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Talán ez a Tamási Árontól vett idézet 
is lehetne mottója a szeptember 26-i 
szombat délutáni „Itthon vagy Rép-
celak – A Mi Napunk!” rendezvény-
nek. Otthon lenni, itthon. Töltsünk 
együtt egy közös napot ami csak a 
miénk, répcelakiaké. Nem lesznek 
meghívott fellépők, nem hívunk 
vendégeket (megtesszük ezt 
máskor, többször is az év fo-
lyamán). Mutassuk meg egy 
kicsit magunkat magunknak! 
Közben pedig bepótolhatjuk 
az elmaradt beszélgetéseket, 
együtt örülhetünk, tapsolha-
tunk, szurkolhatunk az ut-
cabelinknek, barátnak, vagy 
csak egy futó ismerősünknek 
„produkcióik” láttán vagy aktív 
részesévé válhatunk valamelyik ese-
ménynek. A lényeg az, hogy együtt le-
gyünk. Kicsik és nagyok, vallásosak és 
ateisták, jobb és bal oldaliak, tősgyöke-
resek és „bevándorlók” … Hiszen van 
egy közös kötelékünk, valamennyien 
itthon vagyunk, itt Répcelakon, közel 
2700-an. Sok közös gonddal, öröm-
mel, megoldásra váró feladattal, és 
lokálpatrióta büszkeséggel. Ez az első 

próbálkozásunk. Csak rajtunk múlik, 
hogy sikeres lesz-e. Rossz idő esetén 
a programok nagy része a művelődési 
házban kerül megrendezésre. A szer-
vezők lelkesen készülnek, sok remek 
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ötlet elhangzott, és sokan jelezték 
részvételüket. Egyesületeink, külön-
böző együtteseink, a művészeti iskolá-
sok, egyházaink, sportolóink és lelkes 
„amatőrök” töltik meg programmal a 
délutánt és az estét. Terveink szerint 
egy zsíros kenyeres össznépi bulival és 

tábortűzzel zárjuk a napot. „A Mi 
Napunkat”.

… és a programcímekben 
játszunk egy kicsit városunk 
nevével RépceLak-kal. Hiszen 
lesz FutaLak, MegmutatLak, 
TáncoltatLak, BemutatLak, 
KínálLak … és még sok Lak. 
A gyerekek lovagolhatnak pó-
nilovon, mászhatnak a tűzol-
tóautókra, lesz közös lufiere-

getés és reményeink szerint sok 
nevetés és mosoly.
Kedves Répcelakiak!
A szervezők nevében is tisztelettel 

hívunk és várunk mindenkit! Szerez-
zünk egy szép délutánt és estét ma-
gunk, magunknak!

Hiszen szeretettel várLak!
Barátsággal:
 Szabó József

polgármester
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ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓBAN 
NEM RÉSZESÜLT TELEPÜLÉSI 
ÖNKORMÁNYZATOK 
TÁMOGATÁSA

Az állam több lépcsőben 1300 milliárd 
forint értékben vállalta át a megyei és 
főképpen a települési önkormányzatok 
adósságállományát. A mintegy 3200 te-
lepülésből 1176 nem részesült az adós-
ságok átvállalásában. Többségük méreté-
ből fakadóan nem tudott hitelt felvenni, 
de előfordultak olyanok is, amelyek fe-
lelősen gazdálkodtak, mint Répcelak 
városa is, aki nem hogy adósságot nem 
halmozott fel, de tartalékkerettel is ren-
delkezik. A kormány döntött arról, hogy 
négy év alatt, egyenlő részletekben, ösz-
szesen 50 milliárd forint támogatást ad 
az adósságkonszolidációban részt nem 
vett 1176 településnek. Répcelak város 
a 2678 fő lakosságszámával 44 millió Ft 
támogatást igényelhet.
Répcelak Város Önkormányzata ebből 
az összegből egyik célként a Radó-ház 
megvásárlása mellett döntött, kultu-
rális célú hasznosításra. Tette azért is, 
mert különös gondot fordít a város te-
lepülésképének kialakítására, illetve az 
épített környezet értékeinek megóvásá-
ra. A település működéséért, arculatá-
ért felelős önkormányzat, nem hagyja 
figyelmen kívül a Radó-ház település-
képet rontó állapotát, így jutott arra az 
elhatározásra, hogy támogatás felhasz-
nálásával megvásárolja az ingatlant. 
Az épület továbbhasznosítása, annak 
leromlott állapota miatt egyelőre nem 
lehetséges. Felújítása szükséges, me-
lyet a műemlékvédelmi előírásoknak 
megfelelően kell elvégezni. Az ingat-
lan megszerzéséhez az önkormányzat 
számára tehát elsődlegesen a rendezett 
városkép megteremtése, illetve a kultu-
rális hasznosítás célja fűződik. 
Az önkormányzat a támogatási keret 
felhasználásának második céljaként 
a Bölcsőde és Idősek Klubja épülete 
energetikai rekonstrukcióját és akadály-

mentesítését tűzte ki. A tervek szerint 
az épület külső homlokzati szigetelé-
se, padlásszigetelése, nyílászáró-cseréje, 
használati meleg víz előállításához nap-
kollektorok elhelyezése valósulna meg, 
összekapcsolva a fűtési rendszerrel, a 
rendszer korszerűsítése után, mely kazán 
és szerelvények cseréjével jár. Az akadály-
mentesítés a bölcsőde bejáratát, a gazda-
sági bejáratot és az idősek klubja bejára-
tát érinti. Támogatás esetén felújításra 
kerül az intézmény teraszainak burkolata 
és a korlátja is.

KÖZÖS BERUHÁZÁS  
AZ ISKOLÁBAN

Megkezdődött a tanév. A diákok az új 
tanév indulásának lendületével ismét 
birtokba vették a Móra iskolát. Nem is 
gondolva arra, hogy a háttérben szorgos 
munka folyik, hogy az iskola egy kis ré-
sze ismét felújításra kerüljön. Igen, csak 
egy kis része, mert az épület méretéből 
és állapotából adódóan több száz millió 
forint sem lenne elég, ha azt szeretnénk, 
hogy gyermekeink egy korszerű a mai 
kor igényeinek megfelelő színvonalú fel-
újított iskolába járhassanak. 
2013. január 1-től az állam gondoskodik 
a köznevelési alapfeladatok ellátásáról, 
így az önkormányzat tulajdonában álló 
épület tekintetében a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KLIK) vette 
át fenntartói jogokat és kötelezettsége-
ket, és ingyenesen a vagyonkezelésébe 
is került. Ez azt jelenti, hogy az épület 
tekintetében a felújítási és a karbantartá-
si feladatokat is a KLIK látja el. Ennek 
ellenére Répcelak Város Önkormányza-
ta a 2015. évi költségvetésében 5 millió 
forintot biztosított az iskola D épület 2 
emeleti vizesblokkjának a felújítására. Az 
iskolával történt egyeztetés alapján a ve-
zetőség úgy döntött, hogy nem aprózza 
el a felújítást és az emeleti vizes blokkot 
teljes körűen felújítja. 
Döntésüket a látottak alapozták meg és 
nem kell mondanom, hogy egy városi is-
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kolában, mely kisebb térségi szerepet tölt 
be, a 21. században nem olyan körülmé-
nyek között szeretnénk látni gyermeke-
inket, ahol az elavult berendezések, a fel-
töredezett járólap, a kitört ajtók fogadják 
őket.  A gyermekek 8 évet töltenek az is-
kolában, és az itt látottak, a környezetük 
milyensége nagyban befolyásolja jövőbe-
ni igényszintjüket. 
A felújítási munkák viszont meghaladják 
a rendelkezésre álló összeget. A további 
költségek fedezetére KLIK-kel tárgyalá-
sok indultak, melynek eredményeképp 
közel 1,4 millió forintot vállalt a ren-
delkezésre álló kereten felül. A költség-
megosztási megállapodás szeptember 2-i 
dátummal aláírásra került, így a Horváth 
Bau Építési Vállalkozással megköthető a 
vállalkozási szerződés is, és indulhat a ki-
vitelezés. Az iskola, az önkormányzat és 
a kivitelező közösen jelölik ki a felújítás 
idejét, hogy az iskolaidőszakban a tanítá-
si munkát minél kevésbé zavarva történ-
jenek a munkálatok. 
Kedves Iskolások! Ez úton is kérjük tü-
relmeteket az esetleges kellemetlenségek 
miatt, mert ha elkészül a felújítás, bizto-
sak vagyunk benne, hogy örömmel ve-
szitek birtokba az új vizesblokkot.

ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYEK  
A KÖZNEVELÉSBEN

2015. szeptember 1-én lépett hatályba 
a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az 
ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekét-
keztetés kiterjesztése érdekében történő 
módosítása.
A gyermekétkeztetés során ingyenes 
étkezést kell biztosítani az óvodai és 
bölcsődei nevelésben részesülő gyermek 
után, ha:
1. rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
olyan családban él, amelyben tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel-
nek,
3. olyan családban él, amelyben három 
vagy több gyermeket nevelnek,
4. olyan családban él, amelyben a szülő 
nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg a 
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kötelező legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett összegének 130%-át [2015. év-
ben a 89 408 Ft-ot], vagy
5. nevelésbe vették.
A kedvezmény igénybevételéhez nyi-
latkozatot kell az intézmény vezető-
jéhez benyújtani a bölcsődei ellátás-
ban vagy óvodai nevelésben részesülő 
gyermek után. A nyilatkozat átvehető 
a bölcsődében illetve az óvodában. Bő-
vebb információt az intézményvezetők 
nyújtanak.

EBOLTÁS ÉS TOVÁBBI 
LÉPÉSEK A KÖZTERÜLETEINK 
TISZTASÁGÁÉRT

Az ebek veszettség elleni oltása és a féreg-
telenítése minden 3 hónaposnál idősebb 
ebnek kötelező. Veszettségoltást csak 
mikrochippel megjelölt kutya kaphat.
A szervezett oltás időpontjai:
2015. október 7. (szerda) 8.00–10.00 
óráig és 14.00–15.00 óráig
Helye: Répcelak, művelődési ház mö-
götti parkoló
A pótoltás ideje:
2015. október 12. (hétfő) 15.00–16.00 
Helye: Répcelak, művelődési ház mö-
götti parkoló
Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a fő-
téren a kutyapiszok gyűjtésére külön 
edény kerül kihelyezésre. Megkérjük a 
főtéren kutyát sétáltatókat, hogy az ál-
taluk összeszedett kutyapiszkot az erre a 
célra rendszeresített gyűjtőedénybe he-
lyezzék el.
A szabálysértésekről, a szabálysértési el-
járásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
196. §-a alapján, aki a felügyelete alatt 
lévő állat (kutya, ló stb.) által a közterü-
leten okozott szennyezés megszünteté-
séről nem gondoskodik, szabálysértést 
követ el.
A szabálysértés miatt indult eljárás során 
az állat tulajdonosa pénzbírsággal is bün-
tethető. A pénzbírság legalacsonyabb 
összege ötezer forint, legmagasabb össze-
ge százötvenezer forint.
Kérjük az állattartókat, hogy az állata-
ik által okozott közterületi szennyezést 
szüntessék meg.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁS  
A HÁZIORVOSI ELLÁTÁSBAN

Változás állt be a dr. Szalay István főorvos 
úr által működtetett POT-EST Egész-
ségügyi Kft. háziorvosi ellátásában. A II. 
számú orvosi körzetben a főorvos úr 
mellett alkalmazott orvosként megkezdte 
a rendelését 2015. szeptember 1-től dr. 
Somogyi Szilvia háziorvostan szakorvos. 
A betegek változatlan rendelési időben 
találkozhatnak a doktornővel illetve a 
foglalkozás egészségügyi és alkalmassági 
vizsgálatok alkalmával dr. Szalay István 
főorvos úrral. 
Hétfő: 8.00–12.00
Kedd: 14.00–17.00
Szerda: 8.00–12.00
Csütörtök: 8.00–12.00
Péntek: 8.00–12.00
Autóvezetési alkalmassági vizsgálat:
Hétfő, Csütörtök, Péntek 10.00–11.00

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
Szeptember 1-én hatályba lépett a ter-
mészetes személyek adósságrendezéséről 
szóló 2015. évi CV. törvény. Az adósság-
rendezési eljárást egyelőre azok az adósok 
kezdeményezhetik, akiknek az otthona 
veszélyben van, 2016 őszétől azonban 
minden eladósodott személy, aki megfe-
lel a jogszabályi feltételeknek.
Magáncsődvédelmet az kezdeményez-
het, akinek vagyona és törlesztésre for-
dítható jövedelme van, de az nem elég 
adóssága törlesztésére. A lehetőséggel 
azok élhetnek, akiknek az összes tar-
tozása legalább 2 millió, de legfeljebb 
60 millió forint, tartozásuk meghaladja 
vagyonuk értékét, de nem több annak 
duplájánál, és van legalább egy olyan 
tartozásuk, amely három hónapja le-
járt, és összege meghaladja a félmillió 
forintot.
A magáncsőd jogintézménye bíróságon 
kívüli és bírósági eljárásra egyaránt le-
hetőséget ad.
Az Igazságügyi Minisztérium hát-
térintézménye, az Igazságügyi Hivatal, 
amely egyben a Családi Csődvédelmi 
Szolgálatok központi szerve, elindítot-
ta a hivatalos kommunikációt szolgáló 
honlapot www.csodvedelem.gov.hu 
címen. A honlapon az adósságrende-
zési eljárás kezdeményezéséhez, a hi-

telező bankoknál történő elindításhoz 
szükséges legfontosabb információk 
találhatók, valamint innen tájékozód-
hatnak az érdeklődők az eljárás két fő 
részének, a bíróságon kívüli és a bírósá-
gi adósságrendezési eljárási szakasznak 
a fontosabb jellemzőiről. A honlapról 
tölthető le az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezéséhez szükséges űrlapcso-
mag is, valamint a kitöltési tájékoztató. 
Ezt a nyomtatványcsomagot a pénzügyi 
intézmények is elérhetővé teszik a hitel-
adósaik számára, továbbá beszerezhető 
a Családi Csődvédelmi Szolgálatok te-
rületi szerveinél, illetve a megyei és fő-
városi kormányhivataloknál is. 
Elérhetőségek:
IGAZSÁGÜGYI HIVATAL
Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 
135.
Postai cím: 1439 Budapest, Pf. 663.
CSALÁDI CSŐDVÉDELMI  
SZOLGÁLAT Központi cím:
Vas Megyei Kormányhivatal Gyámügyi 
és Igazságügyi Főosztály
9700 Szombathely Széll K. u. 54. 
Tel: 06 94/514-640; 06 94/514-642;  
06 94/512-625 

INGYENES JOGSEGÉLY 
PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEK 
ESETÉN

Különleges jogsegélyszolgálatot mű-
ködtet egy alapítvány Magyarországon: 
azoknak nyújt ingyenes jogi segítséget, 
akiket pszichiátriai osztályon vagy inté-
zetben ért sérelem vagy visszaélés. 
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jo-
gokért Alapítvány, amely 1994 óta mű-
ködik Magyarországon, a pszichiátriá-
kon történő visszaélések széles skálájával 
találkozik: sajnos gyakoriak a kényszer-
kezelések, a túlgyógyszerezések, az indo-
kolatlan fizikai kényszerítések, és bizony 
még ma is elektrosokkolnak embereket. 
Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei 
fordultak a jogvédő alapítványhoz, és 
nagyon sok esetben sikerült nekik haté-
kony segítséget vagy jogi kompenzációt 
nyújtani.
Egy alkalommal egy nő kereste fel az 
alapítványt, akit férje egy pszichiáter 
segítségével, akarata ellenére, jogtalanul 
szállíttatott pszichiátriára. 



HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Dobrovics Ferenc
Molnár László

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Takács Péter és Kocsis Tamara Orsolya
Tatai Ádám és Gömböcz Julianna
Sipos Gyula és Nagy Anita Ilona
Sándor Ádám és Péter Bettina

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Graszl Károly és Molnár Lia  
fia Bence

Kovács László és Lukács Zita  
fia Kornél

Nagy István és Hujber Erika  
fia Marcell István

Németh János és Horváth Anita  
fia Gergő

Szalai Balázs és Horváth Kitti  
leánya Lilien

ANYAKÖNYVI HÍREK
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A jogvédő szervezet segítségével jogi el-
járás indult, melynek következtében a 
bíróság a panaszosnak 700 000 forint 
kártérítést ítélt meg.
Egy másik esetben egy nő az alapítványt 
azzal kereste meg, hogy édesanyja kis 
híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszere-
zésbe” egy vidéki kórházban; életét csak 
a családtagok közbeavatkozása és a gyors 
orvosi segítség mentette meg. Az alapít-
vány munkájának köszönhetően előbb 
az Orvosi Kamara marasztalta el, majd 
a büntető bíróság is bűnösnek találta és 
elítélte a visszaélést elkövető pszichiátert.
A feltárt problémákról a törvényhozókat 
és a nyilvánosságot rendszeresen tájé-
koztatja kiadványokkal, újságcikkekkel, 
tévéműsorokban és kiállítások szervezé-
sével az emberi jogvédő alapítvány.
Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem 
korlátozódnak csupán Magyarországra, 
úgy a jogvédő szervezet is nemzetközileg 
működik, Los Angeles-i székhellyel. Az 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jo-
gokért (CCHR) nemzetközi nonprofit 
szervezetét 1969-ben alapították, abban 
az időben, amikor a pszichiátriai kezeltek 
a társadalmak meglehetősen elfeledett 
rétegét jelentették.
Az élet igazolta, hogy a CCHR munkája 
létfontosságú az egész világon: e nemzet-
közi nonprofit szervezet segített leleplez-
ni a dél-afrikai pszichiátriai rabszolgatá-
borokat, ahol az apartheid idején fekete 
páciensek tízezreit dolgoztatták rabszol-
gaként – s mindezt a pszichiáterek „ipari 
terápiának” nevezték. Olaszországban 
kormányzati hivatalnokokkal és parla-
menti képviselőkkel együtt a CCHR 
olaszországi szervezete vizsgálatokat vég-
zett az ország koncentrációs táborokra 
emlékeztető pszichiátriai intézeteiben, 
ami számos intézmény bezárását ered-
ményezte. Kaliforniában a CCHR érte 
el 1976-ban, hogy a pácienseket az elekt-
rosokk-kezelést megelőzően kötelezően 
tájékoztassák a kezelésről, és csak az illető 
beleegyezésével hajthassák végre azt. Mi-
után nemzetközi precedenst teremtett, 
ezt a szabályozást a világ sok más orszá-
gában szintén elfogadták.
Ha családtagja, barátja, ismerőse pszichi-
átriai visszaélések vagy félrekezelés áldo-
zata lett, vagy bármilyen sérelmet kellett 

GRATULÁLUNK!
Ötven éve végzett a Soproni Óvónő-
képző Intézet tanulójaként Németh 
Gyuláné Lórántffy Mária, aki au-
gusztus 28-án vehette át Sopronban 
az aranydiplomáját. 

elszenvednie pszichiátrián, az alapítványt 
alábbi elérhetőségeken keresheti meg:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért
Telefon: 06 1/342-6355 
Mobil: 06 70/330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu
Az alapítvány minden információt bizal-
masan kezel.

A DUÁLIS 
GÉPÉSZMÉRNÖKKÉPZÉS 
BIZTOS JÖVÕ A FIATALOKNAK

Új korszak nyílt a Nyugat-magyar-
országi Egyetem életében: elindult a 
szombathelyi gépészmérnökképzés. 
A tanévnyitó után rendezett aláírási 
ceremónián a partnercégek képviselői 
aláírták az együttműködési szerződést 
a hallgatókkal. A felvett 80 hallgatóból 
25 a hagyományos BSc, 55 a duális kép-
zésben vesz részt. 2015. szeptemberében 
induló duális gépészmérnökképzés az 
egyetem és az iparvállalatok hatékony 
együttműködését teremti meg. A korsze-
rű, piaci igényekhez igazodó képzésnek 
nem volt előzménye Szombathelyen. 
Elindítása igazodik ahhoz az országos tö-
rekvéshez, amely a műszaki képzéseknek 
elsőséget ad. Idén ősszel 21 felsőoktatá-
si intézmény indít duális képzést, több 
mint 350 vállalattal kötöttek szerződést 
az egyetemek, főiskolák. 
A szombathelyi egyetemi képzés kilenc 
partnercéggel – BPW, iQor, Delphi, 
TDK-Epcos, LUK, Opel, Uniriv Kft., 
Roto Elzett Certa Kft., IMS Conncetor 
Systems Kft. – működik együtt, amely 
vállalatok vezetői is fontosnak látták, 
hogy a hallgatókkal ünnepélyes körül-
mények között írják alá a szerződést, hi-
szen érdekeik mostantól összekapcsolód-
nak. A gépészmérnök hallgatók képzési 
idejük felét az egyetem gépészmérnök 
BSc programjában töltik, a másik felét 
azoknál a cégeknél, ahol elméleti ismere-
teiket alkalmazhatják, technológiákat ta-
nulhatnak, valós problémákat oldhatnak 
meg. A szemeszterek során az elméleti és 
a gyakorlati képzési időszakok tervezett 
rend szerint váltják egymást. Így olyan 
szakemberek kerülnek ki az egyetemről, 
akik azonnal képesek az aktív termelő 

munkára, hiszen a partnercégek profiljá-
nak megfelelő technológiákat már elsajá-
tították. A gyakorlatorientált képzésben 
résztvevők havonta a minimálbér 60 
százalékának megfelelő pénzösszegű tá-
mogatást kapnak, az oklevél megszerzé-
se után pedig alkalmazza őket a vállalat, 
amelyhez most szerződtek. A duális kép-
zés így minden szereplő számára nyertes 
helyzetet teremt: a hallgatók számára 
biztos megélhetést, az egyetem számá-
ra – a várhatóan növekvő érdeklődés és 
folyamatos diákutánpótlás révén – biztos 
jövőt, a cégeknek továbbfejlesztési lehe-
tőségeket biztosít. A szülők pedig abban 
lehetnek biztosak, hogy a gyerekeik jó 
kezekben vannak. 



Először egy kis „történelem”: a GYSEV 
Zrt. 2011-ben vette át Szombathely állo-
mást és a hozzá csatalakozó vonalak egy 
részét – többek között a Porpác–Répce-
lak–Csorna–Mosonszolnok vonalat is. 

A vasúttársaság 2012-ben bejelen-
tette, hogy nyertes pályázatának kö-
szönhetően villamosítják ezt a szakaszt 
– megvalósítva ezzel a környezetbarát 
vontatást és lerövidítve a menetidőt is. 
A munkálatok tavaly nyáron kezdődtek 

SZOMBATHELY-RÉPCELAK VONALBEJÁRÁS

A nyár folyamán elkészült a településünket érintő 16-os számú vasútvonal 
Porpác és Csorna közötti, mintegy 50 kilométeres szakaszán a villamosítás. 
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el a Csorna és Porpác közötti, több mint 
50 kilométeres rész kivitelezésével – ez a 
teljes vonal közel kétharmada. 

A projekt keretében több mint 1600 
tartóoszlopot állítottak, megtörténtek 
a felsővezetéki távvezérléshez szükséges 
fejlesztések, és kiépült a biztosítóberen-
dezési távvezérlő rendszer is.

A szakaszon 5 állomást – köztük 
városunk peronját – is jelentősen mo-
dernizáltak. Répcelakon 55 cm magas 

emeltperon készült, melyet térkővel borí-
tottak, emellett új esőbeállókat építettek, 
új szemetes edényeket helyeztek ki, meg-
valósult az akadálymenetes közlekedés, és 
korszerű térvilágítást is kiépítenek.

Informatikai fejlesztések is zajlottak: 
nyílt WiFi-t használhatnak az utazók, és 
mobil állomási utastájékoztató – a QR 
kód – segítségével tájékozódhatnak a vo-
natok valós idejű adatairól is.

Idén májusban megtörtént a próba-
menet, júniusban lezajlottak a zavartatá-
si és egyéb hatósági mérések, július 30-
án pedig megindult a villamos vontatás.

A projekt bekerülési költsége 11 
milliárd 375 millió forint, melynek 85 
százalékát uniós támogatásból, a fenn-
maradó részt pedig itthoni költségvetési 
forrásokból biztosították. 

kwinkler
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Az ősz olyan, mint váratlan vendég, ki
soha nem a legjobb pillanatba jön.
Kopogására a testünk összerezzen,
úgy érkezik, hogy alig köszön.

Örökké élveznénk ízeit a nyárnak.
Pamlagunkon, lustán heverünk.
Fürdőzünk a pár nap szabadságban,
a nap már hanyatlik, mikor felkelünk,

és hirtelen az Ősz szobánkba toppan.
Ijedten kapjuk fel elszórt köntösünk.
Az idillnek vége, a nyár illan,
viszi magával sok múló örömünk.

Kezdődik a tánc, a rohanás,
a nem várt találkozás az iskolával.
Pár hét csak és megszelídülünk,
kibékülünk Ősszel, és egymással.

Az ősz olyan, mint váratlan vendég, ki
ha nem is a legjobb pillanatba jön,
ajándékot hoz: bort és gyümölcsöt.
Megkönnyezzük, mikor elköszön.

Kondra Katalin

AZ ÔSZ OLYAN
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Régmúltunk fotóalbumaiból

1985-ös fénykép a Stauffer-féle Vilmos-kastélyról.



Izgalommal vártuk a jelentkezőket, s 
készítettük a programot, melyben se-
gítségünkre volt Dr. Bokányi Péter iro-
dalomtörténész. Végül egy nagyon jó, 
szakmai programunk iránt érdeklődő 
csapat, 18 fő vett részt a kiránduláson, 
melyhez ajándékul kellemes időt kap-
tunk. 

Idén is útra kelt a „fiatal” arató banda. 
Fentük a kaszát, a sarlót, készítettük a 
finom étket és az itókát. Színes, díszes 
felvonulást követően megérkeztünk a 
gyönyörű, aranysárga búzatábla szélé-
re. Jókedvűen szólt az arató nóta. Jó 
volt látni és a múltat idézve visszaem-
lékezni erre a nehéz és mégis nemes 
munkára. A kaszásunk hetvenkedik, de 
mégis szép egyenes tarlót hagyva maga 
után végezte a feladatát. A marokszedő 
lányok még csak 84 és 86 évesek vol-
tak. A begyakorlott mozdulatokat ők 
nem felejtették el, szívesen idézték a 
fiatal korukat.

KÔSZEGI SZAKMAI KIRÁNDULÁS

RÉPCELAKI NYUGDÍJASOK NYARA
„Búza, búza, búza, de szép tábla búza”

15 órakor érkeztünk Kőszegre a 
Chernel Kálmán Városi Könyvtár elé, s 
indultunk a Dr. Nagy László Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény (az egykori katonaiskola, Ottlik 
iskolája) épületegyüttesébe.

Szakmai program:
– Az iskola megtekintése, az Iskola 
a határon című könyv tartalmának 
megidézése
– Sgraffitós ház megtekintése a Ju-
risics téren
– Érkezés az Európa Házba. Tájé-
koztató a KRAFT projektről, a Ház 
megtekintése
– Séta a belvárosban. Kőszeg város 
építészeti értékeinek bemutatása
A kőszegi sétát, s a szakmai progra-

mot dr. Bokányi Péter irodalomtörté-
nész vezette. Ő kalauzolta a kis csapa-
tot a tőle megszokott kedves, figyelmes 

A tábla végén polgármesterünk fi-
nom arató pálinkával köszöntötte ban-
dáját, majd a jól megérdemelt falatozás 
következett. 

Sokan gratuláltak és dicsértek ben-
nünket e szép vállalkozásért. Köszönjük 

Dr. Bariska István nyugalmazott 
levéltáros Amiről a kőszegi képek 
mesélnek című nagysikerű előa-
dása adta az ötletet, hogy szakmai 
kirándulást szervezzünk Kőszegre. 
A kirándulásra szeretettel hívtuk 
és vártuk tagjainkat, támogatóin-
kat, segítőinket, rendezvényeink 
rendszeres látogatóit. Jeleztük, 
hogy a részvétel díjtalan, a költsé-
geket a Nyitott Tér KKE viseli.

Nagyon szép hagyomány Bükön, 
hogy minden nyáron megrende-
zik a kézi aratást bemutató ünne-
pet. Idén 25. alkalommal került 
sor erre a rendezvényre. Az is ha-
gyomány, hogy a répcelakiak is 
részt vesznek ezen a seregszemlén. 

módon. Jó felkészültséggel, hozzáértés-
sel, és jó humorral ismertette a szakmai 
tartalmakat. A program bemutatása 
során megidézte a múltat, láttuk a je-
lent, s képet kaptunk a jövő terveiből. 
Mindvégig érdeklődéssel hallgattuk. 
Vezetésével Kőszeget egy kicsit más-
képp láttuk. Olyan helyekre és ismere-
tekbe tekinthettünk be, melyekre egyé-
ni látogatásaink során nincs lehetőség.

A séta befejezéseként borkóstoló 
volt Jagodics Tamás borlovag pincéjé-
ben, ahol jóízű beszélgetéssel zártuk ezt 
a remek délutánt. A társaság kérése: jó 
lenne, ha a máskor is szerveznénk kul-
turális tartalmú szakmai kirándulást. 
Hát valóban jó lenne! Keressük a pénz-
ügyi fedezetet, a támogatókat.

Reméljük a kőszegi kirándulás nem 
az utolsó, hanem az első volt szakmai ki-
rándulásaink sorában! Nagy Ferencné

az elismerést, és már most készülünk a 
következő évre, ahol egy évvel öregeb-
ben, de annál nagyobb lelkesedéssel ka-
szálunk, markot szedünk és ünneplünk, 
míg erőnk, egészségünk engedi. 

Vizvárdy Tamásné
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Hatha jóga
Egy óra fizikai átmozgatás, fél óra re-
laxáció. 
Időpont: csütörtök 17.30–19.00. 
Részvételi díj: 1000,-Ft/alkalom. 
Vezeti: Fehér Virág jógaoktató
Jóga
Időpont: csütörtök 17.45–19.15
Részvételi díj:500,-Ft/alkalom
Vezeti: Fehér Istvánné
Aerobik
Időpont: kedd 18.00–19.00
csütörtök 18.00–19.00
Részvételi díj: 500,-Ft/óra
Vezeti: Király Anna aerobik-oktató
Zumba
Időpont: péntek 18.00–19.00
Részvételi díj:500,-Ft/óra
Vezeti: Király Anna aerobic-oktató
Gerinctorna
Időpont: csütörtök 18.00–19.00
Részvételi díj:500,-Ft/óra
Vezeti: Tóth-Szórádi Linda
Első alkalom: 2015. október 1.
Szövő szakkör
Időpont: kedd 15.00–17.00, csütörtök 
15.00 – 17.00. 
Részvételi díj: ingyenes
Vezeti: Szakács Józsefné
Fazekas szakkör
Időpont: Kéthetente szerda 17.00–
18.30. Részvételi díj: 500,-Ft (anyag-
költség). 
Vezeti: Budai Viktória fazekas
Első alkalom: 2015. szeptember 23.
Képzőművész kör
Időpont: szerda 15.00–17.00. 
Részvételi díj: ingyenes. 
Vezeti: Jagadics Mónika
Tőzike foltvarró csoport
Időpont: A hónap utolsó péntekén 
17.00-től. 
Részvételi díj: ingyenes
Vezeti: Skultétyné Szabó Erika
Haladó foltvarró tanfolyam
Időpont:Havonta 2 alkalommal, szer-
dán 17.00-től
Információ: 
Nyitray Klára: 20/926-4306, 
Skultétyné Szabó Erika: 20/204-6862

A RÉPCELAKI MÛVELÔDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR 
PROGRAMAJÁNLÓJA 2015/2016

Felnőtt játszóház
Kreatív kézműves foglalkozás felnőt-
teknek. Időpont:Havonta 1 alkalom-
mal szombaton 15.00-től
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom
2015. október 17.
Sakkszakkör
Gyermekeknek és felnőtteknek. Idő-
pont: szombat 9.30–11.30. Részvételi 
díj: ingyenes. Vezeti: Szabó István
Baba-mama klub
3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek
Időpont: kéthetente szerdán 17.00–
18.00. Részvételi díj:ingyenes
Vezeti: Kámán-Németh Martina
Minden kisgyermekes családot szere-
tettel várunk!
Hip-hop tánc
Az Energie Dance Team órái
Iskolásoknak: csütörtök 15.00–16.00
Óvodásoknak: csütörtök 16.00–17.00
Részvételi díj: 2800,-Ft/hó
Információ, jelentkezés: 
0630/393-3583. Oktató: Prán Cintia
Néptánc
Gyermekeknek. Vezeti: Spiegel Zoltán 
néptáncoktató. Időpont: egyeztetés alatt
Nyugdíjas klub
Időpont: kéthetente keddenként 16.30
Vezeti: Szórádi Enikő
Ifjúsági klub
Időpont: péntek 17.00–22.00
Vezeti: Böcskör Szabina
Filmklub
Időpont: havonta egy alkalommal 
szombaton. Délelőtt 10.30 órakor 
mese-, este 18.00 órakor filmvetítés.
Időpont és műsor a Répce TV képújság-
jában és a www.mok.repcelak.hu honla-
pon található.
Nyugdíjas klub kórusa
Időpont: szombat 13.30. 
Vezeti: Biczó Gábor
Gitároktatás
– 7 éves kortól
– egyéni és csoportos foglalkozások
– hangszerkezelési technikák
Első megbeszélés, órabeosztás:
2015. szeptember 26-án 11.00 órakor
Oktató: Volentér Tamás

60 órás angol nyelvtanfolyamok
Csoportok: Kezdő, haladó, nyelvvizsgára 
felkészítő. Időpont: kedd vagy csütörtök 
18.00–19.30. 
Részvételi díj: 900,- Ft/óra. 
Vezeti: Sztastyik Hajnalka
Jelentkezés: október 1-én 17.00. A nyelv-
vizsgára felkészítő órák időpontja: meg-
beszélés szerint.
60 órás német nyelvtanfolyamok
Csoportok: Kezdő, középhaladó. 
Időpont: kedd vagy szerda. 
Részvételi díj: 900,-Ft /óra. 
Vezeti: Szabó István. 
Jelentkezés: október 1-én 18.00. 

Répcelaki lakosok nyelvtanfolyamon való 
részvételét Répcelak Város Önkormány-
zata a részvételi díj 50 %-val támogatja.

Információ, elérhetőség:
Répcelaki Művelődési Otthon és Könyv-
tár. 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.
Tel.: 30/377-3011, 95/370-211
E-mail: muvhaz@repcenet.hu
Honlap: mok.repcelak.hu

EZT LÁTTAM – 
FILMAJÁNLÓ 
Az élet könyve
Az utóbbi évek egyik legjobb animá-
ciós filmjét nem a mozikban, hanem 
DVD polcokon kell keresni. Jorge R. 
Gutiérre filmje egy mexikói kisváros-
ban játszódik, ahol két gyerekkori ba-
rát (Joaquin és Manolo) küzd Maria 
szerelméért, ennek tetejébe a holtak 
világának két irányítója, az Elfeledet-
tek királya és Emlékezettek királynője 
fogadnak e két barát szerelmi vias-
kodására. A végeredmény pedig egy 
varázslatos mese, amely tiszta szívből 
mesél a szeretteink eltávozásáról, ön-
magunk megtalálásáról és a szerelem-
ről. Mind a gyerekeknek, mind a gye-
reklelkű felnőtteknek ajánlott film. 

Varga Ákos
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A boksznagyközönség előbb ismert meg, mint a helyi 
közösség. Most itt is letehetem a névjegyem. – Gallen 
Ervinnel, a Sportegyesület elnökségének egyik új tag-
jával beszélgettem.

PORTRÉ: GALLEN ERVIN

„A járóka volt az én első szorítóm, és fáslit tekertem a kezem-
re kesztyűnek.” – mert szinte mindennek a bokszrajongás az 
alapja Gallen Ervin történetében. A 80-as évek Magyarorszá-
gán azonban nem volt egyszerű még a televízióban sem boksz-
meccset látni. Na de erről majd később…

Gallenék Ervin kilenc éves korában költöztek Répcelakra 
a vasegerszegi nagyszülői házból, ide, a kistérség központjá-
ba, ahol a szülei dolgoztak. Apukája a TSZ-nél volt állásban, 
és ez a tény jelentősen formálta a fiatalember későbbi sorsát. 
A TSZ-nek ugyanis volt csapata a már akkor is létező városi 
tekebajnokságban. 

• Johann Laci bácsi, Kremán Feri bácsi, Bíró Jóska, Vág-
völgyi Pityu, meg Henits Rajmond hívtak, hogy gurítsak 
velük. Én akkor már ismertem és szerettem ezt a sportot, 
mert nálunk ezekben az években családi program volt, hogy 
szombat délutánonként az utcánkban lakó más családokkal 
együtt kijártunk a pályára és játszottunk. Így örömmel men-
tem.

Az élet azonban közbeszólt – több téren is. Ervin Sárváron 
kezdett dolgozni, műszakban járt, kevesebb ideje jutott a szó-
rakozásra. 2000-ben elhunyt édesanyja.

• Furán hangzik, de én akkor, 23 évesen lettem igazán fel-
nőtt. Volt egy nyolcadikos húgom, akiről gondoskodni kel-
lett. Megtanultam mosni, vasalni, takarítani, főzni. 

A sportok iránti rajongása azonban nem csökkent, és mi-
vel az ezredforduló után elkezdődött az internet térhódítása, 
már jóval több információhoz hozzá lehetett férni.

• Nekem persze nem volt számítógépen – mondja Ervin –, 
de a könyvtárban volt, és én oda mentem mindig. Ott ismer-
kedtem meg a profiboksz.hu weboldallal is. Nagyon tetszett. 
A műsorrovatot mindig kinyomtattam, és az alapján néztem a 
külföldi adókon a bokszmeccseket. Aztán hamarosan otthon 
is lett net, és én csak bújtam éjjel és nappal…

Így vette észre egyszer, hogy a lap szerkesztőket keres, és 
gondolt egy nagyot: miért is ne? Jelentkezett, és szívesen fo-
gadták. Ez most már 11 éve történt, és Ervin azóta a profi-
boksz.hu egyik legelismertebb munkatársává nőtte ki magát. 
Olyan rendezvényeken vett részt, mint a WBO Európai kong-
resszusa, és olyan emberek barátságát, ismeretségét tudhatja 
magáénak, mint Kovács Kokó István és Erdei Madár Zsolt. 
Találkozott Vladimir Klicskóval és még sok, a profi boksz vi-
lágában közismert figurával. Kokó felkérte a WBO Európai 
Weblapjának szerkesztésére. Szakértőként hívják a spotcsator-
nák tévéműsoraiba, és közvetített is találkozókat. Weboldaluk 
piacvezető ma Magyarországon, napi 30-40 ezer látogatóval. 

Hogy is szól a mondás? Senki nem lehet saját hazájában 
próféta… illetve nagyon nehéz dolog. Miért is hozom ez most 
fel? Szerintem egy kicsit Ervin is ilyen ember. A boksz nagy-
közönsége több mint egy évtizede ismeri és tiszteli a nevét és 
tevékenységét. Répcelakon szerintem nem sokan tudták a kö-
zösségi oldalak térhódítása előtt, hogy mit csinál.

• Csak kimentem, leültem és szurkoltam. – mondja Er-
vin, amikor arról kérdeztem, hogy miként is került a helyi 
sportegyesület közelébe. – 2005-ben visszajöttem Répcelakra 
dolgozni a suliba, és megint több időm lett, így ismét kijártam 
a tekemeccsekre. 

Egy ilyen alkalommal került szóba Ervin sporttudósítói 
tevékenysége. Pete Sándor, a tekecsapat kapitány rögtön be-
lelkesedett, és felvetette egy számukra létrehozandó weblap 
lehetőségét. 

• Bár akkor már évek óta dolgoztam ilyennel, de hogy lét-
rehozni? Arra nem vagyok képes, válaszoltam neki kapásból 
– idézi fel Ervin –, de aztán piszkált a dolog. Úgy gondoltam, 
hogy az ország harmadik számú tekecsapata igenis megérde-
melne egy saját weblapot. Meg a szurkolók is egy folyamatos, 
naprakész tájékoztatást. Kicsit kutakodtam, és rátaláltam erre 
a google-alapú, ingyenesen létrehozható felültre, és meglep-
tem a csapatot vele. Azóta működtetem. 

Hé, a srác jól ír! Sőt, nagyon jól! – gondoltam, amikor 
először elolvastam a találkozók kommentjeit. Megismertük, 
megkedveltük. A sportolók olyannyira, hogy beválasztották az 
egyesület elnökségébe. Most itt próbál segíteni.

kwinkler
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TÁBOROZTUNK – NYÁRI TÁBOROK RÉPCELAKON
Angol tábor
Minden tanítási év vége egyben az angol 
tábor kezdete. Igazi felhőtlen két hét volt 
a nyár elején. Nagyon sokat játszottunk. 
Délelőtt közös imádkozással kezdtünk 
és sorversenyekkel. Délután lehetett kéz-
műveskedni és sportolni. Este minden-
ki áhítaton vett részt. Játszva tanultunk 
Istenről. Utolsó este Németh Józsi bácsi 
főzte a finom pörköltet, de nekem leg-
jobban Csontárné Ildi néni palacsintája 
ízlett. Sokat nevettünk.

Barátaimmal együtt nagyon várjuk 
már a következő évi tábort is.

Szabó Balázs

Kézmûves tábor
Nekem nagyon tetszett a kézműves tá-
bor, mert én nagyon szeretek rajzolni, 
festeni, vagdosni. De a reggeli labdázá-
sok, focizások is jók voltak, és a meg-
lepetés fagyizásnak is igen örültünk. 
A legjobban a büki játszóház tetszett. 
Ha jövőre még tovább tartana, az len-
ne a legjobb.
 Csupor Dominik

Katolikus tábor
A július első hetében megrendezett plé-
bániai kirándulóhét után augusztus 2. 
és 7. között Pannonhalmán voltunk hit-
tantáborban. Élményekkel teli hét volt 
ez számunkra. Utunk Győrön át vezetett 
Pannonhalmáig. Egy nagyon szép szál-
láson, a Szent Jakab Zarándokházban 
kaptunk helyet, ami az Apátság szomszéd-
ságában volt. Minden délelőttünk prog-
ramja hasonlóan folyt: hittanórával, kéz-
műveskedéssel és különböző játékokkal. 
A tanításokon igyekeztük megérteni és 
elraktározni magunkban a tábor mottóját: 
„Isten a mi erős várunk!” A délutánokon 
más-más helyre mentünk, ismerkedtünk 
Pannonhalmával és környékével. Az idei 
táborban új barátságok köttettek és a régi-
ek megerősödtek. A tábor résztvevői már 
évek óta egy erős és összetartó közösséget 
alkotnak, ami minden nyáron egyre bő-
vül. Köszönjük mindenkinek a segítségét, 
akik hozzájárultak a tábor lebonyolításá-
hoz és sikeréhez. Horváth Nóra
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Embernevelő iskola: személyiségfej-
lesztő, tudást, hagyománytiszteletet, 
hagyományteremtést kialakító és ezt 
megerősítő. Célunk, hogy testi, lel-
ki, szellemi egészségben, teljességben, 
környezettudatosan élő emberré vál-
junk mindnyájan, tanítók és taní-
tottak. A fenti Móra Ferenc-idézet a 
felnőttekre éppúgy vonatkozik, mint 
a gyerekekre. Egy tanítónak magának 
is állandóan újat kell tanulnia, ha ezt 
nem vallja és nem teszi, akkor nem érzi 
át azt az akarati erőfeszítést, amit meg 
kell tennünk a mindenkori újat tanu-
láskor, tanításkor. „Szeretet az élet” – 
valljuk Móra Ferenccel, iskolánk név-
adójával együtt, akinek nevét 20 évvel 
ezelőtt vette fel iskolánk. Szeretnénk e 
tanévben méltón, gazdag programok-
kal ünnepelni e jubileumot, amelyre 
szeretettel hívjuk és várjuk a kedves 
szülőket, Répcelak város és a környező 
községek lakosságát is. Más évforduló-
ra is készülünk: 15 éve lesz, hogy mű-
vészeti iskola lettünk, és 10 éve annak, 
hogy ökoiskola vagyunk. Ez utóbbi azt 
a mindennapi feladatot adja számunk-
ra, hogy a környezettudatos szemlélet 
kialakításáért naponta minden tőlünk 
telhetőt megtegyünk. A pedagógi-
ai programunk és a helyi tantervünk 
tartalmazza az egészséges életmód igé-
nyének és képességének erősítését di-
ákjainkban. Terveink között szerepel: 
erdei iskolai programokon való részvé-
tel; úszásoktatás; hagyományos Hap-
py heti programok, jelentkezés a Világ 
Legnagyobb Tanórája kezdeményezés-
hez; a témahéthez és a projekthez való 

„…MEG TUDOM TANULNI,  
AMIT EDDIG NEM TUDTAM...”

/Móra Ferenc/

Nyitott iskola voltunk, vagyunk és kívánunk maradni az iskola minden 
érintettje, a tanítók és tanítottak, a szülők és a tágabb közösség, valamint 
a település számára. Korunkban, a „kockázati társadalomban”- ahogyan 
az 5. osztályos irodalomtankönyv nevezi korunk versenytársadalmát – ezt 
különösen fontosnak tartjuk.

Túlságosan kicsiny még, ezért ok-
tatom mindenre, s ezért is verem meg, 
persze gyöngéden, amikor feledékeny. 
Inkább én bántsam, feddjem meg, aki 
szeretem, mint, hogy valamikor meg-
adja az árát tudatlanságának. A va-
rázsigékre is megtanítom, amelyek 
meg fogják védeni. Ha megjegyzi, ak-
kor számíthat a védelemre. Nincs mit 
félnie senkitől, semmitől sem.”

Ez visszaidézi bennünk a tavalyi évi 
Móra Ferenc-idézetet, amit jelmon-
datként vettünk egész évi munkánkra 
– „...s mitől se félj!”.

A tanévnyitón elmondtuk és min-
den elsősünket megajándékoztunk 
„A ködmön” Móra-történettel is, amely 
arra biztat bennünket, hogy a félelem 
feloldásában a szeretet segít. Szándé-
kunk: Élményben gazdagodva éljük 
meg minden iskolai napunkat! Ahol 
szeretetet vetünk, ott öröm sarjad. 

A testedzés, a sok mozgás, a spor-
tolás mellett minden művészetre való 
nyitottságot, műalkotások iránti ér-
deklődést, odafordulást szeretnénk 
kialakítani tanulóinkban. Teremtő, al-
kotó képzeletük fejlődjön, érzelmi in-
telligenciájuk is kialakuljon, növeked-
jen! A Nyitott Tér Kulturális Egyesület 
és a művelődési ház Répce Galériájá-
nak kiállítás-megnyitóin és más városi 
és megyei rendezvényeken továbbra is 
bemutatkoznak zenei és képzős növen-
dékeink. Valljuk, hogy az iskolának az 
a feladata, ahogy azt a nagy Nobel-dí-
jasunk, Szent-Györgyi Albert megfo-
galmazta:„…amit az iskolának el kell 
végeznie, elsősorban az, hogy felkeltse 
a tudás iránti étvágyunkat, hogy meg-
tanítson bennünket a jól végzett mun-
ka örömére és alkotás izgalmára, hogy 
megtanítson arra, hogy szeressük, amit 
csinálunk, hogy segítsen megtalálni, 
amit szeretünk csinálni...”
Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna

intézményvezető

kapcsolódás („Én és a környezetem”). 
A fenntarthatóság évtizedében lehe-
tőséget adunk tanulóinknak, hogy a 
környezettudatos szemlélet kialakítása 
és megerősítése érdekében tudatosan 
rátekintsenek, megtapasztalják az ott-
honi és iskolai vízfogyasztás, a fűtési 
és a világítási rendszer hatékonyságát, 
s az iskola és környezetének kapcso-
latrendszerét. Feltérképezhetnék a 
településen lévő szervezeteket, közös-
ségeket, gazdasági egységeket (pl. 50 
éve működik a szénsavgyár, Répcelak 
15 éve város, 170 éve van alapfokú 
oktatás: népiskola, a város és környéke 
helytörténetét.)

313 gyermek tanul a székhelyisko-
lában, ebből 155 fő a répcelaki diák. 
15 osztályunk van itt, 2 osztályunk a 
tagintézményünkben. 34 fő aktív pe-
dagógusból 20 fő a helybeli. Művésze-
ti iskolás tanulók száma: 64 fő, akiket 
5 pedagógus oktat. 2 fő zenetanár a 
művészeti iskolában nem a mi állo-
mányunk tagja. Visszatérő kollégáink: 
Bárdosi Katalin, Szabó Szilvia, Sulyok 
Györgyné. Új kollégánk: Szalai Mó-
nika (német nyelvtanár) és Németh 
Júlia (tanító). Két első osztályunk van. 
Nagyné Szabó Timea az 1/a (17 fő) 
Bárdosi Katalin 1/b (16 fő) tanítója. 
Tanévnyitókor így bátorítottuk az kis 
elsősöket Kipling történetéből Balu, a 
medve tanításával – „Aki egyszer kis-
ember, az kisember, annak meg kell 
tanulnia mindent. 

De gondold meg milyen kicsike. 
Hogy férjen bele a kis fejébe az a hosz-
szú, sok tananyag?
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A RÉPCELAKÉRT EGYESÜLET HÍREI

2015. szeptember 26-án délután a „Mi napunk –Répcelak 
szeretlek!” eseményen találkozhatunk.

A történelmi és irodalmi kirándulásunkat az idei évben 
a Kis-Balatonhoz szervezzük. A Tüskevár szerzőjének, Fe-
kete Istvánnak a 115 éves születési évfordulója alkalmából 
felkeressük azon helyeket, ahol Tutajos és az öreg Matula 
bácsi töltötték a nyarat. Az autóbuszos kirándulás október 

Befejeződött az aratás, amely nem mondható teljesen 
sikeresnek, hisz jó néhány repce- és gabonatáblát jég-
verés ért. Az árak sem alakultak túlságosan jól, egy jó 
termés esetén még elfogadhatóak lettek volna.

Az egyesület az ősz folyamán a következő programok-
ra várja a város lakosságát. 

MOZGALMAS HÓNAPOK UTÁN ÉS ELÔTT  
A RÉPCELAKI GAZDÁK ÉS A RÉPCELAKI GAZDAKÖR

családtagjaik és segítőik egy baráti összejövetelen vettek részt a 
Kossuth utcai játszótéren. Szeptemberben a Budapesti Mező-
gazdasági Kiállításra utazik a gazdák 35 fős csapata.

Az ősz végén, tél elején további programokat szervezünk. 
Várhatóan november végén, december elején újabb össze-
jövetel lesz, ahol tervezzük többek között a biztosítók, az 
agrárkamara és további mezőgazdasággal foglalkozó cégek 
bemutatkozását.

Meghívást kaptunk egy közeli telephellyel rendelkező 
mezőgazdasági és kereskedelmi céghez, és végül egy baráti 
beszélgetéssel fogjuk elbúcsúztatni a nehéz 2015-ös esz-
tendőt.

Dr. Németh Kálmán, elnök
Gazdakör Répcelak

17-én lesz, melyre nem egyesületi tagokat is szeretettel vá-
runk. 

Szeretnénk egy régi hagyományt is feleleveníteni. Az őszi 
szünetben rendezzük meg a NON-STOP vetélkedőt, melyre 
baráti társaságok jelentkezését várjuk. A részletekről hama-
rosan tájékoztatjuk Önöket.

10. alkalommal kerül megrendezésre a Városi bál, melyet 
november 21-én rendezünk.

Kérjük, jöjjön el programjainkra és érezze magát jól!
Elekes Zoltán, RkHE

Közben beindultak az őszi munkák. A repce és az őszi árpa 
vetése befejeződött és várhatóan a napraforgó betakarítása is. 
Az október a búzavetés ideje, és indul a kukorica betakarí-
tása is. Végezetül, reményeink szerint a havazás beállta előtt 
az egyik legnehezebb munka, az őszi mélyszántás is megtör-
ténik.

Júniusban változások történtek a Répcelaki Gazdakör 
vezetésében. Most is megköszönöm Szabó Anna elnök 
asszony és minden volt tisztségviselő munkáját. Az eddi-
gi egy alelnök helyett kettő lett, változott az elnökség és 
az  Ellenőrző Bizottság összetétele is. Ugyancsak júniusban 
ülést is tartottunk. Itt meghívást kapott a Vas Megyei Gaz-
dakörök elnöke, aki ismertetést adott a szervezetről. Az év 
végi gyűlésen döntünk arról, hogy csatlakozunk-e. A dön-
tés várhatóan pozitív lesz. 

Bemutatkozott három olyan cég, amelyekkel kereskedel-
mi, termelői kapcsolatban vannak (vagy várhatóan lesznek) 
a gazdák.

Répcelak polgármestere a hosszú távú település-fejlesz-
tésről kért véleményt az egyesületektől. Több pontban fogal-
maztuk meg javaslatainkat. Ebből kettőt emelnék ki:

1. Javasoltuk időjárás-előrejelző készülék telepítését a fő-
térre. Ez a készülék nemcsak gazdáknak, de a programszerve-
zőknek, kirándulóknak, szabadságukat töltőknek is nyújtana 
információt.

2. Az M-86-os út építésének befejezése után égetően 
szükséges a mezőgazdasági utak rendbetétele, aszfaltozása.

Augusztusban az aratás befejezése alkalmából a gazdák, 
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A Répcelaki Szent István Király Plébániát is érinti az az országos változás, hogy más lesz az egyházközségi képvi-
selőtestület elnevezése. Ez év szeptemberétől hatályba lép a Szombathelyi Egyházmegyében az új szabályzat, amely-
nek értelmében a plébános munkáját segítő szervezet új neve: Egyházközségi Tanácsadó Testület. A szóhasználat 
kifejezi, hogy a testület egyszemélyi felelős vezetője a mindenkori plébános.

A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Plébániánk a világegyházban

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

A Szombathelyi Egyházmegyét nagy 
megtiszteltetés érte az által, hogy dr. 
Veres Andrást választotta elnökének a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. 
Továbbá október folyamán részt vesz 
Rómában a Család-szinóduson, ame-
lyen az egész világról delegált püspökök 
a családok helyzetéről tanácskoznak 
„A család hivatása és missziója az egy-
házban és a mai világban” témakörben.

A plébánia mindennapjainak szep-
tembertől ismét egyik sajátossága lett 
az általános iskolások hittanoktatása. 
A répcelaki iskolában 176 beíratott 
katolikus hittanos van. Ebből 125-en 
valók a plébánia területéről, közülük 
pedig 74 fő a répcelaki gyermek. Az 
egyházmegyei átlagot meghaladva tart-

Evangélikus egyházunk történelmé-
nek egyik legnehezebb időszaka az ún. 
gyászévtized volt. A megsemmisülés 
határára sodródott lutheránus közössé-
gek számára némi gyógyírt jelentett az 
1681-ben tartott soproni országgyűlés 
egyik rendelkezése. A XXVI. törvény-
cikk (latinul: articulus ) kimondta, hogy 
a protestánsok vármegyénként két-két 
helyen, szabadon tarthatnak istentiszte-
leteket és általában szabadon gyakorol-
hatják vallásukat. A gyakorlatban ez azt 
hozta, hogy egy-egy artikuláris gyüleke-
zet vonzáskörzetében vasárnaponként 
sok százan mozdultak meg, hogy evan-
gélikus istentiszteleten vehessenek részt. 

ják a helyi szülők fontosnak a hitokta-
tást. Ezt hadd kérjük továbbra is gyer-
mekeink belső értékeinek gazdagítása 
szolgálatában.

A katolikus egyházban október első 
vasárnapján van a termény-betakarítási 
hálaadó nap. Előtte pedig a teremtés 
hete, amikor az Isten által alkotott világ 
szépségére, a természeti környezet meg-
őrzésére, az egészséges és környezettu-
datos életre irányítják a figyelmet a hívő 
emberek. Szeretnénk ezen a hétvégén 
mi is bemutatni terményeinket. A fel-
növekvő nemzedékben őrizni a termé-
szet-közeliséget.

Novemberben nyitja meg a püs-
pök úr a Szent Márton Jubileumi 
Évet. Szándékunk, hogy a népszerű 

A tehetősebbek lóháton vagy szekérrel, 
a szegényebbek pedig bizony az „apos-
tolok lován” tették meg a súlyos kilo-
métereket. Répcelak esetében ez három 
órányi gyalogutat jelentett a tőlünk 14 
kilométerre fekvő Vadosfáig. 

2015. szeptember 27-én vasárnap 
valami olyasmire készülünk, mint amit 
334 évvel ezelőtt az első „artikuláris va-
sárnapok” egyikén eleink tettek. Dunán-
túli evangélikus népünket Nemescsóra 
hívjuk. A tíz nemzedékkel ezelőtt élt lu-
theránus őseinkkel kerülhetünk sajátos 
közösségbe, amikor terveink szerint a sok 
száz ideérkező, gyalog, lovaskocsin, ke-
rékpárral közelíti majd meg a kicsiny vasi 

lampionos felvonulással együtt gyer-
mekeink mind jobban részesüljenek 
a Márton-nap közismert szokásaiból, 
tradícióiból, településünk is gazdagítsa 
az egyházmegye rendezvényeinek sorát, 
hiszen a Szent Márton-vetélkedőn is 
szép eredményt értek el hittanosaink.

Csekély erejének ellenére egyház-
községünk fontosnak tartja mindannak 
megőrzését, ami répcelaki, ami a tele-
pülésünk múltjához, értékeihez tarto-
zik, de nagyon örül annak, hogy az új 
technikai- és elektronikus eszközöket 
használva a hívek élénkítik az egymás 
közti ismeretközlést. Csak gyűjtsenek, 
mentsenek el, és osszanak meg minél 
többet abból, ami hozzánk tartozik!

Aigner Géza plébános

falut. Négy útvonalon, Szombathelyről, 
Kőszegről, Bükről és Rohonc irányából 
várjuk a csoportokat, hogy az egykori 
artikuláris gyülekezet mai templomát 
megtölthessük. Az akkori időket idézve 
magyar és német nyelven zajlik majd az 
istentisztelet és reménység szerint vend 
szó is hangzik majd közöttünk. Kiállítás, 
gyerekprogramok, könyvvásár és zenei 
szolgálat is színesíti majd a napunkat. 

A történelem mindig személyes tör-
ténetekből áll össze. Az artikuláris törté-
nelmi időszak egyházunk erőforrása. Az 
ő történetük a mi történetünk. Szeretet-
tel várunk mindenkit Nemescsóra!

Verasztó János lelkész

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE
Kiadó: Répcelak Város Önkormányzata Képviselô-testületének Ügyrendi Bizottsága ISSN 2061-0726 
A kiadásért felelôs neve: Boros András bizottsági elnök
A szerkesztôség címe: Répcelaki Mûvelôdési Otthon és Könyvtár, 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.
Fôszerkesztô: Bokányi KálmánnéHírmondó
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Répcelak Város Önkéntes Tűzoltó Egye-
sülete és a Répcelaki Önkormányzati 
Tűzoltóság közös szervezésében került 
megrendezésre 2015. augusztus 22-én 
a VIII. Répcementi Tűzoltó Kupa, ami-
nek immáron 3. alkalommal Répcelak 
adott otthont. Az idén 11 csapat 100 
versenyzője vett részt a tűzoltó viadalon. 
A verseny két részből állt: a staféta vál-
tófutásból és a kismotorfecskendő-szere-
lésből. Ifjúsági kategóriában Csönge csa-
pata nyert, második helyezést Répcelak, 
a harmadikat Pápoc érte el. Női kategó-
riában Répcelak csapata győzött, Pápoc 
előtt. Férfi kategóriában a csöngeiek 
bizonyultak a legjobbnak, második he-
lyezett lett Répcelak II., a harmadik he-
lyezett Répcelak I. csapata, a negyedik 
helyen végzett Csánig, az ötödiken a 
Linde, a hatodikon Nick csapata. A ver-
seny után megtörtént az eredményhir-
detés, ahol Szabó József, Répcelak város 

Az idei remek jó idő minket is a magyar 
tengerhez csábított – ám mi azért a ka-
rate ruhánkat sem felejtettük otthon. 
A korábbi évek megkezdett munkájá-
hoz hasonlóan nemzetközi, illetve sa-
ját rendezésű edzőtáborokban vettünk 
részt. Legmagasabb öves tanítványa-
inkkal Balatonföldváron, a Nemzetkö-
zi Edzőtáborban a Magyar Válogatott 
vezető trénereivel edzhettünk. Balaton-
kenesén, a kapuvári csapattal közös 45 fős 
klub-edzőtáborunkban öt kalandokban 
bővelkedő napot töltöttünk, ahol csa-
patunk legifjabb és legidősebb tagjai is 
képviseltették magukat. Egy-egy ilyen 
alkalommal rengeteg új ismeretet szerez-
hetnek a karatékák; az új edzők eltérő 
szemlélete, a napi három edzés különösen 
intenzív fejlődésre ad lehetőséget. A hirte-
len jött izomlázat sok élmény enyhítette: 
a tábori légkör mellett felejthetetlen vízi 
edzés, a balatonfűzfői bobpálya, paintball 

8. RÉPCEMENTI TÛZOLTÓ KUPA

RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET
Ha nyár, akkor edzõtábor

polgármestere köszöntötte a részt vevő 
csapatokat és méltatta felkészültségü-
ket. Ez után két elismerés ünnepélyes 
átadására került sor. A Magyar Tűzoltó 
Szövetség Választmányának határozata 
alapján Németh Kálmán, Répcelak Vá-
ros Önkéntes Tűzoltó Egyesületének pa-
rancsnoka a tűzoltó szolgálatban végzett 
50 éves eredményes munkásságáért, Né-

csata és a sayonara party voltak talán a le-
gemlékezetesebbek. A tábort övvizsga zár-
ta, amely méltán kaphatná a „Harcosok a 
szélben” címet, hiszen a vizsgaküzdelmek 
kellős közepén a semmiből lecsapott ba-
latoni vihar – ami a fákat törte-zúzta – 
minket is kisebb menekülésre késztetett, 
ám harcosaink a teremben folytatták 
a küzdelmeket. A nyár folyamán több 
bemutatót is tartottunk: kb. 30 fős lét-
számmal Répcelakon, majd Csánigon és 
Vámoscsaládon mutatkozott be klubunk.

A nyárbúcsúztató utolsó rendezvény a 
Rakurai Race teljesítménytúra volt, ahol 
35 induló mérkőzött meg a gyilkos nap-
sütésben a 15 erő-, ügyességi és állóké-
pességi feladattal, a korcsoportok szerinti 
3, 6 ill. 13,5 km-es távval, egymással, de 
főleg önmagával. Külön öröm számunk-
ra, hogy nem csak karatés indulóink vol-
tak, akik szintén kiválóan teljesítették a 
kihívást, melyhez a nicki műgát adott ki-

meth József, a Répcelak Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületének elnöke a tűzoltó 
szolgálatban végzett 40 éves eredményes 
munkássága elismeréséül szolgálati érem 
kitüntetést vehetett át.

A nap folytatásaként fellépett a Kre-
denc Együttes, majd bállal zárult a ren-
dezvény.

Őri Tamás, tűzoltó parancsnok

váló helyszínt. A feladatok színesítésében 
külön köszönjük a Répcelaki Tűzoltó-
ság segítségét, a karatés szülők áldozatos 
munkáját. Dojonk ill. városunk indulói-
nak dobogósai: a senior kategóriát Pataki 
Zsolt nyerte, Nyitrai András harmadik 
helyen végzett; felnőtt nőknél Seregély 
Gyöngyi kapta a legfényesebb érmet, 
míg 2. Kozákné Katona Edit lett. A ju-
nior-felnőtt férfiaknál 2. lett Széles Máté, 
3. Németh Gergő; Ifjúsági kategóriában 
2. Bernáth Evelin. Gyermek I.-6 km-es 
kategóriában 1. Vörös István, 2. Csorba 
Bence, 3. Kiss Márk; Gyerek I.-3 km-en 
3. Pichler Márk, míg a gyerek 0.-3 km-
es számban 1. Papp Kristóf, 2. Bogdán 
Brúnó, 3. Finta Zelma. Nagyon  büszkék 
vagyunk minden indulóra!

Ősszel megkezdődik a versenyidő-
szak, melyre máris gőzerővel készülünk – 
szurkoljunk együtt a sikeres szerepléséért!
 Dr. Bogdán Olivér
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Előbb augusztus közepén a Vas megyei I. osztályban szereplő felnőtt lab-
darúgók, majd szeptember elején a Szuperligás tekések is elkezdték a me-
netelést a 2015-2016-os idényben (a női kézilabdások még a felkészülési 
időszak közepén jártak ebben az időszakban), amely szó szerint és átvitt 
értelemben is hibátlanul indult a Répcelaki Sportegyesület játékosai szá-
mára, ugyanis lapzártáig (szeptember 11.) csak győzelmet jegyeztek előbb 
említett együtteseink!

A nyári holtszezonban erőteljes 
vérfrissítésen esett át a labdarúgó 
csapat, ugyanis a már korábban is 
egyesületünket erősítő, meghatározó 
játékosok mellé több, főként répcel-
aki és környékbeli sportoló érkezett, 
ezzel pedig megfelelő létszámúra, il-
letve erősségűre duzzadt a továbbra 
is Balassa Péter irányításával készülő 
felnőtt keret. Az új igazolások kö-
zött találjuk Németh Gábort „Bikát”, 
Farkas Attilát, Kiss Tibort, Berényi 
Ákost, Kiszlinger Balázst, Keszthe-
lyi Róbertet, Bujtás Róbertet, illet-
ve Németh Gábort, „Gacát”, aki 
merőben szokatlan, de nyugodtan 
kijelenthetjük, számunkra örömte-
li módon immár játékos-elnökként 
veszi ki a részét az SE munkájából, 
ugyanis – közel 20 év után ismét – 
vele kezdődik a futballcsapat össze-
állítása. Az együttes az eredményes 
felkészülési időszak után villámrajtot 
vett a bajnokságban és a kupában, 
ugyanis szeptember második heté-
nek közepéig egyik versenyfutásban 
sem talált legyőzőre az együttes, sőt, 
Németh Gábor mögött a Király SZE 
elleni 4. fordulós, 5-2-es sikerrel ab-
szolvált idegenbeli rangadóig egyszer 
sem rezdült meg a háló! A kiváló kez-
dés egyértelműen bizakodásra adhat 
okot, és reálisnak tűnik a csapat saját 
maga felé is megfogalmazott elvárása, 
amely (arany)érmes tervekről szól. 
Ifjúsági – ebben a szezonban az át-
szervezések miatt U19-es korosztályt 
jelentő – együttesünk rajtja vegyesen 
sikerült, mivel 4 összecsapás után 1-1 
győzelem és döntetlen mellett 2 vere-

séget találunk Tóth Zsolt edző fiainak 
eredménylistájában, amivel a közép-
mezőnyben áll a szűk létszámú, de ez-
zel együtt is lelkes gárda. 

Az előző években sorozatban há-
rom Szuperliga bronzérmet begyűjtő 
tekések keretében minimális, de an-
nál markánsabb változások történtek a 
nyáron, ugyanis ketten távoztak (Babos 
Tamás, Fodor Szilárd), érkezési oldalon 
pedig – szponzori segítséggel – a buda-
pesti illetőségű többszörös világbajnok, 
a korábbi években Olaszországban, 
valamint a Bajnokok Ligája győztes 
Szegedben is megforduló Zapletán 
Zsombor, valamint az egy év kihagyás 
után visszatérő ifjúsági, azaz U23-as 
világelsőnk, Ritter Tamás nevével ta-
lálkozhatunk. A nyári tornákon (köz-
tük az osztrák és magyar élcsapatokat 
felvonultató, első ízben kiírt Répcelaki 
Teke Grand Prix-n, és az ismét nem-
zetközi mezőnyt jegyző VJS Transz-ku-
pán) eredményesen szereplő együttes 
szeptember 5-én hazai környezetben 
kezdhette meg a bajnokságot, és azon-
nal két vállra is fektették – 300 fányi 
különbséggel – a Szolnokot. A hosszú 
menetelés elején több szempontból is 
értékes a nagyarányú siker, ugyanis a 
nagy játékosmozgásoknak köszönhe-
tően kiegyenlítődtek az erőviszonyok 
a legmagasabb osztályban. A csapat 
minimális célkitűzése a dobogó újbóli 
elérése, de nem is annyira titkon, ez-
úttal már fényesebb éremre pályáznak 
versenyzőink a bajnokságban és a szep-
tember végi NBC Európa-kupán is. 
Az ifjúságiaknál is találkozhatunk egy 
új tekés nevével: a már tavaly is nálunk 

gurító Gombos Balázs és a saját neve-
lésű Varga Levente mellé Kiss Zsolt 
edző leigazolta a répcelaki amatőr baj-
nokságban szereplő Bertha Martint. 
A tehetséges, 22 éves versenyző kvázi 
„kiemelése” reményeink szerint jelzé-
sértékű lehet a fiataloknak arra néz-
ve, hogy megfelelő szorgalommal az 
amatőrök közül is be lehet kerülni a 
legmagasabb osztályba.

Ha már az előző mondatban szóba 
került az amatőr teke, szeptemberben 
az SE szervezésében ismét elrajtol a 
több évtizedes múltra visszatekintő 
városi bajnokság, amely ma már gya-
korlatilag egyedüli olyan csapattö-
megsport-rendezvény városunkban, 
ahol közel fél éven keresztül, heti több 
alkalommal is szervezett keretek kö-
zötti, folyamatos sportolási, verseny-
zési lehetőséget biztosít a répcelaki és 
környékbeli sportbarátoknak. 

Az illendőségi normákat némi-
leg sutba dobva ezúttal sporthíreink 
végére maradtak a női kézilabdások. 
A továbbra is a Győr-Moson-Sopron 
megyei bajnokságban induló hölgyek 
augusztus 28-án kezdték meg a fel-
készülést a szeptember végén rajtoló 
idényre. Az együttesből három játékos 
távozott, és két új érkezőről, a gárdát 
korábban hosszabb ideig már erősítő 
Soós Nikolettáról, valamint Enessey 
Katalinról számolhat be a Turai Lász-
ló szakosztályvezető, illetve Mészá-
ros-Varga Brigitta edző által alkotott 
szakmai stáb, amely további erősítést 
is tervez. Az utánpótlás-nevelés termé-
szetesen itt is kiemelt figyelmet kap, 
ennek megfelelően pedig jelenleg az 
igényfelmérés folyik a Répcelaki Móra 
Ferenc Általános Iskola és AMI 1-7. 
osztályaiban, hogy szeptember utolsó 
heteiben már elkezdődhessenek a gye-
rekeket érintő képzések, tréningek.

A Répcelaki Sportegyesület ak-
tuális híreiről, eseményeiről, ered-
ményeiről az alábbi címen elérhető, 
folyamatosan frissülő weblapon tájé-
kozódhatnak az érdeklődők:

https://sites.google.com/site/rep-
celakise/

Gallen Ervin
elnökségi tag
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A tulipán neve valószínűleg török toliban= 
turbán szóból ered. Bár őshazája meglehe-
tősen távol estik a tulipánok hazájának ne-
vezett Hollandiától, a holland kereskedők 
jóvoltából behozott tulipánhagyma ter-
mesztése az ország kedvező éghajlati adottsá-
gainak köszönhetően honosodott meg itt, és 
vált virágzó iparággá. Hollandia évente közel 
kétmilliárd tulipánhagymát exportál a világ 
minden országába. A nemesítők számára pe-
dig presztízskérdés, hogy minden évben több 
újabb, különlegesebb színű és szokatlanabb 
virágalkatú fajtával rukkoljanak elő. A tu-
lipán nemzetség több mint 150 faja közül 
elsősorban a Kaufmann-tulipán, a kerti tu-
lipán, az óriás tulipán, a tigrisfoltos tulipán, 
az ágas tulipán, az erdei tulipán és a kétszínű 
tulipán fajtáit és egymás közti keresztezéseit 
(hibridjeit) termesztik. A fajták és változatok 
száma ma már meghaladja a 3000-et, nem is 
beszélve azokról a különlegességekről, ame-
lyek hagymáját csak korlátozott mennyiség-
ben termesztik, és aranyárban számolják.

Botanikai tulipánok
A tulipánoknak általában két nagy csoportját 
különítjük el. Az egyik a vad (botanikai) tu-
lipánok, a másik pedig a kerti (hosszúszárú) 
tulipánok. A vad tulipánok közé olyan ne-
mesített változatokat is besorolnak, amelyek 
sok tekintetben hasonlítanak a vad fajhoz. 
Közülük a legkorábban a Kaufmann-tuli-
pán, illetve hibridjei virágoznak. Hóolvadás 
után két héttel dugják ki fejüket a földből. 
Erős napsütésben teljesen kitárják csillagsze-
rű szirmaikat, amelyek két-, olykor három-
színűek (pl. Tarda, Linifolia, Persian Pearl). 
Az évek során terebélyes csoportot alkot. 
Valamivel később, áprilistól májusig virágzik 
a tigrisfoltos tulipán és hibridjei. Nevét on-
nan kapta, hogy zöld levelein hosszában bor-
dós-barnás csíkok futnak. A Greigii-hibridek 
tarka lepellevelei szintén szélesre kitárulók 
(pl. Calypso, Pinoccio, Sweet Lady). Mind-

ÜLTESSÜNK TULIPÁNT
A tulipán a legismertebb, legváltozatosabb virágszínű és alkatú tavasszal nyíló 
hagymás virág. Sokan azt hiszik, Hollandiából származik, pedig Oroszország 
Kínával határos hegyvidékein és Azerbajdzsánban őshonos. A tulipán török 
közvetítéssel a 16. század végén került Európába, ahol számos botanikus kert-
ben élénk nemesítő munka kezdődött. Hagymájának termesztésében Hollan-
dia jár az élen. A tavaszi virágpompa érdekében hagymáit most ültessük el!

két csoport sziklakeretekbe, virágágyak szé-
lére, vagy edényes ültetésre való. Egy tövön 
2-5 virágszárat hoz az áprilisban nyíló ágas 
tulipán. Sziklakertekben, vagy cserépben 
hajtatva mutatós. Szintén áprilisi virágzású 
a hosszú szárú, nagy virágú óriás tulipán, il-
letve hibridjei. Érdekes megjelenésű az erdei 
tulipán, amelynek bimbói csüngők, sárga vi-
rágai pedig csak napsütésben nyílnak ki. Né-
hány gyűjtő kertjében fedezhető fel csupán a 
természetben is ritkaságnak számító magyar 
tulipán (T. hungarica), amely az al-dunai tá-
jak őshonos, védett növénye. 

Kerti tulipánok
A kerti tulipánokat virágzási idő és virágal-
kat szerint osztályozzuk. A korai tulipánok 
április hónapban virágoznak. Virágaik több-
nyire egyszerűek, kehelyszerűek, sokszínűek, 
illatosak, és 25-50 centiméter magas száron 
nyílnak (pl. Princess Irene, Apricot Beauty). 
Valamivel későbbiek a Triumpf tulipánok, 
amelyek erős, 40-50 cm hosszú száron virá-
goznak, és vágóvirágnak is kiválók. Színük és 
sziromformájuk igen változatos, és talán ez a 
csoport büszkélkedhet a legtöbb fajtával (pl. 
Attila, Gavota, Shirly). Az áprilisban virágzó 
pávatulipánok a Kaufmann-tulipán és a tig-
risfoltos tulipán keresztezéséből származnak, 
a két vad faj csodálatos tulajdonságait egyesí-
tik. A középkorai virágzási típusba tartoznak 
a Darwin-tulipánok és Darwin-hibridek, 
amelyek igen hosszú, akár 70 centis szárral 
és hatalmas virágfejekkel büszkélkedhetnek 
(pl. Sweet Heart). A Darwin-tulipánok közé 
tartozó, bizarr virágú Rembrandt-tulipánok 
szirmainak szabálytalan csíkozottságát ví-
rusbetegség okozta színtörés adja. Az 1700-
as években igen keresett volt ez a változat, 
amelyet Rembrandt is szívesen megörökített 
csendéletein. A liliomvirágú tulipánok virága 
karcsú, kecses, szirmuk vége csúcsosan kifelé 
álló, levelük keskeny (pl. Aladdin, Ballade 
(képen), Mona Lisa, Burgundy). Az egy-

szerű, késői tulipánok csoportjába a május 
utolsó felében virágzó, egyszerű, ovális virág-
szirmú, 30-60 centiméter magas tulipáno-
kat sorolják. Nagyon szép, teltvirágú fajták 
is tartoznak közéjük, amelyek lekerekített 
sziromvégükkel leginkább a pünkösdiró-
zsához hasonlítanak (pl. Angelique). Külön-
leges változatok a rojtos tulipánok, amelyek 
széles, kehelybe rendeződő lepelleveleik szé-
le szabálytalanul rojtozott (pl. Blue Heron, 
Swan Wings, Franciska). Még ennél is bizar-
rabb szirmuk van a papagáj tulipánoknak. 
Nevüket kuszán álló, egyszínű, vagy két 
színből csíkosan mosott, a trópusi papagájok 
tollazatához hasonlító szirmukról kapták (pl. 
Black Parrot, Red Champion, Flaming Par-
rot). A kései csoportba tartoznak a Viridiflo-
ra-hibridek, amelyek szirma közepén széles 
zöld csík húzódik (pl. Golden Artist, Spring 
Green, Harlequin). 

Ültetés
A tulipán számára a laza, szerves anyagban 
gazdag, jó vízelvezető képességű, jól előkészí-
tett, porhanyított talaj felel meg. Közvetlenül 
ültetés előtt azonban ne trágyázzunk. A kö-
tött talajt az ültetés előtti években javítsuk 
érett komposzt folyamatos őszi bedolgozá-
sával. A tulipánhagymák ültetési mélysége 
általában a hagyma körméretének felel meg. 
A botanikai tulipánokat 8, a kerti tulipáno-
kat 10 centiméter mélységben helyezzük a 
talajba. A virághagymák ültetésénél nagy 
segítséget nyújthat a virághagyma ültető 
szerszám. Az ültetési mélység 8-16 centi-
méter között változtatható, az ültetendő 
virághagyma méretéhez igazítható. A megfe-
lelő mélységről könnyedén kiemeli a talajt, 
majd a fogó összenyomásával a hagyma fölé 
visszahelyezi azt. Többen tapasztalhattuk 
már, hogy a kertből egyszerűen eltűnnek a 
tulipánok. Ennek sokszor az az oka, hogy 
a tél folyamán a pockok kieszik a talajból a 
hagymákat. Ha ilyen veszély fenyeget, ülte-
tőkosárban telepítsük el a hagymákat. Ennek 
előnye, hogy ha gyakran át szeretnék alakíta-
ni a virágágyást, és áthelyezni a tulipánokat, 
ennek segítségével könnyen megtehetjük. 
A tulipánokat soha ne sorban, hanem ki-
sebb-nagyobb csoportokban helyezzük el 
a virágágyásban. Válogassunk a különböző 
időpontban virágzó fajták közül, hogy a tu-
lipánvirágzás minél hosszabb ideig tartson. 

Pap Edina
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2015. 09. 09. – Barabás László kiállítás-megnyitója Fotó: Garas Kálmán2015. 09. 01. – Tanévnyitó az elsősökkel Fotó: Iskola

2015. 07. 24. – Zenés főtéri est Fotó: Varga Ákos 2015. 07. 25. – Edzőtáborban a Répcelaki Rakurai Egyesület Fotó: Pantelics Péter

2015. 07. 06–17. – Alkot-Lak tábor  Fotó: Varga Ákos

2015. 08. 20. – Augusztus 20-i ünnepség Fotó: Varga Ákos2015. 08. 04-14. – Szamárfülek Fotó: Boros András

2015. 06. 26. – Szent Iván éj Fotó: Varga Ákos
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