
CÍMLAP A CÍMLAPON
50 éve pusztított árvíz Répcelakon

Az Ausztria és Magyarország fölött 1965. április 18-19-én ki-
alakult ciklon rendkívül nagy mennyiségű és rövid idő alatt 
leesett csapadékot hozott. Az osztrák hegyekben időközben 
megindult hóolvadás és az erős esőzés hatására példátlan mér-
tékben emelkedtek meg a nyugat-dunántúli folyók vízszintjei.

Az ár 1965. április 23-ára virradó éjjel érte el Répcelakot. 
A Répce a temető felől tört a településre. Vizét a vasúti töltés 
ugyan kezdetben megállította, de a kora reggeli órákban az ár 
átszakította a töltést, és azt teljesen elmosva zúdult a település 
felé. Az útjában álló, főként az 1920-as években épült tömés-
házak egymás után dőltek össze. A víz hamarosan átszakította 
a Szombathely-Csorna közötti vasútvonalat, elöntötte a Lenin 
utcát, a Marx teret és a Petőfi Sándor utca elejét. Az ár bete-
rítette a két vasútvonal közötti területet, ahol az épületek 80-
130 cm magasságú vízben álltak. Tetézve a bajt, a következő 
napon a Rába szakította át a GySEV vasútvonalat Nicknél, s 
Beled felől zúdult Répcelak felé egészen a Vörösmarty utcáig, 
ahol a két folyó vize találkozott. 

Az idevezényelt fegyveres testületekkel és vízügyi dolgo-
zókkal együtt a falu szinte minden lakója részt vett a mentési 
munkálatokban. Azokat a családokat, akiknek házát a víz el-
vitte az iskolában, a kultúrházban, valamint a szomszéd köz-
ségekben helyezték el. Annak ellenére, hogy az ár nagyon nagy 
kárt okozott, Répcelakon emberéletet nem követelt. 

Az ár levonulása után országos méretű mozgalom indult 
a répcelaki árvízkárosultak megsegítésére. Közületek és ma-
gánszemélyek küldtek pénzt és ruhát, katonák és diákok jöt-
tek, hogy segítsenek a romeltakarításban és az újjáépítésben, 
amelyhez az állam segélyeket és a kamatmentes kölcsönt adott. 

A répcelaki helytörténeti gyűjtemény árvízi emlék-
szobájának tanúsága szerint:

A pillanatnyi kétségbeesést így már a nyáron felváltot-
ta a bizakodás és a lelkes munka. Az ár új korszakot nyitott 
Répcelak történetében. Új házak, házsorok emelkedtek a régi 
épületek helyén, és a 129 összeomlott épületből 1965 augusz-
tusában 119-et már elkezdtek építeni, míg 1966-ra már 209 
új ház állt a településen. 

A Családi Lap 1965. évi októberi címlapja egy répcelaki új 
házsor előtt önfeledten játszó, mosolygó kislányokkal ajánlja 
„Az élet visszatér….” című tudósítását.

A fotót – az eseményt felidéző sok egyéb kordokumen-
tummal együtt – a Répcelakért Egyesület kiállításán láthatják.
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RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA  
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2015. évi költ-
ségvetési rendeletét február 19-én a 
3/2015.(II.20.) önkormányzati ren-
deletével fogadta el.
Répcelak Város Önkormányzata 
2015. évben kiemelt figyelmet fordít 
az intézmények zavartalan működé-
sére, az Európai Uniós és hazai pá-
lyázatok maximális kihasználására, a 
2014-2020-as EU-s fejlesztési ciklus 
várható feladataira. 
Költségvetésünk Répcelak Város Ön-
kormányzatára, a Répcelaki Közös 
Önkormányzati Hivatalra, a Bölcső-
de és Idősek Klubjára, valamint a 
Répcelaki Művelődési Otthon és 
Könyvtárra terjed ki.
Bevételek
Az önkormányzat 2015. évi költségveté-
sének bevételi főösszege 859.868 ezer Ft. 
Központi finanszírozásból az állam-
tól összességében 112.020 ezer Ft-ot 
kapunk támogatásként, mely az előző 

évinél 27.758 ezer Ft-tal alacsonyabb. 
A költségvetési törvény szerint a fel-
adatfinanszírozás összegéből érvénye-
síti az állam a beszámítást. Répcelak 
Város Önkormányzatának az egy főre 
jutó adóerő-képessége 84.719 Ft/fő, 
mely jelentősnek mondható. A je-
lentős iparűzési adóval rendelkező 
településeket sávosan növekvő mér-
tékben, az eddigiekhez képest erőtel-
jesebben terheli a beszámítás. Önkor-
mányzatunk esetében ez az előző évi 
63.150 ezer Ft-tal szemben 89.430 
ezer Ft –ot jelent, melyet saját bevé-
telből (iparűzési adóból) kell biztosí-
tani. Ez okozza az állami támogatás 
előző évinél alacsonyabb szintjét. 
Az önkormányzatok működésének 
általános támogatása jogcímen belül a 
hivatal működésével, zöldterület gaz-
dálkodással, közvilágítással, közteme-
tő és közutak fenntartásával, telepü-
lésüzemeltetési feladatok ellátásával 
kapcsolatban állapít meg támogatást 
a költségvetési törvény. E feladatok 
ellátására a fent említett beszámítás 
után 10.832 ezer Ft-ot kapunk.

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

A köznevelési feladatok támogatására 
71.469 ezer Ft központi támogatást 
kapunk, melyből 68.090 ezer Ft az 
óvoda irányító szervének – a Répcelaki 
Önkormányzati Társulásnak – utalunk 
tovább. További 3.379 ezer Ft közpon-
ti támogatást az óvodába társult tele-
pülések részére adunk át a gyermekek 
bejárási költségeinek támogatására.
A szociális és gyermekjóléti felada-
tokon belül a gyermekétkeztetésre, 
családsegítésre, szociális étkeztetésre, 
házi segítségnyújtásra, időskorúak 
nappali ellátására, bölcsődei felada-
tellátásra kapunk támogatást 26.656 
ezer Ft összegben.
A kulturális, közművelődési, könyv-
tári feladatokat 3.063 ezer Ft-tal tá-
mogatja az állam.
Működési célú pénzeszközátvétel cí-
mén összesen 9.241 ezer Ft-ot tervez-
tünk. Az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztártól járóbeteg szakellátásra, va-
lamint a kormányhivatal Munkaügyi 
szervétől közfoglalkoztatásra biztosí-
tott támogatását számoljuk itt el.
Az intézményi működési bevétele-
ket önkormányzati szinten 30.691 
ezer Ft-ra prognosztizáltuk.
A szolgáltatások bevétele 1.360 ezer 
Ft, melyet a Répcelaki Művelődési 
Otthon és Könyvtár tervezett. 
Tulajdonosi bevételek összege 20.136 
ezer Ft, mely 14.191 millió Ft összegben a  
VASIVÍZ ZRt-nél keletkező víz- és 
csatornahasználat üzemeltetési bevé-
teléből, 3.945 ezer Ft bérleti díjbevé-
telből, továbbá 2 millió Ft lakbérbevé-
telből tevődik össze.
Kamatbevételből az előző évi szintnek 
megfelelően 5 millió Ft-ot terveztünk. 
A Bölcsőde és Idősek Klubja ellátási díj-
ként az étkezési térítési díjakból 3.115 
ezer Ft bevételt tervezett az idei évre. 
Helyi adók, pótlékok és átengedett 
bevételek közhatalmi bevételként je-
lennek meg a költségvetésben. Ez a be-
vételi jogcím 40,1 %-kal a legnagyobb 
arányt képviseli a bevételeinken belül.
A gépjármű adóból 60 % továbbra is 
az államot illeti meg, az önkormány-
zat helyben maradó része 40%. Hely-
ben maradó gépjárműadóként a 19 
millió Ft-ot terveztünk. 

Répcelak Város Képviselő-testülete nevében 

minden kedves répcelakinak boldog húsvéti 

ünnepeket kívánok.
Szabó József
polgármester
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Helyi adók esetén adótétel változással 
nem számoltunk. Az önkormányza-
tok a forrásaik gyarapítására, pótlására 
2015. évtől új adónemként települési 
adót vezethettek be. Ennek bevezeté-
sével önkormányzatunk nem számolt. 
Iparűzési adóbevételből 310 millió Ft 
forintot, építményadóból 15 millió 
forint bevételt terveztünk. 
Felhalmozási bevételek előirányzata 
2015. évre 2.080 ezer Ft. 2 millió 
Ft-ot terveztünk építési telek értéke-
sítéséből, 80 ezer Ft-ot a bérlakások 
értékesítésének törlesztő-részletéből.
Lakásszerzései támogatások kölcsöné-
nek visszatérülése jogcímen 2,4 millió 
Ft bevétellel számoltunk.
2014. évet 292.449 ezer Ft marad-
vánnyal zártuk, mely jó alapot bizto-
sít a 2015. évi gazdálkodásnak.
Kiadások
Az önkormányzat 2015. évi költség-
vetésének kiadási főösszege 859.868 
ezer Ft. 
Költségvetésünkben 490.805 ezer 
Ft összegben biztosítottuk az önkor-
mányzati feladatellátáshoz szükséges 
működési kiadásokat. Ebből a sze-
mélyi juttatások összege 118.184 ezer 
Ft, járulékok összege 35.225 ezer Ft. 
Önkormányzatunknál az engedélye-
zett létszámkeretbe tartozó foglalkoz-
tatottak száma 49 fő. (Ebből közfog-
lalkoztatott 5 fő.) A dologi kiadások 
összege 134.506 ezer Ft. 
A működési kiadások az alábbi fel-
adatok ellátása érdekében merülnek 
fel: hivatal 83.111 ezer Ft, Bölcsőde 
és Idősek Klubja 32.793 ezer Ft, Rép-
celaki Művelődési Otthon és Könyv-
tár 45.564 ezer Ft, önkormányzaton 
belül igazgatási feladatok 54.863 ezer 
Ft, köztemető-fenntartás 1.539 ezer 
Ft, közutak fenntartása 5.970 ezer Ft, 
zöldterület-kezelés 12.615 ezer Ft, köz-
séggazdálkodás 13.000 ezer Ft, közcélú 
foglalkoztatás 6.737 ezer Ft, közvilágí-
tás 12.880 ezer Ft, járóbeteg szakellátás 
9.581 ezer Ft, sport 5.180 ezer Ft.
Ellátottak pénzbeli juttatása előirány-
zata 7.350 ezer Ft. A tervezésnél fi-
gyelembe vettük a 2014. évi tényleges 
felhasználást. A segélyezés terén 2015. 
március 1-jétől változás történt, a szo-

ciális rendelet módosításra került. 
Egyéb működési célú kiadások jogcí-
men 195.540 ezer Ft került tervezésre. 
Az államháztartáson belüli szervek 
működési támogatása 108.757 ezer 
Ft. Önkormányzatunk az óvodai el-
látáshoz és iskolai étkeztetéshez ösz-
szesen 98.391 ezer Ft-ot ad a társu-
lásnak, melyből 13.458 ezer Ft saját 
forrás, a többi központi támogatás. 
Államháztartáson kívülre vállalkozások 
támogatására 9.228 ezer Ft-ot tervez-
tünk. Civil szervezetek támogatására 
33 millió Ft-ot, egyházak támogatására 
400 ezer Ft-ot irányoztunk elő.
Az általános tartalék 22 millió Ft, cél-
tartalék 22.095 ezer Ft. 
Beruházásokra tervezett összeg 
175.960 ezer Ft. Nagy hangsúlyt kap 
a beruházásokon belül a 100%-os 
KÖZOP támogatással megvalósuló 
Petőfi utcai kerékpárút kivitelezése, 
valamint a LEADER pályázati támo-
gatással megvalósuló ipari park villa-
mos vezetékének kiváltása és az útépí-
tés. E két fejlesztési cél 77,5 millió Ft 
összköltségű. Petőfi utcai kerékpárút 
melletti zöldterület rendezésére, fásí-
tásra 5 millió Ft-ot terveztünk. Ingat-
lanok (Ajkay-kastély, régi cukrászda) 
megvásárlására összesen 20 millió Ft 
forrást tartalmaz a költségvetés. 
Terveztük továbbá a Hunyadi utcai tel-
kek kialakítását, a földterület vásárlását 
4.262 ezer Ft előirányzattal, a közmű-
vek tervezését, kivitelezését egyik olda-
lon. Jelentős összegű tervezési kiadást 
– mintegy 15 millió Ft-ot – tartalmaz 
a költségvetés, melyből településrende-
zési tervet, belvízrendezési tervet, város-
fejlesztési tervet, temetői közvilágítási 
tervet, fedett piac tervét, VASIVÍZ gép-
háztervét tudjuk elkészíttetni. 
Európai Uniós pályázatok önrésze-
ként 34.833 ezer Ft-ot tartalmaz a 
költségvetést.
Felújítások tervezett előirányzata 19 
millió Ft, mely vízi közmű vagyon fel-
újítását tartalmazza 14 millió Ft összeg-
ben, illetve az iskola egyik vizesblokk-
jának felújítását 5 millió Ft összegben. 
Egyéb felhalmozási kiadásokra 
174.103 ezer Ft-ot terveztünk. Koráb-
bi elkötelezettségünknek eleget téve a 

szilárd hulladéklerakó rekultivációjára 
megyei társulásnak 1.253 ezer Ft-ot 
adunk át. A vasútállomáson peron léte-
sítését 3 millió Ft összegben terveztük 
támogatni. Az evangélikus és katolikus 
egyház felhalmozási kiadásainak támo-
gatására 1.100 ezer Ft-ot különítettünk 
el. Társasházi lakások felújítási alapjába 
200 ezer Ft-ot terveztünk. A fiatalok 
első lakásának megszerzéséhez 4 millió 
Ft vissza nem térítendő támogatást és 
4 millió Ft kamatmentes kölcsönt ter-
veztünk.
Költségvetésünkben a képviselő-testü-
let döntése alapján 160 millió Ft ösz-
szeget különítettünk el sportcsarnok 
létesítésének önerejére. Sikeres pályázat 
esetén kerülhet az összeg felhasználásra.
Önkormányzatunk hitel felvételét 
nem tervezi.
Úgy ítéljük meg, hogy a jóváhagyott 
költségvetéssel 2015. évben is stabil 
gazdálkodást tudunk folytatni.

TÁJÉKOZTATÁS A TELEPÜLÉSI 
TÁMOGATÁSRÓL, ÉS 
AZ EGYÉB SZOCIÁLIS 
ELLÁTÁSOKRÓL

A pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások rendszere 2015. március 1-jé-
től jelentősen átalakult. A jegyzői ha-
táskörben lévő aktív korúak ellátásának 
megállapítása a járási hivatal hatásköré-
be került. Az aktív korúak ellátásának 
keretében kétféle ellátástípus állapítha-
tó meg: foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatás, valamint egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támogatás.
A szociális igazgatásról és a szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. törvény 
2015. március 1-jétől nem tartalmaz 
szabályozást az alábbi ellátásokra: la-
kásfenntartási támogatás, adósságkeze-
lési szolgáltatás, méltányossági ápolási 
díj, méltányossági közgyógyellátás.
A kötelező segélyek körén kívül továb-
bi ellátások nyújtásáról és a jogosultsági 
feltételekről az önkormányzat szabadon 
dönthet. A képviselő-testület a létfenn-
tartást veszélyeztető rendkívüli élethely-
zetbe került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küz-
dő személyek részére rendkívüli települé-
si támogatást köteles nyújtani.
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A települési támogatás egyes típusait 
és jogosultsági feltételeit az önkor-
mányzat rendeletében határozza meg. 
A települési támogatásról és az egyéb 
szociális ellátásokról szóló rendelet 
megalkotásakor célul tűztük ki, hogy 
az ellátásban részesülők köre és az ellá-
tások tartalma megmaradjon.
2015. március 1-jétől Répcelak Város 
Önkormányzata az alábbi ellátásokat 
nyújtja: 
Rendkívüli települési támogatás:
- átmeneti segély annak a személy-
nek, aki önmaga, illetve családja lét-
fenntartásáról más módon nem tud 
gondoskodni, vagy betegsége miatt 
megélhetését veszélyeztető mértékű 
gyógyszerkiadása merül fel, vagy aki 
létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, vagy téli időszak-
ban a tüzelő megvásárlásával a létfenn-
tartását veszélyezteti
- rendkívüli gyermekvédelmi támoga-
tás annak a személynek, aki tanévkez-
dés alkalmával az óvodás gyermek, az 
általános iskolás tanuló, a középiskolás 
tanuló és a nappali tagozaton felsőfokú 
tanulmányokat folytató gyermek beis-
kolázásáról gondoskodik
- temetési segély annak a személynek, 
aki elhunyt személy eltemettetéséről 
gondoskodik.
Rendszeres települési támogatás: 
- lakásfenntartási támogatás a lakha-
táshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez, 
- méltányossági ápolási díj a 18. életévét 
betöltött tartósan beteg hozzátartozójá-
nak az ápolását, gondozását végző sze-
mély részére, 
- méltányossági közgyógyellátás társa-
dalombiztosítási támogatásba befoga-
dott gyógyszerkiadások viseléséhez.
Répcelak Város Képviselő-testülete a 
lakosság számára eddig is biztosított 
ellátásokat. A méltányossági ápolási 
díjat, a méltányossági közgyógyellátást 
továbbra is nyújtja, továbbá rendeletébe 
bevezette a lakásfenntartási támogatást.
A települési támogatásról és az egyéb 
szociális ellátásokról szóló 4/2015. 
(II.20.) önkormányzati rendelete meg-
tekinthető Répcelak város honlapján; 
www.repcelak.hu

VÁLTOZÁSOK A KISTÉRSÉGI 
TÁRSULÁS MÛKÖDÉSÉBEN

A Sárvár és Kistérsége Többcélú Kis-
térségi Társulásból Sárvár városa 
2014. év végével kivált, emiatt vált 
szükségessé a társulás nevének a mó-
dosítása és a Társulási megállapodás 
felülvizsgálata.
A társulás megnevezése „Sárvár és 
Kistérsége Többcélú Kistérségi Társu-
lás”-ról „Sárvár Térsége Többcélú Kis-
térségi Társulás”-ra módosult. 
A Társulási Megállapodás szövegéből 
törlésre került Sárvár városra vonat-
kozó minden információ. Az elnök-
ség megnevezése Intéző Bizottságra 
változott, összetétele változatlanul 7 
fő. Emellett Pénzügyi és Ellenőrző Bi-
zottság is működik. A 2 alelnöki státusz 
helyett a törvénynek megfelelően 1 al-
elnöki státusz maradt. A mandátum 
vonatkozásában minden tisztségviselő 
és bizottság esetén az 5 éves polgármes-
teri ciklushoz történt az igazítás.
A többi módosítás technikai jellegű 
mint pl.: lakosságszám-változás átveze-
tése, határozatképesség változása Sárvár 
kilépése miatt.
A Társulási Tanács 2014. októberi ülé-
sén a hivatalban maradt tisztségviselők, 
elnökség és valamennyi bizottság man-
dátumának meghosszabbításáról dön-
tött 2015. február 28-ig. A tisztújításra 
a 2015. február 24-i Társulási Tanács 
ülésén került sor. A társulás elnökének 
öt évre a tagok ismét Patyi Elemért, 
Bögöte polgármesterét választották. 
Az alelnöki feladatokat Szabó József 
Répcelak város polgármestere látja el a 
jövőben. A kistérség Intéző Bizottságá-
nak öt polgármester lett a tagja: Farkas 
László polgármester Bögöt, Nagy Ká-
roly polgármester Nyőgér, Morgós Ist-
ván polgármes ter Sitke, Vargyai Vilmos 
polgármester Urai újfalu és Vörös István 
polgármester Sótony. A Pénzügyi és 
Ellenőrző Bizottság elnöke Dugovics 
Balázs, Rábapaty polgármestere, tag-
ként pedig Németh Imre, Vámoscsalád 
polgármestere és Pál Tibor, Csénye pol-
gármestere segíti a munkát. 
2015. március 1-jétől új néven és az új 
szervezetnek megfelelően működik a 
kistérségi társulás.

TÁJÉKOZTATÓ A TEMETÔRÔL 
ÉS A TEMETKEZÉS 
RENDJÉRÔL SZÓLÓ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy 2015. február 19-ei ülésén 
a következőképpen módosította a te-
metőről és a temetkezés rendjéről szóló 
14/2000. (IX.14.) önkormányzati ren-
deletet:
Élők számára előre sírhelyet megváltani 
abban az esetben lehet, ha a megváltá-
sért felelős vállalja, hogy a megváltástól 
számított 1 éven belül síremléket, sír-
boltot, vagy urnakriptát készíttet, és a 
terület rendbetételéről folyamatosan 
gondoskodik. Amennyiben az építtető 
e kötelezettségét nem teljesíti, a rendel-
kezési jog a megváltási összeg kamat-
mentes visszafizetése mellett az üzemel-
tetőt illeti meg.
Élők számára urnafülkét előre megvál-
tani tilos.
Kérjük, hogy csak abban az esetben 
váltson meg előre sírhelyet, ha a sírem-
lék elkészítéséről 1 éven belül gondos-
kodik.
2015. évben a következő megváltási dí-
jak érvényesek:

Fizetendő díj 
vidéki lakcím-

mel rendelkező 
elhunyt esetén

Fizetendő díj
répcelaki állandó 

lakhellyel ren-
delkező elhunyt 

esetén
Felnőtt I-es 
sírhely 25 
évre

2.400 300

Felnőtt II-es 
sírhely 25 
évre

4.800 600

Gránitlappal 
ellátott urna-
fülke 15 évre

120.000 10.000

AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK 
ÉGETÉSE

A város belterületén az avar és kerti 
hulladékok nyílttéri égetése csak szep-
tember 15. és november 30., valamint 
február 1. és április 30. közötti időszak-
ban, ünnep- és vasárnapok kivételével 
naponta 9-16 óra között végezhető.
A kerti hulladékot csak olyan megfe-
lelően kialakított tűzrakó helyen lehet 
égetni, ahol az égetés hősugárzása kör-



HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Kozonits Imre, Lónai Lászlóné, Németh Istvánné

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Mozolán Zoltán és Molnár Lilla Erika  
leánya Júlia Lilla

Nagy Attila és Mészáros Petra leánya Boglárka
Tóth Krisztián és Szilágyi Erzsébet fia Alex
Varga Tibor és Horváth Zsanett fia Tibor

Buthi Szilárd és Egyed Krisztina leánya Izabella
Bölcsvölgyi László és Wolarek Klaudia  

leánya Zoé

ANYAKÖNYVI HÍREK
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nyezeti kárt nem okoz. Az égetendő 
kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális, illetve ipari eredetű hul-
ladékot (PVC, egyéb műanyag, gumi, 
festék, állati maradványok, veszélyes 
hulladék stb.).
A tüzelés, a tüzelő berendezés haszná-
latának színhelyén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg a tűz eloltható. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot le-
het, s az égetés száraz (csapadékmentes) 
és szélcsendes időben folytatható.

AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜ-
LETEK TISZTÁNTARTÁSA

Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az 
ingatlan tulajdonosa, kezelője, az in-
gatlan használója köteles gondoskodni. 
Az ingatlan tulajdonosának kötelessége 
továbbá a rendszeres rovar- és rágcsáló-
irtásról gondoskodni. 
Az ingatlan tulajdonosa köteles gon-
doskodni a ház, vagy telek előtti járda-
szakasz és a zöldsáv teljes területének, 
a beépítetlen telek tisztántartásáról és 
gyommentesítéséről, az ingatlanról a 
járdára és az úttest fölé nyúló ágak és 
bokrok megfelelő nyeséséről.
Intézmények, szórakozóhelyek, ven-
déglátóipari egységek, kereskedelmi 
üzlethelyiségek és más elárusító helyek 
előtti járdaszakasz tisztántartása, a hó 
és sikosság mentesítése mind nyitvatar-
tási időben, mind azon túl a használó, 
illetve a létesítményt üzemeltető köte-
lessége.
A közterületen tilos járművet mosni, 
továbbá olajcserét, vagy más olyan tevé-
kenységet végezni, amely szennyeződést 
okoz.
A gondozatlan járdaszakasz, vagy nyílt 
árok tisztítását, kaszálását az önkor-
mányzat az ingatlan tulajdonosa terhére 
elvégeztetheti. 

FAKIVÁGÁS
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, 
hogy a város közterületén fákat és cser-
jéket kivágni csak hatósági engedély 
alapján szabad. Ez alól csak a súlyos 
balesetveszély elhárítása miatt azonnal 
elvégzett fakivágás kivétel, azonban er-

ről is bejelentést kell tenni az Répcelaki 
Közös Önkormányzati Hivatalnál. A 
fakivágási engedélyt megadó határozat-
ban a hatóság a kivágott fák pótlására 
kötelezi az engedélyest.

EMLÉKTÁBLA, INFORMÁCIÓS 
TÁBLA ELHELYEZÉSE

Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a tavalyi évben dön-
tött arról, hogy a város főterét Radó 
Kálmánról, településünk jeles szülöt-
téről nevezi el. Azóta a névváltoztatás, 
illetve a teret jelölő táblák elhelyezése 
már megtörtént. A polgármester úr ja-
vaslatára emléktábla elhelyezéséről is 
döntött a képviselő-testület. Határozati 
javaslat született arról, hogy Radó Kál-
mán tiszteletére, a róla elnevezett főtéren 
egy emléktábla mutassa be életét, mun-
kásságát. A tábla pontos helyére, a fel-
iratozásra, illetve a felavatásának idejére 
a Humánpolitikai Bizottság tesz majd 
javaslatot. A februári ülésen a képvise-
lő-testület legifjabb tagja, Boros And-
rás új ötlettel állt elő: a XXI. századnak 
megfelelő gondolkodásmóddal, a város 
főterén, egy olyan interaktív táblát tud-
na elképzelni, mint egy nagy, érintőké-
pernyős tablet. Az eszköz nagy előnye, 
hogy nagyon könnyen használható és 
tartalma folyamatosan bővíthető, szer-
keszthető. Szinte végtelen mennyiségű 
anyagot fel lehet rá tölteni. Nemcsak 
Radó Kálmán életét, hanem Répcelak 
összes híres szülöttét be tudja mutatni. 
A város rendezvényein készült képeket 
egy kattintással meg lehet rajta nézni. 
Nagy élményt jelentene a használata, hi-
szen ujjaink segítségével tudnánk kuta-
kodni az információs halmazok között. 
Az esetleg hozzá nem értő idősebbeknek 
pedig szabadidős tevékenységként ebbe 
a modern világba született unokák, 
gyerekek mutatnák meg a használat mi-
kéntjét. Külön kikapcsolódást jelentene 
az arra sétálóknak, hiszen színesebbé 
tenné az így is pompázó főterünket. 
A képviselő-testület első nekifutásra jó 
ötletnek tartja a felvetést. Szabó József 
polgármester felkérte legifjabb képvise-
lőjét, hogy járjon utána a részleteknek, 
hogy ezek birtokában hozhassanak 
majd döntést.

ÚJABB FEJLEMÉNYEK 
SPORTCSARNOK ÜGYBEN

A képviselő-testület rendkívüli ülésé-
nek keretében ismét napirendre került 
a sportcsarnok tárgyalása. A legutóbbi 
döntések szerint, a Répcelaki Sporte-
gyesület felkér egy pályázatíró céget a 
pályázat elkészítésére, illetve egy ter-
vezőt a csarnok terveinek olyan szintű 
elkészítésére, ami a pályázat beadásához 
szükséges. A legutóbbi ülésen már a 
sportegyesület szakosztályainak képvi-
selőivel és az iskola testnevelésért felelős 
tanáraival együtt indult meg az ötlete-
lés. Tervek vannak bőven, talán több 
is, mint ami megvalósítható. A költség-
vetés azonban kicsit kordában tartja a 
képviselők fantáziáját. A pályázat leadá-
sának határideje előtt (április 30.) még 
biztos, hogy több alkalommal szó lesz 
erről a nem mindennapi projektről.

GRATULÁLUNK!
Répcelak Város Önkormányzatának 
javaslatára Hozbor Imre, a Vas Megye 
Önkormányzata szolgálatáért sportta-
gozata kitüntetésben részesült, melynek 
átadására a Megyeházán került sor, a 
március 13-án megrendezett megyei 
ünnepség keretében.
Őri Csabát, a Répcelaki Közös Ön-
kormányzati Hivatal közbiztonsági 
referensét, a Vas Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Igazgatója, a Polgári 
Védelmi Világnap alkalmából elisme-
résben részesítette.



„Lajos bácsi, mennék Répcelakra, és 
kellene lakás is, mert nősülök.” – hang-
zott el egy fiatal, alig 20 esztendős víz-
ügyi szakember szájából 1975 derekán. 
És ezzel kezdődött el minden.

Szabó József egy Sárvár melletti kis 
falu, Vásárosmiske szülötte. 

Honnan ez a „vizes” dolog? – teszem fel 
a magától értetődő első kérdést.

– Édesapám a Kemenesaljai Vízügyi 
Társulatnál dolgozott, a nagybátyám pe-
dig az Országos Vízügyi Hivatal egyik ve-
zetője volt. Ő avatta fel a Borgátai Gyógy-
fürdőt, és tevékenyen részt vett a Mesteri 
fürdőtelep létrehozásában is. Ilyen gyöke-
rek mellett természetes módon döntöttem 
a vízügyi technikum mellett, és mentem 
Győrbe továbbtanulni.

Ott, a középiskolában találkozott 
először Répcelak nevével, mert egyik 
osztálytársa, Csorba Katalin a vízgazdál-
kodási ismeretek órán mesélt arról, hogy 
ő bizony már átélt egy árvizet ’65-ben 
Répcelakon. Szintén itt ismerkedett meg 
több olyan emberrel, akik később még 
visszatértek az életébe: Polgár Antallal, 
Gere Csabával és Csorba Józseffel egy 
kollégium lakói voltak. 
Az érettségi után elkezdett dolgozni a Vas 
Megyei Víz- és Csatornamű Vállaltnál, 
majd a kötelező szakmai gyakorlat elvége-
zése után technikus minősítőt tett. Nem 
sokkal ezután hangzott el az az ominózus 
mondat, mellyel a riportot indítottam. 

– „ Lajos bácsi, mennék Répcelakra, és 
kellene lakás is, mert nősülök.”

Az ambiciózus fiatalember ugyanis 
hallotta, hogy a nagyközségben nyugdíja-
zás miatt megüresedik a művezetői poszt, 
és ajánlotta magát. Bejött a dolog, így jö-
hetett a költözés.

– A cég felújítatta nekünk az akkori 
Szamuely utcában a szolgálati lakást, azt, 
amelyben most is lakunk. A munkálatokat 
Simon István, az Állami Gazdaság építés-
vezetője vezette, ő volt az egyik első ember, 
akivel összeismerkedtem itt – emlékezik 
vissza Szabó József, aki feleségével, Vilmával 
együtt 1975 karácsonyát már Répcelakon 
töltötte. A kis család ’76 tavaszán három-
tagúra bővült, megszületett Dóra lányuk.

Az atlétikus termetű fiatal „vizes”-re a 
helyi sportkör is hamar felfigyelt, no meg 
a volt győri osztály- és kollégistatársak is 

emlékeztek a kézilabdás múltra – így nem 
csoda, hogy hamarosan a helyi kézilabda-
csapatban találta magát. 

– Ezért jó a sport! – állapítja meg Jós-
ka. – Összehozott Turai Lacival, Németh 
Mikivel, Princcel, Ádám Ernővel, Kondor 
Öcsivel meg a Szakival. 

A sport és a munka révén hamar be-
illeszkedtek, betagozódtak a helyi társada-
lomba. Időközben Tamás fiuk érkezésével 
négytagúra bővült a család, és igazi rép-
celakiakká váltak. A sportolóból később 
edző és sportvezető is lett: sok éven ke-
resztül edzette a helyi csapatokat, majd a 
Vas Megyei Kézilabda Szövetség elnöke is 
volt 13 éven át. 

Bár Jóska a katonaságnál lépett be az 
MSZMP-be az igazi politikai szerepvál-
lalás ’89-ben kezdődött. Még a rendszer-
váltás előtt megalapították Répcelakon a 
Reformkört, Molnár Róberttel, Csorba 
Tiborral és Glóbits Jenővel az első ügyvi-
vői voltak a szervezetnek. 

– Nagyon érdekes, pezsgő időszak volt 
ez, azt hiszem ekkor fogott meg a politika 
igazán. – emlékszik vissza Jóska.

A rendszerváltás után a Reformkör-
ből megalakult az MSZP helyi szerveze-
te, és jelölteket indítottak az első szabad 
választáson. Szabó József és Dr. Németh 
Kálmán pártszínekben, Hozbor Imre, Dr. 
Holló András és Varga Jenő a párt támo-
gatásával képviselői, Bokányi Kálmánné 
pedig polgármesteri széket szerzett. 

– Igazából nem is értettük az önkor-
mányzatiságot, tanultuk, belenőttünk. 
Igyekeztünk jól csinálni. Kidobni azt, ami 
nem jó, megőrizni azt, ami jó. Tisztessége-
sen dolgozni, becsülettel tenni a települé-
sért, amit ránk bíztak. 

Ez a szellemiség kísérte végig Jóska 
politikai pályafutását az elmúlt 25 évben. 
Helyi, majd ’94-től fogva megyei képvi-
selőként és alpolgármesterként is. Répce-
lak nem sodródott az árral, abba az iránya 
hajózott szépen, egyenletesen, amerre ’90-
ben elindult. 

És hogyan lehet ezt 25 éven át megsza-
kítás nélkül, minden politikai széljárásban 
sikeresen csinálni? – kérdezem.

– Egyszerű – hangzik a válasz – nor-
málisnak kell lenni, és szeretni kell az em-
bereket. Hosszú távon csak ez működik, 
ezt díjazzák az emberek. 

Szabó József tavaly komoly döntést 
hozott: harcostársa, polgármestere visz-
szavonulásával úgy határozott, hogy meg-
próbálja átvenni a fáklyát, és lendülettel 
továbbvinni az eddigi szellemiséget.

– Szerintem könnyebb azok helyzete, 
akiknek le kell győzni az elődöt. Valaki el-
len kampányolni egyszerűbb, mint maga-
dat ajánlgatni. Mellettem ott állt Kálmán, 
és sok mindenben segített nekem. De ma-
gas volt a mérce, és – amellett, hogy ter-
mészetesen izgultam a választási eredmény 
miatt – szorongtam, hogy ha megválaszta-
nak, tudom-e jól csinálni.

Teher alatt nő a pálma – mondják 
gyakran, és ez így is van. Már nincsenek 
kétségek, de feladatok, tervek vannak bő-
ven Szabó József polgármester számára: 
sportcsarnok, fedett piac, szép főutca, bi-
cikliút – és megannyi új dolog, melyekről 
mostanában annyi fórumon, annyi min-
dent hallunk.

Zárszóként: sokan voltak, akik megvá-
lasztása után gratuláltak Jóskának. És azok 
is sokan voltak, aki megkérdezték tőle:

– Hogyan kell téged szólítani ezután?
– Hát csak szólítsatok ezután is 

Pesónak!
Pesónak – de miért is? Tudja valaki, 

hogy honnan van ez a fura beceneve a 
polgármesterünknek? 

– Miskén, ahol felnőttem így hívtuk 
a pénzt – ami máshol lóvé, vagy kes, az 
nálunk pesó. Győrben, a középiskolá-
ban, amikor először használtam a kifeje-
zést nagy derültséget aratott. Rámkezd-
ték, és rajtam maradt. Aztán amikor 
idekerültem, a volt győri iskolatársaktól 
továbbterjedt, és így maradtam. És így is 
maradok. kwinkler

„HÁT CSAK SZÓLÍTSATOK EZUTÁN IS PESÓNAK!”
interjú Szabó József polgármesterrel

Így kezdődött minden…
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Kovács Pálné – Mariska néni 
(Csánigi utca):
Először el se akartuk hinni, hogy árvíz lesz. 
A gyerekeim jöttek haza a cukrászdából és 
mondták, hogy azt beszélik a faluban, hogy 
árvíz lesz. Mondtam nekik, hogy áh lányom, 
dehogyis lesz. Hogyan lenne? Valamikor a 
metszés teli volt, mégse volt semmi. Ebben 
a tudatban lefeküdtünk, majd hajnal felé 
arra ébredtünk, hogy az emberek az utcán 
beszélgettek. Felöltöztünk halkan, hogy a 
gyerekek ne ébredjenek fel, kimentünk. Az 
uramat kérdezik, hogy Pali hol voltál, hiszen 
árvíz van. Azt mondja, ó a fenét van. Ezzel 
a lendülettel kitekert a metszés dűlőre, majd 
visszaérve azt mondta, hogy az lesz. Árvíz lesz. 
A Vasút utcában szabta át a víz a gátat, azt 
az utcát teljesen elöntötte. Odarendelték az 
összes kocsist a TSZ-ből, akik menekítették 
ki az embereket. Aztán egyszer csak a mi ut-
cánkba is jött a víz. Mondom most mi lesz, 
nincs itthon a Pali. Egyedül mit csináljak, a 
gyerekeket hova vigyem? Aztán a kultúrház-
ba vittem őket. Visszamentem a házhoz és a 
szomszédok segítségével, amit tudtunk fel-
pakoltunk a padlásra. Mire végeztünk már 
vízben mentünk vissza a gyerekekhez, majd 
az Ajkay majorban aludtunk az éjszaka, Pali 
meg a házban maradt. Éjjel kimentünk egy 
magasabb részre, ahol nem volt víz és onnan 
néztük az utcánkat, hogy hogyan dőlnek ösz-
sze a házak. A mienk még viszonylag jól bír-
ta, mert téglával, kövekkel volt kirakva, de a 
tömésházak csak úgy rotyogtak, ahogy dőltek 
össze. Másnap reggel hordott a víz mindent, 
még az állatokat is. Aki ezt nem élte meg, az 

FEJEZETEK AZ ÁRVÍZ NAPLÓJÁBÓL

nem is tudja, hogy mi ez. A másik nap meg 
jött a Rába. Akkor elvittek minket Vámos-
családra. Mindent el se lehet mondani, mert 
annyi minden történt… 
Ágoston Kálmánné – Irma néni 
(József Attila utca):
Mi egy héttel előtte költöztünk be a házba. 
Amikor megtudtuk, hogy jön az árvíz, a 
férjem kiment a gátra a szomszédokkal, mi 
asszonyok meg összegyűltünk egy helyre. A 
férfiak folyamatosan nézték a vizet, és mindig 
jöttek be jelenteni, hogy éppen mi történt, 
mennyit emelkedett a vízszint. Minket sze-
rencsére annyira nem ért el az ár, mert ma-
gasabban laktunk, csak a ház alját csapdosta a 
hullám, ami a vasút áttörésekkor végigcsapott 
az utcán. Amikor már lehetséges volt, folya-
matosan járták az utcákat, hogy hol lehet tisz-
ta vizet találni. A mi kutunk nem szennyező-
dött be egyedül a környéken, így több utcából 
is hozzánk jártak tiszta vízért. Szörnyű volt azt 
a sok tehetetlen, szerencsétlen embert látni…
Dömötör Jánosné – Irén néni 
(Bartók utca):
A mi utcánkban szerencsére nem volt árvíz. 
Aznap este, apósomtól hoztuk a tejet, majd 
minden aggodalom nélkül lefeküdtünk alud-
ni. Hajnali 4-5 óra körül mi is arra ébredtünk, 
hogy olyan nagy a beszéd az utcán. Kinéztem 
az ablakon, hallgatóztam, aztán mondtam a 
páromnak, hogy keljen fel, mert itt árvíz lesz. 
Gyorsan felkelt és elindult a papáék felé, akik 
addigra már a szekérre feltették a malacokat. 
Később én is elindultam arrafele. Mikor oda-
értem, a vasúton éppen akkor csapott át a 
víz, és pillanatok alatt bokáig érő lett. Aztán 

másik nap meg jött a Rába. A párommal a 
sonkákat betettük a kemencébe, bízva abban, 
hogy az nem fog összedőlni. A katonák járták 
a házakat, hogy mindenki hagyja el a lakását 
biztonsági okok miatt. A párom az mondta, 
hogy, ha össze is dől a ház, ő akkor sem fog-
ja elhagyni azt. Engem a gyerekekkel elvittek 
Szentivánfára. Sírva búcsúztam tőle. Ő meg 
felült a diófára, vitt magával sonkát, kenye-
ret, és ott üldö gélt. A motort kikötötte a fa 
törzséhez, hogy azt se vigye el a víz. Később 
az oroszok robbantottak a Varga-hídnál, így 
folyt el a víz Cirák és Dénesfa felé. Félelmetes 
volt. Olyan volt, mint egy tenger. Azt hallgat-
tuk, hogy mikor kongatják meg a harango-
kat. Olyan borzasztó volt éjjel hallani, amikor 
félreverték őket. Visszagondolni se jó rá. Ami-
kor lement a víz, bútordarabok, szerszámok, 
edények hevertek mindenütt. A kotlós tyúk 
rajt ült a tojásokon és úgy vitte a víz a fészké-
vel együtt. Őrületes világ volt…
Németh Dénesné – Rózsi néni 
(Széchenyi utca):
Én kevésbé voltam részese a történteknek. Em-
lékszem, hogy az uram ment reggel dolgozni 
és az állomásról futott vissza, hogy azonnal 
szedelőzködjünk, mert jön az árvíz. Én akkor 
voltam terhes a kisebbik fiammal, a nagyob-
bik meg 1 éves volt. A védőnő kérésére minél 
hamarabb elmenekítettek minket édesanyám-
hoz, hogy nehogy valami fertőzés történjen. 1 
hónapig nem voltam itthon, már csak akkor 
jöttem vissza, amikor nyugisabb volt a hely-
zet. A kezdeteket átéltem, ott voltam, láttam 
a hömpölygő vizet, de szerencsére még időben 
sikerült elhagyni a falut…

1965. április 23. Répcelak múltjának egyik legszomorúbb időszaka. A történetet már szinte mindenki ismeri a könyvekből. A pokoli 
napokat, a szörnyű órákat azonban kik tudnák jobban felidézni, mint azok, akik átélték, ott voltak és akaratukon kívül részesévé 
váltak az egésznek. A visszaemlékezéseket olvasva, értelmezve, már mi is érezhetjük talpunk alatt a nedvességet…

Az árvízi életképeket Galambos Endre, Takáts Lajos és Vass Tibor készítették
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Közkívánatra megújul a Répcelaki Fesztivál. Új programelemek épülnek be az értékes, hagyományőrző és teremtő rendezvények meg-
tartásával, a bevált, a közönség által kedvelt műsortípusok meghagyásával. Répcelak Város Önkormányzatának döntése értelmében 
ebben az esztendőben nem kerül megrendezésre a Répce Expó.

RÉPCELAKI FESZTIVÁL ELÔZETES
2015. június 12-13-14

A pénteki programok struktúráját nem vál-
toztattuk. A fesztivál megnyitója Farkas Fe-
renc zalaegerszegi szobrászművész tárlatán 
lesz. Esti sztárvendégünk a Kiscsillag zenekar, 
koncertjük után a méltán közkedvelt Spontán 
együttes várja a közönséget. A Laki Kalinkó 
kibővül, tematikusan a Rábaköz táncaira és 
gasztronómiájára összpontosítunk. Vendé-
günk lesz a tájegység táncainak egyik legje-
lesebb képviselője: a győri Rába Néptánc-
együttes. A néptáncegyüttesek felvonulását 

a Vagabanda gólyalábasok színesítik. Népi 
játékokat felvonultató játszóház, valamint 
Farkasházy Réka és a Tintanyúl együttes Tün-
dérvándor című műsora a gyermekeket szó-
rakoztatja. Szombat este a néptánc rajongóit 
Boglya táncház várja a főtéren, a rendezvény-
sátorban a Best Of zenekar és Zoltán Erika 
műsorára kerül sor. Vasárnap délután hagyo-
mányosan két színpaddal, színes műsorokkal, 
közkedvelt sztárok előadásaival csalogatjuk 
a nézőket, de bemutatkoznak a répcelaki 

művészetisek, táncosok és karatésok. Fellép 
többek között az Apacuka együttes, az ABBA 
Sisterts, valamint a közönség által nagyon 
várt Jolly és Suzy páros. Törekvésünk a fesz-
tivál gasztronómia kínálatának színesítése is. 
A helyi egyesületek egy új profillal mutatkoz-
nak be, finom ételeket főznek és kínálnak a 
látogatóknak. És természetesen itt lesznek 
legendás sajtmestereink is, akik sok-sok jóféle 
sajttal készülnek a jeles alkalomra.

- sze -

Kovács Kálmánné – Lidi néni 
(Vörösmarty utca):
Aznap nagyon soká végeztem a munkámmal 
és egyszer csak meghallottam a félrevert ha-
rangokat. Szörnyű volt hallani őket. Megijed-
tem, kiszaladtam az utcára. Ott volt a Csorba 
Jóska bácsi is, aki gátőr volt, és mondta, hogy 
ő már régen jelezte, hogy jön a nagy víz, de 
senki nem hitt neki, nem foglalkoztak vele. 
Pedig ha elhitték volna, jobban fel lehetett 
volna rá készülni. Több mindent meg lehetett 
volna menteni. A férjem elment megnézni a 
lejjebb lévő utcákat és nem is jött vissza, mert 
ott maradt segíteni, menteni a menthetőt. 
Ideges voltam, mert nem tudtam hol van 
és elindultam megkeresni. Akkor jött velem 
szembe a Csánigi utca felől, teljes utcaszéles-
ségben a víz. A sajtgyárnál még a betonoszlo-
pokat is kidöntötte. A mi házunkig nem jött 
el. Nálunk a másnapi Rába árhullám okozta 
a kárt. Azt már a házunk se bírta tovább, ösz-
szedőlt. Hegyfalura mentünk a gyerekkel és 
ott voltunk egy hétig elszállásolva. A férjem 
pedig itthon maradt menteni. Mikor már 
tisztult minden, jöttek a katonák és elkezdték 
felépíteni a házakat. Nagyon rossz volt mind-

ezt átélni. Féltettem a családom, a férjemet, 
mindenkit…
Mesterházi Dénesné – Ili néni 
(Hunyadi utca):
Április 23. Az árvíz napja. Akkor van a szü-
letésnapom is. Emlékezetes születésnap volt. 
Az uram elment reggel fél 6-kor dolgozni. 
Az előttünk lévő területen fúrósok dolgoz-
tak, olajat kerestek. Egész este csörömpöltek, 
így se harangszót se dudát nem hallottunk. 
Reggel felkeltünk, tettük a napi teendőinket. 
Apósom kint etette az állatokat, anyósom 
pedig sietett haza a tejcsarnokból. Hirtelen 
ledobott mindent és bekiabált, hogy „Me-
gyek, mert a Vasút utcában viszi az árvíz a 
testvéremet”. Jött vissza, hogy már nem is tud 
odamenni, mert akkora a víz. Így az állami 
gazdasághoz sietett. Azt mondta: „viszi a víz 
a fiamat disznóstul”. Apósom letette az itatós 
vödröket és megjegyezte, hogy anyátoknak 
valami baj történt a fejével. 10 perc múlva 
a fúrás abbamaradt és kísérteties csend lett. 
Kimentünk az utcára, a mostani Gazdabolt 
elé. Végignéztünk a Csánigi utcán, és amilyen 
magasan el lehet képzelni a vizet, az olyan 
magasan hömpölygött előre. Apósom meg-

fogta a kezemet, hogy menjünk gyorsan haza, 
mert a gabona a kamrában van, merjük fel a 
padlásra. Amit lehetett, azt elpakoltuk és vár-
tunk, hogy mi fog történni. Megpillantottuk 
a vizet, ahogy egyre jobban közeledik. Észre-
vettünk egy férfit, akit majdnem elsodort az 
ár. Nagy nehezen elérte a kertünk végét, ahol 
megölelte a diófát. Úgy lebegtette a víz, hogy 
még a gumicsizma is lejött a lábáról. Ő volt 
a férjem, aki a kert alól sietett haza hozzánk. 
Meglátott és elkezdett kiabálni, hogy men-
jek a gyerekkel amerre látok. Felkaptam a 3 
hónapos csecsemőmet, bebagyuláltam, aztán 
irány a nicki út. Mire odaértem majdnem 
összeestem, úgy vették ki a gyereket a kezem-
ből. Nickre kísértek minket, és ott vártunk, 
míg elmegy az ár. Másnap meg jött a Rába. 
Az uramék elmentek megnézni, és azt mond-
ták, hogy ennek akkora sodrása nincs, itt ma-
radunk. Fölpakoltunk mindent jó magasra, 
és vártunk. Közben jöttek a katonák, hoztak 
egy csónakot, ami lyukas volt, és miközben 
bent ültünk még merni is kellett ki a vizet 
belőle. Majd teherautón Uraiújfaluba vittek 
minket. Borzasztó volt. Soha többet ne legyen 
ilyenben része senkinek…
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A Nyitott Tér KKE által szervezett kiállítások nagy lehetőséget nyújtanak 
a répcelaki Móra iskola művészetis diákjainak, hiszen a zenei tagozato-
sok műsora teszi minden hónapban színesebbé a kiállítás-megnyitókat.

Az év elején dr. Pethő András répcelaki fiatal keresett fel minket, azzal a szándékkal, hogy 2014 szeptemberében 
megjelent könyvének egy példányát a könyvtárnak ajándékozza. Őszintén szólva nagyon meglepett minket a 
dolog, mert bár Andrást ismertük korábbról, de nem gondoltuk, hogy ilyen komolyan belemélyedt a könyvírás 
és a könyvkiadás rejtelmeibe.

A RÉPCE GALÉRIA ELÔTERE

(KÖNYV)SIKERSZTORI BAYERN MÓDRA

lők, nagyszülők is részt vesznek a meg-
nyitón és büszkén nézik gyermekük, 
unokájuk képeit. Barátok, osztálytársak 
is megtisztelik jelenlétükkel a kiállítást, 
ami jóleső érzés. Az iskola hírnevét 
erősítik ezek az alkalmak, a megjelenő 
újságokban, a Répce TV-ben. A városi 
közösség is szép számban részt vesz eze-
ken a rendezvényeken. Bizonyítja, hogy 
szükség van a művészetekre, lelki meg-
újulásra, megállásra, hogy észrevegyük 
és gyönyörködjünk a körülöttünk levő 
világban, a művészek alkotásaiban, a fel-
növekvő nemzedék tehetségében. 

Molnárné Szabó Ernesztina

A 2013-14-es tanévtől egy grafika és 
festészet tanszakos diák havonta a Répce 
Galéria Előterében mutatkozik be rajza-
ival a főkiállítás mellett. A szereplésvágy, 
tudásuk, tehetségük megmutatása nagy 
kihívás számukra. Ösztönzőleg hat 
munkájukra, bátorítást ad, önbizalmat 
erősít. Kitüntetésnek érzik a szereplést. 
Jóleső érzés, öröm számukra, amikor 
megdicsérik alkotásaikat. Fontos elfog-
laltságot jelent, alig várják, hogy sorra 
kerüljenek. Meghatározza egész éves 
munkájukat. Bővül látókörük, ismere-
tük a nagy kiállítás megtekintésével is. 
kapcsolaterősítő hatása van, hiszen szü-

Az ajándékot természetesen boldogan 
elfogadtuk, viszonzásul pedig próbál-
tunk mi is kedveskedni az ifjú írónak. 
Így jött szóba az, hogy tartsunk egy 
könyvbemutatót, ahol még jobban 
tudjuk népszerűsíteni a könyvét. Feb-
ruár 11-én a városi könyvtárban meg-
tartottuk a Sikersztori Bayern-módra 
2012-2014. című könyv bemutatóját. 

Nekem jutott az a megtisztelte-
tés, hogy a rendezvény házigazdája 
legyek, és mindenféle kérdéssel ost-
romoljam a szerzőt. Jóleső érzés volt 
már az elején felhívni a jelenlévők fi-
gyelmét, hogy egy világszinten ismert 
és elismert csapatról egy olyan könyv 
jelent meg Magyarországon, aminek 
a szerzője kisvárosunkban született, 
és jelenleg is itt tölti mindennapjait. 

A több mint fél órás beszélgetésben 
szinte mindenre kitértünk, hiszen be-
széltünk András életútjáról, szokásai-
ról, mindennapos teendőiről, illetve 
szépen lassan áttértünk a fő témára, a 
Bayern Münchenre. Már az első pilla-
natokban biztossá vált, hogy szerzőnk 
nagyon tisztában van a német futball 
alapjaival, a müncheni csapatról pedig 
hibátlanul tudja mindenre a választ. 

A nem túl népes, de annál lelke-
sebb érdeklődők között a fiatalabb és 
idősebb korosztály egyaránt képvisel-
tette magát, és kérdéseikkel még szí-
nesebbé tették az előadást. 

Igaz a könyv „csak” a 2012-től 
2014-ig bezáró korszakot öleli fel, – 
ami a csapat legsikeresebb időszaka 
volt az elmúlt években – de apróbb 

célzások már utaltak arra, hogy kiala-
kulóban van egy újabb kötet, mely-
ről bővebb információt egyelőre még 
nem tudhatunk. Bízom benne, hogy 
hasonló színvonalú és ugyanilyen jó 
hangulatú beszélgetésben lesz részünk 
akkor is, amikor majd arról a könyv-
ről tartjuk bemutatónkat. 

András példája is jól mutatja, 
hogy városon belül is körbevesznek 
minket a tehetségek, hiszen az, hogy 
nem tudunk egy-két eredményről, 
történésről, szenzációról az még nem 
jelenti azt, hogy nem léteznek. Az 
ilyen adottságú és lelkes fiatalokat kell 
felkarolni, segíteni, támogatni, hiszen 
ők tudják legjobban Répcelak hírne-
vét öregbíteni.

Boros András

Régmúltunk 
fotóalbumaiból

Bartók Béla utca az árvíz idején
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996-ban épült Szent Márton hegyén az első 
magyarországi bencés kolostor. Az apátság 
számtalan pontján találkozunk Márton tisz-
teletének emlékeivel. Ha kerékpárral Szom-
bathely irányába indulunk, felkereshetjük 
Ravazd Szent Márton templomát. Az út-
vonalon haladva a következő településeket 
érintjük: Sokorópátka, Kajárpéc, Felpéc, Tét, 
Mórichida. Árpáson a Rába-hídnál gyönyö-
rű a 13. századi Szent Jakab-templom. Az 
Egyed községben lévő kastély mellett elha-
ladva a híres betyár, Sobri Jóska származási 
helyén Soboron talál szállást a kerékpáros. 
Az utat folytatva a templomokon kívül, és a 
a népdalban megénekelt kutak mellett Rá-
baszentandráson az emléktáblák, Szanyban 
a Szent Anna búcsújáróhely, Vágon a hely-
történeti gyűjtemény kínál látnivalót. Keme-
nesszentpéter után a pápóci körtemplomot, 

a kenyeri kálváriát érdemes megnézni. A 
Rábán a nicki duzzasztónál átkelve érjük el 
plébániánk területét. Csánig után Répcesze-
merén áthaladva Csáfordjánosfára érkezünk. 
Nagygeresd Árpád-kori temploma után Szel-
estén gyönyörködhetünk a középkori eredetű 
kastélyban, vagy akár betérhetünk a fürdőbe 
is. Vát község előtt a Szentkút-kápolna szen-
télyében ered a Kőris patak. Az egykori Sa-
varia városában a Szent Márton-templomot 
mint a püspök szülőhelyét tartják számon. 
Innét a szenthez kapcsolódó alkotásokat 
érintő Via Sancti Martini sétaút vezet a Szé-
kesegyháznál lévő épületegyütteshez, majd a 
Martineumhoz, ahol zarándokiroda és szál-
láslehetőség várja a Szent Márton nyomában 
járókat. A térkép bátorítani szeretné a répcel-
akiakat is a kerékpározásra.

Aigner Géza plébános

A Répcelaki Szent István Király Plébánia kiadta a Szent Márton monostorától Szent Márton városáig című, Pannonhalma-Szom-
bathely közötti kerékpáros útvonalajánlat térképét. A kiadvány a jubileumi év közeledtével biztatást ad, hogy keljenek útra a ke-
rékpározni szeretők a két Szent Márton tiszteletét ápoló város, Pannonhalma és Szombathely irányába. Ezen túl lehetőséget kínál 
arra, hogy az útvonal mentén kisebb távolságban is felkeressük a nevezetességeket. A kerékpárosoknak ajánlott útvonal keresztül-
halad Répcelakon, és a plébánia öt településének felkeresésére inspirálja az útonlévőket. A térképen megjelölésre kerültek a Szent 
Márton tiszteletére szentelt templomok, a jól kiépített Pozsonyba vezető Szigetközi Kerékpárút, a koronázó város és Szombathely 
közötti gyalogos Szent Márton útvonal. A hátoldalon információkat találunk a szálláshelyekről, a települések látnivalóiról.

KERÉKPÁROS ÚTVONALAJÁNLAT RÉPCELAKON KERESZTÜL

Három különleges eseményről szeretnék beszámolni, melyek az evangélikus gyüleke-
zet életét érintik. Egy olyanról, amely már mögöttünk van és két még előttünk állóról.

A másik jeles alkalom még előttünk van. Év-
százados hagyomány gyülekezetünkben az 50, 
60 illetve 70 esztendővel ezelőtt konfirmált 
testvéreink köszöntése a Pünkösdi istentiszte-
leten. A mi emberléptékű pillanataink ilyen-
kor örökkévalóvá magasztosulnak, hiszen 
a régiek és maiak ünnepe az eljövendő jubi-
lánsokkal, bizony másfél évszázadot ölel át. 
Ugyanaz a templom, ugyanaz az oltár és leg-

A volt csánigi evangélikus iskola épületé-
ből kialakított integrált bemutatóközpontot 
kezdjük birtokba venni és használni. Közel 
nyolcvanan gyűltünk össze nemrégiben, hogy 
meghallgassuk Szabó Ferenc evangélikus 
tábori lelkész főhadnagyot, aki a magyar ka-
tonák között végzett lelki szolgálatról tartott 
előadást. A lelki feltöltődést farsangi finomsá-
gok tették még emlékezetesebbé. 

főképpen ugyanaz a JÉZUS, aki tegnap és ma 
és mindörökké ugyanaz. Mi megérkezünk és 
elmegyünk, de Ő szüntelenül hordoz minket.
Végül egy nyári programról szeretnék hírt 
adni. Az angol tábor idén már tizennyolcadik 
alkalommal kerül megrendezésre. Szeretettel 
várjuk a gyermekeket és fiatalokat, hogy a 
„Hívásod van” mottó jegyében gondolkod-
junk együtt arról, hogy mit jelent hinni. Aki 
eljön közénk június 16 és 25 között az evan-
gélikus templomba és környékére biztos lehet 
benne, hogy valaki hívni fogja.

Verasztó János evangélikus lelkész

A térkép borítója

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI
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„… gyönyörűen szórta a szikrát. Azért mégis azt hiszem, más ember nem tartotta volna kincs-
nek…, de mindjárt tudtam, hogy gyémánt…Hiszen ez Tündérország.... Attól a sok szépségtől, 
amit azon keresztül látni, mindjárt megvidámodsz, Istenkém! …”/ Móra Ferenc /

A MÓRÁSOK „GYÉMÁNTCSEREPE”

Az alább leírt, tanórán kívüli élmények mind-
mind szikrái annak a gyémántcserépnek, amit 
az iskolánkban  begyűjtünk.

– A Magyar Kultúra Napjától (január 22-
től), sőt a tavaszébresztő naptól kezdődően 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napjáig (feb-
ruár 2-ig) nap mint nap egy-egy jeles magyar 
születésnapját ünnepeltük. A faliújságon, a fo-
lyosók fordulóiban a nemzeti színű papírokon 
részletezve olvashattuk névsorukat, tetteiket, az 
utókorra hagyott értékeiket. Madách Imrétől, 
Az ember tragédiája szerzőjétől kezdve Eötvös 
József oktatási miniszteren keresztül Csók Ist-
ván festőművésszel bezárólag 22 nagy magyar 
alkotóról szóltak az írások.

– Kiállítás nyílt február 16-án a Savaria Mú-
zeum anyagából Vasi természettudósok arckép-
csarnoka címmel /50 kép/. A szervezők örültek 
a meglepően sok érdeklődőnek. Pődör György 
ásványgyűjteményéből hozott bemutatót, s 
hagyta itt március végéig, hadd leljék örömüket 
a gyerekek a csillogó kövekben (150db). A  reg-
gel korábban érkezők közül sokan itt kezdik a 
napot. Mára már egy-két gyerekkiállítónk is 
akadt, aki telerakta a polcokat köveivel. Ezen kí-
vül megtekinthető néhány kincsünk is: az 1895-
96. évi helyi osztálynapló, és „Az én újságom” 
1890-es példányai. Igyekszünk a sok kiváló 
ember munkásságát közelebb hozni természet-
tudományi és honismereti órákon bemutatók-
kal, kiselőadásokkal, könyvekkel, eszközökkel. 
A kiállítás megnyitójának napján 1925-ben szü-
letett Celldömölkön Gayer Gyula, természet-
tudós, botanikus, akinek egyik legjelentősebb 
írása: Vas vármegye fejlődéstörténeti növény-
földrajza. Már 9 éves korában, apja halálának 

Gyakran sajnálkozunk amiatt, hogy keveset játszunk, pedig minden pedagógus tudja, 
hogy a játék hatékonyabb lehet, mint a legmodernebb módszertan.

„A JÁTÉK MEGOLAJOZZA A TESTET ÉS A LELKET.”
(Benjamin Franklin)

építeni vagy általa megalapozni egy új tananya-
got. Mivel a személyiség-, és közösségformálás 
része az oktatásnak, ezért igyekszünk kihasz-
nálni az önmegvalósító, kreativitásfejlesztő, kö-

zösségépítő hatásokat annak érdekében, hogy 
a mindennapokban jól érezzék magukat tanu-
lócsoportjaink. Iskolánkban rendszeresen szer-
vezünk olyan osztályprogramokat, melyeken 
az összetartozás erősítésére, feszültségoldásra, 
az önfeledt szórakozásra is kínáljuk az együttes 
játék élményét. 

Móra Ferenc szobrának megkoszorúzása  
Kiskunfélegyházán

évében a nála kisebbeknek Képeskönyv címmel 
írt könyvet, amelybe belerajzolta a legkedvesebb 
növényeit és állatait. Szenvedélyes térképrajzo-
ló. Társasjátékot készített Versenylovaglás Cell-
dömölktől–Szombathelyig címmel. Felmerül 
bennem a kérdés: Készítenek-e saját maguk 
a gyerekek társasjátékot? Gayer Gyula 13-14 
éves korában – a mai kamaszokhoz hasonlóan 
– szerette a sportot, sportújságokat szerkesztett. 
Elmélyülve figyelte a természetet, s botanikai 
megfigyeléseiről feljegyzéseket és rajzokat készí-
tett. Újabb kérdések adódnak: Kirándulnak-e 
gyermekeink, vannak-e kint eleget a levegőn? 
Természetkedvelők-e? Örömüket lelik-e a ter-
mészet megfigyelésében az emberek Vas me-
gyében, ahol legtöbb az arborétum, az erdő? El 
kellene menni tőzikenyílást nézni, gombát szed-
ni, vízben cuppogni, erdőt-mezőt barangolni. 
„Erdőt járunk, árkot lépünk,/ Fűzfa-lábunk ve-
nyige térdünk.” Weöres Sándor szavaival a Süni 
szakkörösök ezt teszik. Sem az oktatási rendsze-
rünk, sem a rohanó világ nem teszi lehetővé, 
hogy tanulóink gyermekkorukban szabadon és 
önfeledten tudjanak tevékenykedni, kutakodni, 
búvárkodni saját örömükre. Fontosnak tartjuk 
ezért a rendhagyó órákat, a témaheteket, pro-
jekteket; a művészetisek pályázatait, fellépéseit; 
a Szombathelyi Szimfonikusok és a Mesebolt 
Bábszínház előadását; az évfolyamszintű műso-
rokat; az öntevékeny osztálydélutánokat; a bar-
kácsolást közösen, összefoglalóan: az élményen 
keresztüli tanulást.

– Móra Ferenc halála napja alkalmából Kis-
kunfélegyházára látogattunk a Mórás Testvéris-
kolák Találkozójára olyan 18 tanulóval, akik a 
többfordulós Móra-feladatok megoldása mel-

lett még valamiben jeleskednek: illusztráció-ké-
szítésben, zenélésben, táncban, versmondásban, 
vagy a legjobb focisták! A hivatalos program 
mellett örömmel adtuk át az itthon készített 
irodalmi összeállításunkat, Répcelakot jelképező 
ajándékainkat. Élmény volt beülni abba a pad-
ba, amelyet Móra Ferenc is koptatott! Hoztunk 
haza vásárfiát: körtemuzsikát!

– A művészeti iskolásainknak több év kiha-
gyása után ismét megrendeztük a jelmezes far-
sangi hangversenyt, amelyet táncház követett. 
Alkotásaikat az egyik pályázatra még be sem 
adják, de már készülnek a másikra (szakmák-
ról, Szent Mártonról). Farsangoltunk osztály-
keretekben. Korcsolyáztak a 7a., és az 5.-esek. 
Moziztak a nagyok: „Szuper jó volt kötetlenül 
együtt lenni!”

– „ Jobb veled a világ ” témahetünk a böjti 
időszak elejére esett. Célja: megtanítson ben-
nünket, hogy értékeljük magunkat, hogy tanul-
junk meg annak örülni, amink van, ami körül-
vesz bennünket, és mindezért hálásak legyünk. 
A tudatosan végzett jó cselekedetek azt az érzést 
adják, hogy nem hiába van az életünk. Remé-
nyünk: a hétvégére a résztvevők rájöttek, hogy 
sok érték van a másikban, magunkban. Csak 
meg kell találni, hogy ki miben jó. Mottónk: 
Ha a jóból más is részesül, jobb lesz a világ. A fa-
liújságon lévő írásból idézzük: „Ha bensőnkben 
a szeretet, a béke és a harmónia húrjait penget-
jük, akkor láthatatlanul megkínáljuk vele az 
egész világot”  Dr. Mesterházyné 

Jánosa Magdolna intézményvezető
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A játék elengedhetetlen része az oktatásnak. 
Fontos, hogy ne fásuljanak a gyermekek tanu-
lás közben, fel tudjanak lélegezni, tudjanak egy 
kicsit mozogni. Azt a tudást, amit átvettek, be- 
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Pontosan 8 órakor Haraszthy István az elnök-
ség megbízásából köszöntötte a bálozókat és 
felkonferálta a műsort. A kapuvári és sárvári 
táncosok közös produkciója csakhamar tűzbe 
hozta a bálozókat. Természetesen az idei sport-
bálon sem maradt el az ÉV SPORTEMBERE 
(SPORTOLÓJA) díj átadása. Az önkormány-

SPORTBÁL 2015

Hagyományosan immáron 18. alka-
lommal került megrendezésre a Rép-
celaki Sportegyesület szervezésében a 
SPORTBÁL. A teltház, a kitűnő han-
gulat egészen hajnalig tartott. A terem 
most is alkalomhoz illően feldíszítve, 
amely fokozta a jó hangulatot. 

Szalainé Kutasi Ildikó képviselőasszony, 
a bizottság elnöke méltatta a nevezett eddigi 
munkásságát, hosszasan sorolta Olivér érde-
meit. (Az SE elnöksége is őt ajánlotta erre az 
elismerésre.) Az elismerés átadását követően 

dr. Bogdán Olivér köszönetet mondott a dön-
téshozóknak, a javaslattevőknek. 

Az idei sportbálra is hívtunk sztárvendé-
geket. Kiss Norbert kamion-versenyző Euró-
pa-bajnok fogadta el meghívásunkat. 

Horváth Béla az SE elnökségének tagja 
kitűnően felkészült Norbiból. A feltett kérdé-
sekre őszinte, szimpatikus válaszok hangzottak 
el. Így a közönség csakhamar megkedvelte a 
rokonszenves fiatalembert. A hivatalos aktus-
ból még egy dolog volt hátra, a bál hivatalos 
megnyitása. Molnár Árpád az SE társadalmi 
elnöke családi elfoglaltság miatt nem lehetett 
jelen, ezért rendhagyó módon levélben kö-
szöntötte a bálozókat és nyitotta meg a 2015. 
évi sportbált. Az önfeledt kikapcsolódáshoz 
a talpalávalót – akárcsak korábban – a helyi 
Spontán együttes biztosította pirkadatig. 

Haraszthy István 

Az év sportembere: dr. Bogdán Olivér
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FARSANG AZ ÓVODÁBAN
Meggyőződésem, hogy a farsang legalább 
annyira az ötletelés, készülődés, és a várako-
zás ünnepe, mint a mulatságé. Legalábbis a 
gyermekeink számára. Minden kisgyermekes 
szülő tudja, hogy amikor felteszi a kérdést: 
„mi szeretnél lenni a farsangon kicsim?” – 
olyan óhaj-kavalkádot szabadít el a gyerme-
kében, hogy sokszor ember – illetve szülő – 
legyen a talpán, hogy meg tudjon felelni neki. 
A kicsik fantáziája határtalan: a ma divatos 
mesehősöktől elkezdve, a hagyományos 
maskarákon át a legfurább kérésekig szinte 
minden előkerülhet. No de nem baj, hiszen 
a farsang ünnep, a tavaszvárás örömünnepe. 
Már évszázadok óta jelmezes felvonulások, 
lakodalmak és disznótorok jellemzik. A tél 
vége felé az emberek már várva várják a ta-
vasz közeledtét, ezért jelmezekkel, maszkok-
kal próbálják elijeszteni a telet. Mára ez főleg 
a gyerekeknek megtartott mulatságokra kor-
látozódik, tehát akkor adjuk meg a módját!

Répcelaki Százszorszép Óvoda – 2015. 
február 6. péntek, reggel – izgatott gyerekek 

szaladnak befelé, nyomukban jelmezekkel 
felmálházott szülők.

– Anya, nem kell felvenni a jelmezt, csak 
reggeli után – hangzik a praktikus utasítás.

Gyors átöltözés, búcsú, aztán befelé a 
csoportba. Az evés után végre rajtuk az áhí-
tott maskara. Kislányok illegetik magukat 
szebbnél szebb hercegnőnek öltözve, vagy 
éppen tündéri boszinak maszkírozva. Felis-
merhetetlen szuperhősök szaladgálnak, cow-
boyok, nindzsák lengetik fegyvereiket. Szól a 
zene, ez a délelőtt a vígalomé.

Ebéd és pihenő. Aztán jöhet a második 
menet, jönnek a szülők, és irány a művelődé-
si ház. A nagyterem egy bulizóna – tele a kis-
gyermekes családokkal. Itt vannak a nagyik, a 
kistesók, a barátok. 

….és a színpad, a világot jelentő deszkák 
– legalábbis ezen a délutánon az óvodások 
számára. Az Oscar-gálán sincs olyan vaku-
villogás, mint amikor a kicsik felvonulnak a 
színpadra, hogy bemutatkozzanak. Elragad-
tatott sóhajok szállnak: 

– „Jaj, de cuki!” – és ez mind igaz, hiszen 
édesek, gyönyörűek mindannyian. 

A kísérőprogramok is széles tárházzal 
bírnak: büfé, pogácsa, fánk, üdítő. És hogy 
segíthessünk az óvodai alapítványnak: kis 
ajándék- és emléktárgyak kaphatók, vala-
mint itt lehet beszerezni a különböző játé-
kokra, szolgáltatásokra jogosító kupono-
kat. A kisteremben profi sminkek és trendi 
frizurák készülnek – a kislányok, mint 
megannyi apró modell, türelmesen tartják 
buksijukat a szakértő kezek alá. A kissrácok 
pecabottal harcolnak az aranyhalért, és az 
érte járó ajándékért. 

Tombola is van – természetesen. Sok 
értékes ajándék találja meg boldog gazdáját. 
Ha a tiéd jobban tetszik: cserebere. Ilyen is 
előfordul!

És a zoknicsata!!! Az ovis farsangok leg-
felszabadultabb programja. Mindenki ötéves 
lesz hirtelen. És ez de jó! Ez a mulatság lé-
nyege.

kwinkler

zat Humánpolitikai Bizottságának döntése ér-
telmében az év sportembere dr. Bogdán Olivér, 
a Rakurai Karate Egyesület vezetője, edzője lett. 

A farsangi időszakban tartott játékdélutánon 
a 4. b osztály tanulói szokatlan helyzetekben 
érezhették, hogy „együtt lenni jó”. Véletlen-
szerűen sorsolt csapatokban versenyeztek. 
Kaptak olyan feladatot, hogy járják be az isko-
lát és illendően vegyenek rá minél több embert 
arra, hogy hagyja újságpapírra körberajzolni 
kezét és lábát. Egy másik feladathelyzetben 

gyűjteniük kellett teafilter tasakokat, melyeket 
idősebb diáktársaik segítségével szétszórtan ra-
gasztottunk fel az épületben. Gyermekkorom 
kedvelt mókáját, a lekváros kenyér etetését is 
kipróbálták diákjaim. Természetesen a bekö-
tött szemű csapattársat kellett minél előbb 
jóllakatni. „Többet megtudhatsz másokról 
egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt.” 

– hangzik Platón örökérvényű, ókori bölcses-
sége. Kapcsolataink alapja embertársaink, gye-
rekeink ismerete. A hétköznapok biztonságát, 
elkövetkező feladataink, munkánk eredmé-
nyességét kölcsönösen áthatja az a tény, hogy 
egymásra vagyunk utalva, hogy szerteágazó 
gyöngysorként kapcsolódunk egymáshoz. 

Nagyné Szabó Tímea
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A vidám, egyesületi évzárást és feltöltődést 
követően az új évben újra belevágtunk a 
versenyekre való felkészülésbe, amely máris 
kiváló eredményeket hozott. 

2015. február 7-én rendeztük meg a III. 
Rakurai Kupát, melyen 12 klub közel 200 
versenyzője vett részt. A rendezvény színvo-
nalát a klub tagjai és karatékáink szüleinek 
együttes munkája, az iskola, valamint támo-
gatóink biztosították. Köszönjük! Városun-
kat 16 induló képviselte, küzdelemben és 
kataban összesen 9 ezüst ill. 9 bronzérmet 
szereztünk, formagyakorlatban I. helyezést 
Bognár Léna ért el. A felkészülést Csornán, 
a 12 órás küzdelmen való részvétellel egészí-
tettük ki. 

Február 21-én, a diákolimpiai selejtező-
ről fantasztikus eredményekkel tértünk haza 
Várpalotáról. A versenyről, ahol 36 klub 
közel 400 karatékája mérte össze tudását, 10 
indulónk 6 éremmel térhetett haza! Küzde-
lemben Bognár Léna és Seregély Gyöngyi áll-
hatott a dobogó legfelső fokára, II. helyezést 
Bernáth Evelin, Czöndör Zoltán és Kovács 
Gergő harcolt ki magának. Formagyakorlat-
ban Evelin szintén második helyen végzett. 

Idén először városunk ad otthont a 
Shinkyokushin Harcművész Szövetség vá-
logatott formagyakorlat edzőtáborának, 
ahová az egész országból érkeznek az EB-re 
készülő kata versenyzők. 

Versenyzőink most korosztályuk egyik 
legjelentősebb kihívására, a március végén 
megrendezésre kerülő diákolimpiai döntőre 
készülnek, ahová klubunkból az elődöntő 
alapján 9-en harcolták ki a továbbjutást. Se-
regély Gyöngyi a tavalyi és idei eredményei 
alapján kvalifikálta magát Junior női 60 kg-
os kategóriában az április közepén Varsóban 
megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra. 
Szurkoljunk nekik együtt!

 dr. Bogdán Olivér

Répcelaki Rakurai Karate 
Egyesület – A küzdelem 
folytatódik tovább…

1321. évfolyam 1. szám 2015. március

Bernáth Evelin, 16 éves, a sárvári Tinódi 
Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, 
Vendéglátói Szakképző Iskolában tanul 
bejárósként, így a heti 3 edzésen szinte 
minden alkalommal részt tud venni. A ta-
nuláson és a karatén kívül nem nagyon 
jut ideje másra, így minden figyelmét 
erre a két dologra összpontosítja. A szá-
mos helyezés közül, legnagyobb sikere-
iként élte meg a 2014-es diákolimpián 
szerzett bronzérmet formagyakorlatból, 
illetve a magyar bajnokságot, ahol szintén 
bronzéremmel gazdagodott, azonban itt 
már küzdelem versenyszámban. Ezenkí-
vül nemzetközi szinten is megmérettette 
magát, hiszen Szlovákiában az ifjúsági 
korcsoport első helyét szerezte meg küz-
delemben. A jövőben sem szeretné abba-
hagyni, egyre feljebb szeretné küzdeni ma-
gát a ranglétrán, és ha eljön az ideje, akár 
edzőként is el tudja magát képzelni ebben 
a sportágban.

Seregély Gyöngyi, 17 éves, a szom-
bathelyi Savaria Szakképző Iskolában 
tanul, melynek kollégiumában tölti hét-
köznapjait, így nehezen tudja megoldani 
az itthoni edzéseket. Mivel nem szeretne 
kiesni a formából, így a megyeszékhelyen 
is próbálkozik továbbfejleszteni képessé-
geit. Egy-egy nagyobb verseny előtt azon-
ban gyakrabban hazajár és próbál külön 
edzéseket végezni. A temérdek érmes he-
lyezések közül nagyon nehéz kiválasztania 
azokat, amelyekre a legbüszkébb, de ha 
muszáj, akkor a 2014-ben, küzdelemben 
elért Ausztriai Open első helyét, illetve a 
bakui Európa bajnokságon szerzett har-

A Répcelaki Rakurai Karate Egyesület már számtalanszor bizonyította, hogy 
nemcsak megyei szinten, hanem országosan, sőt európai mércével mérve is 
kimagasló karatékákat nevel. A nagyon erős mezőnyből most három – nem-
zetközi szinten is – sikert sikerre halmozó fiatal tehetséget szeretnénk kö-
zelebbről bemutatni. Bernáth Evelin, Németh Gergő és Seregély Gyöngyi a 
kezdetek óta tagja az egyesületnek. 2010 októberében, amikor dr. Bogdán 
Olivér és Nyitrai András segédedző megérkeztek városunkba, hogy nép-
szerűsítsék a sportágat, akkor mindhárman az elsők között jelentkeztek az 
edzésekre. Eleinte szinte az egész iskola próbálkozott a karatéval, azonban 
ma már ez a létszám lényegesen lecsökkent, hiszen idővel sokan lemorzso-
lódtak. Többek között ők is kíváncsiságból próbálták ki magukat, ami ké-
sőbb már érmeket, kupákat eredményezett, mára pedig már elképzelni sem 
lehet nélkülük egy-egy versenyt. Ismerjük hát meg őket kicsit közelebbről:

LEKARATÉZOTT EURÓPA

madik helyét tudná kiemelni. A jövőben 
mindenképpen tovább szeretné fejleszteni 
magát, annál is inkább, mivel a jövő évben 
már a felnőtt korcsoporthoz fog tartozni. 
A karate mellett a néptánc a másik szenve-
délye, hiszen oszlopos tagja az Ümmögő 
együttesnek.

Németh Gergő, 17 éves, a soproni 
Idegenforgalmi, Kereskedelmi Vendég-
látó Szakképző Iskola és Kollégium nö-
vendéke. Ott tartózkodása miatt a hét-
köznapi edzések idejére hazautazik, hogy 
ne essen ki a gyakorlatból. Az utazások 
és edzések miatt szinte nem is nagyon 
tud mással foglalkozni. Az érmeket és 
helyezéseket tekintve szintén nagyon ne-
héz kiemelni bármelyiket is, de amelyik 
mégis a legfényesebben csillog számára az 
a 2012-es serdülő Európa-bajnokságon, 
küzdelemben elért aranyérme, illetve a 
2014-es Ausztriai Openen szerzett bron-
zérme. Mindezek mellett természetesen 
az országos küzdelmekben elért dobogós 
helyei is említésre méltóak. Gergő is sze-
retne továbbra is a karatéval foglalkozni, 
minél több sikert elérni, és minél feljebb 
lépni azon a bizonyos ranglétrán.

Bízom benne, hogy ez a kis betekin-
tés is segített abban, hogy még jobban 
odafigyeljünk karatékáink eredményei-
re, és továbbra is biztassuk, támogassuk 
őket, hiszen nagyobb szükségük van rá, 
mint gondolnánk.

További sikeres szerepléseket és ered-
ményekben, érmekben gazdag versenyeket 
kívánok nekik, és az egyesület valamennyi 
tagjának egyaránt. Boros András



A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Eredményes időszakon van túl a Répcelaki Sportegyesület mindhárom szakosz-
tálya: a felnőtt és ifjúsági labdarúgók is győzelemmel kezdték a megyei I. tavaszi 
szezonját, a női kézilabdások újabb lépést tettek a dobogós hely elérésért, a tekések 
– sorozatban harmadszor – már biztosan begyűjtik a Szuperliga bronzérmét.

Az év első hónapjai általában a bajnoki szezon 
folytatására való felkészülésről szólnak, azon-
ban a répcelaki Szuperligás tekések ezekben 
a hetekben már az idényzáró mérkőzéseikre 
készülnek. Egyesületünk legeredményesebb 
csapata ezúttal sem okozott csalódást, miután 
február végén eldőlt, hogy újra begyűjtik a 
legmagasabb osztályban a bronzérmet, amivel 
ismét sikerült kiharcolni a harmadik számú 
európai kupában, az NBC-ben való indulás 
jogát! A Kiss Zsolt edző-szakosztályvezető által 
dirigált alakulat bravúros menetelést mutatott 
be az elmúlt hónapokban: két vállra fektették 
a BKV Előre SC-t, az FTC-t, a Péti MTE-t, a 
Kazincbarcikai Vegyészt (az egri pályán ráadá-
sul a csapatfa rekordot is megdöntötték), helyt-
álltak a többszörös Bajnokok Ligája, valamint 
Világkupa győztes Szeged ellen, illetve március 
első szombatján – már a rájátszásban – emlé-
kezetes összecsapáson sikerült legyőzni a négy 
világbajnokkal felálló, Európa-kupa aranyér-
mes Zalaegerszeget! Az együttesre még három 
összecsapás vár (kétszer a Szeged, egyszer pedig 
ismét a Zalaegerszeg ellen lépünk pályára), és 
ugyan matematikailag még az ezüstérem is 
elérhető, az erőviszonyok ismeretében ennek 
megszerzésére kevés az esély. 
Ifjúsági csapatuk számára az építkezésről szólt 
az idei bajnokság, így az elért 7. hely reálisnak 
mondható. Ami biztató a jövőre nézve, hogy 
már bajnoki mérkőzésen is bemutatkozhatott 
a saját nevelésű, mindössze 11 éves Varga Le-
vente, aki máris kivívta a szakemberek elisme-
rését.
Az amatőr tekéseknél javában zajlik a városi 
– csapat és egyéni – bajnokság, amelyben 13 
együttes, és fordulónként több mint 70 játékos 
méri össze az erejét, nem ritkán parázs küzdel-
meket produkálva. A színvonalas, hosszú évek, 
sőt évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendő 
téli tömegsport-versengés – hétfői és pénteki 
játéknapokkal – április közepéig tart a négysá-
vos csarnokban.
A labdarúgók eredetileg február 28-án kezd-
ték volna a tavaszi menetelést, azonban a Vas 
Megyei Labdarúgó Szövetség a tavaszi nyitó 

fordulót elhalasztotta, indoklásuk szerint a nagy 
mennyiségű csapadék miatt felázott pályák álla-
potának védelme, valamint a fokozott sérülés-
veszély megakadályozás miatt. A mérkőzéseket 
május 25-én pótolják. Az ennek köszönhetően 
egy hetes csúszással induló megyei I-es bajnok-
ság második félideje az Uraiújfalu elleni hazai 
mérkőzéssel indult, amelyet időnként kissé 
döcögős játékkal, de összességében magabiztos, 
4-1-es győzelemmel abszolváltak Balassa Péter 
játékos-edző védencei. Az ifjúsági mérkőzésen 
szintén papírforma szerinti eredmény szüle-
tett, miután a répcelaki fiatalok 7-0 arányban 
múlták felül riválisukat. Az előttünk lévő hóna-
pokban a sorsolás szeszélye folytán mindössze 
4 alkalommal láthatjuk itthon a labdarúgókat, 
akikre nem kevesebb, mint 9 idegenbeli mérkő-
zés vár a folytatásban. A bajnokságtól a tavaszi 
rajt előtt visszalépett a már korábban is ezer seb-
ből vérző Kemenesmagasi SE (az együttes őszi 
eredményeit – sokakat meglepve, egy új sza-
bályra hivatkozva – törölték, ami a Répcelakot 
sajnos egyértelműen hátrányosan érintette), így 
az edzőmérkőzéseken vegyesen szereplő, nagy 
részben az őszi keretre épülő csapat (2 távozó, 
illetve 2 érkező jelentette a mozgást a holtsze-
zonban) 14 riválisával veszi fel a küzdelmet. Cél 
a dobogó (a tabellán jelenleg a 3. pozíciót fog-
laljuk el, a hátrányunk 3 pont a listavezetőtől), 
illetve a minél fényesebb érem, így természete-
sen a bajnoki arany megszerzéséről sem mon-
dott még le a fiatal együttes.
Női kézilabdásaink február utolsó hétvégéjén 
vágtak bele a Győr-Moson-Sopron megyei 
II. osztályú bajnokság második szakaszába, 
és azonnal győzelemmel nyitottak, miután a 
hazai „katlanban”, a répcelaki iskola tornacsar-
nokában, egy végsőkig kiélezett összecsapáson 
múlták felül 27-26 arányban a Lébényt. Az 
értékes győzelemmel újabb lépést tett a Turai 
László szakosztályvezető, valamint Mészá-
ros-Varga Brigitta edző által irányított, szép 
számú szurkolót a háta mögött tudó gárda a 
vágyként megjelölt dobogó irányába.

Gallen Ervin
elnökségi tag A Répcelaki SE új elnöksége
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A RÉPCELAKI SE 
KÜLDÖTTGYÛLÉSE
Beszámoló és tisztújító küldöttgyűlést tartott 
a közelmúltban a Répcelaki Sportegyesület. 
Az elmúlt időszak eredményeiről, történése-
iről Haraszthy István ügyvezető elnök tartott 
részletes értékelést. Eszerint a beszámolási 
időszakban a sikerek domináltak a 3 szakosz-
tályt működtető egyesületnél. A labdarúgók 
csupán az átszervezés miatt kerültek az NB 
III-ból a megyei I. osztályba, ahol stabilan 
dobogós helyen állnak. Kiemelkedő a férfi 
tekecsapat teljesítménye: feljutás a Szuper-
ligába, ott 4. hely, majd 2 bronzérem, s az 
európai NBC Kupában legutóbb 25 csapat 
közül 3. hely. Nem mellékesen, 2013-ban és 
2014-ben Vas megye 2. legjobb együttesének 
választották őket. Kár, hogy a kézilabdacsapa-
tok időközben megszűntek, de öröm, hogy 
a női kézilabdások újjászerveződtek, s előre 
lépkedtek a tabellán. Az egyesületnél komoly 
szinten áll az utánpótlás-nevelés.

Választásra is sor került. A leköszönő, a 
tisztséget tovább nem vállaló ügyvezető elnö-
köt az SE Elnöksége mellett az önkormányzat 
nevében Szabó József polgármester és Szalainé 
Kutasi Ildikó képviselő köszöntötte. Harasz-
thy István 7,5 évig töltötte be ezt a funkciót. 
Vezetése alatt, a fenti eredményeken túl, 4 sá-
vossá bővült a tekepálya, s megépült a futball-
pálya fedett lelátója. Haraszthy úr tevékenysé-
gét az elmúlt években Vas Megye Sportjáért 
és Vas Megye Tekesportjáért kitüntetéssel is 
elismerték. A sportegyesület új ügyvezető 
elnöke a répcelaki, több NB I-es klubban is 
foglalkoztatott kapus, Németh Gábor lett. 
Az elnökségbe zömében új tagok kerültek, 
míg társadalmi elnöknek továbbra is Molnár 
Árpádot választották meg. Komoly és felelős-
ségteljes munka vár az új elnökségre is, hiszen 
feszes pénzgazdálkodás mellett szeretnék az 
eddigi eredményeket, sikereket megőrizni, 
netán túlszárnyalni, s az egyesület szolgáltató 
képességét erősíteni. Az elnökség tagjai: Né-
meth Gábor ügyvezető elnök, Molnár Árpád 
társadalmi elnök, dr. Bogdán Olivér, Gallen 
Ervin, Horváth Béla, Kiss Zsolt, Nagy László.

A számvizsgáló bizottság tagjai: Varga 
István elnök, Némethné Pintér Mariann, 
Turainé Novák Gyöngyi.

Molnár Árpád társadalmi elnök
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A palántanevelés alapja a jó minőségű vető-
mag és a tiszta, fertőzésmentes palántaföld. 
A zöldségnövények magját csak kiváló 
minőségű, fertőzésmentes szaporítóföldbe 
szabad elvetni! Vásárolhatunk kész palán-
taföldet, de kizárólag olyat vegyünk, amit 
kifejezetten erre a célra gyártottak, és ezt rá 
is írták. Fontos, hogy a palántaföld finom-
szemcsés szerkezetű, jó vízvezető képességű 
legyen. Ha tőzegalapú földkeveréket hasz-
nálunk, célszerű előbb átszitálni, és mosott 
folyami homokkal keverni.

Ha magunk készítjük a vetőföldet, 
akkor homok és rostált tőzeg 1:1 arányú 
keverékébe vessünk. Soha ne használjunk 
kerti földet, mert az nagy mennyiségben 
tartalmazhat kártevőket, kórokozókat, 
gyommagvakat. Valamivel biztonságo-
sabb az átrostált komposztföld, de nagy 
biztonsággal ez is csak fertőtlenítés után 
használható föl. Ehhez a közeget terítsük 
szét vékonyan, használaton kívüli gáztep-
siben. Nedvesítsük be, és egy órára helyez-
zük 100 C-fokra hevített sütőbe. A forró 
gőzben elpusztulnak a gyommagvak és 
a talajlakó kórokozó gombák szaporító-
képletei, illetve a talajlakó fonálférgek, és 
egyéb szabad szemmel nem látható káro-
sítók. Hagyjuk a földet kihűlni, és csak 
azután töltsük bele tiszta palántatálcába.

A tápanyagigényesebb paprika, para-
dicsom, uborka és dinnye neveléséhez a 
közeghez magas foszfortartalmú tartós ha-
tású műtrágyát is adhatunk 2-3 gramm/
dm3 (liter) mennyiségben. Ez segíti a 
gyökérképzést, nem perzseli a fejlődő 
gyökereket, mert nem dúsul föl hirtelen a 
talajban. A saláta- és káposztaféléknél ez 
az adag kisebb, 1-2 gramm/dm3 (liter) 
legyen, komposztált szarvasmarhatrágyát 
tartalmazó földkeveréknél a műtrágya el-
hagyható. Van olyan palántaföld, amibe 
már előre bekeverték a tartós műtrágyát. 
A palántaföldet nagyméretű, 10-12 literes 

PALÁNTANEVELÉS: TISZTA KÖZEG, TALPMELEG ÉS SOK FÉNY
Március végén jön el az ideje me-
legigényes zöldségfélék, a paprika, 
paradicsom, tojásgyümölcs palán-
tanevelésének. Így május végén erős, 
edzett növényeket ültethetünk sza-
badföldbe vagy egy hónappal koráb-
ban üvegházba, fóliába.

vödörben keverjük meg, a hozzávalókat 
lehetőleg pontosan mérjük ki. Különösen 
a műtrágya adagjára figyeljünk oda. Ha 
jól előkészített talajba vetünk, palántakor-
ban tápoldatozni ne kell.

A kiválasztott fajta vetőmagját többsej-
tes palántatálcába vagy kilyukasztott aljú 
tejfölös poharakba töltött közegben vessük 
el. Ha használt tálcába vetünk, fertőtlenít-
sük ki hipóoldattal, majd alaposan öblítsük 
ki, hogy ne maradjon rajta vegyszer. Szárít-
suk meg, és csak ezt követően töltsük meg 
földdel. A föld és a tálca alapos fertőtlení-
tésére különösen ügyeljünk akkor, ha saját 
magfogásból származó csávázatlan vagy bio 
vetőmagot vetünk. Kiváló palántatálcát 
készíthetünk papír tojástartó dobozból. A 
zöldségek mellett elvethetjük benne az egy-
nyári fűszernövények, például a majoránna, 
a borsfű, a levélpetrezselyem és a bazsalikom 
magját. Magvetés előtt a közeget jól öntöz-
zük be, hogy tömődjön. A tálca lyukaiba 
(sejtjeibe) 2-2 szem mag kerüljön, nagyobb 
edénybe akár 3-4 magot is számolhatunk. 
A magvakat 2-3 centi vastagon takarjuk 
ugyanezzel a laza földdel vagy homokkal, de 
erre már ne öntsünk vizet, hogy a gyenge 
csíra könnyebben kibújhasson. A lyugga-
tott aljú palántatálcákat, poharakat helyez-
zük tálcára, ami fölfogja az elcsurgó öntöző-
vizet. Kaphatók átlátszó tetővel rendelkező 
palántanevelő mini növényházak is. Vethe-
tünk tőzegcserépbe is, amiből a kiültetéshez 
nem kell kivennünk a növényt.

A melegigényes növények csírázásá-
hoz is egyenletes melegre, talpmelegre 
van szükség. Éppen ezért kiváló hely az 
enyhén fűtött konvektor vagy radiátor 

teteje, amelyek rendszerint az ablak alatt 
vannak, így kellő fény is éri a növényeket. 
Csírázásig 30-32 C-fokos talajhőmérsékle-
tet tartsunk, de ne hagyjuk, hogy a közeg 
kiszáradjon, lehetőleg alulról öntözzünk. 
Szikleveles korban elegendő a 17-20 C-fo-
kos hőmérséklet is, viszont ekkor már sok 
fényre is szükségük van a palántáknak. Eb-
ben a fejlődési szakaszban mérsékeljük az 
öntözést, hogy megelőzzük a palántadőlést 
okozó mikroszervezetek felszaporodását.

A palántadőlés betegségének tünetei 
a csíranövények kelése után, a szikleveles 
kortól a 4-6 leveles palántakorig tapasztal-
hatók. A palánták gyökérnyaki része üveges 
lesz, elvékonyodik, meggyengül, a kis nö-
vénykék a talajra borulnak, a szártő barnán 
elhal. A palántapusztulás foltokban alakul 
ki. A betegséget több kórokozó gomba 
okozza, a csírázásra kedvezőtlen alacsony 
hőmérséklet, a talaj túlzott nedvességtartal-
ma, és ennek következtében kialakult leve-
gőtlensége rásegít a baj kialakulására.

A zöldségpalánták nagy fényigényét 
lakásban nagyon nehéz kielégíteni, ezért 
igyekezzünk a legvilágosabb helyet meg-
keresni a számukra. Amikor a lombleve-
lek is kifejlődtek, 20-22 fokot tartsunk, és 
mind több vizet adjunk. A vetést ne sies-
sük el, mert a lakásban megnyúlt, gyenge 
palánták kiültetés után nehezen indulnak 
fejlődésnek, könnyen megtámadják őket a 
kórokozók.

Kiültetés előtt eddzük a palántákat: 
napközben egy-egy órára, majd fokoza-
tosan mind hosszabb időre helyezzük ki a 
növényeket végső helyük közelébe.

Pap Edina

1521. évfolyam 1. szám 2015. március



RÉPCELAKI ESEMÉNYEK KÉPEKBEN

2015. 03.13. – Március 15-i ünnepség  Fotó: Boros András2015. 03. 04. – Papírszínház előadás a Csiga csoporttal Fotó Boros András

2015. 02. 17. – Nyugdíjas farsang Fotó: Varga Ákos 2015. 02. 25. – Répcelaki Szabadegyetem Fotó: Garas Kálmán

2015. 02. 11. – Sikersztori Bayern módra – 2012-2014.  Fotó Varga Ákos

2015. 03. 04. – Dallos László fotóművész kiállítása Fotó: Garas Kálmán2015. 03. 04. – Baba-mama klub Fotó: Varga Ákos

2015. 02. 11. – Közmeghallgatás Fotó: Varga Ákos
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