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Pénteken egy kicsit „komolyak” voltunk, szombaton egy ki-
csit „népiesek”, vasárnap pedig egy kicsit szétszórtan bohó-
kásak. Voltunk még „hivatalosak” is, hiszen szombaton dé-
lelőtt adtuk át hivatalosan a kerékpárutat a Petőfi utcában. 
Együtt örülhettünk az új beruházásnak vendégeinkkel: Ágh 
Péter országgyűlési képviselővel, Marton Ferenccel a Me-
gyei Közgyűlés alelnökével, dr. Galántai Györggyel, a Járási 
Kormányhivatal vezetőjével, és még számos meghívottal, 
akik eljöttek az átadásra, de elsősorban a répcelaki embe-
rekkel, akiknek ez az út épült. A közel 53 millió Ft Európai 
Uniós forrásból megépült 650 m hosszú kerékpárút építé-
sével párhuzamosan saját forrásból további 5 millió Ft-ot 
biztosítottunk az utcarész fásítására, növénytelepítésre. Né-
hány év múlva, reményeink szerint, egy szép fasor, díszcser-
jék és virágok díszítik majd városunk főutcáját. A megépült 
kerékpárutat használjuk sokat, sokáig, balesetmentesen.

Aztán otthagytuk az ujjlenyomatunkat Magyarország 
kiterített térképén, hitet téve a magyar értékek őrzése mel-
lett. Pénteken este nemcsak a zeneértőknek, hanem „mezei” 
zenehallgatóknak is nagy élmény volt a templomi koncert, 
vasárnap este nagy sikere volt a Nóta Tévéből ismert páros-
nak. A kettő között tapsoltunk a néptáncosoknak, a XV. 
Laki Kalinkón, és természetesen nem maradt el a hagyomá-
nyos felvonulás sem. Jókat kóstolgattunk a répcelaki főző-
mesterek remek ételeiből, a sajtmesterek és az „ízkirályok” 

Mozgalmas napokat éltünk Répcelakon június 12-
14-ig. Megint június eleje volt, és megint Répcelaki 
Fesztivál. A XIV. Egy hétvége amikor a rendezők sze-
rettek volna mindenkinek adni élményt, lehetőséget, 
jó kedvet, jó zenét, meleg ételt, hideg italt, a gyere-
keknek felhőtlen szórakozást (és még grátiszba kap-
tunk felhőtlen eget is és plusz 35 °C fokot). 

kínálatából, táncoltunk pénteken és szombaton éjjel a Spon-
tánnal és a nosztalgia diszkóban. A sör jó hideg volt, a zene 
viszont egy kicsit hangos (ezúton is bocsánat a környékbe-
liektől!!). Jó volt nézni a sok boldog gyermekarcot, a remek 
gyerekelőadásokat. Hozták a formát az ismert előadóművé-
szek, akik nem győzték dicsérni a répcelaki közönséget (mi 
meg el is hittük nekik, hogy jók vagyunk, naná!). 

Milyen is volt ez a három nap? Egy kicsit komoly, egy 
kicsit népies, egy kicsit komolytalan, egy kicsit jókedvű, az-
tán meg nosztalgiázó, és egy kicsit „gyerekes”. Olyan rép-
celaki. Olyan, amilyenek mi vagyunk, kedves répcelakiak. 
Legyünk büszkék rá, mert a miénk és találkozzunk jövőre a 
tizenötödiken! 

Szabó József
polgármester
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ÚJ ÖNKORMÁNYZATI 
RENDELETET FOGADOTT 
EL A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 
A CIVIL SZERVEZETEK 
TÁMOGATÁSÁRÓL

Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hosszú évek óta 
nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy 
anyagilag is támogassa azon civil szer-
vezetek tevékenységét, melyek jelentős 
részt vállalnak a város szociális, kultu-
rális, egészségügyi, sport, tűzvédelmi, 
közbiztonsági feladatainak megvalósí-
tásában. A civil szervezetek támogatása 
önkormányzati érdek is, hiszen ezek a 
szerveződések mindig helyi érdekeket 
képviselnek, a helyi közösségek a város 
kulturális életét színesítik, a közösségi 
tudatot pozitívan formálják. 
Ennek érdekében minden évben, az 
adott év költségvetésében a képviselő-tes-
tület fedezetet biztosított a civil szerveze-
tek támogatására, melyek odaítélése egye-
di kérelem és pályázat alapján történik.
Az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény – összhangban az egye-
sülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működé-
séről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény rendelkezéseivel – új 
alapokra helyezte a támogatások rend-
jét. Ennek keretében tételesen rögzíti, 
milyen feltételeknek kell megfelelnie a 
támogatott szervezetnek, illetve milyen 
eljárási szabályokat kell betartania a tá-
mogatást nyújtó szervezetnek.
Az új jogi szabályozás és a meglévő he-
lyi rendelet elavultsága szükségessé tet-
te a felülvizsgálatot, és ennek nyomán 
egy olyan önkormányzati szabályozás 
megalkotását, mely részletesen rögzíti 
a civil szervezetek támogatási feltételeit, 
a pályázati rendszert, a kérelem alapján 
kapott támogatást, a támogatás felhasz-
nálásának és elszámolásának módját.
Az egységes jogi szabályozás révén a ci-
vil szervezetek és az önkormányzat szá-
mára átláthatóbbá, egyértelművé válik 

az önkormányzati támogatási rendszer, 
megfelelve ezzel a közpénzekből jutta-
tott támogatások társadalmi és jogsza-
bályi elvárásainak is.
A civil szervezetek támogatásáról szóló 
14/2015. (V.29.) önkormányzati rende-
let elolvasható a www.repcelak.hu web-
oldalon a rendelettárban, a Répcelaki 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdető-
tábláján, valamint a városi könyvtárban.

FOLYAMATOS AZ 
ÖNKORMÁNYZAT 
TULAJDONÁBAN LÉVÕ 
LAKÁSOK NYILÁSZÁRÓINAK 
CSERÉJE

Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete fontosnak tartja a 
tulajdonában lévő lakások állagának 
megóvását, és így értékének megőrzését. 
Ennek szellemében 2012. évben mind 
a 16 lakásban ellenőrzést, szemlét tar-
tottak a hivatal dolgozói és felmérték az 
önkormányzati lakások nyílászáróinak 
állapotát, majd sorrendet állítottak fel 
azok cseréjére. Az ellenőrzés megállapí-
tása szerint 3 lakás esetében a nyílászá-
rók tekintetében beavatkozás nem volt 
szükséges, mivel az azt megelőző évek-
ben a felújítás megtörtént. A 2012 óta 
eltelt időszakban – évente szakaszosan 
– megvalósult 6 lakásban a teljes nyí-
lászáró-csere, 1 lakásban pedig a rész-
leges nyílászáró-csere, valamint a tava-
lyi évben a József Attila utca 32. szám 
alatti lakás teljes felújítása. 2015. évben 
1.100.000,-Ft-ot biztosított a képvise-
lő-testület 2 társasházi lakásában a rész-
leges nyílászáró-cserére. A képviselők ré-
széről a továbbiakban is eltökélt szándék 
az állagmegóvás folytatása, így a 2016. 
évi költségvetésben is fedezetet biztosít a 
képviselő-testület a fennmaradó 3 lakás-
ban a szükséges elemek cseréjére.
Az önkormányzati vagyonnal való fele-
lős gazdálkodás követelményének meg-
tartása Répcelak Város Önkormányzata 
előtt hosszú távú cél.

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

TÁJÉKOZTATÁS A 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Önkormányzatunk a hulladékszállítási 
közszolgáltatás, valamint a hulladékle-
rakó üzemeltetése kapcsán a szolgálta-
tási értékre figyelemmel közbeszerzési 
eljárás lefolytatására köteles. A közbe-
szerzési eljárás meghirdetésre került, 
melynek tekintetében az ajánlatok be-
adási határideje 2015. április 30. volt.
A kiírásra egyetlen ajánlat érkezett a 
Müllex Közszolgáltató Kft-től, amely 
megfelel a törvényi előírásoknak és a 
szakmai feltételek is adottak. A Kft. 
rendelkezik a tevékenység végzéséhez 
szükséges hatósági engedélyekkel.
A fentiek alapján Répcelak Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 
a 2015. május 28-ai ülésén a Müllex 
Közszolgáltató Kft-t hirdette ki a köz-
beszerzési eljárás nyerteseként.
A közszolgáltatási szerződést 2015. jú-
lius 1. és 2019. május 31. közötti idő-
szakra köti meg Répcelak Város Ön-
kormányzata.
2015. július 1-jétől a Müllex Közszol-
gáltató Kft. változatlan feltételek mel-
lett biztosítja a hulladékszállítást a la-
kosság számára.

TÁJÉKOZTATÓ A 
HÁZASSÁGKÖTÉS 
ÜNNEPÉLYESEBBÉ TÉTELÉRÕL

Répcelak Város Önkormányzata a jö-
vőben is támogatni kívánja a telepü-
lésünkön házasodni szándékozókat és 
sokak számára az élet egyik legszebb 
napját még emlékezetesebbé, szebbé kí-
vánja tenni. Ezért a képviselő-testület a 
2015. május 28-ai ülésén arról döntött, 
hogy a házasságkötő terem ünnepélye-
sebbé tétele érdekében új szőnyeget és 
hófehér székszoknyákat szerez be.
Ezzel a döntésével a testület folytatta 
azon intézkedések sorát, melyet az el-
múlt évekhez hasonlóan a fenti cél el-
érése érdekében tett, és megteremtette 
a költségvetési feltételeket, többek kö-
zött anyakönyvi kivonat-átadó map-
pák megvásárlásához, továbbá beszer-
zésre került egy gyertyatartó, gyertyák, 
homoköntő szett és hozzá többszínű 
homok, az anyakönyvi asztalra nemze-
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tiszínű terítő, a székek díszítéséhez or-
ganza anyagok, masnik.
Az esküvők alkalmával az eggyé válás 
szimbólumaként a következő szertar-
tások közül választhatnak a házasodni 
szándékozók:
• gyertyagyújtás
• homoköntés
• boröntés
 továbbá teret biztosítunk más, a párok 
kívánsága szerinti egyéni igényeknek is 
előzetes egyeztetést követően.
A szertartás és a teremhasználat díj-
mentes. 
Várjuk a házasodni szándékozókat!

TÁJÉKOZTATÁS A 
KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS 
ALAPVETÕ SZABÁLYAIRÓL 
ÉS AZOK MEGSZEGÉSÉNEK 
JOGKÖVETKEZMÉNYEIRÕL 
SZÓLÓ RENDELET 
ELFOGADÁSÁRÓL

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában rögzíti a helyi 
önkormányzat azon jogát, hogy a helyi 
közügyek intézése körében törvényi ke-
retek között rendeletet alkosson.
A Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 8. § (1) bekez-
dése b) pontja alapján a helyi közösség 
tagjai a helyi önkormányzat alanyaként 
kötelesek betartani és betartatni a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait.
Az Mötv. 8. § (2) bekezdése valamint 
a 143. § (4) bekezdése d) pontja felha-
talmazza a helyi önkormányzat képvise-
lő-testületét, hogy rendeletben határoz-
za meg a közösségi együttélés alapvető 
szabályait, valamint ezek elmulasztásá-
nak jogkövetkezményeit.
A hatályos szabálysértésekről, a sza-
bálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény, viszonylag szűk körben 
szabályozza a lakossági együttélést zava-
ró, sértő magatartásformákat, a közte-
rületek rendjét.
A közösségi együttélés szabályait tartal-
mazó rendelet megalkotásával a lakosság 
nyugalmát zavaró magatartások szank-
cionálhatók, amely elősegíti a jogkövető 
magatartás érvényesülését. A rendelet a 

lakosság által elvárt, korábban is érvé-
nyesülő, az együttélést elősegítő szabá-
lyokat és azok megsértése esetén alkal-
mazandó szankciókat tartalmazza.
Répcelak Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 15/2015. (V.29.) 
önkormányzati rendelete a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és 
azok megszegésének jogkövetkezmé-
nyeiről.
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekez-
dés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés a) pontjában valamint Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 8. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el: 
Általános szabályok
1. § (1) E rendeletet kell alkalmaz-
ni azon természetes személyekre, jogi 
személyekre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre, akik, vagy 
amelyek Répcelak város közigazgatási 
területén belül az e rendeletben megha-
tározott, közösségi együttélés szabályai-
val ellentétes magatartások valamelyikét 
elkövetik.
1. A közösségi együttélés alapvető sza-
bályai azok a szabályok, amelyeket e 
rendelet annak minősít.
2. E rendelet alkalmazásában a közös-
ségi együttélés alapvető szabályaiba üt-
köző magatartás az a magatartás, amely 
bűncselekménynek vagy szabálysértés-
nek nem minősül, de Répcelak Város 
Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete (továbbiakban: Képviselő-testület) 
által meghatározott közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes.
3. A rendelet azon magatartási sza-
bályok megsértése esetén nem alkal-
mazható, amelyeket magasabb szintű 
jogszabály bűncselekménynek vagy 
szabálysértésnek minősít, vagy más mó-
don szankcionál.
4. E rendelet alapján a közösségi együtt-
élés alapvető szabályaiba ütköző maga-
tartás miatt induló eljárás lefolytatása 
tekintetében a Képviselő-testület a hatás-
kör gyakorlását a Répcelaki Közös Ön-

kormányzati Hivatal Jegyzőjére ruházza.
(2). A közösségi együttélés alapvető sza-
bályaiba ütköző magatartások elkövető-
jével szemben alkalmazható hátrányos 
jogkövetkezmények
2. § (1) Az e rendeltben meghatározott 
közösségi együttélés alapvető szabálya-
iba ütköző magatartás elkövetőjével 
szemben százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság szabható ki.
1. Az eljárás lefolytatására a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) Közigaz-
gatási bírság kiszabására vonatkozó ren-
delkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
2. A közigazgatási bírságot átutalási 
postautalványon vagy banki utalással 
Répcelak Város Önkormányzatának 
72600115-15001007 számú pénzfor-
galmi számlájára kell befizetni.
3. A bírság behajtásával kapcsolatos 
végrehajtási eljárásra a Ket. szabályait 
kell megfelelően alkalmazni. 
4. Az eljárási képességgel nem rendel-
kező személy esetén a Ket. 15. § (7) be-
kezdése alapján kell eljárni.
(3). A közösségi együttélés alapvető sza-
bályai
3. § (1) Az ingatlantulajdonos, kezelő, 
használó, köteles gondoskodni
a) a járda és az úttest fölé nyúló ágak és 
bokrok megfelelő nyeséséről,
b) a köztisztasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységek-
ről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EÜM 
együttes rendelet 6. § (1), (4)-(5) bekez-
déseiben foglaltak betartásáról,
c) az ingatlan előtti zöldsáv és az árok 
úttestig terjedő teljes területének kaszá-
lásáról, gyommentesítéséről,
d) a telek tisztántartásáról, gyommente-
sítéséről és kaszálásáról,
e) az ingatlan előtti járdaszakasz hóelta-
karításáról és síkosság mentesítésről.
1. Az ingatlantulajdonos vagy haszná-
ló az avar és kerti hulladék égetését a 
környezet védelméről szóló 20/2006. 
(IX.15.) önkormányzati rendelet 9. 
§-ában foglaltaknak megfelelően vé-
gezheti.
2. Az ingatlantulajdonos vagy használó 
zajkeltő munkát a környezet védelmé-
ről szóló 20/2006. (IX.15.) 



HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Pusztai Miklós

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Magyari Ákos és Kornyik Anita Valéria
Hajba Gábor és Árvai Lívia

Szalai Balázs és Horváth Kitti 
Marton Krisztián és Korcz Zsuzsanna

Tömböly Miklós Zoltán és Varga Ibolya

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Kondor Gergely és Aspirán Katalin  
fia András

Szabó Sándor és Varga Aliz  
fia Nimród Sándor

Nyitrai András és Mészáros Veronika  
fia Balázs

Dr. Borbély Gábor és Böröndi Judit  
leánya Dóra

Tóth Miklós és Pájter Andrea  
fia Levente László

Süle Szabolcs és Tóth Anita  
leánya Abigél

Vojtila Szilveszter és Henn Brigitta  
fia Máté

Füzi Krisztián és Németh Nikoletta  
fia Botond

Halász Ervin és Kádi Judit  
leánya Hanna

Németh Krisztián és Hencsei Noémi
leánya Panna

ANYAKÖNYVI HÍREK
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önkormányzati rendelet 30. §-ában 
foglaltaknak megfelelően végezhet.
3. A közterület bejelentéshez kötött 
használata esetén a használó köteles be-
jelentési kötelezettségének eleget tenni.
4. A vendéglátó-előkert létesítése esetén 
a közterület használó köteles a közte-
rülethasználat általános rendjéről szó-
ló 21/2008. (XII. 12.) rendelete 16. 
§-ában foglalt szabályokat betartani.
5. Tilos:
a) zöldterületen, továbbá nem az arra a 
célra kijelölt úton gépjárművel közle-
kedni, gyepfelületen, parkosított vagy 
zöldterületen gépjárművel megállni 
vagy várakozni,
b) 3500 kg feletti össztömegű járművet 
hatósági engedély nélkül közterületen 
tárolni,
c) üzemképtelen vagy a közúti közle-
kedésben való részvételre alkalmatlan 
járművet 15 napon túl közterületen 
tárolni.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2015. június 1-jén 
lép hatályba.

EGY RENDELET MARGÓJÁRA
Rendeletet alkottunk „A közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és azok 
megszegésének jogkövetkezményeiről.” 
Kötelező volt. A Hírmondóban a ren-
delet teljes szövege olvasható. Paragrafu-
sostól, bekezdésestől, meg úgy minde-
nestől, ahogy egy rendes rendelethez ez 
dukál. Biztos vagyok benne, hogy nem 
túl sokan olvassák. Nem is kellene ilyen 
szabályokat alkotni, büntetési tételekkel 
fenyegetni, ha mi elfogadnánk és betar-
tanánk az együttélés alapvető szabályait. 
Vagyis, ha mindenki betartaná. Hiszen 
biztos vagyok benne, hogy a többség 
rendelet nélkül is betartja, habár tud-
juk, hogy a törvényeket is a be nem 
tartó kisebbség, és nem a törvénytisz-
telő többség miatt hozzák. Nálunk itt 
Répcelakon is. Hiszen, ha az a néhány 
ember, aki a zöldhulladékok, fanyese-
dékek lerakásra kijelölt helyre (szemét-
telep, és a szenny víziszap-tároló közti 
terület) nem visz kerítésdrótot, vasdara-
bokat, építési törmeléket, akkor a közös 
pénzünkből nem kellet volna kifizetni 
850.000,- Ft-ot. A fanyesedéket ingyen 

GRATULÁLUNK!
A június 13-án, Sárváron megrende-
zésre került megyei kézilabda napon, 
Szabó József, városunk polgármeste-
re, Vas Megye Kézilabda Sportjáért 
elismerésben részesült.

ledarálják és elviszik, de ha más anyag is 
van közte, azt nem vállalják, így nekünk 
kell elszállítatni. Ha nem déli 12 óra-
kor jut eszünkbe vasárnap, hogy füvet 
kellene nyírni miközben a szomszédban 
éppen ünnepi ebédhez ülnek, ha nem 
kell felszólítani senkit, hogy vágják le a 
füvet a ház előtt, ha a papírzsebkendőt 
nem a járdára dobjuk, hanem egy laza 
mozdulattal a zsebünkbe rakjuk, ha a 
szennyvízcsatornába csak az „oda való 
dolgokat juttatjuk és ezáltal több száz-
ezer forintos kártól mentenénk meg a 
szolgáltatót (magunkat), és folytathat-
nám, hogy a …. akkor több pénzünk 
maradna hasznos dolgokra, kevesebbet 
bosszankodnánk, egyszerűen jobb len-
ne az életünk. „Csak” annyit kellene 
tenni MINDENKINEK, hogy amit 
elvárunk másoktól azt magunkra néz-
ve is kötelezőnek érezzük. Sok kis apró 
dolog, amire odafigyelve nagy bosszúsá-
goktól kimélhetjük meg egymást. A kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól 
szóló rendelet elolvasása és ismerete 
nélkül is …
Barátsággal: 

Szabó József, polgármester

BANKI KÁROSULTAK ÉS 
ELADÓSODOTT CSALÁDOK 
RÉSZÉRE INGYENES 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI 
LEHETÕSÉG

A Banki és Végrehajtási Károsultak 
Egyesület az MNB Pénzügyi Stabilitá-
si Tanács együttműködő partnereként 
(Civil háló) segítséget nyújt a lakosság 
részére az alábbiakban:
Segítik a lakosságot a banki elszámolta-
tással kapcsolatos feladataiban. 
A több mint 90 napot meghaladó tarto-
zással rendelkező ügyfelek részére ingye-
nes válságkezelési tanácsadást biztosít. 
Az eladósodott családok részére tanács-

adást biztosít most, illetve a későbbi ma-
gáncsődeljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hite-
lek (nem támogatott hitelek) esetében 
pénzügyi visszatérítési és könnyítési se-
gítséget biztosít. (Ez határidős, csak az el-
következő 2 hónapban van rá lehetőség)
Elérhetőség: 
Banki és Végrehajtási Károsultak Fo-
gyasztóvédelmi Egyesület
Cím: Révfülöp, Csárda u. 1. 
Email: www.bankikarosultak.hu
Kovács László főtitkár 
Tel: 70/253-2910, 87/414-354
Email: valsagkezeles2008@gmail.com
70/432-8868
www.bankikarosultak.hu



A programok kitalálásának és megszerve-
zésének feladata azonban minden évben 
komoly kihívás. Mert a fesztiválozók kri-
tikusak. Széles tömegek igényének kell 
megfelelni. Kell a kultúra, a szórakozás, 
a gyerekprogramok, a gasztronómia és a 
vásárfia is. És persze mindenből színvo-
nalas. 

Az volt, nagyon is – mondja elége-
detten Kuti Gáborné, aki első ízben vett 
részt a rendezvényen -, a magyar köny-

nyűzene egyik legszínesebb figurájának 
tartom Delhusa Gjont, az ő fellépése 
telitalálat volt. – És elégedettségének 
bizonyítéka, hogy az énekes Best of le-
mezének megvásárlásával haza is vitte a 
fesztivál hangulatát és emlékét. 

Sajnálom, hogy a felvonulásról lema-
radtam, de láttam róla fotókat a Faceboo-
kon, és jövőre biztosan nem hagyom ki. 

A szervezők számára talán az a legna-
gyobb kihívás, hogy a hagyományosság 
nem menjen át unalmasságba.

Szó sincs erről – tiltakozik Ávárné 
Keszei Krisztina -, színes volt a program-
paletta, még mozgalmasabb, mint az előző 
éveken. – mondja ő, és vele egyetért Ká-
mán-Németh Martina is, aki elismeréssel 
adózik a szervezők és lebonyolítók előtt. 

Főleg a gyerekprogramok tetszettek – 
fűzi hozzá a kétgyermekes anyuka -, mert 
az Apacuka együttes nagyon profi volt, 
A székely menyecske és az ördög című 

színdarabról pedig csak a legjobbakat le-
het mondani. Szórakoztató és tanulságos 
volt, mind a gyerekek, mind pedig a szü-
lők számára. 

Persze mindenkinek nem lehet meg-
felelni: Kiss Zsuzsanna szerint volt már 
jobb fesztivál is, neki annyira nem tet-
szett az idei programsorozat. 

Előzőleg több árus volt itt – kifogá-
solja Kiss Judit, aki a fiatalabb korosz-
tályhoz tartozik -, és szerintem a pénte-
ki program is lehetne színesebb – teszi 
hozzá. – A vasárnap nagyon bejött, sok 
sztárvendéggel találkozhattunk, este Jolly 
és Suzy fellépése pedig garantálta a sikert. 
Szuper volt! Rengetegen voltak, és óriási 
bulit csaptak!

Szóval fesztivál … fesztiválozás … 
fesztiváloztunk … június elején fesztivá-
loztunk … Répcelakon fesztiváloztunk 
… jövőre is fesztiválozunk!

(Kriszti és Ákos)

RÉPCELAKI FESZTIVÁL
Fesztivál … fesztiválozás … fesz-
tiválozunk … június elején feszti-
válozunk … Répcelakon fesztivá-
lozunk! Talán ebben a sorrendben 
ébrednek gondolataink városunk 
legnagyobb rendezvényével kapcso-
latosan. A hagyomány teremtésének 
célját ezzel kipipálhatjuk, ám egy 
hagyományos rendezvénynek szó-
rakoztatónak is kell lennie. 
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Magyar Értékek Vándortérképét és 
a Magyar Értékek Vándorkódexét az 
első alkalommal megrendezett Ma-
gyar Értékek Napján, 2013. szeptem-
ber 14-én mutatták be először a kö-
zönségnek a fővárosban, a Szent István 
Bazilika előtt. A Nemzeti Művelődési 
Intézet által gondozott szimbólumér-
tékű kódex és a térkép onnan indult 
országjáró útra, és több ezer ujjlenyo-
mattal gazdagodott. A térképen ujj-
lenyomatát hagyhatta mindenki, aki 
számára az értékek jelentik a közösség 
egységének és erejének alapját. 

A vándortérkép répcelaki állomá-
sán Szabó József polgármester kö-
szöntötte a vendégeket, majd elsőként 
pecsételt, és a helyszínen elhelyezett 
kódexbe beírta gondolatait az értékőr-
zés fontosságáról. 

Szép napsütéses vasárnap reggel van. 
Nagy készülődésben vagyok, megyek 
a Répcelak Ízei rendezvényre. Felada-
tom van. A Nyitott Tér Kulturális 
Egyesület csapatában serénykedhetek. 
Egyik kezemben vödör, másikban saj-
tár, úgy érkezem a főtérre. A látvány, 
ami fogad lenyűgöző. Sátrak alatt 
jókedvű, vidám emberek tevékeny-
kednek, készülődnek, hogy megven-
dégeljék a répcelakiakat és az idelá-
togatókat. Gyors előkészület és már 

rotyog is az üstben a tárkonyos csir-
keragu. Százszor megkóstoljuk Idával 
a finom étket: – Most még egy kis 
sót, most meg borsot tegyünk ízesíté-
sül! A sok kóstolgatásnak meg is van 
az eredménye, nagyon finom, ízletes 
ebédet kínálhatunk.

Meleg van, mégis ülünk a tűz kö-
rül, sokat beszélgetünk. Egyik sátorból 
hangos nevetés, a másikból énekszó 
hallatszik. Ki gulyást, ki pörköltet, ki 
káposztát kínál, a tűzoltók még pala-
csintát is sütnek. Egyszer csak a szom-
széd sátorba megérkeznek az óvoda 
dolgozói. Finom fahéj, alma illat ve-
gyül az amúgy is illatos levegőbe. Ér-
kezik az almás lepény és a sós stángli. 
Nagyon jól esik a sok húsétel után.

Jó látni így együtt ezeket az embe-
reket, úgy gondolom nekik is, mint 
nekem is, ünnep ez a szép találkozás.

Megismételném!
Vizvárdy Tamásné

A MAGYAR ÉRTÉKEK 
VÁNDORTÉRKÉPE 
RÉPCELAKON

RÉPCELAK ÍZEI

A Répcelak Ízei rendezvény főszereplői



Régmúltunk fotóalbumaiból

A hidroglóbusz felállítása 1965-ben, melyet 2008-ban bontottak le.

Ki gondolta volna, hogy már ennyi ideje dalol mindnyájunk örömére, pró-
bál és szerepel ez a fiatalos társaság? Tagsága ugyan folyamatosan megúju-
ló, de az alapítók lelkesedését töretlenül képviselik. 

HÚSZÉVES A NYUGDÍJAS KLUB ÉNEKKARA

HORGÁSZVERSENY A JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEN

Horváth Endre bácsi keltette életre az 
énekkart. Szebbnél szebb népdalcsok-
rokat állított össze és fellépésről fellé-
pésre vezette a kórust. Sikerük mérföld-
kövei minősítők, népzenei versenyek 
elismerései. Endre bácsi munkáját 
Varga Henrietta folytatta, – aki ezen a 
nyáron elköltözik városunkból – a Laki 
Kalinkó Folkfesztiválon sajnos utoljára 
vezette az énekkart.

Nemcsak szereplésre, de több szaba-
didős programra is összegyűlnek az ének-
kar tagjai. Sütöttek rétest Vasváron, fő-
zőcskéztek a Vasi Múzeumfaluban. Évek 
óta résztvevői a büki arató bemutatónak, 
a szépkorúak kulturális szemléjének Sop-
ronban. Az idén is így lesz. 

A Répcelak Városi Bányász Horgász 
Egyesület tájékoztatja horgásztagjait, 
hogy 2015. július 18-án (szombaton), 
a csánigi tavon kerül megrendezésre a 
hagyományos csapatverseny, amely az 
egyesület 40 éves jubileumi ünnepségé-

TISZTÚJÍTÁS  
A GAZDAKÖRBEN

Az 1993-ban alakult Répcelaki Gaz-
dakörnek jelenleg 40 tagja és támo-
gatója van. 

Az elmúlt több mint hat évben 
Szabó Anna töltötte be az elnöki po-
zíciót, amit azonban idén már nem 
tudott vállalni. 

Az időközben megválasztott je-
lölőbizottság javaslata alapján a tag-
ság egyhangúan megválasztotta új 
elnökének dr. Németh Kálmánt, aki-
nek eredeti végzettsége agrármérnök, 
és húsz évig volt Répcelak város pol-
gármestere. A két alelnök Kiss János 
és Pap György lett. 

Az új elnök megköszönte az ed-
digi tisztségviselők kiváló és eredmé-
nyes munkáját és elmondta, hogy 
építeni fog az eddig elért eredmé-
nyekre, és új javaslatai is lesznek.

FIATALOK 
JELENTKEZÉSÉT  
VÁRJÁK  
A POLGÁRÕRÖK
A Répcelaki Polgárőr Egyesület meg-
tartotta éves közgyűlését, ahol téma 
volt a parlament által elfogadott új 
polgárőrtörvény is, mely szerint újra 
lehetnek ifjú polgárőrök. 

Szeretnénk megalakítani az egye-
sületen belül az ifjúsági tagozatot. 
Várjuk a 14 éves kor feletti fiatalok 
jelentkezését. 

Természetesen az idősebb korosz-
tályt is szívesen látjuk sorainkban, 
akik a bűnmegelőzés területén szeret-
nének tevékenykedni. 

A megyei polgárőrnapon egyesü-
letünk egyik alapító tagja, Nagy Fe-
renc a Polgárőr Érdemkereszt arany 
fokozata kitüntetésben részesült. 
Gratulálunk!
 Könczölné Bernáth Ilona

egyesületi elnök

Áprilisban Répcelak adott otthont 
a XIII. Vas Megyei Nyugdíjas Ének-
kari Találkozónak, amelyen Répcelak 
Város Önkormányzata köszöntötte és 
megajándékozta a húszéves répcelaki 
kórust.

Az énekkarosok a város valamennyi 
ünnepén, eseményén szerepet vállal-
nak. Van ahol énekükkel, és van ahol 
kiváló ételeikkel. Legutóbb a Répcelak 
ízei közös főzésen kínálták a finom szé-
kelykáposztát.

A zene szeretete, az együtt éneklés 
öröme a csoport összetartó ereje. Szív-
ből kívánunk az énekkarnak további 
sikereket és sok-sok tartalmas élményt.

sze

nek keretében kerül lebonyolításra. 3 fős 
csapatok jelentkezésére van lehetőség. 
További információkról a Répce Tv-ben 
és a Látványpark 2006 Bt. virágboltban 
fognak tájékoztatást adni a horgásztársak 
részére. A horgászegyesület vezetősége
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Jelentkeztem és meglepődve tapasztal-
tam, hogy milyen sokan összejöttünk. 
Először kisebb, kézi varrással készített 
munkákon dolgoztunk. Különböző 
technikákat tanultunk. Aztán nagyon 
kedves, mutatós karácsonyi díszeket, 
ajándékkísérőket készítettünk, amivel 
eldicsekedhettünk a családban vagy bará-
tainknak. A foglalkozások 2 órája nagyon 
hamar eltelt, és szinte minden alkalom-
mal haza érve még folytattam a varrást, 
hogy az aznap tanult munka elkészüljön. 
Az alkotás öröme hajtott, és mint a jó 
gyerek az iskolában, vittem a következő 
alkalomra én is a kész művemet. Mind-
nyájan ezt tettük, aztán gyönyörködtünk 
egymás munkáiban. Irigykedés és kép-
mutatás nélkül dicsértük társaink kézi-
munkáit. Közösen örültünk egy-egy új 
darabnak, mintának. Ami pedig a leglel-
kesítőbb volt, hogy a tanítómestereink is 
mindig dicsértek bennünket.

Felajánlották lelkes közösségünknek 
a folytatást, így februártól újra talál-
koztunk és komolyabb, igazi foltvarrós 
technikák következtek: blokkminták, 
ágytakaró, táskák, szalaghímzés, negatív 
applikáció, filc munkák. Érdekesebbnél 
érdekesebb témák. Volt, amikor a hideg 
vagy az eső miatt nehezebben indultam 
el a szakkörre, de soha nem bántam meg. 

Foglalkozásaink során nekem leg-
inkább a blokkminták tetszettek meg. 
Ezek a terítőknek, párnáknak, taka-
róknak az egységei. Ezek sokaságából, 
sokszínűségéből és végtelen számú min-
tájából állnak össze munkadarabjaink. 
Csak a fantáziánk szab határt a lehető-
ségeknek. Többféle mintát és elkészí-
tési módot tanultunk, mintadarabokat 
varrtunk. Gyűjtöttem én is jó pár leírást, 
melyek elkészítésre várnak. Kisebb és na-
gyobb darabokkal is próbálkoztam, vagy 

„FOLTOSKODÁS” 
Beszámoló egy kezdõ foltvarró elsõ öltéseirõl

ugyanavval a mintával csak más színek-
kel. Ha kicsi a minta, akkor elbántam 
vele az asztalon, ha nagyobb, akkor kicsit 
átrendezésre került az étkező, hogy kör-
bejárhassam az asztalt, magam mellé állí-
tottam a vasalódeszkát, (elbarikádoztam 
a helyiséget) aztán jöhetett a munka. Sza-
bás, varrás, vasalás. Aztán kiderült, hogy 
egy kicsit itt-ott elcsúsztam a varrásnál. 
De egy foltvarró kitartó, és nem szabad 
sajnálni az időt a javításra. Én ezt „béna-
ságnak” neveztem, de (Skultétyné) Erika 
kijavított, hogy ez igényesség. Innentől a 
bontás is már könnyebben ment. Bontás, 
újra varrás, vasalás. Újabb blokk: varrás, 
vasalás, aztán javítás. Megérte, mert a vé-
gén egész jók lettek a darabok. És most 
már szépen egymás mellé téve egész mást 
mutat, mint az az egy árva blokk az ele-
jén. Nézegettem, forgattam és gyönyör-
ködtem saját alkotásomban addig, amíg 
az órára nem néztem. Észrevétlenül múlt 
az idő, de kellemesen, és tevékenyen. 
A saját alkotás öröme pozitív energiával 
töltött fel.

Ezer és ezer féle forma és lehetőség. 
Kicsi anyagdarabok, értéktelen foltok, 
amelyek összevarrva egy egésszé, egy kép-

pé, terítővé, párnahuzattá vagy takaróvá 
vagy aminek elképzeljük azzá állnak ösz-
sze. Határtalan a lehetőség. A különböző 
színek a szivárvány sokaságával jelennek 
meg, és csodálatos módon mégis össz-
hangot hoznak létre. Már máshogy te-
kintünk régi, nem használt ruhadarabja-
inkra. Meglátjuk benne a hasznosságot. 
Elindul a gondolat, mert felfedezzük egy 
divatból kiment szoknya mintájában az 
alapot egy új terítőhöz, a már nem hasz-
nált blúzban, ingben egy táska bélésanya-
gát, az elhasználódott farmernadrágból 
egy bevásárló szatyor vagy egy fiatalos 
válltáska lehetőségét. Azok az amerikai 
asszonyok, akik ezt a műfajt elkezdték, 
csak a ruháikat akarták felújítani, elhasz-
nálódott dolgaikból újat alkotni. Mára a 
foltvarrás szinte művészetté fejlődött. 

Én biztatok mindenkit, aki egy kicsit 
is kacérkodik a foltvarrás gondolatával, 
hogy ne késlekedjen! Garantálom, hogy 
a miénkhez hasonló élményekben, sike-
rélményekben lesz része. Bár bizonyos 
fokú kitartást igényel az öltögetés is, mint 
minden, amibe az ember belefog, de a ki-
tartás hamar megszállottsággá válik. Ne 
tántorítson el senkit, ha a foltjai nem lesz-
nek tökéletesek, hiszen a tökéletes ember 
sem létezik. Ha mi elégedettek vagyunk, 
örömünket leljük a foltozásban, az már a 
lelkünket felvidítja. A kézimunka lehetne 
a meditáció egyik formája is. Tervezünk 
és megvalósítunk. Amíg a kezünk jár, a 
színekre, a mintákra figyelünk, összpon-
tosítunk elkészítendő formára és eltűnik 
az idő, az aznapi gond, a holnapi feladat. 
Miközben dolgozunk a munkára és egy-
másra figyelünk, tanulunk, élményeket 
és tapasztalatokat gyűjtünk és a társaság-
ban végzett tevékenység megsokszorozza 
az örömünket. 

Nagyon kedves emberek dolgoznak 
ebben a közösségben. Mindig szakérte-
lemmel, nagy türelemmel, odafigyelés-
sel, kedvesen tanítottak bennünket. Sok 
dicséretet, bíztatást kaptunk. Foglalko-
zásaink jó hangulatban, vidáman teltek. 
Köszönjük nekik, hogy szeretik a folt-
varrást, az alkotást, és megtanítottatok 
bennünket is erre, hisz ez által mi is egyre 
több élményben részesülhetünk, és cso-
dás munkáknak örülhetünk. 

Szekeresné Szabó Krisztina

2014 őszén a répcelaki foltvarrók profi csapata tanfolyamot hirdetett kez-
dők számára. Mindig is csodáltam a munkáikat, tehetségüket, türelmüket. 
Alkotásaikat már sok kiállításon láttam és mindig ámulatba estem. A va-
rázslatos színösszeállítások, művészi kivitelezés, egyedi és értékes művek 
elvarázsoltak.
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„A Földet nem a szüleinktől örököltük, hanem a gyermekinktől kaptuk 
kölcsön” – idézzük gyakran, ha környezetvédelemmel kapcsolatos té-
máról szólunk. 

KÖRNYEZETTUDATOS ÓVODA

A kulcsszó ez esetben a gyermek. Akit 
nevelünk. Szóval, cselekedettel és mu-
lasztással. Folyamatosan, mindig és 
mindenütt. De hogyan neveljük őket 
környezettudatos emberré? Hát csak 
természetesen és játékosan – mondják a 
szakemberek. Ebben a dologban – mint 
alapvető példaképnek egy gyermek éle-
tében – a szülőnek van a legnagyobb 
szerepe. De fontos az intézményi kör-
nyezet is. 

A répcelaki óvodában odafigyelnek 
erre. Fontosnak tartják, hogy a kicsik 
megismerkedjenek az élővilággal, az 

lottak március elején. Itt már írásban és 
szóban folyt a versengés, segédeszközt 
nem lehetett használni. Mi a kaposvári 
csoportban szerepeltünk, ahol nagyon 
szoros versenyben 5. helyezést értünk 
el. Az ott szerzett pontszámunkkal beju-
tottunk a budapesti országos döntőbe, 
ahol a 8 csapatból 7. helyezést értünk el. 

Az elődöntő, és a döntő nagy élmény 
volt a gyerekeknek, hiszen azon kívül, 
hogy rengeteg tudást halmoztak fel a 
hónapok során, olyan sportemberekkel, 

Országos elődöntő 5. helyezés.
Országos döntő: 7. helyezés.
A csapat tagjai:
Kiss Sára (7. osztályos), Szabó Katalin 
(7. osztályos), Szabó Anna (8. osztá-
lyos), Rudi Máté (7. osztályos) tanulók. 
Felkészítő tanár: Szabó Róbert

2014 szeptemberében a témakörök 
ismertetése után kezdődött meg a fel-
készülés a versenyre. Ebben a tanévben 
a következő témák voltak meghatároz-
va: – Az 1972-es Müncheni olimpia; 
– A 2014-es Nanjingi ifjúsági olimpia; 
– Dr. Mező Ferenc élete és munkássága; 
– A magyar öttusasport az olimpiákon. 

Novemberben és decemberben 4 
gyakorló internetes fordulót követően 
hét „éles” forduló következett, amely 
után az ország legjobb 24 iskolája ju-
tott tovább az országos elődöntőkre, 
amelyek Kaposváron és Egerben zaj-

olimpiai bajnokokkal, helyezettekkel ta-
lálkozhattak, beszélgethettek, – egy fel-
adat során interjút is készíthettek – akik 
példaképei lehetnek a mai ifjúságnak.

Kaposváron jelen lévő olimpikonok: 
Foltán László (aranyérmes kenus), Ko-
máromi Tibor (ezüstérmes birkózó)

Budapesten jelen lévő olimpikonok: 
Balczó András (háromszoros aranyér-
mes öttusázó), Gedó György (aranyér-
mes ökölvívó), Schmitt Pál (kétszeres 
aranyérmes vívó), Kovács Tamás (bron-
zérmes vívó), Bóbis Ildikó (ezüstérmes 
vívó), Géczi István (ezüstérmes labdarú-
gó), Békési Ilona (bronzérmes tornász).

Sajnos Anna jövőre már nem szere-
pelhet a csapatban, mert középiskolás 
lesz, de a többiek ismét szeretnének el-
jutni a döntőig.

Szabó Róbert
felkészítő tanár

DR. MEZÕ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA (olimpiatörténeti vetélkedõ)

őket körülvevő állatokkal, növényekkel. 
A csoportok rendszeresen tesznek láto-
gatásokat olyan családoknál, ahol állatot 
tartanak. Beszélgetnek róluk, megérin-
tik, tanulmányozzák őket. Az óvoda ud-
varán pedig saját kertecskét gondoznak 
a gyerekek. Kis kapákkal felszerelkezve 
tanulgatják a gyomtalanítás rejtelmeit, 
tápozzák, öntözik a facsemetéket. A kis-
kertbe gyógynövényeket ültettek, ezeket 
szagolva – tapintva tanulgatják azok ne-
vét és felhasználási módját. 

Emellett szórakoztató műsorok által 
is igyekszenek elültetni a kicsik fejé-

ben a hasznos gondolatokat, tudniva-
lókat. Nemrég egy interaktív előadás 
keretében egy kéttagú társulat – amely 
nagyon kedves, közvetlen, a gyerekek 
nyelvén kitűnően értő művészekből állt 
– ismertette meg a gyerekeket a méhek 
életével, számunkra nagyon fontos tevé-
kenységével, a mézkészítés rejtelmeivel. 
Az előadást interaktívnak szánták – ezt 
azért írom így, mert hogy végül az lesz-e, 
az a kis közönségen múlik. Hát Répce-
lakon az lett. Gyerekeink nemcsak oko-
sak és tájékozottak voltak, hanem bát-
rak is – mindemellett pedig további sok 
hasznos tudással gyarapodtak. 

A környezettudatos nevelés fontos-
sága elvitathatatlan, a digitális világ nem 
helyettesíti a tapinthatót. Örömteli, 
hogy óvodánkban erre ilyen nagy figyel-
met fordítanak. 

8 RÉPCELAKI Hírmondó



A tanévnyitó ünnepségen is el-
hangzott Móra Ferenc idézet „…
ha szíved-lelked csüggedni érzed... 
mitől se félj!” mindegyikünknek, 
„ne félj tehát, kicsiny csapat!” pedig 
a közösségeknek adott biztatást az 
előttük álló feladatokhoz. Ezen gon-
dolatok egész éves munkánkat átha-
tották, kézírással leírva a bejáratnál 
mindennap olvasható volt.

„MINDEN JÓRA KÉSZEN” A MÓRA ISKOLÁBAN

„A szeretetben nincsen félelem” /János I. 
4,18/ reménységünk szerint az egymás 
közti kapcsolatainkra, a tanító-tanítvány 
kapcsolatára, iskolásaink egymáshoz való 
viszonyára, a felnőttek közötti kapcsola-
tokra alapvetően ez áll. 

Hiszem, hogy a szíve mélyén min-
denki szeretetteljes légkörre törekszik. Ha 
mégsem ezt tapasztaljuk, ha ennek hiá-
nyát érezzük, akkor még inkább erősöd-
jön meg bennünk a félelmünk legyőzése, 
a lelkiismeretünknek megfelelés, a jóra 
való törekvés, a bátorság. 

A kicsi elsősöknek évnyitón tekercsben 
adott Móra-elbeszélés – amelyben az isko-
lai nehézségek legyőzésében a csodaköd-
mön segített – visszaköszönt. Örömmel 
vettem, hogy saját maguktól felemlegették 
az év végi beszélgetéskor, hogy néhányan 
már el is olvasták. Óriási léptekben halad-
tak, s még a tanév utolsó heteiben is sok 
volt a dolguk. Kérjük a szülőket, dicsérges-
sék őket minden apró tanulási előmenete-
lükben! Hagyják őket játszani! Felejtessék 
el velük nyárra az iskolát, hogy a pihenés-
ben feldolgozzák a tanultakat, mint aho-
gyan Beney Zsuzsa: Cérnahangra című 
verskötetében üzeni: „Álmodban is nőj, 
okosodj, kicsikém!” Ilyen rövid verseket, 
egy-egy gondolatnyi szöveget – olyanokat, 
melyek csak úgy kapóra jönnek – olvastas-
sanak el velük! Számoltassák a lépéseket, 
kézzel-lábbal mérjenek! 

Ugyanakkor legyenek nagyon szigorú-
ak a viselkedésük szabályozásában, az alap-
vető erkölcsi normák kialakításában, be-
tartatásában. Fontos, hogy a szünidőben is 
legyen ritmus a napirendjükben pl.: időben 
feküdjenek le. Ne a gyerek irányítson és 
döntsön a családban a lényeges dolgokban!

Végzőseink kérdésemre megfogalmaz-
ták, hogy az eltelt 8 évből mire emlékez-
nek vissza a legszívesebben: baráti kapcso-
latokra, összejövetelekre, a jó hangulatú, 
élményekben gazdag osztályprogramokra. 
A közös kirándulások, az alapítványi estre 
való lelkes készülődés még inkább össze-
kovácsolta az évfolyamon belül is a diá-

kokat. „Ilyenek voltunk, vadak és jók…” 
énekelték a könnyfakasztó búcsú-diszkó-
ban összeölelkezve.

Ahogy a közösségi teremben kiállított 
osztálytablókon látható, diákjaink sokféle 
tanórán kívüli program részesei lehettek 
az idei tanévben is: üzemlátogatás, csánigi 
és tőzikés kirándulás, hadifogolytemetői 
koszorúzás, komplex történelmi- irodal-
mi vetélkedő, szavalóverseny, korcsolyá-
zás, egészségnevelési nap, farsangi ösz-
szejövetelek, Happy Hét programjai, 
Egészség-Tér-Kép projekt, papírgyűjtés, 
a városi megemlékezéseken való szereplé-
sek, kiskunfélegyházi kirándulás, látogatás 
a szombathelyi falumúzeumban, oszkói 
erdei iskolai napok, japán teadélután, 
„Mesél az erdő” témahét, Rubik-kocka 
verseny, valamint az egyes osztályokat érin-
tő délutáni programok, Tarisznyások és a 
Szombathelyi Szimfonikusok fellépése, 
bábszínházi előadások és még folytathat-
nánk a sort. Több kiállításnak – ásvány-

börze, festmény-, fotókiállítás – adhattunk 
helyet a megújult közösségi termünkben. 
Itt került megrendezésre a pszichológiai 
előadás, a költészet napi ünnepség, hang-
szerbemutató, kialakult az olvasósarok a 
gyerekek számára.

Művészetis tanulóink (68 fő); 42 
zenei, 26 grafikai tanszakosunk 20 alka-
lommal a helyi művelődési házban, 15 al-
kalommal az iskolában és 10 alkalommal 
iskolán kívüli rendezvényen szerepeltek. 
Mindannyian szép eredményeket értek 
el. A hangversenyek számát összesítve a 
35 fellépés másfél hónapnyi szereplésnek 
felelne meg. Grafika és festő tanszakosa-
ink is számos megyei pályázaton értek el 
sikert, osztálytársaiknak is nyertek erdei 
iskolán való részvételt. A tanév végén két 
országos pályázatra is küldtünk be alkotá-
saikból. A művészeti iskolások bemutató-
ján iskolánk diákjai is kiállították művei-
ket. Két tanulónk különleges technikával 
készült alkotását jutalmazták.( papírmasé 
zongora és hegedű, fémkarc)

A sporteredményekről részletesen e 
lapban Szabó Róbert összesítéséből tájé-
kozódhatnak. Iskolánk idén ünnepelte 
az örökös ÖKO-iskola cím elnyerésé-
nek 10 éves évfordulóját. A termény- és 
kisállat-bemutatón, az év közbeni jeles 
természettudósok évfordulóinak megün-
neplésein, a Süni szakkör mindennapi 
munkálkodásán túl a jubileumi ünneplés 
keretében filmvetítés, akadályverseny, kéz-
műves foglalkozások mellett emlékfa ül-
tetés zárta az egyhetes programsorozatot. 
Minden élmény igazi tanulás, minden 
napon varázslatos elem!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik munkájukkal segí-
tették az iskolai életet. Külön köszönet 
a Szülői Közösség azon tagjainak, akik 
Mikulásra ajándékcsomaggal kedves-
kedtek a gyerekeknek, megszervezték a 
családi vakációváró bulit, s ezzel újabb 
élményekhez, újabb megtapasztaláshoz, 

tudáshoz, hétköznapon ünnephez juttat-
ták őket. 

Örömmel vennénk, ha a környezet- és 
természetvédelmi munkánkban, a környe-
zettudatos szemlélet erősítésében a Kedves 
Szülők is részt vennének. A gyermekek 
által különösen kedvelt udvari fajátékok, 
mászókák, padok sürgős felújításra szorul-
nak, melyhez a szülők, iskolapártoló vállal-
kozók mielőbbi segítségét kérjük és várjuk.

A Móra Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestüle-
te nevében tartalmas, közös élményekkel 
teli vakációt kívánok, s a Márai Sándor 
író szavaival azt üzenem: „ A legközönsé-
gesebb hétköznapból is ünnepet csinálj, 
ha pillanatokra is ! Egy jóindulatú szóval, 
méltányos cselekedettel, udvarias mozdu-
lattal… az élet gazdagabb lesz, ünnepibb 
és emberibb…” hogy Móra Ferenc szavait 
megéljük: A szeretet az élet. 

Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna 
intézményvezető
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Tanulmányi versenyek
Országos döntő:
Kenguru Nemzetközi matematika ver-
seny 2. helyezés: Németh Máté
Zrínyi Ilona matematika verseny 21. he-
lyezés Németh Máté
Bendegúz Tudásbajnokság matematika 1. 
helyezés Németh Máté
Bendegúz Tudásbajnokság magyar nyelv 
1. helyezés Németh Máté
Arany János Anyanyelvi verseny: 9. helye-
zés Németh Máté
Felkészítők: Glóbitsné Balogh Ilona. Né-
methné Szalay Gertrúd, Szabadosné Mol-
nár Melinda
Regionális verseny:
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 4. he-
lyezés: Dénes Kitti, Győri Alexa, Király 
Panka, Németh Máté. Felkészítő: Szaba-
dosné Molnár Melinda
Megyei döntő:
1. helyezés: Németh Máté (Kaán Károly 
természetismereti verseny)
1. helyezés: Németh Máté (Zrínyi Ilona 
matematika verseny)
1. helyezés: Németh Máté (Kenguru 
Nemzetközi matematika verseny)
1. helyezés: Németh Máté (Bendegúz Tu-
dásbajnokság – matematika)
1. helyezés: Németh Máté (Bendegúz Tu-
dásbajnokság – magyar nyelv)
2. helyezés: Horváth Richárd Ádám (Zrí-
nyi Ilona matematika verseny)
3. helyezés: Bokor Krisztina, Élő Georgi-
na, Nagy Nikolett Anna, Szabó Anna, Ta-
kács Dániel (Ladik médiavetélkedő)
4. helyezés: Tulok Sára (Herman Ottó 
Országos biológia verseny)
4. helyezés: Németh Máté (Bendegúz 
Nyelvész verseny)
4. helyezés: Nagy Nikolett Anna (Bend-
egúz Nyelvész verseny)
4. helyezés: Németh Bálint (Bendegúz 
Tudásbajnokság – matematika)
4. helyezés: Németh Bálint (Bendegúz 
Tudásbajnokság – angol nyelv)

VERSENYSIKEREK A 2014/2015-ES TANÉVBEN
„Az év tanulója” a Móra Ferenc Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola részérõl: Nagy Nikoletta és 
Szabó Anna

tő Intézet és a Szivárvány Heted 7 Hatá-
ron gyermekújság Kis nyelvész és Mate-
matika tanulmányi verseny). 
Felkészítők Nagyné Szabó Tímea, Talabér 
Sándorné
Sportsikerek
Megyei versenyek:
2. helyezés: Diákolimpia I. korcsoport 
fiú labdarúgó csapat: Mesterházi Áron, 
Németh Hunor, Király Krisztián, Tama 
Máté, Gere Krisztián, Horváth Benedek, 
Horváth Benedek Áron, Varga Bálint, 
Pulay Patrik, Varga Bálint,Németh Máté, 
Nagy Kevin, Pintér Domonkos, Balassa 
Máté, Soós Ferenc, Soós Levente, Hatos 
Dominik. Felkészítő tanár: Szabó Róbert
4. helyezés: Diákolimpia Teke – Szabó Ba-
lázs Zoltán 
5. helyezés: Diákolimpia Teke – Varga Levente
7. helyezés: Megyei atlétikai diákolimpiai 
döntő (60 m-es síkfutás) – Ruisz Lilla 
8. helyezés: Megyei atlétikai diákolimpiai 
döntő (60 m-es síkfutás) – Makári Natália
Karate
Nagymegyer/Szlovákia – Gyermek, Ser-
dülő Kyokushin Karate Európa Kupa 
Bronzérem: Gáspár Martin
Tarján – X. J.&S. Speed Kupa Gyermek, 
Serdülő Kyokushin Karate Verseny Bron-
zérem: Rudi Máté
Nyíradony – MKSZ Utánpótlás Magyar 
Bajnokság
Bronzérem: Gáspár Martin
Várpalota – Diákolimpiaia selejtező
Aranyérem: Bognár Léna
Bronzérem: Czöndör Zoltán
Veszprém – Diákolimpiaia Döntő
Bronzérem: Bognár Léna. 
Felkészítő: Dr. Bogdán Olivér

5. helyezés: Mérges Boglárka (Bendegúz 
Tudásbajnokság – matematika)
5. helyezés: Nagy Cintia (Országos Né-
met Nyelvi Verseny)
6. helyezés: Szabó Balázs (Kaán Károly 
természetismereti verseny). 
Felkészítők: Farkasné Tóth Mária, Gló-
bitsné Balogh Ilona, Nagyné Herczegh 
Judit, Némethné Horváth Krisztina, Né-
methné Szalai Gertrúd, Szabadosné Mol-
nár Melinda, Szabó Róbert, Szalai Szabolcs
A Komplex irodalmi történelmi vetélke-
dőn a hetedikesek 3 döntőbe jutott  csapa-
ta közül egyik 2. helyezést ért el. Felkészítő: 
Nagyné Szabó Timea és Szekeres Tibor
Weöres versmondó versenyen Csorba Ben-
ce 2. helyezett és  Papp Kristóf különdíjas. 
Felkészítő: Talabér Sándorné osztályfőnök
Mûvészeti – mûveltségi 
eredmények:
Regionális zeneiskolai versenyek
Nívó díj: Csontár Péter (marimba), Nagy 
Nikolett Anna-Németh Andrea (furulya). 
Arany minősítés: Nagy Luca (zongora), 
Rudi Maja (zongora), Papp Kíra (zongo-
ra), Papp Kristóf (marimba), Orsós Kata 
(zongora), Pichler Márk (marimba), Balassa 
Bence (szintetizátor)
Ezüst minősítés: Fülöp Rita (zongora), 
Molnár Dániel (szintetizátor). 
Felkészítők: Hirschberg Henrik, Szalai 
Szabolcs, Tanda Ibolya, Vajda András
Megyei rajzpályázatokon díjazottak: 
Mérges Dorottya, Nagy Henrietta, Bog-
nár Gábor (Művészetek napja) 
Szabó Katalin (Mesterségem címere... 
-pályázat)
Varga Lili, Mérges Petra (Szent Márton 
rajz pályázat)
2. díj Képzőművészeti közös pályázat 
(Hegypásztor Kör – Oszkó). Felkészítő: 
Molnárné Szabó Ernesztina
A Répce vidék Kultúrájáért Alapítvány 
Répce- mente nyíló virágai díját elnyer-
te: Rudi Máté és Papp Kira. 
Mentoruk: Gömböcz Róbert
Levelezõ versenyen országos 
döntõs
Varga Dániel (Oktatáskutató és fejlesztő In-
tézet és a Szivárvány Heted 7 Határon gyer-
mekújság Kis nyelvész tanulmányi verseny) 
Zsugonics Fanni (Oktatáskutató és fejlesz-
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SAKKSIKEREK
A Szobi Tibor emlékére rendezett nem-
zetközi sakkverseny Celldömölkön ke-
rült megrendezésre. A répcelaki szakkör 
diákjai is indultak a megmérettetésen. 
Szép eredményekkel tértek haza:
Németh Máté 3. helyezést ért el.
Mesterházi Áron holtversenyes 5. lett.
Eredményesen szerepeltek: Ávár Bálint, 
Kovács Gábor, Pichler Márk.
Felkészítő: Szabó István
Gratulálunk és sok sikert kívánunk!



AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI
A volt csánigi evangélikus iskola épü-
letéből kialakított Integrált Bemutató-
központ hamarosan megnyitja állandó 
kiállítását. Az egyháztörténeti összefog-
lalás felöleli a Répcelak-Csánigi Evan-
gélikus Egyházközség teljes múltját. 
Thomas Mann József és testvérei című 
regénye így kezdődik: „Mélységes mély 
a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább 
feneketlennek?” Hát mi tagadás, azok, 
akik beletekintettünk ebbe a múltba 
szinte beleszédültünk. Ahogyan el-

Június 6-án tartotta családi napját a nicki Műgátnál a Répcelaki Szent Ist-
ván Király Plébánia. A program keretében fogadták azokat a kerékpároso-
kat, akik Szent Márton hegyéről indultak el, hogy a Pannonhalma–Szom-
bathely közötti kerékpáros útvonalajánlatot bejárják. A napi program is 
azt szolgálta, hogy megismerjék az útvonalon lévő településeket, és meg-
hallják a kerékpározásra való felhívást.

NYÁRI ESEMÉNYEK A KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

környezet kiváló helyet biztosított ebéd-
jük elfogyasztására. Érkezésükkel több 
katolikus jelent meg a községben, mint 
ahányan összesen ott laknak. A magukat 
nagyon jól érző vendégek Rétpcelakon a 
katolikus templomban mondtak közös 
imát. Meghallgatták a település történe-
tét, az ismertetést a régészeti leletekről. 
Felfigyelhettek a templom modern ki-
alakítására. A főtéren magától érthető, 
hogy elsőként a szökőkút ragadta ma-
gával őket. Létszámukkal mindjárt le is 
tesztelték a vasútállomás új peronját. Jú-
nius 29. és július 3. között van a kirán-

dulóhét időpontja. A hagyományoknak 
megfelelően a napközis program kere-
tében az iskolás gyerekek mindennap a 
plébániához tartozó más-más települést 
keresnek fel. Találkoznak a helyben lévő 
sok kis értékkel, az ott élő emberekkel. 
Kézműves foglalkozásokon veszek részt, 
játszanak, ügyeskednek, szemlélik a ter-
mészeti adottságokat.

Augusztus 2-7. között Pannonhal-
mára utazik a mintegy 70 gyerek, hit-
tantáborba. Az idei évet a szerzetesek 
évének nyilvánította a Szentatya, és a 
bencés apátság területén kiváló lehető-
ség lesz a kolostori élet megismerésére. 
Nap mint nap a közvetlen közelükben 
szemlélhetik fiataljaink az ezeréves mo-
nostor kultúrtörténeti értékeit, az apát-
ság sajátos tevékenységeit. Együtt imád-
koznak a szerzetesekkel, és gyümölcsöző 
előkészületet jelent ez az alkalom a jövő 
esztendei Szent Márton Évre.

Augusztus 20. a répcelaki katolikus 
templom védőszentjének ünnepe. Ál-
lamalapító királyunkra való emlékezés 
méltó lezárása a sok élményt adó nyári 
időszaknak, és egyúttal útmutatás is te-
vékenységünk, mindennapi feladataink 
intenzív folytatásához. Mi, répcelakiak 
arra is büszkék lehetünk, hogy a Vár-
dombon már Szent István korában te-
lepülés helyezkedett el, és eszközeiből, 
1000 éves tárgyaiból ránk maradtak a 
Savaria Múzeumban őrzött leletek.

Aigner Géza plébános

kezdtük a kutató munkát egyre csak 
újabb és újabb adatok emelkedtek fel 
a mélyből helyet követelve maguknak 
a leendő kiállításon. A mára letisztult 
koncepció szerint nyolc egyenként 
80x130 centiméteres tablólemezeken 
fog megjelenni hét korszakba foglalva 
közösségünk története. Az első tábla 
egészen a római kortól a reformációig, 
a második az ellenreformáció idejéig, 
a harmadik az artikuláris korszakig, a 
negyedik az uraiújfalui időszakig, az 

ötödik, hatodik, hetedik táblák pedig 
három meghatározó lelkészünk, Kund 
Sámuel, Tarján István és Smidéliusz 
Ernő munkásságáig vezetnek bennün-
ket. A nyolcadik tábla 40 évfolyam 
konfirmandusait fogja majd össze 
1942-től 1982-ig. Az a reménységünk, 
hogy a kiállítás megtekintői nemcsak 
történelmi ismeretekkel gazdagodnak 
majd, hanem lelki megerősítést is kap-
nak a jövendőre.

Verasztó János evangélikus lelkész

A tanév utolsó napjaiban általános isko-
lás gyerekeink több csoportban keresték 
fel Nicken az egykori katolikus iskolát, 
hogy bepillantást nyerjenek a száz évvel 
ezelőtti iskolai életbe. 

Hittanos kirándulás keretében a 
nyári szünet első napján 130 gyermek 
érkezett Győr-Nádorvárosból, hogy 
olyan településekkel ismerkedjenek 
meg, ahol soha sem jártak. Csánigon 
rácsodálkoztak a Répce-part borostyán-
nal benőtt ösvényére, a renovált katoli-
kus templomra és egykori evangélikus 
iskolára. A megújult faluház előtti szép 
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Csendesen ment el. Egyre fogyott a hangja, az ereje, de még az utolsó 
napokban is terveket szőtt, intézte a Szent István Alapítvány ügyeit, mo-
solygott az autóból, e-mailt írt, hallgatta szeretett temploma harangjá-
nak hívó szavát. A Jóisten az utolsó napig adott erőt neki, hogy gyengülő 
testében nem lanyhuló gondossággal, másokért élő lélekkel dolgozzon: 
szervezte a pályázati pénzügyi teendőket, a pünkösdre elkészülő toronyó-
ra megrendelésével kapcsolatos műszaki és adminisztrációs ügyeket. 

Pusztai Miklós

MIKLÓS AZ ÉGI TEMPLOMOT ÉPÍTI

Vasárnap, 63. születésnapján finom édes-
séggel köszöntötte a családja, kedden 
hajnalban pedig – hitünk szerint – az an-
gyalok maguk közé fogadták megfáradt 
lelkét, és találkozott korán örök álomra 
szenderült, rajongásig szeretett fiával. 
Megpihent a mi templomépítőnk. 

Ha mostanában meghalljuk a rép-
celaki katolikus templom harangját, ne 
kérdezzük meg, hogy kiért szól. Mikló-
sért, értünk, mindenkért szól. Gondol-
junk hálával Rá, aki ezért a templomért 
több évnyi munkát végzett el. Figyeljünk 
saját lelkünkre! Mily jó érzés látni ezt a 
harmadik évezredbeli, páratlan szépségű 
ötvösmunkákkal díszített, kiváló akusz-
tikájú templomot, és mily kellemes a 
simogató szellő kedvességét és a határo-
zott, jóindulatú figyelmeztetést egyaránt 
kifejező harangot hallani. Ne feledjük, 
hogy a településen élők közül sokan 
együtt sem tettek annyit Répcelakért, 
a katolikus közösségért, a Szent István 
templomért, mint Pusztai Miklós! 

Miklós segített, ahol tudott, annak, 
akinek tudott: magánszemélynek, vál-
lalkozásnak, egyháznak, önkormányzat-
nak, intézménynek, civilszervezetnek. 
Sokan fordultak hozzá, és ő inkább a 
saját életét szorította háttérbe, minthogy 
elszalassza mások szolgálatát. Benne volt 
a testtartásában a segítőkészség, a mások 
szolgálatának alázata. 

Kereste a helyét, kereste a kihívást. 
A mi környékünkön az elsők között volt, 
aki napkollektorok építésével, a megúju-
ló energia hasznosításával foglalkozott. 

Az élet számos területén ismerte, folya-
matosan követte a műszaki fejlesztéseket. 
Éjszakákon át tervezett, műszaki rajzok 
fölé hajolva a jövőbe látott, hiszen értette 
és elképzelte az elkészítendő új gépeket, 
a modern technológiát. 

Hálátlanok és figyelmetlenek voltunk. 
Elfogadtuk, hogy levette vállunkról a 
templomépítés terhének, felelősségének 
tetemes, emberpróbáló feladatözönét. 
Nem mondogattuk, pedig kellett volna, 
hogy mekkora áldozatot hozott értünk, 
a katolikus templomba járókért, hogy 
ossza szét többekre a feladatokat.

Visszaidézzük örömeit az alapkőle-
tételtől, a vakolatlan falak között tartott 
püspöki szentmiséig, a torony bádogozá-
sától a fűtésszerelésig, az utolsó járólapok 
beillesztéséitől az oltár ötvösmunkáinak 
befejezéséig. Megpróbálta kitörölhetetle-
nül berögzíteni lelkébe és múltbeli érték-
ként ránk hagyni a nagy építés mérföld-
köveiről készült fényképeket! Az egyiken 
még azt várja egy csoporttal, hogy az 
állványerdőtől megszabaduljon az épü-
let, egy másikon már a stáció képeit ci-
peli be a templomba, aztán mosolyogva 
mutatja, hogy elkészült a fűtésrendszer. 
Egy ünnepi misén készült fotón Kon-
koly István püspök úr szelíden, boldog 
elégedettséggel néz Rá, és tekintetében 
elismerés, hála, csodálat lakozik.

Pusztai Miklós a Szent István Ala-
pítvány kuratóriumának lelke, motorja, 
mecénása volt. Nem kért, nem várt kö-
szönetet szakértelméért, a mérnöki órá-
kért, hetekért, a sokféle kemény csatáért, 

a felelősségteljes jó döntések előkészíté-
séért, a felajánlásokért, az áldozatválla-
lásért, a hivatalos teendők lelkiismeretes 
teljesítéséért. Élete hitvallás és példa arra, 
hogy akinek Isten több talentumot (hi-
tet, tudást, szeretetet, kitartást) adott, ő 
azzal kell, hogy szolgáljon. Életpályája 
igazolja, hogy Isten teremtőereje sokak-
ra kihat egy lelkiismeretes, szorgalmas 
ember által, egy olyan ember tevékeny-
ségével, akiben megvan az elkötelezett-
ség a felelős irányításra, és rendelkezik 
az adott feladathoz szükséges tudással. 
Sorsa, küzdelmes élete példa arra, hogy 
nem kell ahhoz hatalom, hogy egy segí-
tőkész, istenszerető ember évszázadokra 
beírja nevét egy település, egy nagyobb 
közösség történelmébe.

A répcelaki temetőt megtöltötték a 
búcsúzók, a szorgalma előtt fejet hajtók, 
az emlékét szívükben őrzők. Szomorúan 
búcsúzunk. Megkezdett terveit befe-
jezzük, munkáját megpróbáljuk Hozzá 
hasonló buzgósággal folytatni. Nyugodt, 
békés álmát az angyalokra bízzuk, emlé-
két szeretett templomában őrizzük. 

A Szent István Alapítvány  
Kuratóriuma 

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

A startpisztoly 9 óra után pár 
perccel dördült el. Az első helyszínen 
a RAKURAI karate egyesület tagjai 
várták őket, és kipróbálhatták a pál-
cikával történő gyöngyrakást. A főtéri 
szökőkút peremén pingponglabdákat 
kellett végiggurítani. Az enyhe szélben 
ez nem is volt egyszerű, főleg miután 
beindult a szökőkút.

A múzeumkertben a derékra kötött 
tollat kellet egy üvegbe egyensúlyozni. 
A tűzoltóság egy akadálypályát épített, 
amin mindenki kipróbálhatta állóké-

A Varsói Európa Bajnokságra nagy 
reményekkel, motiváltan és jól felké-
szülve indultunk ki – célunk Gyön-
gyi tavalyi kiemelkedő III. helyének 
túlszárnyalása volt. A selejtezők során 
kiválóságunk a későbbi bajnokkal mér-
hette össze erejét: nagyon szoros, hosz-
szabbításos küzdelem után sajnos bírói 
döntéssel maradt alul.

Az áprilisi Siklósi Kupán Szabó Bal-
kó egyre jobb formát mutatva Gyer-
mek II. kategóriában III. helyezés ért 
el, Keszei Mihály Ifjúsági kategóriában 
szintén a dobogó 3. fokára állhatott, 
Bernáth Evelin Ifjúsági Női közép-
súlyban ezüstéremmel térhetett haza. 
Gyöngyi Juniorként a Felnőtt B kate-
góriában debütált és egy küzdelmétől 

Immár másodszor – a munka ünnepén – került megrendezésre 13 csapat 
részvételével, a répcelaki akadályverseny. Minden korosztály képviseltette 
magát. Voltak olyan csapatok, ahol tucatnál is többen indultak, sőt egy 
egész osztály is versenybe szállt a fődíjért.

A tavaszi idény a versenyekről szólt. Első legfontosabb esemény a Diá-
kolimpiai döntő volt Veszprémben, ahol a lányok kiemelkedő eredmény-
nyel végezetek: Bognár Léna III. helyezett, míg Bernáth Evelin és Seregély 
Gyöngyi Diákolimpiai Bajnokok lettek! A fiúk között Kovács Gergő volt 
eredményes III. helyezésével.

AKADÁLYVERSENY 2015

RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET
 – Tavaszi versenyidôszak

pességét. A műfüves pályán bekötött 
szemmel kellett a kézilabdát a kapuba 
lőni. A Kossuth játszótéren a klasszi-
kus zsákban futást próbálhatták ki a 
csapatok. 

Ezt követően érkeztek a csapatok a 
legnépszerűbb állomásra. Itt pónilova-
kat kellett megfogni és körbevezetni. 
Hát a „kislovak” okoztak meglepeté-
seket a csapatoknak. Volt olyan póni, 
akit a vasút mellett találtak meg. A pó-
nikergetés után, megtudták milyen is 
a hagyományos háztartási keksz. Már 
mindenki tudja: száraz!! Az utolsó he-
lyen zenefelismerés volt a feladat. 

Május elseje lévén a jelenlévők virs-

eltekintve folyamatos KO-kal a fan-
tasztikus ezüstérmet és a legharcosabb 
női díjat harcolta ki.

A májusi, Tarjánban rendezett nem-
zetközi utánpótlás versenyen Gyermek 
I. Női 29 kg-os kategóriában elhoztuk 
a legfényesebb érmet: Bognár Léna I. 
helyezett lett!

Idén egyesületünk hét tagja telje-
sítette Várpalotán az egy – a Spartan 
Race-hez hasonló – teljesítménytúrát 
ún. Tameshiwarit, kiállva 15 próbát 12 
km-en. Felnőtt 40 év feletti kategóri-
ában Sensei-ünk, dr. Bogdán Olivér 
megvédve tavalyi ill. tavalyelőtti címét 
– első, Pataki Zsolt a kiváló III. helyet 
érte el. A Juniorok között Széles Máté 
III., míg Bogdán Brúnó Gyermek 

lit falatozhattak, amíg az utolsó csapat 
is a célba ért.

Az eredmények szorosak voltak, 
csak pontok döntöttek a helyezésekről. 
A kupát végül a Műhely Étterem csapata 
vehette át, a 2. helyet – holtversenyben- 
az általános iskolás Alfák és a Ninják 
és Ninjaninák csapatai szerezték meg. 
Azt hiszem azonban mindenki győztes 
volt, mindenki kapott ajándékot, és 
egy jó hangulatú verseny emlékével tért 
haza. Köszönöm minden segítő és a két 
főszervező áldozatos munkáját!

Elekes Zoltán
Répcelakért Közhasznú  

Egyesület elnöke

0 kategóriában (9 próba és 7 km) II. 
helyezést szerzett. Az összesített felnőtt 
kategóriában Sensei az elismerésre mél-
tó II. helyen végzett.

A tavaszi idény utolsó versenye, 
a Bécsben 11 ország 200 versenyzője 
részvételével megrendezett Austrian 
Open. Németh Gergő erős küzdel-
mekkel, III. helyezést hozott. Gyöngyi 
sérüléssel küzdve, de magabiztosan, a 
dobogó 2. fokára állhatott fel.

Az idei évben is felkérést kaptunk a 
Répcelaki Fesztiválon való bemutatóra, 
melyre minden évben nagy örömmel 
készül csapatunk. Köszönjük a közön-
ségnek, hogy ilyen örömmel fogadták 
évről évre ügyesedő karatékáinkat.

Bogdán Mónika



A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Utolsóként a sorban június 6-án a felnőtt labdarúgók is pontot tettek a 2014-2015-ös 
szezon végére, így a már korábban pihenőre vonuló kézilabdások és a tekések után Ba-
lassa Péter játékos-edző védencei is lezárták az aktuális idényt. Alábbi írásunkban rövid, 
szakosztályokra lebontott összefoglalót olvashatnak a Répcelaki SE eredményeiről, híre-
iről városunk sportbarátai. 

Kézilabda
Tavasz végi, nyár eleji összegzőnket az illen-
dőség szabályai szerint kezdjük a hölgyek-
kel, azaz a női kézilabdacsapattal. A Mészá-
ros-Varga Brigitta játékos-edző, illetve Turai 
László szakosztályvezető által irányított 
együttes rendkívül látványos javuláson esett 
át az előző idényhez képest, és mind az őszi, 
mind pedig a tavaszi szezonban szép győ-
zelmekkel örvendeztették meg igen népes 
és lelkes szurkolóikat. A népszerű együttes 
sokáig még az éremért folyó küzdelmeknek 
is résztvevője volt, és bár az áhított dobogós 
pozíciót végül nem sikerült elérni a fiatal 
gárdának, a Győr-Moson-Sopron megyei 
II. osztályban elért 4. helyezés elismerést 
érdemel! Az értékes sikerért időnkét szinte 
szó szerint a vérüket is adták a továbbra is 
igen szűkös körülmények között, az általá-
nos iskola számukra már bőven kinőtt, és 
felszereltség szempontjából is elavult tor-
nacsarnokában készülő játékosok, ugyanis 
gyakorta sérülések tizedelték meg a munka-
helyi elfoglaltságok miatt nem egyszer szűk 
kerettel kiálló hölgyeket. A nyári pihenőt 
követően augusztusban kezdődik a felké-
szülés a következő bajnokságra, amelynek 
lebonyolítása, összetétele jelenleg még igen 
bizonytalan annak köszönhetően, hogy az 
illetékes szövetség tervei között szerepel, 
hogy összevonja a megyei első és másodosz-
tály mezőnyét, ami új kihívás elé állíthatja 
a Répcelakot is. Meg kell említeni, hogy a 
háttérben az utánpótlásképzés is komoly 
erőkkel folyik, és Horváth Tünde vezeté-
sével már kisebb tornákon is megmérették 
magukat az általános iskolás lányok.

Labdarúgás
Felnőtt labdarúgóink és érezhetően a szur-
kolók többsége is némileg csalódásként élte 
meg, hogy az együttes a tavaszi botlások 
miatt végül lemaradt a Megyei I. osztály 
dobogójáról, és a 4. pozícióban zárta a baj-
nokságot. A fiatal, egyre több répcelaki és 
környékbeli fiatalt a soraiban tudó gárda 
mellől gyakorta még a szerencse is elpártolt 
(a Király SZE elleni május végi idegenbeli 
rangadón 2 perccel a vége előtt tudták csak 
a maguk javára fordítani a találkozót a ven-
déglátók), illetve a sérülések sem kerülték el 
a csapatot (emiatt hosszabb időre nélkülöz-

ni kellett például az egyik legfontosabb kul-
csembert, Tamási Rolandot, de az emlékeze-
tes celldömölki mérkőzést is említhetnénk, 
ahol az ifjúsági kapusnak kellett beugrani 
kényszerűségből), így sokszor nagyon szűk 
kerettel tudott csak gazdálkodni Balassa 
Péter játékos-edző. Ami mindenképpen 
pozitív, hogy a „szívvel”, azaz az akarattal 
nem volt alapvetően gond, és a játékosok az 
összecsapásokon rendre kitették a lelküket a 
pályára. Ahogy minden csapatnál, itt is előre 
kell tekinteni, és egy letisztult, erősebb ke-
rettel ismét a dobogó lehet a cél a következő 
szezonban. A vezetőség az együttes magját 
alkotó játékosokkal szóban már megegye-
zett a folytatásról, illetve jelen állás szerint 
az is biztosnak tűnik, hogy továbbra is Ba-
lassa Péter fogja ellátni a tréneri feladatokat. 
Utánpótlás labdarúgóink a felnőttekhez 
hasonló eredményességgel szerepeltek ta-
vasszal, és ugyan a dobogóra nem sikerült 
felérni egyik korosztályban sem a csapatok-
nak, így is a közvetlen élmezőny végén, il-
letve a középmezőny elején sikerült végezni 
a gyakorta létszámgondokkal küzdő (emiatt 
az U18-as gárdát pontlevonással is sújtot-
ták) fiataloknak. A következő szezonban az 
átszervezések miatt változnak a korosztályos 
kiírások, így kötelező jelleggel kell indítani 
U19, U16, U13, U11, U9 és U7-es csapa-
tokat (utóbbi négy együttes az OTP Bank- 
Bozsik program keretében versenyezhet), 
illetve az ajánlott kategóriába tartozik majd 
az U14-es korcsoport/csapat nevezése. 

Teke
A tekések évek óta, gyakorlatilag folyamato-
san igazi sikersztorit írnak a répcelaki sport 
történelemkönyvébe, és a mögöttünk álló 
szezonban is kitettek magukért Kiss Zsolt 
edző-szakosztályvezető fiai. A sorrendben 
harmadszor begyűjtött Szuperliga bronzé-
rem mellé (az újjáalakult, és a mindössze 11 
éves saját nevelésű Varga Leventét is a sora-
iban tudó ifjúsági különítmény a reálisnak 
mondható 7. helyen zárt) a harmadik szá-
mú európai kupában, az NBC-ben hasonló 
színű medált sikerült bezsebelni (első ízben 
sikerült répcelaki csapatnak ilyen bravúr!), 
de az igazi slusszpoént az együttes legjobbja, 
Rudolf Balázs szállította, aki nemcsak beke-
rült a májusi, németországi csapatvilágbaj-

nokságon szerepelt magyar válogatottba, de 
kiegyensúlyozott teljesítményével oroszlán-
részt vállalt abban, hogy a gárda egészen a 
harmadik pozícióig menetelt. Balázs ezzel 
az első sportoló, aki répcelaki színekben ju-
tott ki ilyen jellegű felnőtt világversenyre, és 
azonnal éremmel is tért haza! Nézzünk pár 
konkrét eredményt is az előbb felsoroltakon 
kívül, amelyek jól tükrözik, hogy milyen 
erőt képvisel a csapat, illetve milyen fóru-
mokon ismerik el az eredményeiket:
A két toronymagas hazai top-együttesen, a 
világbajnokoktól hemzsegő Szegeden és a 
Zalaegerszeg kívül csak a Győr tudott (ha-
zai pályán) pontot vagy pontokat rabolni az 
idény során a Répcelaktól, sőt, a zalai gárdát 
egy alkalommal a rájátszásban le is győztük!
Az előbb már említett két kimagasló csapa-
ton kívül itthonról csak a Répcelak adott 
felnőtt válogatott játékost a világbajnoksá-
gon szereplő magyar keretbe!
A sorrendben 42. alkalommal megrendezett 
„Vas Népe – Év sportolói” díjátadón csapat 
kategóriában (az előző évhez hasonlóan) a 
Répcelaki SE tekései végeztek a második 
helyen!
A játékosok jelenleg a nyári szabadságukat 
töltik, de a vezetőség a kulisszák mögött már 
elkezdte a felkészülést az augusztus végén, 
vagy szeptember elején induló szezonra, és 
egy új támogató segítségével leigazolhattuk 
a többszörös világelső, a világranglistán 6. 
helyen található, korábban Szegeden gurító, 
de budapesti illetőségű Zapletán Zsombort, 
illetve két távozót (Babos Tamás, Fodor Szi-
lárd) leszámítva sikerült együtt tartani a kül-
földi ajánlatokkal folyamatosan bombázott 
„törzsgárdát”. A megerősített keret nagy 
reményekkel várja a 10-ről 12 csapatosra 
bővülő, és erőviszonyok szempontjából át-
rendeződő 2015-2016-os bajnokságot, ahol 
a cél továbbra is a dobogó, valamint lehető-
ség szerint egy még fényesebb érem!
Végezetül a háttérmunkáról is ejtsünk pár 
mondatot. A TAO pályázatoknak köszön-
hetően elkezdődött az öltöző/fürdő, kiszol-
gáló épületek, a labdarúgópályát körülvevő 
korlát felújítása, és a munkálatok végére 
reményeink szerint ismét megfelelő körül-
mények várhatják majd a sportolókat. Az 
egyesület új elnökségének egyik célja, hogy 
a lehetőségekhez mérten minél nyíltabb 
kommunikációt folytasson, ennek kereté-
ben pedig elindult például az SE hivatalos 
weblapja (https://sites.google.com/site/rep-
celakise/), amelyen a friss eredményközlés, 
hírlevél-szolgáltatás, videós-fotós rovatok 
mellett a háttérapparátus munkájáról is ol-
vashatnak beszámolókat az érdeklődők. 

Gallen Ervin
elnökségi tag
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A hárs európai fafaj. A kislevelű hárs a 
legdélibb és legészakibb térségek kivé-
telével az egész kontinensen őshonos, a 
melegigényesebb nagylevelű hárs hazája 
Dél- és Közép-Európa, az ezüst hársé 
pedig a Balkán. A legtöbbre a kislevelű 
hársat becsülték, mert a legbővebben vi-
rágzó, legjobb mézelő faj.

Történelmi hársak
A hárs a középkori Európában jelentős 
szerepet töltött be a jelképek között, ver-
sek, dalok, mondák szóltak róla. Több 
magyarországi településnév is származik 
a nevéből: Zalahárshágy, Somogyhár-
shágy, Hársalja, Hárshegy. A 15. szá-
zadban Mátyás király visegrádi palotá-
ját hársfasorok és fűzfaligetek övezték. 
A hárs jól alakítható koronája közé épí-
tették a reneszánsz kor jellegzetes kerti 
búvóhelyét, az úgynevezett filagóriákat. 
Később a fényűző barokk kastélypar-
kokban a hársfasorok kötötték össze a 
formakertet a tájképi angolkerttel, és 
sétalovaglás céljára is ültettek belőle al-
lékat. Az egyik leghíresebb hársfasor a 

MÉZILLATÚ HÁRSAK
Mondák és mítoszok szereplője, a kertépítészeti divatirányzatok uralkodó és 
mellőzhetetlen fája a hárs. Fája vigyázó tekintetű faragott szentek alapanya-
ga, virága a méhek nektárdús legelője, és a fázós ember melengető italának 
forrása. Az egyik legértékesebb, sokhasznú fafaj.

alakban álltak gömb alakra nyírt hársak. 
A hárs a lovas közlekedés idején a városi 
kocsiutak, sétányok kedvelt fája volt, ké-
sőbb az egyre nagyobb beépítettség, illet-
ve a gépkocsiforgalom megindulása mi-
att mind több hárfasor pusztult ki. Ma a 
várostűrő fajtáknak köszönhetően ismét 
jó lehetőség adódik hársfasorok ülteté-
sére. A közelmúlt legnagyobb lélegzetű 
hazai hársfatelepítése 1996-ban történt, 
amikor lelkes tájépítészek a Balaton-fel-
vidéken a Kapolcsot Taliándörögddel 
összekötő út mentén 1100 kislevelű hár-
sat ültettek.

A hárs igen hosszú életű, jó meg-
újuló-képességű fa, amelyet a 250 éves 
nagycenki hársfasoron kívül számos ma-
tuzsálem bizonyít, közöttük a Zala me-
gyei Zsigárdon álló 800 éves Zrínyi-hárs, 
a bajmóci (Szlovákia) Mátyás-emlékfa. 
Európa legidősebb hársa az angliai Bris-
tol melletti Westonbirt arborétumban 
áll, korát – kis túlzással – 2000 évre be-
csülik. 2012-ben az év európai fájának a 
Somogy megyei Felsőmocsolád közelé-
ben álló 400 éves öreg hársat választották.

Meghûlésre kiváló
A legnagyobb virágtömeget adó kisle-
velű június közepén virágzik, ilyenkor 
kellemes mézillat tölti be körülötte a le-
vegőt, és dolgos méhek raja lepi el a fát. 
A hársvirág az egyik leggyakrabban hasz-
nált gyógyhatású növényi rész, amely 
flavonoidokat, illóolajat, nyálkát, cser-
zőanyagot és cián-glikozidot tartalmaz. 

Teáját náthára, torokgyulladásra hajla-
mosító időszakokban ajánlatos fogyasz-
tani. Izzasztó hatása segít a láz leküzdé-
sében. Fájdalomcsillapító, nyugtató és 
gyomorerősítő, vizelethajtó is.

A hársvirágot röviddel kinyílás után 
szedhetjük, körülbelül három napig. 
Utaktól távol eső, védett fát keressünk, 
és pálhalevelével együtt csak a virágza-
tokat válasszuk le, a gallyakat kíméljük! 
A szedés után rögtön szárítsuk meg a 
virágokat 40 fokos sütőben, és apróra 
vágva, papír- vagy vászonzacskóban, csa-
varos üvegben szellős, fénytől és nedves-
ségtől védett helyen tároljuk.

A hársméz az egyik legértékesebb 
mézfajta. Kissé kesernyés ízű, ezért sü-
tésre nem alkalmas. Idegnyugtató, köp-
tető hatású. Lázzal járó légúti betegségek 
esetén hársfateában fogyasztva igen ha-
tékony.

Hibrid hársak
A hárs a természetben nagyon hajlamos 
a hibridizációra. Leggyakrabban a kis-
levelű és a nagylevelű hárs hibridjével 
találkozhatunk, amit európai hársnak 
neveznek. A kislevelű hársnak az ezüst 
hárssal alkotott hibridjét Jurányi Lajos 
botanikusprofesszorról Jurányi-hársnak 
hívnak. Út menti fásításra és parkosí-
tásra leginkább használt hibrid a krími 
hárs, ami természetes kereszteződés. 
Fénylő lemezű, szálkás fűrészfogas le-
veléről, és keskeny koronájáról ismer-
hető fel. Előny, hogy jól tűri a városok 
szennyezettebb, szárazabb levegőjét is. 
Városfásítás célja több, nagy tűrőképes-
ségű fajtát nemesítettek hazánkban, így 
a vaskos levelű, jó lombtartó-képességű 
Szent István-hársat, a felfelé törő ágrend-
szerű, szabályos tojásdad koronájú Tilia 
tomentosa ’Teri’-t és a ’Zentai Ezüst’-öt. 

Pap Edina

nagycenki, amely a kastélypark bejáratá-
tól a Fertő tó felé vezetett. A 2300 méter 
hosszú páros, kislevelű hársfasor hajdan 
645 fából állt, ma 460 él belőle. Pontos 
ültetési ideje nem ismert, de 1754 körül 
telepíthették. Ma a Világörökség része. 
A versailles-i mintára épült fertődi Esz-
terházy-kastély pompás kertjében félkör 

A hárs virágát a pálhalevelekkel együtt, kíméletesen 
szedjük, szárítsuk

Védett hársfasor a fertődi Esterházy-kastély 
parkjában

Teája meghűlésre kiváló

1521. évfolyam 2. szám 2015. június
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