se-
gíti a vízelvezetést, és a talaj megfelelő 
levegőzöttségét is fönntartja. A hosszan 
tartó nyári szárazságban akár két alka-
lommal, reggel és este is szükség lehet 
a vízpótlásra. Fontos, hogy kizárólag 
lágy esővízzel öntözzünk! A frissen elül-
tetett növénynél fokozottan ügyeljünk 
az egyenletes vízellátásra. Az örökzöld 
rhododendronok télen is párologtatnak, 
ezért hosszan tartó száraz időszak esetén, 
fagymentes napokon télen is öntöznünk 
kell. A növény a vízhiányt a levelek szi-
varszerű besodródásával jelzi. Ha az 
örökzöld rhododendront lombhullató 
fa alá ültettük, akkor télen a napfénytől 
is védenünk kell; négy karóra kifeszítve 
tekerjünk köré rachelhálót. 

Tartós táp
A havasszépéknek, azáleáknak tápanyagra 
is szükségük van a nyár folyamán, mivel 
a jövő évi virágrügyek ekkor fejlődnek 
ki. A bőséges tavaszi virágzás záloga az 
egyenletes víz- és tápanyagellátás! A leg-
célszerűbb tartós hatású, kifejezetten ha-

vasszépék és azáleák számára kifejlesztett, 
tartós hatású tápanyagot használni, amit 
sekélyen a talaj felső rétegébe keverünk. 
A tartós hatású műtrágyát elegendő éven-
te egyszer, tavasszal kijuttatni. Ennek 
javasolt adagja egy 40 centiméter magas 
növény esetében 30-35 gramm, egy egy-
méteres növénynél 100 gramm. A lomb-
hullató azáleák tápanyagigénye kisebb.

Mivel a havasszépe sekélyen gyöke-
rezik, mellőzzük a kapálást. A tápanya-
got sekélyen dolgozzuk a talajba. Cél-
szerű a növények körül 4-5 centiméter 
vastagon fenyőkéreg-mulccsal takarni a 
talajt, ami megakadályozza a gyomoso-
dást és a kiszáradást.

Virágzás után
Az elnyílt virágfejeket folyamatosan tá-
voltsuk el, így a növény az energiáját a 
jövő évi virágrügyek kinevelésére for-
dítja. Legjobb, ha ehhez a művelethez 
hegyes pengéjű rózsaollót használunk, 
hogy a duzzadó hajtórügyeket, amik vé-
gén a virágrügyek fejlődnek, ne törjük le.

A rhododendront nem kell metsze-
ni. Ha formára akarjuk igazítani, akkor 
tavasszal, elnyílás után végezzük ezt el. 
Erőteljesebb visszametszéshez a kora 
tavasz az ideális időpont, de ekkor szá-
mítanunk kell arra, hogy növényünk 
abban az éven gyérebben virágzik.

Elõzzük meg a bajt
A jól karbantartott, jó kondícióban lévő 
növény kevésbé hajlamos a betegségekre. 
A megelőző növényvédelem alapja tehát a 
növény minden igényének megfelelő ki-
elégítése a fentiek alapján. A lombhullató 
azáleákat megtámadhatja a lisztharmat, a 
fonáki részen levéltetvek szívogathatnak. 
A havasszépék levelén a rhododendron 
csipkéspoloska szívogatása nyomán az 
elhaló, levegővel telt sejtek miatt a levél 
felszíne matt zöld, ezüstös lesz, fonáka pe-
dig barna foltokkal szennyezett. A baráz-
dáshátú vincellérbogár jellegzetes, karéjos 
rágásnyomokat hagy, lárvája a gyökereket 
rágja. Ellenük megfelelő gomba- és rovar-
ölő szerekkel védekezhetünk.

Pap Edina

1522. évfolyam 1. szám 2016. március



RÉPCELAKI ESEMÉNYEK KÉPEKBEN

2016. 03. 15. – Díszpolgári cím átadása  Fotó: MOK2016. 03. 15. – Március 15-i ünnepség  Fotó: MOK

2016. 02. 10. – Baba-mama klub Fotó: Varga Ákos 2016. 02. 11. – Közemghallgatás Fotó: Varga Ákos

2016. 02. 09. – Nyugdíjas farsang  Fotó: MOK

2016. 02. 23. – Licskainé Stipkovits Erika előadása Fotó: Varga Ákos2016. 02. 11. – Verskedvelők társasága Fotó: Kovács Diána

2016. 01. 20. – Magyar Kultúra Napja Fotó: Varga Ákos
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