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Hát valami ilyesmi történt velünk, 

répcelakiakkal 2011. június 3-4-5-én. 

A X. Répcelaki Fesztiválon ünnepeltük 

a tíz éves város újjávarázsolt főterének 

ünnepélyes átadását. 

Nagyon szép lett a főtér. Ez a sum-

más megállapítás szinte mindenkiben 

megfogalmazódott, aki a pénteki nyi-

tó rendezvényre érkezett. Talán ez volt 

a legtöbbször elhangzó mondat a három 

nap folyamán. Már a délutáni kezdéskor 

is érezhető volt, hogy sok ember számá-

ra fontos, ami itt történik. A Nyitott Tér 

Kulturális Egyesület által rendezett kiál-

lításon többen ki is szorultak az előtérbe 

a Répce Galériából Szőllősi Endre szob-

rászművész tárlat- megnyitójáról. 

Az új főtér átadó ünnepség kezdeté-

re a vészesen gyülekező felhők sem tud-

„MIÉNK ITT A TÉR”
(egy kisváros nagy ünnepe)

ták megakadályozni, hogy megteljen a 

tér. Az átadó ünnepség a teljes ökume-

nizmus jegyében zajlott. Ünnepi kö-

szöntőt mondott a volt miniszter, aki 

most ellenzéki politikus és nagyon so-

kat segített, szívén viselte a „Répcelak 

Városért Program” alakulását. Köszöni 

neki Répcelak! Beszédet mondott a Vas 

Megyei Közgyűlés elnöke, aki ellenzé-

ki politikusként és most kormánypárti-

ként is támogatta a répcelaki elképzelé-

seket. Jó érzéssel hallgathattuk a két „el-

lenkező” oldalon álló politikus kultu-

rált, alkalomhoz illő köszöntőjét. Úgy 

látszik, lehet ezt így is! 

Répcelak város eredményeire méltán 

büszke és boldog polgármestere köszö-

netet mondott mindenkinek, aki részt 

vett a munkában, aki segített, aki támo-

gatott, de elsősorban Répcelak város la-

kóinak. Kedves színfolt volt a két répce-

laki fi atal üdvözlete, akik a város nevé-

ben köszönték meg a polgármester úr-

nak, a város vezetőinek, hogy újra gaz-

dagodott településünk.

A köszönet és az ökumenizmus je-

gyében áldotta meg az új főteret a vá-

ros két egyházi felekezetének vezetője. A 

szemerkélő eső sem zavarta meg a jutal-

mak átadását, a kulturális műsort, a sza-

lag átvágást és azután hivatalosan is „mi-

énk lett itt a tér”.

Szombaton és vasárnap folytatódtak a 

programok, az ünneplés.

Hétfő reggel a nagy ébredés, a vissza-

tekintés, az összegzés. Nézni az üres te-

ret és arra gondolni, hogy nem is olyan 

kicsi, nem is olyan savanyú, és a miénk. 

Elmentek a vendégek, mi maradtunk, és 

igazat adunk Ghandinak, aki azt mond-

ta, „a jól elvégzett munka egyedüli jutal-

ma abban áll, hogy elvégezhettük”. Az 

írás elején „beígért” láblógatásból nem 

lett semmi, hiszen olyan sok még a ten-

nivaló Répcelakon…

Szabó József

alpolgármester

Amikor valami számunkra fontos munkát elvégeztünk, mielőtt a jól meg-

érdemelt láblógatásba kezdenénk, igyekszünk ezt jól megünnepelni. Bará-

tokat, vendégeket hívunk, hogy együtt ünnepeljünk, együtt örüljünk, hi-

szen az örömünk is csak akkor lesz teljes, ha megoszthatjuk másokkal is. 

És ha még ez a születésnapunkra is esik, no, akkor aztán három napnál 

alább nem adjuk az örömködést. 
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HA AUGUSZTUS, AKKOR 
RÉPCELAKI BÚCSÚ
A hagyományos répcelaki búcsú az idén 

2011. augusztus 14-én (vasárnap) lesz.

GRATULÁLUNK
Répcelak város alpolgármesterét Szabó 

Józsefet újabb négy évre a Vas Megyei 

Kézilabda Szövetség elnökévé válasz-

tották. A tisztséghez eredményes tevé-

kenységet kívánunk!

SZÚNYOGIRTÁS
A városban az esetlegesen felmerülő szú-

nyogirtás elvégzéséhez szerződést kötöt-

tünk AERO-KOMPLEX Kft-vel. Egy al-

kalommal a díjtétel 1.900 Ft/ha + Áfa.

A szúnyogirtás esetleges elrendelésé-

ről a körülmények fi gyelembevételével 

döntünk. Azt megemlítjük, hogy ha 10-

15 km-es körzeten belül nincs egyszer-

re permetezés, akkor a hatékonyság na-

gyon kicsi, egyes esetekben nulla is lehet.

KÖZIGAZGATÁSI REFORM
A kormány a közigazgatás radikális át-

szervezését tervezi. Egyes ügyek intézé-

se – építéshatóság, okmányiroda, gyám-

ügy – átkerülne a létrehozandó Járási Hi-

vatalokhoz. Ehhez hasonló rendszer mű-

ködött már Magyarországon, de a hetve-

nes években megszűnt, és az ügyintézés 

a településekhez közelebb került. A ter-

vezett intézkedés hátrányosan érinti Rép-

celakot és a hasonló nagyságú települé-

seket is. A városunknál kisebb települé-

sek is rosszul járhatnak, mert pl. 2000 

fő alatt nem lehet jegyzőséget fenntarta-

ni. Számos polgármester – köztük a rép-

celaki is – több fórumon bírálta a terve-

zetet. Dr. Németh Kálmán polgármester 

szerint a reform alapvetően hibás, mert 

az ügyek intézését távolabb viszi az embe-

rektől és nem közelebb, mint ahogy ígér-

ték. Azt is sajnálatosnak tartja, hogy emi-

att több ezer köztisztviselői állás szűnhet 

meg. Ugyanakkor kifejtette, hogy a tör-

vénytervezetnek vannak pozitív elemei is. 

Ilyen például az, hogy a tanárokat az ál-

lam fi zeti, illetve, hogy polgármester nem 

lehet országgyűlési képviselő. 

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

GRATULÁLUNK
Mérgesné Stampf Ildikó a Polgármes-

teri Hivatal műszaki csoportjának ve-

zetője Dr. Németh Kálmán javaslatá-

ra Radó Kálmán közéleti díjat kapott. 

Ezt a díjat a Sárvár és Kistérsége Több-

célú Kistérségi Társulás alapította, és 

minden év szeptember 30-án a Köz-

alkalmazottak Napja alkalmából kerül 

átadásra. Most a répcelaki polgármes-

ter külön kérésére a díjat a június 3-i 

„főtéravató” ünnepségen adta át Patyi 

Elemér a társulás elnöke, Bögöte pol-

gármestere. 

Radó Kálmán répcelaki születésű. 

1882-1894 között Vas Vármegye fő-

ispánja volt. Sokat tett a közért (Rába 

szabályozás, vasútépítés stb.).

Kedves Ildikó! Gratulálunk! Kö-

szönjük azt a munkát, melyet Répcelak 

fejlesztése érdekében végzett.

LEHET SZURKOLNI
Mármint a lelátón, amely a Répcelaki 

SE Sporttelepén elkészült és rendelke-

zésre áll a használatbavételi engedély is. 

A létesítmény 200 szurkolót tud befo-

gadni, és a projektnek része a korszerű 

eredményjelző, valamint a parkoló asz-

faltozása is. A létesítmény átesett a tűz-

keresztségen is. A Répcelaki SE –Bada-

csonytomaj-Tapolca FC mérkőzésen a 

szurkolók vastapssal köszönték meg a 

győzelmet és a kiváló tavaszi szereplést. 

Az átadási ünnepség szervezése folya-

matban van.

TÉMA A KÖZIGAZGATÁSI 
REFORM
Dr. Zongor Gábor a legnagyobb érdekvé-

delmi szervezet a TÖOSZ (Települési Ön-

kormányzatok Országos Érdekszövetsé-

ge) főtitkára a Polgármesterek Vas Megyé-

ért Egyesület meghívására Répcelakon járt. 

A fórum témája a tervezett önkormányzati 

reform volt. A jelenlévő, illetve a felszólaló 

polgármesterek bírálták a tervezetet.

RENDÔRSÉGI ÉPÜLET ÁTADÁSA
Külön ünnepségen, a Vas Megyei Ren-

dőr-fő ka pi tány ság szervezésében, a 

„Répcelak Városért Program” keretében 

adták át a felújított rendőrségi épületet. 

Az eseményen részt vett Papp Károly r. 

ve zér őr nagy, rendészeti főigazgató, or-

szágos rendőrfőkapitány-helyettes, vala-

mint Dr. Halmosi Zsolt r. dandártábor-

nok, rendőrségi főtanácsos, Vas Megyei 

Rendőr-főkapitányság vezetője.

A rendezvényen Dr. Németh Kál-

mán polgármester is beszédet mondott, 

aki megköszönte, hogy a Vas Megyei 

Rendőr-főkapitányság konzorciumi 

partnerként csatlakozott a főtéri épít-

kezésekhez, valamint elismerően szólt a 

helyi rendőrőrs munkájáról is.

SIKER A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
PÁLYÁZATÁN
Az önkormányzati intézmények fejleszté-

se, felújítása tárgykörében kiírt pályáza-

ton Répcelak Város Önkormányzata 21 

millió forint támogatást nyert. Az össze-

get az iskola felújítására használjuk fel.

Répcelak város nyerte Vas megyé-

ben a második legnagyobb összegű tá-

mogatást. Köszönjük a döntéshozók-

nak a pozitív hozzáállást.

TÁJÉKOZTATÓ
2011. június 1-től december végéig a Polgármesteri Hivatal két fő csök-

kent munkaképességű dolgozó részére biztosít napi négy órás álláslehető-

séget portás státuszban.

A foglalkoztatás indításával az önkormányzat eleget kíván tenni a rokkant, il-

letve csökkent munkaképességű személyek esélyegyenlőségének növelésére irá-

nyuló törekvéseknek, illetve munkahelyet teremtve munkabérre fordítja a fog-

lalkoztatókat érintő rehabilitációs hozzájárulás megfi zetésére vonatkozó kiadást.

A tervekkel ellentétben egyenlőre csak az egyik portás státuszát sikerült be-

tölteni, a jelentkezőket dr. Kiss Julianna jegyző várja.
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AZ ANYAKÖNYVI SZOLGÁLTATÁSOK
HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET

Évről évre mintegy 17.000 db virág 

díszíti Répcelak város közterülete-

it. Répcelak Város Önkormányza-

ta az elmúlt időszakban minden 

évben meghirdette a virágosítási 

munkák végzését, ám az elkövet-

kezendő 5 év tekintetében úgy ter-

vezi, hogy közbeszerzési eljárás ke-

retében versenyezteti meg a vállal-

kozókat – az eddigi és néhány új 

– terület megszépítése érdekében. 

A módosítás célja kettős. Egyrészt 

szakmai indokok, másrészt gazda-

sági érvek támasztják alá a változ-

tatást – hiszen jóval kedvezőbbek 

a kilátások a vállalási ár tekinteté-

ben, illetőleg a műszaki és infrast-

rukturális háttér is könnyebben 

biztosítható (pl. téliesítés) a folya-

matosság segítségével. 

Ilyen nagy volumenű növénytele-

pítési munkálat pályáztatásánál továb-

bi szempontként merült fel a minő-

ség mellett a pontos mennyiségek és 

az ültetési munkák ütemezhetőségének 

meghatározása.

Ennek megfelelően a fenti feltételek 

biztosításához szükségessé vált szakértő 

bevonása. A képviselő-testület 2011. 

márciusi döntése alapján a tervezési 

munkák végzésére vonatkozó pályáza-

ton egy győri tervezőiroda a Kertmű-

vek Kft. nyert.

A tervezési folyamat 2011. áprili-

sában kezdődött meg Nusser Gabriel-

la okl. tájépítész mérnök vezetésével. 

Többfordulós egyeztetési folyamat ke-

retében formálódott az a tervezői kon-

cepció, amely mind a polgármesteri hi-

vatal, mind pedig – a város főterét is 

érintő beruházásokkal foglalkozó civil 

szerveződés – a Főtéri Bizottság támo-

gatását élvezi.

A tervezői koncepció lényegi elemei:

1. A színben, típusban és formában 

összeválogatott virágok, valamint bizo-

nyos tervezői elemek és növénytípusok 

ismételt felhasználásának a segítségével a 

virágosítással érintett területek látványvi-

lágában egységesebb képet nyújtanak.

2. ”Többszintes” beültetés – amely 

több különböző magasságú növénytí-

pus egy egységben történő használatát 

jelenti – jelentősen ”kiemeli a síkból” 

az eddig lapos ágyásokat. 

3. Bizonyos közterületeken kötött-

séget jelentenek az épített virágedények 

és virágágyások, azonban ahol lehetőség 

van – mint például a Petőfi  utcai butik-

sornál, a várostáblák körüli területeken 

– játékosabb alaprajzi kialakítással ke-

rülnek elültetésre színösszetételükben is 

megtervezett virágcsoportok. 

4. Vegyesen kerülnek elültetésre az 

egynyári virágok, a virágos-, illetve örök-

zöld cserjék és tuják annak érdekében, 

hogy a téli időszakban is kedvezőbb lát-

ványt nyújtsanak ezen területek.

5. A tervező több lehetőséget is ta-

lált fák telepítésének a lehetőségére a 

város több területén is. 

6. Vannak olyan növénytípusok, 

amelyeket a város lakói már megked-

veltek, így ezek újra felhasználásra ke-

rülnek más koncepcióban, új növé-

nyekkel keretbe foglalva.

Répcelak, 2011. május 31.

Szabó Sándor

műszaki ügyintéző

RÉPCELAK VÁROS VIRÁGOSÍTÁSI PROGRAMJA

A házasságkötés helyszíneként ki-

jelölt helyiségek: a Művelődési Ott-

hon és Könyvtár házasságkötő terme, 

és nagyterme, valamint a Polgármesteri 

Hivatal nagyterme. A hivatalos helyi-

ségeken kívül is van lehetőség a házas-

ságkötés lebonyolítására, azonban ezen 

helyszínekre előzetesen engedélyt kell 

kérni. Nem engedélyezhető olyan hely-

színen a házasságkötés megtartása, ahol 

a méltó megünnepléshez szükséges fel-

tételek nem biztosíthatók. Az engedé-

lyezési eljárás kérelemre indul, a kére-

lemről a jegyző dönt. Külső helyszíne-

ken csak anyakönyvvezető közreműkö-

dését lehet kérni.

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 

1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A § (4) bekezdésében felhatalmaz-

ta a települési önkormányzatot, hogy rendeletben határozza meg a hiva-

tali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házas-

ságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének sza-

bályait, továbbá ezen anyakönyvi eseményeken a többletszolgáltatás el-

lentételezéseként az önkormányzat részére fi zetendő díjakat.

Házasságot kötni hivatali munka-

időben és azon kívül is lehet, kivéve a 

törvény által meghatározott időpont-

okban, továbbá vasárnapi napokon, 

december 24-én és december 31-én.

Répcelakon a házasságkötés díj-

mentes eljárásban bonyolítható. Ezen 

túlmenően az önkormányzat térítés-

mentesen biztosítja az alkalmas helyi-

séget, illetve a házasságkötés ünnepé-

lyessé tétele érdekében igénybe vehető 

külön szolgáltatásokat.

A rendelet szövege Répcelak vá-

ros honlapján és a városi könyvtárban 

megtekinthető.

Polgármesteri Hivatal
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A polgármester naplójából:

ÉDESAPÁMTÓL TANULTAM
Nem szeretem azokat az embere-
ket, akik mások háta mögött be-
szélnek. Illetve az túlzás, hogy 
nem, mert szinte minden ember-
ben van szerethető jellemvonás. 
De ezt a tulajdonságot valóban 
nem kedvelem, sőt kimondottan 
nem. Keményebb kifejezést is tud-
nék használni.

Ez az ellenérzésem már gyermekko-
romtól fennáll, vagyis nem viselkedés-
sel foglalkozó könyvekből tanultam, és 
nem is felsőfokú tanulmányaim során, 
ahol főiskolai, egyetemi tanárok tartot-
tak előadást vezetéselméletből.

A tanárom, mint ahogy sok más-
ban, ennél is édesapám volt. Igaz Ő ezt 
nekem nem magyarázta, vizsgázni meg 
nem vizsgáztatott, főleg nem osztályzott. 
Figyeltem, ahogy gyermek az édesapját, 
és nagyon büszke voltam rá.

Hol tanultam? Tizenéves korom első 
éveiben vízhordó voltam a szövetkezet-
ben, ahol édesapám „gyalogosként” dol-
gozott. Ez akkor egy munkakör volt, 
mint a gépész, tehenész vagy kocsis. Na-
gyon változatos volt ez a munkakör. Né-
hány olyan kifejezést írok most, amelyet a 
fi atalok talán nem is ismernek. Nem az ő 
hibájuk. Kérem a korombelieket, magya-
rázzák el nekik. Tehát mit is dolgoztak a 
hatvanas években a Nagymező Termelő-
szövetkezetben a „gyalogosok”? Kaszálás, 
szénagyűjtés, petrencerakás, aratás, egye-
lés, masinálás. A sort még bőven folytat-
hatnám. Ezek a munkák egyenként is 
komoly ismeretet követeltek, egyik, má-
sik nehéz fi zikai munkát is jelentett. Egy-
szer már írtam, hogy a parasztember, a 
falusi ember munkája összetettebb volt, 
mint egy villamoskalauzé. 

(Hol vannak már az egyenes, szor-
galmas parasztemberek, meg hol van-
nak villamoskalauzok?)

De vissza az eredeti gondolatom-
hoz. Az édesapámmal dolgozók egyike-
másika – persze a többség nem, mert a 
parasztember egyenes ember volt – ál-
landóan szidta a vezetőit. Brigádveze-
tőt, elnököt, az egy-két irodistát főleg, 
és nemcsak a szövetkezeti vezetőket, de 
szomszédját, ismerősét is. Volt, akit rá-
galmaztak, de inkább „pletykálni” sze-

most sem emlékszem. Félreértések persze 
sokszor adódhatnak. A nem egyenes be-
széd és a vezetői munka között különbség 
van. A vezetőnek kötelessége vezető tár-
sai előtt véleményt mondani, beosztottjai 
munkájáról, arról, hogy egy-egy munka-
körben ki dolgozik jól, ki kevésbé. Ugyan-
csak el kell mondani egy vezető kiválasztá-
sánál, hogy ki alkalmasabb. Dönteni kell 
egy vezetőnek a legkritikusabb dolgokról, 
a létszámleépítésről is. Erről szerencsére 
közvetlen döntést hoznom polgármester-
ségem alatt nem kellett. Persze közvetet-
ten igen, és az is nehéz volt. Azért is cso-
dálkoztam kollégámon, (vagy talán kollé-
ganő) mert ezzel kapcsolatos felfogásomat 
ismerheti is, e szemlélet alapján több kö-
zös döntést is hoztunk. 

Az egyik a következő. Mindkettőnk-
nek közeli ismerőse jelentkezett egy fon-
tos állásra. Több aspiráns is volt, és egyi-
künk sem őt tartotta a legjobb megoldás-
nak. Javaslatomra határoztunk úgy, hogy 
hivassuk be, és szemtől szembe mond-
juk el véleményünket. Nehéz beszélge-
tés volt. Olyan nehéz, mint édesapám-
nak a 38 °C melegben a gabonaaratás. 
De egyenes, tiszta, őszinte. Végül a mun-
katárs is örült ennek a megoldásnak. 

Tudom, hogy édesapám büszke lett 
volna rám.

Dr. Németh Kálmán
polgármester

MOBIL JOGSEGÉLYPROGRAM 
A TANÁCSADÁST TARTJA: DR. ORBÁN TAMARA

06/20-536-11-23
Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ 

ALAPÍTVÁNY együttműködésben az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 

Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal 

vas megyei jogászok közreműködésével.

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi 

szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága 

azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel.

Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, 

munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat 

igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal.

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok:

Sárvár: 2011-06-30., 2011-07-14.

Többcélú kistérségi társulás irodája:

Hunyadi u. 54.: 2011-07-28., 2011-08-11.

Páros heteken csütörtök: 

10.30-tól 12.00-ig: 2011-08-25., 2011-09-08.

rettek. Ebben nem változott a világ. Ez 
most is így van. Sőt! 

Édesapám nem beszélt senki háta 
mögött sem, illetve, ha igen, akkor azt 
a szemébe is megmondta. Kevesellték a 
fi zetséget, de amikor jött a brigádveze-
tő, akkor, aki a legjobban fel volt lázad-
va éppen az nem szólt. Édesapám szólt. 
A brigádvezetőnek, az agronómusnak, a 
párttitkárnak, a szövetkezet elnökének. 
Ebből őneki soha semmi baja nem lett, 
habár egy dolgot sokat emlegetett …

Ezen tulajdonsága miatt nagyon 
büszke voltam és vagyok édesapámra. 
Sokszor eszembe jut. Igyekeztem har-
mincöt éves vezetői munkám során 
példáját követni. Álszerénység lenne le-
írni, hogy mindig be is tartottam, de 
hogy igyekeztem, abban biztos vagyok. 
Ahogy egyre idősebb lettem és egyre ta-
pasztaltabb vezető, úgy egyre tudato-
sabban idézem magam elé Őt . Miért is 
mondom el ezt a hitvallásomat? 

Tavaly, egyik közeli munkatársam fel-
vetette, hogy egy alkalommal – nem a je-
lenlétében – nem úgy viselkedtem vele 
kapcsolatban, ahogy elvárta volna. Konk-
rét esetet mondott. Nem emlékeztem rá és 
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OVIS KIRÁNDULÁS

Úti célunk fő gerince a Nádasdy – 

vár meglátogatása volt. Természetesen 

óvodásokkal más hangulatú várláto-

gatást terveztünk, mint ami az iskolai 

osztálykirándulásokról felrémlik ben-

nünk. Hisz a kis lurkókat kevésbé ér-

dekli a várakban berendezett múzeu-

mok anyaga. 

Az előkészítést a tervezgetés örö-

me, a ráhangolódás előzte meg. Mit 

fogunk látni? Mit vigyünk magunk-

kal? Hogy jutunk oda? Hogyan öltöz-

zünk? Hogyan viselkedjünk? Ilyen és 

ehhez hasonló kérdések foglalkozat-

tak bennünket. 

Végre elérkezett a várva várt kirán-

dulás ideje. Nagy-nagy izgalommal, 

lelkesedéssel vártuk ezt a napot. Háti-

zsákokkal, benne élelemmel, esőkabát-

tal felszerelve indult a csapat. A busszal 

történő utazás néhányuknak újszerű él-

ményt jelentett, hiszen volt olyan gyer-

kőc, aki akkor ült először e közlekedé-

si eszközön. 

Az idő gyorsan repült „nótafa” lá-

nyainknak köszönhetően, akik az út 

elejétől a végéig énekeltek, daloltak. 

Végre szemünk elé tárult a 

Nádasdy-vár, a várárok feletti híd, 

mely a kaputoronyhoz vezet. Le-

szálltunk a buszról, lehozták maguk-

kal a hozott holmit, elemózsiát. Rö-

vid, életkoruknak megfelelő ismerte-

tőt hallhattak tőlünk a Nádasdy-vár 

történelmi múltjáról. Láthatták a fő-

kapu szerkezetét a dárdaszerű rácso-

kat, az őrök fülkéit, a bástyákat, a 

lőréseket. Lenyűgözte őket az épü-

let, hatalmas belső tereivel, falépcső-

ivel, amely számukra nem minden-

napos látványt nyújtott. Elvarázsol-

ta őket, a múzeumban őrzött kato-

nák, huszárok egyenruhája, öltözéke, 

kardok, dárdák, szuronyok, puskák, 

pisztolyok látványa. A bemutató ter-

mek antik bútorzata, mennyezetén 

található festmények, csillárok, va-

lamint cserépkályhák, evőeszközök, 

étkészletek. 

Eljutottunk a múzeum legszebb 

ékességéhez a díszteremhez, melynek 

mennyezetén láthatták Fekete Bég 

győztes csatáit. 

Minden termet nem néztünk 

meg, mert voltak, akik nehezebben 

bírták a visszafogottságot, elfárad-

tak tőle, hisz ők még gyerekek! Kul-

turáltan viselkedtek, suttogva be-

szélgettek egymással, fegyelmezet-

tek voltak. A „kigyönyörködés” után 

szabad program következett, a ho-

zott élelem elfogyasztása, üldögélés, 

pihenés és az önfeledt játék, fogócs-

kázás, bújócskázás. 

Utunk végén még megcsodáltuk a 

park pompás, több évtizedes fáit, me-

lyeket körül is fogtak a gyerekek. 

Új ismertetekkel, tapasztalattokkal, 

kellemes érzések sokaságával, picit elfá-

radva indultunk haza óvodánkba. 

Az együtt átélt események, játékok 

erősítették az összetartozás érzését.

Kirándulásunkkal gazdagítottuk a 

gyermekhét tartalmát, és a csoportok-

ba járó gyermekek élményeit.

Pipitér és Süni csoport

Régóta hagyomány óvodákban a gyermeknapot megelőző egyhetes prog-

ramsorozat. Nem volt ez másképpen az idei évben sem. A gyermekhét má-

sodik napján kirándulást szerveztünk – Pipitér, Süni csoport – a települé-

sünkhöz legközelebb fekvő városba, Sárvárra. 
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310 általános iskolás tanuló (közü-

lük 58% bejáró) várta június 17-én Rép-

celakon, hogy kézbe vehesse a 2010-11-

es tanévi bizonyítványát. A művészeti is-

kolában 86 növendékkel zártuk a tan-

évet. Uraiújfaluban, a tagintézményben 

az előző napon kapta meg a 32 kisdiák 

éves munkájának értékelését.

Az elmúlt tanévre nem lehet úgy 

visszagondolni, hogy ne a köszönet le-

gyen egyik első szavunk. Köszönet il-

lesse mindazokat, akik szívükön visel-

ték és támogatták céljainkat: köszö-

net a megszépült öltözőkért Répcelak 

Város Önkormányzatának, köszönet 

a jótékonysági akciókban, a kataszt-

rófák túlélőinek szervezett gyűjtések-

ben való részvételért diákjaink család-

jainak, köszönet az iskolánknak ado-

mányozott magánkönyvtárért egyko-

ri diákunk, Őri Hajnalka családjának. 

Hálásak vagyunk a gyermeknapi fel-

ajánlásokért, a Ruisz családnak az is-

kolaudvarra kiültetett szép dísznövé-

nyekért. Hosszasan lehetne név sze-

rint sorolni azoknak a magánszemé-

lyeknek, vállalkozóknak (pl.: az isko-

labusz szolgáltatást biztosító Pócza Pál 

– Iván, VJS – Répcelak), civil szerve-

zeteknek (Horgász Egyesület, Répce-

lakért Egyesület, Nyitott Tér Kultu-

rális Egyesület, Önkéntes Tűzoltóság 

– Répcelak, Répcelaki SE, RÁBA – 

Műgát Egyesület) nevét, akik ill. ame-

lyek munkával, tárgyakkal, pénzado-

mánnyal, programok szervezésével, le-

bonyolításával, javaslatokkal segítet-

ték nevelő – oktató munkánkat. 

Iskolánk napi életére visszatekintve 

örömmel állapíthatjuk meg, hogy alap-

vető céljainkat elértük, feladatainkat 

teljesítettük. A változások – pl. a 2., 3. 

évfolyamon ismét alkalmazott osztályo-

zás, egyes évfolyamokon néhány új tan-

könyv nem okoztak különösebb prob-

lémát. Tanulóink nagy többsége tanul-

mányi munkájában és viselkedésében is 

képességeinek, az elvárásoknak megfe-

lelően teljesített. Az első osztályosok va-

lamennyien megtanulták a betűvetést, 

eligazodnak „Számországban”. A leg-

nagyobb létszámú osztályban, a 2. osz-

tályban és a két harmadik osztályban is 

13-13 tanuló kapott jutalomkönyvet 

kimagasló tanulmányi munkájáért. A 

harmadik osztályosok készségtárgyak-

ból elért átlaga 4,73 és elméletből is 

4,16. Dicséretesen szép teljesítmények 

ezek. A 4. évfolyamon az elméleti tár-

gyak átlaga már 4 alatt van, de a nem 

kötelező foglalkozásokon közülük is so-

kan értek el szép eredményt.

Az 5. évfolyamon az a osztály ered-

ménye több tantárgyból kicsit jobb, 

mint a b osztályé. Nagy dicséretet ér-

demelnek a 4,81-os magatartásátla-

gért, a 4,48-os szorgalom átlagért. 

Ezek a felsőtagozatban a legjobb ered-

mények e két területen. A legmaga-

sabb átlagok többsége a 6.a és a 6. b 

osztályhoz fűződnek. A 7. a-sok a tör-

ténelmet kedvelik leginkább, ebből 4, 

13-as átlagot értek el. Matematikából, 

kémiából, fi zikából viszont átlaguk 3 

alatti. Hasonlóan gyenge, jóval a ké-

pességeik alatti eredményt értek el a 7. 

b-sek. A nyolcadikosok közül a felvé-

teli értesítés után sokan lazítottak. A 

3,4 ill. 3,3 szorgalom átlag is ezt tük-

rözi. Az csak nagy álom, hogy évzáró 

ünnepélyen mindenki azt mondhassa 

tiszta lelkiismerettel, hogy megtettem, 

amit csak tudtam. 

Természetesen, a tanulás, a verse-

nyek mellett volt alkalom sokféle sza-

badidős, kulturális tevékenységre, ki-

rándulásra is. Örömteli, hogy sikerült 

olyan programokat szerveznünk, ame-

lyek több évfolyam közössége számára 

jelenthettek lelki gazdagodást, erősítet-

ték közösségi életünket: a jótékonysá-

gi est, a gyereknap, a Móra-hét, ame-

lyen vendégünk volt névadónk déd-

unokája, Vészits Andrea. A művészeti 

iskolások idén is több, mint 50 alka-

lommal szerepeltek (Legtöbbször Rép-

celakon, de játszottak Csáfordjánosfán, 

MOST VIGYÁZZ, HOGY JÓL CSINÁLD!
Tanévzárás a Móra iskolában

„Ha a könyörtelen órát úgy betöltöd,

Hogy benne érték hatvan percnyi van,

Egész kincsével bírod ezt a földet

És ami még több: Ember vagy fi am!”

A dzsungel könyve írójától, Kiplingtől való ez a szép gondolat, amely a 

bizonyítványokba írt értékelések lényegét mondja ki: Képességeinek, ta-

lentumának fejlesztésében ki milyen szintre jutott, kinek-kinek átlagosan 

hány értékes perce volt a 183 tanítási nap óráiból. 
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Celldömölkön, Csepregen, Szombat-

helyen…is), a képzősök alkotásai kö-

zel húsz településre jutottak el (Celldö-

mölk, Feldbach, Muraszombat, Pécs, 

Szombathely, Budapest, Sárvár…)

Szokás nálunk, hogy a ballagást és a 

tanévzárót együtt tartjuk. Idén 40 nyol-

cadikosnak tártuk szélesre az iskola ka-

puját, és az itt tanított tudással, viselke-

désmintákkal, jó példákkal kulcsot ad-

tunk az életük során kinyitandó ajtók-

hoz. Arra kértük őket, hogy vigyázzanak 

a kulcsokra, és olyan ajtókat nyissanak 

ki, amelyeken át jó helyre vezet az út. 

Miniszteri elismerést, Pedagógus 

Szolgálati Emlékérmet vehetett át két 

szeretett, sokak által tisztelt tanítónő: 

Horváth Lajosné, Gabi néni és Pusztai 

Miklósné, Marika néni nyugdíjba vo-

nulásuk alkalmából 38 éves fáradhatat-

lan, példás szorgalmú oktató – nevelő 

munkájuk elismeréséül. 

A tanévzárón egy nagy meglepe-

tésnek is örülhettünk: Répcelak Vá-

ros Önkormányzata a Belügyminisz-

térium által kiírt pályázaton iskolánk 

felújítására 21 millió Ft-os támogatás-

ban részesült. 

Hogy mi az, amit jól csináltunk, er-

ről nemcsak bizonyítványok tanúskod-

nak. Sokféle ellenőrzési jegyzőkönyv, 

beszámoló rögzíti munkánk jellemző-

it. A legfőbb mérce egy hivatás gyakor-

lásánál a tiszta lelkiismeret. Megköszö-

nöm minden kollégámnak, az iskola 

minden dolgozójának egész évi fárado-

zását, szolgálatát. 

Az ünnepélyen sokan vehettek át 

könyvet, de tudnunk kell, hogy ennél 

többen érdemelnek köszönetet azért, 

amit jó szívvel tettek a Móra iskoláért, 

mindazért, amit fi gyelmesen, szorgal-

masan, jól végeztek. 

Szoporyné Szabó Piroska 

igazgató

HULLADÉKBÓL KÉSZÜLT 
ALKOTÁSOK

A Müllex-Körmend Kft. krea-

tív pályázatot hirdetett Vas me-

gye általános iskoláiban, amely-

re alsó tagozatos osztályok je-

lentkezhettek. A cél az volt, hogy 

a szelektív hulladékgyűjtésről, a 

környezetvédelemről szóló mű-

vészeti alkotásokat készítsenek a 

gyerekek. A kiírásra 16 osztály-

ból érkeztek nevezések, ötletes 

rajzok, ragasztási technológiával 

készült darabok. 

A beérkezett művek a gyerekek kre-

ativitását dicsérik, volt köztük PET-

palackból készült virágcsokor, gyertya-

tartó, autó, műanyag kupakból fűzött 

dinoszaurusz, papírhulladékból ragasz-

tott kukásautó, a szelektív hulladék-

gyűjtést népszerűsítő plakát, különféle 

technikával készített rajzok.

A győztes pályázatok kiválasztá-

sa okozott némi fejtörést a zsűrinek, 

de a legjobbnak a répcelaki Móra Fe-

renc Általános Iskola és Alapfokú Mű-

vészetoktatási Intézmény 3. osztálya 

által készített PET-palack virágcsok-

rot találták. A második helyezett a 

csákánydoroszlói Csaba József ÁMK 3. 

osztálya lett, akik műanyag kupakok-

ból készített állatfi gurákat, valamint 
I. helyezett alkotás – Móra Ferenc Általános Isko-

la és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Rép-

celak 3. osztály
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VERSENYSIKEREK A 2010/2011-ES TANÉVBEN
TANULMÁNYI VERSENYEK
ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT: 

Tulok Piroska (Bendegúz Gyermek- és 

Ifjúsági Akadémia NYELVÉSZ tanul-

mányi verseny – Felkészítő: Szabadosné 

Molnár Melinda), 

MEGYEI DÖNTŐ

1. helyezés: Tulok Piroska (Bendegúz 

NYELVÉSZ Verseny), 

2. helyezés: Tulok Piroska (Kaán Károly 

Természet- és környezetismereti Verseny)

4. helyezés: Gáspár Milán (Zrínyi Ilo-

na Matematika V.), Keszei Mihály 

(Kaán Károly V.), Németh Boglárka 

(Herman Ottó Biológiav.), Horváth 

Nóra (Bendegúz NYELVÉSZ)

5. helyezés: Németh Eszter (Bendegúz 

NYELVÉSZ Verseny), 

6. helyezés: Szőllősi Adrián (Kaán Károly 

V.), Horváth Dorottya (Teleki földrajz V.)

Felkészítők: Szabadosné Molnár Me-

linda, Farkasné Tóth Mária, Némethné 

Szalay Gertrúd, Bárdosi Katalin, Keszei 

Szabolcs

MÛVÉSZETI – MÛVELTSÉGI 
EREDMÉNYEK
Nemzetközi képzőművészeti verse-

nyeken különdíjat kaptak: 

Seregély Gyöngyi („Európa iskolát te-

remt”), Kovács Patrícia (Katasztrófavé-

delem)

Országos Rajzpályázatok 

II.helyezett: Egyházi Evelin (Közleke-

désbiztonság)

Különdíj: Mérges Dorottya (Közleke-

désbiztonság)

Díjazottak: Egyházi Evelin, Mérges 

Dorottya, Németh Evelin (Takarék-

szövetkezetek pályázata

Felkészítő: Molnárné Szabó Ernesztina

Regionális zeneiskolai versenyek

Arany minősítés: Tulok Piros-

ka (Sistrum – szolfézs), Szabó Anna 

(Sistrum – furulya) Felkészítők: Rácz 

Eszter, Tanda Ibolya

Megyei rajzpályázatokon díjazottak: 

Kiss Zsófi a, Király Panka, Kovács Eve-

lin, Németh Evelin, Németh Erika 

(Katasztrófavédelem) Egyházi Evelin, 

Seregély Gyöngyi, Mérges Dorottya, 

Németh Máté (Közlekedésbiztonság), 

Egyházi Evelin, Paál Viktória (Mű-

vészetek napja) Felkészítő: Molnárné 

Szabó Ernesztina

Levelező versenyen, irodalmi pályá-

zaton országos döntős

Németh Eszter (Apáczai Kiadó 

Komplex tanulmányi verseny), Né-

meth Bálint (Apáczai Kiadó Matema-

tika verseny), Tulok Sára (MOZAIK-

matematika), Tulok Piroska 

(MO ZAIK-matematika), Pichler Pat-

rícia (Országos meseíró pályázat) Fel-

készítők: Némethné Horváth Krisz-

tina, Horváth Lajosné, Szabadosné 

Molnár Melinda 

SPORTSIKEREK
Országos döntőbe jutott

Egyházi Evelin (Atlétikai Diákolimpia 

– 60 m-es síkfutás), Szabó Márton (At-

létikai Diákolimpia – távolugrás)

III. korcsoport fi ú labdarúgó csapat: 

Böcskör Szilárd, Gróf Márk, Koronczai 

Erik, Slezák Bendegúz, Süle Dávid, 

Szabó Márton, Vámos Zoltán, Varga 

Péter, Verasztó Máté, Molnár Erik, Se-

regély Gábor (Bozsik program) Edző: 

Csorba János

MEGYEI VERSENYEK
1. helyezés: Bozsik program III. kor-

csoport fi ú labdarúgó csapat

3. helyezés: Szabó Márton (Atlétikai 

Diákolimpia – távolugrás)

5. helyezés: Egyházi Evelin (Atlétikai 

Diákolimpia – 60 m-es síkfutás), 

Testnevelő tanár: Szabó Róbert  

Leány labdarúgó csapat (diákolim-

pia): Bakucz Daniella, Borzon Fan-

ni, Kercza Zsuzsanna, Németh Evelin, 

Németh Nikoletta, Ments Vivien, Se-

regély Gyöngyi, Varga Vivien. Edző: 

Tompos Bálint 

papírból ragasztott szelektív hulladék-

gyűjtő járművet küldtek be. A harma-

dik helyre a felsőszölnöki Kossics Jó-

zsef Általános Iskola 4. osztálya által al-

kotott rajz került.

A cég ezúton is szeretné megköszön-

ni a pályázatra jelentkezett gyerekeknek 

és a segítő pedagógusoknak, hogy ennyi 

ötletes és kreatív alkotást küldtek. 

A legjobban sikerült művek a 

Müllex-Körmend Kft. irodaépületét 

fogják díszíteni.

A Müllex-Körmend Kft. jelenleg Vas 

megye 86 településén végez szelektív hul-

ladékgyűjtést. Ezen települések egy részé-

ben (56 db) gyűjtőszigetes megoldást al-

kalmaznak, ahol három hulladékfajtát 

lehet külön konténerben gyűjteni: PET- 

palackot, papír- és üveghulladékot. 

Egyre népszerűbbé válik azonban a 

házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 

(ún. sárga zsákos gyűjtés), 30 db telepü-

lésen került eddig bevezetésre ez a fajta 

szelektálás. A lakóknak a cég szelektív 

hulladékgyűjtő zsákot biztosít, amelybe 

a következő hulladékfajtákat lehet elhe-

lyezni: fém-, műanyag-, papírcsomago-

lások és italos kartondobozok. 

A Müllex-Körmend Kft. a tavalyi 

évben a lakossági szelektív hulladék-

gyűjtés során a következő mennyisé-

geket gyűjtötte be:

81 tonna műanyaghulladék

6 tonna fém csomagolási hulladék

3 tonna italoskarton hulladék

653 tonna papírhulladék

150 tonna üveghulladék.

A fenti hulladékok partnereink se-

gítségével újrahasznosításra kerülnek, 

ezzel is csökkentve a deponált hulla-

dék mennyiségét, valamint a környe-

zetre gyakorolt hatást.

Lukácsné Takács Katalin

Müllex-Körmend Kft.
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10. RÉPCELAKI FESZTIVÁL
2011. június 3–5.

JÚNIUS 3. PÉNTEK 
A rendezvény nyitóprogramja Szőllősi 

Endre szobrászművész tárlatának meg-

nyitója volt a Répce Galériában, ahol Sa-

lamon Nándor ajánlotta az alkotásokat 

a látogatók fi gyelmébe. 18 órakor a vá-

ros megújult főterének átadási ünnep-

ségén Kiss Péter országgyűlési képvise-

lő is mondott beszédet. Az ünnepség fé-

nyét emelték a Gyöngy kórus által előa-

dott dalok, majd a Sárvári Fúvószenekar 

vidám pattogós dalainak gyűjteménye. 

Nagy várakozás előzte meg, és remek 

hangulatot hozott a Holdviola együttes 

koncertje, melynek hangjait városszerte 

lehetett hallani. Ahogy a város fényei ki-

gyúltak, színes, érdekes és változatos játé-

kával kezdődött a lézer show, majd a tűzi-

játék. A báli hangulatot a Spontán együt-

tes hozta el, hajnalig ébren tartva a főtér-

re látogató közönséget.

JÚNIUS 4. SZOMBAT
9. RÉPCE EXPO ÉS
11. LAKI KALINKÓ
Egy év kihagyás után ismét megnyitot-

ta kapuit a RÉPCE EXPO, egész hét-

végén kínálva a kiállítók sokféle termé-

két és szolgáltatását.

A fesztivál második napján a népze-

ne, a néptánc, népművészet, népi hagyo-

mányok ápolása is nagy hangsúlyt kapott 

látszólag múltidéző jelleggel, de minden-

képpen jövőbe tekintő céllal. A Nyu-

gat-Magyarországon működő népzenei 

és néptánc csoportok, népi kézműves-

séget művelők és vásári árusok különle-

ges hangulattal töltötték meg a Művelő-

dési Otthon és Könyvtár környékét. A 

nap folyamán bemutatkozó kézműve-

sek, magyar népzenét játszó zenekarok, a 

néptáncegyüttesek egy-egy szeletét idézik 

fel annak az örökségnek, melyet születé-

sünkkor kaptunk, és melyet ápolni, őriz-

ni, megóvni a feledéstől kötelességünk. 

Talán adhatnak vonzó példát e napon a 

művészeti iskolákban tanuló, népviselet-

be öltözött, befont hajú leányok, feszes 

tartású fi úk táncai, énekei fi ataloknak, 

felnőtteknek egyaránt. 

Délelőtt 10 órától gyermek tánco-

sok bemutatkozására került sor: fellépett 

a helyi óvoda Eszterlánc játszócsoport-

ja, általános iskolánk néptáncosai, Szilból, 

Szanyból, Vágról érkezett néptáncos pa-

lánták, valamint a mosonmagyaróvári Laj-

ta Néptánc Együttes gyermek csoportja.

13 órakor verőfényes napsütésben 

indult a felvonulás hintókkal, szekerek-

kel, népviseletbe öltözött táncosokkal 

vidám ének és muzsikaszó kíséretében, 

bor és kalinkó kínálással. A menet a ka-

tolikus templomtól indult, és az Arany 

J. – Úttörő – Ady – Jókai utcákon ha-

ladva érkezett az evangélikus templom 

elé, ahol immár akadálymentesített út-

kereszteződésben, megszépült környe-

zetben (Luther Márton szobra előtt) a 

fellépő csoportok ízelítőt adtak népze-

nei és néptánctudásukból.

14 órakor ökumenikus imapercek ke-

retében Verasztó János evangélikus lelkész 

és Aigner Géza katolikus plébános Isten 

igéjét közvetítették a színpad előtt felso-

rakozott táncosoknak és a közönségnek. 

Ezt követően kezdődött a felnőtt nép-

tánc csoportok bemutatkozása. Színpad-

ra lépett a Gencsapáti Hagyományőrző 

Néptánc Együttes, a répcelaki Nyugdí-

jas Klub Énekkara, a mosonmagyaróvári 

Gazdász és Lajta néptánc együttes. 

Répcelak várossá válásával egyidős a Répcelaki Fesztivál, amely változa-

tos programjaival, forgatagával méltán legnagyobb rendezvénye a tele-

pülésnek. Immár tizedik alkalommal fog össze Répcelak lakossága, ön-

kormányzata, civil és egyéb szervezetei, hogy a nyár elején tartalmas kul-

turális, hagyományőrző és szórakoztató eseménysorozatot nyújtsanak 

váro sunk és térségünk lakosságának.
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Répcelak várossá válásának 10 éves 

évfordulója alkalmából meghívták azon 

települések képviselőit, akik szintén 

2001-ben nyertek városi rangot. (Bemu-

tatásukra is itt került sor.) Félórás ünne-

pélyes bemutatkozás után folytatódott a 

néptáncosok műsora. A soproni Lajtha 

Néptánc Együttes, a szombathelyi 

Ungaresca Táncegyüttes, a celldömöl-

ki Kemenesalja Néptáncegyüttes után 1 

órás Moldvai megálló következett. Győr-

ből látogatott Répcelakra a Csángálló ze-

nekar, mely a szervezők kérésére félórás 

koncertet adott, majd ugyanennyi idő-

re igénybe vette a tánc iránt érdeklődő 

közönséget, és moldvai tánclépések ta-

nulására nyílt lehetőség. E megálló, vagy 

inkább aktív pihenés után ismét a szín-

padra terelődött a fi gyelem, és követke-

zett a Nicki Fergeteg Néptáncegyüttes, 

a Gradisce Horvát Népzenei és végén a 

házigazda Ümmögő Együttes. 

21 óra felé járt már az idő, amikor 

kezdődhetett a Boglya táncház, mely-

ben Spiegel Zoltán és felesége Vas me-

gyei néptánc lépések tanításában se-

gédkezett. Egy óra tanulás után követ-

kezett a bál, melyben zenei kívánsá-

gok teljesítéseként Szatmári, Rábakö-

zi, Galgamenti, Széki, Mezőségi tán-

cokra közel éjfélig rophatták a táncol-

ni vágyók.

JÚNIUS 5. VASÁRNAP 
Délelőtt 9 órakor indult a már hagyo-

mányosnak nevezhető, és minden év-

ben nagy sikerrel és remek hangulat-

tal megrendezett főzőverseny, mely-

nek végén 12 órakor sztárvendégként 

Bódi Guszti és a Feketeszemek fokoz-

ták a hangulatot.

15 órától a népszerű REST együt-

tes zenés gyermekműsora kezdő-

dött, majd egy órával később a szín-

pad előtti szabad területet rendezte 

be díszletével a Mesebolt Bábszínház, 

ahol a „Három szabólegények” című 

mesét játszották el. 17 órától az MP3 

együttes Máté Péter népszerű dalai-

ból hozott egy csokrot Répcelakra s 

adta elő a répcelaki közönségnek. Ezt 

követően a répcelaki Karate klub tag-

jai látványos bemutatójában mutat-

ták meg tudásukat. A fesztivál zárá-

saként népszerű musicalekből adott 

elő egy nagy csokrot Feke Pál, Janza 

Kata, Egyházi Géza.

Szombaton és vasárnap 10 órá-

tól késő délutánig országos hírű nép-

művészeti mesterek kínálták portéká-

ikat, miközben lehetőség nyílt megis-

merkedni kézműves mesterségek for-

télyaival. 

A gyermekek számára interaktív 

játszóház, népi fajátékok, mozgásfej-

lesztő feladatok, szabadtéri játékok áll-

tak rendelkezésre.

Gömböcz Róbert
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KIÁLLÍTÓ TÉR
– a Répce Galéria 10 éve

TISZTÚJÍTÁS A 
RÉPCELAKÉRT 
KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLETNÉL
Egyesületünk 2005. évben ala-

kult. Első elnökévé Lukácsi 

Ernőnét választották. Számos, 

évről évre megtartandó progra-

munk, hagyományaink mellett, 

minden évben felvállalunk jóté-

kony célú megbízásokat is. 

Köszöntjük minden év elején az 

„év első újszülöttjé”-t, valamint egye-

sületi tagjaink újszülött babáit is.

Nemzeti ünnepeinken koszorú-

zással emlékezünk az aktuális évfor-

dulókra.

Kertészeti, egészségügyi, irodal-

mi előadásokat tartunk.

A város minden eseményében te-

vékenyen és segítőkészen részt veszünk. 

Egyesületi családi napjaink egy-

re népszerűbbek.

Folyamatosan hirdetjük, az 

„Először Répcelakon nézzen be!” 

nevű mozgalmunkat, a helyi vállal-

kozások segítségének érdekében.

Minden év novemberében szer-

vezzük hagyományos Városi Bá-

lunkat, melynek bevételét olyan 

helyre adományozzuk, ahol a leg-

nagyobb szükség van rá.

2011.03.26-án tartottuk a há-

romévenként esedékes tisztújító 

köz gyű lésünket.

Ebben az évben Lukácsi Ernőné 

lemondott az elnöki tisztségről. 

A Répcelakért Közhasznú Egye-

sület új elnöke Rasckáné Horváth 

Anita lett.

Elnökhelyettesként Németh 

Imré né tisztsége tovább folytatódik, 

valamint új elnökhelyettesként meg-

választottuk Dömötör Sándort.

Reméljük, hogy az új vezetőség 

munkájában is olyan sok örömet 

találnak a répcelaki polgárok, mint 

elődeik munkálkodása idején.

Répcelakért Közhasznú Egyesület

Szép kiállítású, tartalmas és jól il-
lusztrált kötetet vehet kézbe az ol-
vasó. Olyan kiadványt, amelyet 
ritkán jelentetnek meg – egy kul-
turális intézmény, egy egyesület 
tíz éves működésének lenyoma-
tát. Kevés tízéves egyesület büsz-
kélkedhet ilyen változatos és von-
zó programsorozattal, mint a Nyi-
tott Tér Kulturális Egyesület és ki-
állítóhelye, a Répce Galéria.

A 2001-ben alapított egyesület el-

nöke, szellemi motorja Garas Kálmán 

fotográfus, a kisváros (korábban nagy-

község) szülötte. Őt leginkább mű-

vészekről, zenészekről készült fotói-

ról ismerheti a Vas megyei közönség, 

amelyeket kiállításokon, albumokban 

többször bemutatott. (Legutóbb áp-

rilisban a szombathelyi zeneiskolában 

állították ki muzsikusportréit.) Kul-

túraszervezői tevékenysége kevésbé is-

mert, pedig főként ebbéli munkálko-

dása miatt nyerte el 2006-ban „Az Év 

Vasi Embere” díjat. 

A Répce Galéria éves programjá-

nak a megszervezésekor több szem-

pontot is fi gyelembe vesznek az egye-

sület vezetői. Sokféle műfajt mutatnak 

be, festők, szobrászok, grafi kusok, fo-

tósok, építészek, iparművészek mun-

káit tárják a közönség elé. Valamennyi 

korosztály képviselői helyet kapnak a 

tárlatokon. A műfaji sokszínűség mel-

lett stílusbeli kötöttségek sincsenek: a 

legkülönbözőbb irányzatok, stílustö-

rekvések művészei kapnak nyilvános-

ságot. Kiemelten szerepelnek répcela-

ki és Vas megyei művészek – a 10 év 

alatt 46 vasi művész mutatkozott be! –, 

szép számmal akadnak a környező ré-

gióból jött, zalai, győr–moson–soproni 

és veszprémi alkotók. Jelentős köz- és 

magángyűjteményekből kaptak ízelítőt 

az érdeklődők, a Szombathelyi Kép-

tár, a Xantus János Múzeum vagy a 

Pittmann-gyűjtemény remekműveiből 

láthattak válogatást. Répcelaki, szom-

bathelyi alkotókörök, képzőművésze-

ti csoportok kaptak bemutatkozási le-

hetőséget (Haladás Képzőművészeti 

szakkör, Hegyháti Művészek, répcela-

ki amatőr festők, Vizuális Grafi kai Stú-

dió). Országos hírű, rangú művészek is 

szívesen állítanak ki a galériában, mert 

a tíz év alatt a kiállítóhely szakmai ran-

got vívott ki magának.

Mindezt a munkát a Nyitott Tér 

Kulturális Egyesület kuratóriuma Garas 

Kálmán elnökletével, szakmai támoga-

tókkal végzi. Ennek eredményét láthat-

ja a kötetet lapozgató érdeklődő a lezaj-

lott 80 kiállítás krónikáját. A kötetet az 

elnök által írt előszó vezeti be, melyben 

az egyesület indulásáról, céljairól, kiál-

lítási elveiről beszél. Ezután történik a 

nyolcvan kiállítás bemutatása, a művé-

szek nevének abc sorrendjében. A kiállí-

tásokról a megnyitón elhangzott szöve-

gek vagy a megjelent újságcikkek tudó-

sítanak. A megnyitón készült fotó vagy 

a kiállított művekből egy-egy reproduk-

ció teszi látványossá az ismertetést. Kár, 

hogy nem minden kiállításhoz kapcso-

lódik illusztráció! A művészek jobb 

megismerése érdekében minden kiállí-

tóról egy rövid életrajzot közöl Salamon 

Nándor. Ő nemcsak a kötet szerkeszté-

sét és a szócikkek összeállítását vállalta, 

hanem a Galéria programjainak rend-

szeres részvevője, kiállításainak szerve-

zője és megnyitója. A tízéves fennállás 

alatt 18 tárlatot ajánlott a közönség fi -

gyelmébe. Ugyancsak sokszor szerepelt 

Tóth Csaba festőművész megnyitóként 

(11 alkalommal), továbbá számos is-

mert vasi művész és kulturális szakem-

ber: Kamper Lajos grafi kus, Masszi Fe-

renc festőművész, Gál József művelő-

déstörténész, Balogh Péter építész. 

A Répce Galéria eddigi működésé-

ért elismerés illeti a fenntartót, a prog-

ramok szervezőit, és azt kívánjuk ne-

kik, hogy a következő tíz évben is ilyen 

következetességgel és eredményesség-

gel szolgálják a régió kulturális életét, 

formálják a művészeti közízlést.

Zsámbéky Monika

[Részlet a Vasi Szemle 2011. 3. számá-

ban megjelent cikkből.]
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ÖNTÖZZÜNK OKOSAN!

A nyári aszályban öntözést igényel 

fű, fa, virág. Nem mindegy azonban, 

hogy a kijuttatott víz miként haszno-

sul: mennyi jut a növény gyökeréhez, 

és mennyi párolog el a levegőben. Né-

hány alapszabályt betartva kevés vízzel 

is lehet hatékonyan öntözni.

Csak a gyökérzónát öntözzük! Szi-

várogtató, csepegtető csövekkel vagy 

mikroöntöző szórófejekkel közvetlenül 

a vízfelvétel helyéhez, a növények gyö-

keréhez juttathatjuk a vizet. Kisebb így 

a párolgás, és a levelekre nem kerül víz, 

ami nagy melegben, erős napsütésben 

perzselést okozhat.

Nagyobb kertfelületre érdemes au-

tomata öntözőrendszerbe beruházni. Az 

öntözőrendszerhez csatlakoztatott ta-

lajnedvesség-mérő műszerrel összekap-

csolt automatika csak akkor kapcsolja be 

a rendszert, ha valóban szükség van rá, 

az esőérzékelő pedig letiltja az öntözési 

programot. Egyszeri beruházással így so-

kat spórolhatunk, különösen akkor, ha 

csak vezetékes vízzel tudunk öntözni, 

nem is beszélve a kényelemről.

Esőztető módszerrel csak a kora reg-

geli órákban öntözzünk! Ilyenkor ki-

sebb a párolgás, a növények levelét nem 

perzseljük le, illetve azok gyorsabban 

felszáradnak, így kisebb a gombabeteg-

ségek kialakulásának veszélye.

A gyepfelületet ritkán, heti 1–2 alka-

lommal, de nagy vízadagokkal öntözzük! 

Ne csak a felső néhány centimétert ned-

vesítsük át, hanem az alsó 15–20 centi-

métert is. Így megakadályozzuk a gom-

bák, algák valamint a mohák felszaporo-

dását, és a gyommagvak csírázását. Laza 

talajon egy-egy öntözés alkalmával 10–

20 mm, kötött, agyagos talajon 30–40 

mm vízmennyiségre van szükség négy-

zetméterenként. A kiöntözött mennyi-

ség ellenőrzése céljára helyezzünk ki csa-

padékmérő edényt a gyepre.

A díszfáknak, gyümölcsfáknak is 

szükségük van vízre. Ezeknek a talaját 

is alaposan áztassuk át az esti, kora reg-

geli órákban. Erre a célra az egyszerű 

locsolótömlő és megfelel.

Gyűjtsük az esővizet! Az ereszcsa-

tornához szűrőn keresztül csatlakoza-

tott, alul csappal ellátott tartályból ér-

tékes, lágy víz nyerhető szinte ingyen! 

Előnye, hogy hőmérséklete megegye-

zik a környezetével.

Talajtakarással megelőzhetjük a fel-

szín kiszáradását. A helyesen elvégzett 

talajtakarás nyáron visszatartja a ned-

vességet, így öntözővizet takaríthatunk 

meg vele. Árnyékolja, hűti a talajt, így a 

növények jobban érzik magukat a nyá-

ri melegben. A mulcsozó anyag, ami le-

het kéregzuzalék, faapríték, kavics vagy 

kőzuzalék, visszaszorítja a gyomokat, 

kevesebbet kell gyomlálnunk. Megóvja 

a földön fekvő terméseket, pl. a paradi-

csomot, szamócát a talajszennyeződés-

től. Rézsűs területeken megakadályozz 

a szél- és vízeróziót. 

Pap Edina

Könyvsikerlista 
a városi könyvtárban

1. Leslie L. Lawrence:
A Fekete Özvegy

2. James, Peter: Jól áll nekik a 
halál

3. Mckenzie, Keira: Bosszú 
csókja

4. Oates, Joyce Carol: Egy 
szép szűz leány

5. Crusie, Jennifer: Fogadj rám

6. Griffi  n, W. E. B.: Háború 
katonái

7. Lőrincz L. László: Kilenc 
csontfarkas

8. Blundy, Anna: Oligarcha 
felesége

9. Pilcher, Rosamunde: Otthon
10. Pilcher, Robin: Újrakezdés

DVD sikerlista 
a városi könyvtárban

1. Avatar
2. Fel
3. Üvegtigris 3.

4. Bűbáj
5. Eredet
6. Ilyen Az Élet
7. Szabadság Útjai
8. Titánok Harca
9. Toy Story 3.

10. Trópusi Vihar

Földünkön egyre nagyobb kincs az édesvíz! Nélküle nincs élet, és nem-

csak mi, de a növényeink sem fejlődnek jól nedvesség nélkül. A növények 

vízben feloldva veszik föl a tápanyagokat a talajból. A csapadék eloszlása 

a mérsékelt övön rendkívül egyenetlen, nyáron több hetes, akár hónapos 

aszályra is lehet számítani.
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BEMUTATKOZIK A RÉPCELAKI 
RAKURAI KARATE EGYESÜLET 

Bizonyára vannak, akik még em-
lékeznek a néhány évtizede, 
1988-óta a városban működött 
karatecsoportra, valamint a 1994-
től Baranyai Krisztián (1. dan) ve-
zetésével működő shotokan csa-
patra, amely 2002-ben került hi-
vatalosan is bejegyezésre Répcelaki 
Karate Egyesület néven. Néhány 
év szünet után 2010 őszén vág-
tunk bele az immáron kyokushin 
karate egyesület felélesztésébe. 
Nagy segítség, hogy az általános is-
kola biztosítja számunkra, hogy a 
gyerekek díjmentesen látogathas-
sák az edzéseket, valamint, hogy 
az önkormányzat és több helyi cég 
is támogatott bennünket, ezzel le-
hetővé téve pajzsok, védőfelszere-
lések vásárlását és sportrendezvé-
nyek látogatását. Köszönjük!

Legyen szó bármilyen sportról, úgy 

gondolom minden edző egyetért velem 

abban, hogy nincsen felemelőbb érzés, 

mint látni a tanítványok arcán az igazi ér-

deklődést, a tanulni vágyást és az igyeke-

zetet. Izgulni értük a versenyeken, együtt 

örülni a sikereiknek, fejleszteni tudásu-

kat, s velük együtt fejlődni, mint edző.

Jómagam Sopronban, 12 évesen 

kezdtem el karatézni, talán ez az egyik 

oka, hogy nagyon örülök a csoport ösz-

szetételének. Úgy gondolom, az általá-

nos iskolai korosztály különösen jó, hogy 

a gyerekeknek célokat adjunk, követen-

dő példát mutassunk. Több tanulmány 

is bizonyítja*, hogy a karate elősegíti a 

gyermekek fi zikai, szellemi, értelmi fej-

lődését. Kialakul bennük a versenyszel-

lem, önállóbbak lesznek, magabiztosab-

bak, fegyelmezettebbek, tisztelettudób-

bak, odafi gyelnek egymásra. Ezzel szem-

ben nem válnak agresszívabbá, mint 

ahogy ez közhiedelem a küzdősportok-

kal kapcsolatban. Testileg erősebbek lesz-

nek, szükség esetén képesek lesznek meg-

védeni magukat, a mozgásuk koordinál-

tabb lesz, a nehezebb kombinációkat is 

képesek lesznek végrehajtani.

A karate aktív része az életem-

nek. 1993-óta versenyzőként és edző-

ként értem el sikereket, jelenleg a Ma-

gyar Kyokushin Karate Szervezet el-

nökségi, Dan kollégiumi tagja vagyok; 

a bírói bizottság vezetőjeként, a magyar 

kataválogatott edzőjeként is dolgozom 

évek óta. Az életem minden területén 

nagy lelkesedéssel és lendülettel végzem 

a feladataimat, ezért is igyekeztünk az 

egyesületnek olyan nevet találni, amely 

valamelyest átadja ezt a szemléletet: így 

esett a választás a japán RAKURAI név-

re, melynek jelentése „villámcsapás”.

Egyesületünk jelenlegi létszáma 35 fő, 

többsége a 6–14 éves korosztályból kerül 

ki, de tagunk jónéhány felnőtt is, részben 

szülők, akik gyermekeikkel együtt, nekik 

példát mutatva edzenek. Munkámat már 

a kezdetektől társedzőként nagyban segí-

ti Nyitrai András (2. kyu). 

Az eltelt néhány hónap alatt számos 

dolog történt a klub életében: decem-

berben a gyerekek nagy örömére játé-

kos karácsonyi edzést tartottunk. Feb-

ruárban 12 órás küzdelmen vettünk 

* Pl.: Krupincza Renáta: A küzdősportok, szűkebb ér-

telemben a kyokushin karate szociális kapcsolatok fej-

lesztő hatása a gyermekekre című, az interneten is el-

érhető tudományos munkája.

részt Csornán, majd a Budapesten 

megrendezett kezdők versenyén pró-

bálgathatták karatékáink a karmaikat. 

A márciusban megrendezett első öv-

vizsgán 20 fő tett tanúbizonyságot fi zi-

kai és szellemi felkészültségéről, 10. kyu 

övfokozatot szerezve. Májusban a szlo-

vákiai Szentpéteren, Keszegfalván vala-

mint Kapuváron megrendezett verse-

nyeken értünk el sikereket. Júniusban a 

Linde Kupán illetve a Répcelaki Feszti-

válon mutatták be karatékáink tudásu-

kat az érdeklődőknek.

Szeretettel várunk edzéseinkre min-

den helyi vagy a környező települések-

ről érkező érdeklődőt, fi úkat és lányo-

kat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt, 

akik kedvet éreznek a kyokushin karate 

elsajátítására. Az edzések helye és ide-

je: minden hétfőn és szerdán 17.30-tól 

19.00 óráig a Móra Ferenc Általános 

Iskola és AMI tornateremében.

Az egyesület részletes története, bő-

vebb információ és képek: http://www.

facebook.com/rakurai.dojo.repcelak

Sensei Dr. Bogdán Olivér - 4. Dan
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LABDARÚGÁS
Az NB III-ban szereplő felnőtt labdarúgó csa-
patunk Elekes Zoltán vezetőedző irányításával 
a 11. helyen végzett: 9 győzelem, 7 döntetlen, 
14 vereség, 34 szerzett pont. Az őszi szerényebb 
teljesítmény után, tavasszal kitettek magukért 
a fi úk. 22 pontot szereztek a tavaszi idényben, 
ezzel a teljesítménnyel a 8. helyen zárták a ta-
vaszt. Az elért eredményt azonban összességé-
ben kell nézni, ami a 11. helyet jelentette. Mi 
eredményezte a jobb tavaszi szereplést?! Talán 
a télen elvégzett kemény edzésmunka, vagy a 
jobb hozzáállás! Minden bizonnyal ezek is, de 
döntő volt, hogy a fi atalok egyre inkább beér-
nek, jó a csapatszellem. Az sem volt „hátrány”, 
hogy Balassa Péter leigazolásával stabilabb lett 
védelmünk, kellően tudta motiválni a fi atal já-
tékosokat. Horváth Béla labdarúgásért felelős 
személy nagy lendülettel és felelősséggel végez-
te munkáját. Jó kapcsolatot alakított ki vala-
mennyi csapattal. 

A Magyar Kupában is sikerrel szerepel-
tünk. Feljutottunk az országos főtáblára, vár-
juk az őszi sikeres folytatást. A Vas megyei csa-
patok rangsorában Sárvár mögött a második 
helyen végeztünk. Házi gólkirály Csordás Lász-
ló lett 9 találatával. A szurkolók szavazatai alap-
ján a bajnoki évad legjobb játékosának is őt vá-
lasztották. Cél a csapat egyben tartása!

Ifjúsági csapatunk (U-19) Csorba János 
edző irányításával a 14. helyen végzett. Ismer-
ve az erős mezőnyt, tőlük tisztes helytállást kér-
tünk. Sajnos továbbra sem vették fi gyelembe 
jó néhány klub javaslatát. Nem változtattak a 
kiíráson, s olyan csapatokkal kellett felvenni a 
versenyt, amelyek heti öt alkalommal edzettek, 
de volt, aki heti nyolcszor! Viszont azt sem le-
het elhanyagolni, hogy néhány játékos ígérete 
ellenére sem jelent meg a mérkőzésen (mérkő-
zéseken). Ezzel nehéz helyzetbe hozta csapat-
társait! Az első csapat keretéből ugyan több 
mérkőzésen volt visszajátszó, de az is igaz, hogy 
ez nem mindig volt gördülékeny.

A házi gólkirály Pinezits László lett 10 talá-
lattal, ő a tavaszi szezonban a felnőtt csapatban 
is bemutatkozott.

Serdülő csapatunktól (U-17) tisztes helyt-
állást vártunk, melyet teljesítettek is. Varga József 
edző irányításával a 11. helyen végeztek, ami az 
erős mezőnyben elismerésre méltó teljesítmény. 
A házi gólkirály Dulicz György lett 15 góljával, 

melyet az őszi szezonban rúgott. (Tavasszal már 
az Illés Akadémia hasonló korcsoportját erősítet-
te.) Örvendetes, hogy nem voltak létszámgon-
dok, a csapat tagjainak hozzáállása –egy-két mér-
kőzéstől eltekintve – jónak mondható. 

U-13-as csapatunk Csorba József edző ve-
zetésével a megyei szövetség által szervezett baj-
nokságban az 5. helyen végzett. Iskolai színek-
ben indulva megnyerték a megyei döntőt, az 
országos döntőben tartalékosan felállva nem 
sokkal maradtak le a dobogóról.

TEKE
A tekecsapat a tavaszi mérkőzéseire „ha za-
költözött”, valamennyi mérkőzését hazai kör-
nyezetben játszotta és mindegyiken győzedel-
meskedett. DICSÉRETES a teljesítményük! 
A bajnokságot toronymagasan megnyerve el-
nyerték a jogot a SZUPERLIGÁBAN való in-
duláshoz. Ezzel sporttörténelmet írtak a Rép-
celaki Sportegyesület életében. 

Külön öröm, hogy Gosztola László és 
Horváth Attila egyéniben az országos döntőbe 
jutott. Az ózdi megmérettetés a középmezőny-
höz volt elegendő. 

Kiss Zsolt vezetőedző irányításával elért 
szép sikerek bizakodásra adnak okot. A szak-
osztály a 2010–2011-es bajnoki évad legjobb 
tekésének Szőke Gézát választotta.

Az NB I-ben szereplő ifjúsági csapatunk 
sem akart elmaradni a felnőttektől! Ők is a do-
bogó legfelső fokára állhattak. Ifj. Brancsek Já-
nos az országos serdülő kategóriában – melyet 
Székesfehérváron rendeztek – összetettben és 
párosban is országos bajnok lett! Egyéniben 5. 
helyen végzett.

Bedi Gábor is eljutott ifjúsági kategóriá-
ban a szolnoki döntőig, ahol a középmezőny-
ben végzett.

A helyezésekért elismerés illeti valameny-
nyi játékost.

A tavaszi egyfordulós amatőr tekebajnok-
ságra 13 csapat nevezett. Küzdelmes, jó szín-
vonalú mérkőzések voltak. Csapatversenyben 
Gyóró diadalmaskodott. Férfi  egyéniben Ki-
rály Tibor, női egyéniben Lónai Gáborné nya-
kába akasztották az aranyérmet.

KÉZILABDA
A női kézilabdacsapat a Győr-Moson-Sopron 
megyei bajnokság II. osztályában szerepelt, 

ahol a 6. helyen végzett: 7 győzelem, 9 vereség. 
Kiss Tímea edző jobb teljesítményt várt csapa-
tától, főleg a tavaszi szezon nem sikerült úgy, 
ahogy eltervezte. A házi gólkirály Vargáné Mó-
ricz Virág lett 120 góljával, ezzel a teljesítmény-
nyel a góllövőlista 3. helyezettje lett. Az év játé-
kosának Süle Zsuzsannát választották. 

A férfi  kézilabdások is a Győr-Moson-
Sopron megyei bajnokság NB III-as csoportjá-
ban szerepeltek, ahol a 3. helyen végeztek (nem 
sok hiányzott a 2. helyhez.) Szabó József edző 
irányításával továbbra is baráti szellemben ját-
szanak egymásért, a csapatért! Házi gólkirály 
Csöre Tibor lett 151 találatával, mely teljesít-
ménnyel egyben a csoport gólkirálya is lett. A 
bajnoki év legjobb férfi  kézilabdázója címet 
Turai László érdemelte ki.

Az elnökség nevében megköszönöm a csa-
patok teljesítményét. Köszönöm a szakosztály-
ok vezetőinek, tagjainak és edzőinek munkáját. 

Szurkolóinknak köszönjük a biztatást, a 
kitartást, az előbbre vivő kritikát! Rendező-
inknek is megköszönöm munkájukat! Az elis-
merés hangján kell szólnom támogatóinkról, a 
tombolatárgyak felajánlóiról és mindazokról, 
akik bármilyen formában hozzájárultak csapa-
taink sikereihez. 

Most lélegzetvételnyi szünet következik. 
Valamennyi kedves szurkolónak, HÍRMON-
DÓ olvasónak jó pihenést, kellemes kikap-
csolódást kívánok, egyben erőgyűjtést is, hogy 
a nyár végén induló bajnokságokban együtt 
szurkolhassunk kedvenc csapatainknak!

Haraszthy István
ügyvezető elnök

A RÉPCELAKI SE
HÍREI

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE

Kiadó: Répcelak Város Önkormányzata Képviselô-testületének Ügyrendi Bizottsága
A kiadásért felelôs neve: Biró József bizottsági elnök • A szerkesztôség címe: Mûvelôdési Otthon és Könyvtár,
9653 Répcelak, Bartók B. u. 55. • Fôszerkesztô: Bokányi KálmánnéHírmondóHírmondó

RÉPCELAKI

Kis időre elcsendesedett a sporttelep. A hétvégén a felnőtt futballcsapat, illetve a férfi  kézilab-
dázók is befejezték a 2010-2011-es bajnoki évadot. Csupán a szorgalmasan járó teniszezők 
nagy csatái jelentik a nyüzsgést. Elnökségünk az elkövetkezendő napokban értékeli a szak-
osztályok teljesítményét, hozza meg a jövőre vonatkozó döntéseit. Elkészült a 206 férőhe-
lyes fedett lelátó, melyet birtokba vettek a kedves szurkolók. Ünnepélyes átadását július má-
sodik felére tervezzük.

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Bata Ferencné

Bécsiné Kóka Katalin

Moór Imre

Horváth Sándor és Hencsei Noémi ikrei

Emma Róza és Zalán

Jankovics Gábor és Kotrik Ágnes fi a

Félix

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Varga Imre és Lukács Veronika

Horváth Csaba és Hencsei Petra
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A „RÉPCELAK VÁROSÉRT PROGRAM” 
ÖSSZEFOGLALÓJA

A főtéri beruházás során mindany-

nyian tapasztaltuk az építéssel járó kelle-

metlenségeket, de várva vártuk a 2001-

ben városi rangot kapott településhez 

méltó városközpont kialakulását. 

A főtér kialakításán belül átépítés-

re került a lámpás kereszteződéstől a 

Bartók Béla utca 46. számú házig , az 

Úttörő utca a 2. számú épületig, vala-

mint a Jókai utca útburkolata, járdái, 

kocsibeállói a rendőrség épületéig, va-

lamint a teljes közvilágítási hálózat, il-

letve zárt csapadékcsatorna rendszer 

alakítottak ki. A templom mellett ki-

alakításra került egy 19 db gépkocsi el-

helyezésére alkalmas térkő burkolattal, 

kiemelt szegéllyel és 6 db egyágú dísz 

kandeláberrel ellátott parkoló. A temp-

lom mellett kapott helyet Veres Gábor 

szobrászművész által készített Luther 

Márton mellszobor.

A Művelődési Otthon és Könyvtár 

parkjának belső úthálózata is átépült. 

A legszembetűnőbb változás a közpon-

ti dísztér kialakítása egy térkő burkolat-

tal ellátott útkereszteződéssel, valamint 

a közepén Simor Márton szobrászmű-

vész által készített „buborékos” szökő-

kúttal. Az út körül díszkandeláberek, 

díszvilágítások és kényelmes padok sora 

emeli a tér kialakításának élvezeti érté-

két. Megújult az épület mögötti parkoló 

Rövid áttekintés: 2007. évben kiírásra került az Új Magyarország Vidék-

fejlesztési Program keretében a „Városközpontok funkcióbővítő meg-

újítása a nem megyei jogú városokban” című, a Európai Uniós pénz-

eszközök elnyerését szolgáló pályázati felhívás, melyre az önkormány-

zat a konzorciumi partnereivel közösen - Répcelak és Vidéke Kereskedel-

mi Szolgáltató Kft., Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet, Katolikus 

Egyház, Rendőrség – benyújtotta pályázatát. A pályázat sikeresen szere-

pelt. 2010. május 12-én kézhez vettük a támogató döntésről szóló levelet, 

melyben értesítettek bennünket, hogy a ROP Irányító Hatóság vezetője 

560.460.501 Ft elszámolható költség mellett 410.732.192 Ft összegű tá-

mogatásra érdemesnek ítélte projektünket.

is, melyhez kapcsolódóan a Rendőrség 

épülete mellet egy szervizút került kiépí-

tésre, melynek a Jókai utca felőli keresz-

teződésében 20 db gépkocsi elhelyezésé-

re alkalmas parkoló alakult ki.

Az útépítésekkel együtt kiemelt sze-

repet kapott a zöldfelület-rendezés, nö-

vénytelepítés. 

A főtéri rekonstrukció kivitelezése 

ez év áprilisában a műszaki átadás-át-

vételi eljárás keretében lezárult. A víz-

jogi üzemelési engedély, illetve a forga-

lomba helyezési engedély megszerzése 

folyamatban van. 

Felújításra került továbbá a Műve-

lődési Otthon és Könyvtár épülete is.

Az infrastrukturális jellegű felújí-

tások során új nyílászárókat építettek 

be, akadálymentes illemhely került ki-

alakításra, korszerűsödött a nagyte-

rem légtechnikája, színpadi techniká-

ja (világítás, hangosítás) megújult a 

színpad. A házasságkötő teremben és 

a kistanácskozó teremben parkettacse-

re történt, illetve az akadálymentesség 

jegyében beépítésre került a nagyterem 

mellett egy hidraulikus személylift, il-

letve az emelet megközelítésére egy 
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lépcsőlift. Megtörtént a vagyon- élet-

védelmi biztonsági jelzőrendszer kiépí-

tése. Rendezvénytéri székek, installáci-

ók közvetlen raktározásának biztosítá-

sa épületbővítéssel valósult meg. A fi -

atalok örömére a tetőtérben egy zenei 

próbaterem is kialakításra került.

Az épület műszaki átadás-átvétele 

2010. november 30-án történt meg, 

majd a sárvári I. fokú építéshatóságtól 

megkaptuk a jogerős használatbavé-

teli engedélyt. Az épület hivatalos át-

adása a március 15-i ünnepség kereté-

ben zajlott. 

Bővítésre és felújításra került a te-

kepálya is.

A kivitelezés során a meglévő két-

sávos automata tekepálya újabb két-

sávos, a mai kor igényeinek megfele-

lő pályával bővült. Az új épületrészben 

a csapatok részére külön 8-8 fős öltö-

ző-fürdőt alakítottak ki. Az épület aka-

dálymentessége a régi főbejárathoz ter-

vezett 5% meredekségű rámpával, be-

lül kerekesszék szállító szerkezet rend-

szeresítésével valósult meg. A régi épü-

letrészben került kialakításra a mozgás-

korlátozottak számára is használható vi-

zesblokk. Megújult a tekepálya bábuál-

lító automatikája, eredményjelzője, go-

lyó elevátora, a meglévő és új tekepálya 

alépítményei, kezelőpultja és egyéb be-

rendezései, valamint központi hardver 

és szoftver került beszerzésre. 

A 2010. októberi műszaki átadás-

átvételt követően az SE elindította az 

elkészült összesen 4 sávos tekepálya hi-

telesítési eljárását. Az eljárás értelmé-

ben 2010. október 8-i hatállyal a teke-

pálya megkapta az I. fokozatú, azaz a 

legmagasabb minősítést, mely szerint 

a panel borítású pálya nemzeti találko-

zók és Szuper Liga bajnokságok lebo-

nyolítására is alkalmas. 

A használatbavételi engedélyezési 

eljárás is jogerősen lezárult. 2011. má-

jus 21-én hivatalosan is átadásra került 

a tekepálya a nagyközönség számára.

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfi nanszírozásával valósult meg.

A teljesség kedvéért: a Répcelak Városért Programhoz fentieken túl öt féle hosszabb-rö-

videbb futamidejű kiegészítő, ún. szoft elem tartozott. Lakossági szolgáltatások és képzés 

keretében vállalkozói készségfejlesztő és közösségfejlesztő képzések valósultak meg a műve-

lődési ház szervezésében. Legutóbb a Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület sokszí-

nű tevékenységei közül a Répce Galéria kiállításait bemutató könyv jelent meg. Tartal-

milag és szerkezetileg is átalakult a repcelak.hu honlap, ahol a projekt előrehaladásáról is 

sűrűn tudósítottunk. A 2010. évi Répcelaki Fesztiválon környezetvédelmi sátor valósult 

meg a környezetismereti tájékoztatás érdekében, végezetül küllemében megszépült, és re-

ményeink szerint tartalmában is átalakult Répcelaki Hírmondót forgathatnak.

Konzorciumi partnerek 
beruházásai:
Megépítésre került a katolikus temp-

lom parkolója, és a megközelítését szol-

gáló út az iskolához vezető járda mel-

lett. A parkolóban összesen 15 db gép-

kocsi helyezhető el.

A Répcelak és Vidéke Kereskedelmi 

Szolgáltató Kft. beruházásában a helyi 

ÁFÉSZ iroda tetőszerkezete újult meg, 

illetve a város jellegzetes lila áruháza 

kapott új festést.

A Répcelak és Vidéke Takarékszö-

vetkezet a bankfi ók épületének kül-

ső belső felújítását valósította meg. A 

külső homlokzatra új felirat került, az 

épület belső nyílászáróit kicserélték.

A rendőrség épületének külső hom-

lokzati felújítása, illetve a bejárat aka-

dálymentesítése valósult meg a pályá-

zat keretein belül.

A főtéri beruházások méltó átadására 

a Répcelaki Fesztivál rendezvényein be-

lül került sor, ahol a város lakossága szín-

vonalas műsorokkal övezve együtt ve-

hette át a kialakult városközpontot. 

Mérgesné Stampf Ildikó
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