
Világszerte bevett gyakorlat, hogy olyan szemé-
lyeknek, akik sokat tesznek a település fejlődé-
se, érdekeinek előremozdítása, értékeinek megőr-
zése, átörökítése és gyarapítása, jó hírnevének 
terjesztése, kapcsolatainak ápolása érdekében a 
város díszpolgári cím adományozásával ismeri 
el, és köszöni meg munkásságát.  
 

Tavaly Répcelak honatyáiban is felmerült 
ennek a lehetőségnek az igénye, így 2007. 
június 22-én megszületett az erre vonat-
kozó határozat. A rendelkezés kimondja, 
hogy a cím azok-
nak a személyek-
nek adományoz-
ható, akik Répce-
lak város fejlődé-
séért a közélet, az 
oktatás, az egész-
ségügy és a sport 
területén mara-
dandót alkottak, 
illetve kimagasló 
eredményt értek 
el, gazdag élet-
művükkel a vá-
ros, az ország és 
a világ egyetemes 
érdekeit tisztelet-
re méltón szol-
gálták. A cím az 
adományozást ta-
núsító díszoklevélből, bronz plakettből 
és tárgyjutalomból áll.  
Adományozására javaslatot tehet a pol-
gármester, önkormányzati képviselők, a 
városban működő költségvetési szervek 
vezetői, társadalmi és civil szervezetek, 
valamint az egyházak. A javaslatokat leg-
később a kitüntetés évében április 30-ig 
kell eljuttatni önkormányzathoz. Az elő-
terjesztést először az ügyrendi bizottság 
tárgyalja meg, majd az odaítélésére vonat-
kozó javaslatot tesz a képviselő-
testületnek. 

Egy évben legfeljebb egy valakinek lehet 
odaítélni a „Répcelak Város Díszpolgára” 
címet. A kitüntetett beiktatására a Répce-
laki Fesztivál keretien belül kerül sor.   
A tavaly megalkotott határozattal az idei 
évben már éltek is: Horváth Csaba és 
Pálla Péter képviselők, valamint a katoli-
kus egyház az idén nyolcvan esztendős 
Engelsz Józsefet, kétszeres Munkácsy-
díjas ötvösművészt, településünk szülöt-
tét terjesztették fel a címre. A képviselő-

testület egyhangúlag 
elfogadta a javasla-
tot, így az érdemes 
művésznek a VII. 
Répcelaki Fesztivál 
keretei belül meg-
rendezett születés-
napi tárlatán ünne-
pélyes keretek kö-
zött átadták a díjat. 
A kitüntetettet a je-
les alkalomból Sza-
bó József képviselő, 
a művelődési bizott-
ság elnöke köszön-
tötte fel, a tárgyju-
t a lma t  Eng iné 
Kozonits Mária 
képviselő asszony 
adta át. Engelsz Jó-

zsef a meghatottságtól elcsukló hangon 
köszönte meg a megtiszteltetést, és azt 
mondta: nem tett ő egyebet, mint végezte 
a munkáját.  
Dr. Németh Kálmán polgármester is gra-
tulált a címhez a művésznek. Városunk 
első embere úgy gondolja: méltó személy-
hez került a történelmi, első díszpolgári 
cím, és biztosan lesznek még az idők so-
rán olyanok, a joggal léphetnek be az 
Engelsz által megkezdett „dicsőség-
nyilvántartásba.” 
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A 80 éves ötvösművésznek  
Dr. Németh Kálmán polgármester gratulál. 

Fotó: Garas kálmán 



Köszönet 
 

Mindenkinek köszönetet mondunk, 
akik a sikeres hetedik Répcelaki Fesz-
tivál szervezésében és lebonyolításá-
ban részt vettek. 
 
Hagyományosan 
 

A répcelaki búcsú az idén augusztus 
17-18-án vasárnap, hétfő) lesz. 
 
A szakértői vélemény alapján 
 

A régi Művelődési Ház előtt 13 db 
platánfa található. Visszaemlékezé-
sek alapján az 1930-as években ül-
tették. Szeles időben jó néhány szá-
raz ág már letörött. Felkértük a sop-
roni Nyugat- Magyarországi Egye-
tem Erdőművelési és Erdővédelmi In-
tézet illetékes szakembereit, hogy 
vizsgálják meg nem balesetveszélye-
sek-e a fák, nem várható-e erős szél-
ben nagyobb ágak leszakadása, il-
letve egyes fák kidőlése. Vizsgálat 
alapján három fát ki kell vágni, 
amelyre az elkövetkező időszakban 
sor kerül.  
 
Bérbeadó 
 

A régi Művelődési Ház első részét 
bérlő VJS TRANSZ Kft az Ipari Park-
ban épít telephelyet, ahova a cég 
várhatóan ősszel kiköltözik, így sza-
baddá válik az épület, amely 270 
m2-es és szociális helyiséggel ellátott. 
Az épület kiválóan alkalmas kereske-
delmi vagy ipari tevékenységre. To-
vábbi részletekről a polgármesternél 
lehet érdeklődni. 
 
Újabb szolgáltatás 
 

Az Egészségház szakrendelésre kiala-
kított részében belgyógyász szakor-
vos kezdte meg működését 2008. jú-
nius 1-től. A képviselő-testület fél 
évig ingyenesen bocsátotta a dok-
tornő rendelkezésére a helyiséget. 
Rendelési idő hétfő 17 órától. 
 
Köszönjük a munkát 
 

Szár Miklósné a Polgármesteri Hivatal 
főmunkatársa nyugdíjba vonult. 38 
évet töltött a Nagyközségi Tanács-
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Vágyódás 

  
Oly jó lenne tengerek 
hűs habjaiban elmerülni, 
s álmodozni árnyas 
pálmafák alatt. 
Aztán visszatérni, 
mint tavasszal  
a fecskék, és élni 
tovább  
a mindennapokat. 
Mert el kell menni néha, 
hogy haza vágyódjunk. 
Értékesebb az, mi 
ritka, szívünknek. 
Bár érjenek égig  
vágyaink 
mielőtt, szárnyaink újra 
haza repítnek. 
Az otthon melegén  
azután 
elszenderedni  
gyönyörűség. 
 
 

Pichlerné Kondra Katalin 

nál, illetve a Polgármesteri Hivatal-
nál. Köszönjük a becsületes munkát, 
jó pihenést kívánunk. Helyette július 
1-től pályázat útján Táky Gabriella 
(az eddigi nicki jegyző) került felvé-
telre. 
 
Turizmus fejlesztés 
 

Hét önkormányzat -Répcelak város, 
valamint Csánig, Vámoscsalád, Vas-
egerszeg, Dénesfa, Répceszemere, 
Csáfordjánosfa községek- közös pá-
lyázatot nyújtottak be a Répce folyó 
turisztikai hasznosítására. A projekt cí-
me: „Zöld út az Alsó-Répcementén”. 
Tervezett bekerülési érték 

161.863.923 Ft 
ebből remélt támogatás 

  137.422.778 Ft 
önerő                                24.441.145 Ft 
 
Százmilliókat kívánunk nyerni 
 

Gőzerővel beindultak az EU-s pályá-
zatok. A kormány sorra írta ki az 
egyes operatív programokhoz tarto-
zó felhívásokat. Az említett Répce 
projekten kívül még az alábbi pályá-
zatokat adtuk be:  
 

Répcelak Városért Program 
Projekt értéke               519.794.559  Ft 
Ebből támogatás          416.882.835 Ft  
Önerő                             102.911.724 Ft 
 

Az esélyegyenlőség és a minőségi 
óvodai  nevelés-oktatás biztosítása a 
répcelaki közoktatási mikrotérség-
ben 
Projekt értéke                153.587.040 Ft 
Ebből támogatás          138.228.336 Ft 
Önerő                               15.358.704 Ft 
 

Répcelak város belterületi vízrende-
zése (Hunyadi, Kőris, Csánigi utcák) 
Projekt értéke                106.594.000 Ft 
Ebből támogatás            91.400.000 Ft 
Önerő                       15.194.000 Ft
                             
Építési telek 
 

A Hunyadi utcában változatlanul le-
het építési telket vásárolni, ezek 
nagysága 950-1100 m2. Eladási ár 
1500 Ft/ m2. Érdeklődni a Polgármes-
teri Hivatal műszaki osztályán lehet. 
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Rendezettek közterületeink 
 

Közterületünk egy részét (pl. temető 
út, temető, Széchenyi, Gárdonyi ut-
ca közti terület a 86-os főútnál stb.) 
a PARTNER TRANSZ Kft kaszálja. 
Ezen kívül, (főleg ott, ahol rézsű ka-
szát kell alkalmazni) más szolgáltatók 
munkáját is igénybe veszünk. Azon-
ban maradt bőven feladat az ön-
kormányzat erre a feladatra megbí-
zott két dolgozójának (Horváth Ró-
bert, Németh János) valamint az 
időlegesen felvett közhasznú mun-
kásoknak is. Közhasznú munkás al-
kalmazását a kormány lényeges ösz-
szeggel (a bérköltség 85-90%-ával 
támogatja). 
A dolgozók több mint 25 helyen ka-
szálnak a közterületen. Ezek közül 
van, amelyet már az idén hetedszer. 
(kerékpárút, butiksor). E feladatot a 
polgármester irányításával végzik.  
 

Köszönjük a lakosság elismerését, di-
cséretét. 
 

A házak előtti terület kaszálása a tu-
lajdonos feladata és kötelessége.  
 

Mi is köszönetünket fejezzük ki a 
rendben tartott területekért.  

Az egy- két „rendetlenkedőt” először 
a közterület-felügyelő szólítja fel, ha 
ez nem használ, a hivatal illetékes 
munkatársai szabálysértési eljárást 
indítanak.  
 
Nick is hozzánk csatlakozott 
 

Még az év lején a nicki önkormány-
zat levélben kereste meg a répcela-
ki képviselő-testületet, hogy a kör-
jegyzői feladatokat ezentúl a mi hi-
vatalunk lássa el. Többszöri tárgyalás 
és egyeztetés után – Dr. Németh 
Kálmán polgármester és dr. Kiss Juli-
anna jegyző részt vett a nicki testület 
e témával foglalkozó ülésén is – 
megállapodás született. Nick telepü-
lés évente 8 millió Ft-ot fizet a fel-
adat ellátásáért.  
Egy fővel bővül a Polgármesteri Hi-
vatal létszáma, és belső átszervezé-
sekre is sor kerül. Ez érinti a polgár-
mesteri, jegyzői titkárságot is. Itt július 
1-től Gere Csabáné dolgozik, az ed-
digi munkatárs Kovácsné Őri Zsu-
zsanna  más, fontos feladatot kap. 
 
 

 
 

GRATULÁLUNK! 
 

Pichlerné  
Kondra Katalin 

 
a  

"Mosolygósabb  
Régióért"  

Kulturális Közhasz-
nú Egyesület által 

meghirdetett 
 

Reneszánsz  
Emlékév meseíró  

pályázatán 
felnőtt  

kategóriában  
3. helyezést ért el  

 
Az igazság ára  
című meséjével. 

 
 � 

 
A Magyar Radio  
Mozaik Sydney 

 
"Miért fontos a  

magyar identitás"  
címmel meghirdetett 

pályázatán 
 

"Magyar vándor  
balladája"  

 
című verse lett a 

győztes.  
 

A vers és egy rövid 
interjú bekerül a  

Mozaik Radio Sydney 
VI. Magyar Identitás 

Konferencia  
kulturműsorába. 

M INDANNYIUNK  PÉNZÉVEL  
JÁTSZANAK…! 
A répcelaki szennyvízcsatorna-rendszer 
és tisztító telep 1995-ös átadása óta, 
már több alkalommal is felhívtuk Tisz-
telt Fogyasztóink figyelmét a csatorna- 
rendszer rendeltetésszerű használatára. 
Most ismét ezt tesszük, mivel az elmúlt 
időszakban azt tapasztaltuk, hogy fele-
lőtlen emberek több százezer forintos 
kárt okoznak társaságunknak, és ezen 
keresztül minden fogyasztónknak.  
 
Biztosan sokan elcsodálkoznának, ha 
látnák, hogy mi minden kerül a csator-
nába, ami nem „oda való”. A teljesség 
igénye nélkül: pulóver, felmosórongy, 
alsóneműk, tamponok, betétek, pelen-
kák, haj, műanyag flakonok, zacskók, 
állati eredetű híg trágya, stb. Ezek az 
anyagok eltömítik a szivattyúkat, dugu-
lást okoznak, megnövelve ezzel az üze-
melési költségeket, amit később a díj-

ban kénytelenek vagyunk érvényesíteni. 
A lebomlásra nem képes anyagok zava-
rokat okoznak a szennyvíztelepen és az 
iszappal kikerülve tartósan károsítják 
környezetünket is.  
 
Tisztelettel kérünk ezért mindenkit, 
mindannyiunk közös érdekében, a csa-
torna rendszer rendeltetésszerű haszná-
latára! 
 
A szennyvízcsatornába csak a mosás, 
mosogatás, tisztálkodás, takarítás, és 

WC használat során keletkező 
szennyvíz kerülhet! 

A SZENNYVÍZCSATORNA NEM 
HULLADÉKGYŰJTŐ! 

 

Bízunk megértő együttműködésükben.  
 

Szabó József 
Vasivíz Zrt 
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2008. július 1-jén hatályosul az a 
megállapodás, mely Nick Község 
Önkormányzata és Répcelak Város 
Önkormányzata között jött létre. 
Tárgya a körjegyzőségi feladatok el-
látása Nick község vonatkozásában. 
Nick önkormányzata nehéz helyze-
tére hivatkozva február elején kérte,  
hogy ezen feladatait vállaljuk át. 
           A változások lényege az 
alábbiakban foglalható össze: Nick 
Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2008. július 1-től nem 
tart fenn saját hivatalt és nem fog-
lalkoztat jegyzőt. Az önkormányzat 
működésével, valamint az állam-
igazgatási ügyek döntésre való elő-
készítésével és végrehajtásával kap-
csolatos feladatatok ellátására Rép-
celakot kérte fel. Fenti időponttól 
ezen feladatokat egyfajta „szolgál-
tatás vásárlás” folytán Répcelak vá-
ros jegyzője látja el, a répcelaki Pol-
gármesteri Hivatal bevonásával. A 
megállapodás értelmében a nicki 
képviselő-testületi üléseken a közel-
jövőben répcelaki jegyző, illetve a 
napirenddel érintett répcelaki köz-
tisztviselő fog részt venni.  
           Répcelakon a megnövekedett 
feladatok ellátása miatt a hivatal 
létszáma bővül egy fő pénzügyi ügy-
intézővel, illetve egyes dolgozóink 
munkaköre megváltozik. A változá-

50 éves iskolai találkozó 
 

1958-ban csánigiak, nickiek, 
répcelakiak összesen harminc-
négyen végeztünk a Répcelaki 
Állami Körzeti Általános Isko-
lában. 2008. május 31-én 50 
éves osztálytalálkozóra érkez-
tünk a városba. Boldogan üd-
vözöltük egymást. Voltak köz-
tünk, akik sok évvel ezelőtt jár-
tak csak itt. Csodálkozással és 
végtelen örömmel tapasztaltuk, 
hogy mekkora változáson és 
fejlődésen ment keresztül. Az 
új iskola igazgatónője kedvesen 
és szívélyesen fogadott ben-
nünket, és adott helyet az iskola 
szép könyvtárában, ahol fel-
idézhettük gyermekkori kedves 
emlékeinket. Felolvastuk az 
osztálynévsort és egyperces né-
ma felállással emlékeztünk ha-
lott tanárainkra és osztálytársa-
inkra. Az igazgatónő végigka-
lauzolt bennünket az intéz-
ményben. Utána kellemes és 
családias hangulatban töltöttük 
a délutánt a helyi Margaréta 
Panzióban.  
 

Őszinte köszönetünket és há-
lánkat fejezzük ki a szíves ven-
déglátásért. A szép élményekért 
köszönetet mondanak az „öreg 
diákok”: 

Biczó Rozália 
Bokányi Erzsébet 
Csanádi Katalin 

Csuka Ilona 
Dörnyei Márta 

Gaál Csaba 
Kiss József 

Mészáros Jolán 
Mihácsi Kálmán 

Molnár Ilona 
Molnár Karolin 
Németh Gizella 
Őri Gizella 
Varga Éva 

Varga Ferenc 

BŐVÜL  A  RÉPCELAKI  KÖRJEGYZŐSÉG  
FELADATKÖRE  

Minden évben június hónapban a jegy-
ző beszámol a Képviselő-testületnek a 
Polgármesteri Hivatal munkájáról.  
Az idei évben, most első alkalommal, a 
Polgármesteri Hivatal munkájának érté-
kelése kiegészül az ügyfélelégedettség 
mérés tapasztalataival.  
A lakossági értékelés érdekében kérdő-
ívet állítottunk össze és bocsátottunk a 
lakosság rendelkezésére.  
A lakossági észrevételek, kifogások, 
vélemények (bízunk benne, hogy pozi-
tív visszajelzést is kapunk) hatósági és 

önkormányzati döntést előkészítő, vég-
rehajtó munkánk minőségéről alkotott 
kép. Olyan visszacsatolás, mely segít-
séget nyújt ahhoz, hol kell a Polgár-
mesteri Hivatal munkájának szervezése 
során változtatásokat eszközölni, és mi 
az ami jól működik.  
A későbbiekben közöljük a felmérés 
tapasztalatait. 
                                                    
                                                    
             dr. Kiss Julianna  

jegyző 

ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG  MÉRÉS  

sok nyomon követhetőek lesznek 
Répcelak város honlapján, illetve 
munkatársaink készséggel adnak 
felvilágosítást.  
           Nick település lakossága ré-
szére heti egy alkalommal kedden 
délelőtt kihelyezett ügyfélfogadást 
tartunk. Ezen túlmenően a nicki la-
kosság – a répcelaki és csánigi la-
kossággal megegyező jogosultság-
gal – hivatalos ügyeinek intézését 
akár személyesen a hivatal ügyfélfo-
gadási idejében, akár írásban kér-
heti a répcelaki Polgármesteri Hiva-
taltól.  
           Településeink között a távol-
ság nem jelentős. Egyes ügyekkel – 
mint például az okmányokkal ösz-
szefüggő, illetve építéshatósági, 
gyámhivatali ügyek – a nicki polgá-
rok amúgy is hatóságainkat keresik 
fel, hiszen körzetközponti feladatok 
lévén azokat a jogszabály a répcela-
ki jegyzőhöz utalta.  
           Bízunk abban, hogy a felek 
közötti megállapodás folytán nyúj-
tott szolgáltatásunk épp oly hűen 
szolgálja a nicki polgárok érdekeit, 
ahogy azt saját hivatala tette, és 
közmegelégedésre szolgál mind a 
nicki önkormányzat, mind a lakos-
ság körében. 

dr. Kiss Julianna  
jegyző 
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Panaszkodunk, hogy elárasztja a külföldi áru a 
magyarországi szuper- és hipermarketeket, de 
a kisebb boltokat is. A rendszerváltás előtt 
meg azért panaszkodtunk, hogy nincs válasz-
ték a magyar boltokban, a nyugati cuccokat 
úgy kellett becsempészni a határon. 
Nagy keletje volt a hatvanas években a nyu-
gatról behozott nylonharisnyáknak, a hetvenes 
években a banán és a narancs volt a sláger, a 
nyolcvanas években második felében pedig a 
hűtőszekrény. 
               1990-től megnyílt a törvényes út a 
külföldi áruk előtt az EU-s csatlakozástól pe-
dig (2004. május 1.) ezen országok árui vám-
mentesen jönnek be. Ez jó, mert növeli a vá-
lasztékot és a versenyt, rossz, mert nagy kon-
kurenciát jelent a magyar vállalatoknak. 
Közben a hazai exportőrök előtt is megnyílt a 
vámmentesség. 2004. óta minden évben nö-
vekszik a magyar export, sőt 2008 első két hó-
napjában – a rendszerváltás óta először – Ma-
gyarország többet exportált mint amennyit im-
portált. Vannak ennek konkrét jelei is.  
               Ha az ember külföldön jár, és nem-
csak a műemlékekre figyel, érdekes dolgot ta-
pasztal. Elég, ha a Csallóközben, testvértele-
pülésünkön Légen megy be az élelmiszer üz-
letbe. 2004. május 1. előtt nem lehetett talál-
kozni magyar árukkal, most pedig a palackos 
borok nagy része magyar. 
               Hadd meséljek el erről egy történetet 
is. 2005-ben a répcelaki gazdakörrel Lég-en 
tettünk látogatást. Úgy szerveztük a progra-
mot, hogy legyen idő bevásárlásra. Egy kis 
szlovákiai ajándékot (sör, borovicska, stb.) le-
hessen vinni az otthoniaknak. Az egyik gazda-
köri tag éppen előttem áll sorba a pénztárnál, 
és mondja, hogy a vőnek visz egy üveg szlo-
vák bort. Igen ám, de látom, hogy a kosarában 
egyik balatoni pincészet Badacsonyi Olaszriz-
ling feliratú bora van. Gyorsan figyelmeztet-
tem és közösen megyünk vissza egy üveg – 
egyébként sokkal drágább – szlovák borért. 
Tehát itt a teljes piacnyitás. A boltok tele kül-
földi árukkal.  
De ….. Szerencsére bőven akad magyar is. Ki-
váló minőségű és legtöbb esetben elfogadható 
áron is.  
A magyar konzervek, savanyúságok, borok, 
röviditalok, sajtok, kozmetikumok, mosósze-
rek, szalámik, és fagyasztott termékek sora-
koznak minden hiper- és szupermarket, kis és 
nagy boltok polcain. 
Mint ahogyan lehet találni Magyarországon 
készült öltönyt, cipőt is. Csak figyelni kell. Fi-
gyelünk?  
               Sokan tudják, hogy feleségem és én 
évek óta igyekszünk magyar terméket vásárol-
ni. A közvetlen munkatársaim figyelnek rá, 

(figyelniük is kell), hogy az önkormányzat 
által adott ajándékcsomagba csak magyar áru 
kerülhet. 
Egyes becslések szerint, ha minden magyar 
vásárló figyelné a magyar terméket és azonos 
vagy hasonló minőségű és azonos, vagy ha-
sonló ár esetén azt is választaná. 150.000 új 
munkahely jönne létre, és ezzel sokkal több 
adóbevétel lenne. 
               Amikor ezeket az érveket elmon-
dom, az első kifogás az, hogy nincs magyar 
termék a boltban. Ezt azonnal tudom cáfolni 
konkrét példák felsorolásával, amit itt –mivel 
nem a reklám helye- mellőzni vagyok kényte-
len. A másik érv az, hogy nincs odaírva, hol 
gyártják. Az áruk egy részénél ez sem igaz. 
Kétségtelen van ilyen, de a kedves olvasó 
tudja (ha nem akkor jól jegyezze meg), hogy 
az 599-el kezdődő vonalkódú a magyar, vagy 
magyar vonatkozású termék. Az a tapasztala-
tom, hogy nagyon sokan nem nézik. Az egyik 
élelmiszerboltban panaszkodott egymásnak 
egy házaspár, hogy a külföldi élelmiszerek – 
amelyek szerintük nem is egészségesek – 
elárasztják az országot. Közben a feleség Né-
metországból származó üveges ecetes uborkát 
tett a kosarába és meg sem nézte, hogy mel-
lette 30 cm-re ott a magyar konzervgyártól 
származó ugyanolyan nagyságú. Ráadásul a 
német 179 Ft volt, a magyar meg 173 Ft. Meg 
valószínűleg sokkal finomabb.  
Annak a magyar atyánkfiánknak a történetét 
említhetném még, aki először kapott meghí-
vást Franciaországba 56-ban kivándorolt volt 
falubelijétől. Szép és exkluzív ajándékot akart 
vinni. Vett is egy drága, ízléses csomagolású 
francia konyakot. Ráadásul a kivándorolt 
frank föld azon részén lakik, ahol a legjobb 
konyakot készítik 
El tudom képzelni, mennyire örült volna egy 
kisüsti szilva vagy barack pálinkának. 
               A magyarság kifejezésére léteznek 
szép és nemes gesztusok. Ilyennek tartom a 
magyar irodalom olvasását, a népzene – nép-
tánc hagyományok megőrzését – ennek kitű-
nő példája a Répcelaki Kalinkó – honfitársa-
ink tiszteletét, valljanak azok akármilyen po-
litikai nézeteket. A sort még folytathatnám. 
Egy bizonyos színű és sávú zászló alatt tör-
ni – zúzni – na, ezt nem tartom nemzeti csele-
kedetnek. 
Ugyancsak szép és felemelő gesztus, ha 
igyekszünk magyar árukat vásárolni. Persze 
ez nemcsak a magyarság kifejezése, hanem 
segítség a magyar vállalkozóknak is. Akik így 
több megrendelést kapnak, több embert fog-
lalkoztatnak, és emiatt több adót tudnak fizet-
ni. Azaz magunknak segítünk.  

SEGÍTSÜNK  MAGUNKON— 
A  POLGÁRMESTER  NAPLÓJÁBÓL  

Sárvár és kistérsége  
településeinek  

zászlófelvonulása a  
Répcelaki Fesztiválon 

Fotók: Winkler Krisztina 
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színpadon a Bartina népzenei együttes, egyene-
sen Bonyhádról, és vidám muzsikájával örven-
deztette meg a közönséget. Úgy dél tájban, ami-
kor az utol-
só szárszói 
táncos is el-
hagyta a 
sz ínpadot , 
g o n d o l t a k 
egyet a há-
ziak: szín-
padról ke-
rüljön le a 
tánc a kö-
zönség közé, és Rábaközi muzsikára egy jó han-
gulatú táncházban találták magukat a vállalkozó 
szelleműek. Az ebédidő alatt a szervezők az eget 
kémlelték, mérlegelve a 13 órakor kezdődő fel-
vonulás lehetőségét. Végül mégiscsak elindult a 
menet, igaz zenekarok és menettánc nélkül, és a 
szemerkélő esőben az üres szekéren elhelyezett 
hangszóró adta tudtára a lakóknak, merre is jár a 
menet, hol mérik a bort és a kalinkót. Pontban 14 
órakor megjelent a színpadon Verasztó János lel-
kész és Görbe László plébános, akik Isten igéjét 
tolmácsolták a színpad előtt felsorakozott cso-
portok és a nagyközönség számára. Délután a 
meghívott felnőtt népzenei és néptánc csoportok 
következtek szép egymásutánban. A helyi Nyug-
díjas Klub örök fiataljai vidám dalokkal rukkol-
tak elő szintén fiatal vezetőjük közreműködésé-
vel. Őket követték a szentpéterfai Gradisce Hor-
vát táncegyüttes, és a Gencsapáti Hagyományőr-
ző Néptánc Együttes néptáncosai. A csoportok 
szereplése között a Sárvári Kistérségi Társulásba 
tartozó települések díszes zászlói mutatkoztak 
be. Ezt követően érkeztek a Soltis Színház tagjai, 
akik vidám 
vásári ko-
m é d i á k a t 
adtak elő, 
majd folyta-
tódtak a 
jobbnál jobb 
n é p t á n c o s 
előadások a 
h e g y f a l u i 
H Á N C S , 
balatonszárszói Szárszó együttes közreműködé-
sével. A folytatásban ismét a Bartina együttes 
következett, mégpedig a „Muzsikáló szerszá-
mok” című játékos hangszerbemutató műsoruk 
egy darabkájával varázsolták el nemcsak a gye-
rekeket. Következtek ismét a néptáncos műsorok 
a soproni Lajtha, a Nicki Fergeteg, és a moson-
magyaróvári Lajta Néptánc együttes közreműkö-
désével. Végére maradt a házigazda Ümmögő 
együttes műsora, akik mint minden évben, most 
is új műsorral bővítették repertoárjukat. A Szi-
getközi és Galgamenti táncok mellett bemutat-
ták, milyen is lehetett egy „Házibál Szatmárban”. 
A közönség nagy tapssal jutalmazta műsorukat.  
A hálás kis csapat ezúttal sem feledkezett meg a 

Tetszett, vagy nem tetszett? Színes volt, vagy 
szokványos? Művészi, vagy egysíkú? Izgalmas, 
vagy unalmas? Lehet értékelni a három nap tör-
ténéseit napokon keresztül magunk mögött tudva 
a mi kis fesztiválunkat, és a fenti kérdésekre a 
bölcs válaszokat saját értékítéletünk szerint meg 
is tehetjük önmagunknak, barátaink, munkatársa-
ink, a szervezők vagy éppen a képviselő-testület 
tagjai felé. 
Azt mindenesetre biztosan állíthatom, hogy a 
rendezvény megmozgatta agyunk döntésekért 
felelős sejtjeit. Valóban volt miből válogatni, és 
a szervezők valóban megtettek mindent annak 
érdekében, hogy a legszélesebb érdeklődési igé-
nyeket is kielégítsék.  
Már a pénteki nyitó program, Mészáros László 
festőművész kiállítása megtöltötte a Művelődési 
Otthon kiállítótermét. Tóth Csaba köszöntő be-
széde és az iskola művész gyermekeinek remek 
szereplését követően a kiállítást megtekinthették 
a látogatók. 
Az evangélikus templomot Ittzés János püspök 
úr tisztelte meg jelenlétével, amikor megnyitotta 
a „Biblia története” című kiállítást. A katolikus 
templom adott otthon Kónya István lantművész, 
és Bognár Szilvia énekművész közös dalestjé-
nek. A megszólaltatott középkori énekek és da-
lok ámulattal töltötték el a szép számú közönsé-
get. Húsz óra után, a polgármester úr nyitó be-
szédét követően kezdődött a Republic együttes 
koncertje, melyre bizony megtelt a hatalmas sör-
sátor. A pénteki nap programjait a Spontán 
együttes zenéjére rendezett bál zárta. 
Szombaton délelőtt kezdetét vette a Vas Megyei 
Szívprogram keretében szervezett szűrővizsgálat, 
a Szépség-Egészség-Életmód Kiállítás, és Dr. 
Nagy Lajos főorvos előadását is sokan meghall-
gathatták a Polgármesteri Hivatalban. 
Már kora reggel érkeztek a kézművesek, vásáro-
zók, helyiek és távolról érkezők. A nap szellemi-
ségéből adódóan csak népi kismesterséget folyta-
tó iparosok kaptak meghívást, és gondolva a me-
teorológiai előrejelzésre a rendezvénysátorban 
kaptak helyet, mintegy utcát alkotva a színpad 
irányában.  
A rendezvénysátorban 10 órakor indult a VIII. 
Laki Kalinkó népzenei és népművészeti feszti-
vál. Inci néni és Erzsi néni ovis tanítványai, az 

Eszterlánc cso-
port nyitotta a 
fellépők sorát. 
Őket követték 
szili, szanyi és 
balatonszárszói 
(Rokolya) gyer-
mek néptánc cso-
portok, ízelítőt 
adva a művészeti 
iskolákban tanult 
magyar táncok-
ból. Amikor a 
szükség úgy hoz-
ta, megjelent a 

VII .  RÉPCELAKI  FESZTIVÁL  ÉS  A  
VIII .  LAKI  KALINKÓ  
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A hetedik Répcelaki Fesztivál keretén belül meg-
rendezett tárlatának megnyitóján köszöntötték az 
idén nyolcvan esztendős, kétszeres Munkácsy-
díjas, érdemes művészt, Engelsz Józsefet, a tele-
pülés szülöttét.  
 

A jelenleg Szentendrén élő és alkotó művész 
1928. április 27-én látta meg a napvilágot a kis 
vasi faluban, innét indult az Európát és a világot 
meghódító karrierje. A középiskolát Győrben, a 
Czucor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte, 
majd vagongyári munkásként dolgozott. 1955-
ben fejezte be tanulmányait az Iparművészeti 
Főiskolán, ahol Borsos Miklós volt a mestere, 
"akitől a nemes anyagban való gondolkodást és 
az anyag iránti tiszteletet tanultam" – vallja ma 
is. Az évek során művészeti tevékenysége kiter-
jedt a fémművesség és az ötvösművészet minden 
vállfajára, ötvös és szobrász egyszerre: alkotói 
problémái a művészet széles területét érintették 
már, így vált az ötvös a monumentális plasztika 
mesterévé.  1969-ben hívták meg a főiskolára 
tanítani, majd 1971-től tizennyolc évig állt az 
ötvös tanszék élén, miközben óriási lendülettel, 
energiával alkotott.  
Az első Munkácsy-díjat 1964-ben kapta, a máso-
dikat ’71-ben, érdemes művésszé pedig 1977-
ben választották.  
 

Éppen tíz esztendeje vált szorosabbá a kapcsola-
ta egykori településével, amikor Dr. Németh 
Kálmán polgármester „híres répcelakiak” után 
kutatva felvette vele a kapcsolatot. Akkor ren-
dezték meg első nagyszabású répcelaki kiállítá-
sát, azóta ismeri minden répcelaki a nevét. Ak-
kor szülővárosának adományozta Kórus című 
alkotását majd amikor két év múltán 
kamarakiállítása nyílt a művelődési házban, ak-

kor a Csodaszarvas réz domborművel gyarapo-
dott a helyi Engelsz-gyűjtemény, a millenniumi 
év alkalmából pedig elkészítette Répcelak tűzzo-
mánc címerét. 
 

Idén ismét komoly évfordulót ünnepelt a mű-
vész: betöltötte nyolcvanadik életévét.  
Ez alkalomból születésnapi kiállítása nyílt szülő-
városa katolikus templomában, ott, ahol már így 
is számtalan alkotást találhatunk meg tőle: 
Engelsz keze munkáját dicséri a rézdomborítású 
oltárkép, a tabernákulum, s tavaly ősz óta a tizen-
öt stációból álló tűzzománc keresztút színes mo-
tívumai előtt is imádkozhatnak a hívek.  
 

A tárlatmegnyitón Görbe László atya köszönte 
meg Engelsz Józsefnek a csodálatos alkotásokat, 
és úgy fogalmazott: személyében egy csodálatos 
embert ismertek meg, aki tehetségével lenyűgöz-
te szülővárosának lakosságát, és általa a művé-
szet, és a művészet értelme is kézzelfoghatóvá 
vált mindenki számára. Engelsz József fiatalabb 
mindenkinél – fűzte hozzá László atya – szelle-
miségében és munkabírásában egyaránt. Ő az, 
aki kézzelfoghatóvá teszi a az örökkévalóság 
fogalmát, művei által nevét jegyezni fogják az 
örök dicsőség könyvében.  
 

Ezt a gondolatmenetet fűzte tovább a tárlatot 
hivatalosan megnyitó Korzenszky Richárd tiha-
nyi perjel, aki úgy fogalmazott: míg a nap és 
hold újra és újra visszatér és megújul, az ember 
nem tér vissza, de öröksége által itt marad örök-
re, ahogy Engelsz József is örökké jelen lesz e 
falak között alkotásai által. A perjel hozzátette: 
nemcsak a város lehet büszke szülöttére, Engelsz 
József is büszke lehet Répcelakra, szülővárosára, 
ami ennyire megbecsüli tehetségét és értéke-
it.                                                  -wk- 

ENGELSZ  TÁRLAT   

Fotók: Garas Kálmán 

segítőikről és támogatóikról, akik nélkül ez a 
fesztivál valóban nem jöhetett volna létre. A 
Kertes pékség készítette a finom kalinkót, Vörös 
János nicki faragó az Ümmögő céhtábláját, 
Biczó György a Kalinkó kocsmát. A táncház és 
bál jó hangulatának megalapozásához a Bartina 
együttes borozgatós dalai következtek. A Bartina 
után a Boglya együttesé lett az este hátralévő ré-
szére a színpad, és következett a Vasi Táncház 
Gergácz Gábor és Keszei Kinga Gencsapáti Ha-
gyományőrzők vezényletével. A Boglya bál jó-
val 23 óra után ért véget. 
Vasárnap 8 órától vállalkozó szellemű szaká-
csok töltötték meg a Művelődési Otthon parkját, 
ahol a főzőverseny vette kezdetét. A bográcsok 
között Fekete László erőemelő show műsora ara-
tott hatalmas sikert. Az odasereglett helyi erős 
emberek megpróbálkozhattak a súlyok világával. 
15 órától Lola könnyűzenei műsora, küzdősport, 
hastánc, capoiera, gyermek aerobic bemutatók 
színesítették a délutánt. 17 órakor Sasvári Sándor 
lépett színpadra remek műsorral szórakoztatva a 

közönséget. A fesztivál utolsó szereplője a Beat-
les dalokat eredetiségében visszaadó győri 
Beatman együttes fergeteges műsora, akik a vé-
gén a vastapsnak engedve magyar örökzöld slá-
gerekkel búcsúztak.  
Szükséges megemlíteni, hogy a katolikus temp-
lomban Engelsz József ötvösművész munkáiból 
nyílt kiállítás, valamint az evangélikus templom-
ban rendezett Bibliatörténeti kiállítás is a feszti-
vál szerves részét alkotta. Felhővadászat, Maszat 
játszóháza, több ezer fakockából vár építése, lo-
vagolás kovácsolás, fafaragás, korongozás, kör-
nyezetvédelmi sátor és még sorolhatnám, mi 
minden várta a gyerekeket, de a felnőttek részére 
is bőven akadt látni, enni, innivaló.  
Ennyi minden fért bele ebbe a szép hétvégébe és 
hiszem, hogy akik jelen voltak, azok találkozhat-
tak kedves emberekkel, sok szép és tartalmas 
programmal, amelyek talán tetszettek, érdekesek, 
színesek, művésziek, izgalmasak voltak. 

 

Gömböcz Róbert 

Korzenszky Richárd 
tihanyi perjel 

Engelsz József,  
az ünnepelt 
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VERSENYSIKEREK   
A  2007/2008-AS  TANÉVBEN  
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TANULMÁNYI VERSENYEK 
 

MEGYEI DÖNTŐ 
1. HELYEZÉS Nagy Ákos 8.a Hevesy György 
Országos Kémia Verseny Felkészítő pedagógus 
Pap Györgyné                     
2. HELYEZÉS Nagy Ákos 8.a Országos angol 
nyelvi verseny 
 Felkészítő pedagógus Nagyné Herczeg Judit                    
3. HELYEZÉS  Horváth Dorottya 5.a Bende-
gúz Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny 
Felkészítő pedagógus Bárdosi Katalin              
4. HELYEZÉS  Sulyok András 6.c Kaán Kár-
oly Országos  természet- és környezetismeret 
verseny  Felkészítő pedagógus Farkasné Tóth 
Mária    
5. HELYEZÉS  Szalai Csilla 6.c Kaán Károly 
Országos  természet- és környezetismeret ver-
seny Felkészítő pedagógus Farkasné Tóth Má-
ria  
Nagy Ákos 8.a Megyei informatikai Verseny  
Felkészítő pedagógus Nyeső László 
6. HELYEZÉS Berta Evelin 7.b Herman Ottó 
Országos Biológia Verseny Felkészítő pedagó-
gus  Farkasné Tóth Mária   
  

MŰVÉSZETI  -  MŰVELTSÉGI  
EREDMÉNYEK 

 

ORSZÁGOS  PÁLYÁZATOK 
1. helyezés Csontár Eszter 8.a  Így írok én… 
irodalmi pályázaton elbeszélés kategóriában 
Csontár Eszter 8.a József Attila Vers-, Mese-, 
és Novellaíró Pályázat  Felkészítő pedagógus  
Szabadosné Molnár Melinda                                                                                                         
5. helyezés Németh Boglárka 4.a  Apáczai Ki-
adó országos fogalmazás pályázata Felkészítő 
pedagógus Horváth Lajosné                         
6. helyezés Szalai Csilla 6.c Apáczai Kiadó ál-
tal meghirdetett országos vers- és meseíró pá-
lyázat                                                                                                                                                                           
8. helyezés  Gaál Krisztián 4.a Apáczai Kiadó 
által meghirdetett országos fogalmazás pályázat                                                                                                                     
Felkészítő pedagógus Horváth Lajosné      
9. helyezés   Gaál Krisztián 4.a  Mosonmagya-
róvári Kulturális Egyesület Országos meseíró 
pályázat Felkészítő pedagógus Horváth Lajosné       
 

NEMZETKÖZIVERSENY  
KÜLÖNDÍJ 
 

Horváth Nikoletta 4.a, Seregély Gyöngyi 3.a                                                           
Európa Iskolát Teremt rajzpályázat Feld-
bachban Felkészítő pedagógus  Molnárné Sza-
bó Ernesztina        
 

MEGYEI  VERSENYEK 
2. helyezés Németh Gergő 4.a Egyenlő Esélyek 
Mindenki Számára Európai Év keretében meg-
hirdetett pályázat Felkészítő pedagógus 
Molnárné Szabó Ernesztina                                                                                               
3. helyezés Varga Virág 8.b Dési Huber István 
megyei rajz és vizuális kultúra tanulmányi ver-
senyen Felkészítő pedagógus Molnárné Szabó 
Ernesztina 
 
 

ARANY  MINŐSÍTÉS Bokányi Balázs 5.b 
SISTRUM  Regionális Zenei Verseny klarinét 
Felkészítő pedagógus Kérges Albert                          
EZÜST  MINŐSÍTÉS Molnár Anita 3.a  
SISTRUM  Regionális Zenei Verseny furulya 
Felkészítő pedagógus Csőszné Bolfert Enikő               
SZAKMAI  DÍJ Németh Evelin 3.a, Baranyai 
Viktor 8.b, Varga Virág 8.b Művészetek Napja 
megyei képzőművészeti kiállítás Felkészítő peda-
gógus Molnárné Szabó Ernesztina 
 

OSZÁGOS LEVELEZŐ VERSENYEK 
 

JONATÁN - Első Országos Könyvmolyképző 
levelező versenyen a könyvmolyok kiváló meste-
rei: Németh Eszter 2.b, Tulok Piroska 2.b, Keszei 
Franciska 6.a, Németh Eszter 6.a            
BENDEGÚZ Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 
versenyén arany minősítés: matematikából Gás-
pár Milán 2.b, Németh Eszter 2.b, Tamás Bence 
4., anyanyelvből - Tulok Piroska 2.b, ezüst minő-
sítés: matematikából – Nagy Zoltán 5.b, Dan 
Ádám 7.b  
 

SPORTSIKEREK 
 

ATLÉTIKA                           
MEGYEI  VERSENYEK 
2. helyezés 
Csapat: Koronczai Cintia,  Németh  Klaudia, 
Böcskör   Szabina, Biczó Kata magasugrás  
Diákolimpia Atlétika Vas megyei döntő 
3. helyezés 
Csapat: Adorján Tamás, Simon Szabolcs, Ga-
lambos Ábel, Huber Márk  magasugrás             
Diákolimpia Atlétika Vas megyei döntő 
Csapat: Adorján Tamás, Simon Szabolcs, Ga-
lambos Ábel, Huber Márk  súlylökés  
Diákolimpia Atlétika Vas megyei döntő 
Csapat: Gombás Laura, Németh  Klaudia, 
Böcskör  Szabina, Biczó Kata,  Makida Klaudia 
súlylökés  Diákolimpia Atlétika Vas m. döntő 
Csapat: Koronczai Cintia Németh  Klaudia, 
Böcskör  Szabina, Biczó Kata, Makida Klaudia 
távolugrás Diákolimpia Atlétika Vas m. döntő 
4. helyezés Simon Szabolcs súlylökés             
Diákolimpia Atlétika Egyéni megyei döntő 
5. helyezés 
Csapat: Adorján Tamás, Simon Szabolcs, Ga-
lambos Ábel, Huber Márk  távolugrás  
Diákolimpia Atlétika Vas megyei döntő 
Edző: Bizcó Gyula 
 

LABDARÚGÁS 
3. helyezés  leány foci                  
Csapattagok: Böcskör Szabina, Gombás Laura, 
Kercza Zsuzsanna, Kovács Nóra, Koronczai 
Cintia, Németh Klaudia, Pap Barbara, Varga Esz-
ter, Varga Vivien Diákolimpia megyei döntő 
Edző: Biczó Gyula   
 

HORGÁSZSIKEREK 
2. hely Szabó Adrián 7.a ; 3. hely Németh Zoltán 
7.a; 5. hely Vörös Krisztián 6.c Ágoston László 
emlékverseny-megyei Horgászcsapat felkészítője: 
Bozi Béla 

Ballagnak a végzősök 

Első könyvjutalom az  
iskolában 

Az év tanulója Nagy Ákos 

Farkasné Tóth Mária tanárnő 
vette át  az Ökoiskola cím el-
nyerését igazoló oklevelet Bu-

dapesten  Brassói Sándortól  

 
TANULMÁNYI  
VERSENYEK 

 

Országos döntő 4. helyezés 
Németh Boglárka 4.a ” 

Talpra magyar” országos komp-
lex tanulmányi verseny Felkészí-
tő pedagógus Horváth Lajosné           
Országos döntőbe jutott 

Németh Boglárka 4.a Termé-
szetismeret tantárgy tanulmányi 
verseny Felkészítő pedagógus 

Horváth Lajosné          
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Örömmel mutatjuk be őket e lap olvasóinak. Kér-
déseinkre Daniella válaszolt.  
- Mikor kezdtél táncolni?  
6 évesen kezdtem táncot tanulni. Először éven-
ként 1-1 tanfolyamra jártam, ahol az alapokat 
sajátíthattam el. Mikor a testvérem Eliza idősebb 
lett, akkor ő is elkezdett táncolni. 
- Hogy kerültél szombathelyi tánccsoportba? 
Mikor ügyesebbek lettünk, akkor felajánlották 
nekünk, hogy Szombathelyen a Savaria Tánccso-
port Egyesületben táncolhatunk. Ez nagy szó volt 
számunkra, mert a Savaria híres tánccsoport, hi-
szen még világbajnokságra is kijutott az A csapat, 
és ott 5. helyezést ért el. Mi először a legkisebb, a 
C csapatba kerültünk. 
- Hányszor utaztok Szombathelyre? 
Először hetente kétszer kellett menni Szombat-
helyre edzésre. Minél nagyobbak voltunk, annál 
ügyesebbek lettünk. Több versenyre is mentünk.  
- Mikor voltatok először versenyen? 
Az első ilyen versenyünk, ahol én 11, a húgom 
pedig 8 éves volt, az a Formációs Magyar Baj-
nokság volt, ahol a Mary Poppins című koreográ-

TALÁLKOZÁS  ERDÉLYI  
TESTVÉREINKKEL  
2008. május 10-én 26 főből álló csapatunk hosz-
szú, izgalmas várakozás után elindult 
Szentábrahámra.  Az út a térképen nagyon hosz-
szúnak tűnt, viszont a buszban uralkodó jókedv 
mellett nem volt ez  érzékelhető. Elsőként Ara-
don koszorúztunk a 13 aradi vértanú síremléké-
nél. Nagyon elszomorított, hogy a város szélén 
egy nagy focipálya szomszédságában árválkodik 
az emlékmű. Majd folytattuk tovább utunkat. Mi-
re Szentábrahámra értünk, már mindenkin lát-
szottak az álmosság első jelei. De amikor az éj-
szaka közepén kiszálltunk a buszból, mindenki 
abszolút kipihentnek, frissnek és üdének látszott. 
A templom harangja elütötte már a fél 12-t is. 
Fogadó családjaink türelmetlenül vártak minket. 
Hazamentünk és hajnalig tartó hosszú beszélge-
tés után lefeküdtünk aludni. Vasárnap a 
szentábrahámi unitárius pünkösdi istentiszteleten 
vettünk részt. 11 óra tájt a  székelykeresztúri  
„Randevous” vendéglőben vártak minket az ün-
nepi ebéddel. Délután a Petőfi emlékházban egy 
érdekes háromdimenziós fotókiállítást tekintet-
tünk meg, majd az „öreg tanúnál” is kötöttünk 
nemzeti színű szalagot a legendás költő tisztele-
tére. A másnap délelőtt a szentábrahámi iskolá-
ban telt el, ahol a folyosón csend uralkodott, a 
gyerekek kedvesek, udvariasak voltak. A harma-
dik napon Csíksomlyóra látogattunk a búcsújáró-
helyre. A táj festői volt ugyanúgy, mint utunk 
következő célpontjánál, a Szent Anna-tónál. 
Szerdán a Benedek Elek Általános Iskolában jól 

szervezett programokkal és foglalkozássokkal 
(bútorfestéssel, kopjafa faragással, karkötőfonás-
sal) kedveskedtek nekünk. Versenyt hirdettek 5-5 
fős csapatoknak, „Itt járt Mátyás király” címen. 
Este a művelődési házban sikeresen adtuk elő mű-
sorunkat. Nagy tapssal köszönték meg a sokféle 
műsorszámot Ezt követően eredeti székely-, erdé-
lyi táncokat tanultunk, majd roptunk a táncházban. 
A 6. napon a Békás-szoroshoz és a Gyilkos-tóhoz 
látogattunk el. A hosszú szoros kicsit félelemkeltő, 
de egyben gyönyörű is volt. Pénteken Udvarhely-
re, Farkaslakára, Korondra és a Parajdi sóbányába 
látogattunk. Ez a nap volt a legfárasztóbb, de na-
gyon megérte a rengeteg élmény miatt. Délután 
búcsúebéddel vártak minket. Hagyományos erdé-
lyi ételeket kaptunk, mint például a csorba-leves. 
Az ebéd után estig tartó Retro bulit tartottunk, 
majd hosszú búcsúzkodás után hazatértünk erdé-
lyi „otthonainkba”. Másnap korán indultunk haza, 
Répcelakra. Sétáltunk Kolozsváron  Mátyás király 
híres lovas szobra körül, a Szent Mihály templom-
ban is,  és a Házsongárdi temetőben felkerestük 
Reményik Sándor, Dzsida Jenő és Apáczai Csere 
János nyughelyét is. Az első magyar város ahol 
megálltunk, Püspökladány volt. Onnantól hazáig 
röpített minket a busz. Az egészet összegezve: Er-
dély azon belül is Székelyföld csodálatos és mesé-
be illő hely, ahol mindenki barátságos, kedves és 
segítőkész. Felejthetetlen emlékeinket a gyönyörű 
táj koronázta meg.  
 

Szegedi Benjamin  

„ITT  ÉLNEK ,  TANULNAK  KÖZÖTTÜNK”  
ORSZÁGOS  BA JNOK  TÁNCOSOK  

fiával 5. helyen végeztünk. Később egy újabb 
formációval álltunk elő a Magyar Bajnokságon, 
amelynek címe: Oh-lala. Ezzel 2. helyezettek 
lettünk. 
- Hogyan készültök versenyekre? 
Miután az egész csapat sokat fejlődött, és hogy 
minél több és jobb tánctudással gazdagodhas-
sunk, ezért heti 3 alkalommal volt edzés. Ha ver-
senyre készültünk, akkor előfordult a heti 4 vagy 
5 táncóra is. 
- Melyik szép helyezések, versenyek emlékezete-
sek számotokra? 
2006-ban az új tánccal a Mini-mixel a Magyar 
Bajnokságon és a Bécsben rendezett Duna-
pokálon harmadikok lettünk. 2007-ben a C cso-
portból kivált a legidősebb 4 páros, amelybe és is 
beletartoztam, ez lett az új B csapat. A C-sen az 
Elizáék a Modern Tánccsoport Országos Döntő-
jén 1. helyezettek lettek a Mini-mixel. Így az 
Európa Bajnokságra is eljutottak, és ismét győ-
zelmet arattak. A B csoport egy frissen tanult, 
úgynevezett Bigbenddel ért el ugyanilyen szép 
eredményt. 

(folytatás a 16. oldalon) 

A kép az idei Nemzetközi 
Formációs Táncfesztiválon 

készült. 

Szent Anna kápolna 

A répcelaki iskola átadja 
ajándékait 

Koszorúzás a kolozsvári 
temetőben 

 

A répcelaki iskola tanulói kö-
zül többen járnak különböző 
egyesületekbe, ahol megyénknek 

is sok dicsőséget aratnak.  
A Máthé-lányokról az  
iskolában ismert, hogy  
kiválóan táncolnak. 
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MOZGÁSSAL  EGÉSZSÉGÜNKÉRT  

 Úszótanfolyam - Celldömölkön 
 

Az úszás több szempontból is kedvező ha-
tással van a fejlődő gyermeki szervezetre.  
 Az izmokra és a csontokra gyakorolt hatá-
sa kiegyensúlyozott, az izületek terhelése 
elenyésző. Az izmok és a  csontozat kedve-
ző gyermekkori fejlődésének  kulcsszerepe 
van az időskori csontritkulás és más moz-
gásszervi betegségek megelőzésében. A 
legtöbb izomcsoportot egyszerre és alapo-
san mozgatja meg, igénybevételük egyenle-
tes. Erőt, állóképességet és rugalmasságot 
egyaránt biztosít. Fejleszti a kondicio-
nális – és a koordinációs képességet.   
Fontos szerepe van a testtartás javításában. 
A gerincferdülés kialakulásának megelőzé-
sében, vagy már kialakult betegség gyógyí-
tásában nagy hatásfokkal használható.   
Jótékony hatással van a légzésre is. A szer-
vezet oxigén felvétele és felhasználása 
egyensúlyban van. Ezáltal javul a tüdő – 
szív - keringési rendszerek teljesítőképessé-
ge.   
A legfontosabb hatása azonban  gyermeke-
ink „ testi épségének „ védelme. Fontos, 
hogy mindenki megtanuljon élete bármely 
szakaszában biztonságban lenni a vízben. 
   
„A víz és annak használata elkíséri az em-
beriséget a bölcsőtől a sírig. 
Legjobb barátja annak, aki bánni tud vele, 
De mindenkor félelmetes ellensége marad 
annak, aki nem tanult meg úszni!”      
                                                   ( Ovidius ) 
 

15 lelkes és bátor répcelaki óvodás a cell-
dömölki Vulkánfürdőben barátkozik a víz-
zel. A tanmedence vízszintje kinek ideális, 
kinek túl magas, de senkiből sem hiányzik 
az akarat, hogy a víz a legjobb barátja le-
gyen.   
 
 

Foci – műfüves pályán,  
tornateremben 
 

A legtöbb óvodáskorú gyermek már min-
den fontosabb alapmozgásnak birtokában 
van, de mozgásuk állandóan differenciáló-
dik, fejlődik. Személyiségük zavartalan fej-
lődéséhez elengedhetetlen a megfelelően 
fejlett téri tájékozódás képessége, és a meg-
felelő környezeti minta, izomzatuk megfe-
lelő fejlettsége. A mozgás hordozza a leg-
nagyobb transzfert. Olyan tapasztalatokat 
lehet mozgás útján szerezni, ami átvihető 
más területre. Minél több konkrét 

perceptuális tapasztalatot szereznek a gye-
rekek, annál több fogalom feldolgozására 
lesznek képesek a későbbi életkorban. 
 

Az óvodai gyermekhét és az alapítványi ju-
niális talán legnagyobb fénypontja fiú gyer-
mekeink számára a foci volt. A műfüves 
pályán 19 ovi-focista  szállt szembe felnőtt 
focistákból álló csapattal, a juniális bajnok-
ságába pedig már mindenki nevezhetett. 12 
fiú és 1 vegyes csapat  hívta ki szüleit egy 
barátságos mérkőzésre. A végeredmény  
a papírforma szerint alakult mindkét eset-
ben ☺ !  
 

Százszorszép Óvoda 

A focis fotókat Molnárné 
Pap Edina készítette 
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50 ÉVES  A  RÉPCELAK  ÉS  V IDÉKE  
TAKARÉKSZÖVETKEZET  

 
 
 
 
 
 

 

Az 50 éves  
 

RÉPCELAK ÉS VIDÉKE 
TAKARÉKSZÖVETKEZET 

 
köszönti alapító és jelenlegi 

tagjait, 
tisztelt ügyfeleit, 

dolgozóit és tisztségviselőit. 
 
 

 
Napjainkban: 

 
 

• a 6 Mrd Ft-ot meghaladó 
mérlegfőösszeggel, 

• a 2 Mrd Ft körüli hitelállománnyal, 
• s a közel 4.000 számlával  

 
 

 

 
 
 
 
 

• az ÜGYFÉL a legfontosabb, 
• a pénzügyi szolgáltatások széles 

skálája elérhető, 
• szívélyesen fogadják, szakszerűen 

kiszolgálják, 
• közelről ismerik pénzügyi igényeit. 
 
 

Nálunk Ön otthon van! 
 
 

RÉPCELAK ÉS VIDÉKE  
TAKARÉKSZÖVETKEZET 

 
9653 Répcelak, Petőfi Sándor u. 50. 

Telefon: 95/588-666, 588-667  
Fax: 95/588-668 

E-mail: repcelaktaksz@globonet.hu 
Honlap: www.repcelaktksz.hu 

 

 
K I R E N D E L T S É G E K 

 

BŐ, Széchenyi u. 25                         Tel.: 94/586-026 
CELLDÖMÖLK I., Kossuth u. 18.          Tel.: 95/420-035 
CELLDÖMÖLK II.,Hegyi u. 1.               Tel.: 95/420-507 
HEGYFALU, Kossuth u. 107.               Tel.: 95/340-020 
OSTFFYASSZONYFA, Kossuth u. 60.    Tel.: 95/394-005 
RÁBAPATY, Alsópatyi u. 59.             Tel.: 95/360-078 
SIMASÁG, Szabadság u. 18.               Tel.: 94/588-028 
SOPRON, Újteleki u. 1-5.                  Tel.:99/333-099 
URAIÚJFALU, Petőfi u. 23.                Tel.: 95/345-189 
VÖNÖCK, Kossuth u. 69/b.               Tel.: 95/485-010 

 
 

 
 

a térség egyik meghatározó 
pénzintézete vagyunk. 

Az Önök  
könyvtára az 
idén 50 éves. 

 
Ez alkalomból   

„Egy könyvtár lapjai”  
című kiadványt  

jelentetünk meg az ősz  
folyamán. 

 
S mivel Önökért/értetek van 

Répcelak város  
nyilvános könyvtára,   

írásaitokat is 
fogja tartalmazni. 

 
Hogyan látszik, milyen  

élmények fűződnek  
hozzá, vagy csak  
egyszerűen mi a  
vélemény róla. 

 
Kérjük, ragadjon tollat,  

fogalmazza meg  
 könyvtári élményeit,  
vagy a véleményét. 

 
A kézzel, géppel írt, vagy 
elektronikusan elküldött  
írásokat  július második  

hete végéig várjuk! 
 

Művelődési Otthon és 
Könyvtár  

9653 Répcelak 
Bartók B. u. 55. 

Tel: 95/588-001, 588-002, 
E-mail:  

konyvtar.
repcelak@repcenet.hu 

 

 
 

KÖSZÖNET 
 

Gazdag Erzsébet 
a Művelődési Otthon és  
Könyvtár munkatársa  

nyugdíjba vonult. 
 

35 évig szolgálta  
szorgalmas munkával  
a répcelaki olvasókat. 

 
Hosszú, örömökben teli,  

egészséges nyugdíjas éveket  
kívánunk! 
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RÉPCELAK  KEGYELETI  
EMLÉKHELY  SZOBRÁSZI  TERVE  
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Lassan egy éve már, hogy megfogalmazó-
dott egy kérdés-kérés: készítenék –e tervet a 
répcelaki temetőben felállítandó „mindenki 
keresztje” témára? Egyszerű és egyértelmű 
volt a szándék, hiszen ilyen temetői, köz-
ponti keresztek szerte mindenütt vannak az 
országban, s azok is leróhatják itt kegyele-
tüket, akiknek esetleg távol, vagy ki tudja, 
hol vannak eltemetve hozzátartozói. Még a 
helyet is kinéztük akkor a polgármester úr-
ral és néhány lelkes kultúra iránt érzékeny 
emberrel. A feladat nem tűnhetett bonyo-
lultnak, de még nagyon nehéznek sem, hi-
szen restaurátorként számos ilyennel volt 
dolgom, Keszthely, vagy Szombathely te-
metői keresztjei, és még számos más, hogy 
csak a legszebbeket említsem.  
               Régebben Érden, az ófalui részen 
egy régi kis keresztre kellett az eltűnt kor-
pusz helyett mintázzak egy másikat, de a ré-
gi krisztus figurák stílusában. Az alapvető 
különbség éppen ebben van.  Most egy új 
mű jönne létre, s bár a korpusz ábrázolások 
meglehetősen hasonlóak, de ha arra gondo-
lunk, hogy ez is a Krisztus ábrázolások egy 
fajtája, akkor már nem ilyen egyszerű a kép. 
Még Krisztus szenvedéstörténetén belül is 
vannak változatok, hiszen a megkorbácsolt 
Krisztus, vagy a töviskoronát, köpenyt, sás-
buzogányt kapott „Vir dolorum” ábrázolá-
sok sem ritkák.  
               Ha nekem a huszonegyedik szá-
zadban Krisztust kell megmutatnom, akkor 
mégsem tudnám teljes szívvel ezt a szenve-
dő, és megkínzott emberfiát ábrázolni. A 
középkor misztikus szenvedője, a barokk, 
és késő barokk ábrázolásokban tovább élt, 
leszivárgott a falusi keresztek megszelídült, 
halott, vagy halálba ájuló Krisztusává. Az 
elmúlt száz év történelme azonban új meg-
fogalmazásokért kiált. Oly sok szenvedést 
okozott önmagának az emberiség az elmúlt 
időszakban, s mindezt olyan naturálisan do-
kumentálta a kor vívmánya, a fotó, a film 
segítségével, hogy egy ókori kivégző esz-
közre szegezett, ájult ember már nem azt a 
drámaiságot kelti, mint amit jónéhány év-
százada. De korábban sem volt mindig így! 
A Kr. u-i 4-6. század ravennai mozaikjain 
még szelíd pásztorfiúként láthatjuk, (az an-
tik szépségfelfogásnak megfelelően 
szakálltalanul). A szigorú, trónuson ülő 
Krisztus már a birodalmukat egyre kétség-
beesettebben összetartani igyekvő bizánci 
uralkodók korszakának ábrázolása. Csak a 
Kr. u-i első ezredforduló világvégét váró 

hangulatával terjed el a keresztre feszített 
ábrázolás. Példának okáért a frissen keresz-
tény hitre tért európai népek közül többen is 
képtelenek voltak ezt a végtelenül megalá-
zott helyzetet ábrázolni. Akkor már hitük 
oroszlánjaként, vagy a Napba is szállni ké-
pes sasmadárként ábrázolják a harcos-
nomád életformáról éppen csak leszokó né-
pek. Kora keresztény skandináv példák ha-
sonló furcsaságot mutatnak, amikor a ke-
resztre feszített Krisztust, az Ég királyát 
nem hajlandóak ruhátlanul és halottan ábrá-
zolni. Az ő Krisztusuk nyitott szemmel él és 
pompás ruházatban dicsőül meg a kereszten 
is.  
              A templomok oltárképein már bát-
rabban jelennek meg a különböző ábrázolá-
sok, s ezek közül is felemelőek számomra a 
feltámadt Krisztust ábrázolók. Ezek közül 
kétségtelenül az isenheimi oltár fénykörben 
feltámadó Krisztusa a kedvencem, annak 
minden misztikusságával együtt. Egy külö-
nös és soha még nem látott ábrázolás is erő-
sítette bennem a meggyőződést, hogy Krisz-
tusnak számos arcából választhatunk, mert 
mindegyik igazi, csak meg kell találni azt. 
              Ez, amiről beszélek a keszthelyi 
temető kápolnájának külső falán bukkant fel 
néhány éve egy levert vakolat alól. Itt 
Krisztus bokáig érő ruhában, felemelt, áldó 
kéztartással tekint le ránk. A kezein és lába-
in ott vannak a sebhelyek, a stigmák, tehát a 
feltámadt Krisztus néz ránk áldó kezekkel, 
és ami a legmegdöbbentőbb: lába alól, a se-
beken keresztül a kezek stigmáin is általbúj-
va jobb kezéből szőlőfürt bomlik ki, míg bal 
kezéből gabona kalászok szökkennek szár-
ba. Ilyen szelíden gyönyörű, és az örök kör-
forgásban is az Örök Életet hirdető megfo-
galmazást még sohasem láttam.  
              Ekkor gondoltam először igazán, 
hogy valami hasonlóan szépen szeretném én 
is látni-láttatni Jézust. Az általam keresett 
megfogalmazás nem a kereszthalál szenve-
désének ábrázolására akar koncentrálni. A 
temetői helyszín a lélek megnyugvását segí-
tő képet keres. Önkéntelenül adódik a kapu 
motívum, mely a földi lét és az azon túli lé-
lek létezésének határ szimbóluma. Ez magá-
ban is megálló ábrázolás, de hogy jelezzem 
Krisztus szerepét, aki megnyitotta áldozatá-
val mindannyiunk számára ezt a kaput? Ta-
lán csak egy kéz, ami finoman résnyire nyit-
ja az ajtót…. (1.) 
Ebben az esetben a kapu 3,5-4 m magas ke-
retként, fehér, homogén, fagyálló kemény-
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mészkőből faragva állna egy talapzati ré-
szen. A bal oldali kapuszár vastagságából 
nyúlna ki a kaput finoman megnyitó kéz. A 
kézfej érinti az ajtószárnyat, és a majdnem 
könyökig lecsúszó drapéria az archaizáló 
hangulat mellett statikai kitámasztó szerepet 
is betölt.  
 

Próbálom a krisztusi emberalakot, a figurát 
is megmutatni, de ez ebben a helyzetben az 
átlényegülés, a feltámadás aktív pillanatá-
ban is inkább valamiféle szemérmes rejtőz-
ködésként jön elő.  (2.) 
A rajzomon az előbb ábrázolt kaput nyitja 
ki a feltámadt Krisztus. A kapu előtt a sírt 
jelképező kubusból lép ki, ezért a hátsó, tá-
masztó láb alsó része még belül van a kubus 
tömegén. A testről letekeredő lepel vissza-
hull a sírba. Ahogy a lepel lefoszlik a test-
ről, úgy szabadul meg a lélek testi mivoltá-
tól a kapu átlépésének pillanatában.  A figu-
ra és az arc szemből csak a túloldalról 
látszhat, de onnan is csak egy vékony résen 
keresztül, közelsége ellenére megközelíthe-
tetlenül.  
 

Az előbbi gondolat képi és téri kifejezését 
próbálom még inkább sűríteni, a Feltámadás 
misztériumát megragadni, amikor csak a 
szarkofág forma jelenik meg a kinyílt kapu 
előtt. (3.) 
 Lényeges változtatás az eredeti képi gondo-
lat mentén, hogy a „kapu motívum” kerete 

eltűnik, azt csak a kinyíló szárnyak jelölik, 
de a kereten alkalmazott „drapéria-szerű” 
plasztika (lélek, vagy szárny lebegésű hul-
lámzás) ezeknek a kapuszárnyaknak lett 
szerves része. 
 

Az utolsó rajzon - az előbbinek letisztázott 
változatában-  a szarkofág némileg kiemel-
kedik a kapuszárnyak talapzatának magas-
sága fölé. A szarkofág tömege szinte oltárrá 
válik újra, ahogy az ókeresztény hívők ide-
jében, akik a katakombákban meghúzódva, 
valóságos szarkofágok köré húzódva végez-
ték szertartásukat. ( Azt a kegyeleti igényt is 
betölti a szarkofág fedele, hogy ide tehetik 
az emlékezés gyertyáit  a hívek.) (4.) 

 

A Megváltás eszközeként pedig ismét megje-
lenik a kereszt motívum, de már mint az 
anyagból kilépő átlényegülésként, a tömeg-
ből kihasított negatív térként. Gyakorla-
tilag a hat darab, kb. 80cm széles és 110cm 
magas kőtáblákból álló kapuszárnyon a fel-
ső sor belső táblája lecsökken 80x80cm-re. 
Az így kialakított vízszintes réssel és a kinyí-
ló kapuszárnyak közötti függőleges réssel 
együtt lényegében kimetsződik a kereszt for-
mája. Itt a gondolatsor visszatekeredett a 
kiinduló pontra. Innen már csak egy merő-
ben más irányba lehetne elindulni.             
                                                          

 Módy Péter  
szobrász   

A Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyház-
község a felújítások évtizedét tudhatja 
maga mögött. Templomaink megújulása 
után a lelkészlakás a tágas udvar és a terü-
letet övező kerítés is megszépült. A hála-
adó istentiszteletre május 18-án, vasárnap 
került sor, ahol a gyülekezet Rostáné Piri 
Magda vasi esperes vezetésével köszönte 
meg Istennek, gondviselő szeretetét. Isten 
úgy végzi közöttünk gondviselő munká-
ját, hogy egymásra bíz bennünket. Ezt a 
szó-szoros értelmében is megtapasztaltuk. 
Ki a szaktudását, ki a kapcsolatait, ki pe-
dig egyszerűen az erejét ajánlotta fel az 
egy évig tartó rekonstrukció alatt. Az új 
kerítés építése során többször is megidé-
ződött bennünk a múlt. A régi kerítés, ha-
sonlóan a régi parókiához közel 100 éven 
át szolgálta a mindenkori evangélikus lel-
készt és családját. Miközben a kövek a 
helyükre kerültek lelki szemeink előtt 

PARÓKIASZENTELÉS  

megjelentek dédunokáink, ahogyan a ke-
rítés mellett elhaladva igyekeznek a temp-
lomba. A luther-rózsás ősi szimbólum az 
erre látogató vendégek számára is jelzi az 
itt élők keresztyén hitét. Régi mondás 
szerint: attól, hogy a templom és a paplak 
szépen, gondosan áll, még senki sem fog 
megtérni, de ha elhanyagolt, attól még ke-
vésbé. Bennünket sem egyszerűen esztéti-
kai érzék vezetett, amikor elhatároztuk, 
hogy a  városunk közepén álló „evan-
gélikus szigetet” felújítjuk, hanem az, 
hogy Istennek mindig az erőnk és tehetsé-
günk szerinti legjobbat adjuk, mert hozzá 
ez méltó. Az a reménységünk, hogy a vá-
ros és a gyülekezet összefogásának ered-
ményeként megvalósult munka bevezeté-
se lesz a belváros teljes megújulásának. 
 

                            
Verasztó János 
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fel olyan könnyen. Azt is megtehetjük, 
hogy a cserepet – a növény igényének 
megfelelő fekvésű helyen – leássuk a ta-
lajba, és a cserépfelszínt kéregmulccsal 
takarjuk. 
                      Ha szobanövényeinket nyá-
ron is a lakásban tartjuk, akkor az ablak-
tól távolabb helyezzük el, vagy könnyű 
függönnyel védjük őket a napközben be-
tűző napsugarak ellen. A legjobb az, ha 
csoportosan rakjuk össze őket, kialakí-
tunk velük egy zöld sarkot úgy, hogy a 
magasabb növényeket a háttérben, az 
alacsonyabbakat az előtérben, a csüngő-
ket  pedig virágállványon helyezzük el. Ily 
módon a növények párás mikroklímát 
alakítanak ki maguk és egymás körül, 
amitől jobban viselik a légszárazságot és 
a meleget. Az öntözést a növény egyedi 
igényihez igazítsuk, és naponta ellenőriz-
zük a cserépföld nedvességi állapotát. A 
lakásban tartott növények kevesebbet pá-
rologtatnak, ezért nem kell napi rendsze-
rességgel öntözni. A vízigényesebb fajo-
kat, így a páfrányokat, vízipálmát, bromé-
liákat azonban naponta kínáljuk meg víz-
zel. Óvakodjunk itt is a hideg csapvízzel 
való öntözéstől! Az öntözővízhez adjunk 
tápoldatot. A tápoldatot mindig hígítva 
használjuk. Az öntözést párásítással egé-
szítsük ki. A párásító víz is szobahőmér-
sékletű legyen. A nagylevelű növényeket 
hetente tiszta vizes ronggyal törölgessük 
át. Portalanítás, felfrissítés céljából a ki-
sebb növényeket a fürdőkádba (zuhany-
tálcába) helyezve, majd ott lecsöpögtetve 
lezuhanyoztathatjuk. A szobanövények 
számára is kedvező, ha rendszeresen 
szellőztetünk. 
 
Nyaralás idején 
Mielőtt nyaralni megyünk, és nincs kit 
megbíznunk szobanövényeink öntözésé-
vel (ebből a szempontból is célszerűbb, 
ha kint tartjuk őket), alaposan öntözzük 
be, és tápoldatozzuk meg őket. A na-
gyobb növényeket állítsuk néhány centis 
kavicsréteggel megtöltött lavórba, amit a 
kavicsréteg szintjéig vízzel (tápoldattal) 
töltünk fel. A kisebbeket állítsuk a fürdő-
kádban vagy a zuhanytálcában több ré-
tegben elhelyezett, vízzel alaposan átita-
tott törölközőre. A helyiséget távollétünk 
alatt sötétítőfüggönnyel árnyékoljuk, hogy 
csökkentsük a növények párologtatását. 
Ily módon növényeink 8-10 napig károso-
dás nélkül elviselik távollétünket. 
 

Pap Edina 
kertészmérnök 

Ha megtehetjük, nyáron tartsuk a sza-
badban szobanövényeinket. Akkor hord-
juk ki őket, ha a külső éjszakai hőmérsék-
let elérte a 18-20 oC-ot. Ha időszerű, ül-
tessük át őket, távolítsuk el az elszáradt 
leveleket. Ilyenkor elvégezhetjük a rovar-
ölő szeres permetezéseket (Biola, Piro-
mor, Bio-Sect), ami zárt térben tilos. A 
besűrűsödött a növényeket tőosztással 
ritkíthatjuk, szaporíthatjuk. Kúszó növé-
nyinkről hajtásdugványt vehetünk, amit 
vízben meggyökereztethetünk. 
                      A szabadba vitt szobanövé-
nyek számára is meg kell találni a megfe-
lelő „nyaralóhelyet”. Olyan helyet vála-
szunk a számukra, ahol a reggeli és az 
esti gyenge napfény, vagy szűrt fény éri 
őket. A ház északi oldala vagy egy nagy 
lombos fa alja a legmegfelelőbb hely a 
számukra. A nagylombú növényeket szél-
védett helyre tegyük.  
                      A szabadban tartott szoba-
növények előnye a lakásban maradt tár-
saikkal szemben az, hogy éri őket a haj-
nali frissítő harmat és a langy záporesők. 
Ezek a megszabadítják a lombot a portól, 
kitisztítják a légzőnyílásokat. Tartósan 
száraz, meleg időben azonban ezeket a 
szobanövényeket is gyakrabban kell ön-
tözni. Az öntözésnél ügyeljünk arra, hogy 
ne öntsünk rájuk hideg csapi vagy kúti vi-
zet. Hordóból öntözzünk, vagy több vö-
dörbe vegyünk vizet, és hagyjuk felmele-
gedni a levegő hőmérsékletére. A forró, 
napközben akár 40 oC-osra is felmelege-
dő virágföldre öntött 10-12 oC-os víz 
ugyanis megperzseli a víz- és tápanyag-
felvételért felelős hajszálgyökereket. Az 
öntözést a reggeli órákra időzítsük, hogy 
a talajfelszín és a lomb gyorsan fel tudjon 
száradni. Ezzel megakadályozhatjuk azt 
is, hogy kedvező körülmények alakulja-
nak ki a gombás betegségek számára.  
                      A hosszú nappalok, a több 
fény és a meleg idő a növekedésre is jó 
hatással van, ezért minden öntözésnél 
tápoldatozzuk is növényeinket. A virága-
ikkal díszítő fajok számára virágos növé-
nyekhez ajánlott tápoldatot, míg a levél-
dísznövények számára zöld növények 
tápoldatát adjuk. Ha táprudat használunk, 
vagy átültetéskor tartós hatású szilárd 
műtrágyát kevertünk a virágföldhöz, ak-
kor nem szükséges tápoldatozni. 
                      A szabadban tartott szoba-
növények edényét a fölforrósodástól úgy 
óvhatjuk meg, hogy a virágcserepet vilá-
gos (fehér, sárga) színű, mázas agyag-
kaspóba helyezzük. Az agyagkaspó ke-
vésbé borulékony, így a szél sem dönti 

SZOBANÖVÉNYEINK  NYÁRI  
GONDOZÁSA  

 
Szobanövényeink többsége 

trópusi, szuptrópusi területek-
ről származik, így azt hihet-
nénk, hogy a nyár kifejezetten 
megfelelő évszak a számukra. 
A szobai levegő azonban nem-
csak fűtési idényben, hanem 
nyáron is igen száraz, az ab-
lakon át betűző nap pedig 

perzselést okozhat az ablak-
párkányon tartott  

növényeknél.  
Nyáron ezért kissé át kell 

szerveznünk a  
szobanövénytartást. 



Lezárult egy hosszú korszak a Répcelaki SE lab-
darúgó szakosztályának életében: nem hosszab-
bított szerződést Varga József edző és az SE 
vezetése.  
Régi-új arcot láthatunk mostantól fogva a kispa-
don: Tóth Zsoltnak szavaztak bizalmat az elnök-
ség tagjai. 
 
Varga Józseffel az utolsó bajnoki mérkőzésen 
beszélgettünk érzéseiről, gondolatairól, további 
terveiről. 
- Természetesen mint minden elválás, fájdalmas 
számomra a búcsú, de felkészültem rá, és én is 
úgy gondolom, hogy ideje váltani. Már télen 
eldöntöttem, hogy ez lesz az utolsó évem. 
- 2000-ben, nagyon fiatalon lettél edző, hogy 
értékeled az itt eltöltött éveket? 
- Akkor, harmincegy évesen egy hatalmas lehe-
tőséget kaptam az elnökségtől, nem sok edző 
mondhatja el magáról, hogy ilyen fiatalon NB-s 
tréner lehet. Összességében nyolc szép, emléke-
zetes esztendőt töltöttem el itt, talán csak az 
utolsó idény hagy bennem némi foltot.  
- Mik a további terveid? 
- Nem bánom, hogy pihenhetek egyet, de min-
denképpen szeretném folytatni az edzősködést. 
Egyelőre nem tudom mennyi szünet vár rám – 
két hét, vagy két év – de állásért kopogtatni nem 
fogok sehol. Ez már játékosként sem volt jel-
lemző rám. Az adódó lehetőségeket alaposan 
megfontolom majd, mindenképp olyan csapat-
hoz megyek csak el, ahol megfelelőek a körül-
mények, eredményeket lehet elérni, és jó veze-
tők vannak. Ebből sok minden itt is megvolt, de 
azért van hiányérzetem egykét dologgal kapcso-
latosan. Gyenge pontjai szerintem a Répcelak-
nak az utánpótlás nevelés és az átigazolási idő-
szakok. 
- Kijársz-e ezután a répcelaki focicsapat mecs-
cseire? 
- Egyértelműen igen. Amíg nem lesz más elkö-
telezettségem, új csapatom, addig lelkes szurko-
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lója leszek a fiúknak, itt leszek még az edző-
meccseken is. 
Varga József búcsúzásával sem maradt termé-
szetesen üres a répcelaki kispad: az egyesület 
elnöksége június 16-i ülésén egy évre Tóth 
Zsoltot, az ifjúsági csapat edzőjét nevezte ki 
vezetőedzővé.  
Tóth Zsolt zalai születésű, labdarúgó karrierje 
Székesfehérvárott indult. A katonaság után ke-
rült településünkre. 
- Lentiben voltam katona, az ottani katonacsa-
pattal játszottunk a Répcelak ellen. Ezután ke-
restek meg, és hívtak ide 1983 tavaszán. Azóta 
itt élek, ittragadtam. 1997-ig kisebb-nagyobb 
kihagyásokkal a répcelakiak hálóőre voltam, 
aztán a 97-es bajnoki szezon tavaszán edzőként 
is lehetőséget kaptam, és a következő idényben 
is én irányítottam a csapatot.  
- Ezután hogyan, merre folytatódott az itt meg-
kezdett edzői karriered? 
- A szomszédos Beledben voltam edző kétszer 
négy éven át, aztán tavaly hívtak ide vissza az 
U-19-es csapathoz. Nagyon szerettem velük 
dolgozni, igazi lelkes, jó képességű gárda, és az 
eredményeink is jól alakultak ebben az idény-
ben.  
- Mikor kezdesz dolgozni a nagycsapattal, és 
milyen reményekkel várod a közös munkát? 
- Július 8-án kezdjük el az alapozást, és öt hét áll 
rendelkezésemre összerakni a csapatot, mert 
augusztus 9-én indul a bajokság. Én bízom a 
sikerben, mert jó képességű játékosok vannak 
itt, és jó munka folyt eddig is. Szükségünk lesz 
egy kis szerencsére is, mert ebben az idényben 
bizony az is elkerülte a csapatot. Az a célom, 
hogy amellett, hogy fegyelmezett, jó erőlétű 
csapatom lesz, a fiúk szeressenek is ide járni, itt 
lenni, és egy szerethető, szimpatikus gárda vál-
jék belőlük, akiknek szívesen szurkol minden 
répcelaki.  
 

-wk- 
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Akiknek örülünk 
 

Németh Réka 

Németh Mária és Németh Gyula lánya 
 

Ágh Fanni 

Kovács Erika és Ágh Zoltán lánya 
 

Elekes Hanna Rebeka 

Baranyai Erzsébet és Elekes Zoltán 
lánya 

 

Marton Jázmin 

Németh Nikolett és Marton Gábor 
lánya 

HALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁS    
    

 Akiktől búcsúzunk 
 

 
 

Erős Jenő 
Finta Károly 
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Mészáros Józsefné 
Dr. Molnár Sándorné 

Pill Tibor 
Smidéliusz Ernőné 

Tóth Sándor 
Vagdalt István 
Varga Jenőné 
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Bebesi Éva és Németh Zoltán 
 

Niczki Ildikó és Krétai Kornél 
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Németh Erzsébet Katalin  
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Somfalvi Péter 
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RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

A Répcelaki Sportegyesület szakosztályaiban 
működő csapatok—kivétel nélkül befejezték a 
2007-2008-as bajnoki évet.  
Az elért teljesítmény vegyes képet mutat. Van-
nak jól teljesítő csapataink, másoktól többet vár-
tunk. 
 
Az NB III-ban szereplő felnőtt lab-
darúgó csapat a 13. helyen végzett. 
Az elért eredménnyel nem lehetünk 
elégedettek. A tavaszi rajt előtt pró-
báltuk megerősíteni a csapatot, ennek 
ellenére nem hozta meg a várt eredményt. A 
szakosztály vizsgálja az okokat. Egyik ok talán 
az lehet, hogy több játékos sorozatosan 
fegyelmezetlenkedett, sok volt a sárga lap, a ki-
állítás. Ezek zömét reklamálásért kapták. Le kell 
vonni a követlkeztetéseket az ilyen, és hasonló 
esetek megelőzésére, elkerülésére hatékony in-
tézkedések szükségesek.  
               Házi gólkirályunk Legáth András 12 
találattal, ezzel a teljesítménnyel a csoport gól-
lövő listáján az első tizenötben van. A szurkolók 
szavazata alapján a szezon legjobb labdarúgója 
Szabó Róbert lett. 
               A bajnoki év végén elköszönt a csa-
pattól Varga József vezetőedző. E helyen is 
megköszönjük Varga Józsefnek nyolc éves -
többnyire sikeres– munkáját, kérjük kísérje to-
vábbra is figyelemmel Répcelak sportját. To-
vábbi sportpályafutásához sok sikert, jó erőt, 
egészséget kívánunk.  
               A csapat vezetőedzőjévé egy éves idő-
tartamra az elnökség az ifi csapat edzőjét, Tóth 
Zsoltot bízta meg. Jó munkát, a csapattal együtt 
sok sikert kívánunk. 
Ifjúsági csapatunktól (U-19) dobogó közeli he-
lyezést vártunk. Kevéssel maradtak le a dobogó-
ról. Ennek ellenére az 5. vagy a 6. hely –a hiva-
talos értesítés még nem jött meg– elismerésre 
méltó eredmény. A csapatnak van tartása, egyre 
több játékos bontogatja szárnyait. Széles Sándor 
és Tóth Zsolt a csoport góllövő listáján az első 
tízben van.  
Serdülő csapatunk (U-16) a szerzon elején 
szinte teljesen átalakult. Tőlük tisztes hetytállást 
vártunk. Az elért 13. helyért nem kell szégyen-
keznünk, de néhány mérkőzés fegyelmezettebb 
játékkal nyerhető lett volna. Varga Péter is elő-
kelő helyen áll a csoport góllövő listáján. 
U-13-as csapatunk először szerepelt megyei 
szinten rendezett nagypályás bajnokságban. 
Amennyiben a légkört megszokják, az elért 8. 
helyezésükön jócskán javíthatnak. A csapatban 
sok tehetséges játékos van.  
 
A tekecsapat a 2007-2008-as 
szezonban 21 mérkőzésből 
19-et megnyert, mindösszesen 
kétszer hagyta el vesztesen a 
pályát. A bajnoki évben több 
ízben született egyéni, illetve csapat pályacsúcs. 
Ezzel a teljesítménnyel az NB II. nyugati cso-

portját 9 pont előnnyel nyerték. Dícséretes telje-
sítményük. Zsámboki Ádám ifjúsági kategóriában 
területi versenyen 2. helyezést ért el. Márton Gá-
bor felnőtt kategóriában az ország legjobbjai közé 
verekedte magát. A csapat legjobbja –akit egyben 
a bajnoki év legjobb tekésének is választottak– 
Gosztola László, aki 20 mérkőzésen szerepelt, és 
egyszer sem hagyta el vesztesen a pályát. Emlí-
tésre méltó Farkas Imre teljesítménye is. Az el-
nökség döntése értelmében ősztől az NB I-ben 
folytatják a versenyzést, remélhetően sikerrel.  
 
A női kézilabda csapat a Győr-
Moson-Sopron Megyei II. osztályban 
szerepelt, ahol a 8. helyet szerezte 
meg. A szezon előtt két meghatározó 
játékos távozott, tavasszal sérülés, 
illetve munkahelyi elfoglaltság miatt voltak hi-
ányzók. Örvendetes viszont az, hogy 4 fiatal (12-
14 éves) került leigazolásra. Közülük Matetics 
Éva nyújtotta a legjobb teljesítményt, megállta a 
helyét kezdő emberként is. A többi fiatal fejlődé-
se is töretlen. Ki kell emelni a kapus, Lukács Sza-
bina produktumát, illetve a házi gólkirály 
Vargáné Móricz Virág teljesítményét, a 161 gól-
ját. Utóbbi lett a 2007-2008-as bajnoki év legjobb 
női kézilabdázója.  
A férfi kézilabda csapat –a tekések mellett– a 
másik sikercsapatunk. Szintén a Győr-Moson-
Sopron megyei bajnokságban szerepeltek, ahol az 
előkelő 2. helyet szerezték meg. Teljesítményük 
dícséretes. Továbbra is összetartó, baráti társaság, 
tudnak egymásért küzdeni, harcolni. A csapat 
gólkirálya Takács Károly lett, 161 találattal. 
Olyan csapatokat előztek meg, mint Kapuvár, 
Audió, Globál, Tét, vagy az ETO Szurkolói 
Egyesület. A szezon legjobb kézilabdázója Bog-
nár Tamás lett. A csapat edzője Szabó József az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 
Sport Szakállamtitkársága által adományozott 
Díszoklevél, illetve emlékplakett kitüntetésben 
részesült.  
 
Az elnökség nevében megköszönöm a csapatok 
teljesítményét. Köszönöm a szakosztályok veze-
tőinek, edzőinek a munkáját. Szurkolóinknak kö-
szönöm, hogy a nehéz helyzetekben is kitartottak, 
nem hagyták cserben a csapatokat. Rendezőink-
nek is megköszönöm kitartó munkájukat. Az elis-
merés hangján kell szólnom támogatóinkról, a 
tombola tárgyak felajánlóiról, és mindazokról, 
akik bármilyen formában járultak hozzá az ered-
ményekhez.  
 
Most kinek rövidebb, kinek hosszabb szünet kö-
vetkezik. Jó kikapcsolódást kívánok valamennyi 
kedves olvasónak, egyben jó erőgyűjtést, hogy a 
nyár végén induló bajnokságban együtt szurkol-
hassunk kedvenc csapatainknak.  

 
Haraszthy István 
ügyvezető elnök 

                                                                                

A RÉPCELAKI  SE HÍREI  

ORSZÁGOS  
BAJNOK TÁNCOSOK 

 
(folytatás a  9. oldalról) 
 
- Mik a 2008-as tervek,  
feladatok? 
2008-ban új koreográfiákkal 
gazdagodtunk. A C csoport 
programjának neve: Abba ne-
vet viseli, a B csoport tánca 
az „Ice age”, akár a Jégkor-
szak. Ezzel a két új számmal a 
Formációs Magyar Bajnoksá-
gon a dobogó 2. fokán végez-
tünk. Ismét indultunk a Mo-
dern Táncbajnokságon, ahol 
mindkét csapat 1. helyezést ért 
el. Vagyis ismét részt vehet-
tünk a Világbajnokságon, ami 
2008. június végén kerül meg-
rendezésre Bábolnán, amin 
egyesületünk 29-én lép fel. 
 

Sok sikert kívánunk! 
  


