
1. Kiemelkedően jó a közbiztonság.
2. Az infrastrukturális ellátottság tel-

jes, természetesen szennyvízelvezető 
rendszer is működik.

3. Kiváló a közlekedés. A hamarosan 
megépülő M 86-os úton gyorsan meg-
közelíthető Szombathely és Győr. Rép-
celakon megállnak az InterCity vona-
tok, így Budapest is hamar elérhető. 
Nagyon jó a buszközlekedés a járási, 
megyei székhely, a környékbeli falvak 
és sok város között.

4. Kiemelkedően jó az egészségügyi 
ellátás. Két háziorvosi körzet, és egy 
gyermekorvos működik. Fogorvosi el-
látás és védőnői szolgálat is rendelke-
zésre áll. Azonkívül több szakorvos is 
tevékenykedik a városban. Vérvétel 
minden kedden és csütörtökön van az 
Egészségházban, így ezért sem kell a     
járási székhelyre utazni.

5. A Coop boltokban, a Reál bolt-
ban és magánvállalkozók boltjaiban, 
valamint a „butikokban” szinte min-
den kapható. A „Tüzéptelep” magas 
színvonalon szolgálja ki az érdeklődő-
ket. A helyi takarékszövetkezet sokszí-
nű pénzügyi szolgáltatással áll a lakos-
ság rendelkezésére.

6. Répcelakon működik bölcsőde, és 
természetesen az óvodai nevelés is hely-
ben történik.

7. A Móra Ferenc Általános és Művé-
szeti Iskolában magas színvonalú mun-
ka folyik, és mint a neve is tartalmaz-
za művészeti oktatás is igénybe vehető.

8. A várost túlnyomórészt katoliku-
sok és evangélikusok lakják, mindkét 
felekezet templommal büszkélkedhet.

9. A városban minden út portalanított.
10. Olcsó telkek állnak az építkezők 
rendelkezésére, amelyek teljes infra-
struk tú rá val ellátottak.
11. Répcelakon jóval több a mun-
kahely, mint a helyi munkavállaló. 
A város a sajtgyártás egyik magyar-
országi fellegvára. A Pannontej Zrt. 
itteni üzemében készül a közkedvelt 
Medve, Karaván sajt. A környéken 

bányásszák a szén-dioxidot, amely-
re épült a „szénsavgyár”. A tulajdo-
nos Linde Gáz Magyarország Zrt. 
más ipari gázokat is előállít. A Liss 
Kft. terméke szóda- habszifonpat-
ron, amelyet sok országba exportál.  

A három üzem közel ezer embernek 
ad munkát. Az Ipari Parkban műkö-
dő vállalkozások is sok embert foglal-
koztatnak, itt még megtelepedő vál-
lalkozásoknak is van hely.
12. A sportolni vágyókat magas színvo-
nalú sportélet fogadja, de a szurkolók is 
találnak szórakozást. Büszkék vagyunk 
a legmagasabb osztályban szereplő te-
késeinkre a szombathelyi Haladás mel-
lett a megye legeredményesebb foci csa-
patára és kézilabdásainkra.
13. A több százmillió forint költséggel 
átépített főtér a város igazi központja 
a szökőkúttal, a Művelődési Otthon és 
Könyvtár szolgáltatásaival.

És a plusz kettô:
1. Répcelakon aktív az egyesüle-

ti élet. Fiatal, középkorú és szép korú 
is megtalálhatja a neki legszimpatiku-
sabb egyesületet.

2. A fiatalok „Fiatal házasok otthona” 
lakásához juthatnak. Akik lakást vá-
sárolnak, vagy építkeznek a városban, 
kiemelkedően magas lakástámogatást 
kapnak. Annyira magasat, hogy nem 
tudunk olyan települést, amely ennél 
többet ad Magyarországon.

Ha az olvasók tudnak ilyesmiről, és 
azt hitelszerűen bebizonyítják, köztük 
értékes ajándékot sorsolunk ki.

MARADJ, MARADJON 
RÉPCELAKON!

VÁRUNK, VÁRJUK 
RÉPCELAKRA!

Répcelak Város Képviselő-testülete

...RÉpcelakon Élni?

...RÉpcelakon maRadni?

...RÉpcelakon letelepedni?

miÉRt ÉRdemes...

13 + 2 érv, hogy itt, 
nálunk, Répcelakon 
van a jelen és a jövô

Hírmondó
Répcelaki
Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
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Hívjanak vendÉgeket
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Rép-
celakon az idén a búcsú augusztus 
18-án, vasárnap lesz.

avaR És keRti HulladÉkok 
nyílttÉRi ÉgetÉse

Változott az önkormányzat ezzel kap-
csolatos rendelete. Most a Katasztró-
favédelmi Igazgatóság tájékoztatása 
alapján a képviselő-testület megvál-
toztatta a környezetvédelmi rendele-
tét. Az új rendeletünkben a követke-
zőképpen alakult:
A város belterületén az avar és ker-
ti hulladékok nyílttéri égetése az 
alábbi időpontokban engedélyezett: 
szeptember 15. és november 30., va-
lamint február 1. és április 30. kö-
zötti időszakban, vasár-és ünnep-
napok kivételével naponta 9-16 óra 
között. 

Hogyan alakul a 
szemÉtszállítási díj

Törvényi rendelkezés alapján jövőre 
a lakosságnál csak olyan cégek végez-
hetnek szemétszállítást, amelyek több 
mint 50 %-ban önkormányzati vagy 
állami tulajdonban vannak, és megfe-
lelnek az új törvényi előírásoknak. A 
jelenlegi szolgáltató, a Müllex Kft nem 
ilyen. (Pedig az önkormányzat vezeté-
se és a lakosság döntő többsége elége-
dett a céggel). 
Közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, 
probléma azonban az, hogy egyelőre 
kevés cég rendelkezik a szükséges ok-
mányokkal. Ugyanakkor bevezetés-
re került a hulladéklerakási járulék, 
amely a szolgáltatók költségét meg-
emeli. Így a díj várhatóan nem lesz 
kevesebb (10% rezsicsökkentés elle-
nére), hanem több.

sikeRes elôadás
Szombathelyen került megrendezés-
re a XXIII. Nemzetközi Köztisztasá-
gi Szakmai Fórum és Kiállítás, ahol 
egyik előadó a TÖOSZ felkérésére 
Dr. Németh Kálmán polgármester 
volt, aki sok érdeklődő előtt tartott 
előadást. Polgármesterünk a répcelaki 
hulladékszállítást és gazdálkodást, en-
nek jövőben tervezett változásait mu-
tatta be és rávilágított országos össze-
függésekre is.

ÖnkoRmányzati 
HíRek

indul a beRuHázás
Türelem, szép lesz a Petőfi utcai járda! 
Várhatóan július elején indul a Petőfi 
utcában a járdaépítés. A múzeumtól a 
TSZ irodaház végéig a mostani aszfalt 
burkolat – amely már valóban méltat-
lan a városhoz – térkőre lesz kicserélve. 
A kerékpárút mellett lévő csapadék-
elvezető is új lesz, az ÁFÉSZ irodától 
a TSZ iroda végéig. A munkák 2013. 
szeptember 20-ra fejeződnek be. Kér-
jük a lakosság türelmét, az érintett tu-
lajdonosok megértését. 
A kivitelező a LANG-SZOLG Kft. 
lesz, amelynek vezetője, valamint az 
alpolgármester és a településüzemelte-
tési és beruházási csoportvezető egyez-
tetést tartott az érintett lakosokkal, üz-
letek és irodák tulajdonosaival.

segítsÉg az áRvízi 
vÉdekezôknek

A polgármester 2013. június 7-én 
rendkívüli testületi ülést hívott össze. 
Egyetlenegy napirend volt: a dunai 
árvizi munkák, illetve az ott dolgozók 
segítése. A testület úgy döntött, hogy 
a Duna Győr–Moson–Sopron me-
gyei szakaszán védekezők élelmezésé-
re 150.000,- Ft értékű Karaván sajtot 
ajánlunk fel. (Ezért kedvezményesen 
közel 100 kilogrammot tudtunk vá-
sárolni). Mint köztudott a közkedvelt 
Karaván sajt a Pannontej Zrt. répce-
laki gyárában készül. Ezen kívül Dr. 
Németh Kálmán javasolta, hogy a 
Répcelakért Egyesület (a Répce Ex-
pón a város standján működtek köz-
re) gyűjtsön adományokat. Köszön-
jük a segítségnyújtást! 

HonnÉt az ismeRetsÉg
A tavalyi Répcelaki Fesztiválon nagy 
sikert arattak a demecseri káposztás 
ételek. (Demecser 4345 lakosú város 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében). 
Az idén is itt voltak, sőt ebből a megyé-
ből még a Nyírségi Ízkirályok Egyesü-
lete is a finom „lapcsánkával”. (Hozzá-
valók: reszelt burgonya, tojás, fokhagy-
ma és olaj a sütéshez).
Vajon honnét az ismeretség? Demecser 
2001-ben lett város, amikor Répcelak. 
Tíz évvel később a jubileumi ünnep-
ségre, a répcelaki zászlóbemutatóra az 
akkor városi címet szerzett települések 
kaptak meghívást. A demecseriek Kiss 

Gyula polgármester vezetésével voltak 
itt és nagyon összebarátkoztak a két vá-
ros vezetői. Mi is kaptunk meghívást 
a demecseri káposztás napokra, ahol a 
répcelaki polgármester, alpolgármester 
is részt vett, sőt, tavaly már a sajtmes-
terek is. (Demecser környékén nagy te-
rületen termelik a káposztát). Ott talál-
koztak a Nyírségi Ízkirályok Egyesüle-
tével, és őket is meghívtuk. 

ÖnÖkÉRt dolgoznak
A Répcelaki Közös Önkormányzati 
Hivatalban ügyeiket intéző polgárokat 
egy új tábla fogadja, „Akik Önökért 
dolgoznak” felirattal. A táblán Répce-
lak, Csánig, Nick képviselő-testülete 
tagjainak, valamint a hivatal dolgozói-
nak arcképe látható és eligazítás, hogy 
az egyes ügyintézők hol találhatók. 

Hasonló pRoblÉmák,
tanuljunk egymástól

Több mint tíz éve – répcelaki kezde-
ményezésre – találkoznak a hasonló 
nagyságú Vas megyei települések pol-
gármesterei, jegyzői évente két alka-
lommal. Vasi kisvárosi településekről 
van szó így Vép, Csepreg, Répcelak, 
Őriszentpéter, Bük, illetve megelő-
legezve a városi címet Jánosháza első 
emberei és jegyzői alkotják a közössé-
get. A mottó: „Nálatok hogy csinálják 
→ Tanuljunk egymástól”
A tárgyalásra került témákat előre 
egyeztetik. Most június 12-én Őri-
szent pé te ren találkoztak. Ott volt Dr. 
Kiss Julianna jegyző és Dr. Németh 
Kálmán polgármester. A vendéglá-
tó az őri szent pé te ri polgármester még 
meghívta a Zala megyei Csesztreg 
polgármesterét, jegyzőjét is, akik zalai 
tapasztalatokról számoltak be.
Napirenden az alábbi témák szerepeltek:
•	A közös önkormányzati hivatalok 

működésének tapasztalatai;
•	költségvetési kilátások és bizonyta-

lanságok (hivatal/önkormányzat);
•	 iskolabusz üzemeltetéssel kapcsola-

tos lehetőségek és elképzelések;
•	 közüzemi szolgáltatókkal kötött szer-

ződések tapasztalatai;
•	 többcélú kistérségi társulások kérdése.

gRatulálunk
Répcelak Város Önkormányzata júni-
us 15-én, Sárváron megrendezett Vas 
Megyei Polgárőr napon a helyi pol-
gárőrség vezetőinek javaslatára pénz-
jutalomban részesítette ifj. Nagy Já-
nos polgárőrt. A jutalmat Dr. Né-
meth Kálmán városunk polgármeste-
re adta át.
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A Répcelaki Fesztivál nyitó nap-
ján, június 7-én, Répcelak Vá-
ros Önkormányzata díszpolgári 
címet adományozott Garas Kál-
mán fotóművésznek, a Nyitott 
Tér Közhasznú Kulturális Egye-
sület elnökének.

díszpolgáR 
kÖszÖntô

RÉpcelak És tÉRsÉge 
ÖnkoRmányzati táRsulás 
megalakulásáRól

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(Mötv.) 156.§ a) pontja szerint 2013. január 1. napjától hatályát vesztette a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény. Helyette 2013. január 1. napján lépett hatályba a Mötv. 87.§-a, mely 
szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 
hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármes-
ter és a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb 
ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.

Társulási Tanács 2013. május 29-én ülé-
sezett, melyen kimondta a megalakulását 
és megválasztotta tisztségviselőit: egyhan-
gú szavazással elnök Dr. Németh Kálmán 
Répcelak város polgármestere, alelnök pe-
dig Csorba József  Nick község polgármes-
tere lett. Megbízatásuk a polgármesteri 
mandátumuk idejére szól.

A Társulási Tanács döntéseit határo-
zati formában, nyílt szavazással hozza. A 
Társulási Tanács egyhangú szavazata szük-
séges az óvoda költségvetésének elfogadá-
sához és költségvetésének módosításához, 
valamint zárszámadásának elfogadásához. 
Ugyanakkor meghatározásra kerültek azok 
a fajsúlyos témakörök, melyek esetében 
minősített többség szükséges. 

A Társulásban alkalmazottak felett a 
munkáltatói jogkört a Társulás gyako-
rolja. Az intézmény vezetőjét a Társulá-
si Tanács bízza meg, illetve vonja vissza a 
megbízást, az egyéb munkáltatói jogokat 
az Elnök gyakorolja. Az intézmény alkal-
mazottjai felett a munkáltatói jogkört az 
intézményvezető gyakorolja. 

A társulás külön költségvetéssel ren-
delkezik, munkaszervezetének feladatait 
a Répcelaki Közös Önkormányzati Hi-
vatal  látja el. 

A Társulás fenntartásához – azon fel-
adatok vonatkozásában, amelyeket számá-
ra a Társulás ellát – minden tag hozzájárul, 
azonban Répcelak Város Önkormányzata 
a 2013. költségvetési évben, illetve a továb-
biakban évente a költségvetés megállapítá-
sa során tett nyilatkozatával vállalhatja a 
fenntartás tárgyévi költségeit. 

Az önkormányzatok a megállapo-
dást a kölcsönös előnyök és az arányos 
teherviselés alapján határozatlan idő-
re kötötték.

Répcelaki Közös 
Önkormányzati Hivatal

A Szent István katolikus templom volt 
a helyszíne az ünnepi eseménynek, Csá-
szár János hegedűművész A barokktól a 
romantikáig című komolyzenei koncert-
je előtt. Elsőként Dr. Kiss Julianna jegy-
ző ismertette a Répcelak város díszpolgá-
ra cím odaítéléséről szóló határozat tartal-
mát, majd Dr. Németh Kálmán polgár-
mester adta át, és a képviselő-testület tag-
jai köszöntötték kisvárosunk immár har-
madik díszpolgárát. 

Az ünnepi alkalom zárásaként Orbán 
Júlia versmondó új díszpolgárunknak 
meglepetés verscsokrot nyújtott át. Gra-
tulálunk!

(a szerk.)

A Mötv. 146. § (1) bekezdés értelmé-
ben a 2013. január 1. előtt megkötött ön-
kormányzati társulási megállapodásokat a 
képviselő-testületeknek felül kell vizsgál-
niuk és a Mötv. rendelkezéseinek megfe-
lelően kell módosítaniuk 2013. június 30-
ig. E kötelezettséget a Százszorszép Óvo-
da fenntartásáról kötött társulási megálla-
podás tekintetében a nyolc fenntartó ön-
kormányzat – Répcelak város, valamint 
Csánig, Nagygeresd, Nemesládony, Nick, 
Uraiújfalu, Vasegerszeg és Vámoscsalád 
községek - képviselő-testülete a 2012. de-
cember 11-én megtartott együttes ülésén 
hozott döntése is rögzítette. A felülvizsgálat 
után a képviselő-testületeknek két lehetősé-
ge volt: vagy megszüntetik a társulást vagy 
jogi személyiségű társulást hoznak létre. 

Ahhoz, hogy az önkormányzatok az 
óvodai nevelést a továbbiakban is közösen 
tudják biztosítani, szükségessé vált jogi sze-
mélyiségű társulás létrehozása a Százszor-
szép Óvoda fenntartása miatt, valamint az 
iskolai gyermekétkeztetés és a védőnői ellá-
tás tekintetében is a társulás keretében tör-
ténő feladatellátás vált célszerűvé. 

A nyolc önkormányzat polgármester-
ének előzetes egyeztetése alapján került ki-
dolgozásra a társulási megállapodás, melyet 
a képviselő-testületek külön-külön ülésü-
kön meghozott minősített többségű hatá-
rozatukkal fogadtak el.  A társulás Répce-
lak és Térsége Önkormányzati Társulás né-
ven alakul meg 2013. július 1-től. A társu-
lás jogi személy, a törzskönyvi nyilvántartás-
ba vételt a Magyar Államkincstár teszi meg. 

A társulás döntéshozó szerve a Társulá-
si Tanács, melyet a Mötv. 94.§ (2) bekezdé-
se alapján a társult önkormányzatok képvi-
selő-testületei által delegált tagok alkotják. 
A megállapodást elfogadó határozatukkal 
együtt a képviselő-testületek a polgármes-
tereket delegálták a Társulási Tanácsba. A 
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magánkÉzbe keRült 
a kábeltÉvÉ Hálózat

Az önkormányzat – anyagi lehe-
tőségei tükrében – vállalhat önként is 
feladatokat, de ezek finanszírozása ki-
zárólag a saját bevételek terhére és ezek 
mértékéig lehetséges,  ezek ellátásá-
hoz azonban állami támogatással nem 
számolhat. A kábeltelevíziós rendszer 
üzemeltetése és fenntartása nem köte-
lezően ellátandó önkormányzati köz-
feladat, továbbá az üzemeltetés spe-
ciális szakértelmet, anyagi ráfordítást 
igényel. Olyan piaci alapokon műkö-
dő szolgáltatás, mely a megfelelő szín-
vonal biztosítása érdekében a techni-
kai avulás miatt állandó fejlesztést tesz 
szükségessé. Az önkormányzat által 
építtetett kábeltévés hálózat közel 20 
éves, technikai fejlesztésére az internet 

elérhetőség biztosítása érdekében ke-
rült csupán sor az önkormányzat ré-
széről. Az üzemeltetés feladatát több 
mint egy évtizede végző egyéni vál-
lalkozó szakember ugyanakkor jelen-
tős összegeket ruházott a hálózat kor-
szerűsítésére, rendszeres karbantartás-
ára. Az általa beinvesztált ráfordítással 
a folyamatosan és jelentős százalékban 
amortizálódó rendszeren, a javára vál-
tozott a létrejött közös tulajdon tulaj-
doni aránya.

A képviselő-testület mérlegelve a 
fenti szempontokat, továbbá figye-
lemmel Répcelak város vagyonáról 
szóló 19/2012. (IV.27.) önkormány-
zati rendelet előírásaira, arra az el-
határozásra jutott, hogy értékesíti az 

A polgármester úr, dr. Németh Kál-
mán felkérésére vettem részt a Nemze-
ti Külgazdasági Hivatal (HITA) által 
szervezett képzésen, melynek fő célja az 
volt, hogy a résztvevő települések meg-
ismerjék a befektetők gondolkodásmód-
ját, igényeit, a helyszín kiválasztásának 
folyamatát hogy felkészültek legyenek a 
befektetők fogadására. Miként lehetsé-

ges befektetésösztönző programot indí-
tani, hatékonyabban elősegíteni. 

A képzésen közel 20 dunántúli tele-
pülés képviselői vettek részt az egészen ki-
csi falvaktól a megyei jogú városokig. A 
képzés keretében településünk bemuta-
tása céljából öt perces prezentáció készí-
tése volt a feladat, illetve el kellett készíte-
ni Répcelak befektetés-ösztönzési straté-
giáját. Utóbbihoz természetesen fel kel-
lett mérni, értékelni Répcelak adottsága-
it, előnyeit, ezek alapján lehetett megálla-
pítani, hogy mely ágazatokra fókuszálha-
tunk, honnan várhatjuk a befektetőket.

A képzés befejezésével kapott oklevél 
tanúsága szerint Répcelak városa a Befek-
tetőbarát Település cím és logó használa-
tára jogosult. Ezt láthatják újként a rép-
celaki honlap látogatói. Mindez egyút-

tal újabb lépés céljaink felé. Törekvése-
ink olyan újabb apró lépése, miszerint 
igyekszünk minden alkalmat megragad-
ni azért, hogy a jövőben lehetőség szerint 
újabb és újabb befektetők telepedjenek 
meg Répcelakon.

A Befektetőbarát Településekért Prog-
ramról bővebben a Nemzeti Külgazda-
sági Hivatal honlapján www. hita. hu ol-
vashatnak. A befektetőkért folyó verseny-
ben Répcelak ettől fogva egy picit nagyobb 
eséllyel indulhat. Gratulálunk!

-csé- 

Magyarország önkormányzatairól szóló törvény új alapokra helyezte az 
önkormányzatok állami finanszírozását. A helyi önkormányzatok által kö-
telezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátását az Or-
szággyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támo-
gatással biztosítja. Ilyen kötelező feladat például a településfejlesztés, tele-
pülésüzemeltetés (temető, közutak fenntartása, közvilágítás), egészségügyi 
alapellátás, óvodai ellátás, szociális, gyermekjóléti szolgáltatás, hulladék-
gazdálkodás, szennyvízelvezetés stb. A feladatalapú támogatást az önkor-
mányzat csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordíthatja.

önkormányzat tulajdoni hányadát a 
kábeltévé rendszerből. Ez okból nyílt 
pályázati eljárás keretében ajánlatté-
teli felhívást tett közzé, melyben rész-
letesen meghatározta az elidegenítés 
feltételeit. Úgymint: önkormányzat 
részére ingyenes információs csatorna 
biztosítása, melyen élő- és felvételről 
készült riport- és kisfilmek, egyéb in-
formációs műsorok vételére van lehe-
tőség. Önkormányzati hirdetmények 
közzétételének lehetősége és teletext 
szolgáltatás vállalása. Tizenöt év idő-
tartamon belül a település egész te-
rületén a légkábeles hálózat földká-
belre történő kiépítésének vállalása, 
melynek ütemezéséről ajánlattevő-
nek nyilatkozni kell. Minimum elvá-
rás, hogy 5 évente az utcák egyhar-
madában ki kell építeni a földkábe-
les rendszert. Telefon szolgáltatás ki-
építése egy éven belül. Felhívta továb-
bá a tulajdonostársat elővásárlási jo-
gának gyakorlására.

A meghirdetett pályázatra egy aján-
lat érkezett, Németh Róbert egyéni vál-
lalkozótól, mely ajánlatot a képviselő-
testület 2013. április 24-én megtartott 
ülésén elfogadott, és a pályázati eljárás 
mellékleteként közzétett szerződéster-
vezet szerinti tartalommal megkötötte 
az adás-vételi szerződést. 

Répcelak Város Önkormányzata

RÉpcelak befektetôbaRát települÉs

Azok, akik a www. repcelak. hu ol-
dalt gyakrabban látogatják észre-
vették, hogy az önkormányzat 
internetes portáljának nyitó lap-
ja egy új logóval gazdagodott. Az 
illetékest, Szabó József alpolgár-
mestert kérdeztem meg, ponto-
san mit is jelent ez számunkra.
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A polgármester naplójából

tavaszi ÉlmÉnyek
Már többször írtam, hogy feleségemmel leginkább Répcelakot szeretjük.  
Nem vágyunk külföldi utazásokra, ha egy kicsit kiruccanunk, inkább Ma-
gyarországot választjuk, ott is a közelebbi településeket. Persze, azért az 
együtt töltött évtizedekben egyszer voltunk Csehországban, egyszer Olaszor-
szágban, és nagyon sokszor a magyarországi irodalmi emlékhelyeken. Csak 
a legközelebbieket említem: Csönge, Egyházashetye. Hát ennyire nem figye-
lek! A legközelebbi Répcelak, a Polgármesteri Hivatal. Mert mi is olvasha-
tó a táblán? A következő: E házban élő rokonainál lakott Tatay Sándor Kos-
suth-díjas író 1928–29-ben. Itteni élményeit műveiben is megörökítette.

Most tavasszal úgy alakult, hogy jó 
néhány helyen voltam, voltunk. (Az 
idén már csak egy kirándulást ter-
vezünk. Augusztusban lesznek Gár-
donyban a Gárdonyi Géza napok. 
Oda el szeretnénk menni). No, de hol 
is jártunk?

pásztor béla 
a településvezetôk 
„doyen”-je
Az idén a TÖOSZ küldöttgyűlésére 
Veresegyházán került sor. (Idősebbek 
figyelem! „Veresegyházi Asszonykó-
rus.”). A város polgármestere Pásztor 
Béla, akit másfél évtizede ismerek, el-
lenben ő 1965-től azaz 48 éve a telepü-
lés tanácselnöke, illetve polgármestere. 
Most 75 éves, tehát 28 éves kora óta a 
település vezetője. (Veresegyház 16.892 
lakosú település Budapest mellett Pest 
megyében). 

Tisztelt potenciális répcelaki pol-
gármesteri címre aspirálók! Nem aka-
rok 48 évig Répcelak polgármeste-
re lenni (ez fizikailag is kizárt) még 38 
évig sem (valószínűleg ez is). A 28 év 
talán még beleférne, de mostani elha-
tározásom szerint eddig sem. 18 évig? 
Az meg már a múlt. Tavaly december-
ben ezt az időt elértem. 

Nagyon szép város Veresegyház. 
Rendezett, tiszta, virágos. Minden a 
helyén van. Főtér, sétálóutcák, egyedi, 
de mégis egységes intézmények, üzle-
tek. Egy lakóra még egyszer annyi az 
iparűzési adójuk, mint nekünk, tehát 
dupla fejlesztési lehetőség. Ennek el-
lenére hitelük is volt, aminek egy ré-
szét az állam, … de ezt nem akarom 
folytatni. 

Akármelyik településen járok, azt 
mindig polgármesteri szemmel né-
zem. Hiába, foglalkozási ártalom. Ná-
lunk is rengeteg még a tennivaló, de 
azért eddig úgy éreztem, hogy Répce-
lak is van olyan, mint ahol éppen vol-
tam. Ez most megváltozott. Veresegy-
ház majdnem olyan szép, mint Répce-
lak. Menjenek el, nézzék meg ezt a cso-
dálatos várost. 

És nézzék meg a medvéket! A vá-
rosban található egy medverezervátum. 
Úgy került oda, hogy Pásztor Béla pol-
gármester, vagy még tanácselnök, az 
unokájával nézte a tv-t és éppen egy cir-
kuszi bemutató volt, és medvék szere-
peltek. Az unoka pedig megkérdezte a 
nagypapájától, hogy mi lesz a medvék-
kel, ha már nem szerepelnek a cirkusz-
ban. A nagypapa utánajárt. És kitűnt, 
hogy gond a medvék elhelyezése. Gyors 
intézkedés és az állatok Veresegyházára 
kerültek. Évente több tízezer a látoga-
tó. A medvék nagyon szeretik a mézet. 
A látogatóknak adnak fakanalat a bejá-
ratnál lévő boltban pedig kapható méz. 
Úgyhogy az én fakanalamról is nyalták 
a mézet a kedves állatok.

luther márton 
nyomában
Mint az olvasó előtt ismert, Magyar-
országon eddig csak Répcelakon ta-
lálható kültéri Luther Márton szobor, 
amely a főtéri beruházás kapcsán épült. 
Előtte is érdekelt a reformátor, az evan-
gélikus egyház megalakítójának életút-
ja, mióta nálunk a szobra elkészült, 
azóta még jobban. Emiatt is nagyon 
örültem a répcelaki lelkész úr invitá-
lásának, hogy buszos kirándulást szer-

veznek Németországba, a Luther em-
lékhelyekre és menjünk el. Feleségem-
mel együtt résztvettünk. Nagyon lelkes 
társaság jött össze. Útitársainkról csak 
annyit, hogy eddig is nagyon tisztel-
tem a vallásos embereket, azóta, ha le-
het, még jobban. 

Szépek a német városok. És a Lu-
ther emlékhelyek mindenhol rende-
zettek. Néztük többek között a szü-
lőházat s jó néhány helyet, ahol meg-
fordult. Rám Wittenberg tett a legna-
gyobb benyomást. Örültem, hogy ott 
állhattam a vártemplom kapujában, 
ahol a 95 tételt kifüggesztette a nagy 
reformról.

Meg annak is, ahogyan beértünk 
Németországba nem sok idő után 
München mellett megpillantottam a 
Bayern stadionját. Azonban Németor-
szágban sem mindenhol a rend, tiszta-
ság a jellemző. Ahogy beértünk az or-
szágba első megállás egy busz- és sze-
mélygépkocsi parkolóban volt. Nem 
hittem a szememnek. Rendetlenség, 
szemét, gaz. Úgy látszott, hogy jó né-
hány hete ott senki sem takarított, vit-
te el a szemetet. Legutolján a ’80-as 
években láttam ilyet, egy velünk szom-
szédos országban, ahova a Duna-Tisza 
közén délen lehetett átmenni (több-
órás várakozás után.) 

jönnek az oroszok, 
ráadásképp 
még „Róza rozé”
Májusban nem terveztünk Hévízen pi-
henést, egyszer csak mégis azt vettük 
észre, hogy néhány napra ebbe a ked-
ves városba megyünk. 

Hévíz szép, rendezett. Igazi üdülő-
hely. Az itteni ismerősökkel beszélget-
ve az önkormányzat néhány intézke-
dése, annak működése nem igazi siker. 
Hévíznek hosszú ideig sok cikluson ke-
resztül változatlan volt a polgármestere, 
akit jól ismerek. 2010-ben nagyon bá-
tor volt, hogy túl a hetvenen újból el-
indult a polgármesteri címért.  Sok si-
ker után akkor kudarcot vallott. Talán 
az ő támogatói voltak az ismerőseim? 
Vagy valóban rossz a helyzet Hévizen? 
Ez kristálytisztán 2014 őszén derül ki. 
Meg különben is. Ha előttem egy pol-
gármestert kritizálnak (gyaláznak) min-
dig az jut eszembe, hogy biztos vannak, 
akik engemet is. 

19. évfolyam 2. szám 2013. június 5



A Pipitér csoport célja Sümeg volt. 
A vár és az ott bemutatott várjátékok 
megtekintése izgalmas kalandnak ígér-
kezett. A túrát megelőzően volt időnk 
tervezgetni, előkészülni. A város, és a 
vár történelméről szóló könyvek soro-
zatával érkeztek reggelente gyermeke-
ink. Az érdekes történetek, a színes ké-
pek felcsigázták érdeklődésüket. 

Elérkezett a várva-várt nap. A nap-
sütéses reggel megfelelő időnek bizo-
nyult a kiránduláshoz és az utazással 
töltött idő gyorsan elrepült. Ahogy kö-
zeledtünk úti célunk felé, a messzeség-
ből kezdett kirajzolódni a sümegi vár 
képe, majd hamarosan szemünk elé tá-
rult a lenyűgöző szépségű építmény. A 
várjátékok kezdetéig egy félreeső tisz-
táson elfogyasztottuk elemózsiánkat, 
majd szabad program keretében ovisa-
ink önfeledten fedezték fel az istállót, 
ahol a lovászok csutakolták, etették lo-
vaikat. Ennél jobban már csak a kecs-
kegidák simogatásának örültek.

A lovagi tornát egy hatalmas aréná-
ban mutatták be. Hangos dobpergés kí-

óvodás kiRándulások
séretében vonultak be a középkort meg-
idéző jelmezekben a lovagok és a várkis-
asszonyok. Ügyességi fegyverbemutató 
keretében íjászat, csatacsillag, csatabárd, 
dárdahajítás, lovas és gyalogos bajvívás 
szerepelt. Egy-egy párviadal lecsengése 
után vastaps jutalmazta a látványt.

A bemutató után felkerekedtünk, 
hogy „meghódítsuk” a várat. A mere-
dek hegyfal ellenére az öreg macskakö-
veken haladva viszonylag gyorsan sike-
rült „bevenni” az építményt. Fent meg-
néztük a vártörténeti kiállítást. A csata-
jelenteket ábrázoló apró makettek főleg 
a fiúk érdeklődését keltették fel 

Következő erőpróbánk az Öreg to-
ronyhoz való feljutás volt. A sok lépcső-
zés után a bástyák lőréseiből teljes szép-
ségében tárult elénk a város képe, lenyű-
gözött bennünket a látvány. A várudva-
ron a bátrabbak kipróbálhatták a kalo-
dát, a derest és más egyéb középkori esz-
közt. Rövid pihenő után nekivágtunk a 
lefelé vezető útnak, amely meredeksége 
miatt újabb kihívást jelentett számunk-
ra, kis óvodásaink azonban ügyesen vet-
ték ezt az akadályt is.

Sok-sok élménnyel és ismerettel 
gazdagodva, kissé fáradtan ugyan, de 
vidám indultunk haza, egy utolsó pil-
lantást vetve a várra.  

a Pipitér csoport óvónénijei

A Százszorszép Óvoda Katica cso-
portja május 29-én, délelőtt óvodánk 

Eszterlánc Alapítványa támogatásával 
buszos kiránduláson vett részt. A 22 
óvodással (3–6 évesek) reggel fél 9 óra-
kor indultunk. Nagy volt az izgalom 
már napokkal előtte is, hiszen voltak 
olyanok, akik még nem utaztak busszal. 
A magas létszám miatt két buszt kellett 
bérelnünk. Mindenki hozott magával 
hátizsákjában egy kis elemózsiát, és ter-
mészetesen innivalót is. Úti célként a 
Fertő-Hanság Nemzeti Park védett te-
rületén, a Kapuvártól 7 km-re fekvő kis 
településen, Öntésmajorban találha-
tó „A Hanság élővilága” című kiállítást 
határoztuk meg. A kiállítást és annak 
otthont adó patinás épületet 2012-ben 
felújították, a nemzeti park a legmoder-
nebb kiállítási formákat építette be az 
épületbe. Úti célunkhoz megérkezve az 

Viszont, ha valaki fel akarja eleve-
níteni az iskolában anno tanult orosz 
tudását, a hévízi utcán, butikoknál, 
presszók asztalainál kiváló alkalom. 
Mindenhol oroszul beszélnek. Drága 
ruhákba öltözött orosz hölgyek, (tele 
nyaklánccal, fülbevalókkal), és urak 
lepték el Hévizet. Mondják, hogy a vá-
ros idegenforgalmának nagyon jelentős 
részét ők adják.

Hazafelé megálltunk Sümegen. Fe-
leségem egy üdítőre, én meg, mivel 
megbeszéltük, hogy innét ő vezet, egy 
pohár borra. A vendéglőben egy ele-
gáns kínáló papíron az ajánlott borok. 
Nézem és megakad a szemem „Róza 
rozé Sümeg 2012.” 

Nagy tisztelője vagyok Kisfa-
ludy Sándor költőnek, aki feleségével 
Szegedy Rózával több évtizedig élt Sü-
megen, itt is vannak eltemetve. Itt írta 
a költő a Boldog szerelem himnusza 
című versciklusát. Szegedy Rózáról ne-
vezték el a rozébort gondoltam. Jön a 
pincérhölgy, aki talán 25 éves múlt, de 
30 semmiképp. A hölgy aranyos, ba-
rátságos, mosolygós.

Kérdezem tőle, hogy a „Róza rozét” 
kiről nevezték el. Úgy néz rám, mint-
ha azt kérdeztem, hogy Répcelakon a 
Vörösmarty utcában mennyien laknak. 
(Pontosan én sem tudom). 

Kérdezem tőle, hallott-e Szegedy 
Rózáról? Nagy csodálkozás. Nem hal-

lott. Hát Kisfaludy Sándorról? Még 
nagyobb csodálkozás.

Feleségem már egy kicsit mérgesen 
nézett rám, azért elmondtam néhány 
mondatot Kisfaludy Sándor és Szegedy 
Róza csodálatos szerelméről, sümegi 
kötődésükről.

Ha az olvasó a Balatonhoz uta-
zik, útközben bemegy abba a süme-
gi vendéglőbe ahol a pincér egy csi-
nos 25–30 éves hölgy és megkérdezi, 
hogy a bor neve miért Roza-rosé, ala-
pos felvilágosítást kap. Mert a felszol-
gáló valószínű, hogy az interneten is 
utánanézett.

Dr. Németh Kálmán
polgármester

Óvodánkban régóta hagyomány 
a gyermeknapot megelőző hét 
színes, változatos programkíná-
lata, valamint hogy kiránduláso-
kat szervezünk gyermekeinknek. 
Nem volt ez másképp az idei év-
ben sem.

Horváth Kíra rajza (Pipitér csoport)
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udvaron egy több száz éves platánfa és 
egy vidám „madárzenekar” várt min-
ket, az épületben pedig tárlatvezetőnk 
segített. Az első teremben mindjárt 
egy kitömött szarvas fogadott bennün-
ket – méreteivel lenyűgözve a gyereke-
ket –, és különleges, kézzel készült nö-
vényrajzokat nézhettünk meg. A követ-
kező teremben képek, kitömött állatok 
élethűen megkomponált környezetük-
ben mutatják be a Hanság élővilágát. A 
teremben teljesen interaktív tárlat talál-
ható, gombnyomásra betekinthettünk a 
láp vízszintje alá, vagy éppen egy táp-
lálék után kutató vaddisznóval nézhet-
tünk szembe. A különlegességnek szá-
mító éjszakai dioráma sorozat és az azt 
kiegészítő fény- és hangelemek rend-
kívüli élményt nyújtottak mindannyi-
unk számára. A harmadik teremben a 
hansági emberek által űzött mestersé-
gek eszközeit, szerszámait láthattuk. 
Pl.: nádaratás, halászat, vadászat, méhé-
szet, vesszőfonás, pásztor mesterség. Ki-
próbálhattuk a különböző kolompokat, 
csengőket, igazi méhkaptárba kukkant-
hattunk bele…stb. A folyosón lévő tab-
lókat szemlélve rengeteg állatot  és ma-
darat ismertek fel és neveztek meg „ka-
ticásaink”.  Az épület mögötti udvaron 
is akadt látnivaló: a hansági gazdasági 
vasút idejéből megmaradt mozdonyok 
és vagonok, valamint régi mezőgazdasá-
gi gépek. Érdekesség volt még a madár-
figyelésre szolgáló leskunyhó, valamint 
néhány kültéri interaktív természetis-
mereti játék, pl. állatfelismerő, nyom-
kereső. Távcsővel madarakat is megfi-
gyelhettünk. 

A kirándulás nagyon jól sikerült, él-
ményekkel tele, fáradtan tértünk visz-
sza az óvodába ebédelni. Ez egy jó dél-
előtt volt!

Soós Gyuláné és Bokor Csabáné

naplóRÉszletek 
a 2012/13-as tanÉvRôl

Vajon milyen színű lapra és milyen színű tollal írhatnánk a 2012–13-as tan-
évről beszámolót? Vagy nem is tollal írnánk, hanem a sok képpel illuszt-
rált szöveget okostelefonunkon szerkesztenénk? Netán a közösségi oldalak-
ra feltöltött fotókból, véleményekből ollóznánk össze? Lehet. De ahány gye-
rek, annyi színes történet. És minden nap számos élmény, sok erőfeszítés, 
bosszúság, kudarc, dicséretes teljesítmény…

Van, akinek dicséretes a szorgalma, 
jegyei mégsem kiválóak, és van, akinek 
alig van szorgalma, de tanulmányi ered-
ménye mégis szép. Iskolásnak lenni ko-
moly feladat, nem csupa öröm! Legin-
kább a változó szorgalmúak felelnek az 
utolsó órákon, próbálkoznak javítással. 
Van, aki meg sem próbálja, mert nem 
érdekli, hogy milyen lesz a bizonyítvá-
nya. Van, aki belebetegszik a jegylezárá-
sok időszakában az utolsó hajrába, mert 
sok-sok elfecsérelt órát nem tud a gyer-
meki agy egy-két délután pótolni. 

Példás, jeles, jó, változó, közepes, elég-
séges, hanyag, gyenge, elégtelen…– sora-
koznak a minősítések a bizonyítványok-
ban szorgalomból, magatartásból, a ki-
sebbeknél szövegesen, a nagyobbaknál 
osztályzattal a tucatnál több tantárgyból. 
Titkos naplók, a világhálóra feltett meg-
fontolt vagy meggondolatlan vallomások, 
blogok, amelyekből szép időrendben ösz-
szeáll az utóbbi 10 hónap répcelaki sulis 
históriája. Vallanak indulatos megnyilvá-
nulásokról, fegyelmezetlen gyerekekkel 
szembeni tehetetlenségről, haszontalanul 
eltöltött órákról, napokról, hazugságok-
ról, iskolához, munkahelyhez nem mél-
tó viselkedésről, önzésről, és örömünkre 
közös felelősségvállalásról, nagyszerű ötle-
tekről, meghitt barátságokról, őszinte ta-
nár-diák viszonyról …

Nyolc önkormányzat közös iskolája-
ként kezdtük a tanévet, de január óta a 
közszféra legnagyobb munkáltatójának, 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pontnak a 166004 azonosítószámú állam 
által fenntartott és működtetett intézmé-
nyeként tartanak számon bennünket a 
tankerületi rendszerben. Az átállás eddi-
gi hónapjaiban a vezetői feladatok meg-
többszöröződtek, pedig a korábbi mun-
kateher is nagyobb volt, mint a környék-
beli, évfolyamonként 2–2 osztállyal mű-
ködő általános iskolákban, ahol 2–2 igaz-
gatóhelyettes vett részt az irányító-szerve-
ző munkában. A megyei közoktatás-fej-
lesztési tervben is olvasható, hogy a Sár-

vári Tankerületben Répcelakon magas az 
egy pedagógusra jutó tanulóarány.

Az elvégzett munkáról hadd sorakoz-
zon most itt néhány tucat jellemző szám-
adat: Az alsósok átlagai: Magatartás: 4,77; 
Szorgalom: 4,6; Magyar irodalom: 4,48; 
Magyar nyelv: 4,26; Idegen nyelv: 4,19; 
Matematika: 4,05; Természetismeret: 4,43; 
Ének-zene: 4,66; Rajz és vizuális kultúra: 
4,91; Technika és életvitel: 4,83; Testneve-
lés és sport: 4,80; Informatika: 4, 67

A felsősök átlagai: Magatartás: 4,50; 
Szorgalom: 4,04; Magyar nyelv: 3,58; 
Magyar irodalom: 3,72; Történelem: 
3,73; Idegen nyelv: 3,88; Matematika: 
3,43; Informatika: 4,43; Fizika : 3,23; 
Biológia: 3,48; Kémia: 3,20; Földünk 
és környezetünk: 3,55; Ének-zene: 4,26; 
Rajz és vizuális kultúra: 4,36; Technika és 
életvitel:4,30; Testnevelés és sport: 4,68; 
Választható idegen nyelv: 4,27; Termé-
szetismeret: 3,77; Tánc és dráma: 4,75; 
Hon és népismeret: 4,25.

A székhelyen 14 általános iskolai osz-
tály, 3 napközis csoport, a művészetiben 2 
képzős csoportban 26 gyerek, zenei ága-
zaton 48 növendék, 28 pedagógus. Érde-
kesség, hogy két diáknak a szorgalmi idő-
szakban szünetelt ugyan a magyarorszá-
gi tanulói jogviszonya, de a külföldi isko-
lába járás mellett kiválóan felkészültek az 
itthoni vizsgákra. A 313 diákból 304 biz-
tosan a következő évfolyamra léphet. 3 
tanuló évismétlőként kezdi a következő 
szeptembert. Hatan a javítóvizsgán még 
esélyt kapnak a továbblépéshez.

A tanévzáró legszebb pillanatai közé a 
jutalomkönyvek átadása tartozik. Kima-
gasló tanulmányi munkáért: 55 alsós és 
36 felsős, a művészeti tevékenységért 25 
növendék vehet át könyvet. Sporttevé-
kenységért, versenyeredményekért tízen 
kapnak értékes ajándékot. A nevelőtestü-
let – bár országos versenyen idén nem volt 
díjazott nyolcadikos tanítványunk, – de 
három diáknak ítélte oda Az év tanulója 
címet. Akik ezt kiérdemelték: Gál Dóra, 
Keszei Mihály és Szabó Márton. Katica csoportosok
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veRsenysikeRek a 2012/13-as tanÉvben
TANULMÁNYI VERSENYEK: Megyei 
döntô: Kenguru matematika verseny: 1.he-
lyezés: Németh Máté, 2. helyezés: Tulok 
Sára. Kaán Károly Természet- és környezet-
ismereti v.: 2. helyezés: Tulok Sára. Herman 
Ottó Biológiav.: 3. helyezés: Tulok Piros-
ka. Bendegúz NYELVÉSZ V.: 6. helye-
zés: Németh Eszter. Felkészítők: Farkasné 
Tóth Mária, Szabadosné Molnár Melinda. 
Mûvészeti – mûveltségi eredmények: Nem-
zetközi képzőművészeti versenyen külön-
díjat kapott: Németh Nina („Európa az 
iskolában”) Felkészítő: Molnárné Szabó 
Ernesztina. Regionális irodalmi pályázat: 
Tulok Piroska I.helyezés („Így írok én…”) 
– Felkészítő: Szabadosné Molnár Melin-
da. Regionális zeneiskolai versenyek: Ki-
emelt arany: Csontár Péter (marimba), 
Molnár Anita (furulya), Szabó Anna (fu-
rulya). Arany minősítés: Fekete Zsófia (fu-
rulya), Fülöp Rita(zongora),Nagy Nikolett 
Anna (altfurulya), Németh Andrea (altfu-
rulya), Papp Kíra (zongora), Pichler Pat-
rícia (altfurulya). Felkészítők:Hirschberg 
Henrik, Tanda Ibolya, Vajda András. Me-
gyei rajzpályázatokon díjazottak: Süle 

Violetta, Bognár Gábor (Művészetek nap-
ja) Felkészítő: Molnárné Szabó Ernesztina. 
Országos evangélikus hittanverseny: az I. 
helyezett csapat 4 tagjából 3 diák a mi is-
kolánk tanulója: Bódizs Mónika, Horváth 
Bálint, Szabó Kata. Felkészítő: Verasztóné 
Magyar Melinda. Levelező versenyeken or-
szágos döntőbe jutott Az Apáczai Kiadó 
tanulmányi versenyein: A Bendegúz Aka-
démia versenyein: Németh Bálint (Komp-
lex) – II. hely, Németh Máté (matemati-
ka) – VI. hely, Varga Dániel (Matematika) 
– IV. hely, Németh Eszter (angol) – VIII. 
hely, Németh Máté (Matematika) – V. hely, 
Németh Bálint (matematika) XIV. hely, 
Németh Máté (Nyelvész, Természetisme-
ret), Spiel und Gewinn országos német ver-
seny, Nagy Luca (Természetismeret), Nagy 
Nikolett Anna, Takács Dániel. A Jona-
tán Könyvmolyképzőn kiváló mester lett: 
Bakucz Daniella, Balassa Bence, Horváth 
Bálint, Nagy Luca, Németh Bálint, Né-
meth Erika, Németh Eszter, Németh Tí-
mea. A Bendegúz Akadémián arany minő-
sítés anyanyelvből: Papp Kíra, Rudi Máté, 
Szabó Anna. Felkészítők: Décsi Delinke, 

Farkasné Tóth Mária, Mészáros Imréné, 
Nagyné Szabó Tímea, Némethné Horváth 
Krisztina, Szalai Anna 
SPORTSIKEREK: Országos döntô: Sere-
gély Gyöngyi I.hely (Karate Magyar baj-
nokság), III.hely (Karate diákolimpia), Kro-
nek ker Roberta III.hely (Karate diákolim-
pia) Horváth Milán III.hely (diákolimpiai 
selejtező) Rudi Máté III.hely (diákolimpi-
ai selejtező), Keszei Mihály III.hely (terüle-
ti verseny) Felkészítő: Bogdán Olivér
MEGYEI VERSENYEK: 2. helyezés: Di-
ákolimpia I. korcsoport fiú labdarúgó csa-
pat (tagjai: Király Krisztián, Kiss Attila, Ko-
vács Péter, Petró Petróniusz, Purt Kevin, 
Svedics Patrik, Szabó Lajos, Tama Gergő, 
Turai Márton, Varga Bence, Varga Dáni-
el) Edző: Szabó Róbert. 5. helyezés: Diák-
olimpia II. korcsoport fiú labdarúgó csa-
pat (Edző: Hozbor Imre). 5. helyezés: Di-
ákolimpia III. korcsoport fiú labdarú-
gó csapat (Edző: Csorba János). 5. helye-
zés: Tűzoltó Csapat (Nagy Norbert, Élő Geor-
gina, Gyurák Bálint, Pődör Csaba) Felkészí-
tők: Hatos Attila, Őri Roland Tamás

Némethné Horváth Krisztina

A havonta 15–20 program, 50 kul-
turális programon való dicséretes sze-
replés, a kimagasló versenysikerek, or-
szágos vagy helyi mérések eredményei 
azt mutatják, hogy sok tehetséges, szor-
galmas diák, a gyermekére odafigye-
lő, őt következetesen és szeretettel ne-
velő család és lelkes pedagógusok közös 
munkájának gyümölcse beérik. 

Nehéz év volt a 2012–13-as tanév. Sok 
nehéz sorsú gyereket kellett segítenünk, jó 
emberré nevelnünk. Komoly megpróbál-
tatásokat kellett átélni nem egy családnak: 
betegségek, anyagi gondok, gyász, külön-
féle személyes veszteségek. 

Sokan ülnek a tv-csatornák valóság-
show-i előtt. Sajnos nem azokat a csa-
ládokat mutatják, akiknek a gyerekek-
kel való törődésük, emberi tartásuk ta-
nítható lenne mások számára. 

Ha rejtett kamerával – a beszélőket be 
nem azonosítható módon – felvehetnénk 
313 diákunk, 40 dolgozónk őszinte vallo-
mását arról, hogy milyen volt a 2012–13-
as tanév, hogy élték meg az eltelt 10 hó-
nap sokféle történését, azt gondolom, 
hogy sokakat meglepetés érne. 

Vannak, akiket csak saját eredményeik 
érdekelnek, vannak, akik csak egyszerűen 
túlélték a 38 tanítási hetet. Vannak, akik 
óriási terhet vittek a hátukon. 

Ha kihangosíthatnánk azok panaszát, 
akik nem tudnak nyugodt körülmények 
között tanulni saját osztálytársaik fegyel-
mezetlensége miatt, ha fény derülne az óra 
alatti telefonálgatásokra, ha a verbális és a 
cselekedetekben megnyilvánuló agressziót 
számba vennénk, ha a képességeiknél jóval 
gyengébben teljesítők rövidebb nyári szü-
netet kapnának, néhányan megsértődné-
nek. Pedig sajnos sok ilyen történt. 

Mégis, ha lenne időnk blogot írni a tan-
évi élményekről, benne lenne a Korok – diva-
tok projekt sok részlete, a gyermeknapi for-
gatag, a találkozások visszatérő régi diákja-
inkkal, és az is, hogy kiállítóteremmé nyil-
váníthatjuk az iskola sok folyosóját, mert 
folyamatosan szép alkotások díszítik. Per-
sze emlékeztetnék, a hó miatti rendkívü-
li szünetre, a márciusi szélviharra, amikor 
minden épületszárnyunk tetején lyuk tá-
tongott. De a legtöbb bejegyzés mosolygós 
lenne, mert nem maradhatna ki a nyolca-
dikosok bajor tánca, a Víz világnapi és a 
Móra napi vetélkedők hangulata, a diák-
önkormányzat által szervezett jutalomki-
rándulás sok képe, a tehetségnapi villám-
csődület, a családokkal tartott közös dél-
utánok hangulata. Kihagyhatatlan lenne a 
Magyarország, szeretlek! c. tv-műsor diák-
napi változata. Ott lenne sok képen az ösz-
szefogás ezer szála: ahogy a szülők a focistá-

kat meccsekre viszik, lelkesítik, az anyukák 
jelmezeket varrnak, osztályprogramokra 
süteménycsodákat varázsolnak. Nem ma-
radna ki egy hosszú összeállítás arról, hogy 
az egyesületek és a település intézményei is 
segítik programjainkat. Oldalakon át so-
rolnám a vállalkozókat, szervezeteket és 
magánszemélyeket, akik sokféle felajánlás-
sal: munkával, eszközzel, termékkel, ado-
mánnyal, alapítványunk támogatásával já-
rultak hozzá ahhoz, hogy elmondhassuk, 
hogy tartalmas, gazdag időszakot zárunk. 

Mi kerül még szemnek láthatatlan nap-
lómba 2013 júniusában? A répcelaki isko-
lában a nyár során több személyi változás 
várható. A művészeti ágazat vezetőjével és 
igazgatóhelyettesünkkel együtt úgy gon-
doljuk, hogy átadjuk a fiatalabb nemze-
déknek a stafétabotot. Reméljük, a rólunk 
készülő értékelő füzetekben kevés lesz a fe-
kete pont, az elmarasztalás, és a képzeletbe-
li „osztályozó” naplókban piros pontok so-
rakoznak. Köszönetet mondunk minden-
kinek, akik elképzeléseinket, feladataink 
megvalósítását segítették. Bővelkedtünk 
gondokban, feladatokban, örömben, bá-
natban. De ez így természetes, hiszen vég-
tére is „Mi dolgunk a világon? Küzdeni. 
Erőnk szerint a legnemesbekért.” 

Szoporyné Szabó Piroska
igazgató

8 Répcelaki Hírmondó



Mi kerülhetne az idei fesztivál ösz-
szegzéseként ebbe a füzetbe? Az előké-
szítési idővel való gazdálkodás. A prog-
ramok és események összehangolá-
sa, nyomdakészre fésülése után azt hit-
tük, hogy a nehezén túl vagyunk. Saj-
nos nem így történt. Elhelyeztük a már 
késznek hitt programláncot a különbö-
ző médiákban, honlapokon, újságok-
ban. Az idén azonban a korábbi évek-

nél több műsorelem változott meg az 
utolsó pillanatban. Az árvíz miatt a légi 
táncosok nem tudtak hozzánk utazni, 
a díszpolgári cím átadásának időpontja 
és helyszíne eltért a megadottól. A leg-
nagyobb igyekezettel próbáltuk a gyer-
mekműsorokat a kölyökszínpadra fó-
kuszálni, de a karatésoknak például ki-
csinek bizonyult a pódium. A hip-hop 
csapat viszont szülői kérésre a nagyszín-
padon szerepelt. No és a nyomda ördö-
ge! Azt el sem tudjuk képzelni, hogyan 
alakulhatott át a Medve sajtos sütemé-
nyek versenye „Megyei sütemények” 
versenyévé, amikor az általunk látott 
utolsó korrektúra a verseny címét he-
lyesen tartalmazta.

Természetesen mint mindig, az idén 
is akadtak meglepetések menet közben. 

Csalódást okozott a Budapest Bár együt-
tes nézőszáma. Jóval jelentősebb érdek-
lődésre számítottunk. A kölyökszínpad 
viszont beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket, úgy véljük, igényes programot 
nyújtottunk a gyermekeknek és szüleik-
nek. Meglepő volt számunkra a vasár-
napi, késői időpont ellenére a karaoke 
sikere, előzetesen egyetlen jelentkező 
sem regisztrált, mégis több mint egy tu-
catnyian énekeltek. A verseny zárása pe-
dig fantasztikus volt, amikor is a zsűri 
tagjai egy Edda sláger közös előadásával 
köszöntötték a szereplőket!

A kedves olvasók megszokhatták, 
hogy a fesztiválról utólag a történések 
részletes sorrendjében számoltunk be. 
Most nem így tettünk, hisz ezzel az írás-
sal kicsit érzékeltetni próbáltam az ese-
tenként kevésbé csillogó hátteret. De 
Önök a három nap alatt az idei évben is 
gazdag, sokrétű és színes programkíná-
latból válogathattak. 

-sze-

gasztRonómia a fesztiválon

A tavalyi fesztiválon új színfoltként 
mindez a répcelaki sajtmesterek sajtké-
szítési bemutatójával, a Pannontej Zrt 
sajtkóstolójával, és a demecseri főzőasz-

szonyok káposztás ételeinek kóstolójá-
val bővült. A káposzta alapanyagú ételek 
sütése, főzése elhozta kicsiben hozzánk a 
Demecseri Káposztás napok hangulatát. 

A répcelaki sajtmesterek: Bokányi 
Kálmán, Dömötör Sándor, Horváth La-
jos, Mészáros Károly az idén is kitettek 
magukért, a Pannontej Zrt sajtkóstolója 
sem maradt el. A demecserieket már visz-
szatérő vendégként köszönthettük. Most 
kukoricakásás töltöttkáposztával, Rétkö-
zi Raffinált nevű csülkös-, és tejfölös ba-
bos-körmös káposztával, valamint sonká-
val-sajttal töltött káposztás tekerccsel kí-
nálták a látogatókat. A főzőversenyre az 
idén tizenegy csapat nevezett, a versenyt 
pedig az EX csapata nyerte. 

A fesztivál gasztronómiai kínálata az 
idén két újabb elemel bővült. Ezek kö-
zül az egyik, hogy meghirdetésre került az 
országban egyedül Répcelakon gyártott 
Medve sajtból készült sütemények verse-
nye. A versenyre jelentkezőnek háromfé-
le, előre megadott Medve sajtos receptből 
kellett választania, és egy tepsi mennyisé-
get sütni az adott tésztaféleségből. 

Az értékelés íz, esztétikum és recept-
hűség kategóriákból állt, és kategóri-
ánként 10–10 pontot lehetett begyűj-
teni. A versenyre nyolcan jelentkez-
tek, s a zsűri (főzni-sütni szerető képvi-

HáttÉRinfoRmációk 
a szeRvezô szemszÖgÉbôl

Egy hibafüzet nagyon hasznos le-
het, különösen egy akkora lépté-
kű rendezvény lebonyolításánál, 
mint a FESZTIVÁL. Így írva, csu-
pa nagybetűvel. Előre, illetve utó-
lag: mi nem stimmel, mi marad 
ki, miről feledkezünk meg?



A gasztronómia kezdetektől fogva a Répcelaki Fesztiválhoz tartozott, hisz 
a programsorozat utolsó napja mindig főzőversennyel zárult. A verseny-
re benevezett csapatoknak ugyanazt az előre meghatározott ételt kellett 
megfőzniük, s a nyertes csapatok a főzés közös örömén túl oklevelet, em-
léklapot kaptak és különféle díjakban is részesültek. 

A Nyírségi Ízkirályok pavilonja előtt
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»Gluténmentes termékek »Száraztészták
»Fruktóz gyümölcscukor »Sörök
»Bio kekszek »Üdítők
»Szoó Judit lisztek »Borok
»Himalája só »Ásványvízek
»Lúgos vízek »NaCi só
»Gluténmentes csokik »Szőlőcukor
»Barna nádcukor »Nyírfa cukor
»3in1 és 2in1 kávék »Gyógyvizek

Folyamatosan bővülő árukészlettel várom 
meglévő és leendő vásárlóimat!

Nyitva tartás:
Hétfőtől –péntekig: 900–1700 

Ebédszünet: 1300–1400
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Répcelak Úttörő utca 2/C 
(Gönczöl Anita volt boltja)

selő feleségek, Dr. Németh Kálmánné 
zsűrielnökkel az élen) Chlebikné Tóth 
Szabina sütőtudományát értékelte első 
helyezettnek. A résztvevők oklevelet, 
emléklapot kaptak, s az első három he-
lyezett tárgyjutalomban is részesült.

A gasztronómiai kínálat bővülésének 
másik elemét a Nyírségi Ízkirályok Egye-
sülete ajánlásai jelentették. Már maga 
a pavilon is látványos volt a serlegeivel, 
Guiness rekordokról szóló okleveleivel. 
Szoboszlai Gyula, Venesz–díjas mestersza-
kács, polgármesterünk invitálására az idei 
fesztiválra három és fél családból álló kis 
csapatot hozott. Az egyesület két mester-
szakácsa közül Szoboszlai Gyula Venesz-
díja a gasztronómiában olyan rangos elis-
merés, melyet magyar szakmai Oscar-díj-

ként értékelnek. A Nyíregyháza, Nyírbá-
tor és a határon túli Nagykároly települé-
sein élő családi-baráti csapat lapcsánkát és 
erdélyi csorbalevest készített. 

Az egyesület célja a magyar étkezési 
kultúra hagyományos ételeinek gondo-
zása, elkészítési hagyományainak kuta-
tása, értékeinek megőrzése mellett azok 
mai kor igényeihez igazodó megjelení-
tése. A régi-új -elsősorban nyírségi, be-
regi és szabolcsi tradícionális ételek- be-
mutatóinak helyszíne az ország egésze, 
sőt országhatáron túli gasztronómiai 
rendezvények, fesztiválok, falunapok 
kóstolói. Ilyen alkalmak során állítot-
tak fel számos Guiness rekordot: pél-
dául 2500 adagos szalkai batyuslevest 
kínáltak a penyigei nagyvásáron, 2009-

ben 3000 adag újfehértói fürtösmeggy 
levest, vagy legutóbb a 4. Zsindelyes 
Fesztiválon 2010 adagos Zsindelyes 
Kompótot kínáltak. A répcelaki meg-
hívásnak eleget téve bemutatták, ho-
gyan lehet olcsó nyersanyagokból fino-
mat és jót főzni. Köszönjük!

-csé-

banánHabos leves
Hozzávalók: Banánhabhoz: 0,5 literes 
habszifon, 1 db habpatron, 1 db érett 
banán, 150 g natúr joghurt, 100 ml 
tej, 150 ml tejszín, 1 csomag vaníliás 
cukor, 1 evőkanál porcukor
Leveshez: 1000 ml tej, 2 evőkanál va-
níliás pudingpor, 1 evőkanál kristály-
cukor, 10 g vaníliás cukor
Tálaláshoz: 4 db érett banán, apróra 
vágott mandula
Elkészítés: A banánt összeturmixoljuk a 
többi hozzávalóval. Szűrőn átszűrjük. 
Habszifonba töltjük, patron becsavará-
sával habosítjuk. A pudingport csomó-
mentesen elkeverjük kevés tejjel, cu-
korral és hozzáöntjük a felforralt tej-
hez. Rövid ideig tovább forraljuk. Le-

veses csészébe banánkarikákat helye-
zünk, felöntjük a lehűtött vaníliás tej-
jel. Banánhabbal és vágott mandulával 
tálaljuk. Habkiengedés előtt 8–10-szer 
rázzuk meg a szifont. A levest a banán 
mellett díszíthetjük idénygyümölccsel 
is. Málna, meggy, cseresznye, ribizli, 
szeder, egres, bármelyik jól illik hozzá, 
és színeivel szebbé teszi a levest.
Recept forrás: Németh Orsolya: Habkreációk. 
– [Répcelak]: LISS Kft., 2005.- 28. p.

csípôspapRikás medve 
sajttal Rakott Húsos 
makaRóni
Hozzávalók: 40 dkg makaróni, 5 dkg 
vaj, 5 dkg zsír, 10 dkg vöröshagy-
ma, 30 dkg darált sertéshús, 15 dkg 

csípőspaprikás Medve sajt, 2 dl tejföl, 
pirospaprika, őrölt bors, só
Elkészítés: A makarónit sós vízben ki-
főzzük, leszűrjük, lecsepegtetjük és ke-
vés olvasztott vajjal összekeverjük. 
Az apróra vágott vöröshagymát zsírban 
üvegesre pirítjuk, beletesszük a darált 
sertéshúst, majd egy kevés vizet aláönt-
ve gyorsan elkeverjük. Sóval, pirospap-
rikával, őrölt borssal fűszerezzük. Fe-
dővel letakarva puhára pároljuk.
Egy mély tűzálló tálat kivajazunk, be-
leöntjük a makaróni felét, rátesszük 
az apró kockákra vágott csípőpaprikás 
Medve sajt felét és a darált húst. Ismét 
sajt, végül makaróni következik. 
Tetejét leöntjük tejföllel és középmeleg 
sütőben megsütjük.
Recept forrás: Unger Károly: Sajtoskönyv: 
Sajtos receptek minden alkalomra/Sajttörté-
nelem/Sajt és egészség. - Budapest: Magyar 
Könyvklub-Pannontej Rt, 2001.- 126. p.

Recept ajánló

Demecseri káposztás étel van készülőben
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Az evangélikus kereszténység 
2017-ben fogja ünnepelni a refor-
máció 500 éves évfordulóját. A kö-

zeledő jubileum jegyében egyházköz-
ségünk egy németországi kirándulást 
szervezett Luther Márton nyomdo-
kain. Április végén 53 „zarándokkal” 
keltünk útra, hogy felkeressük azo-

kat a városokat, melyekhez a refor-
mátor életének fontosabb eseményei 
kapcsolódnak. Augsburg, Eisenach, 

Wartburg vára, Wittenberg, Eisleben 
és Lipcse városai felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagítottak minket. Ta-
lán a legkülönlegesebb az volt, ami-
kor a wittenbergi vártemplom kapu-

ja előtt állhattunk és együtt énekel-
tünk a híres 95 tétel kiszögezésének 
helyszínén.

A másik jeles alkalom kapcsán 
– ha nem is tárul fel előttünk évszá-
zados mélység – a gyülekezetünk-
ben 50, 60 illetve 70 esztendővel ez-
előtt konfirmált testvéreinket köszön-
töttük a hagyományos Pünkösdi is-
tentiszteleten. A zsúfolásig megtelt 
templom látványa önmagában is fel-
emelő érzés. A fehér ruhába öltözött 
konfirmandusokat ölelte át a jubilán-
sok koszorúja. A mi emberléptékű pil-
lanataink ilyenkor örökkévalóvá ma-
gasztosulnak, hiszen a régiek és ma-
iak ünnepe az eljövendő jubilánsok-
kal, bizony másfél évszázadot ölel át. 
Ugyanaz a templom, ugyanaz az oltár 
és legfőképpen ugyanaz a JÉZUS, aki 
tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. 
Mi megérkezünk és elmegyünk, de Ő 
szüntelenül hordoz minket.

Végül egy még előttünk álló prog-
ramról szeretnék hírt adni. Az Angol 
Tábor idén már tizenhatodik alka-
lommal kerül megrendezésre. A „Hit-
túra drótszamáron” mottó jegyében 
várjuk a gyermekeket és fiatalokat, 
hogy a kerékpár képét alapul véve 
gondolkodjunk együtt arról, hogy 
mit jelent hinni. Például azt, hogy ki 
kell próbálni, meg aztán azt is, hogy 
olykor kifulladunk akárcsak a bicik-
lizés közben. De reményeink szerint 
azt is, hogy feltöltődünk, amit min-
denki megtapasztalhat, ha eljön kö-
zénk június 17 és 27 között az evan-
gélikus templomba és környékére. A 
rajtnál találkozunk.

Verasztó János
evangélikus lelkész

evangÉlikus ÖRÖmÖk
Három különleges eseményről szeretnék beszámolni, melyek az evan-
gélikus gyülekezet háza táján történtek az elmúlt időszakban. Ponto-
sabban egy még előttünk áll, de mire az olvasók kézbe veszik a legfris-
sebb Répcelaki Hírmondót, már javában zajlik a XVI. Angol Tábor is.

szegedi benjámin 
újabb sikeRe
A Tisza-parti Szeged városában 
ez év májusában megrendezett 8. 
nemzetközi Simándy énekverse-
nyen Szegedi Benjámin különdí-
jas lett az I. kategóriában.

Gratulálunk!

magas szakmai elismeRÉs

A Polgármesterek Vas Megyéért Egyesület a legnagyobb érdekvédelmi szer-
vezettől a TÖOSZ-tól „Tűzzománc emléklapot” kapott.  

Az elismerést Vargyai Vilmos az egyesület elnöke vette át áprilisban Veres-
egyházán a TÖOSZ küldöttgyűlésén, ahol számos tag polgármester is részt 
vett, többek között Dr. Németh Kálmán az egyesület alelnöke. A másik alel-
nök Fukszberger Imre Csehimindszent polgármestere.

Gratulálunk!
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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: Répcelaki Mûvelôdési Otthon és Könyvtár,
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Répcelaki

Halálozás
akiktôl búcsúzunk

Boros Csaba Béla
Gróf Kálmánné
Hollósi Sándor

Horváth Józsefné
Horváth Károlyné

Mészáros Ottó Gyula

esküvô
akiknek gRatulálunk

Hujber Erika Anasztázia 
és Nagy István József

Horváth Eszter 
és Győrvári György Szilárd

Németh Judit és Géczi Tibor
Szilágyi Ibolya és Győrvári György

Erős Mónika Mária és Németh Péter
Mészáros Petra és Egyed Tamás
Berta Adrienn és Jákli László

Mintegy három évvel ezelőtt kez-
dődtek a kifejezett családi összejövete-
lek a katolikus templomban, pár hét-
tel azelőtt, hogy a magyar egyház meg-
hirdette a Családok Évét. Azóta a kis-

gyermekes családok összejönnek a hó-
nap utolsó péntekén gyerekfoglalko-
zásra, illetve előkészülni a küszöbön 
álló ünnepre. Mindig készítettek va-
lami kis jelképül szolgáló tárgyat, de 

énektanulás, bábjáték, vidámság is ott 
van a programokban. Karácsony előtt 
9 napon át a szülők Szentcsalád járás-
ra gyűltek össze mindig más háznál. 
A farsang minden évben nagy élmény 
volt. Február 2-án, Urunk bemutatásá-
nak ünnepén az előtte évben keresztelt 
kisbabákkal együtt vettek részt a kör-

meneten. Nagyböjtben gyermek, illet-
ve családi keresztutat végeztek. Húsvét-
kor tojáskeresést tartottak a kicsinyek-
nek. A nyár elején a Rába parton tartot-
ták, általában 80 fővel, a családi napot. 

Augusztus végén tábortüzet, szalonna-
sütést rendeztek. Az idei évben a temp-
lom körül megtartott gyermeknapon is 
nagy nyüzsgés volt.

Persze, hogy táborozások is bekap-
csolódást igényelnek a szülők részéről. 
Az egyházmegyei programokon való 
részvétel is sok élményt és tapasztala-
tot ad.

Soron következő program a családi 
nap lesz június 29-én, a műgáton. Júli-
us 9-én 10-én délelőtt az iskolásoknak, 
este pedig a szülőknek tart majd foglal-
kozásokat a januárban is itt járt Leven-
te Péter és Döbrentey Ildikó!

Az elmúlt hónapban egyen pólót is 
készítettek a családmissziós közösség 
tagjai, amelyen jól olvasható jelmonda-
tuk Együtt a Családokért. Kívánjuk si-
kerüljön mind többekkel közös, öröm-
teli programokon részt venni.

Aigner Géza
plébános

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. július 1-től 
csak azokat a születéseket és haláleseteket tudjuk 
megjelentetni, ahol a hozzátartozó erre vonatkozó 
nyilatkozata rendelkezésünkre áll. Házasságkötés 
esetén a házasulandók ezt a nyilatkozatot a házas-
sági szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv alá-
írásakor teszik meg. Gyermek születéskor a védő-
nők kérik a nyilatkozattételt. Haláleset bekövetke-
zésekor a hagyatéki eljárás része.

anyakÖnyvi HíRekcsaládpRogRamok
Az idei évben, május 11-én Répcelak adott otthont a Szombathelyi Egy-
házmegye közös családi majálisának. A helyszín kiválasztásában az egy-
házmegye családbizottságát az a szándék vezette, hogy a püspökség terü-
letén megismerjék a répcelaki családok tevékenységét, programjait.

születÉs
akiknek ÖRülünk

2012 évben Répcelak város 19 újszü-
löttel gazdagodott. A decemberben szü-

letett gyermekek közül hárman nem 
kerültek be az utolsó negyed év hír-

mondójába. Sajnálatos módon születé-
sükről csak később értesültünk. 

Hertelendy Zsolt 
Ferenc és Kemenesi 

Erika fia Péter

Németh Bálint 
és Kozma Helga 

Mária lánya Jázmin

Mészáros Szabolcs 
és Csorba Patrícia 

lánya Réka
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labdaRúgás
Az NB III-as felnőtt labdarúgócsapa-
tunk Balassa Péter játékosedző irányí-
tásával a 7. helyen végzett. A bajnoki 

évad kezdetekor a szakosztály vezeté-
se, edző és játékosok egyaránt az első 
hatba kerülést tűzték ki célul, hisz ez 
jelentette volna – az átszervezés mi-

att – az NB III-ban való bennmara-
dást. Ezt a célt sajnos nem sikerült tel-
jesíteni, főleg az őszi hazai mérkőzé-
seken elszenvedett, nem várt veresé-
gek miatt. A 7. hely elismerésre méltó, 
maradt némi remény, hogy a követke-
ző bajnoki évadban is NB III-sok ma-
radjunk. A szükséges lépéseket megtet-
tük, a labda most a másik térfélen pat-
tog. Az MLSZ illetékeseinek döntésé-
ről a helyi TV-n keresztül tájékoztatást 
adunk. Kedvezőtlen döntés esetén ma-
rad természetesen a megyei bajnokság, 
egy éven belül a visszakerülés.

akadályveRseny a RÉpcelakÉRt 
kÖzHasznú egyesület szeRvezÉsÉben

Az idei évben is sikerült megrendezni az egyesület immár hagyományosnak 
tekinthető akadályversenyét. Június másodikán, szakadó esőben mentünk ki 
a sporttelepre, ahonnét 9 órától 10 percenként indítottuk a csapatokat. Sze-
rencsére a zord idő sem vette el a kedvét a játékos kedvűeknek, így tíz csapat, 
átlagosan hat fővel indult neki a megpróbáltatásoknak.

Az első megmérettetés egy petanque 
játék volt, a Linde játszótér homokozójá-
nál. Második a Kossuth utcai játszótéren, 
ahol az ott található kellékekből kellett a 
Kossuth utca rémét felöltöztetni.

Harmadik állomás a leendő népkert 
helyén, egy fészeképítő próba volt.  Egy 
fáról lelógó tojás alá kellett fészket épí-
teni úgy, hogy a zsinór átvágása után a 
lepottyanó tojás ne törjön össze.

Negyedik helyszínen a múzeum-
kertben, műveltségi totót kellett meg-
oldani. Ötödik feladat a tűzoltók segít-
ségével, egy nagyon szórakoztató és öt-
letes játék volt, vízzel kellett célba ta-
lálni. Szinte minden csapatnak ez tet-
szett a legjobban. Hatodikként kosár-
labdával kellett büntető dobásokat tel-
jesíteni a Kőris utcai játszótéren. A he-
tedik állomáson, a régi mozi helyén 
lévő parkban, ételkereső feladat várta 
a csapatokat. Itt nyersanyagokat rejtet-
tünk el, melyekből ahányat megtaláltak 
a versenyzők, azokból az alapanyagok-
ból kellett minél több elkészíthető ételt 
felsorolni. Nyolcadik, és kilencedik ál-
lomásunk feladatait a Művelődési Ott-
hon mellett, és a főtéren kellett meg-

oldani. Kerékpáros akadályverseny, és 
hármas sítalppal való szlalomozás vol-
tak a feladatok.

Az utolsó két helyszínen a Linde 
éttermében, és a mellette lévő téren 
ügyességi akadálypályán kellett teljesí-
teni és mozaik kirakás voltak a felada-
tok. A mozaikokból kirakott kép alap-
ján még egy vicces történetet is kértünk 
a csapatoktól.

Fáradt versenyzőinket gulyással, 
üdítővel, és rengeteg ajándékkal jutal-
maztuk, amit támogatóinknak is kö-
szönhetünk.

az akadályverseny 
támogatói:
•Répcelak Város Önkormányzata 
Társadalmi Bizottsága •Répcelak és 
Vidéke Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft. •Répcelak és Vidéke Takarék-
szövetkezet •Pannon-Tej Zrt. •Keszei 
Lajos vállalkozó •Galambosi Gábor 
vállalkozó •Némethné Pintér Ma-
rianna egyesületi tag •Polgárőrség 
•Répcelak Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület •Répcelak Sportegyesület •Rép-
celak Horgász Egyesület

Programunkat részben ajándékkal, 
részben áldozatos munkájukkal támo-
gatták az itt felsorolt civil szervezetek, 
cégek, vállalkozások, és magánembe-
rek, hogy minél színvonalasabban, és 
szórakoztatóbban sikerüljön az idei év-
ben is az akadályverseny.

Remélem minden résztvevő nagyon 
jól érezte magát, és a következő, 2014-
es  évben is részt fog venni ezen a prog-
ramon. 

Raschkáné Horváth Anita
Répcelakért Közhasznú Egyesület elnöke

a RÉpcelaki se 
HíRei

Elcsendesedett a sporttelep, véget ért valamennyi szakosztályunknál a 2012-
2013-as bajnoki esztendő. Összességében jó évadot zártunk, tervezzük a köz-
eljövő feladatait. Labdarúgásban még vannak bizonytalan tényezők, de mire 
a Tisztelt Olvasó kezébe kerül a hírmondó, már az is kikristályosodik.
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A tavaszi átigazolási időszakban si-
került több meghatározó játékost iga-
zolni, akik teljesítményét a gyakori 
sérülések negatívan befolyásolták. A 
csapatnak van fazonja, és úgy gondo-
lom, hogy a szurkolókkal is jó kon-
taktust alakítottak ki. A csapat gerin-
cét szeretnénk megtartani, amire a já-
tékosokkal történő elbeszélgetések re-
ményt adnak.

A játékosok még bevállalták, hogy 
a Bükön edzőtáborozó Rubin Kazany 
labdarúgócsapatával június 20-án – va-
lószínű Bükön – megmérkőzünk. A 
Magyar Kupában eljutottunk az orszá-
gos főtáblára – a Körmend legyőzésé-
vel – folytatás augusztus elején.

A csapat házi gólkirálya Dancsecs 
Dániel lett 10 találatával, ezzel a Ba-
kony csoport góllövőlistáján a 10. he-
lyen végzett. Ugyanitt Csordás László 
nyolc találatával a 17.

A szurkolók szavazata alapján a 
2012-2013-as bajnoki szezon leg-
jobb játékosának Csordás Lászlót vá-
lasztották. 

Ifjúsági csapatunk (U-19) Tóth 
Zsolt edző irányításával a bajnoki ta-
bella utolsó helyén végzett. A hírmon-
dó valamennyi számában foglalkoz-
tunk azzal, hogy a csapat szinte teljes 
egészében kicserélődött. Pozitív do-
log, hogy döntő többségében Répce-
lak és környékbeli fiatalok alkotják. 
Az NB II-es csoportban való szereplés 
még nagy falatnak tűnik. (Erről nem 
mi tehetünk, az MLSZ döntött így, 
kritikai megjegyzéseink, javaslataink 
nem kerültek meghallgatásra.)

Fegyelem terén is voltak prob-
lémák. Több játékos gondolta úgy, 
hogy elég az ígéret, a mérkőzésre már 
nem is kell eljönnie. Ezzel cserben-
hagyta edzőjét, csapatát. Dicséret il-
leti a kitartó játékosokat, elmarasz-
talás azoknak, akik csak az ígéretnél 
maradtak. 

Az átigazolási időszakban adott a 
feladat, meg kell erősíteni a csapatot.

Serdülő csapatunk (U-17) Csor-
ba János irányításával a tabella 11. 
helyén végzett. Nem minden mérkő-
zésre sikerült „jól ráhangolódni”, lét-
számgondok is akadtak menetköz-
ben. Több játékos teljesítménye fi-
gyelemreméltó! Ha megfogadják a 

jóindulatú tanácsokat, akkor erről a 
csapatról pozitív értelemben még so-
kat fognak hallani. A csapat tagjainak 
el kell hinniük, hogy a még jobb tel-
jesítményt a fegyelmezett edzésmun-
ka, a kitartás, a türelem és nem utolsó 
sorban a labdarúgás iránti alázat ösz-
szessége szüli.

A korosztályos góllövőlistán Tóth 
Dávid 26 találatával az előkelő 8. he-
lyen végzett.

U-13-as csapatunk Csorba János 
edző irányításával a Megyei Labdarú-
gó Szövetség által kiírt bajnokságban 
szerepelt. Az idei szezonban az U-10-
11-es korcsoportból több játékos ke-
rült az U-13 keretébe. A „megfiatalo-
dott” csapat teljesítménye a 7. helyre 
volt elegendő.

A Bozsik-programban résztvevő 
csapataink U-6-7; U-8-9; U-10-11 a 
számukra előírt feladatokat teljesítet-
ték. A megrendezett tornák valameny-
nyién az első helyen végeztek. E kor-
csoportban több tehetség bontogatja 
szárnyait. A velük foglalkozó edzők –
Szabó Róbert, Hozbor Imre – jó mun-
kát végeznek. Köszönet illeti a szülőket 
is a segítségért, támogatásért.

teke
A tekecsapat fennállása óta a legsi-
keresebb bajnoki évadot zárta. Sze-
ged és Zalaegerszeg mögött a SZU-
PERLIGÁS bajnokságban a dobogó 
harmadik fokára állhatott, bronzér-
mes lett. DI CSÉ RETES TELJESÍT-
MÉNY! Az érmeket itt, Répcelakon 
a bajnokság utolsó mérkőzését köve-
tően a Magyar Bowling és Teke Szö-
vetség főtitkára – egyben a nemzetkö-
zi szövetség alelnöke – Dávid Veroni-
ka adta át. Ezzel sporttörténelmet ír-
tak az SE életében, amire méltán le-
het büszke Répcelak sportot szerető 
közvéleménye. Teljesítményükkel jo-
got nyertek nemzetközi megmérette-
tésre is. Az elismerés hangján kell szól-
ni Kiss Zsolt szakosztályvezető, edző 
munkájáról, illetve a csapat valameny-
nyi tegjának teljesítményéről.

Egyéniben Vörös Milán, Ritter Ta-
más, Móricz Zoltán eljutott az orszá-
gos ifjúsági korcsoport döntőjébe, ahol 
Vörös Milán az 5., Ritter Tamás a 9. 
helyen végzett. Gratulálunk nekik!

A felnőtt országos egyéni bajnok-
ság döntőjébe jutott Rudolf Balázs 
és Farkas Imre. A Szegeden rendezett 
versenyen nem termett ugyan sok ba-
bér, de maga a döntőbejutás ténye is 
jó teljesítmény. 

Ifjúsági csapatunk (Móricz Zol-
tán, Boucsek Zoltán) ugyanebben az 
osztályban a 4. helyet szerezte meg. 
Köszönjük teljesítményeteket!

A szakosztály a 2012–2013 bajnoki 
évad legjobb tekésének Rudolf Balázst 
választotta. Köszönettel tartozunk tá-
mogatóinknak, végig kitartó szurkoló-
inknak, és mindenkinek, akik elősegí-
tették ezt a szép sikert.

kÉzilabda
Az időközben megjelent hírmondó-
ban már tájékoztatást adtunk arról, 
hogy Varga Kálmán szervező munkájá-
nak köszönhetően újjáalakult 18 fővel 
a női kézilabdacsapat, amely a Győr-
Moson-Sopron megyei bajnokság II. 
osztályába nevezett, illetve az időköz-
ben a Vas Megyei Kézilabda Szövetség 
által torna jelleggel beindított bajnok-
ságába.

Az első évben azt kértük a csapat-
tól, felszabadultan kézilabdázzanak, al-
kossanak jó közösséget. Ezt a célkitű-
zést teljesítették. Tavasztól Mészáros 
Varga Brigitta látja el az edzői felada-
tokat, a szakosztály őt választotta a sze-
zon legjobb női kézilabdázójának is.

Az elnökség nevében megköszö-
nöm a csapatok teljesítményét. Köszö-
nöm a szakosztályok vezetőinek, tagja-
inak és edzőinek munkáját. Szurkoló-
inknak köszönjük a biztatást, a kitar-
tást, az előbbre vivő kritikákat. Rende-
zőinknek is köszönjük kitartó munká-
jukat. Az elismerés hangján kell szólni 
támogatóinkról, segítőinkről, a tom-
bolatárgyak felajánlóiról és mindazok-
ról, akik bármilyen formában hozzájá-
rultak csapataink sikereihez.

Most egy rövid szünet következik, a 
pihenés, az erőgyűjtés időszaka. Szur-
kolóinknak, a hírmondó olvasóinak jó 
pihenést, kellemes nyaralást kívánok. 
Bízom abban, hogy a következő bajno-
ki évadban is csapataink hűséges szur-
kolói lesznek.

Haraszthy István
ügyvezető elnök
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Rózsák ápolása nyáRon
A rózsa az egyik legkedveltebb dísznövényünk, amely az egész nyáron át tar-
tó folyamatos virágpompa érdekében a nyári hónapokban is rendszeres ápo-
lásra szorul. Víz- és tápanyagigényes, kártevője, kórokozója is számtalan van.

A rózsa nyári hőségben rendszeres 
öntözést kíván. Az idősebb példányok 
viszonylag mélyre hatoló gyökerei az 
alsó talajrétegben tárolt nedvességhez is 
hozzáférnek, de nagy szárazságban ezek 
is hamar kimerülnek. Az új telepítésék-
nél gyakrabban kell pótolni a nedvessé-

get. Inkább ritkábban, nagyobb vízada-
gokkal öntözzünk. A talaj felső 25–30 
centiméteres rétegét alaposan nedvesít-
sük át. A vizet közvetlenül a növény tö-
véhez juttassuk, a leveleket lehetőleg ne 
érje nedvesség. A talajnedvesség megőr-
zésében nagy jelentősége van az 5–8 cen-
timéter vastagságban a rózsatő köré terí-
tett könnyű, nyári mulcsnak, ami félig 
bomlott komposzt legyen. Fenyőkéreg-
mulcsot ne használjunk, mert savanyítja 
a talajt, ami a semleges talajt kedvelő ró-
zsa fejlődése számára hátrányos.

igényes növény
A rózsát évente három alkalommal cél-
szerű műtrágyázni. Hagyományos, 
5–10–5, vagy 10–10–10 NPK-arányú, 
szemcsés műtrágyából az első, töven-
ként 7–8 dekagrammos adagot a kora 
tavaszi metszés után, a következőt a fő-
virágzás elején, a másodikat pedig július 
végén juttassuk ki. A második és a har-
madik adag műtrágya káliumban gaz-
dag legyen. Augusztustól már ne műtrá-
gyázzunk, mert késleleti a hajtások be-
érését, és továbbiak kinevelésére kész-
teti a növényt, amelyek télen biztosan 
elfagynak. A 15–9–11 NPK + 3 MgO 
összetételű, lassú feltáródású, 5–6 hó-
napos granulátum műtrágyát elegendő 
egy évben csak egy alkalommal, április 
közepén a talajba bedolgozni. Töven-
ként 5–7 grammot adjunk belőle. A szi-
lárd és a folyékony műtrágyát egyaránt 

nedves talajra juttassuk ki, és a műtrá-
gyázást is öntözés kövesse.

A növény energiájának megőrzése és 
a folyamatos virágnyílás érdekében távo-
lítsuk el az elnyílt virágfejeket. Az újon-
nan telepített rózsatő estében az elnyílt 
virágokat a legalsó háromleveles lomble-
vél fölött vágjuk le. A lombozat túlzott 
megcsonkítása miatt ugyanis csökken 
a fotoszintetizáló zöldfelület, és a meg-
maradó levelek nem tudják elég ener-
giával ellátni az erőteljesen fejlődő fiatal 
növényt. Többéves rózsatő esetén a vi-
rágot az első 5-leveles levél fölött metsz-
szük le úgy, hogy minden egyes hajtá-
son legalább két ötleveles levél maradjon. 
Csokros rózsa estében csak az elnyílt vi-

rágfejeket vágjuk ki a csoportból. A vá-
gást éles eszközzel, késsel, vagy metszőol-
lóval végezzük, közvetlenül a rügy fölött.

futórózsa
A futórózsa bő virágzása az öntözés, a 
napfény és a tápanyagellátás mellett el-
sősorban a megfelelő kezdeti vessző-
elrendezéssel, majd a későbbiekben a 
metszéssel érhető el.

A sokáig szép és dúsan virágzó futó-
rózsa titka, hogy a telepítés utáni évben 
a vesszőket vízszinteshez közelítő hely-
zetben, vagy legyezőszerű elrendezés-
ben kötjük le a támasztékra. Ha hagyjuk, 
hogy a hajtások függőlegesen növekedje-
nek, az előbb-utóbb a növény felkopaszo-
dásához vezet. A rózsa nem kapaszkodó 
növény, ami azt jelenti, hogy mesterséges 
módon (zsinórral) kell hozzárögzítenünk 
a vesszőket a támasztékhoz. 

Amennyiben rúdra, virágkapura, 
vagy pergolára futtatjuk a rózsát, ahol 
hosszú függőleges szakaszt kell áthi-
dalni, enyhén megroppantva csavarjuk 

meg a fiatal vesszőt a támaszték „lába” 
körül. Ezzel oldalhajtások képzésére ser-
kentjük a növényt, amelyek végén a vi-
rágok képződnek. Ehhez a művelethez 
néhány napon át alaposan be kell ön-
tözni a tövet, hogy a vessző rugalmas le-
gyen. Ültetés, és a hajtások elrendezése 
után a vesszőket az utolsó duzzadt rü-
gyig metsszük vissza. Az első évben to-
vábbi metszésre nincs szükség.

A későbbiekben az éves vesszőkkel 
fokozatosan töltsük föl az üres helyeket a 
támasztékon. A felesleges hajtásokat bár-
mikor tőből eltávolíthatjuk. Ősz végén, 
télen a levirágzott oldalhajtásokat hosz-
szuk egyharmadára vágjuk vissza. A to-
vábbi években egy vagy két idős vesszőt 
erőteljesebben, rövid csonkra vágjunk 
vissza, oldozzuk le a támasztékról, és pó-
toljunk a csonkon fejlődő friss vesszők-
kel. A felkopaszodó, oldalhajtásokat nem 
hozó vesszőket tőből távolítsuk el.

károsítók
A rózsa gombás betegségeinek megelő-
zésére az ültetés helyének megválasztása 
a legfontosabb. A rózsa nyáron naponta 
legalább 4 óra folyamatos napsütést igé-
nyel, de 5–6 órás napsütésben fejlődik 
a legszebben. Szellős, de ne huzatos he-
lyet válasszunk a számára. Leginkább fül-
ledt, árnyékos helyen támadnak a gom-
bák, amelyeknek az idei csapadékos nyár 
rendkívüli mértékben kedvez. A rózsa 
leggyakoribb kártevője a levéltetű, ami el-
len nyáron folyamatosan védekezni kell. 

Leginkább a bimbót szívogatja, ami vi-
rágtorzulást okozhat. A gyümölcsfák vé-
delmére használt gomba- és rovarölő per-
metszerrel a rózsákat is kínáljuk meg!

Pap Edina
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RÉpcelaki esemÉnyek kÉpekben

Energy Dance répcelaki csoportja 2013.06.09. Fotó Novák László

A só Meseláda 2013.05.25. Fotó Boros András

Hagyományőrző bemutató 2013.04.30. Fotó Boros András

A Répce Expo megnyitója 2013.06.08. Fotó: Novák László

Bölcsődések gyereknapján 2013.05.31. Fotó MOK

Fenyő Miklós műsora a fesztiválon 2013.06.09. Fotó Novák László

XIII. Laki Kalinkó Folkfesztivál 2013.06.08. Fotó Novák László

Költészet napja Orbán Júliával 2013.04.12. Fotó Boros András
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