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„Befektetési lehetőségek Répcelakon” cím-
mel hívott össze tanácskozást városunk ön-
kormányzata május 30-án, szerdán. Beveze-
tőjében Dr. Kondor János, a Vas Megyei 
Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének 
elnöke azt mondta, hogy az érdeklődők 
most „jó időben vannak jó helyen”, mert a 
kisváros jelenleg köztes helyzetben van. 
Teljesen közművesített területeket lehet 
venni kedvező  – 1500 for int/
négyzetméteres - áron, és nemsokára a lo-
gisztikai feltételek is adottak lesznek: a 86-
os út négysávosítása, és vasútvonal villamo-
sítása is a közeljövő reális terve. Adott a jó 
munkakultúra is, a helyi gyárak és üzemek 
példájáról tudható, hogy itt kvalifikált mun-
kaerőt találhatnak a foglalkoztatók.  
A nagyvállalkozó példaértékűnek és előre-
mutatónak nevezte a városvezetés hozzáál-
lását a vállalkozásokhoz, és hangsúlyozta, 
hogy az ilyen, szolgáltató típusú önkor-
mányzatoké a jövő. Kiemelte, hogy Dr. Né-
meth Kálmán répcelaki polgármester sze-
mélye pedig külön garancia a korrekt bá-
násmódra és az együttműködési törekvésre.  
Dr. Németh Kálmán miután röviden bemu-
tatta a megjelenteknek a várost, elmondta, 
hogy a munkahelyteremtés minden önkor-
mányzat egyik legfontosabb feladata, és en-
nek a találkozónak fő célja új befektetők 
megnyerése, és ez által új munkahelyek lé-
tesítése. 
Felvázolta a polgármester a megjelenteknek 
a meglévő befektetési lehetőségeket, és a 
kedvező adópolitikát. Elmondta, hogy Rép-
celakon az építményadó mindössze a vállal-
kozások két százalékát érinti, nincs telekadó 
és kommunális adó sem jelenleg. A megvá-
sárolt telek árának pedig akár 90 %-át visz-
sza lehet igényelni munkahelyteremtő tá-
mogatásként, ha a befektető is teljesíti az 
általa vállalt feltételeket.   
Az Ipari Parkban az utak csaknem teljesen 
szilárdburkolatúak, és kiépített a tűzi-víz 
hálózat.  
Jelenleg három vállalkozás üzemel az ipar-

területen, akik összesen 75 főt foglalkoztat-
nak. További lehetőségként szó esett még 
az Ajkai kastélyról és az ÉDÁSZ épületről, 
valamint a 86-os főút mellett is található 
eladó ingatlanról. Megemlítette továbbá a 
polgármester a Répce folyó turisztikai 
hasznosításának tervét, melyhez szintén 
szükség lesz majd kiszolgáló vállalkozá-
sokra, ha megvalósul az elképzelés. 
Az Ipari Parkban működő cégek közül a 
Lux-Tex Kft. képviselője, Polgári András 
számolt be az érdeklődőknek az ő tapaszta-
lataikról. Elmondta, hogy kezdetben bérle-
ményben folytatták a munkát, de a városi 
cím elnyerése, és az iparterület kialakítása 
után telephely létesítése mellett döntöttek, 
melyet  azóta sem bántak meg. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, mint hogy 2002-ben 
átadott 160 négyzetméteres üzemcsarnokuk 
után idén újabbat építettek, ezúttal egy há-
romszáz négyzetmétereset, ahol újabb húsz 
főnek tudtak munkát biztosítani.  
Ezt követően Kovács János, az ÉDÁSZ 
képviselője mutatta be az ő ingatlanjukat, 
mely a kirendeltség öt évvel ezelőtti meg-
szűnése óta funkció nélküli. Elmondta, 
hogy a terület 1500 négyzetméteren fek-
szik, iroda, műhely és szolgálati lakások 
találhatók benne. 
Besenyei Ferenc, a Pannontej Zrt. igazga-
tóságának elnöke hozzászólásában szintén 
bíztatta a befektetőket, hogy használják ki 
a kisváros adta kedvező lehetőségeket. Ők 
maguk is mindig szívesen fogadják az 
újabb és újabb alvállalkozói ajánlatokat, hi-
szen folyamatos versenyhelyzet van. 
A megjelent vállalkozóknak általánosan az 
volt a véleménye, az önkormányzat jól te-
szi, hogy bemutatja a lehetőségeket, és ke-
resi a beruházókat. Közülük többen ko-
moly érdeklődést mutatnak  városunk iránt.  
A konferencia résztvevői a tanácskozás be-
fejeztével együtt megtekintették az Ajkai 
kastélyt és az Ipari Parkot.    

Winkler Krisztina 
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AZ ÁRAMSZÜNETRŐL  (MÉG 
EGYSZER, VÉLHETŐEN NEM 
UTOLJÁRA) 
 
Már többször közöltük, többek kö-
zött e lap hasábjain is, hogy 
amennyiben az utcai lámpák nem 
égnek, vagy a lakásban is áram-
szünet van, bejelenteni a kedvez-
ményesen hívható 06-40-330-330 
számon lehet a problémát, de 
munkaidőben a Polgármesteri Hi-
vatalban is, ahonnét azonnal to-
vábbítjuk. Itt Kovácsné Őri Zsu-
zsannát keressék, vagy a titkárság 
másik dolgozóját. 

 
KÉRJÜK AZ ELŐZETES  
BEJELENTÉST 

 
Változatlanul nem tudunk rendet 
tartani a régi szeméttelepen. Né-
hányan a többszöri figyelmezetés 
ellenére, (már feljelentés is tör-
tént) bejelentés nélkül viszik ki a 
gallyakat és sajnos szemetet is. 
Változatlan kérésünk, aki gallyakat 
vagy építési törmeléket akar a tel-
kéről kivinni, előzetesen konzultál-
jon Dóczy Attila közterület felügye-
lővel, telefonszáma: 30/2048397. 
 
NEM JÖNNEK A HEGYFALUI 
GYEREKEK  

 
Már aláírás előtt állt a többször át-
beszélt tagiskolai szerződés terve-
zet. A legutolsó pillanatban a 
hegyfalui önkormányzat mégis úgy 
döntött, hogy az oktatási feladatok 
ellátására egy alapítvánnyal köt 
szerződést. 
 
HAGYOMÁNYOS ÜNNEP 

 
A répcelaki búcsú az idén augusz-
tus 19-én lesz. 
 
GYORS DÖNTÉSEK 

 
Dr. Németh Kálmán polgármester 
a képviselő-testület 2007. május 
31-i ülésén a két ülés közti beszá-
molójában foglalkozott a város la-
kosságát nyugtalanító éjszakai la-

kásbetörésekkel. A képviselők  
vették a lapot, és a testület –
annak ellenére, hogy nem volt elő-
zetesen napirenden a téma– gyors 
döntéseket hozott. 
Ezek: 
-          A rendőrségnek sikeres 
nyomozás esetén 300.000 Ft jutal-
mat ajánlott fel. 
-          A rendőrség, polgárőrség 
és az önkormányzat egy szóróla-
pot állított össze, amelyben felhív-
ják a lakosság figyelmét a veszély-
re és a megelőzésre. Ezt minden 
család megkapta. (Olvasható a 
lapban is.) 
-          A testület megbízta Varga 
Jenő alpolgármestert, hogy a kö-
vetkező ülésen számoljon be, hogy 
a város frekventált helyein meny-
nyiért és miként lehet térfigyelő 
kamerákat elhelyezni. 
 
A RÉPCELAKI BETÖRÉSEKRŐL A 
MEGYEI KÖZGYŰLÉSEN IS 

 
2007. június 8-án ülésezett a Vas 
Megyei Önkormányzat. A számos 
napirend közül az egyik téma a 
megye közbiztonsági helyzete volt. 
A témához hozzászólt Dr. Németh 
Kálmán polgármester is, aki a Pol-
gármesterek Vas Megyéért Egye-
sület színeiben tagja a közgyűlés-
nek. Elismerte a Vas megyei rend-
őrség jó munkáját –hisz a közbiz-
tonság a megyék rangsorában az 
egyik legjobb– de felhívta a figyel-
met az éjszakai betörésekre, ame-
lyek nemcsak Répcelakon, de más 
városokban is előfordultak. Beje-
lentette, hogy Répcelak a rendőr-
ségnek 300.000 Ft jutalmat aján-
lott fel. Az ülésen jelen volt Dr. Or-
bán Péter altábornagy Vas megye 
rendőr főkapitánya is. 
 
AZ ÖNKORMÁNYZATI REND-
SZER ALAPVETŐEN JÓL MŰKÖ-
DIK 

 
Ezt állapította meg Dr. Németh 
Kálmán Répcelak város polgármes-
tere az önkormányzati rendszerről 
írt tanulmányában. Az írást meg-

 
ÚJ SZOLGÁLTATÁS  

 
 
 
 
 
 
 
a CD, VIDEÓ, DVD  

kölcsönzés 
 
A Nemzeti Kulturális 
Alap pályázati támoga-
tása tette lehetővé e 
szolgáltatás beindítását, 
58 db DVD-vel bővült a 
városi könyvtár gyűjte-
ménye.  
  
 
 
 

 
A kölcsönzés   

negyedévre szóló, 
1000 Ft– értékű  

kiegészítő olvasó-
jeggyel lehetséges.  

 
Egyidejűleg legfeljebb 
öt dokumentum kér-
hető: ebből 3 db CD, 

vagy video, 2 db DVD. 
A kölcsönzés határ-
ideje 3 nyitvatartási 

nap, hosszabbítás nem 
igényelhető. 

 
A határidő után vissza-
hozott dokumentumo-

kért késedelmi díj 
nyitvatartási napon-

ként és egységenként 
250,- Ft. 
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kapta Dr. Lamperth Mónika önkor-
mányzati és területfejlesztési mi-
niszter, és a TÖOSZ (Települési 
Önkormányzatok Országos Szövet-
sége) elnöke is. Az írással kapcso-
latban tudósítást közölt a Vasárna-
pi Hírek május 27-i száma. Polgár-
mesterünk azonban több változta-
tást is javasolt. 
 
 
A teljesség igénye nélkül néhány: 
-         Az alpolgármestert a pol-
gármester nevezhesse ki. 
-         A köztisztviselők, közalkal-
mazottak javadalmazása nagyobb 
mértékben a teljesítménytől függ-
jön, és csak minimálisan az élet-
kortól. 
-         A kistérségi központok ne 
kapjanak aránytalanul nagyobb 
súlyt a mikrotérséghez képest. 
-         Minden önkormányzat já-
ruljon hozzá az óvodai, iskolai ok-
tatáshoz annál az önkormányzat-
nál, ahová a gyerekek járnak. 
-         Változatlanul ellenzi az in-
gatlanadó bevezetését. 
 
 
 
A RÉPCELAKI FESZTIVÁLRÓL 

 
RÉPCE MENTI ZÁSZLÓK 

 
Nagy siker volt a Répce menti tele-
pülések zászlóinak bemutatása. 
Összesen 29 település hozta el jel-
képét. Ebből 3 osztrák és 25 ma-
gyar, és itt volt Lég is. A zászlókat 
20 településnél polgármester, há-
romnál alpolgármester hatnál tes-
tületi képviselő kísérte, illetve vit-
te. 
Répcelak zászlóját Varga András 
középiskolai tanuló vitte, és a pol-
gármester mellett Molnár Luca 
ugyancsak középiskolai tanuló kí-
sérte. 
 
A résztvevő települések: 
- Ausztria 
          - Steinberg-Dörf 
          - Drassnarkt 
          - Unterrabnitz-Schwend- 
             graben 
 
- Magyarország 
          - Kapuvár 

          - Bő 
           
          - Bük 
          - Chernelházadamonya 
          - Cirák 
          - Csáfordjánosfa 
          - Csánig 
          - Csepreg 
          - Csér 
          - Dénesfa 
          - Hegyfalu 
          - Iklanberény 
          - Lócs 
          - Mesterháza 
          - Nagygeresd 
          - Nemesládony 
          - Répcelak 
          - Répceszemere 
          - Répceszentgyörgy 
          - Répcevis 
          - Sajtoskál 
          - Simaság 
          - Tompaládony 
          - Vasegerszeg 
          - Vámoscsalád 
 
- Szlovákia 
          - Lég 

 
 
 
RÉPCELAKRÓL AUSZTRIÁBAN 

 
A  nagy tekintélyű lap az osztrák 
KURIER 2007. június 8-i számában 
fotókkal is ellátott írást közölt a 
Répcelaki Fesztiválról és a Répce 
menti települések tervezett zászló 
felvonulásáról.  
A képen, amely a répcelaki múze-
umban készült, látható Wilhelm 
Heißenberger Unterrabnitz (Alsó 
répce) polgármestere is. 
 

Répce menti települések zászlóinak 
felvonulása 

KÖSZÖNET-

NYILVÁNÍTÁS 

 
Répcelak város képvise-
lő—testülete nevében kö-
szönetet mondok azok-
nak, akik a VI. Répcelaki 
Fesztivál szervezésében 
és lebonyolításában részt 
vettek. 
 
Így a következőknek: 
 
• Művelődési Ház dolgo-

zóinak 
• Nyitott Tér Kulturális 

Egyesületnek 
• Ümmögő Együttes 
• Polgármesteri Hivatal 

dolgozóinak 
• Az önkormányzat kar-

bantartóinak és a fel-
vett alkalmi munká-
soknak 

• Az evangélikus és ka-
tolikus egyháznak 

• A Nyugdíjas Klub tag-
jainak 

• A polgárőrségnek 
• A Répcelakért Egyesü-

letnek 
• A Horgászegyesület-

nek 
• Tűzoltó Egyesületnek 
• A főzőversenyen 

részt vevő csapatok 
tagjainak 

• A gyermekműsorok 
összeállításában az 
óvoda és iskola peda-
gógusainak 

• A Répcelak zászlót kí-
sérő két fiatalnak 

• Gyöngy kórusnak 
• Kertes pékségnek 

(Hegyfalu) 
 

Dr. Németh Kálmán 
polgármester 
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Mi férfiak csodálkozunk azon, hogy a 
hölgyek miként tudnak egyáltalán lépni  
magas sarkú cipőikben. Meg ne legyünk 
álszemérmesek, csodáljuk is a formás 
női lábakat az elegáns cipőkben. Azon-
ban nem a csodás lábakról akarok elmél-
kedni, hanem a cipőkről. 
             Velük kapcsolatban polgármes-
teri munkám során három történetem is 
adódott, amelyet most közreadok. Az 
egyik történet egy politikus feleségéhez, 
a másik kettő  pedig ismert női politiku-
sokhoz kapcsolódik. Szerencsére, a pol-
gármesteri tisztségnek is vannak érdekes 
mozzanatai. Nemcsak a  költségvetés, a 
pályázatok, a csökkenő gyermeklétszám, 
a munkahelyteremtés fáradságos útvesz-
tői …. A gondolatot vég nélkül folytat-
hatnám. Tehát vissza a cipőkhöz.  
          Először egy belügyminiszter fele-
ségének lábbelijéhez. 1998 tavaszán az 
országgyűlési választáskor Kuncze Gábor 
belügyminiszter Répcelakra látogatott. A 
helyi SZDSZ vezető megkért, hogy már a 
fogadáskor legyek ott. A belügyminiszter 
úr feleségével érkezett, és a lakossági 
fórumon a szervezők mellé ültettek, az 
első sorba. Visszaemlékezve rendkívül 
barátságos, érdeklődő volt Kuncze asz-
szony. Igaz, panaszkodott is, hogy egész 
nap több programon is részt vett, na-
gyon fáradt, hogy új cipője milyen ké-
nyelmetlen. Hirtelen minden átmenet 
nélkül kérdezte, 
- Polgármester úr, kiléphetek a cipőm-
ből? A kérdésen igen meglepődtem. Eh-
hez is polgármesteri engedély kell? Vala-
mi ilyet szóltam: 
- Természetesen. 
Néhány perc múlva félve letekintettem. 
Az egyik cipőt valóban levetette.  Feke-
te magas sarkú volt. Közben a lakossági 
fórum javában zajlott. Kuncze Gábor ta-
lán épp a rendőrség jó munkáját méltat-
ta.  
- Polgármester úr, nem lennék túlságo-
san illetlen ha a másik cipőmet is levet-
ném? - jött a következő kérdés. Gondo-
lom, azt mondhattam, hogy nem, mert 
Kuncze asszony mind a két lábán cipő 
nélkül hallgatta végig férje előadását. 
Közben megkérdeztem. 
- Ugye így kényelmesebb? 
- Igen, így jól érzem magamat. Nem fáj-
nak a lábaim. Csak a harisnya kényel-
metlen – volt a válasz. Istenem, mi lesz 
még itt? Gyöngyözött a homlokom. A la-
kossági fórum közben (szerencsére?) vé-
get ért. 

             Városavató, 2001. szeptember. 
Az erről tanúsító oklevél átadására  a 
képviselő-testület döntése alapján Dávid 
Ibolya akkori igazságügyi minisztert kér-
tük fel. Az időjárással nem volt szeren-
csénk, már napokkal azelőtt esett az 
eső, az avatás napján pedig szinte meg-
állás nélkül. Egy nagy sátrat béreltünk, 
hisz a Művelődési Házba a vendégek és az 
érdeklődő répcelakiak nem fértek volna 
be. A sátort a Művelődési Ház mögé –
mint a Répcelaki Fesztiválokon- helyez-
tük el. A ház és a sátor között mintegy 
25 méter a távolság. Előző nap úgy dön-
töttünk, hogy egy régi, használt szőnyeg-
gel leterítjük ezt a részt, ugyanis a talaj 
teljesen fel volt ázva. A díszvendégek 
(miniszter asszony, államtitkár, ország-
gyűlési képviselők, megyei elnök) ne a 
sáros földön menjenek fel a dísztribün-
höz. Miniszter asszony, meghívott vendé-
geink pontosan megérkeztek, a házasság-
kötő teremben fogadtuk őket, kávé, üdí-
tő után elindultunk. A nagyterem oldalaj-
tóján mentünk ki, természetesen a mi-
niszter asszony és én mentünk elől. Ki-
léptünk, az eső zuhogott. Ráléptem a 
szőnyegre, de meglepődve tapasztaltam, 
hogy Dávid Ibolya miniszter asszony, egy 
pillanatnyi habozás  után nem a szőnye-
gen, hanem mellette a sáros, teljesen 
felázott fűben jött. Amikor a dísztribün-
höz felértünk láttam ám, hogy meglehe-
tősen sáros a magas sarkú cipője. Termé-
szetesen az ünnepség alatt, és az utána 
tartott fogadáson sem kérdeztem tőle, 
miért nem a szőnyegen jött. Másoknak is 
feltűnt, néhányan viccelődve meg is je-
gyezték, hogy nem akart a bordó sző-
nyegre lépni. Azonban azok voltunk több-
ségben, akik úgy gondolták a miniszter 
asszonyból előjött a háziasszony, misze-
rint cipőben általában nem lép az ember 
a szőnyegre. 
          Tavaly szeptemberben tartottuk az 
iskolában a műfüves pálya avatását. Mi-
vel a létesítmény építését az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztéri-
um jelentős összeggel támogatta, ezért 
Dr. Lamperth Mónika tárcavezetőt hív-
tam meg. A miniszter asszonyt már rég-
óta ismerem, az évek során sok települé-
sek gondjait érintő témát beszéltük át. 
Külön hálás vagyok neki, hogy az ő mi-
nisztersége kezdetén került a gépjármű-
adó teljes  
egészében az önkormányzatokhoz (előtte 
50 %-át az állam kapta). A pálya műfüve 
egy gumiszőnyeg, amely a vizet áteresz-

 
SZAMÁRFÜLEK 

 
Augusztus 6 és 17  

között  
KEDVCSINÁLÓ 

a városi könyvtárban  
az általános iskolai  

fontos olvasmányokhoz  
 

Aug. 6-7 (hétfő-kedd) 
A Pál utcai fiúk 

 
Aug. 8-9 (szerda-csütörtök) 

Egri csillagok 
 

Aug. 13-15 (hétfő-szerda) 
A kőszívű ember fiai 

 
Aug. 16-17 (csütörtök-péntek) 

Légy jó mindhalálig 
 

9 00 és 12 00 óra között  
várunk! 
 

Érdekel a felhívásunk? 
 

Jelentkezésedet július 
31-ig várjuk. 

 
 

Ha van saját könyved hozd 
magaddal, ha nincs kölcsön 
veheted a könyvtárból. 

 
 
 
 

 
 
 

 
a 

könyvtár munkatársai 

TÖRTÉNETEIM  A  NŐI  CIPŐKRŐL  –   
A POLGÁRMESTER  NAPLÓJÁBÓL  
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TANULMÁNYI 

VERSENYEK 
    

ORSZÁGOS DÖNTŐBE ORSZÁGOS DÖNTŐBE ORSZÁGOS DÖNTŐBE ORSZÁGOS DÖNTŐBE 
JUTOTT tanulók JUTOTT tanulók JUTOTT tanulók JUTOTT tanulók (és fel-
készítőik):    

Pálla Péter három vePálla Péter három vePálla Péter három vePálla Péter három ver-r-r-r-
senyen került az első senyen került az első senyen került az első senyen került az első 
tíz közé:tíz közé:tíz közé:tíz közé: történelem - 2. 
hely, (Keszei Szabolcs); 

Nevezhetnénk városi napoknak is a hajdan 
volt falunapokból kifejlődött három napos 
fesztivált. Nagy és látványos fejlődését 

mutathatunk 
fel a kezdeti 
lépésektől a 
hatodik ren-
d e z v é n y i g . 
Köszö nhe tő 
mindez Rép-
celak város 
e lkö te leze t t 

kultúra-barát képviselő-testületének. 
Törekvésünk, hogy Répcelak 
térségi szerepéhez szervesen il-
leszkedő, rangos kulturális és 
szórakoztató eseményeket mu-
tassunk be településünkön. Cé-
lunk, hogy olyan rendezvényso-
rozatot alakítsunk ki, ami segíti 
a település lakóinak komfort ér-
zetét, összetartozását, a város-

hoz 
v a -
l ó 
k ö t ő d é s é t . 
M á s r é s z t , 
Répcelak kul-
turális életét 
is szeretnénk 
bemutatni, ér-

tékeinket átadni, turisztikai vonzerőnket 

növelni. 
A fesztivál programjainak szerkezete há-
rom pillérre épül. A pénteki nap a kiállítá-
sok és kon-
certek, szom-
bat a népze-
ne-nép tánc , 
vasárnap a 
szórakoztató 
rendezvénye-
ké. Bízunk 
abban, hogy a 
programok zöme találkozik a közösség íz-

lésével és elvárásával.  
Túlzás nélkül mondhatjuk, 
hogy szervezés és a lebonyolí-
tás mozzanataiban szinte az 
egész város részt vesz, önkor-
mányzati intézmények, egye-
sületek, egyházak, különböző 
cégek és vállalkozások.  

 
-

SZE- 

KÉPEKBEN  A  VI .  RÉPCELAKI  
FESZTIVÁLRÓL  

ti. Amikor a miniszter asszony megérke-
zett és üdvözöltük egymást –véletlenül– a 
cipőire néztem. 
Igazi tűsarkúak voltak. Hirtelen az jutott 
eszembe, hogy amennyiben az avatáson 
rálép a gumiszőnyegre, a tűsarkak kiszúr-
ják azt. Dr. Lamperth Mónika nagyon ele-
gáns és csinos, de az utóbbi időben azért 
nem fogyott. Megkezdődött az ünnepség. 
Azokat, akik szót kaptak -miniszter asz-
szony, Dunai Antal, az MLSZ alelnöke, 
igazgató asszony és én- a kapu mellett 
térkővel fedett területre állították a 
szervezők. Igen ám, de a mikrofon tőlünk 
mintegy 3-4 méterre a műfüves pályán 
volt.  
Mi lesz itt, gondoltam és önkéntelenül a 
mellettem álló miniszter asszony lábait 
nézegettem. Ő következett, és ahogy rá-
lépett a műfűre, szinte eltűnt a cipősa-
rok. Végzett a beszéddel, visszajött és a 

következőt mondta. 
 - Ne izgulj, a műfűnek semmi baja sem 
lett.  
Még máig sem tudom, honnét tudta, hogy 
izgultam. Talán onnét, hogy sokszor néz-
tem a cipőjét, illetve így a lábait. Hiába, 
 a hölgyek megérzik az ilyet. Dr. 
Lamperth Mónika miniszter asszonyt új-
ból szólították, most már az avatásra. 
Amely nem szalagátvágás volt, hanem 
labdába kellett rúgnia. Ekkor viszont már 
levetette a cipőjét. 
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MÚZEUMAVATÓ  –  HELYTÖRTÉNETI  
GYŰJTEMÉNY  RÉPCELAKON  

13 .  évfolyam 2.  szám 

Június 8-án, a VI. Répcelaki Fesztivál nyi-
tónapján megnyílt városunkban a helytör-
téneti kiállítást magában foglaló MÚZE-
UM. Ezzel, ha kis lépést tettünk is, de tet-
tünk azért, hogy múltunk emlékeit meg-
őrizzük, és megismertessük az utánunk 
következő generációkkal. 

               
A képviselő-testület már évek óta 
foglalkozott a helytörténeti gyűjte-
mény kialakításának gondolatával. 
Az első elképzelés erre a célra a 
Radó-féle ház volt, azonban azt nem 
sikerült megvásárolni. A katolikus 
templom megépülését követően 
2005. évben az önkormányzat meg-
vásárolta a régi imaház épületét. A 
következő évben megtörtént a külső 
és belső felújítás, a kert, az udvar 

rendezése, majd az év végén elkezdődhe-
tett a kiállítás megter-
veztetése és berende-
zése.  
 
A helytörténeti gyűjte-
mény alapját Takáts La-
jos egykori répcelaki ta-
nár által gyűjtött tárgyak 
adták. Sok régi eszközt, 
használati tárgyat hoz-
tak a múzeumba város-
unk lakói is. Köszönet 
érte! 
Köszönet illeti a gazdasági egységeket, 
különböző intézményeket az anyag össze-
gyűjtéséhez nyújtott segítségükért. Nevü-
ket egy tábla őrzi a múzeum előterében.  
      A képviselő-testület munkacsoportot 
hozott létre a múzeummal kapcsolatos fel-
adatok szervezésére. E munkacsoport 
tagjai voltak: 
Dr. Németh Kálmán polgármester, Varga 
Jenő alpolgármester, Enginé Kozonits Má-
ria önkormányzati képviselő, 
Biczó Ferenc, Csizmadia Erika, Dobrovics 
Ferencné, Egyed Krisztina, Gere Csaba, 
Horváth Csabáné, Könczölné Bernáth Ilo-
na, Lukácsi Ernőné, Mészárosné Szabó 
Erzsébet és Szórádi Enikő répcelaki lako-
sok.  
      Munkacsoportunk tevékenységét szak-
emberek segítették. A gyűjtemény kialakí-
tásánál nem törekedhettünk teljességre, 
mert tudtuk, hogy az lehetetlen lenne.  
 
Az előtérben a látogatót Kossuth Lajos 
mondata fogadja: 

„A múlt a jövendő tükre.” 
Ugyancsak az előtérben került elhelyezés-
re Engelsz József „Honfoglalás” című al-
kotása. Az előtérből balra nyíló terem fa-
lán régebbi és közelebbi múltunkat, a tele-
pülés nevének kialakulását ismertető tab-

lók láthatók. Ebben a részben kaptak helyet 
a régi falusi élet jellegzetes használati tár-
gyai, amelyeket a fiatalok ma már csak mú-
zeumokban ismerhetnek meg.  
     A középső terem a várossá válást meg-
előző évek, a városavató képeit, tárgyi em-
lékeit mutatja be. Egy terepasztal segítségé-
vel megtekinthető a város utcahálózatának 
fejlődése.  
     A bejárattól jobbra lévő teremben a gaz-
dasági élet emlékei láthatók. Radó Kálmán 
XIX. századi mintagazdaságától elindulva 
eljutunk az ipari üzemeink kialakulását, fejlő-
dését bemutató tablókhoz, tárgyakhoz.  
     Nagyon sok répcelaki családnak fűződik 
valamilyen emléke az 1965-ös árvízhez, 
melynek képeit a hozzá kapcsolódó tárgya-
kat külön teremben láthatják az érdeklődők.  
 
Ahogy már korábban is írtam, a gyűjtemény 

nem teljeskörű. Az épület 
adottságai és a rendelke-
zésre álló anyag határozta 
meg a lehetőségeket. Kibő-
vítése, teljesebbé tétele fo-
lyamatos feladat kell hogy 
legyen. 
               A későbbiek során 
életünk egy-egy területének 
részletes bemutatására is 
sor kerülhet a múzeumban. 
Változhatnak, bővülhetnek a 
kiállítás tárgyai, hiszen már 

most is sok tartalékot sikerült raktározni. 
Biztosan lesznek majd ezután is, akik méltó-
nak találják a múzeumot arra, hogy ott, ma 
még féltve őrzött emlékeiket elhelyezzék. És 
így idővel teljessé válhat a kép az előttünk 
élők-
r ő l , 
r ó -
lunk, 
és az 
u t á -
nunk 
k ö -

vetkezőkről.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotók: Kolozs Sándor 

A helytörténeti  
gyűjtemény nyári  
nyitva tartása 

 
2007. június 23-án 

szombaton  
18.00 – 02.00 

 

2007. június 24-én  
vasárnap  

9.00 – 18.00 
 

2007. július 15-én  
vasárnap  

9.00 – 18.00 
 

2007.  
augusztus 18-19.  

szombaton és vasárnap  
9.00- 18.00 

 

2007. szeptember 15-
én szombaton  
9.00 – 18.00 

 
Egyéb időpontokban 

látogatási szándékukat 
a Művelődési Házban 

jelezzék!  
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A NÉPISÉG  ÓVODÁNKBAN  

               „ A múlt tisztelete az a vallás, 

                mely az új nemzedék köteléke. 

                Ne veszítsünk el semmit e múltból,  

                mert csakis a múlttal alkothatjuk a   

                jövendőt „                 
            

A magyar nép hagyományai, ünnepei  a termé-
szet körforgását követik, s jeles napjai  egy - 
egy közös ünnepi pontok ebben.  Megeleveníté-
sükkor elmaradhatatlan a zene, a tánc, hisz  a 
régi idők embere dalban, táncban fejezte ki örö-
mét, bánatát, kérését, hálaadását.  

Óvodánkban elsődlegesen a „Hagyomány-
őrző„ munkaközösség feladata közös ünnepeink 
szervezése, koordinálása. Élő hagyományaink, 
népszokásaink: termésünnep, Márton-nap, lucá-
zás, betlehemezés, kiszebaba égetés, locsolko-
dás, májusfa állítás és annak kitáncolása, kéz-
műves-majális, gyermeknap. 

Anyanyelvi, zenei nevelésünk a magyar népi 
mondókákra, népmesékre, népdalokra, népi 
gyermekjátékokra épül. Az énekelni, táncolni 
szerető gyermekeink az Eszterlánc gyermekját-
szó csoport foglalkozásaira járnak. Régi népi 
gyermekjátékokat játszanak, ismerkednek a 
népzenével, népi hangszerekkel, koruknak meg-
felelő tánclépésekkel. Ők képviselik óvodánkat 
a városi közös karácsonyünnepen, a Laki 
Kalinkó népzenei fesztiválon, teszik színesebbé 
óvodánk közös ünnepeit, színesítik az idősek 
klubjába járó szépkorúak néhány jeles napját is. 
      A  barkácsoló kedvű gyermekeink a Bütykö-
lő (népi – kézműves) szakkört látogatják.  Az 
óvodai vizuális nevelés kiegészítőjeként megis-
merkedhettek néhány népi kismesterség leegy-
szerűsített változatával: fonással, varrással, fa-
zekassággal, kalácssütéssel, batikolás,  stb. Ké-
szítettek régi játékszereket: csuhé babát, kukori-
cahegedűt, próbálkozhattak vesszőfonással, 
gyöngyfűzéssel, kürtőskalácssütéssel, a szövő-
kereten való szövéssel, pirostojás gicázásával.  

2002-ben   úgy gondoltuk, be kell ebbe von-
ni a szülőket is, s azóta  sok közös jó hangulatú 
kézműves délutánt  szervezünk a Szülői Közös-
séggel együtt  a családoknak. Az együtt eltöltött 
délutánok azon túl, hogy formálják a közös-
séget, fejlesztik gyermekeink esztétikai érzékét, 
kreativitását, kézügyességét, fantáziáját, kitar-
tását, gazdagítják  ismereteiket is. E tevékeny-
ségek a munka megbecsülésére is nevelnek. 
Munka közben megismerik a gyermekek az 
anyagok sokféleségét, tulajdonságaik alapján a 
felhasználás lehetőségeit. A vessző, agyag, 
rongy, gyöngy, a fa mind természetes anyagok, 
a természet részei. Fontosnak tartjuk ezek hasz-
nálatát mindennapjainkban.  

Most az anyanyelvi nevelés területén szeret-
nénk még szélesebbre növelni módszertani  esz-
köztárunkat, a szép tiszta magyar beszéd, a népi 
mondókák, népmesék, népzene továbbadása ér-
dekében. A bábok jelenléte, a bábjáték már 
most sem ismeretlen gyermekeink számára, hisz 
óvodába kerülésük első percétől jelen van  éle-
tükben. Kezdetekben a gyűszűbábok, az ujjbá-
bok, a kesztyűbábok, melyek eleinte az óvónéni 

kezén kelnek életre, szólalnak, beszélgetnek, „ 
játszanak mesét „. Majd a bátrabbak szóba ele-
gyednek vele, próbálkoznak megszólaltatásuk-
kal, a velük való mesejátszással. Később már a 
kiválasztott meséhez saját indíttatásból  síkbábo-
kat is készítenek, s a „bábszínház kinyitotta ka-
puját„.  S talán ennél még nagyobb csoda  az iga-
zi bábszínház.  

 

A bábjáték 

A bábjáték bármilyen életkorú néző számára ké-
pes maradandó élményt nyújtani. Azonban míg a 
felnőtt számára a bábu valaki által mozgatott és 
beszéltetett anyag, addig a gyerekek számára 
élőlény és a jelenet, melyet a bábok játszanak, 
maga  a valóság. A gyerekek táguló világához 
igazodva örök emberi értékeket, erkölcsi igazsá-
gokat jelenít meg, mutat  be. Feltárja a jó és 
rossz szembenállását, örökös konfliktusát, s az 
így megismert ellentétek, harcok a gyerekeket is 
állásfoglalásra késztetik. Az óvodások számára 
igen kedvesek a mesében szereplő emberek, tün-
dérek, sárkányok, beszélő állatok. Mind-mind 
nyitott szemmel járják a világot, ismerik a termé-
szet  titkait, a virágok , állatok nyelvét, a csilla-
gok állását.                                                                                                                                       
 

Ribiszke Bábszínház 
A Ribiszke Bábszínház 2002-ben alakult, akkor 
még Kuckó Bábszínház néven. Répcelak város 
Baba – Mama klubjának bábcsoportja volt, négy 
állandó taggal működött,  paraván mögött, kesz-
tyűs bábjátékokat adtak elő.  
2005 – től a csoportot két óvónő – Dallos Krisz-
tina, Horváth Csabáné -  viszi tovább, akik az 
elmúlt évben előmerészkedtek a paraván mögül, 
és nagy játék baba méretű bábokkal az asztalon 
játszanak. Munkájuk szorosan kapcsolódik a ha-
gyományőrző munkaközösség programjához. 
Ünnepi bábelőadásaik színesítik az ünnepek han-
gulatát, de fogalmazhatnánk úgy, hogy ezek a 
mesék az ünnep előtti várakozásban az érzelmi 
ráhangolást hivatottak segíteni. A bábjáték  ösz-
szeállításnál törekednek arra, hogy a mese  mon-
danivalójának emocionális varázsa legyen, a 
népmese lényege sértetlen maradjon, a népi ha-
gyományokat kövesse, s a zenei  betétek a nép-
zenéből táplálkozzanak. Meséik -néhány kivétel-
lel- magyar népmesék feldolgozásai. 
Bábozni az Óvónőképző Főiskolán tanultak. 
2005-ben részt vettek a szombathelyi Gazdag Er-
zsi Óvoda által szervezett Bábjátékos Találko-
zón. 2006. április 24-én , a XIII. Országos Bábjá-
tékos Találkozóra tavalyi legsikeresebb meséjü-
ket (  Ezüstmackó ) vitték. 
               Bábokat, díszletet  saját magunk készít-
jük természetes anyagok felhasználásával. Új 
kezdeményezésünket két szervezet is támogatás-
ra érdemesnek ítélte. Bábtárunk bővítéséhez je-
lentős anyagi segítséget  kaptunk Répcelak Vá-
ros Önkormányzatának Közoktatási, Művelődé-
si,Ifjúsági és Sport Bizottságától  valamint a Vas 
Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriu-
mától, melyet ezúton is köszönünk !  

Termésünnep  
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VERSENYSIKEREK  A   
2006/2007-ES  TANÉVBEN  

6. hely:   Szalai Csilla 5.c  Jubileumi 
fogalmazás pályázat 
14. hely: Horváth Dorottya 4.a Török-
verő magyarok c. komplex tanulmányi 
verseny 
A rajzpályázatokon való részvételre  a 
tanulókat ösztönözte, munkájuk igé-
nyes kivitelezését segítette:  Molnárné 
Szabó Ernesztina. 
 

MEGYEI  versenyek                   
Sistrum zeneiskolai verseny-EZÜST  
minősítés: Barabás Dorottya furulya, 
felkészítő: Veres Gabriella 
Sistrum zeneiskolai verseny-BRONZ  
minősítés: Tamás Bence gitár; Mihály 
Máté gitár; Horváth Nóra hegedű; Bo-
kányi Balázs furulya; Ágoston Regina 
zongora; felkészítők: Rácz Eszter, Do-
nyec László, Tanda Ibolya, Szalai Sza-
bolcs 
1.hely Impressziók diák önkormányzati 
versenyen iskolánk csapata: Oláh Tí-
mea 8.b, Szalai Anett 8.a, Tóth Anita 
8.a felkészítő: Kovács Krisztina   
             
A Testvérmúzsák tárlaton egyéni 
szakmai díjat kapott: Varga Virág 7.
b osztályos tanuló. A 7. osztályosok 
(Balogh Petra 7.a, Baranyai Viktor 7.
b, Kasza Patrícia 7.b, Németh Leila 7.
b, Varga Virág 7.b, Verasztó Hanna 7.
b) csoportos elismerésben részesül-
tek. 
 

ORSZÁGOS LEVELEZŐ  
VERSENYEK 

 

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági 
Akadémia versenyén arany minősí-
tést szerzett matematikából: Németh 
Eszter 1., Tamás Bence 3., Dan Ádám 
6., Varga Virág 7. osztályos tanulónk. 
Pálla Tamás 8.b az ABACUS matemati-
kai lapok pontversenyén ezüst fokozatú 
dicséretet kapott, és elnyerte az Apá-
czai Alapítvány Díját. 
Horváth Dorottya az Apáczai Kiadó  ju-
bileumi rajzpályázatán-, természetis-
mereti-, kisnyelvész-, Szalai Csilla a 
kisnyelvész országos tanulmányi ver-
senyén jutalmat kapott kimagasló telje-
sítményéért. 
6. hely: Simon András 7.a, a Hajdú-
Bihar megyei TIT  történelem verse-
nyén, diplomát kapott Keszei Francis-
ka 5.a és Varga Eszter 5.a, az Első Or-
szágos Könyvmolyképző pályázatán 
nyújtott teljesítményéért.  
 

HORGÁSZSIKEREK 
 

MEGYEI  VERSENYEK 
1. helyezés 

TANULMÁNYI VERSENYEK 
 

ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT TA-
NULÓ és felkészítői: 
Pálla Tamás 8.b 
♥ Hevesy György Kémia Verseny 7. 

hely (Pap Györgyné) 
♥ Varga Tamás Matematika Verseny 

(Glóbitsné Balogh Ilona) 
♥ Bendegúz Anyanyelvi Verseny 

(Szabadosné Molnár Melinda) 
♥ Öveges József Fizikaverseny (Nyeső 

László) 
♥ Curie Kémiai Verseny (Pap 

Györgyné) 
 

MEGYEI DÖNTŐ: 
1. helyezés:  
Pálla Tamás 8.b. – Hevesi György Ké-
mia Verseny, Varga Tamás Matemati-
ka Verseny, Bendegúz Anyanyelvi Ver-
seny, Kenguru Nemzetközi Matemati-
ka Verseny, Curie Kémiai Verseny  
Nagy Ákos 7.a. – Országos Angol 
Nyelvi Verseny 
2. helyezés:  
Pálla Tamás 8.b.– Öveges József Fizi-
kaverseny, Zrínyi Ilona Matematika 
Verseny 
3. helyezés:  
Szalai Csilla 5.c – Kaán Károly Ter-
mészetismereti Verseny 
Berta Evelin 6.b – Kaán Károly Ter-
mészetismereti Verseny 
Udvardy Annamária 8.a – Herman 
Ottó Biológiaverseny 
4. helyezés 
Sulyok András 5.c – Kenguru Nem-
zetközi Matematikaverseny 
5. helyezés 
Nagy Ákos 7.a – Megyei Informatika 
Verseny 
Pálla Tamás 8.b – Kalmár László Ma-
tematikai Verseny 
6. helyezés 
Sulyok András 5.c – Kaán Károly Ter-
mészetismereti Verseny  
Felkészítőik: Pap Györgyné, Glóbitsné 
Balogh Ilona, Szabadosné Molnár Me-
linda, Nagyné Herczeg Judit, Nyeső 
László, Farkasné Tóth Mária, Szabó 
Róbert 
 

MŰVÉSZETI  -  MŰVELTSÉGI 
EREDMÉNYEK 

 

NEMZETKÖZI rajzpályázaton díja-
zott : Baranyai Viktor 7.b, téma: Eu-
rópa iskolát teremt, a kiállítás helye: 
Graz; Ládi Eszter 4.a, Horváth Do-
rottya 4.a, Sárkány Kitti 4.a, téma: 
Polgárvédelem, helye: Muraszombat  
ORSZÁGOS  helyezések 

Búcsúzó nyolcadikosok 

Kovácsné Szilvágyi Er-
zsébetnek a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet  

Dr. Németh Kálmán  
polgármester adta át a  

tanévzárón 
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„A tiszta tükör útjára engedi a napfényt, oda-

tükrözi, ahova irányítod. 

 Igyekezz hát, hogy tiszta tükör lehess.” 

/Wass Albert/ 

 
Az iskolai életünkben és munkánkban több új 
oktatással kapcsolatos jogszabály követelt tő-
lünk változtatást: 
• szöveges értékelés, most már a 3. évfolya-

mon is 
• a tanítási időkeret számítása új elvek, 

pénzügyi korlátok alapján 
• az intézményi minőségirányítási program 

változásai 
• előtérbe kerültek a tagintézményi átszerve-

zések feladatai. 
Tárgyi feltételeink minőségi, mennyiségi vál-
tozása segítette oktató-nevelő munkánkat. 
Műfüves pálya – nemcsak az iskola, de a vá-

ros lakóinak, sportolóinak is - újabb lehető-
séget teremtett. Balesetmentes közlekedés és 
az iskola kultúráltabb környezetének érdeké-
ben kialakításra került a parkoló. Az ÖKO 
iskolai cím kötelez bennünk a környezetkul-
túrára, ennek érdekében megtörtént az ebéd-
lő környékén a csapadékvíz elvezetése, az út 
burkolása, a tanösvény kialakítása a parkban. 
Feltételeink javulása nem lett volna megold-
ható az önkormányzat megértő, áldozatkész, 
anyagi támogatása nélkül. 
Módosított kerettantervek alapján végeztük 
oktató munkánkat. Kiemelt figyelmet fordí-
tottunk a képességfejlesztés, kompetenciák 
fejlesztésére (iskolánk fejlesztő pedagógusai 
9 csoportban látták el a fejlesztő feladatokat, 
és 5 csoportban pedig gyógypedagógus tevé-
kenykedett). 
26 tanuló kapott hangképzési, beszédészlelé-

A MÓRÁSOK  ÉLETÉBŐL  
( 2006 -2007 -ES  TANÉV  TÖRTÉNÉSEIRŐL )  

Németh Zoltán 6.a, csapat:  Németh 
Zoltán 6.a és Horváth András 8.b  -  
az  Ifjúsági Megyei Bajnokságon. Né-
meth Zoltán a gyermekek közül me-
gyei bajnok lett, országos döntőbe ju-
tott.  
2. helyezés  
Szabó Adrián 6.a az Ifjúsági Egyéni 
Bajnokságon, csapat: Németh Zoltán 
6.a, Horváth András 8.b, Koronczai 
Cintia 6.a, Szabó Lilla 7.a, Szabó Adri-
án 6.a Vasi Vizeken Vetélkedő 
4. helyezés: Horváth András 
a horgászok felkészítője: Bakk Jenő                                                                 

 

SPORTSIKEREK 
 

1. helyezés: Németh Márió 5.c (2000 
m-es futás) és a  fiú gyermek csapat: 
Németh Márió 5.c, Kremán Erik 6.a, 
Horváth Ádám 5.b, Mihály Máté 5.b 
(2000 m-es futás) Vas Megye Mezei Baj-
nokságán, Simon Szabolcs 7.b 
(súlylökés), Varga Valentin 8.a (távol-
ugrás, magasugrás) Vas Megyei Gyer-
mek- és Serdülő Egyéni Bajnokság 
2. helyezés: leány serdülő csapat: 
Biczó Kata 7.a, Gombás Laura 6.a, 
Böcskör Szabina 6.a, Koronczai 
Cintia 6.a (1000 m-es futás) Vas Megye 
Mezei Bajnokság, Pálla Tamás 8.b 
(magasugrás) Vas Megyei Gyermek- és 
Serdülő Egyéni Bajnokság           
3. helyezés: fiú gyermek csapat: Kiss 
Krisztián 4.a, Németh Zsolt 4.a, Dom-
bi Péter 5.b, Dombi István 5.b, 
Verasztó Márk 5.b (1000 m-es futás) 
Vas Megye Mezei Bajnokságán, Füzi 
Géza 8.c (súlylökés) Vas Megyei Gyer-
mek- és Serdülő Egyéni Bajnokság 

4. helyezés: II. korcsoportos csapat: 
Kiss Krisztián 4.a, Fazekas Dávid 4.
a           ,  Molnár Dániel  4.a , 
Verasztó Márk 5.b, Dombi István 5.
b, Dombi Péter 5.b (atlétika összetett) 
Vas Megye Mezei Bajnokságán 
Füzi Géza 8.c (távolugrás, 200m-es 
futás), Varga Valentin 8.a (100m-es 
futás) Vas Megyei Gyermek- és Serdü-
lő Egyéni Bajnokság 
5. helyezés: IV. korcsoport: Horváth 
Gábor 8.b, Varga Szabolcs 8.a, Hor-
váth Gábor 8.b, Varga Szabolcs 8.a, 
Horváth Gábor 8.b, Varga Valentin 
8.a (atlétika összetett) Vas Megye Me-
zei Bajnokságán, Varga Gergő 8.a 
(100m-es futás), Kremán Erik 6.a 
(600m-es futás) Vas Megyei Gyermek- 
és Serdülő Egyéni Bajnokság 
6. helyezés: Kercza Ottília 7.a 
(távolugrás) Vas Megyei Gyermek- és 
Serdülő Egyéni Bajnokság 
4. helyezés: III-IV.kcs. leány labda-
rúgócsapat: Baranyai Dóra 8.b, 
Biczó Kata 7.a, Böcskör Szabina 6.a, 
Koronczai Cintia 6.a, Oláh Tímea 8.
b, Pap Barbara 6.a, Németh Klaudia 
6.a, Gombás Laura 6.a, Ments Vivien 
3., Kercza Zsuzsanna 4. osztály.  
Az ATLÉTIKA versenyen szereplő 
versenyzőinket és a leány labdarúgó 
csapatot Biczó Gyula készítette fel. 
 

Diáknap 

Petanque a majálison 

Első helyezett lett a kő-
szegi gimnázium  Freh 

Alfonz versenyén csapa-
tunk – Szalai Anett, 

Heczler Lilla, Tóth Anita 



10  

TÓTH  L ÍV IA  FALITEXTILJEI  
RÉPCELAKON  

13 .  évfolyam 2.  szám 

si segítséget a logopédiai foglalkozásokon. 
Szeretnénk, ha a tanulók igazi második ottho-
nuknak tekintenék az intézményt, ezért sokfé-
le munkába vontuk be őket (környezet-
védelem, honlap és iskolaújság szerkesztés, 
programszervezés, ügyelet, dekoráció, virágo-
sítás). 
Nevelőmunkánk elengedhetetlen követelmé-
nye, hogy programjaink, ünnepélyeink megfe-
leljenek a gyerekek életkori sajátosságainak és 
fejlesszék igényességüket, szépérzéküket, tá-
gítsák látókörüket. Ennek tükrében szerveztük 
ünnepélyeinket, megemlékezéseinket (’56-os 
forradalom 50. évfordulójára, március 15-ére, 
karácsonyra,…). Megrendeztük a gyerekek és 
szülők körében is az eddig nagy sikernek ör-
vendő Alapítványi estet, a művészeti iskolása-
ink különböző, nagyon színvonalas hangver-
senyeit. 
Névadónk tiszteletére sikeres programsoroza-
tot bonyolítottunk le a Móra-hét keretében, 
bekapcsolva a légi és marcelházi magyar isko-
la tanulóit is. (Móra Kupa, szépolvasási és he-
lyesírási versenyek, vetélkedők az alsó tago-
zat, az uraiújfalui tagintézmény tanulóival, ne-
velőivel együtt.) 

Az idén sem maradtak el azon programjaink, 
melyekkel tanítványaink erőnlétét, állóképes-
ségét, kitartását,… fejlesztettük (úszás, síelés, 
gyógytestnevelés, túrák, kirándulások, 
petanque, floorball). 
Sikeresen pályáztunk a megyei közalapítvány-
nál: könyvtárfejlesztésre, szakköri és fejlesztő 
foglalkozásokra. Több sikeres pályázatot va-
lósíthattunk meg a sportélet területén, ezzel 
változatosabb programokat tudtunk ajánlati és 
eszközöket vásárolni. Az „Otthon-itthon” 
nyertes pályázattal megteremtettük annak a 
lehetőségét, hogy szorosabbra fűzzük kapcso-
latunkat az erdélyi szentábrahámi iskola taná-
raival és tanulóival. 
340 tanulóval zártuk a tanévet és ebből 33-an 
a tagintézményben tanultak. Hatvanegy 8. 
osztályos tanulót búcsúztattunk a tanévzáró 
ünnepélyen, kívánunk nekik jó helytállást, 
szép eredményeket az általuk választott intéz-
ményben. 
Az év során nagyon sok anyagi és erkölcsi tá-
mogatást kaptunk civil szervezetektől, szülők-
től. Köszönjük együttműködésüket, segítő 
szándékukat. 
 

Egyesület szervezésében.  
A látogató egy erdőillatot, jóságot és 

bölcsességet árasztó térbe: egy kékből zöld-
be, zöldből kékbe nyargaló csodakertbe top-
pan. Akik ott voltak a megnyitón, abban a 
különleges ráadásban is részesültek, hogy 
hallhatták, amint a Veresegyházán élő, há-
romgyerekes művésznő az életéről beszél. 
Miközben a kiállítást megnyitó Molnár Mik-
lós kérdéseire válaszolva megosztotta a je-
lenlévőkkel, mi mindennel foglalkozik, sok-
szorosan kiderült, hogy Tóth Lívia ihletett 
alkotó, a gazdag emberségű, meleget és ott-
honiasságot sugárzó művészasszonyok fajtá-
jából. Ez – akárcsak a kisgyerekeknél és a 
természetben élő embereknél – nála is azt je-
lenti, hogy alkotás közben átadja magát tu-
dattalan élmények sokaságának, millió gyö-
kerű és értelmű ősi motívumoknak; hagyja, 
hogy edénye legyen a létet igazító törvé-
nyeknek.  

Mindenki sajnálta, amikor véget ért 
ez az átlagos kiállítás-megnyitóknál sokkal 
többet: valódi találkozást nyújtó alkalom. 
(Pogácsa nem volt, volt viszont pezsgő, 
meg „kései szüretelésű”, igen finom zánkai 
olaszrizling.)  

Molnár Miklós 

Kiállítás-megnyitókon olykor igen hosszú és 
rögös út vezet el a pogácsához meg a borocs-
kához, esetleg a pezsgőhöz, vagy – az ilyes-
mi mindig csak a végén derül ki – ritka alat-
tomos (csőbe)húzásként a semmihez… Ki-
vált azokon a kiállításokon rögös a pogácsá-
hoz vivő út, amikor valami nagypipájú, ke-
vés dohányú esztétikai megmondóember 
próbálja „rábeszélni a hóembert a forró teá-
ra”, vagyis sűrű, áthatolhatatlan, lila szókö-
döt bocsát ki, hogy elkábítsa a jelenlévőket. 
Többnyire persze hasztalan, mert a kiállítás-
megnyitók törzsvendégei régen lejöttek már 
a falvédőről. Ismerik a dürgést, tudják jól, 
hogy van olyan művészet, amelyikhez aki 
fogódzót akar találni, kénytelen legalább há-
rom doktorátust szerezni, plusz még akkora 
sznobnak is kell lennie, mint ide Jászárok-
szállás, hogy néminemű „aha!”-élményt kelt-
senek benne a műkereskedelem bizonyos ter-
mékei. Viszont azt is tudják: olyan művészet 
is van, amelyikhez nem kell különösebb fo-
gódzó, mert rögtön megfogja az embert, egy-
ből beletalál a szíve közepébe.  

Tóth Lívia falitextiljei ilyenek: nem 
szorulnak kommentárra, rögtön az ember 
szíve közepébe találnak. Május 8-án nyílt 
meg legfrissebb alkotásaiból egy pompás kis 
kamara-kiállítás a répcelaki művelődési ház-
ban, a Nyitott Tér Közhasznú Kulturális 

Testvériskolánk küldött-
sége a múzeumban 
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A LÁTHATÓ  CSEND  –  KOTNYEK  
ISTVÁN  KIÁLLÍTÁSA  ELÉ  

vissza alkotni. Fotóz, filmez és fest. Egy olyan zalai 
táj része ő, ami évről évre pusztul. Nincs, aki meg-
mentse, el fog tűnni. Ahogy egyszer mi is. De a ter-
mészet befogadja, ami része volt. Kotnyek István 
pedig dokumentál, olyan művészi minőségben, ami 
csak néhányaknak adatik meg. A természet mozgat-
ja és „irányítja” őt. Ahogy a stalker is meghallja a 
természet szavát, és érzi, érti törvényeit. A stalkerek 
kevesen vannak. Kiválasztottak. Kotnyek példát 
mutat. Akár követhető is… Ő megteszi, amit lehet. 
Nem érdekli a világnak ez a zajos vonulata, csendes, 
szerény, a kisebb ismertséggel és egzisztenciával járó 
életet választja: elhivatott. Őszintén el kell monda-
nom, hogy ez számomra nagyon vonzó életforma. 
 
Olyan filmeket láttam annak idején Istvántól, ame-
lyek nem a megszokott dramaturgia szerint készül-
tek, nem a klasszikus dokumentumfilm, játékfilm 
kategóriába sorolható alkotások voltak, hanem fur-
csa képzőművészeti, filozofikus, formabontó, kor-
társzenei aláfestéssel készült filmek. Nem populári-
sak, mégis olyan hatás alá kerülünk tőlük, ami alól 
nem tudjuk kivonni magunkat, és a filmvetítés vé-
gén számtalan kérdéssel állunk fel a vászon elől. 
Amit itt látunk a kiállításon, azok az említett filmek 
kimerevített képei. Azok az elhagyatott, halálra ítélt 
zalai tájból kiragadott hangulatképek, amelyek a töb-
bi filmjében is visszaköszönnek. A film és a fotó 
párhuzama nyilvánvaló. Amikor a filmjeit készítette, 
egyúttal fényképezett is. Volt úgy, hogy kamera nél-
kül ment vissza valahová, csak a fényképezés kedvé-
ért. Vagy csak a látványért, a magányért, a csendért, 
az elmélkedésért. 
 
Részben ismerem István festészetét is – vagyis lát-
tam festményeket tőle, így pontos. Azt gondolom, 
azokban hasonló kérdésekkel találkozhatunk, abszt-
raktabb megfogalmazásban. 
A fotók most kicsit az 50-es, 60-as, kora 70-es évek 
letisztult képi világát idézik, fekete-fehér megfogal-
mazásban, kevés tárggyal, klasszikus kompozíciók-
ban, de bennük van a festészetnek a mívessége is – 
ám hangsúlyozottan nem digitális eljárásról van szó, 
mert amit látunk, az manuális munka. Elmélyültsé-
get, rákészülést, időt, gondolkodási folyamatot igé-
nyel. 
A képeket nézve több fekvetés fogalmazódik meg 
bennem. Egyrészt, hogy az elmúlt évtizedek fotó-
művészetének, amiben a magyar alkotók komoly 
eredményeket értek el, ma is van érvényes üzenete 
és létjogosultsága. A letisztult formáknak, az egysze-
rű megfogalmazásoknak ma is helyük van. Ilyenek a 
finom, míves „belenyúlások”, amikor a kép egy ré-
szét átszínezi, de ilyen maga a kompozíció létreho-
zása is, hiszen nemcsak megtalál egy helyzetet, és 
rögzíti azt, hanem sokszor kivárja, hogy az a bizo-
nyos kompozíció milyen formát vesz fel. Volt, hogy 
éveket várt, amíg pókháló lepte be a kompozíciót. 
Úgy, ahogy szerette volna. Nem manipulált gyorsan 
kivitelezhető műpókhálóval, és nem fényképezett 
pókháló nélkül. Kivárt. Évekig. Télen, nyáron. 
Egyedül. És akkor exponált. A fénysugarak beleég-
tek a filmszalag ezüstszemcse-rétegébe. Beleégett 
visszavonhatatlanul. Ezáltal az üzenet továbbítható 
lett. Egy gondolat és egy halk mozdulat, ami mások 
számára is láthatóvá válik. A LÁTHATÓ CSEND. 

Váradi Gábor 

Üdvözlök mindenkit. Előrebocsátom, hogy nem 
vagyok gyakorlott kiállítás-megnyitó, s ha ez érződik 
a beszédemen, kérem, nézzék el nekem. 
 
Kotnyek Istvánt régóta, még függetlenfilmes közös 
múltunkból ismerem, és nagyra értékelem a munká-
it. Emiatt vállaltam el a felkérését. Filmfesztiválo-
kon, kiállításokon gyakran találkoztunk, beszélget-
tünk, egyre jobban megismertük egymást, és szemé-
lyében egy filozofikus alkatú, öntörvényű, autonóm 
művészt ismertem meg. Úgy vettem észre: régi ala-
pokon jár, de új utakat keres a vizuális művészetek-
ben, legyen szó filmről, fotóról vagy festményről. 
Nem érdeklik a trendek, a divatos irányzatok, a saját 
útját, a nehezebb utat járja – magányosan, elhivatot-
tan –, és vállalja is ennek minden következményét. 
Olyan ő, mint egy középkori vándorfestő vagy egy 
távol-keleti bölcs, aki megtalálta – vagy még keresi, 
de jó úton halad felé – a belső békét, a harmóniát. A 
világ vagy felismeri és elfogadja ezt, vagy nem – őt 
ez nem foglalkoztatja. Teszi, amit kell. Ha követjük, 
jó, ha nem, akkor úgy is jó. Ő csak járja saját útját… 
 
A kiállított képeken ez az útkeresés látszik. Egy letű-
nő világ romjaiban keresi és mutatja meg a világ 
örök körforgását. Ha elmélyülten szemléljük ezeket 
a képeket, és rászánjuk azt az időt, amíg az üzenet 
eljut hozzánk, akkor szembesülünk azokkal az alap-
kérdésekkel, amit a művészek örök idő óta szeretné-
nek megválaszolni. Honnan jövünk, hol tartunk és 
hová megyünk? És ebben az örök körforgásban hol 
helyezkedünk el mi? Mi, a nézők, az emberek – sze-
mélyiségünkkel, szeretetünkkel, sértettségünkkel, 
emberségünkkel, kiszolgáltatottságunkkal, a termé-
szet részeként, egy mindenek feletti rendező elv által 
meghatározottan. Munkáiból és az itt kiállított fotó-
iból is látszik, hogy Kotnyek István kellő alázattal és 
absztrakt módon válaszolja meg a kérdéseket. Képei 
előtt el kell időznünk, mert nem adják könnyen ma-
gukat. A művész rejtőzködik: szemérmes és szerény. 
Partnerként kezeli a nézőt, képeiből sugárzik a hu-
mánum. Fekete-fehér képek ezek, néhol beleszínez-
ve – csakis manuálisan, igazi ecsettel! Fotópapíron, 
saját nagyításban – és semmi digitális, semmi számí-
tógép, semmi „korszerű”! Nyugodt, csendes képe-
ket, letisztult kompozíciókat látunk. Egy bölcs em-
ber képekben megfogalmazott gondolatait a létün-
ket meghatározó alapkérdésekről. 
 
Kotnyek István nem szereti, ha Művész Úrnak ne-
vezik. Ő úgy gondolja, hogy ez nem művészet – in-
kább belülről jön. Ezt valaki vagy megcsinálja, vagy 
nem. Jó dolog, hogy most ő is itt van, és személye-
sen lehet tőle kérdezni, mert esetleg a saját megkö-
zelítéseinket, a saját értelmezéseinket helyes meder-
be terelheti. Tulajdonképpen egy furcsa helyzet le-
nyomatai ezek a fotók, de a művek önmagukért be-
szélnek… 
A kiállított képekből és az eddig munkáiból is kitű-
nik, hogy ő nem manipulál, nem törekszik könnyű 
sikerre. És itt jön számomra az egyik legfontosabb 
kérdés. Ma a világ részben a könnyű, zajos sikerek-
ről szól. A gyors pénzszerzési lehetőség, az ismert-
ség, különösen a fiatalabb generációban, sokakat 
megtéveszt, vakká tesz. Ugyanakkor van egy ember 
Nagykanizsán, aki egész életében, és különösen az 
utóbbi években, már-már remetei magányba vonul 
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A húsvizsgáló János bácsi. Alacsony, mozgé-
kony emberke volt, aki hivatalának felelősség-
gel járó tudatában rótta az utcákat, s ha volt, vé-
gezte dolgát. Kezében megtévesztésig hasonló 
orvosi táska, vagy tényleg az. De mi lehetett 
benne? Vagy mit csinált, aki azt hozta? Hát fon-
tos ember volt ő. Ha a faluban egy-egy gazda 
sertése, borja, tehene kényszervágásra került, a 
levágott állat húsát akár a helyi mészárszékben, 
akár a háznál eladásra szánták, először őt kellett 
hívni azért, hogy a hús emberi fogyasztásra al-
kalmas-e, kimérhető-e. Gyakorlott szemmel 
megvizsgálta, s ha jónak találtatott, az enge-
délyt megadta. Kezébe került a táska rejtélyes 
tartalma, egy rézből készült körbélyegző, a fes-
tékes párna, papiros, írószer. A nagyobb húsré-
szeket lepecsételte komótosan, mert ugye a pe-
csét, az PECSÉT. Kitöltött egy papírt, beírt a 
naplóba, és elköszönt, miközben bekerült a tás-
kába a tiszteletdíj, húsadag képében duplán bi-
zonyítható, hogy a hús ehető. 
 

Az útkaparó. Jellegzetesen vidéki figura, egyéb-
ként a maga munkaterületén „hivatalos és fon-
tos” személy. Bizonyítja ezt az is, hogy piros, 
ÚTŐR feliratú karszalagot visel, kezében lapát, 
vagy gereblye, néha kapa, ásó, mikor mi kell. 
Fején csurgóra állított karimájú elnyűtt kalap 
napszúrás ellen. Na és még valami; a legfonto-
sabb jelvénye egy vaspálcára erősített kis piros 
zászló, melyet a munka kezdetén a földbe szúr 
az árok szélén, jelezve az esetleges ellenőrnek 
és a közlekedőknek, hogy ott van, és dolgozik. 
Az akkori úgynevezett országutak mentén bizo-
nyos távolságban zúzott bazaltkő prizmák vol-
tak elhelyezve, melyet az „útkopró” (nálunk né-
piesen így hívták) kezelt, és az úton keletkezett 
lyukakat földdel keverve azzal tömte be. Mai 
nyelven kátyúzás. Az esővizet az árokba vezet-
te, a padkában, árkokban keletkezett hibákat ki-
javította. Este közeledtével hóna alatt lapátjá-
val, kezében összecsavart zászlócskájával, szája 
szegletében magasodorta cigarettával békésen 
hazafelé bandukolt.  
 

A kisbíró. Hivatalosan is szükséges és fontos 
személy, aki nélkül a magyar vidék, így falunk 
is elképzelhetetlen volt az idő tájt. Eszköze egy, 
kutyabőrrel bevont rézdob, két faragott dobve-
rővel, amiket ördögi ügyességgel pergetett a 
dobján. Minden utcát bejárt, és dobszóval jelez-
te, hogy fontos mondandója van. Hallótávolság-
ra meg-megállt, a dobszó elhallgatott, és érces 
hangján közölte a híreket valahogy így: „
Közhírré tétetik, hogy a … stb. Tulajdonképpen 
ő volt a korabeli hangposta. A közigazgatást 
irányító jegyzőhöz tartozott, meg a község első 
emberéhez, a választott bíróhoz. A hivatal helyi 
rendelkezései a kisbírón keresztül jutottak el a 
lakossághoz, általában a késő délutáni órákban. 
Bizonyos, nem nagy összeg ellenében bármely 
lakos kívánságát is tolmácsolta. Például húski-
mérés, legelőhasználat, árverések-liciták idő-
pontja stb. Amikor nem dobolt, ő látta el a hiva-

talban a küldönci, azaz hivatalsegédi, télen a 
fűtési munkákat. Valamely rendelkezés értel-
mében ezt a munkakört az I. világháborúban 
megrokkant, volt katonák (ha volt olyan) láthat-
ták el elsősorban.  
 

A harangozó: A harangot, harangokat megszó-
laltatni nem csak nálunk, hanem az egész or-
szágban, sőt Európában, de az egész világon is-
merik, művelik, különböző okokból, különböző 
formában. Sok más településhez hasonlóan így 
Répcelakon is a harangozó személye megkülön-
böztetett tekintéllyel bírt. Személy szerint 
ugyan bárki harangozhatott, mégis a templom, a 
kápolna, a harangláb stb. vallási hovatartozása 
szabta meg a harangozó személyét.  
Munkája több irányú volt. Legismertebb a déli 
harangozás. Tudott, hogy Hunyadi János Nán-
dorfehérvárnál (a mai Belgrádnál) fényes győ-
zelmet aratott a török seregek felett 1456. július 
22-én, ezzel hosszú időre megállítva a törökök 
hódítási kísérletét Európa egy részéért. Emléké-
re III. Callixtus pápa elrendelte a déli harang-
szót az „idők végeztéig.” De a templomokba a 
hívek összehívására is szolgál a harangszó. A 
harangozónak kötelessége a pontos idők betar-
tása, például minden nap a déli 12 órai harango-
zás, esti harangozás stb. Ugyancsak egyházi fel-
adatként halálesetek közlése, az elhunytnak ki-
járó végső tiszteletadás harangszóval is.  
Még talán annyit, hogy a harangoknak egyházi 
célra való felhasználását Sabinianus pápa ren-
delte el Kr. u. 604. évben. A harangozó feladata 
volt főleg az elmúlt évszázad vége feléig a ha-
rang félreverése, kongatása tűzesetek jelzése, 
árvíz és egyéb természeti csapásokra való fi-
gyelmeztetés is. A II. világháború alatt sajnos 
még egy szerepet kapott. Ahol sziréna, vagy 
egyéb messze hallható hangot adó eszköz nem 
volt, és a rádióadó az érintett országrészekre lé-
giriadót rendelt el, a félrevert harangszó jelezte 
a légiriadó kezdetét és egyenletes harangozás a 
végét.  
 
Talán reménykedhetem abban, hogy ezúttal sem 
untattam olvasóimat, sem időset, sem fiatalt az-
zal, hogy négy olyan, úgymond mesterséget 
próbáltam bemutatni, ami már nincs, hiszen egy 
villamos kapcsoló lenyomója nem azonos az 
igazi harangozó fogalmával. Bizony már nincs, 
de volt, voltak, de nélkülük nem is igazán volt 
falu a falu. Meg hát a hasznosságuk mellett 
kedves színfoltja volt hajdani falumnak Répce-
laknak 
 

Vass Tibor 
 

A kedves olvasó már régen 
tudja, hogy csak a régi idők-
ről, Répcelakra (is) jellemző 
eseményekről, dolgokról, embe-
rekről emlékezem meg. Írtam 
már érdekes, és furcsának 
mondott helybéliekről, az utol-
só békeév iparosairól, meste-
rekről, szolgáltatókról, és az „
új” Répcelakról, 1956-ról, 
hitéletről és másról. Tettem és 
teszem ezt azért, mert magam 
is a régi időkből maradtam 
még itt, ezért szeretném a fia-
talabbaknak, új répcelaki pol-
gároknak, a más vidékről itt 
otthont teremtőknek bemutat-
ni milyen volt Répcelak életé-
nek egy-egy kis szelete a XX. 
Század első felében. És te-
szem azért is, mert nem szeret-
ném, ha a kis „vidéki” törté-
nelmünkben ismeretlen, fehér 
foltok maradnának, már csak 
azért is, mert élünk még azok 
közül, akik szem-és fültanúi 
voltunk több mindennek, ami-
ről még nem, vagy csak keveset 
hallottak. Ilyenek voltak az „
elfelejtett mesterségek”. 
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csapatot tárgyjutalomban részesítet-
tünk. 
• Az első répcelaki SZÉPSÉGVER-
SENY-en 10.000,-Ft különdíjjal jutal-
maztuk Kozma Helga répcelaki ver-
senyzőt. 
3.) Faültetés a Kőris utcai játszótéren.
A sárvári ÁNTSZ-től díszbokrokat kap-
tunk a sikeres parlagfűírtási akción-
kért,  és ezekből a Kossuth utcai ját-
szótérre is ültettünk. 
4.) Előadások: a lakosság felé váro-
sunk szépítéséért, a közterület rende-
zéséért, előadásokat, tanácsadásokat 
szerveztünk. 
5.) Helytörténeti kiállítás létrehozásá-
ban közreműködés. Egyesületünk hat 
tagja tevékenyen részt vesz abban a 
munkacsoportban, amely a helytörté-
neti kiállítás létrehozásán dolgozik. 
6.) Nemzeti ünnepeinken való aktív 
részvétel, az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 50. évfordulójának 
méltó megünneplése. 
7.) A várossá válás 5 éves évfordulójá-
nak tiszteletére jótékonysági bál szer-
vezése. A bál bevételét, 150.000,-Ft-
ot az általános iskola Egészséges 
Gyermekeinkért Alapítvány javára 
ajánlottuk fel. 
8.) Környezetvédelemben való aktív 
részvétel. Augusztus 2-án parlagfű 
mentesítést szerveztünk. A sárvári 
ÁNTSZ-től zsákokat, kesztyűket kap-
tunk a munkához és mint már említet-
tem jutalmul díszbokrokat. 
9.) Egyesületi „Családi Nap” szervezé-
se. Október 14-én került sor a Kossuth 
utcai játszótéren egy vidám piknik ke-
retében a „Családi Nap”-ra. 
10.) Az  „Év első újszülöttjé”-nek kö-
szöntése és ajándékozása. 
Január 5-én  született 2006 év első 
répcelaki babája, Baranyai Józsika. 
Február 8-án egyesületünk tagjai ellá-
togattak a családhoz és átadtuk a 
15.000,-Ft értékű Takaréklevelet. 
            

Működésünkhöz anyagi támogatásra is 
szükség van, ennek forrása  elsősor-
ban a tagdíjunk, amelynek összege, 
100,-Ft/fő/hó. Répcelak város önkor-
mányzatától kaptuk a legnagyobb 
anyagi támogatást, melyet ez úton is 
szeretnénk tisztelettel megköszönni és 
egyúttal kérni, továbbra is támogassák 
egyesületünket, hogy vállalásainkat 
maradéktalanul teljesíteni tudjuk. 
 

Szeretnénk ezután is Répcelakért a 
répcelaki emberek jobb közérzetéért, 
munkálkodni. 

2006. évi pénzügyi beszámoló 
 

Nyitó pénzkészlet 2006. január 01-
én                                  149.783,-Ft 
Bevételek összesen 2006-ban
                                      905.780,-Ft 
Kiadások  összesen 2006-ban
                                      721.887,-Ft 
Bevételek megoszlása: 
Répcelak Város Önkormányzatának tá-
mogatása:                        130.000,-
Ft 
Ifjúsági Hét szervezése:      10.000,-Ft 
Városi Bál szervezése:        37.000,-Ft 
Gazdálkodó szervezetektől kapott tá-
mogatás:                           50.000,-Ft 
Egyesület tagjaitól kapott támogatás:
                                           7.000,-Ft 
Városi Bál bevétele:           457.000,-Ft 
Tagdíj:                                63.600,-
Ft 
Kapott kamat:                      1.397,-Ft 
Bevételek összesen:     905.780,-Ft 
 

Kiadások megoszlása: 
Az egyesület rendezvényein felmerült 
kiadások:                         615.622,-Ft 
Az egyesület technikai vitelével  kap-
csolatban felmerült kiadások:   
                                        106.265,-Ft 
Kiadások összesen:      721.887,-Ft 
 

Záró pénzkészlet 2006. december 
31-én                            183.893,-Ft 
 
A 2005. február 14-én megalakult 
egyesület tevékenységét a közgyűlés 
által elfogadott alapszabály alapján 
végzi. Tisztségviselőink tevékenységü-
ket ellenszolgáltatás  nélkül végzik. 
 

Az egyesület célja: A Répcelakon ta-
lálható szellemi és természeti értékek 
óvása és gyarapítása, az alkotó helyi 
patriotizmus erősítése, a terület és te-
lepülésfejlesztés támogatása, a hu-
mánerőforrások aktivizálása, a környe-
zetvédelme és szépítése. 
Fenti célok közül 2006-ban: 
1.) Javaslat az „ÉV EGYESÜLETE” cím 
odaítélésére, valamint az  „ÉV FIATAL-
JA” cím elnyerésére. 
• 2006-ban az „ÉV EGYESÜLETE” címet 
a Nyitott Tér Közhasznú Kulturális 
Egyesület részére szavaztuk meg.  
• Az „ÉV FIATALJA” címre az egyesület 
fiatal aktív  tagját Nagy Györgyöt ja-
vasoltuk. 
2.) Közreműködés a ”FIATALOK HETE” 
megrendezésében.  
A Kőris utcai játszótéren vidám, játé-
kos vetélkedőt szerveztünk, minden 
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rendelkeznek. 
A vízben oldott tápanyagokat permetezés-
sel közvetlenül juttatjuk a lombozatra, 
amely azonnal képes felvenni és hasznosí-
tani azokat. A növésben lévő, fiatalabb le-
velek könnyebben és gyorsabban veszik 
fel tápelemeket. A levél felépítéséből adó-
dóan a tápelem-felvétel a fonákon jobb, 
ezért permetezéskor tanácsos úgy irányít-
suk a szórófejet, hogy a permetlé nagy ré-
sze a levelek fonákjára kerüljön. Ez finom 
porlasztású szórófejjel érhető el. A lomb-
trágyát a növényvédő permetező szerek-
kel együtt is kijuttathatjuk. Csak szélcsen-
des időben permetezzünk! 26 oC fölötti 
hőmérsékleten a lombon keresztül történő 
tápanyagfelvétel csökken, mert a légző-
nyílások zárva vannak. A legkedvezőbb 
hőmérséklettartomány a 15-20 oC fok. A 
tápanyagok nedves lombfelszínen jobban 

hasznosulnak, ezért 
az előző pontot is fi-
gyelembe véve a 
lombtrágyázást a kora 
reggeli órákra időzít-
sük, amikor a lomb 
még harmatos, és a 
hőmérséklet is kedve-
ző. Általában 10-14 
naponta lombtrágyáz-
zunk. Látható sárgu-
lásos tünetek esetén 
gyakrabban is kijut-

tathatjuk a lombtrágyát. 
 

Bár sokan úgy tartják, hogy a lombtrágyá-
zás a hiánybetegségek orvoslására, hely-
rehozására való, nem minden esetben for-
díthatók vissza a tápanyaghiányból adódó 
kedvezőtlen folyamatok (pl. tömeges 
lombhullás, virág- vagy terméselrúgás). 
Inkább rendszeres, a növény tápanyagigé-
nyek megfelelő, levélen és gyökéren ke-
resztül egyaránt adott, szerves vagy szer-
vetlen tápanyagokkal előzzük meg azok 
kialakulását! 
 

Pap Edina 

kertészmérnök 

A vízben oldott tápelemek felvételére a 
növények levelei is alkalmasak. Ameny-
nyiben a talajon keresztüli tápanyagfelvé-
tel valamilyen okból, például a gyökérzet 
sérülése, túlzott hideg, aszály vagy a talaj-
ban létrejövő kedvezőtlen tápelem-
kölcsönhatás (antagonizmus) miatt gátolt, 
lombtrágyázással javíthatjuk a növények 
tápanyagellátását, és orvosolhatjuk a leg-
gyorsabban a már látható tápelem-
hiányokat is.  
 
A levélen keresztül felvett tápelemek ser-
kentik a növényekben az anyagcsere-
folyamatokat, és a gyökéren keresztüli 
tápanyag-felvételt is. A megfelelő időben 
és megfelelő összetételben alkalmazott 
lombtrágyázás eredményeként jobb minő-
ségű és több termés takarítható be. 
Különösen nagy szerepe van a lombon 
keresztüli táplálásnak 
a növények leginkább 
tápanyagigényes fej-
lődési szakaszaiban. 
Ezek a gyökeresedés, 
a lombfejlődés, a vi-
rágzás, a terméskötő-
dés és a termésérés 
időszaka. Az egyes 
fejlődési szakaszok-
ban a növények kü-
lönböző mértékben 
igénylik a fő tápele-
meket (makroelemeket); a nitrogént, a 
foszfort és a káliumot, valamint a mezo- 
(kalcium, magnézium) és mikroelemeket 
(vas, cink, réz, mangán, bór, stb.). A gyö-
keresedés idején a foszfor-, lombfejlődés 
idején a nitrogén-, virágzáskor a foszfor-, 
kötődéskor a kalcium- és a kálium-, ter-
méséréskor a káliumigény jelentősen 
megnő. A kereskedelemben kapható 
lombtrágyák összetétele ennek megfelelő-
en változik. Vásárláskor figyeljünk oda 
arra, hogy olyan (összetett) készítményt 
vásároljunk, amiben mikroelemek is talál-
hatók. A mikroelemek dísznövények ese-
tében szebb színt, haszonnövények eseté-
ben jobb minőségű, jobban tárolható, 
egészségesebb, kedvezőbb beltartalmi ér-
tékekkel rendelkező, ízletesebb termést 
eredményeznek. Jó hatásúak az algaké-
szítmények (pl. Bio Plasma) vagy a kom-
poszttea is, amelyek növényvédő és álta-
lános növénykondíció-növelő hatással is 

M IÉRT  LOMBTRÁGYÁZZUNK?  

 
 

Teljes terjedelemben 
megtekinthető műso-
rok, filmhíradók fil-

mek az  
Önhöz legközelebb 
eső NAVA-Pontban, 
Répcelak város 

nyilvános  
könyvtárában. 

 
A Nemzeti Audiovizu-
ális Archívum, a NAVA 
gyűjteménye zárt há-
lózaton, könyvtári 
nyitva tartási idő 
alatt, ingyenesen  
vehető igénybe. 

 
Választék:  
• m1, m2, Duna Tv, 

RTL Klub műsorai 
2006. január 1-től 

• 100 magyar film 
1941-1981-bő l , 
filmhíradók 1943 
előttről  

• filmek a Mediawa-
ve archívumából 

 
A NAVA-ról bővebben 
www.nava.hu alatt 

tájékozódhat. 
 

A NAVA-Pont haszná-
latához érvényes 
könyvtári tagság 

szükséges.  
 

Éljen a lehetőséggel! 



Répcelaki  Hírmondó 15  

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 
elmúlt időszakban ismeretlen szemé-
lyek Répcelak területén az éjszakai 
órákban több lakásbetörést követtek 
el. 
 
Az elkövetők kihasználva azt, hogy a 
lakásban  lakók aludtak az üresen ha-
gyott helyiségeket átkutatták. 
 
A Répcelaki Rendőrőrs és a Répcelak 
Polgárőr Egyesület a város lakosságá-
nak biztonsága érdekében fokozta az 
éjszakai közterületi szolgálatot. Az el-
követő felderítése és a további betö-
rések megelőzése érdekében kérjük a 
tisztelt lakosságot, hogy aki olyan kö-
rülményt, személyt, vagy járművet 
észlel, mely a betörésekkel kapcsolat-
ba hozható arról azonnal tájékoztassa 
a Rendőrőrsöt (95/370-170) vagy a  
Sárvári  Rendőrkapitányság éjjel-
nappal hívható ügyeletét (95/320-
021). 
 
Az áldozattá válás megelőzése érde-
kében az alábbiakra hívjuk fel figyel-
müket: 
 
� Az éjszakai órákban a lakás abla-

kait, ajtajait ne hagyják nyitott ál-
lapotban. 

� Azon helyiségekben, melyekben 
az éjszakai órákban nem tartóz-
kodnak, készpénzt, ékszert lehe-
tőleg ne hagyjanak hátra. 

� A lakásban tartott bankkártyától 
külön, lehetőleg idegen személy 
számára azonosíthatatlanul tárol-
ják annak kódszámát. 

� A lakás egyes helyiségeinek az éj-
szakai órákban történő kivilágítá-
sával ajánlott azt a látszatot kelte-
ni, hogy az ott lakók ébren van-
nak. 

 
Kérjük a lakosságot, hogy nagyobb 
figyelmet fordítsanak saját értékeik 
megóvására, illetve szomszédaik in-
gatlanára. 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a  képvi-
selő-testület 300 ezer  forint  jutalmat 
ajánlott fel a rendőrségnek a fentiek-
ben jelzett cselekmények felderítésé-
nek elősegítésére. 
 
 

Répcelaki Rendőrőrs         
Répcelak Város Önkormányzata         
Répcelaki  Polgárőr Egyesület 

 
 

    
 

 

Könyvsikerlista a  
városi könyvtárban 

                            
1.  Albert Gy. : Miért pont 

én? 
2.  Albert Gy.: Miért pont 
ők? 

3.  Hofmann: Afrikai sze-
retők 

4.  Habe: Tiltott övezet 
5.  Hassel: Gyalogoshad-

osztály 
6.  Brown: Fehér izzás 
7.  Preston-Child: Titkok 

háza 
8.  Bingham: Az éden leá-

nyai 
9.  Bingham: Virágok há-

za 
10. Roberts: Hazai vize-

ken 
 ANYAKÖNYVI  HÍREK  

F IGYELEM !  

SZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉS    

Akiknek örülünk: 
 
 
 

 
 

Vass Krisztina és Horváth Tibor fia 
Benedek 

 
Tóth Mónika és Macsotai András 

fia 
Trisztán 

 
Nagy Tímea és Cöndör Zoltán fia 

Dávid 
 

HALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁS    
Akiktől búcsúzunk: 

 

 
 

 
 
 

Balogh László 
Gazda József 
Kiss Kálmánné 
Molnár Imréné 
Nagy István 
Tóth Lajosné 
Vass Józsefné 

 
 

ESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐ    

Akiknek gratulálunk: 

 
 

 
 

Mikó Gyöngyvér és Both Dávid 
 

Simon Mónika és Kiss Szabolcs 
 

Surányi Edina és Engi Péter 
 

Molnár Mónika és Vezendi Gergely 
 

Horváth Krisztina és Mesteri Zsolt 



Főszerkesztő :  Kecskés Péter 
Felelős kiadó : Dr. Kiss Julianna  
Szerkesztőség címe :   
Városi Könyvtár 
Répcelak, Bartók B. u. 55.  
tel.: 95/588-001 
Szerkesztette.:  Csuka Éva 
Készült a Művelődési Otthon  CANON NP 
6030 típ. fénymásolóján 1050 példányban 
Sokszorosításért felel: Szórádi Enikő 
 
 
 

RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

RÉPCELAKI  SE  SPORTHÍREI  

Elöljáróban szeretnék megemlékezni arról, 
hogy éppen 10 éve, hogy átalakult Répce-
lakon a szervezett sportélet, és létrejött a 
Répcelaki Sportegyesület. Az elmúlt évtized 
bizonyította, hogy a korábbi értékeinket 
megtartva, a növekvő anyagi terhek ellené-
re életképes egyesületet sikerült működtet-
nünk, sok sikerrel, eredménnyel, és persze 
időnként nehézségekkel, visszaesésekkel. 
Mint például a most befejeződött bajnoki év, 
ami nem a legjobb éve volt egyesületünk-
nek. 
 
Kézilabda-szakosztályunk 
női és férfi csapata egyaránt 
a Győr megyei I. osztályban 
szerepelt. A női csapatnak 
kissé erősnek bizonyult a má-
sodosztály után a bajnoki év, 
ősszel még dobogós eredményeik is voltak, 
de tavasszal alaposan visszaesett a csapat, 
létszámgondok is hátráltatták az eredmé-
nyesebb játékot.  
 
Eredmény: 
5. Répcelak  
18 m. 9 gy. 1 d. 8 v.           363-378  19 pont 
 
A férfi csapat hozta a tőle megszokott lel-
kes, baráti sportközösségét, és ezúttal is 
érmes helyezést ért el. Nagy lehetőséget 
szalasztott el viszont azzal, hogy az utolsó 
két hazai mérkőzését elbukta, és ezzel le-
csúszott a már-már kézben lévő ezüstérem-
ről. 
 
Eredmény: 
3. Répcelak  
17 m. 11 gy. 1 d. 5 v.         516-546  23 pont 

 
Tekeszakosztályunk bajnoki 
éve hatalmas csalódás. Ami-
lyen öröm és dicsőség volt 
amikor az NB I-be kerültek, 
sőt a második évükben ezüst 

érmet szereztek, most viszont egy viszony-
lag jó őszi szezon után érthetetlen rossz 
versenyzéssel a tavasszal a kiesés sorsára 
jutott csapatunk.  
Persze némi mentség számukra, hogy az 
országos szövetség alaposan betartott 
Répcelaknak, ami nem kis zavart okozott a 
sportmunkában.  
 
Öröm az ürömben, hogy az NB II-ben ismét 
Répcelakon játssza mérkőzéseit csapatunk 
és lehetőség adódik a tehetséges fiataljaink 
versenyeztetésére. 
Ifjúsági csapatunk egy hullámvölgyet kivéve 
remekül szerepelt a bajnokságban és a táb-
lázat első felében végzett. Zsámboki Ádám 
pedig az ifjúsági egyéni országos döntő 
résztvevője volt.  
 

Eredmények:  
 
Felnőtt csapat 
9. Répcelak 
18 m. 6 gy. 1 d. 11 v.               64-80  19 pont 
 
Ifjúsági csapat 
5. Répcelak 
18 m. 9 gy. 0 d. 9 v.           35,5-36,5  27 pont 
 
Labdarúgó szakosztályunk 
ezúttal nem tudta megismétel-
ni a korábbi kitűnő helyezéseit. 
Sok más NB III-as csapathoz 
hasonlóan nálunk is szűkültek 
a lehetőségek a játékos-
állomány erősségét, illetve az 
edzéseken való teljes részvételt illetően. En-
nek ellenére jónéhány mérkőzésen joggal 
vártunk nagyobb koncentrációt, akaratot a 
csapattól. Úgy, mint az utolsó fordulókban, 
amikor huszáros hajrával felkapaszkodtunk a 
középmezőnybe.  
 
Eredmény: 
 
8. Répcelak 
26 m. 8 gy. 9 d. 9 v.                 20-24  33 pont 
 
A második legkevesebb gólt kaptuk, de a 
második legkevesebbet is rúgtuk.  
A sportszerűségi versenyben az előkelő 2. 
helyet foglaltuk el.  
Legjobb góllövőink: 
Bíró Gyula és Varga Csaba 4-4 góllal. 
 
Utánpótlás labdarúgó csapataink egy, a 
szövetség által ostoba módon szervezett baj-
noki rendszerben versenyeztek. A 16 csapat 
fele NB I-es és NB II-es csapatok fiataljai vol-
tak, és ez óriási egyenlőtlenséget és értel-
metlen, szakmailag nulla eredményeket hozó 
mérkőzéseket jelentettek. Fiataljainkban volt 
tartás, és sok hasonló csapathoz képest nem 
váltak pofozógépekké, és jónéhány mérkő-
zésen bíztató jeleket láttunk a jövőt illetően. 
 
Eredmények: 
 
U 17 osztály 
11. Répcelak 
30 m. 9 gy. 1 d. 20 v.             79-104  28 pont 
 
U 19 osztály 
13. Répcelak 
30 m. 9 gy. 14 d. 20 v.           72-114  28 pont 
 
 

Szarka Sándor 
SE ügyvezető elnöke 

 
 
 
 

 

Június 23.
(szombat) 

 

Tárlatvezetés  
a  

Helytörténeti 
Múzeumban 

 

Szent Iván 
éj 

 

20 órától 
a Művelődési 

Ház  
parkjában 

 
 

Tűzgyújtás,  
játszóház,  

csillagászati 
megfigyelés 

 
 
 
 


