
A XV. … EGY KICSIT MÁSKÉPP

Ez jutott eszembe a mi fesztiválunkkal 
kapcsolatban is, amikor néhányan azt 
„kérték számon” tőlünk, hogy miért vál-
toztattunk. És biztos vagyok benne, hogy 
ez a mondat elhangzik majd jövőre is. 

Az idei fesztivál „sátormentes” iga-
zi fesztiválos hangulatú volt. Belaktuk 
csodálatos főterünket és igyekeztünk 
színvonalas elhelyezést és szolgáltatást 
biztosítani mind a közönségnek, mind 
a közönséget kiszolgáló fellépőknek és 
árusoknak. A kínálati paletta széles volt, 
hiszen sok gyermekprogram, mulatós- 
és rock zene, country és fiatalos koncert 
volt. A képzőművészeti kiállítás, a folt-
varrók csodálatos munkái, illetve a ko-
molyzenei koncert még színesebbé tette 
a fesztiváli „étlapot”. Szombaton az idő 
egy kicsit megtréfált bennünket, de az 
esőt nem mi „rendeltük”. Szerencsére 
emiatt program nem maradt el, csak a 
szabadtéri, főleg gyermekeknek szóló 
attrakciókat nem tudtuk megtartani. 
Különösen nagy sikere volt a vasárnap 

Néhány évtizeddel ezelőtt, amikor 
televízióban még csak egy csatorna 
volt nézhető, a szilveszteri műsort 
egy ország nézte. Előtte is utána is 
téma volt a sajtóban, a munkahelye-
ken milyen lesz, milyen volt a műsor. 
Minden évben elhangzott ez a mon-
dat: „ A tavalyi sokkal jobb volt!”

délelőtti közös főzésnek. Köszönet a csa-
patoknak, hiszen kivétel nélkül remek 
ízeket varázsoltak a tányérokba (bizo-
nyítja ezt az eladott kóstolójegyek nagy 
száma is). 

Öröm volt hallgatni a hozzánk látoga-
tó vendégek vagy a fellépő művészek vé-
leményét, akik szinte kivétel nélkül elra-
gadtatással beszéltek a szép környezetről, 
a répcelaki emberek vendégszeretetéről. 

Kedves Répcelakiak! Legyünk büsz-
kék erre a három fesztiválos napra, hi-
szen ez a MIÉNK, sok répcelaki ember 
munkája kellett ahhoz, hogy jól sikerül-
jön. Ahhoz, hogy a következő még jobb 
legyen, várjuk ötleteiket, észrevételeiket. 

Már megszokott dolog, hogy a Fesz-
tivál keretein belül valamit avatunk, 
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megnyitunk, átadunk… Most a szombat 
délután egy igazán nagy esemény ideje 
volt. Ünnepélyes keretek között leraktuk 
az épülő sportcsarnok alapkövét. Nagy 
megtiszteltetés, hogy Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő és Majthényi László 
a Vas Megyei Közgyűlés elnöke is fon-
tosnak érezte, hogy jelen legyen ezen az 
ünnepi eseményen. Külön öröm, hogy 
nagyon sok répcelaki érdeklődő is eljött 
a szeszélyes időjárás ellenére. Az alapkő-
letétellel kezdetét veszi városunk legna-
gyobb volumenű beruházása. Reméljük, 
hogy a következő Fesztivál keretében már 
az új létesítmény avatását ünnepelhetjük. 

Barátsággal:
 Szabó József

polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ AZ 
ÖNKORMÁNYZAT 
BERUHÁZÁSAIRÓL

Az elmúlt hónapban alaposan igény-
be vette Répcelak város lakosságának 
türelmét a településen folyó beruházá-
sok sora, mely inkább felújító és építő 
jellegű volt. A Helytörténeti Múzeum 
parkjában kanyargó sétány felújítását a 
Strabag Általános Építő Kft. (Szombat-
hely) végezte. Mintegy 172 m hosszban 
térkő burkolattal látták el az eddig ne-
hézkesen járható gyöngykavicsos utat.

Örömmel adok tájékoztatást arról, 
hogy a temetőben kiépült a közvilágítá-
si hálózat, így a sötétedést követő 1 órán 
át kivilágított környezetben látogathat-
juk elhunyt szeretteinket. A közvilágí-
tás kiépítését a szabályosan lefolytatott 
beszerzési eljárás keretében a répcelaki 
székhelyű Mesteri Zs. Kft. végezte, aki 
12 db 4 m-es magasságú kandelábert, a 
környezetbe illő GLÓRIA típusú lám-
patesteket helyezett el földkábellel és a 
fogyasztásmérő elosztószekrénnyel.

Régi vágyuk vált valóra a Széchenyi 
utca páros oldalán lakóknak. A 8. szá-
mú háztól az utca végéig új járda építése 
valósult meg. A kivitelezési munkákat a 
győrújbaráti székhelyű Lang Szolg Kft. 

végezte, amely Répcelakon már több 
beruházásban is bizonyította szakmai 
hozzáértését és alaposságát. A 1,5 m 
szélességű 143 fm hosszúságú aszfalt 
burkolattal és kerti szegéllyel megépített 
járda biztonságos és kulturált közleke-
dést biztosít az M86-os gyorsforgalmi 
út építési ideje alatti és az őszi átadását 
követően megnövekedett forgalommal 
bíró Széchenyi utcában.

Javítási munkák keretében – melyeket 
szintén a Lang Szolg Kft. végzett – meg-
történt a Bartók B. utca vasúti átjáró előt-
ti útszakaszának és a Zrínyi utca kétoldali 
padkázása, amit immár minden évben el 
kell végeztetnünk az út forgalmára való 
tekintettel. Az Arany János utcai buszvá-
ró melletti járda és az út burkolatsüllye-
désének megszüntetése is sürgető feladat 
volt. A Bartók Béla és József A. utca tor-
kolatának burkolatjavítása és az útcsat-
lakozásában mindkét oldali ív szélesítése 
0,8 m nagyságban az iskolába és az óvo-
dába gyermekeikkel igyekvő szülőknek 
nyújt biztonságot a reggeli és a délutáni 
sietségben. A óvoda József Attila utca fe-
lőli bejáratánál a meglévő járda szélesíté-
sére mutatkozott igény a parkoló autók 
miatt. A 1,5 m szélességben 40 m hossz-
ban kiépített aszfalt burkolattal kialakult 
egy biztonságosabb – a felfestéssel egyér-
telműen, illetve a későbbiekben korláttal 
is szétválasztott parkoló és járda kettőse. 

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

Kátyúzási munkák keretében a Rákóczi 
F. u. 11. szám előtt a közúton illetve a 
Gyár köz 4. szám előtt a járdán történ-
tek javítási munkálatok. 
Répcelak Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló ingatlanok külső 
felújítása, festése már a fesztivál idejére 
elkészült, mely Németh Szabolcs helyi 
vállalkozó keze munkáját dicséri. Fel-
adata volt a Répcelaki Közös Önkor-
mányzati Hivatal épülete utcafronti 
homlokzatának és a kormányablak fe-
lőli homlokzatának felújítása, a Radó 
Kálmán téren, a Répcelaki Közös Hi-
vatal előtti, a Répcelak és Vidéke Kft. 
és az evangélikus templom melletti 
padok teljes renoválása, beleértve a 
fa- és fémszerkezetek teljes felújítását, 
szemcsefúvását, illetve a hivatal előtti 
virágládák fa és fém részeinek festését. 
A temetőben a Mindenki keresztje kö-
rüli 14 db ülőpad fa részeinek a felújí-
tó festése már időszerű volt. A Műve-
lődési Otthon és Könyvtár épületén a 
rejtett esőcsatorna alatti faburkolat és 
az előtetők fa részeinek felújító festése, 
illetve a Helytörténeti Múzeum park-
jában lévő kútkáva fa részeinek festése 
a 3 db kültéri paddal együtt, valamint 
az épület nyílászáróinak és fa lambéri-
ájának festése szintén sürgető feladat-
ként jelentkezett. 
Az idei év inkább a kisebb beruhá-
zások megvalósítását tette lehetővé, 
felkészülve a második félévi, illetve a 
jövő évi nagyobb volumenű, pályáza-
ti támogatások felhasználására épülő 
projektjeinkre. Itt említeném meg a 
ravatalozó átépítését, melyre az idei 
évben még esély jelentkezhet, a sport-
csarnok építését, melynek alapkövét a 
fesztivál egyik jelentős programjaként 
elhelyezték az illetékesek. A butiksor 
környezetének átépítésére, a fedett 
piac építésére, kerékpárút létesítésére 
az Arany János utcában, a Radó-ház 
felújítására, az Egészségház külső fel-
újítására és átalakítására a pályázati 
dokumentumok előkészítése folya-
matban van. Bízunk benne, hogy si-
keres pályázatokat nyújtunk be és a 
megvalósítással közelebb kerülhetünk 
az „élhető kisváros” cél eléréséhez.
 MSI
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TÁJÉKOZATÓ A 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSBAN 
TÖRTÉNÕ VÁLTOZÁSRÓL

Tájékoztatjuk Répcelak város lakos-
ságát, hogy a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény 2016. április 
1-én módosult. A közszolgáltató díj-
beszedési és kintlévőség-kezelési jo-
gosultsága megszűnt. 
A jogszabályváltozás következtében a 
2016. április 1. után kiállításra került 
és kerülő számlákat már nem a Mül-
lex Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
állítja ki a lakosság részére, hanem a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Ko-
ordináló és Vagyonkezelő Zrt.
A hulladékok elszállítását a továb-
biakban is a Müllex Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. végzi.

ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA
A Répcelaki Százszorszép Óvodába 
történő beiratkozás 2016. május 11-
12-én lezajlott. A felvételt kért gyerme-
kek és az óvodában maradó gyermekek 
létszáma alapján a Társulási Tanács a 
2016. május 26-án megtartott ülésén 
meghozta a végső döntését, miszerint 
a 2016/2017-es nevelési évben, azaz 
2016. szeptember 1-től az indítható 
óvodai csoportok száma 5, a felvehe-
tő gyermekek létszáma pedig 125 fő. 
A Társulási Tanács ezzel a döntésével 
– egyúttal - módosította a 2016. febru-
ár 11-én meghozott és 4 engedélyezett 
csoportszámra vonatkozó döntését.

ÚJ ALTERNATÍV SZOLGÁLTATÁS 
A BÖLCSÕDÉBEN

Új gyermekfelügyeleti lehetőséggel 
várjuk a Répcelaki Bölcsőde és Idő-
sek Klubja intézmény bölcsődei szak-
mai egységében a répcelaki, nicki és 
csánigi szülők gyermekeit.
Az újonnan bevezetett szolgáltatás a 
bölcsődei férőhelyek szabad kapacitá-
sának terhére biztosítható. Hivatalos el-
nevezése: időszakos gyermekfelügyelet. 
Ahogy az ellátás neve is sugallja nem 
egy folyamatos ellátási formáról van 
szó, hanem egy időszakonként kérhető 
szolgáltatásról. Az időszakos gyermek-
felügyeletet a szülő 1-3 éves gyermeke 
számára kérheti elfoglaltságához iga-

zodva, tiszteletben tartva a bölcsődei 
csoport életét, napirendjét. Az igénybe-
vétel önkéntességen alapul. A szülő és az 
intézményvezető megállapodást köt a 
szolgáltatásra vonatkozóan. A gyermek 
hétfőtől péntekig reggel 06.30 órától 
16.30 óráig terjedő időtartamban he-
lyezhető el a bölcsődében. Amennyiben 
a szülő úgy dönt, hogy kéri az ellátást 
előre be kell jelentkezni akár e-mailen, 
akár telefonon, vagy személyesen mun-
kaidőben hétfő-péntek 08.00 órától – 
16.00 óráig.
Előzetesen egy hónapra van lehetőség 
időpontot lefoglalni, mivel a férőhely 
szám korlátozott; a jelentkezőket beje-
lentkezés sorrendjében vesszük figye-
lembe. A szolgáltatás térítési díjköteles, 
melynek díja: 200,- Ft/óra. Ezt az ösz-
szeget a szülő a gyermek által esetlege-
sen igényelt étkeztetés térítési díján túl 
köteles megfizetni az intézmény felé. 
Az ellátás csak egészséges kisgyermek 
részére nyújtható. A gyermek egészségi 
állapotáról a szülő köteles felelősségtel-
jesen nyilatkozni. Ha bölcsődei ellátást 
kíván igénybe venni Répcelakon élet-
vitelszerűen élő kisgyermek, akkor az 
időszakos gyermekfelügyeletben része-
sülő gyermek időszakos ellátását meg 
kell szüntetni. 
Várjuk szeretettel az érdeklődő szü-
lőket! További információkért bátran 
forduljanak hozzánk. Elérhetősége-
ink: bolcsode_ik@repcenet.hu
Telefonszám: +36-95/370-145, 
+36-30/5576524

Lászlóné Moór Lilla
intézményvezető

FELHÍVÁS A MAGÁNFÕZÉS 
SZABÁLYAINAK 2016. 
JANUÁR 1-JÉT KÖVETÕ 
VÁLTOZÁSAIRÓL 

Tisztelt Ügyfeleink! 
A jövedéki adóról és a jövedéki ter-
mékek forgalmazásának különös sza-
bályairól szóló 2003. évi CXXVII. 
törvény (a továbbiakban: Jöt.) ma-
gánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. 
január 1-jével jelentősen módosultak. 
A változásokról, a fontos tudnivalók-
ról a következő összefoglalóban kí-
vánjuk felhívni a figyelmet: 

Az önkormányzatnál regisztrált, az 
önkormányzati adóhatóság által rend-
szeresített nyomtatványon bejelentett 
magánfőzőnek magánfőzés keretében 
történő párlat előállításához 2016. ja-
nuár 1-től – az előállítást megelőzően 
– párlat adójegyet kell igényelni, besze-
rezni a lakóhelye szerint illetékes Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal megyei adó- és 
vámigazgatóságtól. A párlat adójegy egy 
olyan igazoló szelvény, amely adójegyen-
ként egy liter párlat előállítására jogosítja 
a magánfőzőt. A magánfőzőnek tárgyévi 
első párlat előállítása előtt, legalább 5 
darab 700 forint értékű párlat adójegyet 
kötelező igényelnie! Mindig a főzés előtt 
kell az igénylést benyújtani, de lehet elő-
re, az éves tervezett összes mennyiségre is 
igényelni, ez azonban tárgyévenként leg-
feljebb 86 darab párlat adójegy lehet és 
legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű 
párlat (86 liter) állítható elő. Amennyi-
ben egy háztartásban több magánfőző 
él, az éves 86 liter mennyiségi korlát 
szempontjából az általuk főzött meny-
nyiségek egybeszámítandók. Fontos 
tudnivaló, hogy párlat adójegyet csak az 
a magánfőző igényelhet, aki a desztillá-
lóberendezés megszerzését a tulajdon-
szerzéstől számított 15 napon belül elő-
zetesen bejelentette a lakóhelye szerinti 
önkormányzati adóhatóság részére. Aki 
már 2016. január 1. előtt regisztrálta 
(bejelentette) a desztillálóberendezését 
az önkormányzati adóhatóságnál, annak 
nem kell azt megismételnie. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2016. 
január 1-jét megelőzően előállított 
magánfőzött párlatokra továbbra is az 
előállításukkor hatályos szabályokat 
kell alkalmazni. 
Bővebb információ a Jöt magánfő-
zésre vonatkozó szabályairól Répce-
lak város honlapján olvasható!

SZÚNYOG-GYÉRÍTÉS!
Répcelak Város Önkormányzata az idei 
évi költségvetésében is biztosított pénzt 
a város területén helikopteres permete-
zéssel történő szúnyog-gyérítésre.
Az első „akció” a fesztivál előtti héten 
megtörtént. A továbbiakban szükség 
szerint végeztetünk perme-
tezést. 



A magas színvonalú szakmai havi-
lap, a MEZŐHÍR májusi számá-
ban „Egy sikeres gazdakör titkai” 
címmel három oldalon foglalko-
zik egyesületünkkel.

ANYAKÖNYVI HÍREK

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Csentei Imre, Enzsöl Gyuláné, 
Gál Endre, Horváth Géza, 
Kéri Mária, Kovács Béláné,

Móricz Imre, Németh Endre, 
Németh Imréné

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Mikó Zoltán és Csorba Mónika
Fülöp Péter és Lábos Hajnalka
Pál Tibor és Németh Gabriella

Varga Szabolcs Gyula  
és Nyitrai Melinda Ilona

Balassa Tamás és Bognár Szilvia

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Hóman Gábor és Horváth Alexandra  
fia Dominik Ádám

Nyilatkozik dr. Németh Kálmán el-
nök, Könczöl József egyesületi tag és 
Biró József önkormányzati képviselő, 
agrárvállalkozó.

Az elnök mint alapító tag feleleveníti 
az 1993-as évet, amikor létrejött a szer-
vezet, akkor még az állattenyésztésé volt 
a főszerep, közös volt a tenyészanyag-be-
szerzés, a takarmányvásárlás- és értékesí-
tés szervezésében is segített az egyesület.

A sertéstenyésztés visszaszorult, és 
a növénytermesztésé a főszerep. Most 
a termeltető, forgalmazó és felvásárló 
cégek bemutatása, velük közösen való 
„fellépés” dominál, így jóval kedvezőbb 
árak alakíthatók ki. Nagy hangsúlyt 

fektetnek szakmai továbbképzésre is. 
Könczöl József fontosnak tartotta 

megemlíteni, hogy a gazdakörben a 
szakmai munkában nincs kötelezett-
sége a tagoknak. Minden tagtársunk 
saját gazdálkodási elképzelése szerint 
dolgozik, fogalmazott.

Biró József arról is beszélt, hogy a 
gazdák jó hangulatban tudják megbe-
szélni az aktuális feladatokat. A nagy 
idénymunkák alatt pedig gépeikkel 
egymást is kisegítik.

A cikk négy fotót is közöl, egy kö-
zöset a nyilatkozókról, hármat pedig 
Könczöl József telephelyéről. Az egye-
sület május végén, szakmai tanulmány-
úton volt a Pápai Expón. A gazdakör 
tagsága mély fájdalommal búcsúzik Gál 
Endrétől, a kiváló tagtárstól és nagysze-
rű baráttól.

 dr. Németh Kálmán elnök
Gazdakör Répcelak

ORSZÁGOS SZAKMAI LAPBAN  
A GAZDAKÖR RÉPCELAK

GRATULÁLUNK!
Répcelak Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete Répcelak 
Városért Díszoklevelet adományo-
zott Nagy Ferencné, a Nyitott Tér 
Közhasznú Kulturális Egyesület 
gazdasági vezetője részére Répcelak 
város és környéke közművelődése 
és a közösségi kultúra fejlesztése 
érdekében hosszú időn keresztül 
végzett kiemelkedő munkája elis-
meréseként. 

----
Élő Helytörténet Díjban része-
sült az 1965. évi répcelaki árvízről 
szóló „S TENGERT LÁTTAM, 
AHOGY KITEKINTÉK...” című 
film a Vas-Film Országos Függet-
lenfilm Fesztiválon.
A filmet Boros Ferenc és Boros 
András készítette, Répcelak Város 
Önkormányzatának megbízásából 
az 1965-ös répcelaki árvíz 50 éves 
évfordulójára. 
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A gyérítésre használt szer az emberekre 
ártalmatlan,  bevizsgált, és az Országos 
Tisztifőorvosi Szolgálat által engedé-
lyezett. Természetesen továbbra is elő-
re értesítjük a lakosságot a permetezés 
várható időpontjáról.

ÚJ UTCA ELNEVEZÉSE
Répcelak Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete az ügyrendi 
bizottság véleménye alapján, illetve 
a társadalmi egyeztetést követően, 
a lakossági vélemények figyelembe 
vételével 2016. július 1. hatállyal a 
Hunyadi utcából nyíló új utcának a 
Tatay Sándor utca nevet adja. 

TÁJÉKOZATÓ ANYAKÖNYVI 
ESEMÉNYEK HÍRMONDÓBA 
TÖRTÉNÕ KÖZLÉSÉRÕL

Tájékoztatjuk Répcelak város lakos-
ságát, hogy anyakönyvi eseményeket 
(születés, házasságkötés, haláleset) csak 
abban az esetben tudunk a Répcelaki 
Hírmondóban közzé tenni, ha az érin-
tett személy vagy hozzátartozója a hoz-

zájáruló nyilatkozatot megteszi. Szüle-
tési esemény esetén a védőnőknél tett 
nyilatkozat alapján a répcelaki állan-
dó lakcímmel rendelkező gyermekek 
születése, répcelaki házasságkötés 
a házassági jegyzőkönyvet felvevő 
anyakönyvezető előtt tett nyilatkozat 
alapján, répcelaki állandó lakcímmel 
rendelkező elhunyt halálesete a hoz-
zátartozó nyilatkozata alapján kerül 
be a Hírmondóba. 
A nyilatkozatot a Répcelaki Közös 
Önkormányzati Hivatal hagyatéki 
ügyintézőjénél szükséges megtenni.

RÉPCELAKI BÚCSÚ
A rendeletünknek megfelelően augusz-
tus 20-a előtti vasárnapon, augusztus 14-
én kerül megrendezésre az idei búcsú. 

BÚCSÚZUNK
73 éves korában elhunyt városunk 
díszpolgára, az 1968-as olimpiai baj-
nok labdarúgó-válogatott kapusa, 
Szarka Zoltán. 
Isten veled, nyugodj békében!



Programkínálatunk színes, változa-
tos. Éves programterv alapján, havi 
rendszerességgel évente 30-40 ön-
álló kulturális rendezvényt tartunk, 
amelyek szakmai tagozódása: 10-11 
képzőművészeti kiállítás, 9-10 sza-
badegyetemi előadás, 2-4 komolyze-
nei hangverseny, 4-6 irodalmi est, 5-9 
néptánc rendezvény és a Laki Kalinkó 
Folkfesztivál. Saját önálló rendezvé-
nyeinken kívül Ümmögő Együtte-
sünk évente 15-20 alkalommal lép 
fel népzene-néptánc műsorával Rép-
celak város, Vas és Győr-Moson-Sop-
ron megye különféle rendezvényein. 
Munkánk során mindig Márai Sán-
dor a lényegesről megfogalmazott 
intelmeinek szellemében járunk el: 
„…Amikor a középutat választod, pa-
zarolsz. A lényeges mindig olcsóbb, 
hasznosabb, eredményesebb.”

Az alapítástól eltelt 15 esztendő fo-
lyamata, rendszeres alkalmaink, a tuda-
tos építkezés beváltotta reményeinket: 
rendezvényeink látogatottsági görbéje 
emelkedő ívet rajzol. Kulturális szoká-
sokat honosítottunk meg, hagyományt 
teremtettünk, jelentős szerepünk van 
Répcelak város és környéke közműve-
lődésében. Csapatépítő céllal a tavalyi 
esztendőben gazdag kulturális tarta-
lommal két kirándulást szerveztünk 
egyesületünk tagjainak, támogatóink-
nak. Az erőteljes pozitív visszajelzések 
arra ösztönöznek, hogy jövőben is ter-
vezzünk hasonló profilú közös progra-
mokat. Programjaink ma már nemcsak 
városunkban és a térségben, hanem Vas 
megyében, a Nyugat-dunántúli Régió-
ban és országosan is ismertek, melyről 
rendszeresen olvashatunk a budapesti 
kiadású Művészet és Barátai című fo-
lyóiratban. Rendezvényeink publici-
tása megfelelő. A megyei lapban és a 
helyi TV-ben minden rendezvényünk-
ről megjelenik tudósítás, s az országos 
lapok is egyre többször adnak híradást 
répcelaki programokról. A rendezvé-
nyeket a művelődési otthon munka-
társainak segítségével tudtuk megva-
lósítani. A művészeti iskola tanárai és 
tanulói kiállításaink megnyitóit értékes 
zenei előadásokkal gazdagították. Nagy 
sikere van az ELŐTÉR-ben rendszere-

sen szereplő gyer-
mek alkotóknak.

Elkészült honla-
punk, amely tartal-
mazza az egyesület-
ről a legfontosabb 
közérdekű informá-
ciókat és közvetíti 
az aktualitásokat. 
(http://nyitott-ter.
repcelak.hu/) 

A Nyitott Tér KKE tevékenységé-
nek legfőbb finanszírozója Répcelak 
Város Önkormányzata. Támogatá-
sukon kívül igyekszünk megragadni 
minden pályázati lehetőséget, amely a 
profilunkhoz illeszkedik, hogy többlet 
pénzügyi forrásokat hozzunk Répce-
lakra. Köszönjük a bizalmat, köszön-
jük az anyagi támogatást!

 „…Minden várost az tesz a kultúra 
otthonává, hogy ’lelke’ van. A lelket a 
történelem alapozza meg, a kulturális 
intézmények töltik meg tartalommal 
és a köznapi élet tartja életben.” – írta 
egy tanulmányában Pomogáts Béla. 

Egyesületünk a város lelkét szeret-
né táplálni és a rendezvényeket a köz-
napi életbe illeszteni. Bízunk abban, 
hogy a kultúrába fektetett munkánk-
kal hozzájárulunk Répcelak város tö-
retlen fejlődéséhez. 

Garas Kálmán elnök

15 ÉVES A NYITOTT TÉR 

A Nyitott Tér Közhasznú Kultu-
rális Egyesület 2001 óta munkál-
kodik Répcelak város kulturális 
alapellátásának kiteljesítésében. 
Induláskor a képzőművészeti tár-
latokra fókuszáltunk, majd te-
vékenységi körünket bővítettük 
szabadegyetemi előadásokkal, ko-
molyzenei, irodalmi és népművé-
szeti rendezvények szervezésével. 

Idén ünnepli fennállásának 25. 
évfordulóját a Répcelaki Polgárőr 
Egyesület.

Az ünnepséget október 1-re tervezzük, 
ekkor kerül átadásra az egyesület új 
szolgálati helyisége is.

A helyiséget az önkormányzat biz-
tosította részünkre, ezúton szeretnénk 
köszönetünket kifejezni Szabó József 
polgármester úrnak, Szalainé Kutasi 
Ildikó képviselő asszonynak és Rép-

celak Város Képviselő-testületének 
a támogatásukért. Alapító tagjaink, 
akik 25 éve polgárőrök jelenleg is az 
egyesület tagjai:

-Nagy János
-Papp Tibor
-Varga Jenő
-Nagy Ferenc
-Fehér István
-Varga J. Sándor
-Plausevszki László
-Töreki István

Köszönet az önzetlen munkájukért 
és kitartásukért!

Idén is megrendezésre kerül, a ha-
gyományos Megyei Polgárőrnap és 
Járőr Csapat Verseny Viszákon július 
30-án, szombaton.

Az Országos Polgárnap pedig Sop-
ronban (a VOLT fesztivál helyszínén) 
került megrendezésre június 18-án, 
szombaton. 

Könczölné Bernáth Ilona
elnök

25 ÉVES A POLGÁRÕRSÉG
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A gimnáziumot követően másfél éves 
„kapunyitási pánikba” kerültem – mesé-
li –, nem tudtam mihez kezdjek. Illetve 
nálam inkább az a baj, hogy pontosan 
tudom, hogy mit akarok, de azt nagyon 
nehéz kivitelezni. Aztán megtalált ez a 
munka, pontosabban Enikő. 

(Szórádi Enikő, a MOK igazga-
tója – a szerk.). Egy nyertes pályázat 
folyományaként szüksége volt valakire 
kulturális közfoglalkoztatott státuszban 
– rám gondolt, én meg jöttem örömmel.

Sokat mosolyog – ha beszél, a 
hangja is mosolyog. Kedves és készsé-
ges. Naponta hallgatom, hogy a műv-
házba betérő, betelefonáló emberekkel 
milyen türelmesen és empátiával be-
szél – bármi is legyen a problémájuk. 
Szóval: milyen helyes gyerek – gon-
doltam, amikor idekerült. Filmőrült 
– vontam le a következtetést, amikor 
rápillantottam a közösségi oldalára, 
melyen gyakran osztja meg vélemé-
nyét moziélményeiről. De még meny-
nyire! – ezt akkor még nem sejtettem.

A film az életem, a mozgatóm, a 
célom. Tisztán emlékszem, ötévesen 
voltam először moziban, apukámmal a 
Jurassic Park II-t láttuk. Később kiírtam 
a házunk falára – tudod, olyan tégla-
burkolatú ház még most is a Honvéd 
utcában –, hogy mozi, és csalogattam be 
a barátaimat.

A felirat még most is látszik a falon, 
őrzi az álmodozó kisfiú emlékét. Az 
álom azonban kezdett lassanként tes-
tet ölteni. Kisfilmek, baráti társaság-
ban készült minimozik jöttek létre, és 
Ákos – kicsit kacérkodva a színészettel 
és az operatőri munkával is - végül el-
döntötte: filmrendező lesz. 

Az angol jól ment, már érettségi előtt 
megvolt a nyelvvizsgám, a szakirodalmat 

PORTRÉ: VARGA ÁKOS
A srác oldaltáskával

eredeti nyelven olvasom, a vágóprog-
ramokból autodidakta módon képzem 
magam, és elkezdtem fotózni is, mert azt 
olvastam, hogy javítja a látásmódot – 
amire egy filmrendezőnek nagy szüksége 
van. És ezért csinálom a svédelést is.

Nahát – ez a svédelés! Engedjék 
meg, hogy megosszam Önökkel ked-
ves olvasók, hogy én miként ismerked-
tem meg ezzel a jelenséggel. Őszintén 
megvallom – nem tudtam mit jelent. 
Aztán éppen Ákos munkássága ré-
vén kezdett beszivárogni a fogalom a 

helyi közegbe, újságcikkek születtek, 
komoly fórumokon hallottam elisme-
rő szavakat róla, így utánaolvastam, 
utánanéztem. „Valamilyen filmrész-
letnek, előzetesnek, lényegében profi 
filmes terméknek pontos lemásolása 
szándékoltan gagyi eszközökkel” – 
talán így tudnám definiálni a dolgot. 
Hú, ezek de ráérnek – gondoltam el-
sőre. Aztán megnéztem Ákosék sokat 
emlegetett alkotását, a Galaxis őrzői-
nek svédelt változatát. És megfogott. 
Láttam - hiszen TV-s újságíróként jól 
tudom -, hogy mennyi munka van 
benne. Legtöbben azt gondolják, hogy 
felvesszük a dolgokat, eseményeket, 
aztán annyi. Nem látják a sok műhely-
munkát, ami ezt követi. Az órákon át 
tartó szerkesztést, a másodpercenkénti 
összeillesztgetést. A svédelés alappillé-
re, hogy tökéletes egyezést mutasson 
az eredetivel. Én úgy láttam Ákosék 
alkotását, hogy osztott képernyővel 

futott mellette az eredeti. Lenyűgöző 
volt. Minden pillanata, eleme, század-
másodperce stimmelt. És ez – higgyék 
el – nagyon nehéz. 

Máshogy néztem attól fogva Ákos-
ra. A mosolygós srác oldaltáskával, 
aki bicajjal jön dolgozni a művház-
ba – amit mellesleg gyakran elkérek 
tőle – megmaradt, de mégis! Hiszen 
ő egy alkotó. Nem attól látom annak, 
hogy sokan írnak róla, hogy különféle 
tartalmak jelennek meg munkájáról, 
hogy méltatják. Attól, amit én láttam 
meg benne. Az elszántságtól, amivel 
véghezviszi terveit. A pontosságtól, 
amit elvár magától. A céltudatosság-
tól, ami mosolya mögött rejlik. 

Filmrendező lesz – azt mondja. El-
hiszem neki. 

A mozi szent hely számomra. Ami-
lyen gyakran csak tudok, elzarándoko-
lok Szombathelyre, és megnézem, ami 
érdekel.

A zarándoklatot szó szerint kell 
érteni, mert Ákos vonattal közleke-
dik. Gyalog megy a plázába, gyakran 
akár órákat is vár egy-egy előadásra, 
ha olyan a közlekedés. Nevetve meséli, 
hogy nemrég autóval ment egy barát-
tal, kényelmesen, időre – és a nyűgtel-
jes út hiányzott neki a teljes élmény-
hez. Úgy érezte, hogy nem dolgozott 
meg igazán a filmért. 

Ahogy belépek a vetítőbe, megszűnik 
a világ. Egy közösség része leszek, ahol 
mindegy, hogy ki honnan jött, és mi a 
munkája. Akkor, ott, két órára egy cél 
vezérel minket – a film iránti érdeklő-
dés. És ezt a pillanatnyi közösséget egy 
ember hozta létre: a rendező. Varázslatos 
munka – ezt akarom én is elérni egyszer. 

Ákos jelenleg élete első egész estés 
filmjének forgatókönyvét írja, a fejé-
ben minden összeállt már. A történet, 
a szereplőgárda, a helyszín. Köszöni, 
most jól érzi magát a bőrében, szereti 
munkahelyét és igyekszik folyamato-
san fejlődni. 

Filmrendező lesz – azt mondja. És 
én szurkolok neki. W_K_

Csaknem két éve ismerem Ákost 
– akkor került a művházba. Bicaj-
jal jön mindig, percre pontosan, 
vállán átvetve az elmaradhatatlan 
oldaltáska – ha rá gondolok, így 
jelenik meg előttem.
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A gyermekétkeztetés kiemelten fontos feladat. Miként a közét-
keztetés úgy a gyermekétkeztetés terén is szükségesek a minél 
inkább "teljesebb" ételek elkészítése, hogy szívesebben fogyasz-
szuk el őket, így a jóllakottság és a jó közérzet is elérhető. 

Célunk a színvonalas, elérhető árú étkeztetés biztosítása. 
Küldetésünknek tekintjük az egészséges és változatos 

étrendet, kiszolgálást, továbbá nagy figyelmet fordítunk az 
étkezőktől jövő visszajelzésekre, melyeket lehetőségeinkhez 
mérten igyekszünk beépíteni az étrendbe. 

A gyermekek igényeit, jelzéseit a jogszabályi feltételek 
megléte mellett figyelembe vesszük és beépítjük az ellátásba. 

Az étlapok összeállításánál biztosítjuk a korcsoporton-
ként szükséges napi tápanyagbevitelt, figyelembe véve az 
idényszerűséget, a változatosságot, és a 37/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendeletet, mely a közétkeztetésre vonatkozó táplál-
kozás-egészségügyi előírásokról szól. 

2016. május 5-én a NÉBIH közétkeztetési főző-
konyhák élelmiszerbiztonsági és élelmiszerminőségi 
szempontok szerinti minősítését végezte el az iskola 
konyháján.

A minősítés helyszíni szemlére épült, amely nem előre 
egyeztetett időpontban zajlott.

Vizsgálták a terméket (élelmiszer, étel), tevékenységet, 
a létesítményt, a minőséget és élelmiszerbiztonságot garan-
táló dokumentumokat és a folyamatok rendszerét, meg-
bízhatóságát, jogszabályoknak megfelelőségét, továbbá a 
főzőkonyha teljes területének higiéniáját. 

Az értékelés, azaz a minősítés az iskolában már jól ismert 
módszerrel, 1-5-ig terjedő „osztályozással zajlott" a megsze-
rezhető pontok arányában.

Az iskolai főzőkonyha ezen minősítésen 92 %-ot ért el, 
kiváló minősítést kapott. 

A közétkeztetési feladatot nem csak a gyermekétkeztetés 
területén látjuk el, étkeztetést biztosítunk szociális területen 
– idősek klubja –, továbbá vendégétkeztetés területén is. 

Vendégétkezőinknek lehetősége van az ebéd helyben tör-
ténő elfogyasztására és éthordóban való elvitelére. 

Ebédelni az étkezőnkben 12.00 órától 13.30 óráig lehet, 
elvitellel pedig 12.00 órától 14.00 óráig. 

Adagár: 650 Ft
Érdeklődni személyesen Répcelak, József Attila utca 32. 

szám alatt, vagy telefonon a 06 30/660 5770 telefonszámon 
lehet. 

Próbálja ki, legyen az étkezőnk! 
Tóthné Horváth Zsuzsa élelmezésvezető,  

és Soósné Ágh Veronika szakácsnő
Répcelaki Százszorszép Óvoda Iskolai Étkeztetés

KÖZÉTKEZTETÉS – ISKOLAMENZA RÉPCELAK 
A közétkeztetés nemcsak az iskolai menzákat jelenti, 
idetartozik minden olyan rendszeres étkezést biztosí-
tó, szervezett közösségi ellátás, amelyet nevelési-ok-
tatási intézményekben, nyári táborokban, szociális 
ellátás, gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi 
szakellátás keretében ellátottak részére biztosítanak.

É T R E N D 
2016. július 4-től-2016. július 8-ig

Hétfő 4 Kedd 5 Szerda 6 Csütörtök 7 Péntek 8
Sertésraguleves

Spenót
Főtt burgonya

Főtt tojás 
Gyümölcs 

Bébirépás leves 
Zöldborsós csirketokány 

Rizs 
Uborka saláta

Tárkonyos csirkeragu
Diós tészta
Gyümölcs

Daragombócleves
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Már 15 éve működik zenei- és a kép-
zőművészeti tanszakkal, korábban 
tánc tanszak is volt. A beiratkozott 
tanulóink száma 64 fő. Sajnos, a kép-
zés hiába alapfokú és általános isko-
lához csatolt, mégis térítésköteles. Az 
elmúlt tanévben a helyi egyházak és 
az önkormányzat átvállalták a térítési 
díj egy részének befizetését. Az lenne 
az ösztönző, ha ingyenes lenne az ok-
tatás az alapfokon, hiszen a személyi-
ségfejlesztés egyik legfontosabb eleme 
– a mozgásigény kielégítése mellett – a 
művészeti tevékenység, a művészettel 
való kapcsolat. Csak így tud kiteljesed-
ni lényünk e mai, felgyorsult, informá-
ció-dömpinggel bombázó látványcivi-
lizált világban. A gyerekek betekintést 
nyerhetnek a művészet világába, 
megtapasztalhatják a zenei hangok, a 
hangszerek adta varázst, a képzőművé-
szeti technikák megismerésével a képi 
megjelenítés erejét, a magyar nyelv 
nyújtotta képi gondolkodással együtt 
a képgazdagságot. 

„…AMI SZÉP AKAD AZ UTAMBA,  
LELKET KERESEK GYEREKÉSSZEL ABBA” 

(Móra Ferenc)

A Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola egyben Alapfokú Művészeti Is-
kola is. Innen az AMI rövidítés. Írtunk már cikket Móráról, a fenntart-
hatóságról - ökoiskolai jellegünkről (környezeti nevelés), most szólunk a 
művészeti iskolai létünkről.

A Móra-névadás 20. jubileuma al-
kalmából és tanáraink pedagógusmi-
nősítése okán is az idén több idegen 
látogatott meg minket, mint eddig. 
Mindnyájan megjegyezték, hogy mi-
lyen szép az iskola, és milyen jó a han-
gulata. Szívet-lelket gyönyörködtető! 
A mindennap idejárók ezt magától 
érthetőnek, természetesnek veszik, pe-
dig nem az. Sok-sok munka teszi azzá. 
A betérőt szép iskolai zászló és virág fo-
gadja; a várakozóknak pihenésül szol-
gálnak székek, könyvek napi versaján-
lattal, a nap jellegzetességeiről szólva; 
a „Heti üzenet” változatos, megszívle-
lendő sorai; új kiírások, képek és fotók 
az iskolai programokról; oklevelek ta-
nulóink szép sikereiről, a diákönkor-
mányzati faliújság és a művészeti isko-
lások lépcsősoron is végigkísérő régi- és 
legújabb alkotásai. A folyosók deko-
rációi mindig gyönyörűek, a gyerekek 
által festett falak, az osztályok ajtói, 
az osztályfaliújságok, a csempékre ra-
gasztott kedves rajzok ugyancsak azok. 

Az irodalmi, történelmi tablók mel-
lett a földszinten az ötletes „Mese-fa” 
„leveleiként” megjelenő gyerekírások 
böngészésre késztetnek. Van mit ol-
vasni, megszemlélni a kisgyermekeikre 
várakozó felnőtteknek is, ha szánnak 
erre időt. Annak is örülünk, ha együtt 
betérnek a közösségi kiállítóterembe. 
Mindez lehetőséget ad közösen szerzett 
művészi élményre és az iskolai élet kö-
vetésére. 

Eddigi kiállításaink: Répce-men-
te kultúráját bemutató népművészeti 
(népviseletek, fazekas termékek, fafara-
gások, szőttesek, foltvarrások, farsangi 
álarcok), a természet értékeit megjele-
nítő festmény- és fotókiállítások isko-
lánk környezetéről és idegen tájakról 
szólóak. Főként iskolásaink szüleinek, 
rokonságának, az itteni kötődésűek-
nek adtunk eddig kiállítási lehetőséget. 
Nemrégiben egykori diákunk, Jagadics 
Mónika, városunk ifjú művészének 
tájképeiben gyönyörködhettünk. Kép-
zőművészetiseink minden kiállításból 
meríthetnek: reprodukciót készítenek, 
vagy az ott látottak motiválják őket. 
Fazekassággal való megismerkedésük-
kor, agyagozással állatszobrocskák, 
domborművek, meserészletek, Mó-
ra-plakettek készültek. Minden iskolai 
rendezvényt, tanévnyitót és tanévzárót 
a képzősök színesítik dekorációkkal, a 
zeneisek a játékukkal. A Nyitott Tér 
Kulturális Egyesület galériájának ren-
dezvényein havonta ifjú zenészeink 
szerepelnek és egy-egy képzős gyerek 
mutatkozik be alkotásaival. Az iskolai 
alapítványi estre is készítenek a kép-
zősök ajándéktárgyakat. Az idén a kö-
zösségi teremben a karácsonyfán csak 
természetes anyagból készített díszek 
voltak. Szép háttérként szolgáltak a ki-
állított tárgyak ifjú zenészeink adventi 
és karácsonyi fellépésekor. 

Ebben az évben Országos Mó-
ra-illusztráció pályázatot hirdettünk a 
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rom diákunk: Mérges Dorottya, Bog-
nár Gábor és Vörös István díjazásban 
részesült. A képzőművészeti csoport 
elnyerte a Répce-mente nyíló virága 
című pályázatot. A képzőművészeti 
tagozat erőssége: a gyerekek jól tudnak 
együtt dolgozni; segítik egymást a kü-
lönböző technikák elsajátításánál; az 
egyedi technikánkat ügyesen művelik 
pl. A homokos-gipszes technikát. 

Zenei sikereink: Nívó díj: Csontár 
Péter (xilofon), Rudi Maja (zongora). 
Kiemelt arany: Pichler Márk (xilofon). 
Arany minősítésű: Fülöp Rita, Orsós 
Katalin, Papp Kíra ( zongora) és Né-
meth Máté, Novák Gergő (szintetizá-
tor), Nagy Noémi (altfurulya). Ezüst 

környék és Móra Ferenc nevét viselő 
iskolák részére. 320 pályázati munka 
érkezett Mórahalomtól Zalakaroson át 
Egerig bezárólag. A díjazott alkotások a 
tanári folyosót díszítik. 

Mint minden évben, most is a 
Szent Márton Nemzetközi pályáza-
ton különdíjasok lettünk. 2015-ben 
a Hegypásztor Kör alkotói pályázatán 
2. helyezett lett a képzősök csapata, a 
jutalom kétnapos kirándulás volt. Né-
meth D. Dóra „Ürgefüttyök” című 
országos alkotói pályázaton verses me-
séjével 1. helyezést ért el. „Én és a vadá-
szat” című rajzpályázaton Bognár Gá-
bor 3. helyezett lett. A művészetoktatás 
napján a Szombathelyi Képtárban há-

minősítésű: Balassa Bence (szintetizá-
tor), Czöndör Dávid és Papp Kristóf 
(xilofon). A többi harminc növendék 
zenei játéka is mindig örömet ad. 

A szolfézst kevésbé szeretik a gye-
rekek, de a hangszer megszólaltatását 
csodaként élik meg, amiért érdemes 
a nehézségeket leküzdeni! Zenei nö-
vendékek lételeme a megmutatkozás: 
e tanévben is 30-nál több fellépésük 
volt, benne templomi hangversenyek. 
Köszönet ezért nekik, szüleiknek és 
zenetanáraiknak: Tanda Ibolyának, 
Hirschberg Henriknek, Szalai Sza-
bolcsnak, Vajda Andrásnak. A Szim-
fonikusok koncertsorozata minden 
mórásnak tetszett. 

A tanulásban a művészeti tevé-
kenység segít, amennyi időt „elrabol” 
tőlünk, annál jóval többet ad. Léle-
kemelő. Közben azt érezzük Mórával 
együtt: ”Olyan volt, mintha / Röpítene 
hinta / és rengve-ringva / szállnék föl a 
menny be, az Isten elejbe / S a kristály-
termekbe’/ az angyalok serege / játsza-
na velem.” 

A szülők féltik gyermekeiket az 
iskolakezdéskor és később is, hogy 
megnövekszik így a tanórai elfoglalt-
ság, pedig ha tudnák, hogy kincstől 
fosztják meg gyermekeiket… és hogy 
csupán egyetlen bevásárlásnál többet 
elköltünk, mint a térítési díj. Éljenek 
a lehetőséggel, legyen minél több mű-
vészetis növendékünk! Tánc- és hege-
dű tanszakot is indítanánk, ha kellő 
számú jelentkezőnk lenne! A művésze-
ti alkotások, a művészeti tevékenység 
nemcsak a művelőiket, de a környe-
zetükben élőket, áttételesen iskolánk 
minden tanulóját fogékonnyá teszik 
a szép új világra. Az esztétikai érzék 
csiszolódik, a személyiség kiteljesedik. 
Nem csak a szépséget látni, látni a lélek 
ragyogását is.

Dr. Mesterházyné Jánosa  
Magdolna intézményvezető  

és Molnárné Szabó Ernesztina  
művészeti munkaközösségvezető
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60 évvel ezelőtt kezdte meg működését a répcelaki szénsavgyár. Ennek a ju-
bileumi alkalomnak köszönhetően kerestünk fel pár akkori dolgozót, akik 
nagyon segítőkészen és boldogan vállalták, hogy elmesélik, hogyan is kezdő-
dött a gyári élet városunkban. A teljesség igénye nélkül ezzel az 1-2 élettörté-
nettel szeretnénk megemlékezni a vállalat 60 éves fennállásáról, hiszen váro-
sunk nagyon sokat köszönhet még most is az egyik legfontosabb gyárának… 

„TÕLED MEG A SZÉNSAVTÓL EL SE TUDTAK VOLNA VÁLASZTANI…”

Nagy Lajos (Petôfi Sándor utca)

1956-ban leszereltem a honvédségtől. 4 
évet szolgáltam: 2 évet tizedes, 2 évet őr-
mester voltam. A honvédség után 1 hó-
napig Ivánba jártam a téglagyárba dolgoz-
ni. Egyik nap jövök haza, aztán mondja a 
párom, hogy menjek be a szénsavgyárba, 
mert keresett a Tatai, ő volt a munka-
ügyi osztályvezető. Bemegyek, mondom 
„Szevasz, mi van Lajos?” „Hát komám az 
van”- mondja, - „…hogy, holnap ide kel-
lene jönni dolgozni, hozd a munkaköny-
vedet aztán reggel hatra gyere.” Másnap 
be is mentem, körbevittek az üzemen egy 
mihályi művezetővel, Mészáros János bá-
csival. Megmutattak mindent, aztán kér-
dezi, hogy „Megértettél mindent?”

„Igyekeztem” – válaszoltam, mert 
hogy ő most elmegy, és ha valami baj 
van, majd csak akkor jön. Így kezdődött 
a munkahelyem a szénsavban 1956. má-
jus 2-án. 

Egyszer valami technikai dolgot 
nem értettem, mondom „János bácsi, 
ezt itt nem értem. Idáig eljutottam, itt 
meg elakadtam.” Röhög az öreg: „Pedig 
olyan egyszerű, mint a pofon.” Gondol-
tam magamban magának már egyszerű, 
nekem még nem.

3. nap bemegyek műszakba, egy-
szer csak jön János bácsi és azt mondja 
„Gyere velem, felmegyünk a termelés-
be.” Bemutatott az embereknek, és azt 
mondta, hogy a jövőben én fogom őket 
irányítani. Így is lett.

Egyszer csak „bumm” az egyik veze-
ték elszólta magát. Jött a hegesztőbanda, 
megbontották, meghegesztették, aztán 
ment minden tovább. Volt egy Bakodi 
Kálmán nevezetű üzemvezetőnk. Azt 
mondta: „Na látom megtörtént az első 
bemutatkozás.” Mondom „Nem ne-
kem, hanem a berendezésnek.” Nem 
ez volt az első és az utolsó sem, hiszen 
nem tellett el 3 hét „durr” megint egy. 

Ez már egy kicsit veszedelmesebb volt. 
Lezártam a rendszert, jöttek a lakatosok, 
bontás, hegesztés, aztán rendbe volt. 

Egyszer csak előkerült az igazgató is, 
akinek volt egy kérdése: „El merem-e 
vállalni a csoportvezetőséget?” „Ha meg-
bíztok bennem, miért ne?!”- válaszoltam. 
Hát így is lett.

Aztán volt egy kisebb gubanc 
megint: A hegesztéseknél karimák vol-
tak, abban tömítések, aztán kiment a 
tömítés és ment a gáz is. Tutult, sípolt, 
de ezt is megoldottuk. Ami nekem na-
gyobb gondot okozott az a nyilvántartás 
volt. De aztán abba is belejöttem. 

Közbe elküldtek 3 hónapra pártis-
kolába, Sopronba. Na oda nem nagyon 
szerettem járni. Szerették volna, ha párt-
titkár leszek, de én nem szerettem volna 
az lenni, mert úgy gondoltam, hogy a 
két munkakör nem fér meg jól egymás 
mellett. Ki is maradtam a jutalmazások-
ból. Aztán meg Pestre kellett menni, 
megint iskolába. Újra előjött a pártitká-
ri dolog, de újra visszautasítottam.

Aztán 1969. január 2-án felrobbant a 
gyár. 9 halott 33 sebesült. Elég komoly 
helyismerettel rendelkeztem, egyből 
mentem segíteni, menteni. Akkor én 
már nem a termelésben voltam, hanem 
vállalati gondnokként dolgoztam. Akko-
riban már az volt a feladatom, hogy mu-
tassam meg minden ideérkezőnek, hogy 
mi hol van. Hát így teltek az én napjaim.

1990. december 31-én aztán eljöt-
tem nyugdíjba. Szép kis időt töltöttem 
el egy munkahelyen. Szoktam is mon-
dani az asszonynak: „Tőled meg a szén-
savtól el se tudtak volna választani…” 

Molnár László (Hunyadi utca)

1953-ban leszereltem a honvédségtől, 
ezután többek között tanácselnök let-
tem Uraiújfaluban, majd Győrben, a 
gépgyárban helyezkedtem el, mint gép-
lakatos. Mivel nekem akkoriban 6 elemi 
osztályom volt, munka közben közép és 
felsőfokú szakképesítéseket is szereztem. 

1956-ban egyik nap jövök haza a vo-
nattal és látom, hogy Répcelakon építe-
nek egy gyárat. Leszálltam a vonatról és 
bementem érdeklődni az akkori tanács-
elnökhöz, Mihók Istvánhoz. Mondom 
„Mi épül itt Pista?” Azt mondja: „Talál-
tak itt szénsavat.” Néhány épület már állt, 
ahova már a pesti és a kanizsai gépgyárból 
jöttek beszerelni a technológiai berende-
zéseket. Másnap telefonáltam a munka-
helyemre, hogy nem megyek dolgozni, 
helyette inkább felkerestem a szénsavgyár 
„létesítményvezetőjét”. Bemutatkoztam 
neki, elmondtam milyen végzettségeim 
vannak. „Hát pont ilyen embert keresek. 
Holnap gyere is dolgozni” – mondta. Hát 
így kerültem be a szénsavba. 

Be lettem osztva a technológiai sze-
relők mellé. „Laci, úgy állj a dolgokhoz, 
hogy minden csavart megismerj, mert 
az üzem felavatása után te leszel itt az 
első művezető. Mihályitól elválunk, 
megmarad mint üzemünk, de a fővál-
lalat ez lesz.” – mondta. Hát így is lett. 

1956. augusztus 20-ra lett kitűzve 
az üzem hivatalos avatása. Nagyon iz-
gultunk, hiszen az akkori tervezők nem 
ismerték az itteni körülményeket és a mi-
hályi üzemre készítették a terveket, ahol a 
gyár mellett volt a kút, így a szénsav csak 
10-20 métert ment a földben, nem is 
volt benne annyi éghető gáz és víz, mint 
a mienkben. Igaz, hogy csináltak ilyen 
leválasztókat, de nem vált be. Mire beért 
a szénsav, arra mindig elfagyott a csőben, 
mert nem tudta a vizet kiválasztani, rá-
adásul büdös is volt, mert benne maradt 
ez az éghető gáz. Azért is húzódott el az 
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átadás augusztus 20-ra, mert 1 hónapig 
azzal kínlódtunk, hogy legalább 1 vagy 2 
palackot meg tudjunk tölteni…

Akkoriban még az élelmiszeriparhoz 
tartoztunk, mert csak szódavíznek hasz-
nálták a szénsavat. Aztán egyszer csak 
kitalálták, hogy a szénsavat hegesztéshez 
lehet használni védőgázként. Ennek kö-
szönhetően többek között a hajógyárból 
is megjelentek a teherautók elszállítani a 
szénsavat. 

Hát így zajlottak az első éveim a 
gyárban és Répcelakon. 

1984-ig dolgoztam a szénsavban, 4 
év kivételével. 

Schleinig Endre (Csánigi utca)

18 éves gyerek voltam, amikor az érettségi 
után egyből idekerültem. A szénsavgyár-
nak akkoriban szüksége volt pár fiatal 
technikusra. Többek között a kíváncsi-
ságnak köszönhetően megpróbáltam a 
lehetőséget. A meghívólevelemen akkori-
ban még a „Mihályi” felirat volt. Vonattal 
utaztam a meghívásra, amikor is a kalauz 
mondja, hogy a szénsav már nem Mihá-
lyiban van, hanem Répcelakon. A taná-
csára le is szálltam Répcelakon, nagyjá-
ból elmagyarázta, hogy merre induljak. 
Bementem a portán, elmondtam miért 
jöttem. Akkor éppen Balázs György ne-
vezetű igazgatója volt a gyárnak. Bemen-
tem hozzá, nem is emlékezett rá, hogy ide 
lettem helyezve. Behívatta a munkaügyi-
seket, ők is csak „hímültek-hámultak”. 
Ráadásul kiderült, hogy a munkásszállón 
még szabad hely sem volt. Nagyon lezse-
ren vették a dolgokat, de aztán csak sike-
rült megírni a szerződést. 

Volt egy vegyészmérnök, Bakodi 
Kálmán, akit nyugodtan nevezhetek a 
mentoromnak. Elkalauzolt a gyárban, 
mondta, hogy minden munkafolya-
matot ismerjek meg a portától a kazán-
házig. Fél év alatt úgy megtanultam a 
gyárnak a rendszerét, hogy később, mi-
kor vezető lettem, igen nagy hasznomra 
volt ez az időszak. Első lépésnek Mihá-
lyiba kerültem minőségi ellenőrnek. 

1962-ben aztán visszavezényeltek 
Répcelakra művezetőnek. „Óriási nagy 
dolog volt ez 21 évesen.” 61 ember tar-
tozott hozzám. 2-3 év múlva pedig már 
termelési osztályvezető-helyettes, majd 

tisztitóüzem-vezető lettem. ’69-ben, a 
tragikus robbanásnál is én voltam az 
üzemvezető. Bíróságra jártunk, ahol az-
tán kiderült, hogy anyaghiba, úgyneve-
zett ridegtörés okozta a robbanást...

1971-ben szakszervezeti választások 
voltak a gyárban, ahol jelöltek engem is 
és utcahosszal megnyertem a választást. 
Azóta is, 40 évig újra meg újra megvá-
lasztottak. Így összesen 52 évet húztam 
le a gyárban: 37 évet mint aktív dolgo-
zó és ezután még 2013-ig szakszervezeti 
elnökként tevékenykedtem. Tehát az én 
pályafutásom 1959-től 2013-ig tartott.

És akkor egy kis gyártörténet: 
Amikor idekerültem egy tisztítósor 

volt, úgy hívtuk, hogy „A” szűrősor, 
mert megszűrte a gázt. Akkoriban még 
csak egy kút volt, az 5-ös Vámoscsalád 
és Répcelak között. Nagyon sokat bá-
nyásztunk abból az egy kútból. Techno-
lógiában voltak elmaradásaink, hiszen a 
robbanásig nem nagyon jutott pénz a 
gyárnak, azonban utána már jobban ér-
keztek a támogatások. Sajnos egy tragé-
dia kellett ahhoz, hogy új technológiák 
is megjelenjenek a répcelaki gyárban. 

Eredetileg az olajiparhoz tartozott 
a gyár, mivel olajkutak fúrása során ta-
láltak szén-dioxidot. Aztán az 1956-os 
átadás idejében az élelmiszeriparhoz 
került, a szóda- és a sörcsapolás miatt, 
azonban 1959-ben visszakapta az olaj-
ipar, ami stabilabbnak bizonyult. 

Szakmailag akkoriban még csak két 
technikus volt: a Mátis Sanyi bácsi és a 
Gángli Laci. A mérnökök és az igazga-
tók is folyamatosan változtak. Ki ezért, 
ki azért került ide és innen el. Aztán 
minden igazgató hozta a saját embereit... 

És akkor egy kis kakukktojás. Követke-
ző „alanyunk” kicsit később csatlakozott a 
gyári mindennapokhoz, azonban egészen 
a nyugdíjáig, 40 éven keresztül kitartott 
mellette. 

Chlebik Lászlóné 
(Hunyadi utca)

Fiatalon, 1971. augusztus 2-án kerül-
tem a Szénsavtermelő Vállalathoz, mivel 
a továbbtanulás abban az időben még 
nem ment olyan egyszerűen. Először 
még csak 6 órában dolgoztam, aztán 
nem voltam egészen 18 éves, amikor be-

kerültem először a töltőbe és végül a cso-
magolóba. Akkor még csak a „rendes” 
magyar patron termelése volt. 1977-ben 
átköltöztünk egy új üzembe, mert a régi 
helyére a DINOX költözött Mihályiból. 
1981-ben terhesség miatt nem dolgoz-
tam, aztán 1 év múlva jött a levél, hogy 
menjek be, megbeszélés lesz, mert szeret-
nék a kismamákat visszahívni dolgozni. 
Így kerültem vissza az export-csomago-
láshoz. Szerencsém is volt, mivel állandó 
délelőttösként kerültem vissza a gyárba, 
egészen 2011-ig, amikor is nyugdíjba 
jöttem. Az ottlétem alatt szinte minden 
folyamatban részt vettem, hiszen mindig 
oda küldtek, ahol éppen munka volt. 
Töltöttem, csomagoltam, stb. 

Nagyon jó kis csapat volt, szívesen 
gondolok vissza az ott eltöltött 40 évre.

---
Az interjúk alatt – a több órán ke-

resztül – hallgatott emlékeknek, törté-
neteknek köszönhetően hirtelen én is 
– ha csak egy pillanatig is - gyári mun-
kásnak érezhettem magamat, hiszen 
a részletességnek köszönhetően szinte 
kézzel foghatóvá váltak az elhangzottak.

Interjúalanyaimnak ezúton is sze-
retném megköszönni, hogy vállalták a 
felkérést, és „jelenlétükkel” emelték a 
jubileumi megemlékezés színvonalát. Jó 
egészséget kívánok nekik, és bízom ben-
ne, hogy ez a sok-sok elmondott mese, 
történet sokaknak okoz majd boldog 
perceket, emlékeket. Jó nosztalgiázást 
kívánok a város összes volt és jelenlegi 
„szénsavas” dolgozójának!

Boros András
könyvtárvezető 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

A Szent István Király Plébániai életében 
felemelő ünnep volt a május 22-i nap, 
amikor a répcelaki iskola 21 harmadik 
osztályos tanulója első szentáldozáshoz já-
rult a katolikus templomban. Ez alkalom-
mal is a zeneiskolás növendékek hangsze-
res játéka tette széppé a meghitt eseményt. 
Előtte a gyermekek az elsőáldozók egyház-
megyei találkozóján vettek részt Vasváron, 
több mint ezer társukkal együtt. A nyol-
cadik osztályosok pedig a bérmálás előtt 
állók összejövetelén vettek részt.

Az egyházközségi családi nap az idén a 
nicki plébánia udvarán került megrende-
zésre az elmaradhatatlan akadályverseny-
nyel, főzéssel, kézműves foglalkozásokkal.

Pannonhalmáról Szombathelyre tar-
tó kerékpárosok szálltak meg városunk-
ban megtekintve a templomot és a lát-
nivalókat. 

Répcelak polgármestere és a település 
lelkészei részt vettek Pannonhalmán a 
Szent Márton és Pannónia című kiállítás 
megnyitásán, amelynek nemcsak a Szent 
Márton-év adott aktualitást, hanem a 
tárlaton kiállításra került répcelaki arany-
kincs is. A népvándorlás kori keresztény 
emlékek között előkelő helyet foglalnak 
el a település határában fellelt arany és 
ezüst ékszerek. Ugyanaznap nyílt meg 
Szombathelyen az Iseumban a tárlat má-
sik fele, amely a pannóniai római kori ke-

resztény tárgyakat mutatja be. Mindkét 
kiállítás megtekintését feltétlenül ajánl-
juk mindenkinek.

Az iskolások számára a nyári napközis 
foglalkozás, a kirándulóhét július 25. és 
29. között lesz a plébánia négy települé-
sére látogatva. A hittantábornak ebben 
az évben Zalaegerszeg lesz a helyszíne 
augusztus folyamán.

Az egyházközség életének eseményei 
jól követhetők a répcelaki plébánia face-
book oldalán.

Településünk katolikus közössége 
nagy várakozással néz a jövő felé, hiszen 
az egyházmegye vezetését új főpásztor 
veszi át. Aigner Géza plébános

Régi hagyomány szerint, Répcelakon 
pünkösd ünnepén tartjuk a konfirmá-
ciót. Azok a gyermekeink, akiket – ne-
künk úgy tűnik – nemrég tartottunk 
a keresztvíz alá, immár félig-meddig 
felnőttként a nagy betűs élet küszöbén 
megálltak az evangélikus templom ősi 
oltára előtt. Vallást tettek arról, hogy 
ismerik egyházunk tanítását és igye-
keznek az evangélikus hithez hűségesek 
maradni. Idén egészen sajátosan kilenc 
fiatalember fölött hangzott a confirma. 
Körbe vette őket a tágas família és a gyü-
lekezet nagy családján belül az ötven és 
hatvan évvel ezelőtt konfirmált hittest-
véreink szeretete. Mindig megrendítő, 

amikor az ember szembesül Isten gene-
rációkat összekapcsoló kegyelmével.

Templomunk otthona a minősé-
gi kultúrának is. A Répcelaki Fesztivál 
keretében a Capella Savaria szombat-
helyi kamarazenekar felemelő koncertet 
adott. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 
világszínvonalú muzsikát hallhatott a 
népes publikum.

A Hírmondó olvasásakor éppen a 
végén járunk a XIX. Angol Táborunk-
nak. Idén egy amerikai tanár házaspár 
a vendégünk, Jessica és Ryan. A gyer-
mekeket a „Hegyek a Bibliában” téma 
köré gyűjtjük. Magunk legfeljebb prob-
lémákból tudunk leküzdhetetlen „he-

gyeket” összehordani, Isten azonban 
néhány nagyon fontos hegyhez kap-
csolódóan mutatta meg irántunk való 
szeretetét. Ha a bibliai hegyekhez csak 
lélekben tudunk elzarándokolni, azért a 
közeli Ság hegy 279 méter magas csú-
csát a valóságban is meghódítjuk.

A nyár közepén ötven fős csapattal 
indulunk Erdély szépséges tájait felfe-
dezni. Mondják, aki már volt azért, aki 
pedig még nem az azért vágyódik erre 
a különös földre. Mi is azzal a remény-
séggel indulunk, hogy kitüntetett helyre 
kerül a szívünkben a Báthoryak és Beth-
lenek hazája.

Verasztó János lelkész

Május 7-én rendeztük meg az Akadá-
lyozLak játékos vetélkedőt. Az ötletes 
feladatokat nagy titokban tartva az Elekes 
házaspár állította össze. Az ízletes tízórait 
Némethné Piroska vezetésével készítette 
néhány aktivistánk. Négy csapat jelentke-
zett, hogy összemérje ügyességét. (A legfi-
atalabb versenyző 6 éves volt, a legidősebb 
több, mint ennek a tízszerese.) Izgalmas 
versengés folyt, hogy adott idő alatt kik 

tudnak a legtöbb papírhajót hajtogatni, 
-lak-os szavakat gyűjteni, ki lesz a legy-
gyorsabb lufifújásban, késsel-villával tör-
ténő nápolyievésben, melyik csapat tud a 
legtöbb járókelőt behívni a verseny szín-
helyére, a művelődési házba, kik tudják 
a legtöbbször átdobni a vizes lufit egyik 
törülközőből a másikba, tudnak-e vízzel 
teli pohárral váltóversenyez-
ni… Amíg a zsűri összesítette a 

„HÁZUNK TÁJÁRÓL” – RÉPCELAKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Az április közepén tartott közgyű-
lésen áttekintettük egyesületünk 
eddigi tevékenységét, terveztük 
az elkövetkező időszak program-
jait. Rendhagyóvá, ünnepélyessé 
tette ezt a közgyűlést, hogy mi is 
köszönthettük egyesületünk egyik 
aktív tagját, Bokányi Kálmánnét, 
aki a város díszpolgára kitüntetés-
ben részesült. 
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A tavaszi idény a megszokottak szerint a versenyekről szólt. Első legfonto-
sabb esemény a Szlovák Bajnokság volt, ami parádésan sikerült a Rakurai 
versenyzői számára: Bognár Luca, Galambosi Benjámin, Czöndör Zoltán 
aranyérmet, Bognár Léna, Kovács Gergő ezüstérmet, Vörös István, Epervá-
ri Hanna, Szabó Balkó pedig bronzérmet harcolt ki magának.

RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET  
– DOLGOS HÉTKÖZNAPOK

Az év legjelentősebb hazai utánpótlás 
eseménye a Veszprémben rendezett 
Diákolimpiai döntő volt, ahol Galam-
bosi Benjámin, Bognár Léna, Seregély 
Gyöngyi egy kicsivel maradtak le a 
dobogó felső fokáról és lettek máso-
dikak. Vörös István, Epervári Hanna, 
Kovács Gergő kiváló formát mutatva 
bronzérmet szereztek.

Egy nyertes pályázatnak köszön-
hetően április végén népes verseny-

ző csapattal utazhattunk ki a 15 or-
szág 300 versenyzőjének részvételével 
megrendezett Svájci Openre, Stansba. 
A nagyon erős küzdelmek közepette 
Bogdán Brúnó, Kovács Gergő, Ber-
náth Evelin bronzérmet hozhattak 
haza. Nagyon jó felkészülés után, küz-
delmeket nyerve szerepelt még a nem-
zetközi tornán Czöndör Zoltán, Rudi 
Máté és Szabó Balkó. A festői kör-
nyezetben fekvő városkából számos 

élménnyel tértek haza a karatékák. 
A májusi, Tarjánban rendezett nem-
zetközi utánpótlás versenyen ismét 
sikeresen szerepelt csapatunk. Bognár 
Léna II., míg Galambosi Benjámin és 
Papp Krsitóf III. helyezett lett. Kris-
tófnak ez az első országos helyezése, 
ezért ez külön öröm volt számunkra.

A májusi, siklósi versenyen Seregély 
Gyöngyi a felnőtt B kategóriában indult 
és magabiztosan győzedelmeskedett. Jó 
felkészülési verseny volt ez az őszi U22-
es EB-re készülő versenyzőnk számára. 
Bognár Léna szintén fantasztikus for-
mát mutatva, 3 győztes meccs után állt 
a dobogó felső fokára, Bogdán Brúnó 
egy sajátjánál magasabb korcsoportban 
indulva szerzett ezüst érmet, Rudi Máté 
és Bognár Luca pedig bronz érmet.

Június elején Várpalotán egy – a 
Spartan Race-hez hasonló – teljesít-
ménytúrán hét karatékánk teljesítette 
a számos feladatot és a 6 ill. 12 km-es 
távot. A férfi 40 év feletti kategóriában 
Dr. Bogán Olivér immáron IV. alka-
lommal végzett a dobogó felső fokán, 
Bernáth Evelin Junior női I., Seregély 
Gyöngyi Felnőtt női II., Rudi Máté 
serdülő fiú III. helyezett lett.

Egy rövid pihenés után kezdjük a 
nyári felkészülést az őszi versenyekre.

Dr. Bogdán Olivér

pontszámokat, addig vidám limbózással, 
szendvicsevéssel pihenték ki a verseny iz-
galmait a csapattagok. Szoros küzdelem-
ben kialakult a végeredmény: 1. helyezett 
a Rakurai Démonai, 2. az Alfa csapata 
lett, a 3. helyet az ÖTYE csapat szerezte, 
4. A Legjobbak csapata lett. Mindannyian 
örültek a jutalmaknak, mi pedig annak, 
hogy több, mint 50 embernek (zömében 
gyerekeknek) sikerült kellemes délelőttöt 
szereznünk. Eltűnődtünk azon is, vajon 
miért csökkent az eddig nagy népszerű-
ségnek örvendő rendezvényünk résztve-
vőinek száma. Köszönjük, hogy Bíróné 
Piroska, Fehérné Ildikó, Némethné Mari-
ann és Szabóné Vilma méltóképpen kép-

viselték egyesületünket a versengésben. 
Júniusban a mi egyesületünk életében is 
az egyik legjelentősebb esemény a fesz-
tivál. Már az előkészítő munkálatokban 
is részt vettek képviselőink. Természete-
sen – mint évek óta mindig – feladatot 
vállaltunk az önkormányzati ajándéktár-
gyak árusításában. A Répcelak Ízei fő-
zésre Nagy Gyuri vezetésével állt össze a 
csapatunk. Már reggel 7 órakor szorgos-
kodtunk. Mostuk, szeleteltük a krumplit, 
répát, paradicsomot, paprikát, hagymát, 
húst, előkészítettük az alapanyagokat a 
gulyáshoz. Amíg főszakácsunk a kondér 
mellett serénykedett, nekünk, segítők-
nek volt időnk a beszélgetésre, kíván-

csiskodásra, hogy melyik csapat mivel 
lepi meg a kóstolni vágyókat. Délre már 
ínycsiklandó illatok hívogattak az ebédre. 
Családias hangulatban falatoztunk. Örö-
münkre szolgált, hogy kóstolójegyüket is 
sokan váltották be a mi sátorunknál. Igazi 
csapatépítő délelőtt volt!

A nyári szünet után folytatódik a 
már 3 éve népszerűségnek örvendő Tár-
sasjáték klub, melyre szeretettel várunk 
minden szórakozni vágyót.

Ezúton szeretném megköszönni 
egyesületünk tagjainak, támogatóinak és 
a résztvevőknek, hogy eddigi tevékenysé-
gükkel hozzájárultak programjaink sike-
réhez. Mészáros Imréné elnökségi tag
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Június első hétvégéjén a sorban utolsóként a labdarúgók tettek pontot a 2015-
16-os szezon végére, így a Répcelaki Hírmondó aktuális számának megjelené-
sekor már mindhárom szakosztályunk játékosai a jól megérdemelt nyári pihe-
nőjüket töltik. A sport attól is szép, hogy a sikereket vérmérséklettől függően 
lehet értékelni, így vélhetően megoszlanak a vélemények arról, hogy az idény 
végén mely csapatok, játékosok, szakvezetők, vezetők kapnak pozitív, vagy ne-
gatív osztályzatot. Szezonvégi visszatekintő, értékelő cikkünk elején leszögez-
hetjük, ha maradéktalanul nem is lehet elégedett a Répcelaki Sportegyesület 
elnöksége az elmúlt közel 10 hónappal, panaszra így sem lehet okunk, sőt…

Ha van olyan együttes, amely egyértelmű-
en kellemes csalódást okozott a szurkolók 
és a vezetők számra, az a női kézilabdacsa-
pat. Az új rendszerű, a korábbi megyei I-es 
és II-es csapatokat tömörítő Győr-Mo-
son-Sopron megyei bajnoki bajnokságban 
szereplő gárda az előző években a hátsó ré-
giókban harcolt a legalsóbb osztályban, így 
sokan féltették is a Mészáros-Varga Brigit-
ta játékos/edző által dirigált különítményt 
a komolyabb megmérettetésektől, azon-
ban a rutinos sportolókkal megerősített, 
kiegyensúlyozott alapszakaszt produkáló 
együttes nem vallott szégyent az erősebb 
közegben sem. A rájátszást a felsőházban 
folytató gárda végül a 6. helyen zárt úgy, 
hogy csak nüanszok választották el attól, 
hogy akár érmes pozícióban zárják a ver-
senyfutást. Ha már kézilabda, akkor meg 
kell említeni, hogy a szakosztály jó úton 
halad az utánpótlás-nevelés terén is, amit 
jól jelez, hogy az elmúlt időszakban két 
alkalommal is nagy sikerű, az 1-4. osztá-
lyos általános iskolásokat érintő gyermek 
kézilabda fesztivált sikerült lebonyolítani a 
Móra Ferenc Általános Iskola és AMI tor-
nacsarnokában Turai László szakosztályve-
zető irányításával. 

A Vas megyei I. osztályban szereplő 
felnőtt labdarúgók a bajnokság nyitánya-
kor az aranyéremért indultak harcba, és 
gyorsan világossá vált, hogy a küzdelem 
Celldömölk, Körmend és Répcelak kö-
zött fog eldőlni. A továbbra is Balassa Pé-
ter játékos-tréner által vezetett, és többsé-
gében helyi, vagy környékbeli játékosokra 
épülő csapat (a télen Sárvárra igazoló 
Németh Gábor, „Bika” távozása nagyon 
érzékeny veszteség volt…) a tavaszi idény 
közepére érdekes helyzetbe került, miu-
tán a dobogó legfelső foka távolra került, 
de eközben az érmes helyezés sem forgott 

veszélyben, így mintegy légüres térben 
találta magát a gárda. A szezon végére 
több értékes győzelem, pontszerzés mel-
lé egy-egy nem várt vereség is becsúszott, 
de a 3., bronzérmet érő pozíciót így sem 
fenyegette veszély, így az együttes – amely 
19 ponttal többet gyűjtött, mint az előző 
idényben! – érezhetően és papíron is lé-
pett egyet előre a tavalyi 4. helyezés után. 
A bajnoki fordulók mellett a Magyar Ku-
pában is menetelt a gárda, és végül a me-
gyei döntőben a Celldömölk parancsolt 
megálljt az együttesnek. 

Az utánpótlásról természetesen itt is 
érdemes és kell is szót ejteni. A kötelező 
csapatmennyiséget előíró rendszer – ahogy 
azt már korábban is megállapíthattuk – 
nem kedvez a relatíve kisebb lélekszámú 
településeknek, ugyanis egyre kevesebb fi-
atalt sikerül a sportpályák közelébe csábí-
tani. A létszámhiány sajnos Répcelakon is 
rányomta a bélyegét a bajnoki szereplésre, 
és a gyakorta éppen csak a minimális lét-
számban pályára futó együttesek a közép-
mezőnyben zártak (az U19 a 11., az U16 
pedig a 6. helyen), az U14-es korosztály 
azonban megvillantotta az oroszlánkör-
meit, ugyanis Csorba János edző vezérle-
tével a rendkívül értékes 2. pozíciót érték 
el a 9 csapatos mezőnyben!

Tekéseink ezúttal is érmes helyen fe-
jezték be Szuperliga, azaz a legmagasabb 
osztály küzdelmeit. A sorozatban negyed-
szer begyűjtött bronzérem kétségkívül 
tiszteletet parancsoló, de érezhetően ma-
radt egy kis hiányérzet mindenkiben, mi-
után az együttes csak egy karnyújtásnyira 
volt a 2. pozíciótól. A csapat mögött hosz-
szú menetelés áll, miután az őszi, ezüst-
éremmel záruló NBC-kupát követően a 
kontinens legrangosabb elittornájában, a 
Bajnokok Ligájában is elindulhatott Kiss 

Zsolt edző gárdája. A BL-ben az együt-
tes nem csak rövid kirándulást tett, mi-
után az első körben kettős győzelemmel 
búcsúztatták a szlovén bajnok Maribort! 
A folytatásban – ahol a tét már a Final 
Fourba, azaz a négyes döntőbe jutás volt 
– már nem sikerült csodát tenni, és a jóval 
esélyesebb német Zerbst ellen már „csak” 
a tisztes helytállásra futotta a gárda erejé-
ből. A csapatversenyek mellett egyéniben 
is nagyon szép sikereket értek el a répcela-
ki tekések, elsősorban Zapletán Zsombor, 
aki előbb a magyar bajnoki döntő sprint 
(2x40 gurításos) számában szerzett bronz-
érmet, majd a május végi, horvátországi 
világbajnokságon is kitett magáért, ahol 
a klasszikus, 120 vegyes dobásos verseny-
ben csak a későbbi ezüstérmes Kiss Nor-
bert tudta megállítani a legjobb 16 közé 
jutásért vívott párharcban, mindössze 3 
fa különbséggel. Zsombor a vb-n tandem 
mixben is pályára lépett, és a negyeddön-
tőig menetelt Fegyveres Petra párjaként. 

A szintén Szuperligában szereplő ifjú-
sági együttes – soraiban a saját nevelésű, 
még mindig csak 12 éves, répcelaki Varga 
Leventével - az erőviszonyok alapján reá-
lisnak mondható 7. helyen zárt. 

A gárdánál már elkezdődött a követ-
kező szezon tervezése, szervezése. Ami 
már korábban eldőlt, hogy Ausztriába 
igazol Pete Sándor csapatkapitány és 
Rudolf Balázs, az érkezők között pedig a 
sokszoros világbajnok, a legutóbbi világ-
ranglistán második helyen található Ka-
kuk Leventét, illetve két fiatal tehetséget, 
a pár hete tandem párosban ifjúsági vb. 
bronzot begyűjtő duót, a győri ifj. Bran-
csek Jánost, valamint a szombathelyi 
Molnár Pált köszönthetjük. 

A pályák mellett természetesen a hát-
térben is folyik a munka: az elsősorban 
TAO-s pályázatoknak, valamint a feszes, 
fegyelmezett költségvetésnek, régi és új 
támogatóknak, ebből kifolyólag pedig 
egyre jobban stabilizálódó anyagi háttér-
nek köszönhetően tovább folytatódik a 
sporttelep rekonstrukciója, modernizá-
lása. A legnagyobb – önkormányzattal 
közös - beruházás továbbra is a sportcsar-
nok építési projekt, amelynek kivitelezése 
az ütemterveknek megfelelően halad (a 
Répcelaki Fesztivál szombati napján ke-
rült sor az ünnepélyes alapkőletételre), 
és reményeink szerint egy év múlva már 
használatba is vehetik a város, valamint a 
környék lakói a modern létesítményt. 

Gallen Ervin elnökségi tag
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A növények társításásához több szem-
pontot kell figyelembe vennünk, 
amelyek közül a fény- és vízigény, a 
növekedési erély és a színharmónia a 
legfontosabbak. Ne ültessünk össze elté-
rű víz- és fényigényű növényeket, mert 
egy idő után felborul az egyensúly, és az 
egyik növény kipusztul vagy éppen nem 
fejlődik megfelelően, a másik pedig el-
nyomja. Ugyanez történik, ha erőteljes 
növekedésű növényt egy gyengébben 
növővel ültetünk össze. Csüngő nö-
vényeket bátran társíthatunk állókkal, 
amiket a háttérben helyezünk el. Szélvé-
dett erkélyen jó társítás például a köny-
nyed Gaura és a kisvirágú futópetúnia.

A színeket egyéni ízlésünk szerint 
kombinálhatjuk. Hangulatosak az egy-
féle árnyalatú, kék, rózsaszín, piros, fe-
hér színösszeállítások, amelyeknek a töl-
tőnövényei lehetnek fehérek és zöldek. 
A virágos növényeket társíthatjuk lomb-
bal díszítő növényekkel és fűfélékkel is. 
A népszerű kakassarkanytú és a csüngő 
kerekrepkény mellett választhatjuk az 
indián mentát, a kúszószulákot vagy a 
csüngő bambusz néven értékesített fű-
féle zöld vagy tarka levelű változatait is. 
Mindegyik jól mutat bármilyen színű, 

BALKONNÖVÉNYEK: EGYÜTT SZEBBEK
A balkonládák, erkélydézsák, függőkosarak jobban mutatnak, ha többféle 
növényt ületetünk beléjük. A kertészetekben és a piacon számtalan szebb-
nél szebb újdonság, változatos színű és növekedésű balkonnövény közül 
válogathatunk. Néhány alapszabály betartásával hosszan díszítő vegyes 
balkonládánk lehet. 

akár tarkavirágú futópetúnia, muskát-
li, farkasfog (Bidens), fukszia, csüngő 
begónia és más növények társaságában. 
Inkább egyszínű, piros vagy kék virágú 
növény mellett mutat jól a zöld-sárga 
lombú tarkarepkény (Plectranthus). 
Nem túl hosszan csüngő, zömök terme-
tű növény. Aki a rózsaszínes árnyalatokat 
kedveli, az ezüstös lombú töltőnövények 
közül választhat mellé társat. A leg-
hamvasabb az ezüstlevelű kertigyopár, 
ami szintén igen intenzív növekedésű, 
ezért csak minden második-harmadik 
főnövény mellé ültessünk belőle egyet. 
Ugyanígy felhasználható a kúszószulák 
elegánsan és hosszan, akár egy-másfél 
méterre lecsüngő, finom, ezüstös lombú 
Silver Falls fajtája is. Szintén egyszínű, 
rózsaszín vagy piros virágú növényekhez 
való a tarkalevelű édesburgonya (Ipo-
moea batata Variegata), amelynek kihaj-
tásban rózsaszín, majd rózsaszín szegélyű 
zöld levelei szép látványt nyújtanak más 
virágzó növények társaságában. Színe-
sebb összeállításokhoz a sárgalevelű Gelb 
fajta ajánlható.

A lombjukkal díszítő töltőnövények 
mellett természetesen azonos növényfa-
jok eltérő virágszínű változatait vagy kü-

lönböző fajokat is ültethetünk egymás 
mellé. 2-3 virágos növényre számoljunk 
egy töltőnövényt.

Fontos, hogy közel azonos fény-, víz- 
és tápanyagigényű növények kerüljenek 
egy társaságba. Víz- és tápanyagigényes 
növények a petúnia, a minipetúnia, az 
álló- és futómuskátli, a lángvirág (Phox), 
a dohányvirág, a Diascia. Viszonylag 
kevesebbel is beéri a dália, a bakopa, 
a legyezővirág (Scaevola), a verbéna, 
a fukszia, a lobélia és a cigarettavirág 
(Cuphea), valamint az angol muskátli. 
Árnyékos erkélyre válasszuk a fuksziát, a 
csüngő begóniát, a díszcsalánt, az évelők 
közül az alacsonyabb termetű árnyéklili-
omot (Hosta), szívvirágot, szellőrózsát, a 
töltőnövények közül a páfrányféléket, a 
csüngő kerekrepkényt vagy az egyszínű 
levelű édesburgonyát. Erős napfénynek 
kitett helyre valók a fűfélék, a macska-
menta, a szálvia, a kokárdavirág, a zápor-
virág. A közkedvelt muskátli a félárnyé-
kos helyet kedveli a legjobban.

A növények mennyiségét az edény 
mérete határozza meg. Elegendő tá-
panyaggal és nedvességgel csak nagy 
mennyiségű föld képes ellátni a növé-
nyeket, ezért növényenként körülbe-
lül egy kis (3 literes) zsák virágfölddel 
számoljunk. Ez soknak tűnik, ám ha 
belegondolunk abba, hogy egyetlen tő 
futómuskátli vagy petúnia akár 50-80 
centiméter hosszan is csünghet az er-
kélyen, a látványért nem szabad sajnál-
nunk tőle ezt a luxust. Ez alapján tehát 
egy 80-100 centiméter hosszú ládába 
legfeljebb 5-6 növényt ültessünk.

Pap Edina

1522. évfolyam 2. szám 2016. június



RÉPCELAKI FESZTIVÁL KÉPEKBEN

További fotók a fesztiválról: https://www.facebook.com/repcelakifesztival Fotók: Szalai Gábor és Szalainé Kutasi Ildikó

16 RÉPCELAKI Hírmondó


