
Képtelenség lenne felsorolni, hány 
közös találkozás erősítette azóta a ba-
ráti szálakat a két település közt. Jó-
magam 10 évvel ezelőtt érkeztem elő-
ször Répcelakra. Azonnal megtet-
szett az itt élő emberek őszintesége, 
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Sok esztendővel ezelőtt, amikor 
néhány lelkes focista barátságos mér-
kőzést szervezett Répcelak és Lég 
csapatai között, szerintem senki nem 
gondolt arra, hogy a sportolók közti 
barátság települések közti barátsággá 
fog fejlődni, amelyet 1997 februárjá-
ban testvér-települési dokumentum-
ban is rögzítettek. Az idő igazolta, 
hogy a két település lakosai nem csak 
nyelvükben, hanem mentalitásuk-
ban is nagyon összeillenek. A focis-
ták jó kapcsolatát követték a tűzol-
tók, iskolák, mezőgazdászok, nyug-
díjasok, horgászok és magánembe-
rek közös kezdeményezései is.

Hidak szívek, emberek 
és települések között…

városháza, tűzoltószertár, csatorná-
zás, hogy csak párat említsek a renge-
teg beruházás közül. A legutolsó meg-
lepetés tavaly fogadott, amikor meg-
pillantottam az új impozáns főteret a 
gyönyörű szökőkúttal, esztétikus sé-
tálóövezettel, amely azóta a répcelaki-
ak kedvenc helyévé vált.

Kedves répcelaki barátaim!
Engedjék meg nekem, hogy Lég 

község polgárainak nevében kife-
jezzem őszinte elismerésemet az 
Önök kitartó és eredményes mun-
kájával kapcsolatban. Kívánom 
mindannyiuknak, hogy a további-
akban is sikeres időszak következzen 
városuk életében.

Magánéletükben legyenek egész-
ségesek, elégedettek és boldogok, és 
még nagyon sokáig tartson települé-
seink barátsága!

A mielőbbi viszontlátás reményé-
ben, tisztelettel:

Szitási Ferenc
Lég község polgármestere 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Kedves 
Barátaim, Répcelakiak!
Nagyon megörültem, amikor lehe-
tőséget kaptam arra, hogy ezen fo-
lyóirat hasábjain keresztül is tolmá-
csolhassam a légi emberek megbe-
csülését és szeretetét testvértelepü-
lésünk, Répcelak lakosai irányában.

Polgármesterek kézfogása a testvértelepülési szerződés aláírásakor (Répcelakon 1997.02.07-én)

Szitási Ferenc, Lég község polgármestere

Dr. Németh Kálmán polgármester úr, 
a képviselők és a hivatal dolgozóinak 
közvetlensége, jóindulata. Csodálatos 
volt látni, hogyan fejlődik évről–évre 
a város – új egészségügyi központ, új 
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balesetveszély
Sajnos, a Petőfi utca páratlan olda-
lán, a Gazdabolt és a Margaréta pan-
zió közötti járdán nagyon sokan ke-
rékpároznak. Már baleset is történt. 
A járdán tilos kerékpározni, ezt a la-
kosság is tudja. Különösen veszé-
lyes, ha a két úgynevezett „köz”-ből 
is kerékpáros hajt ki. Kérjük az érin-
tetteket, hogy a szabályokat tartsák 
be! Az önkormányzat tervezi, hogy 
a közöknél lassító berendezéseket 
épít ki az Avar utcából a Petőfi utcá-
ra közlekedők, valamint a Petőfi ut-
cai járdán közlekedők biztonsága ér-
dekében.

segítsünk  
a rászorulóknak
Felesleges ruha és cipő elhelyezési 
lehetőség
Az önkormányzat megszervezte, hogy 
a „Lila Áruház” mellett a parkolóban 
használt ruhák és cipők részére konté-
nert helyezzenek ki. Az elszállítás a Vö-
röskereszt szervezésében történik. A ci-
pőket és ruhákat rászorultak kapják. 

találkozás az emberekkel
Március és április hónapban minden 
utcába ellátogatott dr. Németh Kál-
mán polgármester. A lakókat előre 
értesítette az időpontról.

önkormányzati 
Hírek

„Örülök, hogy ez az ötlet eszembe ju-
tott. Nagyon jók a tapasztalataim. Kö-
szönöm a kedves répcelakiaknak a ba-
rátságos fogadtatást, a sok jó szót, a 
nem kevés kritikát és a rengeteg javas-
latot” – fogalmazta meg  ezzel kapcso-
latos gondolatait a polgármester.
„Mintegy 90 emberrel beszéltem, és 
több mint 70 kérdést, javaslatot, fel-
vetést kaptam, amelyekre vagy ott 
szóban, vagy később írásban válaszol-
tam, illetve válaszolni fogok” – nyi-
latkozta az elöljáró. 

tisztelt 
kutyasétáltatók!
A répcelakiak közül sokan felvetet-
ték, hogy az ebtulajdonosok a sétálta-
táskor keletkezett kutyapiszkot nem 
szedik össze. Sajnálják, hogy ez a na-
gyon szép főtéren sétáltató tulajdo-
nosokra is jellemző.
Kérjük az ebeket sétáltatókat, hogy a 
jövőben tartsák be az erre vonatkozó 
szabályokat!

az elkövetô nem 
ismeretlen
A Répcelaki Fesztivál idején szom-
batról vasárnapra virradóra kitörték a 
Vízmű utcában az utcajelző táblákat, 
és két helyen még KRESZ táblákat is.
Dr. Németh Kálmán polgármester va-
sárnap reggel rögtön feljelentést tett.
 A rendőrök azonnal elkezdték a nyo-
mozást, és még aznap azonosították 
az elkövetőt. A kár több tízezer fo-
rint. A polgármester Varga Gyula 
őrsparancsnoknak és Dr. Gulyás Fe-
rencnek, a Sárvári Kapitányság ve-
zetőjének levélben köszönte meg a 
gyors és eredményes munkát. 

leHet Hívni a vendégeket
Értesítjük a lakosságot, hogy a ha-
gyományos répcelaki búcsú augusz-
tus 19-én lesz.

régi kívánság teljesül
Hivatalos a buszmegálló
Elkészül a Linde lakótelepnél a busz-
megálló. A bekerülési összeg 24 mil-
lió 399 ezer Ft, ebből 15 millió Ft a 
kormányzati támogatás.

Répcelak város jegyzője 

állásT HiRdeT
pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Képzettségi feltétel középfokú közgazdasági vagy pénzügyi szakképzettség 
 és mérlegképes könyvelői végzettség.
Az állással kapcsolatban felvilágosítást  

a Polgármesteri Hivatalban (9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.)  
vagy a 95/370-101 telefonszámon 

dr. Kiss Julianna jegyző ad.
Az állás betölthető 2012. július 16-tól.

elismerés a polgármesternek
Magas szakmai kitüntetést kapott városunk polgármestere, Dr. Németh 
Kálmán. Magyarország legnagyobb önkormányzati érdekvédelmi szerve-
zete a TÖOSZ elnökségének döntése alapján „TÖOSZ aranygyűrűje” ki-
tüntetést kapta. Az elismerést április 24-én a szervezet Lajosmizsén tartott 
küldöttgyűlésén adták át. Ilyen elismerést évente 2 fő kaphat. A szervezet-
nek több mint 1600 önkormányzat a tagja.

a kitüntetés indoklása
Az elnökség köszönetét fejezi ki Répcelak város polgármesterének, a szö-
vetség elnökségi tagjának, Vas megyei tagozatvezetőként, valamint telepü-
lés vezetőként az önkormányzatok érdekében huzamosan végzett követke-
zetes és eredményes munkájáért.
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Felújították az iskolát

Ismét szépült Répcelak egy olyan 
területen, mely fájó pontja az önkor-
mányzatnak, nevezetesen a Móra Isko-
la. Már régóta gondot okozott az isko-

si költséget róttak évről-évre az iskola 
költségvetésére. 

Belügyminisztériumi 21 millió Ft 
támogatásból és 17 és fél millió Ft ön-

zeli - színvilággal gazdagodott az épü-
let. A kivitelezési munkálatokat a Cseh 
92 Kft. (Vitnyéd), a műszaki ellenőr-
zést a Vasi Dolomit Kft. (Szombathely) 

la tantermi szárnyaiban és a folyosókon 
a rossz minőségű, kedvezőtlen hőszi-
getelő képességgel bíró elavult nyílás-
zárók, valamint a falak csekély-, illet-
ve hiányos hőszigetelő képessége. Ezen 
hiányosságok együttesen magas fűté-

részből az önkormányzat kicseréltet-
te az iskola tantermeiben és folyosó-
in a nyílászárókat. A projekt keretében 
a tantermi szárnyak teljes homlokzati 
hőszigetelése valósult meg és nem utol-
só sorban egy új - a gyermekekhez kö-

végezte. A kölcsönösen jó együttműkö-
dés eredményeképp a színvonalas be-
ruházás 2012. május 31. fejeződött be. 
Az ünnepélyes átadásra az iskolai évzá-
rón került sor. 

Mérgesné Stampf Ildikó 
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Répcelaki

Ott állt a rendezvénysá-
tor színpadán elegánsan, ma-
gabiztosan és mégis szeré-
nyen, úgy, ahogy egész életé-
ben. Szarka Zoltán az az em-
ber, aki méltó a díszpolgári 
címre. Olyan, aki saját ere-
jéből lett az aki, és közben 
megmaradt végig egyszerű-
nek, szerethetőnek, meg-
közelíthetőnek. Nem sztár, 
nem celeb, díszpolgár. Csupa 
nagybetűvel. 

Amikor magáról mesélt a 
gyerekeknek – már címe bir-
tokában, pár nappal a fesz-
tivál után – egyetlen dolgot 
emelt ki: tegyenek, tanulja-
nak, dolgozzanak meg az ál-
maikért. Ő is így tett, és íme.

Répcelakon, ezen az ak-
kor még igencsak kicsi vasi 
településen született 1942-
ben. Hétköznapi kisfiú volt. 
Szerette kergetni a bőrt – ezt 
már akkor is ügyesen tet-
te a korabeliek emlékei sze-
rint-, és nem annyira szere-
tett tanulni. Az elemi elvég-
zése után segédmunkásnak 
állt, mondván elég volt az is-
kolapadból. Egy év kemény 
fizikai munka után azonban 
meggondolta magát, irány 
a suli. Így került Szombat-
helyre festő-tanoncnak, és itt 
kezdett el komolyabban focizni is. Felfigyeltek rá, és váloga-
tott lett. Utánpótlás, B válogatott, nagy válogatott, olimpi-
ai keret… Emlékeibe kis keserűség is vegyült. Ő már 1964-
ben úgy érezte, hogy megérdemli az olimpiai szereplést, 

előtte két éven át készült a csapattal, az utolsó pillanatban 
azonban kihagyták a keretből. Kellett a hely valaki „jobb ba-
rátnak”. Legyint, és hozzáteszi: az élet kárpótolta őt, hiszen 
1968-ban utazhatott, és a csapat akkor olimpiai bajnoki cí-
met nyert. Így lett ő Répcelak első és mindeddig egyetlen 

olimpiai bajnoka.
De nemcsak ezért va-

gyunk büszkék rá. Köz-
tudott róla, hogy klubhű-
sége –ami a mai világban 
már egy nem létező foga-
lom– legendás. Egész életé-
ben ugyanannak a csapat-
nak a színeiben játszott, és 
később edzőként is egykori 
együttesét segítette. 

Ugyanilyen hűséges 
szülőfalujához is. Bár ma 
már legközelebbi hozzá-
tartozói nem élnek, még-
is gyakran jár nálunk. A tá-
gabb rokonság is elvárja ép-
pen úgy, ahogy a város la-
kossága is. Nem történhet 
esemény Répcelakon úgy, 
hogy ő ne lenne a meghí-
vottak listáján.

Amikor átvette a dísz-
oklevelet – hatalmas taps-
vihar köszöntötte – látszott 
rajta, hogy meghatódott. 

– Akar szólni? – kérdez-
ték tőle, de nemet intett a 
fejével. Szeretett volna ő, 
de nem tudott. Nagy szíve 
terhes volt az érzelmektől. 
Ő egy bajnok. Neki sza-
bad sírni. Elmorzsolt hát 
néhány könnycseppet csak 
úgy, férfimódra, aztán már 
mosolyogva fogadta a gra-
tulációkat, öleléseket.

Mit is mondott? Tenni, tanulni, dolgozni az álmokért. 
Ez visz előre, ettől lehetsz bajnok. Ez Szarka Zoltán öröksé-
ge, egy igazi díszpolgár aranyba öntendő gondolata. 

-wk- 

szarka zoltán – a díszpolgár
Ahogy néztem könnybe lábadó szemét, hirtelen ér-
telmet nyert a mondás: „sírni csak a győztesnek 
szabad.” Mert hiszen mi lenne nagyobb győzelem 
egy egész város szereteténél és tiszteleténél?
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beFektetési konFerencia
Az önkormányzat négyéves prog-
ramjában szerepel, hogy egy úgy-
nevezett befektetési konferenci-
át kell tartani, ahol az érdeklő-
dőknek bemutatják a répcelaki 
munkahelyteremtési lehetőségeket.

A Répcelaki Szent István Király Plé-
bánia július 9-13 között kirándulóhe-
tet szervez az iskolás gyermekek részé-
re a plébánia 5 településére látogatva. 
Szándéka, hogy a résztvevők játszva, ki-
kapcsolódva ismerkedjenek meg Rép-
celak, Uraiújfalu, Vámoscsalád, Csánig, 
Nick történetével, természeti környeze-
tének szépségével, lakóinak értékes em-

beri tulajdonságaival. A napi program 
8.00 órától 17.00 óráig tart.

Ezen kívül a plébánia hittanos tá-
bort rendez július 29. és augusztus 3. 
között Kőszegen, hogy a fiatalok érté-
kes közösségi tevékenység által kovácso-
lódjanak össze.

Aigner Géza
plébános

katolikus táborok

születés
akiknek örülünk

Győrvári György Szilárd  
és Horváth Eszter  

leánya Emília

Mátis András  
és Dörnyei Diána  
fia Zétény Regő

Haraszthy István  
és Mercs Anita  
leánya Fruzsina

Géczi Tibor Károly  
és Németh Judit  

fia Mátyás

Halálozás
akiktôl búcsúzunk

Dombi Irina Gabriela

Nagy Lajos

Németh Dénesné

Varga Lajosné

esküvô
akiknek gratulálunk

Kiss Nikolett  
és Horváth Attila

Szalóki Henrietta  
és Varga Zsolt

Bernáth Hajnalka  
és Kulcsár Tamás

Mészáros Veronika  
és Nyitrai András

A konferenciára 2012. május 16-
án került sor a Művelődési Otthon és 
Könyvtárban. Az eseményen mintegy 
40 befektető, ingatlanközvetítő, mun-
kahelyteremtéssel foglalkozó szakem-
ber jelent meg. 

Kovács Vince, a Vas Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, és példaértékűnek 
nevezte, ahogy a répcelaki önkormány-
zat igyekszik munkahelyet teremteni, 
pedig a megyében és az országban is él-
mezőnyhöz tartozik a munkaképes la-
kossághoz viszonyított munkahelyek 
száma alapján.

Utána Dr. Németh Kálmán pol-
gármester ismertette a répcelaki lehe-
tőségeket. Kitért a város jó közlekedé-
si adottságaira (vasút, autóbusz, 86-os 
főút), beszélt az önkormányzat által 
adható munkahelyteremtő támogatás-
ról, amely összehasonlítva más önkor-
mányzatokkal (sok helyen nincs is) ki-
emelkedően magas. Kiemelte, hogy 
Répcelakon a vállalkozóknak nem kell 
fizetni telekadót, de több száz települé-
sen igen. Külön szólt az Ipari Parkról, 
az Ajkay kastélyról, valamint a megépí-

tendő M 86-os út által kínált kereske-
delmi és logisztikai lehetőségekről.

Besenyei Ferenc, a Pannontej Zrt. 
Igazgatóság elnöke bemutatta a dina-
mikusan fejlődő céget, valamint beszélt 
olyan sajtgyártással és csomagolással ösz-
szefüggő anyagokról, amelyeket jó lenne, 
ha nem néhány száz kilométerről vagy 
külföldről kellene behozni, hanem példá-
ul a répcelaki Ipari Parkban állítanák elő.

Molnár Árpád, a Répcelak és Vidé-
ke Takarékszövetkezet ügyvezető elnöke 
ismertette azokat a pénzügyi lehetősége-

ket, amelyeket kínálnak a Répcelakon 
munkahelyet teremtő vállalkozásoknak. 

A résztvevők megtekintették az Ipari 
Parkot és az Ajkay kastélyt. Külön is em-
lítésre méltó, hogy a polgármester meg-
hívott olyan répcelaki kötődésű fiatal 
szakembereket is, akik ingatlanforgalma-
zással, illetve hasonló tevékenységgel fog-
lalkoznak.
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Minden nap izgalommal telt el. 
Rajtam kívül legjobban a jegyző és 
a műszaki csoportvezető izgult. Az 
ő munkájuk közvetlenül is kapcso-
lódott a projekthez. Egyik nap meg-
ígértettem velük, hogyha meglesz az 
értesítés és aláírhatjuk a dokumentu-
mokat, minden répcelaki vendéglőt, 
kocsmát meglátogatunk. Nem volt 
könnyű feladatom, mire belegyeztek. 
Hiába, nehéz a polgármesteri mun-
ka! Ennyit az első számban megjelen-
tekről. 

A folytatás pedig az, hogy amikor 
megkaptuk a jó hírt, mondtam a két 
hölgy munkatársamnak, hogy akkor 
indulunk. Nagy feladat várt ránk. 
Több mint 10 helyre kell elmenni. 

Hová? Ők semmiről sem tudnak.
Már megbeszéltük, világosítottam 

fel őket.
Először nem, majd nem nagyon 

emlékeztek. Végül elismerték, hogy 
valami ilyenről is szó volt. De ők 
nem így gondolták. Meg különben 
is munkaidő van. Meg ők kocsmá-
ba nem járnak. Meg éppen most jön 
hozzájuk ügyfél. Meg ki se látnak a 

munkából. Meg testületi ülésre ké-
szülnek, meg én is kértem tőlük ada-
tokat. Azzal mi lesz? Kedves férfitár-
saim! A hölgyek tudnak kifogást ta-
lálni, néha a férfiak is. És ezek iga-
zak is lehettek. Én mindenképpen 
megyek. Amit ígértem, azt betartom 
válaszoltam. Nagy nehezen megígér-
ték, hogy csatlakoznak majd hozzám. 
Hívni fognak, ha ráérnek. A „Resti-
ben” kezdtem. Aztán a „Műhely” és 
így tovább. 

A kolléganők csak nem hívtak. Vé-
gül én tárcsáztam őket. A Fortunátóból 
(remélem újból kinyit) két deci kék-
frankos mellől. 

Először azt mondták, hogy az egé-
szet el kellene halasztani, majd meg-
egyeztünk, hogy jönnek. Meg is ér-
keztek. Kérdezték, hogy ugye ez az 
utolsó helyiség, mert már voltam 
mindenhol. (Nem tudom miből gon-
dolták?) Nem, még hátravan néhány 
– feleltem.

Oda ők már nem jönnek. Vi-
szont rábeszéltem őket egy italra. Az 
egyik egy decis pohárban kért félde-
ci bort, a másik rövidet, de én ilyen 
kicsi poharat még nem láttam. Talán 
úgy hozta magával a kolléganő. Én 
viszont még elmentem néhány hely-
re. Úgy 15 óra körül értem haza. Fe-
leségem azzal kezdte, hogy: Édesem, 
ugye már nem mész vissza?

Sok a munkám – feleltem.
Kálmán – nehogy visszamenjél. 

A férjek zöme ismerheti a határozott 
feleség „tanácsát”. Nem is mentem. 
Másnap viszont a páromnak mindent 
el kellett mondanom.

Előbb két kérdő és egy kijelentő 
mondat hangzott el. Merre jártál teg-
nap? Egy polgármester így nem visel-
kedhet. Mit szólnak az emberek?

Elmondtam, hogy a főtéri projekt 
beruházás hamarosan aláírásra kerül 

(ennek örült), és megígértem ma-
gamnak, ha megjön a jó hír, akkor 
minden vendéglőt, italboltot meglá-
togatok (ennek már nem örült). El-
mondtam, hogy a két kolléganő is 
megígérte, hogy jön velem, de ők 
csak egy helyen voltak, (Jól tették 
– volt a válasz). Azt is elmondtam, 
hogy hol kivel találkoztam.

A „Füstös” kocsmát nem említet-
tem. Ott nem voltál ? – jött a kérdés.

Gondolkoztam. És … őszintén 
mondtam: Ott nem.

Azt nem mertem hozzátenni, hogy 
nem emlékszem.

Körülbelül két hét múlva keres a 
hivatalban az egyik barátom, aki a 
„Füstös” kocsmában azért nem rit-
kán jár, törzsvendégnek is mondható.

Ne haragudj, csak most tudom 
megadni a 625,- Ft-ot, amivel tarto-
zom.

Nem tartozol te nekem – feleltem.
Dehogynem. A múltkor, amikor 

a Füstösben találkoztunk említetted, 
hogy valami építkezés lesz a Művelő-
dési Ház meg a templom meg a hiva-
tal előtt. Azt ünnepelted. Mindenki-
nek fizettél egy italt a nagy örömre. 
Én akkor mondtam, hogy még egy 
másik fröccsöt is kérjél, majd meg-
adom, mert nem volt nálam pénz. 
Ennek az ára a 125,-Ft és kértem, 
hogy 500,-Ft-tal is segítsél ki. 

Hát leendő répcelaki polgármeste-
rek a következő tíz évben, a követke-
ző 15 évben a szorosan következő száz 
évben.

Ilyen jó hírt kívánok nektek, ami-
lyet én kaptam 2010 augusztusában 
úgy este hét óra környékén. Sok ilyet. 

És ünnepeljétek meg. Hogy mi-
ként, ahhoz nem adok tanácsot. 

Dr. Németh Kálmán
polgármester

amit a Fôtéren nem látunk,  
de Hozzá kapcsolódik – ii. rész
– a polgármester naplójából –

Az előző, márciusban meg-
jelent Hírmondóban leírtam, 
hogy a „főtér” projekt támo-
gatási szerződések aláírása nem 
volt zökkenőmentes. ez 2010 
tavaszán lett volna aktuális, de 
akkor volt a kormányváltás és 
az ügyek átvétele, szerződés ter-
vezetek átnézése sok időt vett 
igénybe az új vezetésnek. Aláírt 
szerződésünk a pénzt adó Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökséggel 
nem volt, a munkák pedig el-
kezdődtek. Már arról is lehetett 
hallani, hogy ilyen fejlesztések-
re mégsem lesz pénz.
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szivárványszép iskola
Éppen egy hónappal ezelőtt azt 
mondta egy kisdiák, hogy olyan 
szép lett az iskola, mint a szivár-
vány. ennél a hasonlatnál tömö-
rebben és szebben nem lehet el-
mondani, hogy mi volt a legszem-
betűnőbb és a legörömtelibb vál-
tozás a répcelaki Móra iskolában 
a 2011-12-es tanévben. A szivár-
vány egy kisgyerek számára meg-
foghatatlan csoda.

A félreértések elkerülése érdekében 
összefoglaljuk a legfontosabb tudniva-
lókat a menekülési útvonalak használa-
táról, az ott történő tárolásról. A közle-
kedőkkel kapcsolatban két fontos alap-
szabály van. A közlekedő keresztmet-
szete nem szűkíthető le olyan mérték-
ben, hogy az a menekülést gátolja, va-
lamint a menekülési útvonalon éghető 
anyag csak a tűzvédelmi hatóság enge-
délyével - megfelelő ellensúlyozó intéz-
kedés megtétele mellett – lehetséges.

A menekülési útvonal keresztmet-
szete, általános esetben 1,1 méter szé-
les és 1,95 méter magas. Ez a méret to-
vább semmilyen körülmények között 
nem szűkíthető, még virágok elhelye-

zésével sem. Amennyiben társasházunk 
folyosója, lépcsője nem szélesebb, mint 
1,1 méter növények elhelyezésére csak 
az 1,95 méter magasság felett van mód 
(a virágtartó legalsó pontja lehet 1,95 
méteren). Ha a közlekedő ennél széle-
sebb, az 1,1 méter feletti területen van 
mód növények (de kizárólag csak nö-
vények) elhelyezésére. Ebben az eset-
ben is ügyeljünk arra, hogy csak a köz-
lekedő egyik oldalán legyenek virágok. 
Ha valaha sötétben, esetleg füstben 
kell a lakásból menekülni, az üres fal-
sík mentén ezt még biztonságosan meg 
tudjuk tenni. Amennyiben az épület-
ben van olyan folyosószakasz, ami köz-
lekedésre nincs igénybe véve (zsákfo-
lyosó), akkor az utolsó lakásajtó és a 
végfal között lehetőség van kerékpár-
ok, babakocsik tárolására. 

A menekülési útvonalon éghető 
anyag kizárólag a tűzvédelmi hatóság 
(Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség Sárvár, Batthyány u. 65.) engedé-
lyével van mód. Az engedélyezés ható-
sági eljárás, melynek 3.000,- Ft illeté-
ke van. A hatóság nem engedélyezi az 
éghető anyag elhelyezését, vagy éghető 
falburkolat felszerelését, ha:

•  nem tartható a kiürítéshez szüksé-
ges átbocsátóképesség; 

•  az elhelyezett tárgy tárolásra szol-
gál (pl. szekrény); 

•  az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy 
tűz keletkezését idézheti elő (pl. 
működtetett elektromos fogyasz-
tó – hűtőszekrény); 

•  az elhelyezett, tárolt anyag, 
tárgy nehezíti a tűzvédelmi be-
rendezések, kezelőszerkezetek, 
közműelzáró szerelvények észle-
lését, megközelítését, használa-
tát, működését; 

•  az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy, 
burkolat nagymértékben hozzájá-
rul a tűz, illetve a füst terjedésé-
hez, a füstfejlődéshez, a szomszé-
dos önálló rendeltetési egységekre 
való átterjedéshez; 

•  az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy 
esetleges eldőlése, elmozdulása 
akadályozná a kiürítést, a tűzoltó 
beavatkozást;

A lépcsőházak tűzvédelméről rész-
letes, vázlatrajzokkal illusztrált írást ol-
vashat az Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság internetes oldalán 
(www.katasztrofavedelem.hu) a hasznos 
információk közt. 

Sárvári Katasztrófavédelmi  
Kirendeltség

lépcsôHázak tûzvédelme
Az utóbbi hetekben, hónapok-
ban nagy médianyilvánosságot 
kaptak a társasházak közlekedő-
iben, lépcsőházaiban elhelyezett 
virágok és egyéb tárgyak. Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltségünket is 
naponta több lakó, közös képvi-
selő keresi meg a közös haszná-
latú terekben történő tárolással 
kapcsolatban személyesen vagy 
telefonon. sok esetben már inge-
rült hangnemben.

Több mitológiában is egy szivár-
ványhíd köti össze az égi és a földi vi-
lágot, és az istenek ezeken jöttek le az 

emberekhez. Talán az ötödikesek is ol-
vastak a görög istennőről, Íriszről, aki-
nek a neve szivárványt jelent. 

A nyolcadikosok közül többen talán 
azt is meg tudják mondani, hogy ebből 
a szóból ered az irídium kémiai elem 
neve is. A keresztény vallásban a szivár-
vány Isten és ember szövetségének jelké-
pe. A legismertebb szivárványos legenda 
az íreké. Mítoszuk szerint az ír manók 
a szivárvány tövébe rejtették kincseiket.

Középiskolás koromban megértet-
tem, hogy a  szivárvány egy optikai je-
lenség a természetben, amely akkor 
születik, amikor a nap fénye  megtö-
rik a vízcseppeken. Előfordulhat az is, 

hogy dupla szivárványt látunk, sőt, re-
pülőgépből nézve nem is ívnek, hanem 
körnek látszódik.

Szivárványban akkor gyönyörköd-
hetünk, ha háttal állunk a napnak, és a 
levegőben lévő vízcseppeket a napfény 
alacsony szögből éri. Gyakran látható 
szivárvány vízesés vagy szökőkút mel-
lett is, és a szivárvány színei csillognak 
a szappanbuborékban is. 

A német és az angol nyelvben en-
nek a szép jelenségnek a nevét az esőív, 
esőíj szóösszetétellel fejezik ki. Ha szó 
szerint lefordítjuk a francia vagy a la-
tin megnevezést, akkor az úgy hangzik, 
hogy égi ív. 
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Amikor megtudtam, hogy honnan 
származik ennek a fénytüneménynek 
a magyar nyelvben a neve, bizony még 
szebbnek kezdtem látni. A néphit sze-
rint ugyanis a szivárvány a két végén, 
ahol a látóhatárt eléri, vizet szív fel a 
világtengerből. Eszerint amikor elénk 
tárul a szivárvány, az pontosan az a 
látvány, amikor a tenger vize az égbe 
szivárog. 

Mindezt miért mondtam el? Mert, 
ha a répcelaki kisdiákok 2012 máju-
sában úgy látták, hogy a mi iskolánk 
olyan szép lett, mint a szivárvány, ak-
kor az úgy is van. 

Igen! Elég egy kicsit körülnézni az 
iskolában, és láthatunk sok száz apró 
szivárványt is. 

Ahogy Reményik Sándor erdélyi 
költő vallotta: Minden lélekben van 
egy kis szivárvány, Kis csapóhíd, me-
lyen át / egy másik lélekhez jut át.

Azt gondolom, hogy ezeken a kis 
csapóhidakon lélektől lélekig 309 diá-
kunkból, 90 művészetis növendékünk-
ből és 50 alkalmazottunkból sokan 
szinte mindig jól tudtak közlekedni. 
Példás magatartású az alsósok 63 %-a, 
a felsősök 55 %-a. Sokkal kevesebb 
volt ebben a tanévben az igazgatói fi-
gyelmeztetés, mint ez előzőben. 55 al-
sós és 27 felsős kapott nevelőtestületi 
dícséretet kimagasló tanulmányi mun-
kájáért és példamutató magatartásáért. 

Valamennyi diákunknak elismerő-
en megveregetném most a vállát, akik 
legalább heti 5 órában rendszeresen 
sportoltak, akár az iskolánkban szer-
vezett aerobik, pingpong, tollaslabda, 
kosárlabda edzésre, házibajnokságok-
ra vagy más mozgásjavító, egészségvé-
dő foglalkozásra jártak, akár más intéz-
mény, szervezet keretében lovagoltak, 
karatéztak, fociztak, táncra jártak. 

Külön meg kell dícsérnünk azokat a 
diákokat, akik a félévi eredményükhöz 
képest javítottak, illetve akik korábbi 
jó eredményüket megtartották. 

Akiknek pedig van min javítani-
uk, jövőre tegyék meg. Meg kell érteni, 
hogy az iskolában is ugyanúgy, mint a 
természetben, rossz után jöhet jó. Fúj-
hat a szél, zúghat a vihar, ömölhet az 

utcákon az eső, és még talán el sem mú-
lik a zivatar, amikor felragyog a szín-
pompás szivárvány. Ha nem is min-
dig, ha csak villanásnyi időre is. Igen! 
A nemszeretem dolgoknak is megvan a 
szerepe és a pozitív hatása életünkben. 
Észrevenni és elfogadni az élet rendjét - 
ehhez kell igazi erőfeszítés!

Hálás vagyok sok diáknak és kol-
légának, hogy a kötelező órákon kí-
vül még hányféle programba kapcso-
lódtak be, és mennyit dolgoztak egy 
– egy tanórán kívüli rendezvény sike-
réért. Sok tantárgyból tartottunk is-
kolai versenyeket. Ezek közül a felső-
sök körében az egyik legnépszerűbb a 
Legyen Ön is milliomos! vetélkedő, 
melyet az interaktív táblákon zenei 
témákban a Liszt Emlékév keretében, 
anyanyelvi - irodalmi kérdésekkel a 
Móra héten is alkalmaztunk. A név-
adónkhoz kapcsolódó Móra-hét ha-
gyományos programjai, színház- és 
hangverseny-látogatások, osztály-
programok, diákönkormányzati ren-
dezvények, szakköri foglalkozások 
színesítették az órarend szerinti rit-
musban zajló, és olimpiai hangulat-
ban záruló tanévet.

A karácsonyi, a március 15-i és 
több osztályban az anyák napi műso-
rok, az alapítványi est ebben a tanév-
ben is igazi siker és lélekgazdagító él-
mény volt. A környezetvédelemhez 
kapcsolódó eseményeink, a kisállat-ki-
állítás, a Víz Világnapján vetélkedő, a 
papírgyűjtések, a több héten át tartó 
energiaprojekt, a gyermeknap többek 
között azért lett sikeres, mert sokak 
közös tevékenységén alapult. Köszön-
jük a szülők, civilszervezetek segítsé-
gét, a társintézményekkel, egyházakkal 
együttműködve megvalósított sikeres 
programokat, vállalkozások, szerveze-
tek támogatását.

Pályázatok nélkül ma már nem 
tud fejlődni, sőt éppen csak létez-
ni tud egy iskola. Ezek a pályáza-
ton elnyert fejlesztések azonban min-
dig igen sok időt is igényelnek. Az 
egy teljesen új feladat, hogy interak-
tív táblát használva, tanulói laptopo-
kon feladatokat megoldva hogyan le-

het hatékonyan, eredményesen taní-
tani és tanulni. Köszönöm azoknak 
a pedagógustársaknak a megújulást, 
a statisztikában ki nem mutatott sok 
többletmunkát, amit az új eszközök 
célszerű használatára fordítottak. 

Mivel harmadszorra is elnyertük 
az ökoiskola címet, ezzel jogosultak 
vagyunk az örökös ökoiskola cím és 
logó használatára, ami Vas megyében 
rajtunk kívül csak három iskolát illet 
meg. A másik sok munkával járó elis-
merés a referencia intézménnyé válás 
folyamatához nyert pályázati támoga-
tás, melyet a sárvári kistérségben egye-
dül a mi iskolánk nyert el. 

A megnövekedett feladatok nem 
csak a pedagógusokra, hanem iskolánk 
többi dolgozójára is többletmunkákat 
róttak. Köszönöm a takarítónőknek, 
karbantartónknak, a gazdasági – pénz-
ügyi – adminisztrációs területen és a 
napközis konyhán dolgozóknak az éves 
munkájukat, ami a 2011-12-es évben 
biztos, hogy több volt, mint a megelő-
ző években. 

Köszönettel tartozunk Répcelak 
Város Önkormányzatának, dr. Né-
meth Kálmán polgármester úrnak, 
hogy a pályázatok révén lehetőséget 
biztosítottak intézményünk szakmai, 
technikai színvonalának emelésére.

Színes, változatos tanév volt a 
2011-12-es. Hogy ki mit őriz belő-
le? Lelke naplójában szivárványszínű 
képek emlékeztetik-e erre az időszak-
ra? Rajta is múlik. Aki a Nap felé for-
dul, nem látja meg a szivárványt, hi-
szen e színes szalagkupolában csak 
akkor gyönyörködhetünk, ha hát-
tal állunk a Napnak. Amikor e tarka, 
lelehetkönnyű fátyolban gyönyörkö-
dünk, jusson eszünkbe, hogy a legki-
sebb szépséget és jóságot is észre kell 
venni. Így adódhat össze sok gyerek és 
sok felnőtt lelki tisztasága, jósága egy 
szebb világgá, mint ahogy a palócok 
által tündérek szalagjaként emlegetett 
szivárványban egyesül a sok milliárd 
parányi vízcsepp.

Szoporyné Szabó Piroska
igazgató
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móra-iskolások kimagasló 
versenysikerei a 2011/2012-es tanévben

NEMZETKÖZI KÉPZŐMűVÉSZETI VERSENyE-
KEN SZEREPELTEK: 
seregély Gyöngyi (Európa 2012), egyházi evelin, Rudi 
Máté, seregély Gyöngyi, skultéthy Tünde (Katasztrófavé-
delem)
Országos Rajzpályázatok 
Különdíj: soós Veronika, Kovács Patrícia (Mutass jó példát!)
Felkészítő: Molnárné Szabó Ernesztina

REGIONÁLIS ZENEISKOLAI FURULyAVERSE-
NyEK (FERTŐD, GyŐR, SZOMBATHELy) 
Arany minősítés:, Molnár Anita, Pichler Patrícia, szabó Anna
ezüst minősítés: Molnár Anita, szabó Anna 
Bronz minősítés: Pichler Patrícia 
Felkészítő: Tanda Ibolya

MEGyEI RAJZPÁLyÁZATOKON 
DÍJAZOTTAK: 
seregély Gyöngyi, Bognár Gábor, skultéthy Viktória 
(Művészetek napja) 
seregély Gyöngyi („Óperenciás” meseillusztráció) 
Felkészítő: Molnárné Szabó Ernesztina

APÁCZAI KIADÓ LEVELEZŐ VERSENyEIN 
ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT
4. HELy: Németh eszter (Komplex verseny), 
5. HELy: Németh Máté (Matematika verseny), 
8. HELy: Németh Bálint (Nyelvész internetes verseny) 
11. HELy: Mészáros Zseraldin (Matematika verseny)
Felkészítők: Némethné Horváth Krisztina, Szalai Anna, Mé-
száros Imréné, Talabér Sándorné 

mûvészeti - mûveltségi eredmények

KARATe
NEMZETKÖZI VERSENyEK 
1.helyezés: Németh Gergő
3. helyezés: Keszei Mihály

DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ
3. helyezés: Kronekker Roberta
3. helyezés Németh Gergő 
Dicséretesen szerepelt még: Seregély Gyöngyi

lABdARúGás
MEGyEI VERSENyEK
BOZsiK PROGRAM 2. helyezés: ii. korcsoport fiú lab-
darúgó csapat: Gál Máté, Horváth Richárd Ádám, Kiss 
Adrián, Kovács Gábor, Könczöl Máté, Ments Szilárd, Szalai 

Ákos, Tengelics Patrik, Varga Sebestyén, Verasztó Barnabás 
edző: Hozbor imre

diáKOliMPiA 5. helyezés: iii. korcsoport fiú labdarú-
gó csapat: Böcskör Szilárd, Gáspár Milán, Gömböcz Péter, 
Koronczai Erik,Molnár Erik, Németh Zoltán, Seregély Gá-
bor, Süle Dávid, Vámos Zoltán, Verasztó Barnabás. 

AZ AlAPsZiNTŰ JáRási BAJNOKsáGBAN, A Vas 
megyei U-13-as egyesületi bajnokságban nyújtott teljesít-
ményéért dicséretet érdemel még : Gróf Márk, Slezák Ben-
degúz, Szabó Márton, Varga Péter, Verasztó Máté.
edző: Csorba János

Összeállította: 
Némethné Horváth Krisztina 

sportsikerek

ORSZÁGOS DÖNTŐ

1.HELy: Tulok Piroska,
1. HELy: Gaál Krisztián 
- Mutass jó példát! irodalmi pályázat
14. HELy: Tulok Piroska
- Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
Felkészítő: 
Szabadosné Molnár Melinda

MEGyEI DÖNTŐ
1. helyezés: Tulok Piroska (Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny), 
3. helyezés: Tulok Piroska (Kaán Károly Természet- és kör-
nyezetismereti Verseny)
4. helyezés: Németh Boglárka (Herman Ottó Biológia), 
5. helyezés: Tulok Piroska (Bendegúz NyELVÉSZ Verseny), 
6. helyezés: Végh Barbara (Herman Ottó Biológia), 
Felkészítők: Szabadosné Molnár Melinda, Farkasné Tóth Mária

tanulmányi versenyek
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labdarúgás
Az NB III-ban szereplő felnőtt lab-

darúgó csapatunk Varga József vezető-
edző irányításával a 6. helyen végzett, 
ami messze meghaladja az előzetes vára-
kozást. Elsősorban a tavaszi teljesítmény 
koronázta meg a sikert. A téli átigazolási 
időszakban sikerült posztosan olyan játé-
kosokat igazolni, akik hasznos tagjai let-
tek a csapatnak. Dícséri ez a labdarúgó 
szakosztály vezetésének, illetve a vezető-
edzőnek együttes, körültekintő munká-
ját. A csapatnak van fazonja, és úgy gon-
dolom a szurkolókkal is jó kontaktust 
alakítottak ki. Ez is hozzájárult a siker-
hez. Az örömbe üröm is vegyült. Három 
fiatal játékos a szezon második felében 
úgy gondolta nem jár edzésre, hátat for-
dított a csapatnak. Ezzel a viselkedéssel 
megnehezítették a csapat dolgát –a sérül-
tekkel együtt kevesen maradtak- ugyan-
akkor a többi játékosnak plusz energiát 
adott, és a csapat méginkább összeková-
csolódott. A Magyar Kupában eljutot-
tunk az országos főtáblára, folytatás au-
gusztus elején. 

Házi gólkirály Csordás László lett tíz 
találatával. A szurkolók szavazatai alap-
ján a 2011-2012-es bajnoki szezon leg-
jobb játékosának Tóth Jenőt választot-
ták. Őt követi Csordás László illetve 
Vágvölgyi Tamás. Összességében a fel-
nőtt csapat teljesítményét elismerés illeti. 

Ifjúsági csapatunk (U-19) Tóth Zsolt 
edző irányításával a tabella utolsó har-
madában végzett. Nem tápláltunk hiú 
reményeket a teljesítményt illetően, de 
a tisztességes helytállást elvártuk tőlük. 
Sajnos, több olyan mérkőzés volt, ahol 
11-en ki sem tudtunk állni, pedig előző 
este még 14-15-en jelezték, hogy jönnek 

a mérkőzésre. Dícséret illeti a kitartó já-
tékosokat, és elmarasztalás azoknak, akik 
ígérték, de nem jelentek meg. 

A keretből elvétve akad játékos aki 
közel kerülhetne a felnőtt csapat kereté-
hez. A feladat adott: az átigazolási idő-
szakban meg kell erősíteni a csapatot!

Serdülő csapatunktól (U-17) Csorba 
János edző irányításával eredményesebb 
szezont vártunk. Ők is a tabella hátsó har-
madában végeztek. A jobb helyezésre az 
adott reményt, hogy a csapat együtt ma-
radt, és jónéhány játékos a mostani telje-
sítményénél többre képes. Nem minden 
mérkőzésre sikerült „jól ráhangolni.” Ha 
megfogadják a tanácsokat, akkor erről a 
csapatról még pozitív értelemben sokat 
fogunk hallani. A csapat tagjainak el kell 
hinniük, hogy a jobb teljesítményt a fe-
gyelmezett edzésmunka, a kitartás, a tü-
relem és nem utolsó sorban a labdarúgás 
iránti alázat összessége szüli.

U-13-as csapatunk Csorba János 
edző vezetésével a Megyei Labdarúgó 
Szövetség által kiírt bajnokságban szere-
pelt. Teljesítményükkel az alapszakasz-
ban a 2. helyet szerezték meg, ami elis-
merésre méltó. Ezzel a helyezéssel kivív-
ták a jogot a bajnokok tornája részvételre. 
A csattanó most következik! Megnyerték 
a bajnokok tornáját! Olyan együtteseket 
előztek meg, mint Sárvár, Szentgotthárd, 
Vasvár. A dícséretes teljesítményhez gra-
tulálunk edzőnek és minden játékosnak 
egyaránt.

teke
A tekecsapat fennállása óta a legjobb 

teljesítményt nyújtotta. Újonc csapat-
ként a 2011-2012-es bajnoki évadot a 
SZUPERLIGÁBAN a 4. helyen zárta, 
ezzel jogot szerzett a felsőházi rájátszás-
ra. Olyan csapatok jutottak oda, mint 
Szeged, Zalaegerszeg, Szolnok és Répce-
lak. Valamennyi helyszínen megmérkőz-
tek a csapatok és nem sokon múlott az 
éremszerzés, de ez a tény sem homályo-
sítja a 4. hely fényét. DÍCSÉRETES EZ 
A TELJESÍTMÉNy! 

Hab a tortán, hogy Ritter Tamást, 
az ifjúsági válogatott szövetségi kapi-

a répcelaki se 
Hírei

tánya beválogatta a válogatott keretbe. 
A Németországban megrendezett világ-
bajnokságon Vörös Milánnal az oldalán 
párosban ifjúsági VILÁGBAJNOKOK 
lettek. Ezzel sporttörténelmet írtak az SE 
életében, amire méltán lehet büszke Rép-
celak sportot szerető közvéleménye. Férfi 

Kis időre elcsendesedik a sportte-
lep, csupán a szorgalmasan járó te-
niszezők, illetve néhány kitartó te-
kéző jelentik a mozgást, nyüzsgést. 
elnökségünk a következő napok-
ban értékeli a szakosztályok telje-
sítményét, hozza meg a jövőre vo-
natkozó döntéseit. 

Fo
tó

: G
ar

as
 K

ál
m

án

egyéniben -ami szintén elismerésre mél-
tó- Pete Sándor eljutott az országos dön-
tőig. A szakosztály a 2011-2012-es baj-
noki év legjobb tekésének Ritter Tamást 
választotta. A SZUPERLIGÁBAN sze-
replő ifjúsági csapatunk az előkelő 2. he-
lyen végzett. Ez is DÍCSÉRETES telje-
sítmény! Az elért helyezésekért elismerés 
illeti valamennyi játékost! Kiss Zsolt ve-
zetőedző munkáját is köszönet illeti, hisz 
nélküle nem születhettek volna meg ezek 
az eredmények. Köszönjük Zsoltinak!

kézilabda
Kézilabda csapataink –női, férfi egy-

aránt- szüneteltette tevékenységét. Van 
remény arra, hogy a női csapat a követ-
kező bajnoki évadban újjászerveződik, és 
indul a bajnokságban. 

Az elnökség nevében megköszönöm 
a csapatok teljesítményét. Köszönöm a 
szakosztályok vezetőinek, tagjainak és 
edzőinek munkáját. Szurkolóinknak kö-
szönjük a bíztatást, a kitartást, az előbb-
re vivő kritikát. Rendezőinknek is köszö-
nöm kitartó munkájukat. Az elismerés 
hangján kell szólni támogatóinkról, segí-
tőinkről, a tombolatárgyak felajánlóiról 
és mindazokról, akik bármilyen formá-
ban hozzájárultak csapataink sikereihez. 

Most egy rövid szünet következik. 
Valamennyi kedves szurkolónak, olva-
sónak jó pihenést, kellemes nyaralást kí-
vánok, és egyben gyűjtsenek erőt, hogy 
a nyár végén induló bajnokságban együtt 
szurkolhassunk kedvenc csapatainknak.

Haraszthy István
ügyvezető elnök

10 Répcelaki Hírmondó



örökzöldek, évelôk, 
sövények

Az örökzöld sövényeken végezzük 
el a szükséges nyári metszést. A nye-
sedéket a felkapált, kigyomlált és ala-
posan beöntözött talajon hagyhatjuk 
a sövény alján. Az évelőkről, rózsa-
bokrokról távolítsuk el az elnyílt virá-
gokat. Az ősszel virágzó évelőket (kri-
zantémot, őszi asztert) a felére vágjuk 
vissza. A kisebb lombfelület kevesebb 
vizet párologtat, és a növény is bokro-
sabb lesz, az alacsonyabb növényeket 
nem dönti meg a szél. A fiatal örök-
zöldek déli oldalát célszerű árnyékol-
ni, hogy a nap ne perzselje meg őket. 
Átmenetileg kétrétegű rachel-hálóval, 
vagy egyrétegű fátyol (!) fóliával is 
körbecsavarhatjuk őket, lazán, hogy 
ne fülledjenek be.

virágládák
A virágládákat, erkélydézsákat he-

lyezzük árnyékos helyre, például egy 
terebélyesebb fa alá, és ezeket is alapo-
san öntözzük meg. A nagyobb virág-
edények földjének felszínét is takar-
hatjuk faaprítékkal. Ugyanezt tegyük 
a kint nyaraltatott szobanövényeinkkel 
is. A fedett helyen lévő növényeket ál-
lítsuk a szabad ég alá, hogy a záporeső-
ből azok is részesülhessenek.

Vizsgáljuk át a növényeinket, 
hogy nincs-e rajtuk kártevő. Száraz 
nyári melegben elsősorban az atkák 
károsítanak, de levéltetvekre és más 
kártevőkre is számítanunk kell. A nö-
vényvédelmi kezeléseket is végezzük 
el nyaralás előtt.

szobanövények
Azokat a szobanövényeket, ami-

ket eddig a lakásban tartottunk, ne 
most vigyük ki a szabadba! A kisebb 
szobanövényeket rendezzük össze, és 
állítsuk bele kaviccsal telt lavórba, 
tálcába. A nagyobb növényeket – ha 
mozdítani tudjuk őket – állítsuk bele 
a fürdőkádba vagy a zuhanytálcába, 
néhány réteg jól átnedvesített törö-
közőre, és engedjünk alájuk legfel-
jebb 3 centiméter magasságban vizet. 
Árnyékoljuk a lakást, de ne sötétít-
sük le teljesen. 

Pap Edina

nyaral a kert
A nyári szabadság, nyaralás idejére rövidebb-hosszabb időre kénytelenek 
vagyunk magára hagyni az éppen burjánzó, szépsége teljében lévő kertet. 
szerencsések vagyunk, ha erre az időre valakire rábízhatjuk a kertgondo-
zást. Ha erre nincs lehetőségünk, néhány előrelátó praktikával megelőz-
hetjük, mérsékelhetjük az esetleges károkat.

gyomlálás, öntözés
A kertben alaposan gyomláljuk ki, 

kapáljuk meg a virágágyásokat. Sza-
baduljunk meg a legapróbb, még csak 
szikleveles állapotban lévő gyomoktól 
is! A gyomok rengeteg vizet és tápanya-
got elvesznek kultúrnövényeinktől, 
egyes fajok (pl. porcsinkeserűfű, acat, 
csattanómaszlag) pedig kifejezetten jól 
tűrik a szárazságot. Gyomlálást követő-
en alaposan, szinte talajtelítettségig ön-
tözzük be a virágágyások, sövények, fák 
és cserjék, különösen a tavasszal ülte-
tett példányok tövét.

mulcsozás
A fiatal cserjék és évelő dísznövé-

nyek tövét alapos gyomlálás és be-
öntözés után legalább 6-8 centimé-
ter vastagságban takarjuk fűnyese-
dék és fazuzalék keverékét tartalma-
zó mulccsal. A takaróanyag megakadá-
lyozza a talaj felmelegedését és kiszára-
dását, lassítja a gyomok kifejlődését.

zöldség-gyümölcs
A legjobb úgy időzíteni a nyara-

lást, hogy addigra a terményeket beta-
karítsuk, befőzzük, betároljuk. A gyor-

san növő zöldségfélékről, így például az 
uborkáról szedjünk le minden termést 
és a kinyílt virágokat is, ha hosszabb 
időre megyünk el, akkor a bimbókat 
is. Ha nyaralást tervezünk, másodveté-
sű növényeket ne ültessünk a vetemé-
nyesbe, mert azok rendszeres gyomlá-
lást, öntözést igényelnek ilyenkor. Az 
alapos gyomlálás, beöntözés itt is fon-
tos művelet.

gyep
A gyepet a szokásos nyírási magas-

ságnál néhány centiméterrel magasab-
ban nyírjuk. A káliumban és magnézi-
umban gazdag tartós hatású gyepműtrá-
gyák fokozzák a gyep stressztűrő-képes-
ségét, amit a vízhiány és a kánikula okoz. 
Ezt a nyírás után szórjuk ki. Szárazság-
ban tilos nitrogénben gazdag gyepmű-
trágyát adni, mert erősen perzsel! Ázta-
tás szerűen öntözzük be a gyepfelszínt. 
30-35 oC-os melegben a gyep vízigénye 
naponta 6-8 mm (6-8 cm vízoszlop-ma-
gasság/m2). Ha távollétünket egy hétre 
tervezzük, akkor ezt a mennyiséget el-
utazás előtt szorozzuk be annyi nappal, 
amennyit nem vagyunk otthon, és azt 
egyszerre adjuk ki (40-50 mm).
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Aki ezt a répcelaki diákok közül először 
átélhette, Horváth Nóra hegedű tanszakos 
növendékünk, Donyec László tanár úr tehet-
séges, szorgalmas tanítványa. A répcelaki ifjú 
muzsikusok közül Nóra és egyetlen brácsás 
tanítványunk, Varga Eszter néhány hónappal 
ezelőtt felvételt nyertek a Vas Megyei Ifjúsá-
gi Vonószenekarba, ahova legnagyobb arány-
ban a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolá-
ból kerülnek. A legidősebbek húsz év körüli-
ek, a legfiatalabbak tizenhárom évesek.

A komolyzenei darabok mellett köny-
nyűzenét, például filmzenét is játszik a ze-
nekarunk, amelynek sok városban volt már 
fellépése - mesélte lelkesen Nóra, aki kilenc 
éve kezdett hangszeren játszani.

Mesélj a budapesti sikerről! Az óriási el-
ismerés, hogy szerepelhetett egy vidéki ze-
nekar a MÜPÁ-ban. Milyen volt a fogad-
tatás. Kik gratuláltak?

Nagy elismerés hogy felléphettünk. 
Sándor János karmester vezetésével Far-
kas Ferenc Partita al’ ungaresca című mű-
vét játszottuk. Azt mondták, hogy a zene-
kar pályafutása alatt eddig ez volt a legje-
lentősebb szereplés. A MÜPA nagyon szép 
kívülről és belülről is, és valóban csodála-
tos érzés, hogy eljuthattunk oda. A Bar-
tók Béla zeneiskola igazgatója azt mondta, 
hogy a szereplésünk után sokan gratuláltak 

neki, és látszott, hogy örült, hogy ilyen jól 
sikerült

Akkor, amikor az olyan igazi lelki táplálé-
kok, mint a komolyzene, az értékes klasszikus 
irodalom nem népszerűek Magyarországon, 
amikor ízletes, egészséges, hazai gyümölcs he-
lyett ízlelőbimbóinkat becsapó, ízfokozóval 
hamisított ételért nyúlnak a gyerekek, külö-
nösen örömteli, hogy a Vas Megyei Ifjúsági 
Vonószenekarnak két tagját a répcelaki iskola 
adja. Sajnáljuk Esztert, aki sportbaleset miatt 
csak lélekben járt most a zeneművészet ma-
gyar fellegvárában. A két lány kitartását is-
merve van remény arra, hogy a zene szárnya-
in repülve még számos felejthetetlen fellépés 
részesei lesznek, mi pedig örömmel olvassuk 
majd a sikerekről a híreket. 

Szoporyné Szabó Piroska
igazgató

Tudtuk, hogy tehetséges muzsikus, hi-
szen rengeteget szerepelt kisgyermek kora óta 
iskolai és egyéb rendezvényeken. Énekelni a 
karácsonyi koncerten hallottuk először, majd 
Geszler Mária tárlatának megnyitóján ejtette 
bámulatba a répcelaki közönséget. Az ének-
lésről és terveiről beszélgettem Benjaminnal.

Ha jól emlékszem, középiskolai tanul-
mányaid kezdetekor kertépítőnek indultál. 
Hogyan kanyarodtál vissza a muzsikához?

A zenetanulást nem hagytam abba, a ker-
tészeti középiskolával párhuzamosan jártam 
haza a répcelaki művészetibe, ahol fuvoláz-
ni tanultam. Időközben világossá vált szá-
momra, hogy a kertészkedés nem lehet az 
igazi életutam, átjelentkeztem a szombathe-
lyi Művészeti Szakközépiskola zenei tagoza-
tára. A fuvola felvételim sikeres volt, de hely-
hiány miatt nem kerültem be. A szerencsés 
véletlen a fagott felé terelt, amely azután a fő-
szakom lett. 

Mikor került képbe az éneklés?
Úgy hiszem, az éneklés valahol mindig 

bennem volt. A hangszeres muzsikálásban 
az agy dominál, az éneklésben a szív, és úgy 
éreztem, hogy ez utóbbi erős motiváció ben-

nem. Igazából egy éve tanulok énekelni Ma-
gyar Szilvia tanárnőnél, akinek nagyon sokat 
köszönhetek. Emberségből, a szakma irán-
ti alázatból és tiszteletből is rengeteget tanul-
tam tőle.

Mennyit gyakorolsz egy héten?
Egy énekórám van hetente. Tudom, ki-

csit furcsán hangzik, de csupán ennyi időt 
fordítok az éneklésre. Kollégista vagyok, ami 
nem alkalmas hely a gyakorlásra. Természe-
tesen a szövegeket gyakorlom és tanulom, 
bár olyan szerencsés vagyok, hogy harmadik 
énekléskor már rögződik bennem a szöveg. 
És abban is szerencsés vagyok, hogy a fran-
cia és olasz nyelvű dalszövegeket könnyen és 
ösztönösen jól tanulom, olvasom és az angolt 
szinte tökéletesen birtoklom.

A popzenei versenyen előadott dalaidat 
hallgatva, nézve a youtube-on, önbizalmat 
és természetességet sugárzol a színpadról. 
Nem félsz, hogy hibázol?

Nagyon jól érzem magam a közönség 
előtt, egyáltalán nincs lámpalázam, ha biztos 
vagyok abban, amit csinálok. Elkezdek éne-
kelni, és biztos vagyok abban, hogy tudom, a 
dal „bennem van”.

Énekeltél Verdi Traviátájának koncert-
szerű előadásában a szombathelyi szimfo-
nikusokkal, kiváló magyar művészek tár-
saságában. Hogy jutottál a szerephez?

Egy korábbi válogatáson Mérei Tamás, a 
Szombathelyi Szimfonikus zenekar igazgató-
ja hallott énekelni, és eszébe jutottam, ami-
kor egy tenor mellékszereplő hiányzott az 
előadásból. Fantasztikusan szerencsésnek ér-
zem magam, hogy alig húsz évesen Verdi 
operában énekelhettem, nagy közönség előtt. 
Ez a megtiszteltetés és az élmény átformálta a 
jövőről alkotott elképzelésemet.

Most érettségizel. Hogyan tovább? Mik 
a terveid?

Romantikus operaénekes szeretnék len-
ni. Tanáraim biztatnak, hogy a drámai tenor 
hangfekvésem, nagy hangterjedelmem, alka-
tom és kisugárzásom mind-mind erre predesz-
tinálnak. Nagy álmom, hogy a bécsi Zeneaka-
démián folytathassam ének tanulmányaimat. 
Szeptemberben lesz a felvételi, erre készülök.

-sze-

nóra a müpa színpadán

szegedi benjamin sikere
Országos klasszikus énekversenyen (schubert, Caccini, debussy és Kodály művek 
előadásával) iii. helyezést, a iX. europop Nemzetközi Fesztiválon pedig pop kate-
góriában szintén harmadik, míg musical kategóriában hatodik helyezést ért el sze-
gedi Benjamin, valamint egy különdíjat is kapott.

Azt talán már sokan átéltük, hogy 
milyen óriási élmény egy csodaszép 
színházba, hangversenyterembe be-
lépni, ott koncertet hallgatni, de azt, 
hogy vajon milyen a Művészetek Palo-
tájában Budapesten színpadra lépni, 
azt talán még elképzelni sem tudjuk. 
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A XII. Répcelaki Fesztivál és ben-
ne a Laki Kalinkó népzenei és néptánc 
fesztivál is ilyen ünnep.

Még emlékszem az 1994-es év ele-
jére, amikor az Ümmögő először be-
mutatkozott. Végigkísérhettem mun-
káját, fejlődését, kibővülését. Hallot-
tuk, megtapasztaltuk az általuk elin-
dított fesztivál évenkénti történetét, 
kibontakozását. A fesztiválét, amely 
megérte a tizenkettedik évet. Ez az em-
ber életében a kiskamasz kor, de egy 
kulturális esemény esetében bizony fel-
nőtt kor már.

„E népzenei és népművészeti fesz-
tivál megvalósításának gondolata, és 
évenkénti megrendezése ékes bizonyí-
téka annak, hogy a magyar ember szí-
vében hordozza a múlt tiszteletét, ha-
gyományai ápolásának fontosságát és 
azt a bátorító gondolatot, hogy ösz-
szefogással minden sikerülhet.” Írják a 
szervezők.

Gyönyörű gondolat. Gyönyörű 
tett, amit e kisvárosban tesznek több 
mint egy évtizede. Hagyományos kul-
túrát ápolnak, hagyományt teremtenek. 
Hagyományt, amely együttműködés-
re készteti a közösségeket és működte-
ti kultúráját. Mert mindaz hagyomány, 
amit a közösségek magukévá tesznek, 
amit életformájuk beolvaszt, és ami szí-
nezi ezt az életet.

Ez az átörökített és magunk te-
remtette hagyomány nem beteg, hogy 
ápolni kelljen. A hagyomány mi ma-

gunk kellene, hogy legyünk. Nem mi 
őrizzük, bennünket őriz és tart meg.

Amikor ünnepelünk, meg kell idéz-
nünk mindazokat, akik ezt a hatalmas 
kincset itt Vas megyében megőrizték, 
felgyűjtötték, és továbbadták, átörökí-
tették.

Emlékezzünk a táncanyagok és a 
tánckísérő dallamok jelentős adatköz-
lőiről; Csejtei Istvánról, Tendl Pálról, 
Babócsi Gyuláról, Nardai Jánosról, 
Vincze Ferencről, Ódor Józsefről, Szu-
per Józsefről és még sokan másokról, 
valamint a gyűjtők, kutatók, Békefi 
Antal, Barsi Ernő, Lajtha László, Mol-
nár István, Pesovár Ernő, Szász Béla 
munkásságáról.

Köszönet a Nyitott Tér Közhasz-
nú Kulturális Egyesületnek, az önkor-
mányzatnak, Dr. Németh Kálmán pol-
gármester úrnak, mindenkinek, aki a 
megrendezés fáradságos munkáját ma-
gára vállalta, és aki támogatta.

Köszönet a szervezőknek, a támo-
gatóknak, akik tehetségükkel, szorgal-
mukkal megvalósítják a fesztivált. Bí-
zom abban, hogy lesz erejük a tovább-
folytatáshoz. Köszöntöm az egymást 
néző, egymásnak drukkoló, mások si-
kerének örvendő, a jó teljesítményt el-
ismerő vidám átörökítőket, a tehetsé-
ges táncosokat, zenészeket és népmű-
vészettel foglalkozókat, akiket egy tel-
jes napon át láthatunk. És természete-
sen a fesztivál közönségét is. 

A XII. Laki Kalinkó népzenei és 
néptánc fesztivált megnyitom.

Xii. laki kalinkó népzenei és 
néptánc Fesztivál 
antal lászló: megnyitó

Kedves barátaim! Kedves nézők és közreműködők !
Máray sándor írja: „Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. (…) Tisztálkodjál belülről és kívül-
ről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétle-
nül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és vará-
zsos rendhagyás. (…) Az ünnep, benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó 
italok. s mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes ki-
kapcsolódásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, test-
ben és lélekben. Nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. ilyen-
kor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”
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A vendéglátásban való jártassá-
got évek óta gyakorolják a Demecseri 
Káposztás Napokon - tudtuk meg 
Kiss Gyula polgármestertől. A város-
vezető elmondta, hogy már a nyolca-
dik gasztronómiai fesztiválra készül-
nek szeptember végén. A legutóbbin 
75 főzőcsapat versengett káposzta 
alapanyagú ételek sütésében, főzésé-
ben és tálalásában. A versenyre mint-
egy húsz helyi társaság nevez: bará-
ti társaságok, vendéglátóhelyek, egy-
házak és a környező települések ön-
kormányzatainak képviselői. A csa-
patoknak egységes főzőpavilont biz-
tosítanak, amelyben rendelkezésre áll 
természetesen a szükséges alapfelsze-
relés is. A verseny nézői kóstoló-je-

demecseri káposzta répcelakon
A Répcelaki Fesztiválon vendégünk volt demecser város polgármestere, és 
maroknyi csapata. Ha az igazsághoz hűek akarunk maradni, nem helytál-
ló az előző megállapítás, mert valójában mi, répcelakiak voltunk az ő ven-
dégeik. A demecseri főzőasszonyok ötféle, összesen ötszáz adag káposz-
tából készült étellel érkeztek és örvendeztették meg a laki Kalinkó láto-
gatóit, szereplőit. sőt, a társaság a másnapi főzőversenyen két csapattal is 
indult, ahol tárkonyos tejszínes gulyásukkal ejtettek ámulatba minket.

gyeket vásárolhatnak, így ki-ki ked-
vére válogathat a finomságok közül. 
A főzőversenyt mesterszakácsok zsű-
rizik, szinte minden induló részesül 
a sok-sok díjból, pl. a legjobb süte-
mény, a legkülönlegesebb káposz-
tás húsétel díjából. A csapatoknak 
adott ajándékokat vagy demecseriek 
készítik, maguk varrják a fesztivál 
logójával díszített kötényt és sapkát, 
vagy Erdélyből hoznak a főzéshez fa-
kanalakat, a tálaláshoz cserépedénye-
ket. A gasztrofesztivál látogatóinak 
száma meghaladja a harmincezret.

A Káposztás Napok kulináris él-
ményeihez természetesen kapcso-
lódnak kulturálisak is. Két színpa-
don szórakoztatják a nagyérdeműt, 

a neves művészek mellett fellépnek a 
Demecseri Oktatási Centrum diákjai 
is. Két rádióállomás sugároz műsort a 
fesztivál helyszínéről. A szereplők és a 
közreműködők élelmezésére felállított 
VIP-sátorban tavaly 20 mázsa savanyú 
káposztából 20 000 töltelékkel készí-
tettek harapnivalót. És maradjunk 
még a nagy számoknál, a demecseriek 
megkísérelték a Guiness-rekordot is! 
Kétezer adag demecseri csülkös ká-
posztás paszulyt főztek egy 3000 lite-
res edényben, amivel magyar rekordot 
állítottak fel. (A recept a város levé-
dett terméke.)

A rendezők a programokat a ká-
poszta-jegyében szervezett vetélke-
dőkkel is színesítik, mint például ká-
poszta-gyaluló, taposó verseny vagy 
a legsúlyosabb-legnagyobb káposzták 
viadala. (A rekord súlyú káposzta 15,5 
kg volt.) Évről-évre díjazzák a Káposz-
tás Napok legtávolabbról érkezett lá-
togatóját. 

Aki megízlelte és kedvet kapott a 
finom ételek megfőzéséhez, íme egy 
eredeti demecseri recept, amelyet Kiss 
Gyula polgármester úr is favorizál.

-sze-

polgármester kedvence  
– káposztás fasírt
A füstölt, főtt tarját vagy csülköt, és a 
füstölt pulyka sonkát ledaráljuk. Vegyít-
jük reszelt és dinsztelt édes káposztával. 
Az alapanyagokat összedolgozzuk tojás-
sal, borssal és kis zsemlemorzsával. (Ne 
sózzuk, a füstölt hús sótartalma miatt.) 
A masszából gombócokat formázunk, 
és forró olajban kisütjük. Tanács: végez-
zünk próbasütést, mert az összetevők 
nehezen állnak össze! Fo
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répcelaki Fesztivál képekben
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