
20 ÉVES BARÁTSÁG
Lég-Répcelak 1997-2017

A „klasszikus” kapcsolatfelvételek után 
szokott következni, hogy elindul az 
ismerkedés, közös programok, láto-
gatások … Répcelak és Lég barátsága 
azonban nem „klasszikus”. A két telepü-
lésnek már a 80-as évek végén kapcsola-
ta volt egymással a „futball diplomácia” 
révén. Az akkori Szénsavtermelő Válla-
lat dolgozóinak a kapcsolatán keresztül 
a focicsapatok már barátkoztak, így 
akár már természetesnek is tűnhetett, 
hogy amikor szóba került, Répcelak 
mely településsel létesít testvérváro-
si kapcsolatot, a választás a szlovákiai 
Lég (Lechnice) községre esett. A ha-
sonló nagyságú, főleg magyarok lakta 
településsel az elmúlt 20 évben szám-
talan közös eseményt bonyolítottunk 
le. Küldöttségek látogattak egymáshoz 
jeles eseményeinkre. Sport, kulturális 
kapcsolataink, az egyesületeink (horgá-
szok, tűzoltók) közös programjai tették 
és teszik élővé a két település barátságát. 

1997 februárjában írták alá a tele-
pülések akkori vezetői, Csiba Vin-
ce légi polgármester és dr. Németh 
Kálmán répcelaki polgármester, 
Répcelakon a testvértelepülési 
kapcsolatok felvételét tanúsító hi-
vatalos okmányt. 

Családok „járnak össze”, ami azt bizo-
nyítja, hogy jó döntést hoztak a telepü-
lések akkori testületei. 

Ezek után nyilvánvaló, hogy ezt a 20 
éves barátságot szeretnénk az idei évben 
méltóképpen megünnepelni. Február 
hónapban közös egyeztetetésre került 
sor Répcelakon a két település polgár-
mestere és alpolgármestere részvételével. 
Átbeszéltük az idei közös programokat, 
kiemelten is a jubileum méltó megün-
neplését. Április végén Répcelakon ün-
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Testvértelepülési szerződés aláírása

nepi közös testületi ülés lesz, kiegészülve 
kulturális programokkal, melyen részt 
vesznek az akkori képviselő-testületi 
tagok, és természetesen várunk minden 
répcelaki érdeklődőt is. A nyár végén 
légi barátaink várnak bennünket közös 
ünneplésre. Reméljük, hogy ez a kerek 
évforduló újabb lendületet ad a jelenlegi 
kapcsolatok megerősítésének, és a to-
vábbi sikeres együttműködésnek. 

Szabó József
polgármester
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ÉPÍTKEZÔK FIGYELEM!
Felhívás építési telek értékesítésére!
Répcelak Város Önkormányzata ér-
tékesíteni kívánja a Tatay S. utcában a 
979/2-7 és a 974/1-7 hrsz.-ú összesen 
13 db közművesítés alatt álló építési tel-
keit. Az eladási ár 2.000,-Ft/m2 + Áfa, 
azaz 2.540,-Ft/m2. 
Az értékesítés az igények benyújtása sor-
rendjében történik, melyről Répcelak 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a soros ülésén dönt. A döntést 
követően az önkormányzat az igénylő-
vel adásvételi szerződést köt.
Az igények benyújtására 2017. novem-
ber 30-ig folyamatosan van lehetőség.
Továbbá árverés útján értékesíteni kí-
vánja a Répcelak Hunyadi utca 958 
hrsz. 1176 m2 nagyságú építési telket, 
melynek irányára 2.188.336,-Ft
Az ingatlanok beépítésével kapcsolato-
san, a szerződéskötés egyéb feltételeiről 
(beépítési kötelezettség, elővásárlási jog) 
és az eljárásról információ a Répcelaki 
Közös Önkormányzati Hivatal Telepü-
lésüzemeltetési és Beruházási Csoportjá-
nál Mérgesné Stampf Ildikótól kérhető.

FIGYELEM! KÖZÚTI 
KÖZLEKEDÉS VESZÉLYEZTETÉSE

Az utóbbi pár évben terjedt el települé-
sünkön, hogy családi házas ingatlanok te-
lekbejárója előtt vagy csak simán a telkek 
előtt az útpadkán a tulajdonos „akadá-
lyokat” helyez el, hogy a portájuk előtt ne 
legyen meg a lehetősége a parkolásnak. 
Felhívom a figyelmet arra, hogy a közu-
tak útburkolata melletti padka sáv még 
az út része, amely a biztonságos közleke-
dést szolgálja, aki a padkára „akadályo-
kat” helyez el, azok a közúti közlekedést 
veszélyeztetik. A padka mérete utcaka-
tegóriánként változik 1,25 m – 2,20 m 
között, de Répcelakon a legtöbb lakóut-
cában 1,5 m a mértéke. Kérünk minden 
lakost, aki magára ismer, szüntesse meg a 
veszélyeztetést és az „akadályokat” helyez-
ze át telken belülre. Köszönjük!

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK 
ÉGETÉSE

Répcelak Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének a környezet védel-
méről szóló 20/2006.(IX. 15. ) számú 
rendelete 9. §-a alapján:
A kerti hulladék kezeléséről a tulajdo-
nos, illetve a használó köteles gondos-
kodni. 
Az évente szükség szerint szervezett és 
meghirdetésre kerülő lomtalanítási ak-
ció során az önkormányzatnak bizto-
sítani kell a lakosságnál keletkező kerti 
hulladékok begyűjtését is.
 A város belterületén az avar és kerti hul-
ladékok nyílttéri égetése csak az alábbi 
időpontokban engedélyezett:
- szeptember 15. és november 30.
- valamint február 1. és április 30. közöt-
ti időszakban, vasárnap és ünnepnapok 
kivételével naponta 9-16 óra között. 
A határidők kezdő- és utolsó napján az 
égetés végezhető.
A kerti hulladékot csak olyan megfelelő-
en kialakított tűzrakó helyen lehet éget-
ni, ahol az égetés hősugárzása környezeti 
kárt nem okoz. 
Az égetendő kerti hulladék nem tar-
talmazhat más kommunális, illetve 
ipari eredetű hulladékot (PVC, egyéb 
műanyag, gumi, festék, állati maradvá-
nyok, veszélyes hulladék stb.).
A napi égetést a reggeli és az esti talajkö-
zeli inverzió (a levegőréteg hőmérsékleti 
változásai) miatt 9-16 óra között szabad 
végezni, szélcsendes időben, cselekvőké-
pes, nagykorú személy állandó felügye-
lete mellett.
Hatóságilag elrendelt általános tűzrakási 
tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
A tüzelés, a tüzelő berendezés haszná-
latának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg a tűz eloltható. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet, 
s az égetés száraz (csapadékmentes) és 
szélcsendes időben folytatható.

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

TILOS AZ ÁGLERAKÁS
Répcelak Város Önkormányzata fel-
hívja a lakosság figyelmét, hogy a tele-
pülés közterületein, a település határá-
ban és a szeméttelep melletti területen 
tilos a zöldhulladék, illetve a levágott 
ágak elhelyezése.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 
2012. évi C. törvény 248. § alapján, 
aki nem engedélyezett helyen hulla-
dékot elhelyez, a bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel bün-
tetendő.
A levágott, összekötegelt gallyakat 
lomtalanításkor a hulladékszállító cég 
elszállítja.
Ha a 2014-ben kiosztásra került vagy 
az otthon épített komposztáló láda ki-
csinek bizonyul a rövidesen megnyíló 
hulladékudvarban is lesz lehetőség sza-
bályozott keretek között a zöldhulladék 
leadására.
Kérjük, vegye igénybe a Répcelaki Vá-
rosüzemeltési és Szolgáltató Nonprofit 
Kft. ágaprítási szolgáltatását, és kom-
posztálja kertjében a zöldhulladékot!
Tegyünk együtt Répcelak tisztaságáért 
és szépségéért!

ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Bálint István
Balogh József

Biczó Kálmánné
Horváth Iván

Kiss Jenő
Lukácsi Ernő
Nagy Lajosné
Varga Józsefné
Varga László

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Mozolán Zoltán és Molnár Lilla  
leánya Flóra Erika

Pál Tibor és Németh Gabriella  
leánya Abigél

Csorba József és Őri Márta Mária  
leánya Júlia

Horváth Péter és Süle Anna  
leánya Izabella

Galambosi Csaba és Gángli Melinda 
leánya Enikő

2 RÉPCELAKI Hírmondó



323. évfolyam 1. szám 2017. március

TÁJÉKOZTATÁS A RÉPCELAK 
076/26 HELYRAJZI 
SZÁMÚ HULLADÉKTELEP 
VAGYONKEZELÉSBE ADÁSÁRÓL

Répcelak Város Önkormányzata tájé-
koztatja a lakosságot, hogy a NHKV 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő Zrt. 2017. február 
8-án érkezett levelében megkereste az 
önkormányzatot és azt a tájékoztatást 
adta, hogy lehetőség van a hulladék-
gazdálkodáshoz kapcsolódó vagyon va-
gyonkezelésbe adására.
A Képviselő-testület 2017. február 16-
ai ülésén döntött arról, hogy a Répcelak 
076/26 helyrajzi számú hulladéktelep-
ben lévő 91,3%-os tulajdonrészének 
vagyonkezelésbe adását kezdeményezi 
az NHKV Zrt-nek. A hulladéktelep 8,7 
%-a Csánig Község Önkormányzatá-
nak tulajdonát képezi, aki szintén kez-
deményezte a tulajdonrészének vagyon-
kezelésbe adását.
Az NHKV Zrt. A vagyonkezelés te-
kintetében gondoskodik a vagyon ke-
zeléséről, üzemeltetéséről, a vagyonnal 
való gazdálkodásról. Ez a lépés könnyíti 
az önkormányzatot terhelő, a vagyon 
értékcsökkenése miatti tartalékképzés 
kötelezettségét.
Az NHKV Zrt. részére a vagyonfel-
ajánlásra vonatkozó szándék elküldésre 
került. Az egyeztetésekről és az átadásról 
a következő lapszámban számolunk be.

BÖLCSÔDEI NYÁRI ZÁRVA 
TARTÁSA

Répcelak Város Önkormányzata tájé-
koztatja a szülőket, hogy a Répcelaki 
Bölcsőde és Idősek Klubja bölcsődei 
szakmai egysége 2017. augusztus 7. és 
augusztus 11. közötti időtartamban zár-
va tart. 

BÉRELHETÔ A SÓSZOBA
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete mint tulajdonos, 
hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Rép-
celaki Százszorszép Óvoda saját bevéte-
leinek növelése érdekében bérbe adja a 
József Attila utcai épületben kialakított 
sószobát. 
Répcelak Város Önkormányzata – az 
intézmény 2010-ben történő felújítása 

során – egy közel 8 m2-es sószobát ala-
kított ki a József Attila utcai épületében. 
A helyiségben felépített sófalban 1200 
kilogrammnyi nyers parajdi sórög talál-
ható. Ezek óriási felületen érintkeznek 
a szoba levegőjével, megtöltve azt jóté-
kony hatású negatív sóionokkal. Ezek a 
sóionok nem irritálják a nyálkahártyát. 
A száraz sóionok a légutak legmélyére 
lejutva fejtik ki tisztító, fertőtlenítő ha-
tásukat. Pozitívan hatnak többek között 
a légutakra, légúti megbetegedésekre, 
idegfájdalmakra, magas vérnyomásra, 
reumára. 
Az óvodában a gyerekek körében első-
sorban az egészségmegőrzés érdekében, 
az asztmatikus betegségben szenvedők 
esetében orvosi javallatra használják a 
sószobát. 
A bérbeadás időpontja az óvodás gyer-
mekek által nem használt időben való-
sul meg. 
A részletekről Fülöp Ildikó óvodaveze-
tőnél lehet érdeklődni.

BÉRLETI DÍJAK
A Répcelaki Művelődési Otthon és 
Könyvtár az éves költségvetésben meg-
szabott saját bevételeinek teljesítéséhez 
2017. március 1-től bérbe adja az alábbi 
helyiségeit:
színházterem
tanácskozóterem 
szakkör I.
szakkör II.
ifjúsági klub
házasságkötő terem 
A bérleti díjak tekintetében kétféle cso-
port került meghatározásra:
- Teljes bérleti díjat fizetők
- Kedvezményes bérleti díjat fizetők
Teljes terembérleti díjak: 
Üzleti tevékenység (vásárok, termékbe-
mutatók stb.)
A művelődési ház alaptevékenységéhez 
nem kapcsolható rendezvények, össze-
jövetelek.
A bérbevevő számára bevételt eredmé-
nyező rendezvények (pl. szilveszter, bá-
lok)
Kedvezményes terembérleti díjak:
A városban közhasznú tevékenységet 
végző civil szervezetek bevételes rendez-
vényei pl. bálok.

GRATULÁLUNK!
A március 15-i ünnepség keretében 
Répcelak Város Önkormányzata 
dísz polgári címet adományozott 
dr. Németh Kálmán volt polgármes-
ter részére. 

-----------------------------
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Varga Jenőt, 
Répcelak város volt alpolgármesterét 
„Vas megye Önkormányzatának 
Szolgálatáért Közigazgatási Ta-
gozata Díj”-ra terjesztette fel. A díj 
átadására a március 15-i megyei ün-
nepség keretében került sor.

Társadalmi szervezetek gyűlései.
Lakossági csoportok összejövetelei pl. 
lakógyűlés.
Lakossági igényt kielégítő, a művelődési 
otthon profiljába nem illeszkedő rek-
reációt szolgáló mozgásformák órái pl. 
gyógytorna, jóga.
Ingyenes használatra jogosultak:
A város önkormányzatának rendezvé-
nyei.
A város intézményeinek és az oktatási 
intézmény rendezvényei.
Ingyenes egészségügyi szűrések, véradás. 
A városban közhasznú tevékenységet 
végző civil szervezetek összejövetelei.
 
Teljes árú terembérleti díjak
Helyiség Ft/alkalom
színházterem 15000,- 
tanácskozóterem 5000,-
szakkör I. 1000,-
szakkör II. 2000,-
ifjúsági klub 5000,-
házasságkötő terem 5000,-

Kedvezményes árú terembérleti díjak
Helyiség Ft/alkalom
színházterem 5000,-
tanácskozóterem 2000,-
szakkör I. 500,-
szakkör II. 1000,-
ifjúsági klub 2000,-
házasságkötő terem 2000,-
rekreációs igénybe 
vétel

1000,-



A Sárvári Járási Hivatal Népegészség-
ügyi Osztálya ezúton hívja fel a figyel-
met a nemdohányzók védelméről és a 
dohánytermékek fogyasztásának és for-
galmazásának egyes szabályairól szóló 
1999. évi XLII. tv. módosítására, mely 
2016. május 20-tól hatályos:

A dohányzás számára kijelölt helyek 
kivételével nem szabad dohányozni, 
elektronikus cigarettát vagy dohány-
zást imitáló elektronikus eszközt hasz-
nálni

•  közforgalmú intézményekben (hiva-
talok, vendéglátó egységek, szálláshe-
lyek stb.),

•  köznevelési, gyermekjóléti, gyermek-
védelmi intézményekben (dohányzó-
hely nyílt légtérben sem jelölhető ki),

•  közösségi közlekedési eszközökön 
(vonat, busz stb.), pályaudvarokon, 
megállókban, várakozóhelyeken, il-
letve ezek 5 méteres körzetében,

•  munkahelyek zárt légterű helyiségei-
ben,

•  játszótereken, illetve azok 5 méteres 
körzetében,

•  egészségügyi intézményekben, illetve 
a bejáratuktól számított 10 méteren 
belül.

Kérjük a dohánytermékek haszná-
lóitól – a nemdohányzók védelme ér-
dekében – a törvény rendelkezéseinek 
betartását, melyet hatóságunk ez évben 
is rendszeresen ellenőrizni fog.

Sárvári Járási Hivatal  
Népegészségügyi Osztály

TÁJÉKOZTATÁS A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRÔL 
SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSÁRÓL
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STABILITÁS, FEJLÔDÉS, 
BIZTONSÁG … 2017

Február elején elkészült városunk költ-
ségvetés-tervezete, amelyet közmeghall-
gatás keretében ismertettünk a lakos-
sággal. A december elején elfogadott 
költségvetési koncepcióhoz, és a januári 
„első olvasatos” tervhez képest több vál-
tozáson is átesett tervezetet aztán febru-
ár 16-án egyhangúlag fogadta el a kép-
viselő-testület. 
A költségvetési főösszeg 2017-ben meg-
haladja az 1 milliárd forintot. Ez az ösz-
szeg az idei évben városunkban biztosít 
egyfajta stabilitást, amely a kiadási és 
a bevételi oldal realista módon történt 
tervezését is jelenti. Benne van a továb-
bi megalapozott fejlődés lehetősége, 
hiszen a várható EU-s támogatásokat 
nem számolva is 100 milliós nagyság-
rendű a beruházásokra és a felújításokra 
tervezett összeg. A költségvetés készí-
tésekor fontos szempont volt minden 
képviselő számára a biztonság. Intéz-
ményeink, egyesületeink, egyházaink, 
a különböző civil szervezeteink és a 
jól kiépült szociális ellátó rendszerünk 
biztonságos működtetése. A 2017-es 
költségvetésben ezekre a feladatokra az 
anyagi források ebben az évben is bizto-
sítva lesznek. A biztonságot erősíti még 

a költségvetésben betervezett 100 millió 
Ft általános- és céltartalék. 
Képviselő-testületünk nagyon fon-
tosnak tartja, hogy tovább szépüljön 
környezetünk, hogy egy „ápolt” tiszta 
településen élhessünk. Ebben a munká-
ban a tavalyi évben alapított Városüze-
meltetési és Szolgáltató Kft.-nek kiemelt 
feladatot szánunk. Több új szolgáltatást 
vezetünk be az idei évben a Kft. közre-
működésével. 
Itt a tavasz és elkezdődnek azok a mun-
kák, amelyeket az idei évre költségvetés-
ben terveztünk. 
Már folyik a ravatalozó felújítása, befejezés 
a nyár elején várható. Folytatódik a Tatay 
Sándor utcában a közművek kiépítése. 
A szennyvízcsatorna elkészült, a vízhálózat 
munkaterület-átadása megtörtént a többi 
közmű és az út építése október végén feje-
ződik be. A telkek eladása megkezdődött, 
két hét alatt öt új építési telek talált gaz-
dára. Megkezdődött a „butiksor” vízveze-
ték-kiváltása. A március végi ülésen dönt 
a képviselő-testület az egészségház átalakí-
tásának a kivitelezőjéről. Április-május hó-
napban indul a munka. Az 1. számú orvo-
si rendelő az egészségházba költözik, jobb 
körülményeket biztosítva a körzet betegei 
számára. Hamarosan indul a „Hatos-köz” 
aszfaltozása, illetve a Petőfi út - Ady Endre 

út közötti járdaszakasz térburkolattal tör-
ténő átépítése, illetve a kerékpárút melletti 
vízelvezető cseréje. Lefedésre kerül a tavasz 
folyamán a sporttelep előtti mély elvezető 
árok, közös beruházásban a létesítmény 
kezelőjével. 
A város legnagyobb beruházása, a sport-
csarnok építése a terveknek megfelelően 
zajlik. A kivitelező ígérete szerint sem-
milyen veszély nem fenyegeti a június 
17-i ünnepélyes átadást. 
Tovább folytatódik a fásítási program, a la-
kókkal történt egyeztetés után, várhatóan 
a Széchenyi és a Hunyadi utcákban. 
Több pályázatunk is elbírálás alatt áll. 
Kedvező döntés esetén már az idei év-
ben elkészül a piac. A többi beadott pá-
lyázat (butiksor, Radó-ház, iskola) való-
színűleg csak 2018-ban. 
Összegezve azt gondolom városunk 
mozgalmas év elé néz. A képviselő-tes-
tület nevében is ígérhetem, hogy a 2017-
es költségvetési évben is arra törekszünk 
közösen a város lakóival, hogy a közös 
pénzünket a lehető legjobb hatékony-
sággal használjuk fel. 
Épüljön és szépüljön városunk. Építsük 
közösen Répcelakot, az élhető kis várost!
Tisztelettel és barátsággal:

Szabó József
polgármester



2017. június 16 péntek:
Máté Péter emlékkoncert Molnár 
György Lyra-díjas harmonikaművész 
és koncertzenekara közreműködésével. 
2017-ben ünnepelné 70. születésnapját 
Máté Péter, a páratlan tehetségű magyar 
énekes, zeneszerző, zongorista, aki cso-
dálatra méltó repertoárt hagyott maga 
után, közel 150 dal szerzője és előadója 
volt. Dalai most is nagy népszerűségnek 
örvendenek minden korosztályban, gyö-
nyörű, szívhez szóló melódiái halhatat-
lanná tették, és a magyar könnyűzenei 
élet ikonikus alakjává emelték. Sztárven-
dégek: Szulák Andrea és Tabáni István
2017. június 17. szombat:
Ezen a délutánon kerül sor a sportcsar-
nok átadására, ahol változatos sport-
programok várják a közönséget. A fő-
téren a kicsiket szórakoztatjuk, fellép a 
Handabanda, lesz bábszínház és láda-
vasút is. Esti vendégünk a Honeybeast 
együttes lesz.

A Honeybeast elektronikus pop-
rock zenét játszó, aranylemezes Honey-
beast 2011-től működik ezen a néven. 
A 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál ma-
gyarországi válogatóján szereztek ma-
guknak országos ismertséget A legna-
gyobb hős dalukkal, amely az év egyik 
legnagyobb slágerévé vált, több milliós 
nézettséget ért el YouTube-on. A Bódot-
tá című nagylemezük albumbemutató 
koncertjén megkapják A legnagyobb 
hős című albumukért járó Aranylemezt.

2017. június 18. vasárnap:
A nap a Répcelak Ízei főzéssel és kós-
tolóval indul, és természetesen lesz Kis-
kalinkó is. Sztárvendégünk a Soulwave 
együttes lesz.

A Soulwave az indie és folk műfajait 
ötvöző magyar alternatív-rock zenekar 
Körmendről indult, 2007-ben alapította 
Fodor Máté énekes-dalszerző és Huszár 

Ádám gitáros. Az első magyar nyelvű 
daluk a Szélcsend című, majd a Min-
dent elhittem című dalukkal érték el a 
valódi áttörést Magyarországon, amely 
átütő siker lett, felkerült a rádiós sláger-
listákra. A Kalandor című számuk beke-
rült A Dal 2017 mezőnyébe, amiben a 
közönségszavazatok alapján a döntőig 
jutottak el. 

RÉPCELAKI FESZTIVÁL 2017 – ELÔZETES 

Március 7-én tisztújító közgyűlést tartott 
egyesületünk. 13 fős elnökséget és 5 fős 
felügyelő bizottságot választottunk. A kö-
vetkező három évben az egyesület elnöki 
tisztét Németh Imréné tölti be, elnökhe-
lyettesek Nagy György és Némethné Pin-
tér Marianna, a felügyelő bizottság elnöke 
Hozbor Imréné. Ez évben is sikeresek vol-
tak a tavaszi előadások, különösen a sajt- 
és borkóstoló.

Március 28-án „múltidéző beszél-
getésre” hívtuk az érdeklődőket, ahol az 
elmúlt évben 90. életévüket betöltött 

vendégeinkkel beszélgettünk életükről, 
emlékeikről. 

Április hónapban két rendezvényre ké-
szülünk. Húsvét után Seregély Gyöngyi, 
kétszeres Európa-bajnok karatékával és 
mesterével, dr. Bogdán Olivérrel találkoz-
hatnak a „Mi klubunkban”. Szeretnénk, 
ha a sikeres fiatal sportolót, akire büszkék 
vagyunk, minél többen megismernék. 

Április 30-án akadályversenyre hívunk 
kicsiket és nagyokat. Több helyszínen, érde-
kes, játékos feladatok várják a résztvevőket. 
A verseny csapatokban zajlik, a csapatokba 

felnőttek mellett gyermekek részvételére is 
számítunk. Bízunk abban, hogy a néhány 
évvel ezelőtti versenyekhez hasonló, jó han-
gulatú napot tölthetünk együtt. 

A húsvéti bevásárlások közeledtével 
figyelmükbe ajánljuk egyesületünk szlo-
genjét: „Először Répcelakon nézek be!”. 

A 2017. évi munkatervünkben több 
olyan programot is tervezünk, ami remé-
nyeink szerint érdeklődésre tarthat számot. 
Kérjük, hogy részvételükkel segítsék ren-
dezvényeink sikerét.

Bokányi Kálmánné, elnökségi tag

A RÉPCELAKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍREI

Soulwave

Honeybeast

523. évfolyam 1. szám 2017. március



Hogy is kezdődött?
2001. év decemberében a megala-

kuláskor 16 lelkes alapító tag Répce-
lak város és kistérsége képzőművésze-
ti, irodalmi, komolyzenei kínálatának 
színesítését, bővítését tűzte ki célul. 

Az egyesület elnöke Garas Kál-
mán, elnökhelyettese Dörnyei Zoltán, 
gazdasági vezetője Nagy Ferencné, tit-
kára Szórádi Enikő lett. Hittek abban, 
hogy a közönség nyitott szívvel fogad-
ja az általuk közvetített kulturális ér-
tékeket, és így adhatnak boldog pilla-
natokat, örömet, szépséget, cseppnyi 
másságot a mindennapokban.

Mennyi igyekezet, aggodalom, 
tervezés, szervezés, munka, de biza-
kodás, hit és öröm is volt ebben a 15 
évben, amíg ehhez az évfordulóhoz 
eljutottunk! Nem készült hivatalos 
felmérés, de bízom benne, hogy az 
emberek emlékezetében sok-sok kel-
lemes élmény fűződik előadásokhoz, 
hangversenyekhez, kiállításokhoz, 
néptánc-rendezvényekhez. Mi, akik 
az élményekben részesültünk, nem is 
tudjuk, hogy a kulisszák mögött mi-
lyen átgondolt munka rejlik.

A szimpózium elnöki köszöntőjé-
ben Garas Kálmán úr röviden értékel-
te a kezdetektől elért eredményeket. 
Hangsúlyozta, hogy munkájuk során 
mindig Márai Sándor intelmeinek 
szellemében jártak el: „…Amikor a 
középutat választod, pazarolsz. A lé-
nyeges mindig olcsóbb, hasznosabb 
eredményesebb.”

Az alapítástól eltelt 15 esztendő 
folyamata, a rendszeres alkalmak, a 
tudatos építkezés beváltotta a remé-
nyeiket: a rendezvények látogatottsági 
görbéje emelkedő ívet rajzol. Az egye-
sületi tevékenységgel kulturális szoká-
sokat honosítottak meg, hagyományt 
teremtettek, jelentős szerepük van 
Répcelak város és környéke közműve-
lődésében. Programkínálatuk színes, 

változatos. Éves programterv alapján 
30-40 önálló kulturális rendezvényt 
tartanak, amelyek szakmai tagozódá-
sa: 10-11 képzőművészeti kiállítás, 
9-10 szabadegyetemi előadás, 2-4 ko-
molyzenei hangverseny, 4-6 irodalmi 
est, 5-9 néptáncrendezvény és a Laki 
Kalinkó Folkfesztivál. Az Ümmögő 
Együttes évente 15-20 alkalommal lép 
fel népzene-néptánc műsorával váro-
sunkban, Vas- és Győr-Moson-Sop-
ron megye rendezvényein.

Örvendetes, hogy az egyesület 
programjai nemcsak Vas megyében, de 
a Nyugat-dunántúli Régióban és or-
szágosan is ismertek. A helyi és megyei 
sajtó mellett rendszeresen olvashatunk 
róluk a budapesti kiadású Művészet és 
Barátai című folyóiratban is.

Az egyesület elnöke megköszönte 
az együttgondolkodást, az önzetlen 
munkavégzést a vezetőtársainak, az 
eredményes együttműködést a mű-
velődési otthon munkatársainak, a 
művészeti iskola tanárainak, és min-
den segítőnek. Köszönetét fejezte ki 
Répcelak Város Önkormányzatának 
a Nyitott Tér KKE tevékenységéhez 
nyújtott anyagi támogatásért.

Megható pillanat volt, mikor Garas 
Kálmán úr bejelentette, hogy lemond 
az elnöki tisztségről, de továbbra is 
szívesen segít a szervező munkában.

Ez alkalomból Marton Ferenc, a 
Vas Megyei Közgyűlés elnökhelyettese 
az egyesület színvonalas tevékenységét 
a Vas Megyei Közgyűlés dicsérő okle-
velével jutalmazta.

A szimpózium programja változa-
tos, igényesen összeállított volt.

Arany János 200 címmel dr. habil 
Fűzfa Balázs Phd irodalomtörténész, 
egyetemi docens tartott szórakozta-
tó, új ismereteket nyújtó előadást az 
egyik legnagyobb magyar költőről és 
verseiről. Ezt tette még színesebbé 
Szabó Tibor színművész, a megzené-

sített versek előadásával. Interaktív 
módon, közös versmondással zárult a 
program. 

Az Ümmögő Együttes vidám nóta-
szóval jelent meg a színpadon, és fer-
geteges táncprodukciót mutatott be 
Erdélytől Szigetközig címmel.

A Galériában dr. Gálig Zoltán mű-
vészettörténész, főmuzeológus meg-
nyitotta a Kassák Lajos-tárlatot / ez 
volt a 144. kiállítás / és élvezetes, új 
látásmódot adó tárlatvezetést tartott. 

Elgondolkodtató, szemléletfor-
máló előadást hallhattunk dr. Zilahy 
Gyulától KRAFT Kreatív város és 
fenntartható vidék címmel.

A program zárásaként Délutáni 
muzsika volt. Bozsodi-Németh Nóra 
zongoraművész és Bozsodi Lóránt he-
gedűművész Mozart- és Schubert-mű-
vekkel varázsolta el a közönséget.

Az állófogadáson Szabó József pol-
gármester úr köszöntötte Garas Kál-
mánt, az egyesület elnökét, városunk 
díszpolgárát, és a Répcelak városért dí-
szoklevéllel kitüntetett Nagy Ferencné 
Irénke, gazdasági vezetőt. Megköszön-
te a Nyitott Tér Közhasznú Kulturális 
Egyesület „megálmodását”, az önzet-
len, magas színvonalú munkát, amit a 
közösség érdekében végeztek. 

Az érzéseket nem lehet eléggé sza-
vakkal kifejezni. Bízom benne, hogy 
az elmúlt 15 év történései szervezők 
és látogatók számára egyaránt örömet 
okoztak, és életünk kellemes időszakát 
ölelték fel. 

Az egyesület programjait mindig 
szívesen, rendszeresen látogattam, 
majd az egyesület tagja lettem. Nagy 
megtiszteltetés ért, hogy 2017. jan. 
1-től megválasztottak az egyesület el-
nökének. 

Garas Kálmán úr – korábbi el-
nök – csodálatos „örökséget” hagyott 
ránk! A másfél évtizedes folyamat 
nem állhat meg! A Nyitott Tér KKE 
továbbra is töretlen akarattal, a kul-
túra iránti elkötelezettséggel, de kissé 
átalakult vezetőséggel foly-
tatja a munkát.

15 ÉV A KULTÚRA VILÁGÁBAN… ÉS A FOLYTATÁS
2016. december 10-én jubileumi ünnepségre gyűlt össze a Nyitott Tér 
Közhasznú Kulturális Egyesület vezetősége, tagsága és a meghívott vendé-
gek. A 15. születésnapot szimpóziummal ünnepeltük.
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Közel két évtizede Angliából indult el egy kezdeményezés, amely minden 
évben egy hétig, Valentin-nap környékén a házasság és a család fontossá-
gára kívánja irányítani a figyelmet. Hazánkban a Házasság Hete országos 
eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil 
szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, kö-
zösség részvételével. Az eseményt több városban kíséri házas- és jegyespá-
roknak szánt kapcsolatépítő játék. 

Az eddig végzett mezőgazdasági mun-
kákról:

Időben sikerült kijuttatni a növé-
nyekre a műtrágyát, zömében február 
végén, március legelején. Földbe került 
a tavaszi árpa, tavaszi búza és durum 
búza.

A programokról:
Karácsony előtt egy jó hangulatú 

évértékelőn jöttek össze a tagok. Az ese-
ményt megtisztelte jelenlétével Szabó 
József polgármester úr és Rácz Károly 
úr, a Vas megyei Gazdakörök elnöke is.

Februárban tartotta közgyűlését az 
egyesület. Döntés született arról, hogy 
csatlakozunk a MAGOSZ-hoz (Ma-
gyar Gazdák Országos Szervezete).

Elfogadták a tagok a 2017. évi 
munkatervet. Összesen hat összejöve-

A Répcelaki Szent István Király Plébánia 
az országos kezdeményezés nyomdokain 
haladva az idei évben első alkalommal hir-
dette meg Répcelakon és a plébánián élő, 
vagy valamilyen módon ide kötődő házas-
pároknak szóló játékát. A Házas-Pár-Já-
tékra jelentkezők forgatókönyvet kaptak, 
melyen szereplő feladatokat a rendelkezésre 

SOK MUNKA ÉS ÉRDEKES PROGRAMOK  
VÁRNAK A GAZDÁKRA

HÁZAS-PÁR-JÁTÉK RÉPCELAKON

telt szervezünk. A legközelebbit április-
ban, ahol a fő téma a 2016. évi zárszá-
madás és az idei pénzügyi terv lesz.

Augusztusban aratási végzőre ke-
rül sor.

Szeptemberben szakmai utat szer-
vezünk a Bábolnai Mezőgazdasági Na-
pokra. Érdekes program lesz a „A rép-
celaki sajt és kőszegi bor” című előadás 
a sajtkészítésről és a szőlőművelésről 
(természetesen sajt és borkóstolóval fű-
szerezve).

Tervbe vettük, hogy egy muravidé-
ki gazdakörrel (Szlovénia) felvesszük a 
kapcsolatot.

Március 1-én Vasszécsényben tar-
tott megyei elnökségi gyűlésen egyik 
alelnökünket, Kiss Jánost az elnökség 
tagjává választották.

álló három hét alatt tetszőleges időben tel-
jesíthették. A feladatokat próbáltuk a helyi 
adottságokhoz igazítani, nagyrészük otthon 
vagy Répcelak egy-egy egyszerűen elérhető 
pontján teljesíthető volt. A játékba nagy 
örömünkre bekapcsolódott egy izgalmas 
feladattal a helyi könyvtár is. A felhívásra 
14 házas- és jegyespár jelentkezett. A kortól 

Itt két alelnökömmel együtt szemé-
lyesen találkoztunk Jakab István országos 
elnökkel, (aki az Országgyűlés alelnöke 
is) és a tavalyi invitálásunkat megismé-
telve meghívtuk egyesületünk megala-
kulásának 25 éves évfordulójára, amelyet 
ünnepélyes keretek között szeretnénk 
megtartani várhatóan 2018. júniusban.

Végezetül kérem, hogy személyi jö-
vedelemadójának 1%-ával támogassa 
egyesületünket.

Sok más mellett azért is dolgozunk, 
hogy az elkövetkező évtizedekben is biz-
tonságosan termelhető legyen az emberi 
fogyasztásra alkalmas élelmiszerek alap-
anyaga és a haszonállatok takarmánya. 

ADÓSZÁMUNK: 18881846-1-18
dr. Németh Kálmán, elnök

Gazdakör Répcelak 

független játékkal a célunk nem egy hosz-
szú, nehezen teljesíthető próbatétel kialakí-
tása volt, hanem az, hogy a párok egymás-
sal foglalkozzanak, egymásra figyeljenek, a 
hétköznapok forgatagában töltsenek együtt 
minél több időt, és a feladatok teljesítése 
során gazdagodjatok közös élményekkel, 
újraélhessék közös szép emlékeiket. A pró-
bákat beküldő párok a hagyományos plé-
bániai családi farsangon ajándékot kaptak. 
A játékot követő kérdőívet visszaküldők 
véleményéből kitűnik, hogy kezdeménye-
zésünk elérte célját és reményeink szerint 
jövőre már az idei tapasztalatokat is beépít-
ve, szélesebb körben indíthatjuk el.

Balassáné Németh Renáta

Ebben olyan kiváló, tapasztalattal ren-
delkező vezetőtársaim vannak, mint 
Nagy Ferencné, Irénke, Szórádi Enikő és 
Gömböcz Róbert. Örömteli, hogy támo-
gató, lelkes, növekvő létszámú egyesületi 
tagságunk, önkénteseink, és igényes, 
befogadó közönségünk van. Nagy érték 
számunkra, hogy tanácsadóként számít-
hatunk dr. Bokányi Péter, Boros Ferenc, 

Garas Kálmán, és Tóth Csaba Munká-
csy-díjas festőművész szakértelmére.

Az egyesület jó hírnevét, nívós kul-
turális tevékenységét, a rendezvények 
szervezésében való közreműködést to-
vább szeretném vinni, mely által kö-
zönségünknek igényes kikapcsolódási 
lehetőséget nyújtunk. Bízunk benne, 
hogy programjainkban sokan találnak 

számukra kedves, érdekes, értékes, vagy 
épp újdonságot nyújtó témákat. Tiszte-
lettel várunk minden kedves érdeklődőt 
programjainkra: szabadegyetemi és iro-
dalmi előadásokra, képzőművészeti kiál-
lításokra, hangversenyekre, néptánc-ren-
dezvényekre! 

Mészáros Imréné, elnök
Nyitott Tér KKE 
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Tanácstagból képviselő, képviselőből 
polgármester, polgármesterből megyei 
képviselő és gazdaköri elnök – mind-
ezekből pedig díszpolgár ... és még ki 
tudja, hogyan folytatódik a sor…

Németh Kálmán répcelaki paraszt-
családba született néhány évvel a há-
borút követően. Olyan korosztályhoz 
tartozó szülők csemetéje, akik az első 
világháború idején még gyerekek vol-
tak, a második világégést pedig már 
középkorúként élték át – későn háza-
sodtak, idős Németh Kálmán 49 éves 
volt fia születésekor.

Apámnak nyolc hektár földje volt 
körülbelül, azt vették el tőle a téeszesítés 
idején. Haragudott érte, nem akart ő a 
szövetkezethez tartozni. Amikor a 70-es 
években párttag lettem … hát, finoman 
szólva is nem örült neki.

Németh Kálmán gimnáziumba is 
Répcelakon járt – és vallja, hogy ebből 
soha semmilyen hátránya nem szár-
mazott. Simán felvették a kaposvári 
főiskolára, ahol agrártanulmányokat 
folytatott. A répcelaki TSZ-hez került, 
ahol egészen 1987-ig dolgozott, elein-
te helyben aztán a csánigi tehenészeti 
telep vezetőjeként. ’88-tól a ’94-es pol-
gármesterré választásáig egy kaposvári 
székhelyű cég főmérnöke volt. 

A közélet iránt a kezdetektől fogva 
komolyan érdeklődött. Huszonéves-
ként jó világnak látta a munkanélküli-
ség-mentes társadalmat, melyben utcák 
sora jött létre (ekkor épült a Derkovits, 
Béke, Bem utca), az embereket üdül-
tették, és mindenkinek létbiztonsága 
volt. Párttag lett, majd ’80-as években 
tanácstag is volt két cikluson át egészen 
a ’90-es választásig.

Akkoriban utcáknak voltak képvise-
lői a tanácsban, én 1980-ban a Vörös-
marty utca képviseletében voltam de-
legált. Az öt községből mintegy 60-an 

PORTRÉ: DR. NÉMETH KÁLMÁN

voltunk. Évente mindössze négyszer – 
évszakonként – volt tanácsülés, melyen 
minden kérdésről nyíltan tárgyaltunk, 
és nyílt szavazással döntöttünk. A válto-
zás szelét már abból érezni lehetett, hogy 
1985-ben már minden helyre két embert 
kellett jelölni – közülük választották ki a 
tanácstagot – így engem is. 

’89-ben a hozzá közel állókkal meg-
alakították az MSZP helyi szervezetét, 
és Bokányi Kálmánné polgármesteri 
aspirációját támogatták – sikerrel. Tag-
társaik biztatására a jelenlegi városveze-
tővel, Szabó Józseffel együtt indultak 
képviselői mandátumért. A nyolcadik 
és a kilencedik helyet sikerült megsze-
rezniük – vagyis a két utolsót. 

Répcelak személyirányú szavazási 
orientációját mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy ciklusról ciklusra jobban sze-
repeltünk, a 2010-es választáson már 
Jóska volt a legmagasabb szavazatszám-
mal megválasztott képviselő. Ebből is 
látszik, hogy helyben az számít, hogy mi-
lyen embernek tartanak és hogy végzed a 
munkád.

Az pedig, hogy dr. Németh Kál-
mánról mit tartottak az emberek, 
szintén nem kell magyarázni: ötször 
választották meg a település élére. ’94-
ben négy jelölt közül diadalmaskodott, 
’98-ban, 2006-ban és 2010-ben egy el-
lenfele volt, 2002-ben pedig senki.

Az, hogy mi minden létesült pol-
gármestersége idején és mennyit fejlő-
dött Répcelak ebben a portréban nem 
soroljuk fel, köztudott dolgok ezek. 
Történt azonban valami az utolsó előt-
ti ciklus elején, ami emberileg nagyon 
próbára tette őt, kitartását, felelőssé-
gérzetét. 2010-ben a PSA szűrés egyre 
növekvő értéket mutatott nála, végül 
prosztatarák alakult ki, így orvosai a 
műtét mellett döntöttek – mely végül 
megmentette az életét és a karrierjét is. 

Minden 50 év feletti férfitársamat 
bíztatok azóta is, hogy ezt a mindössze 
egy vérvétellel elvégeztethető tesztet csi-
náltassa meg. Az érték árulkodó, nekem is 
az volt a szerencsém, hogy nagyon korán 
észrevették, és nem fejlődött ki. A sikeres 
műtét után nem volt szükségem további 
kezelésekre, így elindultam a 2010-es vá-
lasztáson is, melyet nem tettem volna, ha 
rosszak az eredmények. 

’14-ben már másképp döntött, és 
ezúttal nem kényszerítő körülmények 
hatására, hanem érvek és ellenérvek alap-
ján. Bármennyire is szerette a munkáját, 
a településvezetéssel töltött 20 év alatt alig 
jutott ideje családra, hobbira. Úgy érezte, 
hogy felesége, aki hűen támogatta min-
denben, megérdemelne több törődést. 
Polcain sorakoztak a könyvek, melyeket 
elolvasni tervezett. Tudta, jó kezekben 
hagyja a gyeplőt, harcostársa, alpolgár-
mestere sikeres városvezető lesz, és ő sem 
maradt kihívás nélkül: mandátumot 
szerzett ugyanis a megyei közgyűlésben a 
Polgármesterek Vas Megyéért Egyesület 
színeiben, majd a helyi gazdakör elnö-
kévé is megválasztották. Nem bánta meg 
döntését, és jó szívvel tekint vissza.

Egy valamit mégis bánok – mondja 
végül az ezt firtató kérdésre -, hogy nem 
csináltunk adósságot! Ha tudtam volna, 
hogy lesz adósságkonszolidáció, akkor 
nem takarékoskodunk, megépítettünk 
volna mindent hitelre – tréfálkozik dr. 
Németh Kálmán, majd komolyra for-
dítva a szót így summázza döntését –: 
kiváló jegyzőkkel és alpolgármesterekkel, 
jó képviselő-testületekkel dolgozhattam. 
Nagyszerűek voltak a hivatal munkatár-
sai, az intézményvezetők, és az ott dol-
gozók is. Répcelakról a választások után 
eltűnt a politika, és tudom, ez mai is így 
van. És ez így helyes. Megbecsüljük egy-
mást, és mindannyian előre toljuk szere-
tett városunk szekerét.

Megbecsülés és tisztelet. Talán a 
legtöbb, miről vezető álmodhat. Ennek 
kifejezése az a díszpolgári cím, melyet 
a város adományozott egykori polgár-
mesterének, dr. Németh Kálmánnak.

W.K

„Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? – Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.
(Arany János)
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Iskolánk tanulója, a 7. osztályos 
Németh Máté évek óta jeleskedik 
a megyei és országos versenyeken, 
az elmúlt két tanévben elnyerte 
„Az év legeredményesebb tanulója” 
címet. Őt kérdezem a sikereiről.

ARC-KÉP

Mikor kezdted a versenyzést? Milyen 
területen?

Első osztályos koromban levelező 
versenyekkel kezdtem matematika, ma-
gyar nyelv és természetismeret tárgyak-
ból. Évről évre behívtak az országos 
döntőre, ahol egyre jobb eredményeket, 
dobogós helyezéseket értem el.

Mi késztet arra, hogy egyre több 
versenyen indulj? Milyen versenyeken 
vettél részt?

Legkedvesebb tantárgyam a ma-
tematika, nagyon szeretem a gondol-
kodtató, logikai feladatokat, szívesen 
foglalkozom velük. Felsőben többféle 
versenyt rendeznek ebből a tárgyból, én 
pedig megragadva a lehetőséget össze-
mérem tudásomat másokéval. Legna-
gyobb riválisaim a szombathelyi Bólyai 
Gimnázium tanulói, velük küzdünk az 
első helyekért.

Ötödikben és hatodikban 4-4 me-
gyei első helyet szereztem, idén eddig 
egy első és egy második helyezésem van. 
Az országos versenyeken pedig első, má-
sodik és harmadik helyezéseket értem el.

A matek mellett kipróbáltam magam 
magyar nyelvtanból is, amit elsősorban 
magyartanáromnak, Melinda néninek 
(Szabadosné Molnár Melinda tanárnő-
nek) köszönhetek, hisz ő biztatott erre. 
Közös sikerünk két megyei első, egy 
második és egy negyedik hely. Minden 
évben egy vagy két országos döntőre is 
bejutottam. Sőt a tanárnő kezdeménye-
zésére részt vettünk három társammal, 
Keszei Rékával, Király Pankával és Var-
ga Sárával a Bólyai Anyanyelvi Csapat-
versenyen, melynek területi fordulóján 
egyszer harmadik és kétszer negyedik 
helyezést értünk el.

Az előző két tanévben indultam 
a Kaán Károly Természet- és Környe-
zetismereti versenyen is. Marika néni 

(Farkasné Tóth Mária tanárnő) lelkes, 
odaadó munkájának, segítségének is kö-
szönhető, hogy mindkét évben első let-
tem a megyei versenyen, és hatodikban 
az országos versenyt is megnyertem. 

Az idei versenyre áprilisban kerül sor.
Idén először indultam 3 csapattár-

sammal, Keszei Rékával, Király Panká-
val, Nagy Jázminnal a dr. Mező Ferenc 
Szellemi Diákolimpián. Szabó Róbert 
tanár úr segített minket a felkészülésben. 
A területi fordulón negyedikek, az or-
szágos döntőn pedig hatodikak lettünk. 
Nagyon megkedveltem az ilyenfajta 
megmérettetést is, amikor tudásunkat 
összeadva, együtt, egymásért küzdünk.

Hogyan készülsz fel ilyen sok ver-
senyre? Kik segítik a munkádat?

Nagyon be kell osztani az időmet az 
iskolában is és otthon is.

A magyar versenyekre Melinda né-
nivel készülünk az iskolában órák után. 
Korábbi évek versenyfeladatait oldjuk 
meg, illetve ha van olyan feladat, ami-
ről még nem tanultunk, azt megtanítja 
nekünk. Otthonra is szoktunk kapni 
feladatsorokat, amiket a következő alka-
lommal ellenőrzünk. Nagyon szeretem 
ezeket a felkészüléseket, mert mindig jó 
a hangulat, és szerintem sok plusz isme-
retet szerzünk.

A természetismeret versenyre Mari-
ka néni segíti a felkészülést. Mivel ez a 
verseny nagyon sokrétű, rengeteget kell 
tanulni rá. Délutánonként az iskolában 
végignézünk mindent, ami a versenyki-
írásban szerepel. Pl. A Természet Búvá-
rokat, Magyarország Nemzeti Parkjait, 
az év élőlényeit és persze a tananyagot. 

Tavaly az országos versenyre egy általunk 
készített képekkel dokumentált kiselőa-
dást is kellett készíteni, valamint egy tab-
lót. Az iskolai gyakorláson kívül otthon 
is sokat tanultam erre a versenyre.

A matematika versenyekre otthon 
készülök édesanyámmal (Németh-
né Szalay Gertrúddal). Túlzás nélkül 
mondhatom, hogy egy-egy tanévben 
kb. kétezer versenyfeladatot oldok meg 
matekból. Amikor a feladatsorokat si-
kerül jól megoldanom, nagyon örülök. 
Ha nehéz számomra egy feladat, vagy 
olyan ismeret kell hozzá, amit még nem 
tanultam, akkor anyu segít, elmagya-
rázza nekem.

Hol rendezik az országos versenye-
ket? Hogy jutsz el oda?

A szüleim visznek el a versenyekre, 
melyek sokszor két-három naposak. 
Voltunk Szegeden, Pécsen, Kecskemé-
ten, Mezőtúron, Budapesten, sok he-
lyen jártunk.

Ennyi tanulás, gyakorlás mellett 
van azért szabadidőd is? Mivel töltöd?

Szeretek focizni. A Répcelaki SE 
U14-es csapatában játszom. Amikor 
csak tehetem a haverokkal is kimegyek 
focizni.

A másik hobbim a horgászat. Járok 
az iskolai horgász szakkörre is, ahol Kádi 
Attila bácsitól sok hasznos dolgot meg-
tanulunk. Horgászversenyen is részt vet-
tünk tavaly, ahol csapattársaim voltak: 
Bognár Bence, Németh Balázs és Szabó 
Balázs. Idén ismét indulunk.

Miért jó versenyezni? Sokan büsz-
kék rád?

Nagyon jó dolog nyerni. Felejthetet-
len élményt nyújt egy-egy eredményhir-
detés, ahol megdicsérnek, amikor meg-
jutalmaznak. Ilyenkor rögtön elszáll a 
fáradtság.

A családom, a tanáraim, az osztály-
társaim úgy érzem, büszkék rám. Sokan 
elismerik a munkámat. Tavaly májusban 
meghívtak Szombathelyre, ahol Dr. Pus-
kás Tivadar polgármester és a megye ve-
zetői gratuláltak az eredményeimhez. Ez 
nagyon jó érzés volt.

Köszönöm a beszélgetést, további sok 
sikert kívánok. -mora-
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EGÉSZSÉGES GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY
A Répcelaki Móra Ferenc Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskolában 1996 
óta működő Egészséges Gyermekeinkért 
Alapítvány tavaly ünnepelte fennállá-
sának 20. évfordulóját. 1999-ben lett 
közhasznú szervezet. Az alapítvány mű-
ködését segítő tanárok és szülők társadal-
mi munkában, ellenszolgáltatás nélkül 
végzik feladatukat. Alapítványunk kizá-
rólag a Répcelaki Móra Ferenc Általá-
nos Iskola és AMI-t támogatja. 1996-tól 
kezdődően minden év adventjében meg-
szervezzük az Alapítványi Estet, amelyen 
a mindenkori 8. osztályosok adnak elő 
színvonalas, szórakoztató műsort. A kö-
zönség és a szülők által adományozott 
pénzösszegből, továbbá a személyi jö-
vedelemadó 1%-ából, Répcelak Város 
Önkormányzata támogatásából céljaink-
nak megfelelően, a gyerekek egészséges 
testi és lelki fejlődését szolgáló eszközök 
vásárlásával támogatja az intézményt. 
A felajánlásokból és támogatásokból töb-
bek között berendezési tárgyakat, iskolai 
bútorokat, kültéri játszótéri játékot, spor-
teszközöket, projektorokat, fejlesztő játé-
kokat szereztünk be. 2016-ban – többek 
között- az alsós tantermek ablakára új 
sötétítőket vásároltunk, illetve felújítot-
tuk a táblákat, amelyek már nagyon rossz 
állapotba voltak.

2016 novemberétől alapítványunk 
kuratóriumának elnöke Őri Csaba, 
tagjai pedig Király Annamária, Kovács 
Erika, Szalainé Kutasi Ildikó, Varga 
Zoltánné. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Verasztó Jánosnak sokéves elnöki 
munkáját, valamint Nagyné Szabó Tí-
meának és Várallyai Katalinnak a kura-
tórium tagjaként végzett tevékenységét.

Néhány éve megkezdődött a 30 éve 
épült D épület, és a közel 45 éves B 
épület folyosói szekrényeinek felújítása 
is, ami azonban forráshiány miatt leállt. 
Összesen 6 tanterem folyosói szekrénye-
inek felújítása történt meg, 12 tantere-
mé azonban nem. Szeretnénk ebben az 
évben ezt a munkát folytatni. Ezúton 
kérjük a város lakosságát, amennyiben 
módjában áll adója 1%-val támogassa az 
Egészséges Gyermekeinkért Alapítványt. 
Adószáma:18885259-1-18

Közhasznúsági jelentés a 2016. évről.
2. Az alapítvány célszerinti tevékeny-
ségére vonatkozó beszámoló
Számviteli beszámoló
Az alapítvány 2015. december 31-i záró 
egyenlege: 720.490Ft
Bevételek összesen 2016-ban:  2.208.101 Ft
Kiadások összesen 2016-ban: 2.147.678 Ft
Záró egyenleg 2016. december 31-én: 
780.913 Ft
Bevételek megoszlása:
Répcelak Város Önkormányzatának támo-
gatása:  910.000 Ft 
APEH SZJA 1%-ának jóváírása:  511.183 Ft 
Magánszemély támogatása 60.000 Ft 
Alapítványi est adomány  268.290 Ft 
VJS TRANSZ adomány 30.000Ft
Pannontej adomány 100.000Ft 
Netcar adomány 30.000Ft 
Szülői Munkaközösség  100.000Ft 
Hangversenybérlet támogatás: 2015-16-os 
tanév:
Nemesládony:  5.180Ft
Vasegerszeg 12.580Ft 
Nagygeresd: 3700Ft
Uraiújfalu  19.240Ft
  össz: 40.700Ft
Hangversenybérlet támogatás: 2016-17-es 
tanév: 
Répceszemere  10.080Ft
Csáfordjánosfa 1.260Ft
Csánig  15.120Ft

Vámoscsalád  10.080Ft
Nick  27.720Ft 
Nemesládony: 6.300Ft
Vasegerszeg  17.640Ft
Nagygeresd:  5.040Ft
Uraiújfalu  32.760Ft
Hegyfalu  5.040Ft
Jákfa 2.520Ft
Dénesfa  1.260Ft
 összesen: 134.820Ft
Egyéb bevétel:  23.108Ft 
 Összesen: 2.208.101Ft

Kiadások:
Kiértesítési díjak, számlavezetés: 22.017Ft 
Digitális fejlesztés (2 projektor, 3 db fehér 
tábla, hangszórók, kábelek)  479.628Ft
Móra témahét (előadások tiszteletdíja, rajz-
verseny, jutalmak) 190.090Ft
Hangversenybérlet (2015-16-os és 2016-
17-es tanévre) 539.585Ft
Sötétítő függönyök (D épület – 7. osztály)
  336.720Ft
Új zöld tábla 113.652Ft
Erdei iskola útiköltség  160.001Ft
Táblafestés (D épület – 7. osztály)
  172.000Ft
Ünnepek 34.194Ft
Zárható öltözői ajtók  99.791Ft
  Összesen: 2.147.678Ft

Varga Zoltánné
kuratóriumi tag
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A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Az idei év különösen is ráirányítja fi-
gyelmünket a nagyhétre, a húsvéti 
előkészületre. Miért nagypéntek lett 
munkaszüneti nap? – kérdezhetjük. 
Röviden kijelenthetnénk, mert meg-
váltásunk drámájára emlékezünk ezen 
a napon. Nagypéntek magába foglal-
ja a húsvéti előkészület sajátosságait. 
Lelkületünk megújításának időszaka a 
szent negyven nap. Megrázóan mutatja 
be nagypéntek a bűn következményeit, 
Isten elutasítását; és Krisztus halálával 
rávezet bennünket a folytatásra, az em-
beri cselekedetek jobbá tételére és arra 
az útra, amelyre Krisztus feltámadása, 
az általa küldött apostolok missziója 
vezet bennünket. A nagyböjti idő min-
den napja felhívást akar adni, hogy a 
lelkünk mélyére tekintsünk, és jó elha-
tározásokat tegyünk.

Minél közelebb érünk húsvéthoz, 
annál több szimbólum jeleníti meg 
megváltásunk eseményeit. Virágvasár-
nappal megkezdődik a kétezer évvel ez-
előtti események hatásának az átélése. 
A barkaszentelés egyszerre utal Jézus 
jeruzsálemi bevonulására, és a virágzó, 
életet adó húsvéti üzenetre. A Passió, 
Jézus szenvedéstörténete bemutatja, 

hogy a világon csak szelídséggel le-
het változtatni. A hívek közösségének 
mintegy 100 tagja által való éneklése 
évek óta mindenki számára a nagyhét, 
a közvetlen húsvéti felkészülés méltó 
kezdete lehet.

A nagyböjti idő nagycsütörtök dél-
ben zárul. Ekkor a „szent három nap” 
veszi kezdetét. Az Eucharisztia alapítás-
nak megünneplése előtt a nagycsütör-
töki szentmisében a lábmosás szertar-
tására kerül sor Jézusnak az emberiség 
iránti alázatos szolgálatának kifejezésé-
re. A harangok elhallgatnak, a virrasz-
tással pedig az olajfák hegyi elhagya-
tottságára emlékezünk.

Nagypéntek az egyetlen nap, ami-
kor a katolikus egyház nem mutat be 
szentmisét, mert a középpontba Krisz-
tusnak a teljes és egyetlen áldozatát ál-
lítja, amelyet a kereszten mutatott be 
Istennek való végérvényes önátadással: 
„Atyám a kezedbe ajánlom lelkemet.” 
A szertartásnak három része van. Az 
igeliturgia feltárja Jézus szenvedésének 
értelmét, ünnepélyesen levesszük a lep-
let a nagyböjtben letakart keresztről, és 
tisztelettel megérintjük megváltásunk 
eszközét, a keresztfát. 

Nagyszombat a nyugalom napja. 
Krisztus a sírban fekszik. Nincs is szertar-
tás ezen a napon. A sötétség beállta után 
kezdődő ünneplés, már Krisztus feltá-
madásának szól. A gazdag tartalmú és 
megrendítő szépségű szertartás csak egy-
szer van jelen a liturgikus év folyamán, 
ezért érdemes mélyen átelmélkedni. Az 
élet győzelmét hirdető kiáradó öröm az 
ötven napos húsvéti időben folytatódik, 
és kiemelkedő eseménye pünkösd ünne-
pe. Ezt megelőzően kerül sor fiataljaink 
bérmálására, hogy ők is, de mi is, mind-
nyájan a Lélek erejével éljük életünket.

Aigner Géza, plébános

Ünnepi szertartásrend
04. 09. Virágvasárnap
09.30 Barkaszentelés, Szentmise, 
Passióéneklés
04. 13. Csütörtök
19.00 Nagycsütörtöki szertartás
04. 14. Péntek
19.00 Nagypénteki szertartás 
04.15. Szombat
19.00 Húsvéti vigília szertartás, 
Feltámadási körmenet, Ételszentelés
04.16. Húsvétvasárnap
09.30 Ünnepi szentmise
04.17. Húsvéthétfő
09.30 Ünnepi szentmise

Különlegesen fontos a világ evangélikussá-
ga számára az idei esztendő. A reformáció 
500 éves jubileumát ünnepeljük. A Rép-
celak-Csánigi Evangélikus Egyházközség 
számára történelmi egybeesés, hogy eb-
ben az évben emlékezünk közösségünk 
újjászerveződésének 150. évfordulójára. 
A két jeles ünnepre szeretnénk felhívni 
mindenki figyelmét. 2017. május 28-án, 
vasárnap Sárváron nagyszabású ünnep-
ség keretében gyűlünk majd össze a ma-
gyarországi reformáció bölcsőjében, hogy 
együtt adjunk hálát Istennek csodálatos 
munkájáért. Helyi vállalásként pedig eltö-
kélt szándékunk, hogy a gyülekezettörté-
neti kiállításunk anyagából, azt kibővítve, 
elkészítsünk egy könyvet, melyet reformá-
ció ünnepére minden evangélikus család 

asztalára szeretnénk letenni. Bár fontos az 
evangélikusságunk, mégis elkötelezettek 
vagyunk az ökumené mélyítésében. Még 
ma is emlegetjük a január végi ökumeni-
kus imahét estéit. Isten különleges kegyel-
me, hogy nem csak megférnek egymás 
mellett különböző felekezetű keresztyé-
nek, hanem egyenesen vágyódunk egy-
más hite által épülni. Kiváló igehirdetőket 
és igehirdetéseket hallottunk. A közösség 
élményének megélését a Vekker+ zenekar 
igényes zenei szolgálata segítette. 

Lázasan készülődünk a konfirmandu-
sainkkal a hittantáborra. Piliscsabán 100 
fiatal társaságában leszünk együtt, hogy 
mindaz, amit tanultunk életté váljon 
bennünk. A festői környezetben játékra, 
kirándulásra, de komoly elmélyülésre is 

lesz lehetőségünk. A következő Hírmon-
dóban reménységünk szerint beszámolók 
is fogalmazódnak majd a gyerekeink ta-
pasztalataiból.

Közeledik Húsvét a keresztyénség 
legősibb ünnepe. Boldog Föltámadást 
kívánunk mindannyiunknak! Az ünnepi 
istentiszteletekre szeretettel várunk min-
denkit!  Verasztó János, lelkész

Ünnepi istentiszteletek:
2017. április 9. Virágvasárnapi ünnepi 
istentisztelet 10.00 óra
2017. április 13. Nagycsütörtöki ünnepi 
istentisztelet úrvacsorával 18.00 óra
2017. április 14. Nagypénteki ünnepi 
istentisztelet 10.00 óra
2017. április 16. Húsvéti ünnepi 
istentisztelet úrvacsorával 10.00 óra
2017. április 17. Húsvét hétfő ünnepi 
istentisztelet úrvacsorával 10.00 óra
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Itt a tavasz! Sokakat gyötör a nátha, mások már az allergiával küzdenek. 
Ilyenkor az orrnyálkahártya megduzzad, fokozottan váladékozik, az orr el-
dugul. Az orrnyálkahártya duzzadtságának csökkentésére, a váladékürülés 
megkönnyítésére orrcseppet vagy orrspray-t lehet használni. Néhány ta-
nács ezek használatával kapcsolatban.

AZ ORRDUGULÁS KEZELÉSE

Használatuk előtt mindig fújjuk ki az 
orrunkat! A tengervizes orröblítés remek 
kiegészítője az orrcseppeknek, kímélete-
sen fellazítja a váladékot és kismértékben 
enyhíti a nyálkahártya duzzanatát.

Az orrspray-k modernebb gyógy-
szerformák, jobban beterítik a nyálka-
hártyát, így hatásuk is hosszabb. Néme-
lyikbe tesznek nedvesítő eukaliptuszt, 
vagy hűsítő mentolt, kámfort.

A forró gőzzel való inhalálás ez eset-
ben nem célszerű, a kitágult erek még 
jobban fokozzák az orrdugulást.

Ne használjuk az orrcseppeket az 
előírtnál gyakrabban, felmaródáshoz 
és maradandó károsodáshoz vezethet, 
szagláscsökkenést okozhat! 

Az orrnyálkahártya-lohasztó orr-
cseppek maximum 7-14 napig használ-
hatók károsodás, hozzászokás veszélye 
nélkül! (Novorin, Otrivin, Rhinatiol, 
Nasivin, Afrin...) Az erek ugyanis kitá-
gulnak, még inkább eldugítva az orrot 
és a beteg úgy érzi cseppentés/ fújás nél-
kül már nem is kap levegőt.

Ha lehet mindenki csak a sajátját 
használja, akárcsak a fogkefénél!

Felnőtt orrcseppet gyermekek, kü-
lönösen csecsemők részére ne alkalmaz-
zunk!

Kaphatók olyan készítmények is, 
melyek hatóanyaga azonos egyes köp-
tetők hatóanyagával, és azokhoz ha-
sonlóan megakadályozzák a váladék 

besűrűsödését, hogy könnyebb legyen 
az eltávolításuk.

Allergia esetén nem célszerű az or-
rnyálkahártya-lohasztó készítmények 
alkalmazása, legfeljebb kiegészítés-
képpen 5-7 napon át, a már említett 
mellékhatások miatt. A szteroid tar-
talmú készítmények huzamosabb ide-
ig alkalmazhatók, ezek vénykötelesek. 
Az antihisztamin tartalmú orrcseppek, 
orrspray-k akár az egész szezon alatt 
használhatók. 

Tartós alkalmazásra pl. A Taleum, 
(2-4 héttel a várható tünetek megjelené-
se előtt kell elkezdeni) az Allergodil és 
a homeopátiás Luffeel lehet megfelelő.

Kaphatók orrspray-k amelyek fizi-
kai védőréteget képeznek az orrban, így 
akadályozva meg a pollen bejutását. Pl.: 
Alerblock, Prevalin allergia.

Szép tavaszi napokat, jó egészséget!
dr. Varga Török Viktória

szakgyógyszerész

hatodik, még olimpiai pontszerző helyet 
sikerült elérnünk. 

Ez úton is szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik segítettek 
minket. Külön kiemelve Szabó Róbert 
tanár urat, aki időt és energiát nem kí-
mélve segített minket hónapokon ke-
resztül. Biztosak vagyunk benne, hogy 
az idén szerzett tapasztalatokat a jövő évi 
versenyen is tudjuk majd kamatoztatni, 
és célunk nem lehet más, mint a dobogó 
legfelső foka, amire a mai naptól kezdve 
készülünk. 

A csapat tagjai: Keszei Réka, Nagy 
Jázmin, Király Panka, és Németh Máté

Felkészítő tanár: Szabó Róbert
Király Panka 7.b

EGY OLIMPIAI PONTSZERZÕ HELY TÖRTÉNETE

Idén a birkózás kapta a főszerepet. 1896-
2016-ig az összes pontszerző birkózót 
kellett tudnunk. Ez nagyon nagy kihí-
vást jelentett számunkra. Már decem-
berben megkaptuk a megtanulandó 
anyagot. Megpróbáltunk könnyíteni a 
dolgunkon, így az érmeseket mindannyi-
an, míg az ötödik helyezetteket Máté, a 
negyedikeket Panka és Jázmin, a hatodi-
kakat pedig Réka tanulta. Ám nem csak 
a birkózók sikereiből állt ez a verseny. 
A helyezések, és az életrajzok mellett, a 
Wada kódex-et, az Agenda 2020 reform-
programot, az olimpiák fáklyáit, kabaláit 
is ismerni kellett. Kiemelt témakör volt 
még a paralimpiák magyar bajnokai, 
az 1896-os athéni olimpia nemzetközi, 
valamint 2016-ban Rio de Janeiro-ban 

megrendezett olimpia magyar vonatko-
zású eredményei. 

Természetesen nem csak a mi érde-
münk, hogy a nyolccsapatos országos 
döntőre eljutottunk. Az internetes fordu-
lókban sokat segítettek az osztálytársaink 
és tanáraink is. Ezeknek a végén negyedik 
helyezettként kerültünk be az elődöntőbe 
Dombóvárra, és innét szintén negyedik-
ként mentünk tovább az országos döntő-
re, amit 2017. március 12-én rendeztek 
meg Tatán, az Olimpiai Edzőközpontban, 
ott, ahol 1948 óta készülnek fel a magyar 
sportolók az olimpiákra. Mikor meg-
érkeztünk kicsit körbenéztünk. Éppen 
ekkor volt a vívók edzőtábora. Sikerült 
lencsevégre kapnunk Szász Emesét, Som-
fai Pétert, Rédli Andrást és Kovács Ivánt. 
Sikerült aláírásokat is szereznünk tőlük. 

Aztán elkezdődött az országos dön-
tő. A verseny nem volt könnyű. Minden 
pillanatot megéltünk. Az elején holtver-
senyben az élen álltunk, aztán jött egy 
hullámvölgy, de a végére ismét nagyon 
jó formába lendültünk. Összességében a 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 
idén is indult a Répcelaki Móra 
Ferenc Általános Iskola és AMI 
csapata a Mező Ferenc Szellemi 
Diákolimpián. Több hónapon át 
készültünk a csapattársaimmal. 
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Amikor a tisztelt olvasók a kezükbe veszik a Répcelaki Hírmondó ezen szá-
mát, már gőzerővel zajlanak a Répcelaki Sportegyesületet érintő szakágak 
bajnokságai, sőt, egy-egy szakosztály esetében már kirajzolódni látszik az 
is, hogy a 2016-17-es idény végén milyen pozíciókra pályázhatnak reálisan 
az együttesek. Az év elején, a tétmérkőzéseket megelőzően ezúttal sem ma-
radhattak el a felkészülés szerves részét képező alapozások, edzőmérkőzések 
(egyes csapatoknál a személyi változások játékos fronton), így most olvas-
ható beszámolónkban az utóbbi időszakban elért eredmények mellett szóba 
kerülnek a holtidény történései, eseményei is.

TEKE
A legrövidebb pihenő ezúttal a te-
késeknek jutott, ugyanis az év elejét 
még a hazai bajnoki tabella élén töltő 
alakulat tagjai az ünnepek között sem 
álltak le a tréningekkel. Az együttes-
ben személyi változások nem történ-
tek, illetve nem is történhettek, mi-
után a tekében nem lehet egy adott 
bajnoki idényen belül klubot váltani, 
így Kiss Zsolt edző, szakosztályveze-
tő továbbra is 7 fős felnőtt, valamint 
4 játékosból álló utánpótláskerettel 
dolgozhat. Ami az eredményeket ille-
ti, a decemberi, Szeged ellen aratott 
bravúros hazai győzelem után – az 
év első bajnokiján – az Ajka vendé-
geként ért el sikert a Répcelak, ezt 
követően pedig a kiírás egyik legna-
gyobb favoritjának számító Zerbst 
múlta felül a Bajnokok Ligájában a 
gárdát. A Kaposvárral szemben ismét 
a győztes arcát mutatta a Répcelak, 
ahogy a Zerbst elleni visszavágón is, 
amelyet 5-3-as sikerrel zárt a Répcel-
aki SE különítménye, és ugyanezzel 
a továbbjutás elmaradt, de a német 
bajnok skalpja rendkívül értékesnek 
számít! A folytatásban egy kisebb, re-
ményeink szerint nem végzetes döc-
cenő zavart be a bajnoki menetelés-
be, miután az FTC (6-2 arányban) 
megállította az együttest. A kisiklás 
után gyorsan magára talált a csapat, 
így sem a Győrnek, sem pedig a Nyír-
egyházának nem termett babér Rép-
celakon, ezzel pedig továbbra is reális 
esély van a célként megjelölt ezüsté-
rem begyűjtésére.

A csapatversenyek mellett egyéni 
tornákon is szerepeltek a játékosok: 
Kakuk és Zapletán a szegedi világ-
ranglista-versenyen, ifj. Brancsek 
az U23-as, azaz ifjúsági világkupán 
bizonyította tehetségét, klasszisát, 
Molnár Pált pedig ráadásként megvá-
lasztották a 2016-os év legjobb után-
pótlás tekésének! Ifjúsági gárdánk 
folyamatosan javuló formát mutatva 
a középmezőny elejét ostromolja a 
Szuperligában, ami nemcsak megfelel 
az erőviszonyoknak, de némileg meg 
is haladja az előzetesen vártakat.

KÉZILABDA
Női kézilabdásaink február elején 
léptek előszőr pályára tétmérkőzé-
sen, és sajnos sem a nyitó találko-
zón, a Győr-Moson-Sopron megyei 
bajnokság B-csoportját vezető Fer-
tőszentmiklós ellen, sem pedig az ezt 
követő 4 találkozón (a riválisok sor-
rendben a Győrszemere, a Bősárkány, 
az Öttevény és a MOGAAC voltak) 
nem tudtak győzelmet jegyezni, az 
egyetlen pontot az alapszakaszt lezáró 
találkozón sikerült begyűjteni. A to-
vábbra is Mészáros-Varga Brigitta 
játékos-edző, valamint Turai László 
szakosztályvezető irányításával készü-
lő csapat – amely gyakorta küzdött 
különféle elfoglaltságok, betegségek 
miatt létszámgondokkal – az 5. pozí-
cióban zárt, így az alsóházi rájátszás-
ban folytathatja a küzdelmeket a kö-
vetkező hetekben, hónapokban. Ami 
mindenképpen pozitívum, hogy a 
lelkesedéssel, hozzáállással sem koráb-

ban, sem jelenleg nincsenek gondok a 
kifejezetten összetartó csapat berkein 
belül, és a készülő sportcsarnok is jó 
perspektívát és motivációt jelenthet a 
jövőre nézve.
Ha már jövőkép, ezúttal is csak pozi-
tívan lehet beszélni a szakosztályban 
folyó utánpótlásnevelő munkáról, 
amelyben oroszlánrészt vállal a há-
rom tréner, Csorba Jánosné Erzsi, 
Soós Nikoletta és Kronekkerné Ma-
ráczi Anita is. A kicsik rendkívül lel-
kesek az edzéseken, és míg az U7-es 
lányok többek között Pápán, addig 
az U8-as korosztály Szombathelyen, 
a fiúk pedig Szentgotthárdon szere-
pelhettek különféle rendezvényeken, 
az U10 pedig Veszprémben lépett 
pályára.

LABDARÚGÁS
Labdarúgóink kifejezetten hosszú ala-
pozást, felkészültést tudhatnak maguk 
mögött, miután a bajnoki nyitány 
is csúszott az eredetileg tervezetthez 
képest. Az edzőmérkőzéseken – a ta-
lálkozókra a pályák állapota miatt 
nagyrészben műfüvön, illetve kivétel 
nélkül idegenben került sor – vegyesen 
szerepeltek Balassa Péter játékos-tré-
ner fiai, akik környékbeli és osztrák 
csapatokkal is összemérték az erejüket. 
A keret a holtidény alatt is változott: a 
mindössze egyetlen távozó (Möslinger 
Farkas Ausztriába igazolt) helyére né-
gyen is érkeztek, köztük ketten – Né-
meth Gábor, „Bika”, valamint Fazekas 
Dávid – kvázi hazatértek, ahogy az 
elmúlt években Uraiújfaluban játszó 
Lónai Ákos is répcelaki illetőségű, így 
igazán új arcnak csak a „sógoroktól” 
érkező Bezdi Dominik számít. 
A csapat a gyakorlatilag első, a már 
említett halasztás miatt papíron má-
sodik tavaszi fordulóban a bajnoki 
címvédő Körmend otthonába láto-
gatott, és míg a felnőttek 1-0 arány-
ban maradtak alul a jóval esélyesebb 
hazaiakkal szemben, addig az ifjúsági 
(U19) csapat 2-1-es vereséget szenve-
dett. A 2016-17-es bajnokságban lap-
zártakor a „nagyok” a 4. helyen álltak 
a tabellán, míg az ifjúságiak 
a 14. pozíciót foglalták el. 
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Ami továbbra is folyamatos fejtö-
rést okoz a vezetőségnek, illetve az 
edzőknek, az az utánpótlás csapatok 
létszámgondjai, ugyanis a kiírások 
sajátossága, az abból adódó nehézsé-
gek miatt is komoly energiába kerül 
megfelelő számú játékossal kiállni a 
hétvégi összecsapásokra. 

SPORTTELEP-REKONSTRUKCIÓ, 
SPORTCSARNOKÉPÍTÉS

A sportpályáktól némileg eltávolodva 
is zajlanak a munkák a répcelaki sport-
telepen, illetve az Arany János utcában 
készülő sportcsarnokban is. Előbbi 
területen jelenleg is gőzerővel folyik 
a főépület felújítása, modernizálása (a 
labdarúgó öltözők például már új bú-
torzattal várják a sportolókat), a teke-
csarnok is megszépült, utóbbi helyen 
pedig szó szerint a város lakosságának 

szeme láttára épül – az önkormány-
zattal közös beruházás keretében – az 
ütemterveknek megfelelően a nyáron 
átadásra kerülő Répce Sportcsarnok.

SPORTBÁL
Február 11-én a Répcelaki Műve-
lődési Otthon és Könyvtár nagyter-
mében került a sor a hagyományos 
Sportbálra. A rendkívül népszerű, ez-
úttal is teltházas rendezvényt a Rép-
celaki SE ügyvezető elnöke, Németh 
Gábor, Dr. Bogdán Olivér elnökségi 
tag (egyben a Rakurai Karate Egyesü-
let vezetője), valamint Szabó József, 
Répcelak polgármestere nyitotta meg.
A bevezető köszöntőket követően dí-
jazták a 2016-os év legjobb sportolóit. 
A kézilabdásoknál Némethné Enessey 
Katalin vehette át az elismerést, a lab-
darúgóknál Ambrus Tibor, míg a teké-

seknél Zapletán Zsombor kapta a díjat. 
A szakosztályi legjobbak kitüntetése 
után az Év sportembere címet adta át 
az önkormányzat képviseletében Szabó 
József, valamint Szalainé Kutasi Ildikó 
képviselőasszony, a humánpolitikai bi-
zottság elnöke ifj. Turai Lászlónak, aki 
jelenleg a kézilabda szakágat vezeti a 
Répcelaki Sportegyesületen belül.
A bál ezúttal sem maradt sztárven-
dég nélkül, a korábbi Világ- és Euró-
pa-bajnok asztaliteniszező, Klampár 
Tibor látogatott Répcelakra, akit Cell-
dömölk polgármestere, Fehér László 
kísért el és készített a legendás sporto-
lóval remek hangulatú riportot.
Az est folytatásaként előbb Szabó Ti-
bor és zenekara szórakoztatta az egy-
begyűlteket, majd a Spontán együttes 
szolgáltatta a talpalávalót hajnalig. 
Természetesen a tombolasorsolás sem 
maradhatott ki a sorból, a felajánlók-
nak ezúton is köszönjük a megannyi 
nyereményt!

Gallen Ervin
elnökségi tag

A tavalyi évet egyesületünk az 
országos (80 klubot rangsoroló) 
pontversenyben az előkelő 17. he-
lyen zárta; a decemberi övvizsgát 
követően ezt is ünnepeltük vidám, 
karaokéval fűszerezett egyesületi 
bankettünkön. Nem sok pihenőt 
hagytunk magunknak, megkezd-
tük az alapozást és a formaidőzí-
tést a tavaszi versenyidőszakra. 

RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET 
Küzdelemre készen

Több edzőtáborban is részt vettünk: 
Budapesten és Sümegen, ahol több 
Európa-bajnokkal is összemérhettük 
tudásunkat.

A felkészülést 17 fővel Csornán, 
a 10 órás küzdelmen való részvétellel 
egészítettük ki. Február 18-án, a diá-
kolimpiai selejtezőről kiváló eredmé-
nyekkel tértünk haza Várpalotáról. 
A versenyről, ahol 36 klub közel 400 
karatékája mérte össze tudását, 14 in-
dulónk több fényes érmet hozott küz-
delemben: Bognár Léna és Galambosi 

Benjámin állhatott a dobogó legfelső 
fokára (ezt nem tudjuk megunni), II. 
helyezést Bogdán Brúnó, III. helyezést 
Bernáth Evelin, Papp Kristóf, Lelkes 
András és Kovács Gergő harcolt ki 
magának. Formagyakorlatban Léna 
és Czöndör Zoltán harmadik helyen 
végzett. Mind a 14 versenyzőnk kva-
lifikálta magát korosztályuk egyik leg-
jelentősebb kihívására, a március ele-
jén megrendezésre kerülő diákolimpiai 
döntőre Veszprémbe. Ebben a nagyon 
erős versenyben minden versenyzőnk 

derekasan helytállt, diákolimpiai 
bronzérmet szerzett Bogdán Brúnó, 
Galambosi Benjámin, Lelkes András 
és Bernáth Evelin. 

A Kiskunhalason megrendezett, fel-
nőtt Magyar Bajnokságon is megmé-
rettettük magunkat: Evelin formagya-
korlatban ízlelgette a felnőtt mezőnyt, 
míg Seregély Gyöngyi +60 kg-osok 
súlycsoportjában szerzett fényesen csil-
logó ezüstéremmel térhetett haza. Ezzel 
az eredménnyel kvótát szerzett a dániai 
felnőtt Európa Bajnokságra, de mivel 
Gyöngyi jelenleg az élete más területén 
készül kihívásra – érettségi – ezért ezen 
a versenyen most nem vesz részt.

Egy nyertes pályázatnak köszön-
hetően idén májusban is élményekkel 
teli útra indul csapatunk: a Luzerni-tó 
partján, a Svájci Openen 9 verseny-
zőnk lép majd tatamira.

Bogdán Olivér
elnök

A diákolimpia résztvevői
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LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁSOKAT IS NYÚJT  
A RÉPCELAKI VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szol-
gáltató Nonprofit Kft. január elején a 
Petőfi Sándor utca 56/1. szám alatti 
irodaházba (volt TSz-iroda) költözött, 
ahol munkaidőben a minket érintő ké-
réseikkel, kérdéseikkel, felvetéseikkel, 
észrevételeikkel és esetleges panaszaik-
kal fordulhatnak hozzánk. Amennyi-
ben nem találnak meg minket szemé-
lyesen, postaládánkban helyezhetik el 
üzeneteiket, vagy írhatnak a varosuze-
meltetesikft@repcenet.hu e-mail címre.

Talán a leglátványosabb tevékeny-
ségünk volt az irodaház és a parkolója 
előtti terület megtisztítása. A boros-
tyánrengeteg alól – egyebek mellett 
– előkerült a TSz-iroda cégtáblájának 
kőtalapzata, amire bizonyára sokan 
emlékeznek a múltból. A talapzat új 
funkciót nyer majd, és a körülötte 
lévő területet parkosítjuk, így Répce-
lak központja egy újabb látványos és a 
városhoz méltó színfolttal gazdagodik.

Répcelak egyik legnagyobb ki-
terjedésű parkja a „Linde-lakótelep”, 
ahol szintén kivágtuk az elöregedett, 
elszáradt és alánőtt fákat, kiirtottuk 
a bozótost, így egy kellemes, szellős 
környezetet alakítottunk ki az ott la-

kók és a játszótérre látogatók számára. 
A most még kopárnak tűnő terület a 
kilombosodás után igazi “városligetté” 
válik majd.

Szintén látványos munkánk a sajt-
gyár melletti fagyalsövény visszavágása 
olyan magasságra, ami felett át lehet 
látni, kellemesebb, átláthatóbb környe-
zetet nyújtva a járdán közlekedők szá-
mára. A látszólag durva beavatkozást a 
növények jól viselik, a későbbiekben 
rendszeres karbantartással mutatós té-
relválasztó sáv lesz belőle.

Folyamatosan végezzük a ki-
sebb-nagyobb karbantartási munkákat 
a településen. A Polgármesteri Hivatal 
műszaki csoportjával közösen rövide-
sen megkezdjük a játszótéri eszközök 
szezon előtti átvizsgálását, javítását, a 
homokozók felásását. A tervek szerint 
az idén tavasszal néhány utcában új fa-
sorokat alakítunk ki.

Az idén tavasztól a lakosság és a 
közületek számára új szolgáltatásokat 
nyújtunk. Nagy teljesítményű ágaprí-
tó gépet vásároltunk, amivel vállaljuk, 
hogy a kertekben keletkezett ágakat, 
gallyakat legfeljebb 8-10 cm átmérőig 
helyben leaprítjuk. A nyesedék elhe-

lyezéséről a tulajdonosnak kell gon-
doskodni. Az ágapríték fűnyesedékkel 
és egyéb kerti, konyhai hulladékkal 
keverve kiválóan alkalmas komposz-
tálásra, valamint 5-8 cm vastagságban 
elterítve virágágyások, cserjesorok mul-
csozására a gyomosodás visszaszorítása, 
a talaj kiszáradásának megakadályozása 
érdekében.

A Répcelak Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a környezet vé-
delméről szóló 20/2006.(IX. 15.) ren-
delete értelmében az ingatlan tulajdo-
nosa köteles gondoskodni a ház, vagy 
telek előtti járdaszakasz és a zöldsáv 
teljes területének, a beépítetlen telek 
tisztántartásáról és gyommentesítésé-
ről, az ingatlanról a járdára és az úttest 
fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő 
nyeséséről, kivéve, ha a tevékenység 
ellátásáról más szerződés vagy megál-
lapodás rendelkezik. Répcelak Város 
Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek a közösségi együttélés alapvető sza-
bályairól és azok megszegésének jog-
következményeiről 15/2015. (V.29.) 
szóló rendelete értelmében, a rendelet 
2. § (1) szerint a közösségi együttélés 
alapvető szabályaiba ütköző magatar-
tások elkövetőjével szemben 150 ezer 
forintig terjedő közigazgatási bírság 
szabható ki. Tudjuk, hogy sokan van-
nak olyanok, akik idős koruk vagy más 
akadályoztatásuk miatt nem tudnak 
ennek a kötelezettségüknek eleget ten-
ni. A bírság és egyéb kellemetlenségek 
elkerülése érdekében a Répcelaki Vá-
rosüzemeltetési Kft. méltányos áron 
vállalja ezen közterületi szakaszokon és 
beépítetlen ingatlanokon a fűnyírást.

Szolgáltatásaink díjairól kérjen in-
formációt a 06-30-993-2572-es te-
lefonszámon, valamint személyesen 
Petőfi Sándor utca 56/1. szám alatti 
irodánkban, illetve a varosuzemeltete-
sikft@repcenet.hu e-mail címen. A fent 
említett munkákat vállalkozási szerző-
dés alapján, számla ellenében végezzük.

Molnárné Pap Edina
ügyvezető

Mozgalmasan telt a téli időszak is a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgál-
tató Nonprofit Kft-nél. Az évszakhoz igazodva a fakivágások és tisztogatá-
sok zajlottak. Tavasztól lakossági szolgáltatásokkal bővül tevékenységünk.
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RÉPCELAKI ESEMÉNYEK KÉPEKBEN

03. 15. – Díszpolgári cím átadása Fotó: Garas Kálmán02. 24 – Ovis farsang Fotó: Varga Ákos

02. 11 – Sportbál Fotó: Varga Ákos

02. 13 – Közmeghallgatás Fotó: Varga Ákos

02. 07 – Nyugdíjas farsang Fotó: Varga Ákos

02. 18 – Filmbemutató Fotó: Varga Ákos

01. 14 – Ovibál Fotó: Varga Ákos2016. 12. 10. - Garas Kálmán - A 15 éves Nyitott Tér Egyesület leköszönő elnöke
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