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A MI KÖZÖS 
SZÜLETÉSNAPUNK

Egy 1268-ban latin nyelven író-
dott oklevél tesz említést arról, 
hogy a Répce folyó mentén van 
egy település, aminek a neve Lak. 
Ez az első fellelhető írásos em-
lék, amely településünkre utal. 
Hivatalosan innen számoljuk 
városunk „létezését”. Pontosan 
750 éve. Szép kerek évforduló, 
amiről illik méltóképpen meg-
emlékezni.

Városunk önkormányzata az egyesüle-
tekkel, egyházakkal, civil szervezetek-
kel együtt készül a megünneplésére. 

Elkészült a jubileumi évet hirdető 
és népszerűsítő logó. Készül a történel-
münket bemutató átfogó monográfia. 
A Savaria Múzeummal közösen dol-
gozzuk fel településünk régészeti tárgyi 
emlékeit. Több helyszínen bemutató 
helyeket alakítunk ki. Az ősz folya-
mán egy nagy hétvégi rendezvénnyel 
ünneplünk majd „hivatalosan” is. Az 

a célunk, hogy a lakosság egésze érez-
ze magáénak és legyen aktív alakítója 
vagy résztvevője az emlékévnek.

Legyen ez az év városunk nagy kö-
zös születésnapja. Ünnepeljünk együtt 
2018-ban! Éljen Répcelak!

Barátsággal: Szabó József



TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGGYÛ-
LÉSI VÁLASZTÁSOKRÓL

A köztársasági elnök 2018. április 8-ára 
írta ki az országgyűlési képviselők 2018. 
évi általános választásának időpontját.
A választópolgár tájékoztatása, az ér-
tesítő kézbesítése
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 
2018. február 9-én a szavazóköri név-
jegyzékben szerepel, a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda értesítő megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe 
vételéről. Az értesítőt a választópolgár 
értesítési címére, ennek hiányában lak-
címére 2018. február 19-ig kell meg-
küldeni. A választópolgár – ha nem 
kapja meg az értesítőt, az megsemmisül 
vagy elvész – a helyi választási irodától 
új értesítőt igényelhet.  A helyi válasz-
tási iroda értesítő átadásával vagy meg-
küldésével tájékoztatja a szavazóköri 
névjegyzékbe történt felvételéről azt a 
választópolgárt, aki 2018. február 9-ét 
követően kerül a település szavazóköri 
névjegyzékébe. 
Átjelentkezésre irányuló kérelmek
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 
a választás kitűzését követően legkésőbb 
2018. április 6-án 16.00 óráig kell meg-
érkeznie a helyi választási irodához Az 
átjelentkező választópolgár 2018. áp-
rilis 6-án 16.00 óráig módosíthatja és 
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. 
A szavazóköri névjegyzék
A választás kitűzésétől a névjegyzék 
lezárásáig a település szavazóköri név-
jegyzékének adatait a Ve. 3. sz. mellék-
let fb)-fe) és fg) pontjai szerinti adatok 
kivételével – a helyi választási irodában 
bárki megtekintheti. A szavazóköri 
névjegyzék adatairól – a szavazókörbe 
kerülő kinyomtatott példányon kívül – 
másolat nem készíthető. A 2018. április 
6-án 16.00 óráig bekövetkező változá-
sok átvezetését követően a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda a szavazóköri névjegyzéket 
és a mozgóurnát igénylő választópolgá-
rok jegyzékét lezárja.

Mozgóurna iránti kérelem
 A mozgóurna iránti kérelmet a szava-
zóköri névjegyzékben szereplő, mozgá-
sában egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága, illetve fogvatartása miatt gátolt 
választópolgár nyújthatja be. 
A kérelem
a) személyesen a lakóhely vagy tartóz-
kodási hely szerinti helyi választási iro-
dához vagy
b) levélben, elektronikus azonosítását 
követően elektronikusan vagy anélkül 
elektronikusan a lakcíme szerinti helyi 
választási irodához nyújthatja be.
A szavazás napján 2018. április 8-án a 
mozgóurna iránti kérelmet 15 óráig a 
szavazatszámláló bizottsághoz kell el-
juttatni.
A mozgóurna iránti kérelem meghatal-
mazott útján is benyújtható. 
A kérelem formanyomtatványa igényel-
hető a Helyi Választási Irodában, illetve 
letölthető a www.valasztas.hu honlapról. 
A választópolgár mozgóurna iránti ké-
relmének
a) legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 
óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi vá-
lasztási irodához, amelynek szavazóköri 
névjegyzékében szerepel vagy
b) 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 
óráig kell megérkeznie a szavazatszám-
láló bizottsághoz. 
A szavazás
Választópolgár a lakcíme szerinti szava-
zókörben szavazhat
a) a szavazóhelyiségben vagy
b) mozgóurnával. 
A szavazóhelyiségben az a választópol-
gár szavazhat, aki a kinyomtatott szava-
zóköri névjegyzékben szerepel
A mozgóurnát a szavazatszámláló bi-
zottság két tagja viszi ki – a szavazókör 
területén belül – a mozgóurnát igénylő 
választópolgárok jegyzékében szereplő 
választópolgárhoz. 
Az átjelentkező választópolgár a 001. 
számú szavazókörben (Répcelak, Radó 
Kálmán tér 2. kisterem) szavazhat.

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

A fogyatékossággal élő választópolgár a 
következő segítséget igényelheti válasz-
tójogának gyakorlása érdekében:
- Braille-írással készült értesítő meg-
küldése,
- könnyített formában megírt tájékoz-
tató anyag megküldése,
- Braille-írással ellátott szavazósablon 
alkalmazása a szavazó helyiségben és a 
mozgóurnás szavazás során,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkal-
mazása.
A fogyatékossággal élő választópolgár 
2018. március 29-én 16.00 óráig igé-
nyelheti a Ve. 88. §-a szerinti segítséget.
Választási kampány
A választási kampányidőszak 2018. feb-
ruár 17-től 2018. április 8-án 19.00 órá-
ig tart. 
A szavazóhelyiséget magában foglaló 
épületnek a szavazóhelyiség megközelí-
tését szolgáló bejáratától számított 150 
méteres távolságon belül – közterületen 
– választási kampánytevékenység 2018. 
április 8-án nem folytatható.
Választási gyűlést kampányidőszakban 
lehet tartani. 2018. április 8-án válasz-
tási gyűlés nem tartható. A választási 
gyűlések nyilvánosak. A rend fenntar-
tásáról a gyűlés szervezője gondoskodik. 
2018. április 8-án politikai reklámot 
nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy 
abba az épületbe, amelyben a szavazóhe-
lyiség van, 2018. április 8-án nem léphet 
be. Az épületből kilépők megkérdezésé-
vel készített közvélemény-kutatás ered-
ményét csak 2018. április 8-án 19.00 
óra után szabad nyilvánosságra hozni.
A kampányidőszakban a jelölő szerve-
zetek és a jelöltek engedély és bejelentés 
nélkül készíthetnek plakátot. Épület 
falára, kerítésre plakátot elhelyezni ki-
zárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg – 
állami vagy önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői 
jog gyakorlójának hozzájárulásával le-
het. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy 
az ne fedje más jelölt vagy jelölő szerve-
zet plakátját, és károkozás nélkül eltávo-
lítható legyen.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy aki-
nek érdekében elhelyezték, 2018. má-
jus 8-án 16.00 óráig köteles eltávolítani.
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Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Répcelaki Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára, 
szavazatszámláló bizottsági tagoknak az alábbi személyeket választotta meg:

001. számú szavazókör
Enzsöl István Répcelak, Béke u. 43.
Kiss Attila  Répcelak, Avar u. 9/B.
Nagy Istvánné Répcelak, Bem. u. 22.
A szavazókörhöz tartozó utcák: 
Ady Endre utca teljes közterület
Bartók Béla utca  000001  000039 páratlan házszámok
Bartók Béla utca  000002  000034/A páros házszámok
Carl von Linde út teljes közterület
Derkovits utca teljes közterület
Dózsa György utca teljes közterület
Gárdonyi Géza utca teljes közterület
Honvéd utca teljes közterület
Jókai Mór utca teljes közterület
Petőfi Sándor utca  000056  999998 páros házszámok
Petőfi Sándor utca  000065  999999 páratlan házszámok
Rákóczi Ferenc utca teljes közterület
Széchenyi István utca teljes közterület
Vasút utca teljes közterület
Vízmű utca teljes közterület

002. számú szavazókör
Fehérné Istenes Irén Répcelak, Avar u. 5/F.
Csorba Ernő  Répcelak, Bem u. 6.
Horváth Ernő Répcelak, József A. u. 19.
A szavazókörhöz tartozó utcák: 
Aradi utca teljes közterület
Avar utca teljes közterület
Bartók Béla utca  000036  999998 páros házszámok
Bartók Béla utca  000045  999999     páratlan házszámok
Csánigi utca teljes közterület
Gyár köz teljes közterület
Hunyadi utca teljes közterület
József Attila utca teljes közterület
Kossuth Lajos utca teljes közterület
Mező utca teljes közterület
Petőfi Sándor utca  000004  000044 páros házszámok
Petőfi Sándor utca  000005  000063 páratlan házszámok
Tatay Sándor utca teljes közterület
Várdomb teljes közterület
Vörösmarty utca teljes közterület
Zrínyi Miklós utca teljes közterület

003. számú szavazókör
Németh Imréné Répcelak, Mező I. u. 6.
Soós József  Répcelak, Kossuth u. 31.
Gönczöl Károlyné Répcelak, Ifjúság u. 2. A. ép. A. lph. 2 em. 6.
A szavazókörhöz tartozó utcák: 
Arany János utca teljes közterület
Béke utca teljes közterület
Bem utca teljes közterület
Ifjúság utca teljes közterület
Kőris utca teljes közterület
Radó Kálmán tér teljes közterület

A póttagok szükség szerint, a jelöltek és jelölő szervezetek általi delegálás függvényében a képviselő-testület által meghatározott 
sorrendben kerülnek bevonásra.  Répcelaki Helyi Választási Iroda

TÁJÉKOZTATÓ A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK SZEMÉLYI 
ÖSSZETÉTELÉRÕL ÉS AZ UTCÁK SZAVAZÓKÖRÖKBE SOROLÁSÁRÓL
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A KÖLTSÉGVETÉS ÉS AMI 
MÖGÖTTE VAN

A költségvetés készítésekor mint min-
dig, most is figyelembe vettük Répce-
lak Város Önkormányzata Gazdasági 
Programját, a költségvetési koncepciót.
2018. évre nagyrészt változatlan szer-
vezeti, intézményi hálózattal, bevételi 
és kiadási struktúrával kalkuláltunk. 
A 2016. évben alapított Répcelaki Vá-
rosgazdálkodási Nonprofit Kft. mű-
ködési területe egyre bővül, az ehhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételek 
biztosítása szükséges.
Gazdálkodásunkat 2018. évben is a kö-
telező önkormányzati feladatokat ellátó 
intézmények működőképességének a 
takarékossági szempontok figyelembevé-
telével történő megőrzése, a város fejlő-
dését szolgáló fejlesztések előkészítése, el-
indítása és megvalósítása határozza meg. 
Számos – pályázati támogatással meg-
valósuló – fejlesztési és működési pro-
jekt kezdődik el, illetve valósul meg a 
költségvetési évben.
Az idei évben rekordnagyságú a költség-
vetés főösszege, 2.875.041 eFt. Ez a kép 
azonban egy kicsit torz, ugyanis tartal-
mazza a pályázati támogatással megva-
lósuló projekteket is, amelyek összege 
2.107.656 eFt. Ebből is a legmagasabb 
összeggel a szennyvízelvezetési és keze-
lési projekt szerepel 1.540.566 eFt-tal.
Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit 
döntően saját adóbevételeink nagysága, 
az előző évben képződött maradvány, 
a központi feladattámogatási rendszer, 
valamint kiemelkedő jelentőséggel a 
pályázati támogatások határozzák meg.
A helyi önkormányzatok központi fi-
nanszírozása 2018. évben is – a korábbi 
években kialakított – önkormányzati 
feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú 
támogatási rendszerben történik. 
Idei évre feladatellátásunk alapján köz-
ponti támogatásként 206.001 ezer Ft 
illetne meg bennünket, azonban a tele-
pülés iparűzési adóerő-képessége miatt 
a beszámítás összegét figyelembe véve 
ténylegesen 112.092 ezer Ft állami 
hozzájárulásra számíthatunk. A kiesett 
93.909 ezer Ft-ot az iparűzési adóból 
kell pótolnunk. 
A gépjármű adóból 60% továbbra is 

az államot illeti meg, az önkormányzat 
helyben maradó része 40%. 
Helyi adók esetén adótétel változással 
nem számoltunk. Iparűzési adóbevétel-
ből 320 millió Ft-ot terveztünk, mely 
közel azonos a 2017. évben befolyt 
bevétellel. Építményadóra tervezett 17 
millió Ft összegű előirányzatunk, amely 
1,5 millió Ft-tal meghaladja a tavalyra 
tervezett előirányzatot. 
Költségvetésünkben biztosítottuk az 
önkormányzati feladatellátáshoz szük-
séges működési kiadásokat és az önként 
vállalt feladatok finanszírozását. A mű-
ködési kiadások meghatározásakor a 
takarékos, hatékony gazdálkodás elvét 
igyekeztünk érvényre juttatni. 
Ellátottak pénzbeli juttatásának keretét 7 
millió Ft összegben határoztuk meg. To-
vábbra is célunk, hogy az önkormányzat 
szociális rendeletében meghatározott jut-
tatások, valamint az egyedileg bevezetett 
támogatási jogcímek: újszülöttek támo-
gatása, karácsonyi segély kifizetéséhez 
szükséges források az idei költségvetés-
ben is biztosítottak legyenek.
Civil szervezetek támogatására 43.075 
ezer Ft-ot biztosítottunk. A keretszám 
10 millió Ft összegben tartalmazza a 
Répce Sportcsarnok működtetésének 
egész éves támogatását.
Az evangélikus és katolikus egyház fel-
halmozási kiadásainak támogatására 
1.100 ezer Ft-ot különítettünk el, va-
lamint terveztük a választási ciklusra 
megállapított, de még fel nem használt 
8 millió Ft felhalmozási célú támogatást 
is. Az első lakáshoz jutók támogatását 
szolgáló vissza nem térítendő támoga-
tás, illetve kamatmentes kölcsön keretét 
változatlanul 6-6 millió Ft összegben 
határoztuk meg. 
Az egyéb működési célú kiadások része-
ként kell meghatározni az általános és 
céltartalékot.
Tartalékként összesen 101.883 ezer Ft-ot 
képeztünk, melyből az általános tartalék 
27 millió Ft, a céltartalék 74.883 ezer Ft. 
2018. évre önkormányzatunk a Stabilitá-
si tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető fejlesztési célt nem tervez. 
Remélem az anyagot olvasva sikerült 
egy kicsit közelebb hozni Önökhöz 
Répcelak Város 2018. évi költségvetését!

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONI-
KUS ÜGYINTÉZÉSRÔL

Répcelak Város Jegyzője tájékoztatja a 
lakosságot, hogy 2018.01.01-től Répce-
lak Város Önkormányzata elektronikus 
ügyintézést biztosítási kötelezettségének 
– a törvényi előírások alapján – az általa 
használt központi nyilvántartási rend-
szer által (továbbiakban ASP) lefedett 
ügytípusok esetében az ASP rendszeren 
keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgálta-
tási felülete az Önkormányzati Hivatali 
Portál, melyet az ügyfelek Répcelak vá-
ros hivatalos oldalán keresztül érhetnek 
el: www.repcelak.hu/e-ugyintezes/.
A portál mindenki számára elérhető 
funkciói:
– Ügyindítás: Az önkormányzat ál-
tal közzétett űrlapok segítségével vagy 
e-Papír szolgáltatással. 
– Ügykövetés: Lehetőség van az elekt-
ronikusan indított ügyek státuszát nyo-
mon követni.
– Adóegyenleg-lekérdezés: Helyi adó-
hatósághoz kapcsolódó szolgáltatás, 
azok számára, akik szerepelnek a helyi 
adóhatósági nyilvántartó rendszerben. 
A szolgáltatások egy része (pl elektroni-
kus nyomtatványbeküldés, adóegyen-
leg-lekérdezés) ügyfélkapus regisztráció-
hoz kötött és bejelentkezés után vehető 
igénybe!
Az idei jogszabályi változásokkal kapcso-
latban felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény (További-
akban Eüsz tv.) 9. §. 1.aa pontja alap-
ján a gazdálkodó szervezetek számára 
2018.01.01-től kötelező az elektronikus 
ügyintézés. Az Eüsztv. 108 §. (6a)-(6b) 
bekezdése (átmeneti szabály) alapján 
2018. december 31-ig a cégkapu regiszt-
rációra kötelezettek továbbra is használ-
hatják a gazdálkodó szervezet nevében 
eljáró természetes személy ügyfélkapu-
ját (ügyvezető, képviseleti jogosult). Az 
Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézés-
re kötelezett szervezetek 2018.01.01-ét 
követően papír alapon ügyindító doku-
mentumot nem nyújthatnak be, illetve a 
részükre kiküldésre kerülő dokumentu-
mok is cégkapus vagy ügyfélkapus elér-
hetőségre kerülnek kézbesítésre!
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Új évad, új programkínálatok, de a kiszá-
míthatóság, bizonyos állandóság mezsgyéjén!

A kultúra napján, az Irodalmunk 
gyöngyszemei sorozatunkkal nyitot-
tuk meg a 2018. évet. Varga Richard 
előadóművész igazi gyöngyszemeket idé-
zett meg! Ady, József Attila, Nagy László, 
Weöres Sándor…. és saját megzenésített 
versei előadásával bűvölte el a Galéria 
„telt házas” közönségét. Irodalmi nagysá-
gaink közül Kölcsey Ferencről dr. Fűzfa 
Balázs irodalomtörténész, Radnóti Mik-
lósról Gerbert Judit színművész előadását 
várhatjuk. Terveztünk még beszélgetős, 
könyvbemutatós programokat is.

A Répcelaki Szabadegyetem soroza-
tunkban továbbra is egy-egy tudományág 
kiemelkedő eredményét, személyét szeret-
nénk bemutatni. Tervezéskor figyelembe 
vettük a településünkhöz kapcsolódó té-
mákat. Az első előadás – dr. Ilon Gábor: 
A Répce-völgye őstörténetének szerepe a 
Kárpát medencében – óriási sikert aratott. 
Reméljük, hasonlóan nagy lesz az érdeklő-
dés az elkövetkező programoknál is, hisz 
az érdekes témák, a neves előadók garan-
ciát jelentenek az igényes kikapcsolódásra.

A Galériában Tavaszváró címmel 
Molnár Ibi festőművész alkotásaiban 
gyönyörködhetünk. A nagysikerű, baráti 
hangulatú megnyitóhoz nagymértékben 
hozzájárult, hogy a köszöntőt Nagy Fe-
rencné elnökhelyettes – aki jó barátja a 
művésznek – mondta. Irénke nagy hoz-

A TOP 2-1.2.-15-VS1-2016-00010. 
számú, a butiksor komplex városképi fej-
lesztését eredményező projekt kísérőren-
dezvényeként a művelődési otthon szer-
vezésében környezetvédelmi program 
indul városunkban. A projekt elsődleges 
célja a környezettudatosság növelése a 
lakosság körében, gyakorlati példákon, 
ismeretterjesztő anyagokon, kiadványo-
kon keresztül tovább mélyíteni a kör-
nyezetvédelmi ismereteket. A program 
kiemelt figyelmet fordít a környezeti 
nevelésre, mely során a legkisebbektől az 
idősekig mindenki talál magának és csa-
ládjának olyan tevékenységet, amelyben 
a természetes anyagok, környezetbarát 
eszközök, környezettudatos játékok ke-
rülnek a figyelem középpontjába.

A nyitórendezvényre ez év március 
23-án a Víz világnapja alkalmából a 
répcelaki piacon kerül sor. A Csapvizet 
igyunk vagy palackosat? című kampány 
játékos környezetvédelmi „fogadalom-
tételre” is ösztönzi a lakosságot. Az ez 
évi Répcelaki Fesztivál is környezetvé-
delmet szolgálja, kiállítás, zöld könyv-
tár, ökojátszóház, újrahasznosított anya-
gokból foglalkozás várja a látogatókat. 
A projekt zárásaként többféle tematikus 
tanácsadás lesz.

A rendezvényeken kívül pályázatokat 
is tartalmaz a program. A gyermekeket 
rajzverseny, a felnőtteket a Tiszta, virágos 
Répcelakért! verseny várja. Az események 
részleteit, a felhívások részleteit, a progra-
mok pontos tartalmát keressék a Répce 
TV képújságában és az esemény hivatalos 
oldalán: facebook/zoldvarosrepcelak. Az 
oldalon a kampány esemé-
nyein túl a környezet-
védelemhez kap-
csolódó hírek és 
érdekességek 
is olvashatók 
lesznek.

záértéssel kalauzolta a jelenlévőket a gyö-
nyörű csendéletek, tájképek, életképek 
között, így bizonyította a festőnő hitval-
lását. „Festek alázattal szabadban télen és 
nyáron, várva a csodákat: a fényt, esőt, 
havat, csillogó pocsolyákban tükröződést 
és reggeli zsongást. Tisztelem a hagyomá-
nyos illetve örök alapértékeket: szép, jó, 
igaz szerint alkotni.” Kilenc alkalommal 
hívjuk majd még Önöket a Galériába 
nevesebbnél nevesebb művészek bemu-
tatkozására. Az egyik legkiemelkedőbb 
tárlat a fesztiválkor lesz, Garas Kálmán 
fotóművész Életmű kiállítása. Az előtér-
ben továbbra is helyet kapnak a művésze-
ti iskolások alkotásai, a műsort általában 
a zenetagozatos diákok adják.

A komolyzenei élmény nyújtását a 
Legyen a zene mindenkié sorozatunk 
szolgálja. Továbbra is szeretnénk legalább 
négy alkalommal nívós élőzenei műsort 
szervezni, de ehhez anyagi forrás, pályázati 
lehetőség is szükséges. Március végén a ka-
tolikus templomba hívunk minden ked-
ves érdeklődőt, aki a komolyzenét kedveli, 
a komolyzene varázsával ismerkedik.

Az Ümmögő együttes színvonalas 
fellépéseivel továbbra is népszerűsíti a ma-
gyar népi kultúra szépségét, sokszínűségét. 
A környező települések ünnepi alkalmain 
szívesen látott, keresett szereplők. A lelkes 
kis csapat örömmel fogad be soraiba nép-
táncot kedvelő, tanulni vágyó fiatalokat. 
Répcelak Város Önkormányzatának kö-
szönjük a bizalmat, az anyagi támogatást!

Bízunk abban, hogy kulturális tevé-
kenységünk, programkínálatunk sokak 
tetszését elnyeri – ezt a rendezvényeinken 
való megjelenéssel kifejezésre juttatják – 
így hozzájárulhatunk városunk töretlen 
fejlődéséhez, az élhető kisvárosi arculathoz.

Nyitott Tér KKE vezetősége 
nevében: Mészáros Imréné elnök

A NYITOTT TÉR KKE HÍREI
„A műveltség nem statikus ál-
lapot, amibe egyszer belekerül 
az ember, és élete végéig abban 
leledzik. A műveltség folyamat, 
amelynek fenntartása állandó 
energiabefektetést igényel.”

(Simonyi Károly)

ZÖLD VÁROS RÉPCELAK

Répcelak Város Önkormányzata 2018. 
január 3-tól biztosítja a diétás ebédet a 
Répcelaki Százszorszép Óvodába és a 
Répcelaki Móra Ferenc Általános Isko-
lába járó négy glutén érzékeny gyermek 
részére. Az ételt a budapesti székhelyű 
Elamen Zrt. szombathelyi egységétől 
vásárolja és a Városüzemeltetési Kft. 
szállítja naponta az óvodába.

A tavalyi év végén a Magyar Általá-
nos Orvosok Tudományos Egyesülete 
megalakulásának 50. évfordulója alkal-
mából megrendezett jubileumi ünnep-
ségén „Címzetes főorvos”-i címet ado-
mányozott Dr. Kovács Edith és Dr. 
Gombay Csongor háziorvosoknak.

--------------------------------
A március 15-i ünnepség keretében 
Répcelak Város Önkormányzata Rép-

celak városért díszoklevelet adomá-
nyozott Molnár Árpád és Varga Jenő 
részére.

--------------------------------
Répcelak Város Önkormányzatának 
Kép viselő-testülete Boros Ferencet 
„Vas megye Kulturális Szolgálatá-
ért Díj”-ra terjesztette fel. A díj átadá-
sára a március 15-i megyei ünnepség 
keretében került sor. 

GRATULÁLUNK! GLUTÉNMENTES ÉTKEZTETÉS
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A répcelaki Mentőállomáson tűzoltó-
ink az évi szokásos és kötelező elsőse-
gélynyútó gyakorlaton, továbbképzésen 
vettek részt. Külön köszönjük Baranyai 
Tibor mentőállomás-vezető mindenko-
ri folyamatos és szakszerű segítségét!

Az NEA pályázat keretén belül 
10 db új védősisakot és 1 garnitúra 
védőruhát tudtunk beszerezni, közel 

1,5 millió Ft értékben. Megjegyzem, 
hogy minden a tűzoltókra vonatkozó 
pályázaton indulunk, mert csak ezáltal 

van lehetőségünk eszközeinkben a szin-
tentartást biztosítani. Horváth Gyuláné

önkéntes tűzoltó

HÍREK A RÉPCELAKI TÛZOLTÓSÁGRÓL
A répcelaki óvoda Csicsergő cso-
portja látogatott el tűzoltóságunk-
ra ez év februárjában. A látogatás 
alkalmából megismerkedtek a tűz-
oltók napi munkájával, felvehet-
ték a védőfelszerelésinket, kipró-
bálhatták a tűzoltási eszközeinket, 
és nagyon nagy érdeklődéssel 
szemlélték tűzoltóautóinkat.

Most még hó borítja be a répcelaki ha-
tárt. Nagyon szép így, és a hótakaró 
kimondottan jót tesz a vetéseknek, de 
nagyon várjuk a tavaszt. A gazdák elvé-
gezték a fejtrágyázást és jön a többi mun-
ka: talaj-előkészítés, tavaszi árpa, tavaszi 
búza vetése, talán a Répcelaki Hírmondó 
megjelenésekor zömében ezeken a mun-
kákon is túl lesznek a gazdák, majd áp-
rilisban a napraforgó, utána a kukorica 
vetése következik. 

Az elmúlt időszakról:
Jó hangulatú 2017. évi búcsúztatót 

tartottunk karácsony előtt. Az év elején 
két szakmai összejövetel is volt, ahol ve-
tőmag-forgalmazó és vetőmag-előállító 
cégek mutatkoztak be. Januárban, im-
már hagyományosan, részt vettek a gaz-

dák Budapesten az AGROmashEXPO 
Mezőgazdasági Gépkiállításán. 

Februári gyűlésünkön meghatároz-
tuk a 2018. évi költségvetésünket és a 
tervezett programokat. Sok érdekes ese-
mény lesz, például ellátogatunk a Péti 
Nitrogénművekhez, vagy Soproni Sör-
gyárba. Ősszel elmegyünk a Bábolnai 
Napokra, utána az Ászári borvidéken a 
szőlőtermesztésről hallgatunk meg előa-
dást, és ha már ott vagyunk, megkóstol-
juk a helyi borokat is.

A Répcelaki Gazdakör készül a meg-
alakulásának 25. évfordulójára is. Ennek 
az időpontját november végére tervezzük.

Végül, kérünk mindenkit, hogy a sze-
mélyi jövedelemadója 1%-val szíveskedje-
nek támogatni a Gazdakör Répcelak egye-
sületet. Adószámunk: 18 881846-1-18.

Azért dolgozunk, hogy a répcelaki 
és környékbeli mezőgazdasági területek 
korszerűen, a talaj termőképességének 
fenntartásával legyenek megművelve.

Tisztelettel:
dr. Németh Kálmán elnök

Gazdakör Répcelak

FELÉBRED(T) A HATÁR
A múlt idő jelét azért tettem zárójel-
be, mert amikor a cikket írom (már-
cius legelején), még nem ébredt fel 
a határ. Úgy gondolom, mire az 
írásom megjelenik, már süt a nap, 
és az időjárás is az évszaknak meg-
felelő lesz. 

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Szutor István és Varga Bernadett  
leánya Hajnal

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Bukta Tibor és 
Pénzes Zsanett Kornélia

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Balhási Imréné
Béres Endréné

Horváth Béláné
Németh Jenő István

Szakács József
Szanyi Árpádné

Tóth György
Veiczer József

A Csicsergő csoport látogatása a Tűzoltóságon
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A csoportba kezdő, haladó, amatőr és 
profi varrónők járnak. Van köztünk 
óvónő, egészségügyi dolgozó, varrónő, 
banki ügyintéző, vezető beosztású alkal-
mazott, gyári munkás. Többen közülük 
már nyugdíjasok. Sokat kérdezünk és 
sokat tanulunk egymástól. Az új tagokat 
is meglepi az az önzetlen segíteni akarás, 
ahogyan a fortélyokat, a kellékeket, az 
alapanyagokat, a sablonokat, a szaklapo-
kat egymás között cserélgetjük. Megbe-
széljük, hogy az előző hetekben ki mit 
készített (táskát, asztalterítőt, párnát, 
bábfigurát, gyermekjátékot), mit látott az 
interneten (még nem ismert technikákat, 
érdekes szabásmintákat, akciós terméke-
ket), milyen tervei vannak: kinek (unoká-
nak, munkatársnak, rokonnak, betegnek) 
milyen alkalomra, milyen anyagokból, 
milyen technikával, mit (kitűzőt, könyv-
borítót, ágytakarót, faliképet) fog varrni. 

Bár nincs ünnepi beszéd, nincs 
nyomtatott meghívó, de a hangulat ün-
nepi. Fényképek készülnek, elismerő 
szavak hangzanak, pedig „csak” a mi kis 
csoportunk, a Tőzike Foltvarró Szakkör 
tagjai találkoznak. Kevés annál inspirá-
lóbb gondolat van, mint amikor a „szak-
mabeliek” – akik tudják, mily sok öltés, 
hány óra figyelmes munka szükséges egy-
egy darabhoz – megdicsérik valakinek a 
pontosságát, az esztétikus színválasztást, a 
kreativitást, az igényes kivitelezést. Pilla-
natok alatt olyan a hangulat, mint valaha 
a tollfosztásban lehetett. Talán ott is így 
kezdődtek a mondatok: Tudjátok-e,…? 
Hallottátok-e,..? De itt szinte minden 
gondolat a foltvarráshoz, a patchworkhöz 
kapcsolódik. 

A csoport nem egy elszigetelt, önmaga 
szórakoztatására alakult társaság. A me-
gyén belül és távolabbi helyeken is bekap-
csolódtunk sokféle programba. 2017-ben 
közös varráson vettünk részt Nyőgérben 
és Tatabányán. Október végén Keszthe-
lyen, a Régiós Kiállítás keretében többféle 
technikában is növeltük jártasságunkat 
(szalagfűzés, szabad gépi tűzés). Sok meg-

HUSZONKÉT ÉVE NYÍLÓ TÕZIKE

hívást is kapunk. Hagyományosan részt 
veszünk Szombathely oladi városrészén 
az évenként megnyíló kiállításon, és év-
ről évre bemutatkozunk a Laki Kalinkó 
idején a helyi és az idelátogató közönség-
nek. Egy-egy kiállítás alkalmával mindig 
a bőség zavarával küzdöttünk, ezért most 
már tematikus kiállításokat hirdetünk 
meg. Tavaly az Emlékeim címmel, idén 
a Szívem csücske gondolatkörhöz illő tár-
gyakban gyönyörködhetnek a látogatók. 
Ahogy egy gondos háziasszony, egy jó 
kertész örömmel mutatja vendégeinek a 
virágait, a növényeit, ugyanúgy mi is lel-
kesen fogadjuk az érdeklődőket. 

Néhányan az ország különböző 
pontjain tartott tanfolyamokon (Szom-
bathelyen), táborokban (Szekszárdon, 
Bázakerettyén) is részt vettek. Az elmúlt 
években több alkalommal szervezett a ve-
zetőség itt, Répcelakon is „varrós napot” 
országosan ismert oktatókkal, amelyekre 
a megye több csoportjából is érkeztek ta-
nulni vágyók. 

Az egyik legjellemzőbb ismérve a cso-
portnak az önzetlenség, a segíteni akarás. 
2017-ben a Magyar Foltvarró Céh Hír-
foltok c. folyóiratának felhívására három 
– sok apró részletből, minden ujjbegynyi 
helyen szépen kidolgozott –, faliképet 
varrtak a vállalkozó asszonyok. A sok 
száz órányi munkával készült meseszép 
alkotásokat helyi gyermekintézmények-
nek ajándékoztuk. Szombathelyről egy 
szociális otthonból érkezett kérés a régió 
foltvarróihoz, és mi az elsők között ado-
mányoztunk munkáinkból. A hegyfalui 
idősek otthonában örömmel fogadták 
bemutatkozásunkat. Megígértük az ott-
hon vezetőinek, hogy a folyosói padokra 
idén márciusban új párnákat varrunk. 
A kiállítás után Nyitrai Klára azt a Man-

Kéthetente kedden délután ki-
sebb-nagyobb táskával a kezünk-
ben igyekszünk a művelődési ház 
egyik termébe, ahol öt óra után né-
hány perccel minden alkalommal 
néhány percnyi előkészület után 
mini kiállítás nyílik. 

dala-képet adományozta a lakóknak, 
amelyet 2011-ben egy Németországban 
megjelenő szaklap, a Pachworkideen is 
méltatott. A csoport büszke Skultétyné 
Szabó Erika munkáira is, amelyekkel ő is 
több kiállításon és a németül megjelenő 
Pachwork Magazinban is bemutatkozott. 

A karitatív tevékenység 2018-ban 
is folytatódik, és már készülnek az idei 
kiállítási darabok is. Ebben az évben is 
számos újdonságot tervezünk. Nagy se-
gítség a munkához, hogy a művelődési 
ház helyet biztosít, a könyvtárban pedig 
található folyóirat és többféle szakkönyv 
is ehhez a meglehetősen ritka hobbihoz. 
Csoportunk e helyen is köszönetet mond 
az önkormányzati támogatásért. 

Ha azt kérdeznénk egy foltvarrótól, 
hogy mit jelent számára ez a tevékenység, 
nem a szavaival fejezné ki legkönnyeb-
ben, hanem a keze alól kikerült tárgyak-
kal, mert ezekben benne van, hogy ez egy 
hasznos szenvedély, ami megadja az al-
kotás örömét, a többiekkel való együttlét 
élményét. Jó érzés, hogy egyedi ajándékot 
adhatunk, és az sem lényegtelen, hogy 
szellemi felüdülést is biztosít, hiszen egyre 
bonyolultabb alkotások kerülhetnek ki 
kezünk alól. 

Répcelakon 1996 óta, 22 éve nyílik 
a „Tőzike”. Néhányan az alapítás óta fo-
lyamatosan hódoltak szenvedélyünknek. 
Őket és csodaszép alkotásaikat sokan is-
merik. Mindig voltak a szakkörben kez-
dők, új csatlakozók, kimaradók. Jelenleg 
15-16 aktív tag tartozik ehhez a kis közös-
séghez. Igyekszünk szerényen, szorgosan, 
igényesen alkotva az ország több pontjára 
– virtuálisan pedig a határon túlra is – el-
jutni. Ezzel nemcsak szakkörünknek, ha-
nem városunknak is jó hírét visszük. 

Tőzike Foltvarró Szakkör
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A rendszeres mozgás, az egészséges táplál-
kozás már gyermekkorban elengedhetet-
len. Az óvodás évek azok, amikben ezek 
a leginkább taníthatók. Ez az időszak 
döntő szerepet tölt be, mivel amit tőlünk 
elsajátítanak, azt viszik tovább magukkal 
az iskolapadba, és az önálló életbe. 

Ilyenkor a mozgáskoordináció kiala-
kulása rohamosan fejlődik. A szakembe-
rek szerint nemcsak a fizikai adottságait, 
hanem a gyermek egész személyiségfej-
lődését meghatározza az, hogy mennyit 
mozoghatnak. Fontos, hogy már pici 
kortól kezdve biztassuk és lelkesítsük, 
hogy szabadon mozogjon, adjunk moz-
gásszabadságot.

Az óvodás kor, alapozó korszaknak 
tekinthető. Engedjük őket játszani, mo-
zogni!

A mozgás által olyan reflexek, kap-
csolatok épülnek ki az idegrendszerben, 
melyeket később más környezetben, 
más relációkban is működtetnek. A láb 
ügyesítése a kezet is ügyesebbé teszi. 
Számolunk, emlékezünk a feladatra, tá-
jékozódunk a téri irányok rengetegében, 
megismerjük testünket, annak funkcióit.

IZGÕ-MOZGÓ GYEREKEK
Ugráljatok, bukfencezzetek, labdázzatok!

Ezzel az ábrával tudnám szemlél-
tetni, hogy a mozgás siker, élmény az 
óvodás számára. A gyermek játszik, mo-
zog, közben gondolkodik, használja az 
eszét, együtt van a többiekkel, használja 
a testét – hogy jól érezze magát – hogy 
tanuljon.

Nem az a fontos, hogy minden gyer-
mek aktív sportoló legyen, vagy hogy ne 
nézzék a tévét, vagy ne játszanak a szá-
mítógépen, hanem az egészségük érde-
kében szeressék meg és legyen az életük 
része a mozgás.

Ezáltal nyugodtabbak, kiegyensú-
lyozottabbak, céltudatosabbak lesznek. 
Az óvodában szervezett csapatjátékok 
és versenyek során megtanulják, hogy 
mit jelent győzni és vesztesnek lenni, 
így amellett, hogy javul önbecsülésük, 
megtanulnak együttműködni és sport-
szerűen játszani. Rengeteget fejlődik 
problémamegoldó, logikus gondolko-
dásuk, kitartóbbak lesznek.

Kezdeményezőkészségüket, találé-
konyságukat és önállóságukat is fejlesz-
ti, hiszen meg kell tanulniuk megállni 
a helyüket egy közösségben. Érdemes 
kipróbáltatni a 3-6 éves gyerekekkel 
többféle sportágat, hogy melyikre fogé-
kony, így dőlhet el igazán mit szeretne a 
későbbiekben szívesen sportolni.

Répcelakon is sok lehetőség nyílik 
óvodásoknak a különböző sportágak 

kipróbálására (gimnasztika, kötélugrás, 
karate, labdás játékok (Pattogó, mozgás-
kotta, foci, tánc). A gyermekek értelmi 
funkciójának fejlesztésére a mozgáskot-
tát szeretném bemutatni. E tevékenység 
során kiemelt jelentőséget kapnak:
–  a kognitív (értelmi) funkciók melyek az 

összetett mozgások elengedhetetlen felté-
telei;

–  a szándékos, feladatra irányuló figyelem;
–  az emlékezeti funkciók, megőrzése, ak-

tiválása;
–  a téri vizuális, tájékozódási funkciók;
–  a mozgásos mintamásolás képessége;
–  a szándékos cselekvés szervezése, indítás 

és lefuttatás képessége;
–  a nyelvi funkciók jelentősége.

De az is fontos, hogy mi magunk is 
szervezzünk sportos családi programo-
kat. Például hétvégi kirándulásokat, kö-
zös játékokat a szabadban.

Annak érdekében, hogy segítsük 
gyermekünk fejlődését illetve egészség-
tudatos magatartását (a jó időt várva) 
lassan itt az ideje elővenni a biciklit, a 
görkorcsolyát, a tollasütőt és a túraba-
kancsot. 

Gyerünk ki a szabadba, az óvodá-
ban, a családdal, hiszen nincs is jobb, 
mint egy élményekkel és mozgással teli 
közös óvodai vagy családi program.

Németh Mónika
óvodapedagógus

„Ha nem repülhetsz, fuss!
Ha nem futhatsz, menj!
Ha nem mehetsz, csússz!
De bárhogy is legyen: mozogj!”

játszik,
mozog

hogy  
tanuljon

gondolkodik,  
használja az eszét  
(kognitív tevékenység)

együtt van  
a többiekkel  
(szocializáció)

használja a testét  
(motorizáció)

hogy jól  
érezze magát
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Az idén óriási volt a megtanulandó 
anyag. Ezek a következő voltak:
–  Az összes magyar olimpiai aranyérmes 

sportoló eredményei, és életrajza.
–  A Téli olimpiák magyar vonatkozású 

eredményei életrajzokkal együtt (1-6. 
helyezés).

–  Az 1928-as Amszterdami olimpia ma-
gyar vonatkozású eredményei a verseny-
zők életrajzával együtt (1-6. helyezés).

–  Magyar ökölvívók az olimpiákon az 
életrajzokkal együtt (1-6. helyezés).

Maga a verseny a megszokott mó-
don zajlott. Az internetes fordulók után 
az országos elődöntő Körmenden volt. 
Itt nagyon szoros verseny után éppen-
hogy leszorultak a répcelaki gyerekek 
a dobogóról, de ezzel az eredménnyel 

3. HELYEZÉS A DR. MEZÔ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIÁN

is sorozatban negyedszer is bejutottak 
a Tatán rendezett nyolcas döntőbe. Itt 
a lexikális tudás mellett más erősségei-
ket is megmutathatták a tanulók. Több 
más mellett nagy szükség volt például 
halmazelméleti tudásukra is. Tíz hosz-
szabb-rövidebb feladatot kaptak a gye-
rekek. Már az első forduló után a har-
madik helyre kerültek a nagyon kitartó, 
szorgalmas répcelaki diákok, amit nagy 
örömünkre a verseny végéig meg is tar-
tottak. A négytagú csapat eredményé-
nek értékét növeli, hogy ők tapasztalat 

nélkül, először vettek részt ezen a ver-
senyen. A gyerekek jövőre is szeretné-
nek részt venni a megmérettetésen, ami 
örömteli, mert azt jelzi, hogy jól érezték 
magukat, és szeretnének még többet 
tudni olimpiai példaképeinkről. 

A nagy dicséretet érdemlő csapatta-
gok nevei:

Linter Dorka 7.b
Király Krisztián 6.a
Kiss Attila 7.b
Varga Dániel 7. b
Felkészítő tanár: Szabó Róbert

Az elmúlt három év sikeres szerep-
lései után a 2017/18-as tanévben is 
nevezett a Répcelaki Móra Ferenc Ál-
talános Iskola és AMI a dr. Mező Fe-
renc Szellemi Diákolimpiára, amely 
egy olimpiatörténeti vetélkedő. 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2017. ÉVRÕL
2. Az alapítvány célszerinti tevékeny-
ségére vonatkozó beszámoló

Az Egészséges Gyermekeinkért Ala-
pítvány célja, hogy ösztönözze az em-
bereket, azok csoportjait, közösségeit, a 
jogi és nem jogi személyeket a répcelaki 
általános iskolában tanuló gyermekek 
testi és lelki egészségének megőrzésére, 
támogassa az ezzel összefüggő kezdemé-
nyezéseket.

Alapítványunk célszerinti tevékeny-
ségei közül a kuratórium 2017-ben az 
egészségmegőrzés témára helyezte a 
hangsúlyt. Támogattuk az 1-8. évfolya-
mon megvalósuló sportnapot, illetve 
az egészségnevelési hónap programjait. 
Fontosnak érezzük a testi egészség mel-
lett a lelki egészségmegőrzést is, a hagyo-
mányos Móra-témahét programjainak 
támogatását. Ebben az évben megtör-
tént a nagyon rossz állapotban lévő, bal-
esetveszélyes, nehezen tisztítható folyo-

sói szekrények felújításának befejezése a 
D épület 2. emeletén és a földszinten. 

Mint minden évben, így 2018-ban is 
elkészítettük alapítványunk közhasznú-
sági beszámolóját, melyet elfogadása után 
ismertettünk a szülőkkel, közzétesszük 
újságban. A februári szülői értekezlete-
ken megköszöntük a támogatást, illetve 
tájékoztattuk a szülőket az Alapítvány 
2017-ben végzett tevékenységéről. Szülői 
körlevelekben és a helyi tv-ben kértük a 
lakosságot, támogassák alapítványunkat 
adójuk 1 %-val. Alapítványunk céljainak 
megvalósulása érdekében sok ember kö-
zös összefogással tevékenykedett. 

Alapítványunk kuratóriuma kö-
szönetét fejezi ki támogatóinak, min-
denkinek, aki munkájával, anyagi 
támogatásával segítette céljaink meg-
valósítását. 

Varga Zoltánné
kuratóriumi tag

Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány 
Répcelak, József A. u. 32.
Adószáma:18885259-1-18

1. Számviteli beszámoló
Az alapítvány 2016. december 31-i záró egyenlege:
 780.913Ft
Bevételek összesen 2017-ben: 1.551.355 Ft
Kiadások összesen 2017-ben: 1.546.165 Ft
Záró egyenleg 2017. december 31-én: 786.103Ft
Bevételek megoszlása:
Répcelak Város Önkormányzatának támogatása: 
800.000 Ft 
APEH SZJA 1%-ának jóváírása: 451.354 Ft 
Magánszemély támogatása 60.000 Ft 
Alapítványi est, adomány 200.000 Ft 
VJS TRANSZ támogatás 20.000 Ft
RITMO támogatás 20.000 Ft
Kamat 1 Ft
  Összesen: 1.551.355 Ft
Kiadások:
- beépített szekrények felújítása: 1.323.500 Ft
- egészségnevelési hónap támogatása: 65.998 Ft
- Epson ballaszt tápegység (projektor javítása): 66.645 Ft
- fitneszterem festéséhez anyag: 13.860 Ft 
- Móra-nap rendezvényei: 19.332 Ft
- sportnap: 22.045 Ft
- orvosi szoba dekorfesték: 11.130 Ft 
- d-sub kábel:  3.340 Ft
- Domain név: 3.366 Ft, 
- számlavezetési költségek: 16.949 Ft
 Összesen: 1.546.165 Ft
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Amikor családom történetét kutatva 
nagyanyám testvérének, Novák Teréz 
férjének, a földbirtokos Barthodeiszky 
Istvánnak a nyomait kerestem 
Répcelakon, először tárgyi emlékekre 

BARANYAI LENKE: ID. ÉS IFJ.BARTHODEISZKY ISTVÁN NYOMÁBAN
Kivonat a Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2018./ I. számában megjelenő tanulmányból

bukkantam. Márvány obeliszkje a 
temetőben áll egy körül kerített helyen. 
A talapzat felirata dagályos, valószínű 
özvegye rajongását fejezi ki az 1848-
as katonatiszt iránt. Kastélyának 
azonban nyoma sincs, sem Virág 
Zsolt Vas megye kastélyait ismertető 
lexikonjában, sem a mai köztudatban. 
Egy 1820- ban keltezett, piéta szobor 
állításáról szóló, és négy Barthodeiszky 
által aláírt okiratban szerepel a kastély. 
A Fölséges Úristen iránt köteles 
hálaadásul laki kastélyunk alsó részén 
a Fájdalmas Szűz tiszteletére kőből 

faragott statuát emelünk. 1 Nem volt 
könnyű, de végül sikerült a szobrot 
megtalálni, ugyanis az idők folyamán 
áthelyezték. Ma a régi sajtgyár volt 
KISZ-háza előtt áll.

Végül Barthodeiszky István házassági 
anyakönyvi bejegyzésénél szereplő 
házszám alapján találtam meg az 1857. 
évi kataszteri térképen, a település végén 
álló L alakú udvarházat. Szórádi Enikő, 
a répcelaki művelődési ház vezetője 
derítette ki, hogy az 1950-es években 
orvos lakás és rendelő volt az épületben. 
Egy 1985-ben készült képet is 
felkutatott, és lefotózta mai állapotában 
a házat. Az utolsó lakó a családból ifjabb 
Barthodeiszky István leánya, férjezett 
Szigethy Béláné volt, ezért ma a házat 
Szigethy- házként ismerik.2

A sokágú, morva eredetű család a 
18. sz. első felében házasság révén került 
Magyarországra. Birtokokat szereztek 
Sopron és Vas megyében, és megkapták 
a rátki és salamonfai előnevet. I. 
Barthodeiszky Józsefnek (1787-1852) 
és Forveille Anna őrgrófnőnek (1797-
1857) négy fia és két lánya (Klementina 
és Róza) született. A legidősebb fiú, 
István, (1824-1902) Répcelakon volt 
birtokos. Kb. 200 holdon gazdálkodott. 
15 évesen katona lett, ott végezte el a 
műszaki hadapródiskolát.3 A második 
fiú, József (1826-1863) 37 éves korában 
meghalt, nőtlen volt. Gyula 

(1828-1899) jogot tanult, kúriai 
bíróként tevékenykedett, a szintén 
jogvégzett Imre

(1830-1887), a legkisebb fiú 
pedig előbb bírósági írnok, majd 
országgyűlési képviselő lett1887-ben.4 

István a hadapródiskola elvégzése 
után hivatásos katonaként szolgált a 
császári és királyi I. sz. lovasezredben. 
1845-ben szerzett hadnagyi 
rendfokozatot. Az 1848-as forradalom 
kitörése után fölesküdött a Szemere 

1,  Az okirat.egy példány a nicki plébánián, 
egy Szabó Ervin nicki helytörténet-kutatónál 
található.
2,  Barthodeiszky Ilonát kedves emberként, 
férjét, Szigethy Bélát azonban léha, adósságokat 
felhalmozó tisztnek jellemezték a visszaemlé-
kezők, Szanyi Árpádné Varga Emília (1931-) 
és Kovács József (1929-) répcelaki lakosok az 
interjút készítő Szórádi Enikőnek.
3,  Bona Gábor: Hadnagyok, főhadnagyok 
az 1848/49. évi szabadságharcban Heraldika 
Kiadó 1998. I. kötet 163. o.
4,  Kempelen Béla: Magyar nemes családok I. 

A cikk szerzője Dr. Baranyai Len-
ke középiskolai tanár, helytörté-
nész, a szomszédos Beled város 
történelmének krónikása. A Bart-
hodeiszkyek kutatójaként a család 
répcelaki ágának történetét is fel-
tárta, amelyet megoszt a répcelaki 
olvasókkal.

Barthodeiszky István az 1800-as évek végén
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kormányra, majd a délvidéken harcolt 
a szerb fölkelők ellen. Közben Jellasics 
horvát bán serege megtámadta hazánkat, 
de szeptemberben Pákozdnál vereséget 
szenvedett, és hadával Bécs felé menekült. 
Az őt üldöző, majd Schwechátnál 
megtorpanó magyar sereg ezután 
vereséget szenvedett, és visszavonult. 
Az októberi bécsi forradalmat leverő 
Windischgrätz seregével bevonult 
Pestre, a magyar kormány pedig 
Debrecenbe költözött. Ezután István 
nem szerepelt ezrede névsorában, mert 
meghasonlottan visszavonult birtokára. 
Volt hadnagyként azonban élete végéig 
a Vasi Őrezred tagja volt.

Két öccse, Gyula és Imre 1848-
ban önkéntesként jelentkezett a 
haza védelmére. Komárom várában 
harcoltak 1849-ben, majd a vár októberi 
átadása után katonatársaikkal együtt, 
menlevéllel elhagyták az erődöt.5 

István vadász szenvedélyéről volt 
híres. 57 éves koráig magányosan élt. 
Ekkor a zárkózott, nőtlen birtokos 
beleszeretett a 16 esztendős Novák 
Terézbe, majd feleségül vette.6

Házasságukból három fiú született. 
Az ifjabb István Zsigmond, (1882-
1914), József (1884-1938), és Pál.
(1894-), aki néhány hetes korában 
meghalt. József okleveles gazda lett, 
jégkárbecslő főfelügyelőként dolgozott. 
Nemes Süttő Gizellát vette feleségül. 
Egy leányuk született Mária Rozália 
Bella, aki premontrei apáca lett. Az 
1902-ben meghalt id. Barthodeiszky 
István, felesége, Novák Teréz három 
év múlva férjhez ment Darányi 
Vilmoshoz, akivel egy ideig Bécsben, 
majd Beledben éltek.

Az ifjabb István szintén különös 
házasságot kötött. 1906-ban feleségül 
vette másod –unokatestvérét, az elvált, 
két gyermekes Barthodeiszky Teréziát.

(1880-1907) 1907-ben örömmel 
várták közös gyermeküket. Az örömöt 
azonban bánat követte, mert az ifjú 
feleség a szüléskor meghalt, és a kis 

5,  Bona Gábor id. műve 163. o.
6,  .Többször szerepelt a Vadászlapokban 
Vadászlap 1891.dec. 5.A páli körvadászatról.)
A családi legendáriumban fennmaradt, hogy 
a téglavető felé vadászgató birtokos, és az ott 
dolgozó fiatal Teréz szerelembe esett, és amikor 
ennek a gyümölcse jelentkezett 1881-ben, 
a földesúr magához vette a lányt, mivel a 
házasságkötésnek az ara kiskorúsága miatt jogi 
akadályai voltak.Hasonlóan nagy korkü-
lönbséggel, már két gyermekük születése után 
vette el Barthodeiszky Antal is a himodi Kiss 
Katalint.

Klára csak néhány hónappal élte túl. 
Mindketten a beledi családi kriptában 
nyugszanak. Felesége halála után Ilonát 
a nevére vette nevelőapja.(A budapesti 
II. kerületi születési anyakönyv utólagos 
bejegyzési rovata szerint.)

Ifjabb Barthodeiszky István 1910-
ben újra megnősült, Szlamicsek 
(egyes forrásokban Szlavicsek) Máriát 
vette feleségül. Az első világháború 
kitörésekor bevonult, mint tartalékos 
tiszt, és eltűnt a Lublin melletti 
csatában. A Csepregi Járásbíróság 1920-
ban holttá nyilvánította.7

Leánya, Ilona 1924-ben Szigethy Béla 
(1891-1951) répcelaki magánzóhoz, 
volt katonatiszthez ment férjhez, akit 
léha, kocsmázó alakként idéznek a 

7,  Budapesti Közlöny 1920. Ebben is említik, 
hogy gyermeke a kiskorú, örökbe fogadott Bart-
hodeiszky Ilona beledi lakos. ( Aczél Balázs, 
Barthodeiszky Gyula szépunokája közlése.)

visszaemlékezők. Feleségének és a kis 
Bélának nehéz sora volt mellette. 

A második világháború utolsó évében, 
a front közeledtekor a család a beledi 
rokonokhoz költözött, majd Ausztriába 
távozott. Az elhagyott beledi kastélyt, és a 
répcelaki udvarházat ezalatt kifosztották, 
majd 1949-ben államosították. 

1951-ben meghalt Szigethy Béla, 
Barthodeiszky Ilona pedig négy évvel 
férje halála után férjhez ment Várady 
Józsefhez, és Budapestre költöztek.

Házukban orvos lakást alakítottak 
ki. Ma már csak néhány tárgyi, és írásos 
emlék őrzi a répcelaki Barthodeiszkyek 
életének lenyomatát.

Lassan a közel háromszáz éves 
magyarországi múlttal bíró család neve 
is elhalványul, mert Barthodeiszky Emil 
öccsével, Andorral, 1997-ben férfiágon 
kihalt a rátki és salamonfai Barthodeiszky 
család.

Az ifjú Novák Teréz a 19. sz. végén
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PORTRÉ: DR. KOVÁCS EDITH

Ő egy bátor nő. Okos, öntudatos, és ami a 
legfontosabb: elégedett az életével. Boldog. 

– Imádtam tanulni, nekem az új isme-
retek megszerzése lételemem. Nem stréber-
ségből tanultam, hanem élvezetből. Köny-
nyedén voltam kitűnő tanuló.

Kovács Edith a városunkkal szomszé-
dos Répceszemere szülötte. A mai kis fa-
luról korabeli krónikások azt írták, hogy 
szép község, csinos és művelt nép lakja, 
amely középbirtokosokból és iparosok-
ból áll. Az ipart emeli a tavasszal és ősszel 
tartani szokott két híres vásár, melynek 
tartási jogát még I. Lipót császártól kapta 
meg Szemere. Történetünk kezdetekor is 
még jelentősebb szerepet töltött be a mos-
taninál, lakosainak száma kb. nyolcszáz fő 
volt, iskolájába jártak a környékbeli falvak 
gyermekei, köztük Kovács Edith is.

– Több mint húszan voltunk egy osz-
tályban akkoriban. Én a nyarakat a sop-

„Amíg úgy jövök be dolgozni, hogy ez boldogságot okoz, addig fogom csinál-
ni. Utána többé nem. Adja meg a Teremtő, hogy ezt felismerjem!

egyetemre elég volt a referált tudás. Az meg 
nem tetszett! Máig sem tudom honnan volt 
merszem visszautasítani azt a helyet. Ha 
Drezda nem, akkor Szeged kell nekem! 
Oda is felvételiztem, és fel is vettek. Hat cso-
dálatos évet töltöttem ott – és orvos lettem

Ketten kaptak lehetőséget arra, hogy 
az akkor nyílt Ajkai Gyermekkórházba 
menjenek dolgozni a diplomázás után – 
az egyikük dr. Kovács Edith volt. Két évet 
töltött el ott – sok-sok tanulás és rengeteg 
tapasztaltszerzés időszaka volt ez. Ügyelet 
minden másnap, sokrétű, folyton nyüzsgő 
élet ezer fokon égve. Innét az esztergomi 
kórházba vezette a sorsa, de a hagyomá-
nyos kórházi lét nem nyerte meg annyira. 
Úgy érezte, hogy területen hasznosabb 
munkát tudna végezni. Így került vissza 
szűkebb pátriájába, Répcelakra gyermek-
orvosnak. Otthont azonban szülőfalujá-
ban, Répceszemerében teremtetek. 

– Csodaszép kúriák voltak a falunk-
ban, és amikor a férjemmel megálmodtuk 
otthonunkat, akkor egy ilyenben láttuk ma-
gunkat. Nagy terület van hozzá, mi pedig 
ehhez is ragaszkodtunk. Alternatív emberek 
vagyunk, mindent megtermelünk magunk-
nak. Főzök, kenyeret sütök, mindenfélét 
darálok, Laci pedig növényeket olt, mada-
rakat, kutyákat tart. A házat eredeti álla-
potában igyekeztünk helyreállítani, és arra 
törekedtünk, hogy minden szempontból jól 
érezzük magunkat benne. Ez maximálisan 
sikerült. Boldog ember vagyok. A munkám 
a hobbim, imádok gyógyítani. Örömmel és 
szívesen jövök nap, mint nap. Amennyiben 
ez már nem így lesz, akkor nem fogok jönni. 
Remélem, időben felismerem, ha ez bekövet-
kezik. A szabadidőmet a kedvteléseinknek 
szenteljük. Utazunk, kirándulunk, mozi-
zunk az otthonunkban berendezett kivetítő 
teremben. Csak általunk válogatott filmeket 
nézünk meg, TV-t például egyáltalán nem. 
Csodálatos barátaink vannak, akikkel re-
mek dolgokat élünk át. 

Dr. Kovács Edithnek a Magyar Álta-
lános Orvosok Tudományos Egyesülete 
a megalakulásának 50. évfordulója alkal-
mából megrendezett jubileumi ünnepsé-
gen "Címzetes főorvos"-i címet adomá-
nyozott – ez cím azoknak jár, akik egy 
bizonyos munkaterületen hosszú éveket 
töltöttek el – elismerésként a szakma ré-
széről. A boldogság mellé. W.K

roni rokonoknál töltöttem, így amikor 
továbbtanulásra került sor egyértelmű volt, 
hogy az általam már ismert és megszeretett 
városba megyek.

Sopronban több gimnázium is mű-
ködött. Kovács Edith a Martos Flóra 
Gimnáziumot választotta, pedig ez volt a 
legfiatalabb intézmény, komolyabb törté-
nelem és referenciák nélkül. A céltudatos 
kisleánynak jó oka volt erre a döntésre. 

– 12 éves korom óta tudom, hogy gyer-
mekgyógyászattal akarok foglalkozni. Én 
alapvetően humán érdeklődésű vagyok, 
az orvosira pedig biológia és fizika kell. 
A Martosban egyedüliként működött reá-
losztály – ezért mentem oda. 

Szorgos négy év következett, aztán 
felvételi a drezdai orvosi egyetemre. 

– Ha lúd, legyen kövér, gondoltam – 
emlékezik vissza a doktornő –, ez a felvételi 
azonban nem sikerült, viszont a budapesti 

Dr. Kovács Edith
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Március 25. Virágvasárnap:
10.00 ünnepi istentisztelet  
– választó közgyűlés
Március 29. Nagycsütörtök:
18.00 ünnepi istentisztelet  
– úrvacsora, passióolvasás
Március 30. Nagypéntek:
10.00 ünnepi istentisztelet 
Április 1. Húsvét vasárnap 10.00 ünnepi 
istentisztelet – úrvacsora, ünnepélyes beiktatás
Április 2. Húsvét hétfő 10.00 ünnepi 
istentisztelet – úrvacsora

A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

A tervezett mű István királyt, a templom 
védőszentjét ábrázolja bronzból készült al-
kotáson 5/4-es méretben, amint felajánlja 
a magyar koronát. A talapzatot három két 
méter magas kőoszlopra helyezett kőlap 
alkotja, melyeken a király monogramja 
és a Répcelakon napvilágra került Szent 
István-kori leletek kapnak helyet. A király 
mellett az apostoli kettős kereszt található, 
melyen a templomban látható – répcela-
ki születésű ötvösművész, – Engelsz József 
által készített domborműn szereplő Meny-
nyei Atya arcvonásai kerülnek megjelení-
tésre. A kettős kereszt a talapzatot áttörve 
leér a földig, ahol a szemlélők a kezükkel 
érinthetik. A szobrot Árpád-kori bemuta-
tóhely veszi körül. Itt jelezve lesznek a Szent 
István-kori répcelaki sírok, az Árpád-kori 
veremház gödre és tűzrakó helye, valamint 
az 1438-as oklevélben említett fatemplom 
stilizált talpgerendái, melyek egyúttal ülő-
helyként is szolgálnak. A bemutatóhelyen 
három fém, zászlószerűen forgatható in-
formációs táblán lesznek elhelyezve a ma-
gyarázó szövegek és ábrák.

Urunk bemutatásának ünnepén a 
2018-as esztendőben is meghívást kap-
tak február 2-ára a tavaly keresztelt kisba-
bák szülei, hogy gyermekeiket elhozzák 
a templomba, imádkozzanak értük, és 
tudatosítsák, hogy a gyermek Isten aján-
déka és szent tulajdona. Február 3-át 
követő vasárnap a Balázs-áldással a szent 

A 2018-as év joggal kaphatná a Reformá-
ció500+ elnevezést. Mert ha a Reformá-
ció elkezdődött, akkor annak folyamato-
san történnie kell a személyes életünkben 
és a kisebb-nagyobb közösségeink éle-
tében is. Ennek a gondolatnak a jegyé-
ben várjuk a „Menő Reformáció” című 
vándorkiállítást Répcelakra. Az érdekes 
és látványos bemutatót 2018. március 
18. és 19. között láthatják a répcelakiak. 
Egy nagy busz fog megállni az evangéli-
kus templom parkolójában és egész nap 
látogatható lesz ingyenesen bárki számára. 
Szintén a megújulás jegyében indulunk 

útra konfirmandusainkkal Piliscsabára 
táborozni a húsvéti szünet előtt. Az a re-
ménységünk, hogy számukra is sok örö-
möt hoz majd ez a néhány nap.

Egyházunkban 2018 a teljes tisztújítás 
éve is. Minden egyházkormányzati szinten 
választásokat tartunk. Így gyülekezetünk-
ben is választunk új presbitereket és tiszt-
ségviselőket, a régiek mellé, illetve azok he-
lyett, akik hűségesen szolgáltak eddig, de 
korukra való tekintettel fiataloknak adják 
át helyüket. A választói Közgyűlésre már-
cius 25-én, virágvasárnap kerül sor az ün-
nepélyes beiktatásra pedig húsvét ünnepén.

A Répcelakért Egyesület és a Szent Ist-
ván Király Plébánia együtt indult Egyház-
községünkkel egy EFOP pályázaton, me-
lyen jelentős összeget nyertünk különböző 

programokra. Ezek közül kiemelkedik a 
nyári gyenesdiási táborunk augusztus má-
sodik hetében. Szeretettel hívogatunk erre 
a hétre családokat, ahol jelentős kedvez-
ménnyel lehet majd részt venni.

Verasztó János lelkész

A 2018. év kezdetének örömteli ese-
ménye volt, hogy bemutathattuk Ve-
res Gábor szobrászművész terveit a 
katolikus templom elé készülő Szent 
István-szoborról. 

A Reformáció kezdetének 500 éves 
évfordulóját ünnepeltük az elmúlt 
évben. 

szalézi templomban lévő családi sírhelyre 
temették Brenner János közelébe. A má-
jus elseji boldoggá avatás egyúttal nagy 
elismerés az üldöztetések után.

Hamvazószerdán a liturgia a hamuval 
figyelmeztetett az emberi élet mulandó-
ságára, a nagyböjti elmélyülés fontossá-
gára. Virágvasárnap a barkaszentelés és a 
Passió-éneklés már a húsvéti ünnepkörbe 
vezet be mindnyájunkat. Ezen a napon 
17 órakor hangverseny lesz a katolikus 
templomban „Jézus hét szava a kereszten” 
címmel. Nagycsütörtöktől a szent három 
napban a liturgikus év egyedülálló, leg-
szebb szertartásai következnek. A nagy-
szombati liturgiában felnőtt keresztelésre 
is sor kerül, és a szertartás számtalan szim-
bóluma minden ember lelkét megérinti. 
Húsvétvasárnap a gyermekeket tojáskere-
sésre várjuk. Aigner Géza

plébános

püspök közbenjárását kértük a torokbaj 
és minden baj ellen. A hittanosok az idén 
is élményekben gazdag jelmezbálon ve-
hettek részt a kultúrházban. Az osztályok 
örömmel tanították táncaikat, nemcsak 
kicsinyeket-nagyokat, hanem még a nagy-
mamákat is bevonva. A Répcelaki Szent 
István Alapítvány közösen rendezte meg a 
farsangi bált a nicki alapítvánnyal. 

Dr. Zlinszky János ökológus, a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem docense 
tartott előadást a Répcelaki Szabadegye-
tem keretében a fenntarthatóság kérdésé-
ről. Rámutatott, hogy a gazdaság állandó 
növekedése nem tartható fenn, mivel az 
erőforrásaink végesek. Az előadás előtt 
szép természeti környezetben a Műgátnál 
volt beszélgetés a neves környezettudóssal.

Diákjaink buzgón készültek a Szom-
bathelyi Egyházmegye által meghirdetett 
hittanversenyre, amelynek témája az 1938. 
évi és a 2020-as budapesti Eucharisztikus 
Kongresszus, valamint Brenner János vér-
tanú pap élete volt.

János atya egyik unokatestvére, Olga 
és családja Répcelakon élt. Brenner Olga 
(1924-2010) a répcelaki Radó Józsefhez 
(1916-1979) ment feleségül. Édesapja, 
Brenner Tóbiás (1898-1963), János atya 
nagybátyja katonatiszt és cserkészvezető 
volt. A II. világháború után házastársával, 
Zmertych Olgával (1900??-1994) nem 
lakhattak szombathelyi családi házukban, 
ezért leányukhoz költöztek Répcelakra, 
ahonnét Tóbiás, az egykori szombathelyi 
polgármester fia éjjeliőrként Szombat-
helyre járt munkába. Felesége a répcelaki 
könyvtárban dolgozott. Mindhármukat a 

Nagyheti és húsvéti szertartásrend a 
répcelaki katolikus templomban
03. 25. Virágvasárnap
9.30 Barkaszentelés
Szentmise, Passióéneklés
17.00 Hangverseny: Jézus hét szava a kereszten
03. 29. Csütörtök 
19.00 Nagycsütörtöki szertartás
03. 30. Péntek
19.00 Nagypénteki szertartás 
03. 31. Szombat
19.00 Húsvéti vigília szertartás
Feltámadási körmenet
Ételszentelés
04. 01. Húsvét vasárnap
9.30 Ünnepi szentmise
04. 02. Húsvét hétfő
9.30 Ünnepi szentmise
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RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET – KÜZDELEMRE KÉSZEN

Az első állomás Csorna, a 10 órás 
küzdelmi edzésen való részvétel volt. 
Az első versenyről, a diákolimpiai se-
lejtezőről, ami március 3-án került 
megrendezésre Várpalotán, kiváló 
eredményekkel tértünk haza. A ver-
senyről, ahol 36 klub közel 400 karaté-
kája mérte össze tudását, versenyzőink 
több fényes érmet hoztak haza. Küz-
delemben: Bognár Léna állhatott a do-
bogó legfelső fokára (ezt nem tudjuk 
megunni), II. helyezést Kovács Gergő, 
hatalmas fejlődéssel, Galambosi Ben-
jámin magabiztossággal és Finta Zel-
ma lelkes küzdelemmel, III. helyezést 
Bernáth Evelin rutinnal, Bognár Luca 
a verseny legkisebb súlyával harcolt ki 
magának. Formagyakorlatban Léna és 
Rudi Máté harmadik helyen végzett. 
Minden versenyzőnk kvalifikálta ma-
gát korosztályuk egyik legjelentősebb 

kihívására, az április elején megren-
dezésre kerülő diákolimpiai döntőre 
Veszprémbe. 

Egy véletlen folytán a nyakunkba 
szakadt egy esemény szervezése, és 
ezzel elmondhatjuk, hogy Répcelak 
ad otthont Magyarország egyik leg-
rangosabb karatés rendezvényének a 
Magyar Karate Szakszövetség Felnőtt 
Knock-Down Kyokushin Karate Ma-
gyar Bajnokságának 2018.03.16-án, 
ahol két helyi versenyző is tatami-
ra lép! Seregély Gyöngyi 65 kg-osok 
súlycsoportjában és Bernáth Evelin 
formagyakorlatban.

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.

Dr. Bogdán Olivér elnök

Ahogy arról korábban már hírt adtunk, a 
sportcsarnok termeit hét közben a déle-
lőtti órákban az általános iskolai tanulói 
veszik birtokba, így a Sárvári Tankerületi 
Központtal kötött megállapodásnak kö-
szönhetően kifejezetten széles volumen 
áll a rendelkezésére a testnevelőknek ah-
hoz, hogy sportos életmódra neveljék a 
répcelaki és környékbeli fiatalokat. Az is-
kolás korosztály mellett egyre gyakoribb 
vendégeink az óvodások is, akik akár dé-
lelőttönként, akár a délutáni, speciálisan 
ezt a korosztályt érintő foglakozásokon 
élhetik ki mozgás iránti igényeiket.

Kellemes gond, hogy a létesítmény 
termeinek kihasználtsága folyamatosan 
növekszik, így gyakorta kihívást jelent, 
hogy a Répcelaki SE sportolóinak, va-
lamint régi és új bérlőinknek, illetve a 
hétvégi rendezvényeknek helyet tud-
junk biztosítani a sportcsarnokban. Az 

MÉG MINDIG PEZSEG AZ ÉLET...
elmúlt év, pontosabban az ősz egyik fő 
attrakciója volt a Szombathelyi Haladás 
NBI/B-s női kézilabdacsapatának rép-
celaki szereplése, és miután a zöld-fehér 
együttes decemberben hazaköltözhetett 
megújult otthonába, egy másik, váro-
sunkban kevéssé ismert sportág, a futsal 
képviselői kezdték megvetni a lábukat a 
Répce Sportcsarnokban. A jelenleg papí-
ron még zalaegerszegi székhelyű Ricsil-
la Futsal NBI-es felnőtt női együttesét 
többségében szombathelyi játékosok 
alkotják, valamint a szakosztályvezetői, 
edzői feladatokat is a korábbi Haladás 
játékos Halmos Máté látja el, így erős 
kötődése van a csapatnak a megyéhez. 
Most már nem titok, a klubot a jövőben 
szeretné új alapokra helyezni a szakveze-
tő, ebben pedig nagy szerepe lehet léte-
sítményüknek, és jelenleg is tárgyalások 
folynak arról, hogy az egyesület Répce-
lakon alapítson új bázist, a hosszútávú 
tervek között pedig a helyi sportolók 
bevonása, illetve – az iskolával szorosan 
együttműködve – röplabdaképzések el-
indítása is tervben van. 

Természetesen a hagyományosabb, 
Répcelakon is jól ismert sportágak sem 
szorulnak háttérbe, így az előttünk 
álló hónapokban kézilabda-utánpótlás 
tornákra és felnőtt bajnokikra, kosár-
labda-mérkőzésekre, Bozsik futsal-ren-
dezvényekre is sor kerül, valamint színe-
síteni fogja a palettát egy karate országos 
bajnokság megrendezése, sportágválasz-
tó nap, illetve a tervek között szerepel 
darts-verseny, E-sport bajnokság, tánc-
verseny megrendezése is.

A létesítményt üzemeltető Répcelaki 
Sportegyesület eddig is aktívan vett részt 
különféle pályázatokban, ez pedig most 
már kiterjedt a Répce Sportcsarnokra is, 
így az eszközpark fejlesztése mellett – a 
Digitális Jólét Programnak köszönhe-
tően – még ebben az évben kialakításra 
kerül az aulában egy interaktív, a betérők 
számára nyitvatartási időben elérhető, 
laptoppal felszerelt informatikai sarok is. 

Gallen Ervin létesítményvezető

Eseménydús napokkal, hetekkel 
zárta 2017-et a Répce Sportcsar-
nok, és hasonló ritmusban indult 
el a 2018-as év is a létesítményben. 

A tavalyi évet egyesületünk az 
országos (80 klubot rangsoroló) 
pontversenyben ismételten az elő-
kelő 17. helyen zárta. A decemberi 
övvizsgát követően ezt is ünnepel-
tük vidám, karaokéval fűszerezett 
egyesületi bankettünkön. A rövid 
pihenő után gőzerővel készülni 
kezdtünk a 2018. évi tavaszi ver-
senyszezonra.
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Rövid téli, pontosabban karácsonyi szünetet követően januárban folytatták 
a menetelést a Répcelaki SE kötelékébe tartozó kézilabdások, tekések, és 
kosárlabdázók, míg a labdarúgók – a február végi havazás és extrém hideg 
miatt – csak jókora csúszással kezdhették meg a tavaszi versenyfutást.

Kosárlabda
Beszámolónkat kezdjük ezúttal is a leg-
fiatalabb szakosztállyal, a kosárlabdával. 
A tavalyi évben alakult férfi csapat – amely 
a Szombathely városi, város környéki baj-
nokságban állt rajthoz – a realitások talaján 
maradva nem dédelgetett túlzottan vérmes 
álmokat a debütáló évben, és a legnagyobb 
hangsúly a tanuláson, tapasztalatszerzésen 
volt az elmúlt hónapokban. A jóval ruti-
nosabb, összeszokottabb riválisok ellen 
megvívott alapszakasz mérkőzéseken nem 
sikerült begyűjteni az első bajnoki győzel-
met a csapatnak, így 12 összecsapást köve-
tően a 7., utolsó helyen zárt a lelkes gárda a 
B-csoportban. A szezon hátralévő részét az 
alsóházi rájátszásban folytathatja az együt-
tes, és reményeink szerint sikerül begyűj-
teni az első pontokat a hasonló játékerőt 
képviselő riválisokkal szemben.

Kézilabda
Felnőtt női csapatunk továbbra is a 
Győr-Moson-Sopron megyei bajnok-
ságban gyűjtögeti a pontokat. A Mé-
száros-Varga Brigitta játékos-edző által 
dirigált különítmény lapzártakor a 14 
csapatos versenyfutás tabelláján a 7. he-
lyen állt úgy, hogy az új hazai pályának 
számító Répce Sportcsarnokban mind-
össze egy mérkőzésen szenvedtek vere-
séget a liga toronymagas favoritjának 
számító, és ennek megfelelően veretle-
nül menetelő Mosonmagyaróvár ellené-
ben. A gárda répcelaki találkozóit rendre 
szépszámú közönség kíséri figyelemmel, 
ez pedig nyilvánvalóan plusz energiákat 
ad a gárdának. A góllövő listán a legelő-
kelőbb, 11. helyen Móricz Virágot talál-
juk nem kevesebb, mint 77 góllal.
A szakosztályon belül továbbra is gőzerő-
vel folyik az utánpótlásnevelő munka, és 
a különféle korosztályok egyre gyakrabban 
méretik meg magukat a bajnoki fordulók-
ban, valamint a különféle kupákon. Az 
edzések mellett sportpolitikai téren is sike-
reket könyvelhet el az utánpótlás szakág, 
ugyanis folyamatos egyeztetéseket folytat 
a vezetőség a Szombathelyi Haladással egy 
jövőbeni együttműködés reményében.

Labdarúgás
Ahogy azt megszokhattuk, a téli pauza 
alatt erőteljes játékosmozgás volt tapasz-
talható a megyei I. osztályban szereplő 
labdarúgóknál, így az őszt a harmadik 
helyen záró felnőtt együttes több helyen 
is átalakult. Ifj. Tóth Zsolt edző csapa-
tából távozott Berényi Ákos kapus, Ba-
ranyai Áron, Ambrus Tibor, Németh 
Gábor, Németh Zoltán, Töreki Armand, 
Szabó Márton és Bezdi Dominik, az 
érkezők listájára pedig Balogh Bence 
(Rum), Fider Ádám, Subic Róbert (Ki-
rály SZE) és Horváth Bence (Uraiújfalu) 
neve került fel. A tavaszi szezonra való 
felkészülés jegyében lekötött edzőmér-
kőzések többségén erősebb együttesek-
kel mérte össze az erejét a különítmény, 
amely vegyes eredményekkel várhatja a 
bajnoki rajtot. Apropó rajt, az eredeti-
leg tervezett idénykezdetet (február 24.) 
áthúzta a zord időjárás, így azonnal ha-
lasztásokat volt kénytelen eszközölni a 
megyei szövetség. 
Ha már labdarúgás, meg kell említeni, 
hogy immár új szakosztályvezető, a több 
NBI-es csapatnál is megforduló, jelenleg 
az NBIII-as Ajkában futballozó, felesége 
révén városunkhoz erősen kötődő Graszl 
Károly irányítja a szakágat. A fiatal sport-
vezető nagy elánnal vetette bele magát a 
könnyűnek egyáltalán nem nevezhető 
munkába, az U16-19-es korosztályok 
felkészítésében edzőként is erőteljesen 
kiveszi részét, és már most érezhető, 
hogy az új, fiatalos lendület lökést adott 
az ezer sebből vérző utánpótlásnak. 

Teke
A sportegyesület továbbra is legmagasabb 
szinten szereplő részlege, a tekecsapat 
eredmények terén mondhatni csendes 
időszakot tudhat maga mögött, miután 
az elmúlt időszakban nagyobb megeről-
tetés nélkül hozták a papírforma győzel-
meket a nemzeti első osztályban, azaz a 
Szuperligában. A sportág jellegéből adó-
dóan szezon közben nem lehet átigazolni, 
így ebben az esetben nem tudunk ilyen 
jellegű változásról beszámolni. Kiss Zsolt 

tréner együttese február végén a már jól 
megszokott harmadik pozíciót foglalta el 
a rangsorban, és jelenleg is reális esély van 
nem csak az előrelépésre, de akár a bajno-
ki cím begyűjtésére is. Az igazi rangadók 
még hátra vannak, így az előttünk álló 
időszakban lesz miért szurkolni a Répce-
laki SE – tekeshop.hu néven futó együt-
tes szimpatizánsainak. 
A csapatbajnokság mellett az egyéni tor-
nákon, kupákban is eredményesen sze-
repeltek a játékosok, így az újra remek 
formában gurító ifj. Móricz Zoltán révén 
egy megyei arannyal, valamint egy érté-
kes területi ezüstéremmel gazdagodott a 
klub trófeagyűjteménye. 
Itt is meg kell említeni az utánpótlást, 
ugyanis U23-as gárdánk szorosan tapad a 
Szuperliga élmezőnyéhez, és a válogatott 
keretbe meghívást kapott két tehetséges 
játékosunk, ifj. Brancsek János és Kuslics 
Gergely is.

Sportbál
Ezúttal február 24-én került megrende-
zésre a hagyományos sportbál, amely is-
mét telt házzal „üzemelt”, a hangulat pe-
dig most is kiváló volt. Ahogy azt az előző 
években megszokhattuk, az eseményen 
az előző év legjobbjait is díjazták a szak-
osztályvezetők, így Soós Nikoletta (kézi-
labda), Kakuk Levente (teke), Tóth Do-
minik (labdarúgás) és Horváth Richárd 
(kosárlabda) kapott elismerést.
A város önkormányzata, illetve a humán-
politikai bizottság a beérkezett javaslatok 
alapján megszavazta az Év sportem-
berét, a nagy presztízsértékkel bíró ki-
tüntetést pedig Kronekkerné Maráczi 
Anita, a felnőtt kézilabdacsapat játékosa, 
valamint utánpótlásedző vehette át Sza-
lainé Kutasi Ildikó képviselőasszonytól, 
a Humánpolitikai bizottság elnökétől, és 
Farkas Ágnestől, a Vas Megyei Kézilabda 
Szövetség elnökétől. 

Infrastruktúra
A minőségi utánpótlásnevelés és sport 
egyik fontos szegmense a megfelelő inf-
rastruktúra, ennek megfelelően a Rép-
celaki SE elnöksége továbbra is komoly 
energiákat fektet erre a területre, ennek 
pedig tavasztól újabb látványos jelét ta-
pasztalhatják a répcelaki lakosok: elkez-
dődnek a sporttelepi szállásépület, vala-
mint az iskolai műfüves labdarúgópályát 
körbeölelő rekortán borítású atlétikai 
pálya kivitelezési munkái, miután a pro-
jektekre beadott TAO pályázatokat elfo-
gadták az adott szakszövetségek.

Gallen Ervin, elnökségi tag
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A Répcelaki Városüzemeltetési Kft. hírei

TAVASZRA VÁRVA

A novemberi meglepetésszerű havazás 
után február végén még nagyobb meg-
lepetést okozó, több napig tartó hava-
zással és hófúvással, kivételesen hideg 
idővel kellett megküzdeniük munkatár-
sainknak. A feladatot a kézi hólapátok 
mellett kis teljesítményű, hótolólappal 
és sószóró adapterrel fölszerelt fűnyíró 
traktorral végeztük. Fontossági sorrendet 
alakítottunk ki, amelyben a településen 
át-, illetve ki- és bevezető kerékpáru-
tak, buszmegállók, az oktatási, nevelési, 
egészségügyi intézmények, a Polgármes-
teri Hivatal felé vezető járdaszakaszok 
élveznek előnyt. Kérésre a mozgásukban 
korlátozott, idős emberek ingatlana előtti 
járdaszakaszokat is megtisztítottuk. Fon-
tos feladata volt az is, hogy az örökzöldek 
lombozatát folyamatosan megtisztítsuk a 
súlyos hótakarótól, amely komoly törési 
kárt okozhat. Ugyanezt javasoljuk min-
denkinek, aki széles levelű, illetve terebé-
lyes, nem oszloposan növő örökzölddel 
(főleg tiszafa, babérmeggy, gömbtuja, 
korallberkenye) rendelkezik a kertjében! 

Amikor azt az időjárási viszonyok 
megengedték, a tél folyamán is folyama-
tosan zajlott fedett piac építése. Decem-
ber végén a helyére került az íves, ragasz-
tott fa tartószerkezet, amely a napokban 
lexan-burkolatot kap, és elhelyezésre 
kerülnek a piac villamosáram-igényét 
megtermelő napelemek is. Folyamatos 
a térburkolat kialakítása. Amint az idő-
járás kedvezőre fordul, megkezdődik 
a kerítések, kapuk, tető- és térhatároló 
falszerkezet, valamint az árusító pavilon-
rész kialakítása, illetve a kertészépítészeti 
munkákat megalapozó földmunkák is. 
A Répcelaki Városi Piac műszaki át-
adására előre láthatóan május közepén, 
végén kerül sor. Az átadó ünnepséget a 
Répcelaki Fesztivál keretében, június 
15-én, pénteken délelőtt tartjuk. A rész-
letekről később számolunk be. 

A tavasz elején folytatjuk a fás és cser-
jés részek tisztítási munkáit. Januárban 
megszépült a volt mozi helyén kialakított 
park, valamint az iskola melletti zöldfe-
lület, a József Attila utca folytatásában. 

Itt ligetes, fás területet alakítottunk ki. 
A nyesedéket helyben leaprítottuk, amit 
a korábbi gyakorlathoz hasonlóan, vi-
rág- és cserjeágyások takarására haszná-
lunk majd. Kérjük az ott lakókat, hogy 
érezzék magukénak a területet, és ne 
hordjanak ki zöld- és egyéb hulladékot! 

Folytatjuk a fasorfelújítási munká-
kat, kivágunk néhány elöregedett fát, 
amit fiatal, egészséges, fiatal példánnyal 
pótolunk. Célunk az, hogy minden 
egyes kivágott fa helyett legalább kettőt 
ültessünk a településen.

Az idei évtől Répcelak teljes gyepfelü-
letét a Répcelaki Városüzemeltetési Kft. 
tartja karban. Igyekszünk megfelelni az 
új kihívásnak, és megfelelő szervezéssel 
a répcelaki lakosság megelégedésére tisz-
tán és gondozottan tartani a település 
közterületeit.

A Répcelaki Városüzemeltetési Kft. 
dolgozói nevében áldott húsvéti ünne-
peket, jó tavaszi kertészkedést kívánok!

Molnárné Pap Edina
ügyvezető

A Répcelaki Városüzemeltetési Kft. tavaly novemberben kapta meg a fel-
adatot a település kerékpárútjainak, átjáró közeinek és az önkormányzati 
ingatlanokhoz tartozó járdaszakaszainak hó- és síkosságmentesítését. Az 
idei télen bőven volt feladatunk. Most már azért várjuk a tavaszt!
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