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A Répcelaki Vásártér átadása - Dr. Kondora Bálint, a Vas megyei Közgyűlés alelnöke,  
Ágh Péter országgyűlési képviselő, Szabó József polgármester, Molnárné Pap Edina ügyvezető,  
Dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal vezetője

Minden szabadtéri rendezvény, amely ki van szolgáltatva az időjárás 
szeszélyeinek nagy izgalommal tölti el a  szervezőket, a fellépőket, és az 
árusokat egyaránt. 

város új vásárterét avattuk szép számú 
érdeklődő, és meghívott vendégeink 
részvételével.

Az átadást megtisztelte jelenlété-
vel: Ágh Péter országgyűlési képvise-
lő, dr. Kondora Bálint a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke, és dr. Galántai 
György, a Járási Hivatal vezetője is.

A megjelenésében is látványos 
piactér reméljük jól szolgálja majd a 
város lakosságát, kultúrált körülmé-
nyeket biztosítva a „piacozásnak”. Az 
Európai Unió-s támogatásból épült 
létesítmény kiegészül még egy vizes-
blokkal, ami a sporttelepen a Spor-

tegyesülettel közös beruházásban ké-
szült el. Szintén az elmúlt napokban 
került sor az iskola területén egy 200 
m-es rekortán futópálya avatására, 
amely TAO-s támogatásból és önkor-
mányzati önrészből lett megépítve.

Azt gondolom, hogy ez egy jó hét-
vége volt. Átadtunk a város lakóinak 
több, mint 100 millió Ft értékben új 
létesítményeket, és még – aki akarta 
– jól szórakozhatott a 17. Répcelaki 
Fesztiválon. Találkozzunk a 18.-on is!

Éljen a 750 éves településünk! 
Éljen Répcelak, „az élhető kisváros”! 

Barátsággal: Szabó József
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Az idei évben kegyesek voltak hoz-
zánk az égiek. A remek időben, vál-
tozatos programokkal és – ami talán 
a legfontosabb – nagyon sok feszti-
vál-látogatóval telt el a két és fél nap.

Köszönet mindenkinek, aki bár-
milyen módon hozzájárult a rendez-
vény sikeres lebonyolításához. 

Már többéves hagyomány, hogy a 
fesztivál keretében valami új létesít-
mény avatására kerül sor. 2018-ban a 



LÁTVÁNYOS BERUHÁZÁSOK, 
FELÚJÍTÁSOK, PROJEKTEK

Az elmúlt években már megszokhat-
tuk, hogy szinte minden héten mun-
kásokkal, markolókkal, építőipari 
gépekkel találkozhatunk a település 
különböző pontjain. Ez 2018-ban 
sincs másképp, hiszen az idei évben is 
számos beruházás valósul meg telepü-
lésünkön. Ezek közül az egyik leglát-
ványosabb a fedett piac megépítése, 
melynek átadására a Répcelaki Feszti-
vál keretében került sor. 
Szintén a nyár elején került átadásra 
– az önkormányzat által biztosított 
önrész felhasználásával, az iskola te-
rületén található műfüves pályát kör-
beölelő, a sportegyesület által megpá-
lyázott – rekortán borítású futópálya. 
A „zöld város kialakítása” pályázati 
konstrukcióban elnyert 151 millió 
forint támogatásból a Petőfi S. utcai 
butiksor környezete fog megszépülni, 
melynek kivitelezési munkálatai má-
jus 7-én kezdődtek. Az itt található 
épület együttesek egységes homlokzati 
színtervének elkészítésére az önkor-
mányzat saját költségvetésből biztosít-
ja a kiadásokat.
A Radó-ház felújítása, átalakítása már 
a tavalyi évben elkezdődött az erre el-
nyert 18 millió forintból. Időközben 
a régi épületen statikai problémák 
merültek fel, melyek kiküszöbölésére 
– a műemlékvédelmi hatóság egyetér-
tésével – átdolgozásra kerültek a ter-
vek. A munkálatok hamarosan foly-
tatódnak.

KÁTYÚZÁSI ÉS ÚTFELÚJÍTÁSI 
MUNKÁK 

Répcelak Város Önkormányzata min-
den évben nagy hangsúlyt fordít a te-
lepülésen található utak javítására, a 
kátyúk megszüntetésére. Az előzetes 
felmérések és az árajánlatok megkéré-
se után az idei évben is több utcában 
számíthatnak a lakók kisebb-nagyobb 

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

telkeit. Az eladási ár 2.000,-Ft/m2 + 
Áfa, azaz 2.540,-Ft/m2. 
Az értékesítés az igények benyújtása 
sorrendjében történik, melyről Rép-
celak Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a soros ülésén dönt. 
A döntést követően az önkormányzat 
az igénylővel adásvételi szerződést köt.
Továbbá árverés útján értékesíteni kí-
vánja a Répcelak Hunyadi utca 958 
hrsz. 1176 m2 nagyságú építési telket, 
melynek irányára 2.188.336,-Ft
Az ingatlanok beépítésével kapcsolato-
san, a szerződéskötés egyéb feltételeiről 
(beépítési kötelezettség, elővásárlási jog) 
és az eljárásról információ Szabó József 
polgármestertől vagy a Répcelaki Közös 
Önkormányzati Hivatal Településüze-
meltetési és Beruházási Csoportjánál 
Mérgesné Stampf Ildikótól kérhető. 

A Petőfi Sándor utcai butiksor mögötti terület

A 200 méteres rekortán futópálya ünnepélyes átadása - Rozmán László, a Sárvári Tankerület igazgatója, 
Marton Ferenc, a Vas megyei Közgyűlés alelnöke, Szabó József polgármester,  
Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna igazgató, Molnár Árpád a Sportegyesület társadalmi elnöke

javításokra. Ezek közül leglátványo-
sabb felújításnak számít a Csánigi utca 
felől a sportcsarnokhoz vezető út, il-
letve az iskola udvara mellett elhaladó, 
a József Attila utcára nyíló út profilo-
zása, murvával való ellátása. 

ÉPÍTKEZÔK FIGYELEM! 
FELHÍVÁS ÉPÍTÉSI TELKEK 
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE!

Répcelak Város Önkormányzata érté-
kesíteni kívánja a Tatay S. utcában a 
979/7 és a 974/1, 4-7 hrsz.-ú összesen 
6 db közművesítés alatt álló építési 
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ANYAKÖNYVI 
HÍREK

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Boros András és Horváth Bianka

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

A Laki tó

A privatizáció után millió tulajdonosa 
lett, de gazdája mégsem volt. A sze-
méttelep idővel megszűnt, eltűnt. 
A kis tóba hordta ezután boldog-bol-
dogtalan a gönceit, gumiabroncsait, 
Trabantját és Zsiguliját(!), meg amit 
csak elkívánt a háztól. 

A répcelaki horgászok időközben 
inkább a Csánigi tóra, Rábára jártak. 

Két éve, egy horgászgyűlés után 
jött az ötlet, hogy fel kellene ébresz-
teni Csipkerózsika-álmából a Laki ta-
vat! A gondolatot tett követte, az ügy 
mellé állt a helyi horgászokat mindig, 
mindenben támogató répcelaki pol-
gármester, a Sporthorgász Egyesületek 
Vas Megyei Szövetségének elnöke és 
a répcelaki horgász egyesület tagsága. 
A Magyar Állam képviseletében eljáró 
Földművelésügyi Minisztérium pályá-
zatot írt ki a tó halászati jogának hasz-
nosítására, amit a megyei szövetség el is 
nyert. (A répcelaki egyesület és horgá-
szok érdekeinek érvényesítését hosszú 
távon a megyei szövetség tagegyesüle-
teként látjuk biztosítottnak.) Innentől 
elkezdődhetett a munka, ami persze 
még korántsem ért véget. Répcelak és a 
helyi horgászegyesület pénzéből kezdő-
dött el a gépi-, a meglepően sok önkén-
tes társadalmi munkában végzett segít-
ségével a kézi tereprendezés. A tóba hal 
is került (ponty, kárász, amur), amit a 

megyei szövetség finanszírozott. A víz-
part kezd gondozott képet mutatni, de 
azért még szükség van egy kis fantáziá-
ra és persze sok munkára, hogy minden 
úgy nézzen ki, ahogyan azt elképzeltük. 
Töretlen optimizmussal, alkimistaként 
próbálunk egy nagyszerű összefogás 
keretén belül aranyat csinálni valami 
egészen másból. 

Tanulságokkal is szolgált az elmúlt 
időszak, akadtak gáncsoskodók, az 

A LAKI TÓ
A 80-as évek elejéről derengenek 
fel emlékeim, amikor óvodásként 
a kemping bicikli csomagtartóján 
zötykölődve apukámmal ki-kite-
kertünk pecázni, vagy csak egyet 
körülnézni az akkor még „Sajtos-
nak” nevezett Laki tóra. Nevét a 
mellette található szeméttelep-
ről kapta, mivel a sajtgyár is ide 
hordta a gyártási melléktermékeit 
és a lakossággal együtt a szemetét 
is. Ha elhagytuk a patkányoktól 
hemzsegő kupacokat, egy igazi 
kis mesevilág tárult elénk. Mé-
teres amurok, szép domolykók, 
pontyok, busák, ragadozók lak-
ták ezt a kis vizet. 

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

ötletre és annak megvalósítására irigy 
emberek is, ami számomra azt igazolja, 
hogy jó úton járunk. 

Meg vagyok róla győződve, hogy 
ha elkészülünk a tóval és környezeté-
vel, elégedettek lesznek a tulajdonosok 
(hisz’ közösségi munkával, közösségi 
pénzből értékesebbé válik az ingatlan-
juk) de elégedettek lesznek a horgászok, 
a karnyújtásnyi közelségű természetbe 
vágyó répcelakiak is.  Nagy György

Bankovits Béla
Bokányi Mátyásné

Csóka Győző
Farkas Józsefné
Fülöp Imréné
Gyürü Imre

Horváth János
Horváthné Molnár Szilvia

Hosszú János
Szabó Ferencné
Szalai Ferencné

Németh János és Horváth Anita  
leánya Hanna Mária

Bukta Tibor és Pénzes Zsanett  
leánya Zara

Tóth Krisztián és Szilágyi Erzsébet  
leánya Szófia

Takács Péter és Kocsis Tamara Orsolya  
leánya Lara

Barabás János és Németh Krisztina  
fia János

Kiss Tamás és Varga Barbara  
leánya Vivien

Engi Krisztián és Tuba Erika  
fiai Zalán és Zétény
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Amellett, hogy a város próbálja a lakossá-
got ösztönözni a környezettudatosságra, 
mi is belekezdhetünk a saját életünk ap-
ró-cseprő dolgainak megváltoztatásába.

Az, hogy a műanyag komoly problé-
mák forrása, ma már jóformán senki szá-
mára nem kérdéses, valamint az sem kér-
dés többé, hogy emelkedik a tengerszint, 
nő a szén-dioxid szint és rohamosan nő 
az allergiás, asztmatikus és más légzőszer-
vi megbetegedések száma. A tiszta ivóvíz 
hiánya pedig már óriási méreteket ölt. 

A mindennapi szokásaink megváltoz-
tatásával mi is hozzájárulhatunk a terhe-
lés csökkentéséhez. Például, ha csapvizet, 
szódát iszunk palackozott helyett. 

Minden reggel végignézem, ahogy a 
gyerekek besétálnak az iskolába, és táská-
juk oldalában ott viszik a kulacsot és az 
uzsonnás dobozt. Büszke vagyok rájuk. 
Nagyon elvétve látok csak eldobható 
palackot. Csak remélni tudom, hogy a 
legtöbb kulacsban víz van, főleg, hogy 
Magyarországon a víz minősége kiemel-
kedően jó a régióhoz képest.

Természetesen a reklámok azt sugall-
ják, hogy vegyünk ásványvizet, ez a tren-
di, az egészséges, könnyen hozzáférhető, 
visszazárható, vitaminnal dúsított és még 
sorolhatnám milyen kihagyhatatlan.

Horowitz Katalin (2016. május 17.) 
cikke alapján azonban a következő dol-
gokkal tisztában vagyunk-e:
– Tudtad, hogy a palackozott ásványvizek 
előállítása rendkívül káros a környezetre?
– Tudtad, hogy egy félliteres ásványvíz ára 
nagyjából egy köbméter vagyis ezer liter 
csapvíz árának felel meg?
– Tudtad, hogy egyetlen palack ásványvíz 
előállításához három palacknyi vízre van 
szükség?
– Tudtad, hogy a Magyarországon a hulla-
dék 17 %-át sikerült csak újrahasznosítani? 
(2012-es adat)
– Tudtad, hogy ha palackozott vizet vásá-
rolsz, akkor csak a profitra törekvő válla-
latokat támogatod, ha pedig csapvizet, ak-

kor a helyi vízgyűjtő területek gondozását, 
vízgazdálkodását?
– Tudtad, hogy a Földön élők 11%-ának 
nincs lehetősége, hogy csapvizet igyon, 
mert egyszerűen nincs?
– Tudtad, hogy sok állat tápláléknak nézi 
a műanyagokat és elfogyasztásuk után el 
is pusztul?
– Tudtad, hogy a csapvizet már egyre több 
helyen speciális műgyanta és UV fény se-
gítségével fertőtlenítik? Tudtad, hogy ezért 
nem lehet klóros íze?
– Tudtad, hogy a palackozott ásványvíz 
gyártása világszinten évi 100 milliárdos 
üzlet?
– Tudtad, hogy az ásványvizek és a csapvíz 
esetében közel azonos az egészségügyi határ-
érték a különböző nehézfémekre és egyéb 
vegyületekre vonatkoztatva, így az is tévhit, 
hogy a csapvíz nagyobb mértékben tartal-
mazhat ilyesmit, mint a palackozott vizek.
– Tudtad, hogy ha a szénsavas ásványvizet 
szereted, akkor vannak szódagépek?
– Tudtad, hogy kulacsot vinni magunkkal 
az igazán menő és divatos?
– Tudtad, hogy ha üdítőt veszel alumí-
niumcsomagolásban, azt sokkal nagyobb 
mértékben hasznosítják újra?

Tisztában kell lenni a fogyasztási 
szokásaink következményeivel!

Nem vagy egyedül és sok ember 
döntötte el, hogy újra csapvizet iszik és 
kulacsot visz magával. Tarts te is velünk 
és kíméld meg a következő nemzedéket 
a műanyagoktól! Végy egy kulacsot és 
töltsd fel magadnak vízzel, akár a rép-
celaki kultúrház előtti ivókútnál.

Testünk ápolásához extrém sok 
műanyag dobozos terméket használunk. 

De biztos, hogy szükségünk van eny-
nyi műanyagra? Egy kis odafigyeléssel 
rengeteg műanyagtól menthetjük meg 
háztartásunkat.

A szappanok területén három lehe-
tőségünk van.

Először is használhatunk folyékony 
szappant műanyag adagolóból, mert ez 
kényelmes és egyszerű a használata, va-
lamint ezt várja el tőlünk környezetünk.

Nem könnyítik meg dolgunkat a 
reklámok: Azt harsogják, hogy nem elég 
tiszta, nem elég steril és nem elég illatos 
semmi a világon, csak a dupla koncent-
rációs, az extra baktériumölő és legalább 

KEZDÔ LÉPÉSEK A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLET FELÉ
Városunk idén majd minden egyes 
önkormányzati rendezvényen a Zöld 
Város Répcelak Projektnek megfe-
lelő előírásokat követi. Célja, hogy 
felhívja a lakosság figyelmét környe-
zetünkre és annak védelmére. 

24 óráig tartó védelmet nyújtó, minden 
fertőzés ellen ható, érintés nélkül ada-
golható legújabb dizájn!

Ez azonban mérhetetlen mennyiségű 
műanyag szeméttel áraszt el bennünket!

A második lehetőség, ami már kicsit 
környezetbarát, ha a műanyag adagolót 
nem dobjuk el, ha kiürült, hanem után-
töltőből pótoljuk. Ami talán kicsit keve-
sebb műanyag szemetet termel.

A harmadik és legjobb választás 
azonban az, ha egyszerűen egy darab 
szappant használnunk, amit minden-
hol beszerezhetünk műanyagcsomago-
lás-mentesen is. Bármilyen meglepő, és 
ha eddig még nem figyelte volna meg 
az ember, akkor Répcelakon kivételesen 
nagy kínálat áll rendelkezésre a papírcso-
magolású pipereszappanból.

Valószínűleg sokkal többen használ-
nának szappant otthon, ha ez lenne a 
divat, de egyszerűen nem mernek bele-
vágni, hátha meglátják a barátok, család-
tagok. Ha ennyire zavar minket az, hogy 
mit szólnak hozzá mások, akkor tegyük 
divatossá! Rengeteg megoldás kering 
fent a neten, hogy lehet ezt csábítóan íz-
lésessé tenni. Így talán a mi példánk után 
másnak is megjön hozzá a kedve.

Ilyen egyszerű tisztálkodni műanya-
gok felhasználása nélkül!

SKÁ
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Örömmel értesültünk, hogy egyesü-
letünk a katolikus és az evangélikus 
egyházzal közösen jelentős összegű pá-
lyázati pénzhez jutott, amelyet az elkö-
vetkezendő két évben tudunk elkölte-
ni. A fent említett sikerek ösztönöznek 
bennünket arra, hogy idén is tudjunk 
értékes, színes programokat szervezni a 
répcelaki polgárok és a szervező lokál-
patrióták megelégedésére. 

Már be is tudunk számolni néhány 
megvalósult rendezvényről: Az egye-
sületünk delegációja meglátogatta és 
megajándékozta, 15.000,-Ft értékű 
ajándékutalvánnyal Répcelak első új-
szülött babáját, Bukta Zarát, aki már-
cius 7-én született Szombathelyen.

Megtisztelő volt, hogy a múltidéző 
délutánunkon köszönthettük két idős, 
szépkorú lakosunkat, Kovács Pálné 
Mariska nénit és Dömötör Jánosné 
Irénke nénit.

A két dédmama „mesélt” játékos 
gyermekkoráról, iskolás éveiről, szép 
fiatalságáról, családalapításról és a régi 
munkás éveiről. Jókedvvel verseltek, éne-
keltek. A jelenlévő közönség könny be  

A mezőgazdaságban dolgozóknak nem-
csak annyi közük van a habos italhoz, 
hogy a nehéz napi munkák után egy-
két üveggel elfogyasztanak. A sör leg-
fontosabb alapanyaga az árpa, maláta, 
komló és víz, ebből az elsőt a gazdák 
termelik. Talán emiatt is döntött úgy a 
Gazdakör Répcelak, hogy szakmai utat 

lábadt szemmel, tapssal fogadta „pro-
dukciójukat”. Ez a szép találkozás a 
jelenlévő hallgatóság és a két ünnepel-
tünk számára felejthetetlen élményt 
nyújtott. 

A Mi klubunk keretén belül fia-
talokkal beszélgettünk. A tekecsapat 
néhány tagja volt a vendégünk, akik 
büszkélkedtek sportsikereikről, a szép 
eredményeikről és nagyratörő céljaik-
ról. Kívánunk nekik még fényesebb 
díjakat és jó egészséget a munkájukhoz!

Május 26–án reggel jókedvű kis 
csapatokkal találkozhattak a répce-
lakiak. Fiatalok és kevésbé fiatalok aka-
dályversenyen vettek részt. Sétálva, be-
szélgetve vonultak egyik helyszínről a 
másikra. Hat csapat mérte össze ügyes-
ségét, talpraesettségét és vállalkozási 

A RÉPCELAKÉRT EGYESÜLET HÍREI 
A Répcelakért Egyesület megtar-
totta éves közgyűlését, amelyen 
többek között a tavalyi év ren-
dezvényeinek sikerét is értékelte. 
A hagyományos programokon kí-
vül a tavalyi év új kezdeményezé-
sei jól sikerültek. A Mi klubunk, a 
múltidéző beszélgetés, és a snap-
szer bajnokság érdekes színfoltja 
volt az elmúlt évnek. 

A SÖR ÉS A GAZDÁK

Kovács Pálné Mariska néni és Dömötör Jánosné Irénke néni

kedvét. Tapsolhattunk a takarékszö-
vetkezet Méhecskéinek, az iskolások 
Kutyabarát és Farkasok csapatának, az 
egyesület vállalkozó tagjainak, és két 
családnak. Lukács Csilla három gye-
rekével visszatérőként már másodszor 
vett részt az általunk szervezett vetél-
kedőn. A Királyok családi csapat pedig 
elsőként végzett a versenyben.

Köszönjük a részvételt, a sok mó-
kát, a jókedvet, a számtalan derűs pil-
lanatot és szeretettel várjuk a következő 
futamra is a répcelakiak apraját-nagy-
ját. Csatlakozzanak hozzánk, ismerjék 
meg rendezvényeinket és jó hangulat-
ban vegyenek részt azokon!

Vizvárdy Tamásné 
egyesületi tag 

szervez a Soproni Sörgyárba, amelynek 
a neve (hiába, változnak az idők), Hei-
neken Sörgyár. A közel háromórás láto-
gatás alatt, nagyon sokat megtudtunk a 
sörről és a sörgyártásról. Magyarország 
felnőtt lakossága évente átlagosan 60 
liter sört fogyaszt. Persze van, aki 500 
litert is és van, aki meg semmit. Euró-

pában a középmezőnyben vagyunk. Jó-
val megelőzzük a spanyolokat, de meg 
sem közelítjük a szlovákok és csehek 
120 literes átlagát. A gyár az 1800-as 
évek végén alakult. Az üzemlátogatás-
nál meglepődve tapasztaltuk, hogy a 
hatalmas termekben szinte alig dolgozik 
ember, az automatizálás óriási. 
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A tűzoltóság állományából 2018. már-
cius 24-én a Sárvári HTP-n 10 fő, 22 
fajta géptípusból tett sikeres kisgépkez-
elői vizsgát, ezáltal tovább emeltük biz-
tonságunk színvonalát. 

2018 áprilisában további két fontos 
rendezvényen vettek részt ifjúsági csa-
pataink: elöszőr ifjúsági katasztrófavé-
delmi versenyen vett részt 2 csapatunk 
Celldömölkön, ahol 3. helyezést értek 
el az általános iskolások, 1. helyezést 

értek el a középiskolások. Másodszor 
megyei katasztrófavédelmi versenyen 
vett részt 2 csapatunk Körmenden, 
ahol 3. helyezést ért el az általános is-
kolások csapata, és szintén 3. helyezést 
értek el a középiskolások. Ezúton gra-
tulálunk a sikerekhez!

2018. május 18-án megtartottuk 
éves közgyűlésünket, melyen az egye-
sület tagjain kívül meghívottjaink, já-
rási és megyei katasztrófavédelmi veze-

tők vettek részt, értékelték és méltatták 
a 2017. évben végzett tűzoltói mun-
kánkat. A közgyűlés jelentős esemé-
nyeként értékeljük, hogy a tűzoltóság 
tagjai közé 4 fő került felvételre, 2 férfi 
és 2 hölgy személyében. 

Május utolsó napjaiban több ren-
dezvény „fellépői” voltak tűzoltóink:

• Répcelakon és Nicken a települések 
által rendezett gyermeknapon részt vet-
tünk, ahol a gyermekek nagy örömére és 
csodálkozására tűzoltós bemutatókat tar-
tottunk.

• a Répcelakért Egyesület által a város 
lakosaiból álló csapatok részére rendezett 
akadályversenyen a Tűzoltóság volt az 
egyik akadálypont a sok közül, ahol tűz-
oltók által kidolgozott játékos feladatokat 
kellett teljesíteni és ahol a versenyzők jól 
„megfüstölődtek”.

• a Sárvári Területi Tűzoltóversenyt 
Rumban május 26-án rendezték, melyre 
a 2 csapatunk nevezett be, az egyik az 
ifjúsági csapat, akik 1. helyezést értek el, 
a másik a női csapat, akik 2. helyezést ér-
tek el. Ezekkel az eredményekkel bejutot-
tak a megyei tűzoltó versenybe. Ezúttal 
is gratulálunk sikereikhez, és további jó 
eredményt kívánunk nekik!

Bízunk abban, hogy a veszélyes és 
elsődleges tűzoltási, műszaki menté-
si munkákon felül továbbra is tudjuk 
növelni a tűzoltóink népszerűségét, 
melyet a fenti rendezvényeken való 
megjelenésünkkel és részvételünkkel 
kifejezésre juttattunk!

Horváth Gyuláné elnök
Önkormányzati Tűzoltóság

TEVÉKENY TÛZOLTÓK
Tűzoltóságunk működésének egyik kiemelt tevékenysége: „...ápolni és a 
köztudatban ébren tartani a haladó tűzoltó hagyományokat!” Ezen beve-
zetéssel szeretném a tavaszi tűzoltós eseményeinket a kedves olvasóinkkal 
ismertetni:

Sárvári Területi Tűzoltó verseny, Rum: I. helyezést elért ifjúsági csapatunk.

Azt is megtudtuk, hogy nagyon jelen-
tős az export (Németország, Auszt-
ria). Magamnak az is meglepő volt, 
hogy nemcsak tavaszi árpát, hanem 
jelentős mértékben őszi árpát is fel-
használnak.

A gyárlátogatás után egy 50 
perces csodálatos Fertő-tavi hajó-
kirándulás következett. Azoknak a 
gazdaköri tagoknak sem kell elke-

seredniük, akik inkább a bort sze-
retik. Az egyesület szeptember ele-
jén szakmai utat szervez a Bábolnai 
Mezőgazdasági Napok eseményeire. 
A tervek között szerepel, hogy be-
térünk Ászárra, ahol kiváló borokat 
tudunk megkóstolni.

Április végén tartotta az egyesület 
a 2017. évi zárszámadását. A tagság 
és az Ellenőrző Bizottság is megálla-

pította, hogy a tavalyi gazdálkodás 
takarékos és megalapozott volt. 

Az aktuális munkákról: az őszi 
árpa aratása már június 10-e körül 
megkezdődött és mire az újság meg-
jelenik, valószínű tart már a repce, 
majd pedig a búza és a tavaszi árpa 
betakarítása. 

dr. Németh Kálmán elnök 
Gazdakör Répcelak
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Garas Kálmán 1947-ben látta meg a 
napvilágot a mai Gyárközben, a régi kul-
túrház melletti házban. Mellette volt a 
kovácsműhely, édesapja, nagyapja, déd-
apja tüzes szentélye. Ide járt a környék-
ből mindenki, akinek szekérvasalása vagy 
patkoltatnivalója akadt, sőt esős napokon 
ide jöttek az időt múlatni a parasztok is. 
Elöl nyitott szín volt, bárki bejöhetett, és 
bekapcsolódhatott a frontélményekről 
szóló tereferébe. Talán ez a nyitott szín 
raktározódott el a gyermek Garas Kál-
mánban, és kelt új életre 2001-ben, ami-
kor a Nyitott Tér Egyesület létrejött – hi-
szen a lényeg hasonló: közösségteremtés, 
értékek, élmények átadása. 

Kálmán 1959-ben, a konfirmációja 
alkalmával kapta meg első fényképezőgé-
pét Svédországba disszidált keresztapjá-
tól. Nem tudni miért gondolta a nagybá-
csi, hogy ez jó ajándék lesz, addig ugyanis 
semmi jele nem volt a gyermek ez irányú 
érdeklődésnek. De jó volt a megérzés, az 
ajándék tetszést aratott – ezzel készültek 
Garas Kálmán első fotói is, innét foly-
tatódik a történet a bevezetőben idézett 
nyárral és ősszel. 

A gimnáziumban remek dolog volt 
fotósnak lenni, kiemelt pozíció volt. Míg 
a többiek egyensapkában, szoros rendben, 
szó nélkül vonultak fel április 4-én és má-
jus 1-jén – mi addig az utca másik oldalán 
– bár ugyan szintén sapkában – de szaba-
don, beszélgetve követtük az eseményt, és fo-
tóztuk őket. Különleges helyzetben voltunk, 
ami nagyon tetszett nekem. 

Fotográfusnak lenni akkoriban el-
sősorban a Fényképész Szövetkezetnél 
lehetett – oda ment hát tanulni. Hamar 
kiemelkedett a többiek közül, kitűnt 
akkor már többéves fotós tapasztalata, 

PORTRÉ: GARAS KÁLMÁN

önmagával és másokkal szembeni kérlel-
hetetlen igényessége – ez alkalmassá tette 
arra, hogy szinte azonnal komoly felada-
tokkal bízzák meg. 

A Fényszövnek frekventált műterme 
volt a Király utcában, ott fényképezték az 
esküvői képeket, melyeknél nem nagyon 
lehetett tévedni vagy hibázni – hiszen egy 
család emlékei múltak rajta. Többek között 
ezt bízták rám. 

Később a rotalemez-készítés is az ő 
feladata lett – amit nem kedvelt annyi-
ra. A gépiessé vált munkából a megyei 
könyvtár 1970-es megalakulása nyújtott 
menekülő utat: oda hívták fényképésznek 
– és ez lett az élete következő nagy fordu-
lópontja: bekapcsolódott a közművelődés 
nagy rendszerébe, annak a társaságnak 
lett tagja, akik a köz-ért dolgoznak. 

Megéreztem, milyen, amikor irodalmi 
estet szervezünk, és boldog emberek átszel-
lemült arccal hallgatják Weöres Sándort 
vagy Nagy Lászlót. Lefotóztam az arcukat, 
kiemeltem egy-egy különleges pillanatot az 
idő folyásából. Megtanultam türelemmel 
kivárni, és tartalmat adni a képeknek.

Bár 1976-ban elfogadta a Fényszöv 
műszaki vezetőjének megtisztelő pozí-
cióját, nem szakadt el ismét a kulturá-
lis világtól, a Zeneiskola igazgatójának, 
Tibold Istvánnak kérésére mellékállás-
ban hivatalos fotósa lett az intézmény 
rendezvényeinek. Később a zeneiskola 
tanáraiból alakult Capella Savaria Kama-
raegyüttest is rendszeresen fényképezte. 
Hírneve nőtt, hívták sokfele dolgozni, 
művészeti és kulturális események közis-
mert fotósa lett. Amikor szülőfalujában, 
Répcelakon 1990-ben a település újon-
nan épült művelődési házát avatták, fel-
kérték őt egy kiállításra. Garas Kálmán 

1961. szeptember, Sárvár, Tinódi Gimnázium: egy bajuszos, negyedikes diák 
a falikútnál papírlapokat mos. Sokan elhaladnak mellette, senki nem figyel 
rá, azt sem tudják, hogy mit csinál. Egyet kivéve. Egy elsős kisdiák csendben 
nézi. Most került ide, a közeli Répcelakról jár be a gimibe. Ő tudja, mi törté-
nik. Lelki szemei előtt az elmúlt nyár képei peregnek:…egy spalettákkal be-
sötétített szoba a rokonok házánál, a kredencből elcsent porcelántányérok-
ban furcsa szagú folyadék…fényképek előhívása zajlik. Győz a kíváncsiság, 
és beszédbe elegyedik az idősebbel. Megtudja, hogy itt fotós szakkör műkö-
dik. És elveszett… minden más hivatás számára, ott, abban a pillanatban.

ekkor költözött be a répcelaki művház 
lelkébe, és többé már nem távozott on-
nét. Tíz évvel később, 2000-ben kiadta 
fotóalbumát a répcelaki önkormányzat 
támogatásával, és ettől fogva úgy érezte, 
hogy tartozása van a település felé. 

Érdekes az élet. Ekkoriban készült 
egy tanulmány (melyet az a Csapó Tamás 
készített, aki most, a 750 éves jubileumra 
megrendelt monográfia szerkesztője is), 
mely azt vizsgálta, hogy mennyire váro-
sias Répcelak, érdemes-e pályázatot be-
adni a városi címért. A település minden 
területen jó koordinátákkal rendelkezett, 
de volt benne egy mondat: „..hiány-
zik a kulturális kisugárzás!” – és ott volt 
egy halló fül, Garas Kálmán, aki régóta 
törleszteni szeretett volna. Létrejött hát 
2001-ben – a várossá avatás évében – a 
Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egye-
sület, melynek elnöke, és szíve-lelke lett 
egészen 15 éven át, 2016. december 3-ig. 

Sok mindenhez következetesen ragasz-
kodtam, és nem ismertem megalkuvást. 
Csak színvonalas alkotókat állítottunk ki, 
és a kiállítás-megnyitókon komolyzene szólt. 
Kommerszről szó sem lehetett. A galéria 
attól galéria, hogy a falakon mindig képek 
lógnak. Ezt úgy tudtuk a legolcsóbban elér-
ni, hogy évi tíz tárlatot nyitottunk. Mert egy 
alkotó egy hónapra díjmentesen is odaadja 
a képeit – ezt a művészekkel való ismeret-
ségeim miatt pontosan tudom, – de tovább 
nem. Az újabb megnyitó újabb sajtóban 
való megjelenésre ad okot, és a költség csak a 
képek ideszállítása. Apró trükkökkel éltem: 
kialakítottuk az állandó napot, időpontot, 
amihez szintén tűzön-vízen át ragaszkod-
tunk. Ma már, ha Répcelakon azt mondod: 
kiállítás, szabadegyetem, vagy irodalmunk 
gyöngyszemei, mindenki tudja: szerda, dél-
után. A meghívónk is jellegzetes, a többitől 
eltérő, elegáns, francia formájú. Apró dolgok 
ezek, de fontos adalékok. 

A közért való munka eredményeként 
pedig jöttek az elismerések: a Közösségi 
Kultúráért Díj, az Év Vasi Embere Cím, 
a Príma-jelölés, a Magyar Kultúra Lovag-
ja Cím, és a Répcelak Város Díszpolgára 
Cím és a Vas Megye Közgyűlése Elnöké-
nek Emlékérme. 
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Arra gondoltunk, hogy amit mi olyan szó-
rakoztatónak találtunk anno, abban talán 
ők is felfedezhetik az örömöt, az élményt. 
Ez a felvetés adta az ötletet ahhoz, hogy 
óvodánkban a már hagyományos, gyer-
meknapot megelőző hetet, e köré a téma 
köré szervezzük. 

Az öt csoport mindegyikéből villám-
gyorsan egy-egy indián törzs szerveződött. 
Barna Medve, Suhanó Sólyom, Cikázó 
Villám, Mohakán, és az Esőcsinálók törzse. 
Az első napon ráhangolódásként a művelő-
dési házban megnéztük, Yakari, a kis indi-
án kedves történeteit. Másnap elkészítettük 
ékes fejdíszeinket és a ruháinkat. Szebbnél 
szebb öltözetekben gyönyörködhettünk, 
melyeket gyönggyel is kiegészítettünk. 
A következő napon hirtelen indián sátrak 
nőttek ki a földből, mely épp megfelelt a 
törzsi gyűlések helyszínének. A sátrak kö-
zötti kanyargós ösvényeket festett kövekkel 
raktuk ki. A konyhás nénik „kövön sült 
lepénnyel” leptek meg bennünket, ami-
hez indián csemegét (mazsola és áfonya), 
valamint erdei gyümölcsös teát fogyasztot-

HOGY KERÜLTEK INDIÁNOK A SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁBA?

tunk. Az utolsó napon egy kemény próba-
tétel várt az egytől egyig kiváló harcosokra. 
Reggel az udvaron tüzet gyújtottunk, és 
mindenki feszülten várta a kalandra hívó 
füstjeleket. A törzsek összegyűltek, majd 
megkapták a feladataikat. Vadászhattak 
bölényre, halászhattak, fakuglizhattak, in-
diános fejtörőket oldhattak meg és az in-
dián kultúrában használt eszközök, tárgyak 
képeit rakhatták ki. A sikeresen teljesített 
indián próbák után a jutalom sem maradt 
el. Mindenki kapott egy aranytollat, ame-
lyet nagy örömmel helyezett el a fejdíszén. 
A nap zárása jelentette a gyerekek számára 
a legnagyobb élményt. Mi, óvó nénik, falo-
vacskákat készítettünk nekik, amikre fel-
pattanva elvágtathattak a „lenyugvó nap” 
felé, a templom melletti füves „prérin”. 
Minden gyerek arca ragyogott, ezt bízvást 
állíthatom. A lovacskákat, fejdíszeket és ru-
hákat hazavihette mindenki.

Amikor ebéd után lepihentünk, rög-
tön lecsukódtak a szemek. Egy rövid 
történetet szeretnék még megosztani. 
Csoportunkban rögtön mindenki mély 

álomba merült, legalábbis úgy tűnt. Ám 
néhány perc elteltével az egyik kisfiú felült 
az ágyán. Rám nézett és azt mondta: „Ez 
nagyon jó nap volt!” Majd letette a fejét és 
teret engedett az álom madarának, amely 
halk dobszóval vitte, vitte egy távoli me-
sebeli tájra.

Szerintem még maga Winnetou is 
büszke lenne a gyerekekre, és természe-
tesen a felnőttekre is, hiszen ahhoz, hogy 
egy ilyen „jó nap” megvalósulhatott az ő 
lelkes és kreatív közreműködésük elenged-
hetetlen volt. Jövőre folytatjuk!

Gángli Péterné
Manó csoport (Mohakán törzs)

Minden bizonnyal egyetértenek ve-
lem abban, hogy gyermekkorunk 
egyik meghatározó élménye volt a 
TV-ben vetített indiános filmek so-
kasága, és az ezek alapjául szolgáló 
könyvek olvasása. Vajon ismerik ezt 
a különös, titkokkal és kalandok-
kal teli világot a mai gyerekek?

Nem is kérdezted, hogy most mit csi-
nálok – reklamál Kálmán – biztos úgy 
érezte, hogy a vége felé terelem a be-
szélgetésünket. 

Aki 10 éve nyugdíjas – márpedig 
a Garas pontosan 60 évesen vonult 
nyugállományba –, szereti hangsúlyoz-
ni, hogy mennyire elfoglalt. Én, sze-
mély szerint most még megmosolygom 
ezt. Szerintem az ezüstévek arról szól-
nak, hogy azt teheted, amihez kedved 
van. Ami nem egyenlő azzal, hogy nem 
csinálsz semmit, sőt! Megszakadhatsz 
a kedvteléseidben. Szóval kedves Kál-
mán, mivel foglalkozol mostanság? 

Még mindig szerződött fotósa vagyok 
a szimfonikus zenekarnak, és a 16. évet 
zártam le a főiskolán, ahol két féléves 
tantárgyként oktatom a fotózást. Ezen 
kívül egy kurzuson is tanítok fényké-
pészetet (ELTE-SEK), ahol épp most 
bocsátottunk útra 16 frissen végzett kol-
légát, köztük a répcelaki Horváth Hel-
gát. A fotós üzletem pedig – tekintettel 
arra, hogy nyugdíjas vagyok – csak dél-
után kettőtől ötig tartom nyitva. És per-
sze ott a családom. Nejem, két lányom, 
és három unokám van. Kéthetente va-
sárnap nálunk ebédelnek, ilyenkor ki-
lencen üljük körbe az asztalt. Én főzök, 

a feleségemmel. – tágra nyíló tekintetem-
re, miszerint a főzés szerintem rendkívül 
unalmas és megterhelő cselekvését valaki 
önként vállalja, elneveti magát. – Igen, 
jól hallod, szeretek és tudok is főzni. Itt a 
nyár, alig várom a szabadban főzőcské-
zés lehetőségét is!

Alig múlt hetven, és messze nem 
tűnik annyinak. Árad belőle a tettre-
készség, az energia. 1996 óta nem ál-
lított ki szülővárosában. Most, a fesz-
tiválon az ő képei kerülnek azokra az 
általa tartalommal megtöltött falakra. 
Újabb pont a törlesztésben. 

 wk
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MATEMATIKA
Alapműveleti matematikaverseny 
megyei döntő 1. helyezett Németh 
Máté Előd 
országos döntő: Németh Máté Előd 
3.helyezés
Orchidea országos matematikaverseny
megyei összesítés
1. hely Németh Máté Előd 8. évf.
1. hely. Kovács Előd 6. évf.
országos 1.helyezés :Németh Máté Előd 
Kenguru matekverseny 
megyei 2. helyezett 6. évf. Kovács Előd 6.b. 
megyei 2. helyezett 7. évf. Horváth 
Bálint 7.a 
megyei 1. helyezett 8. évf. Németh Máté 
Előd 8.a
országos 1. helyezés: Németh Máté Előd
Varga Tamás matematikaverseny
megyei 1. helyezett Németh Máté Előd 8.a

Répce menti diákok mûvészeti találko-
zója Csepreg: 
Minden induló versenyzőnk ARANY 
MINŐSÍTÉST kapott a zsűritől.
Fülöp Rita 8/a 6.o. zongora
Csorba Bence  5/c 3.o. zongora
Rudi Maja 6/b 4.o. zongora
Orsós Kata 7/b 5.o. zongora
Vincze Dóra 3/a 1.o. zongora
Novák Gergő 7/b 4.o. zongora
Finta Zelma 3/a 1.o. szintetizátor
Balassa Bence-
Balassa Máté  5. zongora négykezes
Czöndör Dávid 5/a A.3 xilofon
Csontár Péter 8/b A.6. ütőhangszer
„Cérnahang” kamarakórus, ARANY 
minősítésű
Művészetoktatás napja alkalmából a 
Szombathelyi Képtárban kimagasló 
teljesítményéért elismerő ARANY okle-
velet kapott: Schleinig Adél 3.b; Fűzfa 
Csenge 5.a
Szavalóversenyeken Csorba Bence 5.c 
osztályos tanuló képviselte iskolánkat
Sárvár: /Nádasdy Kulturális Központ 

A RÉPCELAKI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 2017-18-AS 
TANÉVBEN, MEGYEI- ÉS ORSZÁGOS VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEI 

országos 5. helyezett Németh Máté Előd 
8.a 
Zrínyi Ilona matekverseny
megyei 1. helyezett Németh Máté Előd 
országos 5. helyezett Németh Máté 
Előd 8.a 
Bendegúz Tudásbajnokság matematika
megyei: 1. helyezés Németh Máté Előd
országos döntő 1. helyezés
MATEGYE alapítvány internetes 
matematikaversenye
országos 5. helyezés: Németh Máté Előd
ABACUSZ levelező verseny
országos 10. helyezés: Németh Máté Előd
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
Bolyai anyanyelvi csapatverseny
területi 6. helyezés
megyei 2. helyezés. Varga Sára, Keszei 
Réka, Németh Máté, Király Panka 8. 
osztályosok

által szervezett Kulturális szemlén arany 
minősítés/
1. helyezett a Beledi Városi Könyvtár és 
a Répcelaki Könyvtár szavalóversenyén. 
Komplex Irodalmi Történelmi Vetél-
kedő Területi 3. helyezés csapatverseny
Győri Alexa, Király Panka, Varga Lili, 
Németh Máté Előd
A HELYI, a répcelaki költészet napi 
szavalóversenyen
1. helyezett 1 . o.Tóth Bálint, 1.o. Varga 
Botond 3. helyezett (Uraiújfalui Tagiskola)
Bokor Adrienn 4.o. 1. helyezett (Urai-
újfalui Tagiskola) 
Csorba Bence, Németh Karina, Varga 
Dániel 1. helyezett a korcsoportjában
Weöres Sándor Versmondó Verseny 
(területi )
1. korcsoport 1. helyezés Varga Botond 
1. osztályos, Uraiújfalui Tagiskola
Különdíjasok:
Mesteri Zselyke1.b 1. korcsoport
Tóth Bálint 1. o. 1. korcsoport
Büki Bence 3. o. 2. korcsoport
Bokor Adrien 4.o.

XXIV. József Attila Mese-,Vers – és 
Novellaíró pályázat: 
3. helyezés Petró Borsi 8.a vers- kate-
gória 
Bendegúz Nyelvész verseny
megyei 3. helyezett Németh Máté Előd 
8.a 
megyei 4. helyezett Varga Gergő 3.b 
osztály 
Bendegúz Tudásbajnokság országos 
döntő: 
9. helyezés Németh Máté Előd 8.a
TERMÉSZETTUDOMÁNY
Herman Ottó Kárpát-medencei Bio-
lógia
megyei 3. helyezés Németh Máté 8.a
Bendegúz Tudásbajnokság
megyei 1. helyezés Mozolán Anna-kör-
nyezetismeret: 
országos döntő: 9. helyezés Mozolán Anna

ANGOL NYELVI VERSENY: SZAK-
MÁK ÉJSZAKÁJA keretében rendezett 
komplex, 3 fordulós angol nyelvi verse-
nyen, amely a Szombathelyi Szolgáltatá-
si Szakképzési Centrum Kereskedelmi és 
Vendéglátó Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma szervezésében 
került sor:
Megyei 3. helyezés Szabó Balázs 8.a, 
Király Panka 8.b, Kovács Péter 8.a
Megyei rajzpályázat a „FÜRDŐKUL-
TÚRA FEJLESZTÉSÉÉRT Vas me-
gyében”
1. helyezett Magyar Henrietta és Élő Ka-
rina 5. b osztályos tanulók rajzpályázat
2. helyezett Büki Petra, Geiszter Kíra 
5.c osztályos tanulók plakát pályázat 
Az Oktatási Hivatal által „Mitől jó az 
ember?” címmel meghirdetett országos 
művészeti versenyre 17 pályaművel 
neveztünk. Országos kiállításon ki-
emeltek a következők:
Végh Anna 7.a, Kovács Eszter 5.a és 
Zsugonics Fanni 5.c osztályos tanulók 
pályamunkáját. 

EREDMÉNYEK A MÛVÉSZETEK TERÉN 
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DR. MEZŐ FERENC SZELLEMI 
DIÁKOLIMPIA
területi döntő 4. helyezés, országos döntő 
3. helyezés. Kiss Attila, Király Krisztián, 
Linter Dorka, Varga Dániel. 
Felkészítő: Szabó Róbert.
TEKE területi utánpótlás bajnokság 
Vas és Zala megye
1.helyezett Varga Levente 8.a az igazolt 
versenyzők között
1. helyezett Varga Bence 7.a nem iga-
zolt versenyzők között. Országos dön-
tő 5. hely
KATASZTRÓFAVÉDELMI ifjúsági 
verseny megyei döntője 
3. helyezés: Udvardy Jázmin 7.b, Né-
meth Viktória 7.b, Szalay Dávid 7.b, 
Szabó Balázs 8.b
ÚSZÁS megyei döntő
1.helyezés Király Panka 8.b megyei di-
ákolimpia 100m mellúszás 
1.helyezés Wilheim Máté 6.a megyei 
diákolimpia 100m gyorsúszás 

3.helyezés Szabó Gergő 3.b megyei 
diákolimpia 50m mellúszás 
4.helyezés Wilheim Kristóf 4.a megyei 
diákolimpia 50m mellúszás 
Diákolimpia országos döntő
9. helyezés Király Panka 100m mel-
lúszás a nem igazolt versenyző között
8. helyezés Wilheim Máté 100m gyors 
az igazolt versenyzők között
KARATE TERÜLETI VERSENY 
3. helyezés Bognár Anna Léna 5. a
karate diákolimpia területi versenyén a 
kumite – küzdelem kategóriában I.
3. helyezés Bognár Luca Réka 3.b
karate diákolimpia területi versenyén a 
kumite – küzdelem kategóriában 
2. helyezés Finta Zelma 3.a karate diák-
olimpia területi versenyén a kumite – 
küzdelemben 
ORSZÁGOS VERSENY
Bognár Luca gyerek 1 formagyakorlat 
3. Fantasztikus ügyesség 3.a
3. helyezés Finta Zelma gyerek 1, 29 kg, 3.a 

3. helyezés Papp Kristóf, gyerek 2, 35 kg, 5.c
2. helyezés Bognár Léna. gyerek 2. 45 
kg összpontosítás figyelem technika  
„MÓRA-KUPA” Kézilabda Tornán , 
amelyet iskolánk szervezett
MÓRA-KUPA” Kézilabda Tornán a 
IV. korcsoport versenyén III: helyezett 
a hazai csapat
Győri Alexa, Szár Evelin, Sütő Hanna, 
Patkó Adél, Varga Nina, Nagy Luca, 
Németh Viktória, Nagy Jázmin, Könczöl 
Csenge
A Móra kupa Legjobb kapusa: Győri 
Alexa
A Móra kupa Legjobb hazai játékosa : 
Szár Evelin
DŐRY-KUPA LEÁNYFOCI meghívá-
sos versenyen
IV: helyezett: Petrekanits Amina, Őri 
Flóra, Szerda Klaudia, Rubóczki Réka, 
Sali Zsófia, Szalay Zsófia, Németh Do-
rina, Talabér Eszter, Varga Lili, Gyűrű 
Anna, Andrenkó Rebeka

EREDMÉNYEK A SPORT TERÉN

ÉVFORDULÓK, TÉMAHETEK 
a Móra Ferenc Általános Iskola és az AMI-ban, amely „Örökös ökoiskola” cím birtokosa 

Szendrey Júlia, Petőfi hitvese halálának 
150., születésének a 190. évfordulójáról az 
új tanévben emlékezünk majd meg. De 
már az ostffyasszonyfai komplex történel-
mi- és irodalmi vetélkedőn és a szavaló ver-
senyen részt vett diákjainknak ajándékba 
adtuk Szendrey Júliának a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban felkutatott naplójáról, versei-
ről és fotóiról készített összeállításunkat. 

Az idei tanévben is az országosan meg-
hirdetett 3 témahét mindegyikébe bekap-
csolódtunk. A Pénz7, a Digitális Témahét, 

Az igazságos Mátyás királyunkat, ahogy az alsós gyerekek emlegetik az új 
színezetű 1000 Ft-os bankjegyen képként megjelenő Hunyadi Mátyást, 660 
éve választották királlyá. Február 23-án születésének is évfordulója volt. Így 
iskolánkban ettől kezdve a művészetiseink által készített, reneszánsz öltö-
zetű paraván-pár várta a bejáratnál tanulóinkat, hogy fejüket a kivágott arc 
helyére illesztve lefotózhatók legyenek. Mátyás gyermekkori cselekedete-
iről, ifjúkoráról, állat- és csillagszeretetéről, emberi jelleméről szóló meg-
emlékezéseket, tanulói írásokat olvashattunk, tablókat, a reneszánsz kori 
világot ábrázoló művészetis alkotásokat láthatunk. 

szemlélet. 2013/14-es tanév óta minden 
évben a mi iskolánkban is megtartjuk a 
Világ Legnagyobb Tanóráját és az azt kö-
vető Fenntarthatósági témahetet. Emel-
lett már a harmadik éve a helyi egyházak 
segítségével ősszel megéljük a „Teremtés 
hetét” is, amelyeken szerzett élmények a 
szemléletformálást, a tudatos életvitelt 
támogatják. Az idei fenntarthatósági té-
mahéthez kapcsolódott „Ahol a fák az 
égig érnek” címmel a felsős diákcsopor-
tok részére meghirdetett országos pályá-
zat. 3 csoport pályázatát is benyújtottuk 
az iskolaparkunk különlegesen szép fái-
ról, történetüket is kikutatva. A gesz-
tenyesornak, platánfáink és hársfáink 
együttesének minden egyes fáját alapo-
san megvizsgáltuk, erdészeti kerületét 
megmértük, kéregmintákat készítettünk. 
Lefotóztuk akkor, amikor még kopaszan 
álltak, amikor rügyet bontottak, vagy 
a vadgesztenyék már virágba borultak, 

a Fenntarthatósági Témahét keretében 
élményszerűen játékos feladatok által 
gyakorlati ismereteket is nyújtva számta-
lan programot valósítottunk meg újszerű 
pedagógiai módszerek: csoportfoglalkozás, 
kooperativ technikák alkalmazásával. 

Ökoiskola lévén iskolai életünkben 
nemcsak a programokban, hanem a le-
bonyolításban is kritériumrendszer az 
ökológikus látásmód, vagy ahogyan  a 
21. század elejétől egyre inkább elfoga-
dott fogalommal élve: a fenntarthatósági 
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HOGYAN VÁLASSZUNK LÁZCSILLAPÍTÓT?

Acetilszalicilsav: a fűzfa kérgéből azo-
nosították a hatóanyagot, az Aspirin 
1899! óta van forgalomban. A hozzá-
adott koffein fokozza a hatását. 12 év 
alatti gyermekeknek ellenjavalt a po-
tenciálisan életveszélyes Reye-szindró-
ma kialakulásának esélye miatt. Terhes-
ség III. trimeszterében is kontraindikált. 
Fokozott vérzékenység, asztma, gyo-
mor-bélfekély esetén válasszunk más 

A lázcsillapítók az agy hőköz-
pontjára hatnak, így csökkentik 
a lázat. Elöljáróban annyit fontos 
elmondani, hogy a legújabb aján-
lások szerint a lázat csak 38,5 fok 
fölött kell csillapítani, illetve ha a 
betegnél extrém rossz közérzetet 
okoz, vagy ha valamilyen egyéb 
betegség miatt az orvos külön ja-
vasolja. Itt most a recept nélkül 
kapható készítményekről írok 
egy rövid összefoglalást, ami talán 
segít abban, hogy „mi legyen ott-
hon, ha felszökik a láz”.

hatása is van. Májkárosító hatása ele-
nyésző, paracetamol ellenjavallat esetén 
ibuprofen alkalmazható. Fekélybetegség-
ben, vérzési hajlam esetén és a terhesség 
III. trimeszterében nem ajánlott. 3 hó-
napos kortól adható. Többféle hatáserős-
ségben is forgalomban van, hosszabb 
hatása miatt elég 6-8 óránként adagolni.

Készítmények: Advil, Algoflex, Nuro-
fen, Dolgit, Ibumax, Brufen, Spedifen, 
Ibustar,

Diclofenac: elsődlegesen fájdalom 
és gyulladáscsökkentőként alkalmazzuk, 
de rövid távú (3 nap) lázcsillapításra is 
használható, csak felnőtteknek! Napon-
ta maximum 3x1.

Készítmények: Voltaren dolo 25 mg, 
Cataflam dolo 25mg

A lázcsillapítókat nem célszerű 
kombinálni, csak a mellékhatások gya-
korisága növekszik, inkább hűtőfürdő-
vel egészítsük ki a kezelést.

Jó egészséget mindenkinek! 
Dr. Varga-Török Viktória

szakgyógyszerész

lázcsillapítót. Egyszeri adagja 500-1000 
mg, mely 4-8 óránként ismételhető. 

Készítmények: Aspirin, Kalmopyrin
Paracetamol: a leggyakrabban al-

kalmazott láz-és fájdalomcsillapító. 
Elterjedésében rejlik veszélye, mivel 
túladagolva májkárosító hatású. Köny-
nyen előfordulhat, hogy egyidejűleg 
több eltérő nevű de ugyanúgy parace-
tamolt tartalmazó készítményt szed be 
a beteg. Felnőttek 4 óránként 500 mg-
ot vehetnek be. Gyerekeknek 2 hóna-
pos kortól adható. Fekélyes betegeknél 
ez a megfelelő lázcsillapító, a véralva-
dási paraméterekre sincs hatással, tehát 
véralvadásgátlóval szedhető, májelég-
telenségben ellenjavalt. Várandósság 
alatt ugyancsak a paracetamolt java-
soljuk. A többi hatóanyaggal szemben 
gyuladáscsökkentő hatása nincs.

Készítmények: Rubophen, Ben-u-
ron, Panadol, Paramax, Saridon, Cold-
rex, Neo Citran, Mexalen

Ibuprofen: kitűnő láz- és fájdalom-
csillapító, ezenkívül gyulladáscsökkentő 

amikor szeretettel átöleltük őket, és a 
rajtuk játszadozó mókusokat néztük. 
A művészetisek györnyörű rajzokat, 
festményeket készítettek róluk, mi meg 
pontos, részletes leírást nyújtottunk be a 
fák jellemzőiről, jellegzetességeiről. Az el-
bíráslásáról még nem kaptunk értesítést. 
A kultúrház által szervezett „A fenntart-
hatóság problémája” címmel  megtar-
tott kitűnő előadáson örömmel vettünk 
részt néhány érdeklődő felsős tanulóval. 
Kiskerti-, gyógy- és fűszernövényeket, 
egy tucat régi magyar gyümölcsfa-cse-
metét (pl.mosolygó batul, irsai körte) 
ültettünk el, és gondozunk. „Tündér-
kertet” szeretnénk! Gyakran látogatnak 
meg az osztályok itteni kiskerteket is. 
A fenntarthatóságot segítené elő  a helyi 
termékeknek a megismerése is. Örülünk, 
hogy megépült az új piac!

Tagja vagyunk az Iskolakert-Hálózat-
nak is. .Az Iskolakertekért Alapítvány és a 
Földművelésügyi Minisztérium kiadásá-
ban a napokban megjelenik egy országos 

kiadvány, amelyben három fényképes 
tanulmánnyal is szerepelünk. 

Örökös ökoiskolánkban a fenntart-
hatóságot szolgálja az is, hogy sok gyer-
mekünk jár kerékpárral. Szándékunkban 
áll kerékpártárolóinkat felújítani szülői és 
alapítványi segítséggel. 

Szeretnénk, ha a jövőre nézve tanu-
lóinknak, szüleiknek, közvetlen környe-
zetükben élőknek fontosak lennének 
a következő gondolatok: „Légy kiváló 

szakember, hogy képes legyél önmagad s 
majd családod fenntartására! Légy jó csa-
ládtag!( nagycsalád az iskolai közösség is!) 
Légy jó ember, jó keresztény! 

Tedd hozzá a saját részedet naponta 
ahhoz, hogy jobb világot hagyj magad 
után! Légy új életeszmény hirdetője és 
megvalósítója, hogy fenntartható, élhető 
legyen a világ!

Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna 
intézményvezető
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A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ HÍREI

Júniusban az iskolásokat fogadjuk a 
nicki plébánián. Júliusban a kirándu-
lóhétre várjuk a gyermekeket, hogy a 
plébánia öt településére látogassunk ját-
szani és a helyi értékekkel ismerkedni.

Június 16-án 15 órakor került sor 
Aigner Géza plébános ezüstmiséjére 
pappá szentelésének 25. évfordulóján. 
A szentbeszédet egykori tanára, dr. Bá-
bel Balázs kalocsai érsek mondta. 

Ebben az évben, Lak első ismert 
okleveles említésének 750. évfordu-
lóján nagy kíváncsisággal próbáljuk a 
település katolikus múltjára vonatkozó 
adatokat összegyűjteni. 

Örömteli meglepetés volt a nicki 
plébánián kereszteltek anyakönyvének 
3. oldalán található bejegyzés, amely – 
éppen 300 évvel ezelőttről – említi Lak 
evangélikus prédikátorát Csé (Cseh) 
Györgyöt és az itt működő szülésznőt.

Magyarországi Evangélikus Egyházunk-
ban hat évente teljes körű, minden 
egyházkormányzati szintre kiterjedő 
választásokat tartunk. Így újult meg egy-
házközségünk presbitériuma is. Öt új 
taggal (Boros András, Boros Ferencné, 
Csóka Géza, Finta László, Dávid József) 
bővült közösségünk egyik legfontosabb 
döntéshozó testülete. A szolgálatba álló 
új munkatársakra Isten áldását kérjük. 
Nem feledkezhetünk meg azokról sem, 
akik hosszú ideig tartó szolgálat után 
most adták át a stafétabotot. Hálával kö-

A plébánia az EFOP pályázat ke-
retében május 11-én rendezte meg 
jól sikerült gyermeknapi prog-
ramját. Május 12-én huszonegy fi-
atalnak szolgáltatta ki a bérmálás 
szentségét Császár István püspöki 
helynök. 27-én tizenhárom gyer-
mek járult első szentáldozáshoz, 
akik ezt megelőzően részt vettek a 
harmadik osztályosok több, mint 
ezer fős találkozóján Vasváron.

Egyházközségünk életének fontos 
pillanata volt a nem rég lezajlott 
tisztújítás. 

társa Szilágyi Anna voltak. A keresztelt 6 
gyermekből csak egynek voltak katoliku-
sok a szülei. 1722-ben ugyancsak egy laki 
gyermeknek voltak katolikusok a szülei, 
egynek vegyes vallásúak, hétnek pedig 
evangélikusok. Alig nagyobb a katoli-
kusok száma a következő évek tekinteté-
ben is. Arról nincs adatunk, hogy Cseh 
György evangélikus lelkész hány gyerme-
ket keresztelt az evangélikus vallásban.

Említést igényel, hogy az 1766-ban 
keresztelt Barthodeiszky Pál Ferenc 
anyakönyvezése nem az adott évnél 
szerepel, hanem az anyakönyv elején, 
a belső oldalon és bekeretezve. Az 
1758-as egyházlátogatás említi, hogy a 
Lakon a Barthodeiszky-kastélyban ká-
polna van. Itt történhetett a keresztelés, 
melyről az anyakönyvi bejegyzés így 
számol be: „1766. január 17-én Hor-
váth István sári prior Lakon megke-
resztelte Barthodeiszky József és Ráttky 
Katalin Pál Ferenc nevű fiúgyermekét, 
akinek keresztszülei Zichy Ferenc és fe-
lesége Polányi Judit voltak.”

Az is nagyon érdekes, hogy Szily 
János, első szombathelyi püspök, ha-
gyatékában fennmaradt 1776-ból az 
a szentmise-engedély, amely a Bartho-
deiszky-kastély kápolnájára vonatkozik.

A készülő, Répcelak múltját bemuta-
tó monográfiában biztosan sok kérdésre 
választ kapunk. Aigner Géza

plébános

„Az Úr 1718. évének június 10. nap-
ján Csé György laki prédikátor eretnek 
helyen, a saját házában (ahová Német 
Erzsébet bába vitte) megkeresztelte azt 
a gyermeket, aki június 10-én született 
Császár György és Csizmazia Erzsébet 
csánigi katolikus házaspártól, a magyarok 
hazájában, agilis családba, és aki Szent Já-
nos nevét kapta. Keresztszülei Német Ist-
ván csánigi fiú volt lánytestvérével. Július 
22-én a templomba hozták a fent említett 
gyermeket, és én Preischl István a szent 
szertartásokat és imákat elvégeztem.”

(A Szombathelyi Egyházmegyei Le-
véltár adataiból a következő évekből 
ismerjük a bábák neveit: 1779 – Hege-
dűs Éva, 1815 – Németh Juditka, 1840 
– Szalay Erzsébet.)

Az anyakönyvi bejegyzések számta-
lan kutatásra érdemes érdekességet tar-
talmaznak. Preischl István a török idők 
után, 1718-ban újra betöltött nicki plé-
bánia lelkipásztora ebben az évben 6 laki 
gyermeket keresztelt. Gömböcz János 
és Köntös Katalin csánigi evangélikus 
jobbágyok gyermekének pedig Kámán 
István és Veres Orsolya voltak a kereszt-
szülei Lakról. Ez évi Lakra vonatkozó 
második keresztelése bejegyzését így for-
díthatnánk: Augusztus 12-én megkeresz-
teltem Varga Márton és Csatári Anna 
heretikus (eretnek) házaspár leányát, aki 
Szent Katalin nevére helyeztetett. Az ő 
keresztszülői Horváth Mátyás laki fiú és 

szönjük meg Ágostonné Bognár Anita, 
Mesterházi Dénesné, Mészáros Endréné, 
Kiss Jánosné, Széles László és Varga Já-
nosné testvéreink hűséges munkáját.

Az elmúlt hónapok fontos eseménye 
volt a „Menő Reformáció” című vándor-
kiállítás Répcelakon. Az érdekes és látvá-
nyos bemutatót a rossz időjárás ellenére 
nagyon sokan látták.

A hagyományos konfirmandus tábor 
is nagyon jól sikerült Piliscsabán, mely-
nek ünnepélyes folytatása a pünkösdkor 
megtartott konfirmáció volt. Gyermeke-
ink, akiket – nekünk úgy tűnik – nem 
rég tartottunk a keresztvíz alá immár 
félig-meddig felnőttként álltak meg az 
evangélikus templom ősi oltára előtt. 

Vallást tettek arról, hogy ismerik egyhá-
zunk tanítását és igyekeznek az evangé-
likus hithez hűségesek maradni. Idén 
tizenegy fiatal fölött hangzott a confir-
ma. Körbe vette őket a tágas família 
és a gyülekezet nagy családján belül az 
ötven és hatvan évvel ezelőtt konfirmált 
hittestvéreink szeretete. Mindig megren-
dítő, amikor az ember szembesül, Isten 
generációkat összekapcsoló kegyelmével.

 Templomunk otthona a minőségi 
kultúrának is. A Répcelaki Fesztivál ke-
retében idén a Dalabai, etno-jazz együt-
tes adott felemelő koncertet. Túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy világszínvonalú 
muzsikát hallhatott a népes publikum.

Verasztó János, lelkész
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A SPORTCSARNOK MINDENNAPJAIBÓL

RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET – AMI MEGY AZ MEGY

A március elején zajló sportnapon meg-
mutatkozott a helyi sportélet színe-java: 
láthattunk bemutatókat, nagy örömmel 
próbálták ki magukat kicsik és nagyok a 
különböző szakágak kínálta feladatokban, 
vagy éppen már aktív sportolók egy-egy 
új helyzetben. Bemutatkozott a röplabda 
is: eljött hozzánk a Haladás NBI-es női 
csapata, akik a nap zárásaként még egy 
rögtönzött meccset is bevállaltak a hirte-
len verbuválódott kosaras, focis és karatés 
csapattal. 

Formagyakorlatban Bognár Luca kiválóan 
összpontosítva bronzérmet szerzett, küzde-
lemben Finta Zelma egyre több önmagá-
ba vetett hittel, Papp Kristóf a legnépesebb 
mezőnyben kimagasló helyzetfelismeréssel, 
technikával és kondícióval, Rudi Máté ön-
bizalommal és akarattal szintén bronzér-
met szereztek. Bognár Léna magabiztossá-
gával, Kovács Gergő önmaga legyőzésével 
az ezüstéremig menetelt. Galambosi Ben-
jámin higgadtságával, fegyelmével végre 
ismét a dobogó legtetején állhatott.

Egy nyertes pályázatnak köszönhető-
en idén májusban is élményekkel teli útra 
indult csapatunk: a Luzerni-tó partján, a 
Svájci Openen 9 versenyzőnk lépett tata-
mira. Már nem ismeretlenül érkeztünk ide 
és ez meg is mutatkozott. Formagyakor-
latban Finta Zelma arany, Papp Kristóf 
ezüstéremmel térhetett haza. Küzdelem-
ben Bognár Luca, Finta Zelma és Rudi 
Máté ezüstérmes, Papp Kristóf és Kovács 

Ha tavasz, akkor versenyszezon: a 
legizgalmasabb időszak ez minden 
sportolónak és a legörömtelibb min-
den sportrajongónak. Izgalmakban 
ezúttal sem volt hiány: számos al-
kalommal szurkolhattunk felnőtt 
és utánpótlás kézilabdásainknak, 
kosarasainknak, ifjú teremlabdarú-
góknak, valamint a Ricsilla futsalos 
hölgyeinek – dob- és kürtszótól, biz-
tatástól volt hangos a csarnok.

A jól sikerült diákolimpiai selej-
tező után már nagyon vártuk a 
Veszprémben 600 fő részvételével 
zajló diákolimpiai döntőt, ahová 
7 versenyzőnk kvalifikálta magát 
s ezen hét versenyző mindegyike 
éremmel térhetett haza. 

pályázata, valamint a város segítségével kiala-
kításra került rekortán futópályát, s hama-
rosan átadásra kerül majd az önkormányzat 
egy pályázatának köszönhető saját testsúlyos 
fitneszpark is a sportcsarnok mögött.

Az idén 70. születésnapját ünneplő Rép-
celaki Sportegyesület jubileumi program-
sorozatának részeként láthattuk az egykori 
kézilabdás hölgyek, majd a férfiak szívtől 
vezérelt, örömteli játékát, valamint a kosaras 
csapatunkat is. A Répcelaki Fesztivál alatt, 
sportcsarnokunk első születésnapja alkal-
mából 06.16-17-én vezetéssel tekinthették 
meg létesítményünket az érdeklődők, míg 
06.23-án múltidézéssel egybekötött juniá-
lisra invitáltuk a sportegyesület, a környék 
sportszerető közönségét.

A nyáron újra kis és nagyobb kéziseink 
otthona lesz egy hétig létesítményünk, tábo-
roznak focistáink és a ritmikus gimnasztikás 
lányok is, valamint az épülő sportszállás adta 
lehetőségeket kihasználva augusztusban 
más városokból is érkeznek majd hozzánk 
táborozó csapatok.  Bogdán Mónika

Igazi kuriózumnak számított, hogy 
márciusban sportcsarnokunkban kerülhe-
tett megrendezésre a KNOCK DOWN 
Karate Magyar Bajnokság, s a hazai kara-
tevilág kiválóságai kisvárosunkba érkeztek. 
A színvonalasan megrendezett versenyen a 
Rakurai Dojo karatékái is tatamira léphet-
tek: végre testközelben láthatta a közön-
ség Seregély Gyöngyi fantasztikus küzdeni 
akarását és Bernáth Evelin szép techniká-
it. A lányok végül első ill. második helyen 
végeztek különböző súlycsoportokban: 
büszkék vagyunk arra, hogy itt állhattak 
dobogóra, s hogy serlegeik másolatai már 
csarnokunkat díszítik.

Áprilisban új színfoltként megrende-
zésre került a Röplabda Fesztivál, ahol a 
helyi általános iskolából két csapat is indult 
Dávid Orsolya tanárnő irányítása alatt.

További újdonságok is voltak ebben az 
időszakban: Horváth Bianka TornaZsák 
edzésein valamint Kangoo-edzéseken for-
másodhatnak az érdeklődők; birtokba ve-
hettük az utánpótlás kézilabdások TAO-s 

Gergő bronzérmesek lettek. Bognár Léna, 
Szabó Balkó és Galambosi Benjámin most 
nem tudott dobogóra állni, de derekasan 
helytálltak – kedvezőbb sorsolás esetén 
biztos dobogósok lehettek volna. Másnap 
került megrendezésre a felnőttek viadala, 
ahol Seregély Gyöngyi harcosan küzdve a 
dobogó 2. fokára állhatott.

Ezek után utaztunk ki 2018.05.11-én 
Wroclawba (Lengyelország), a Felnőtt/Ju-
nior Európa Bajnokságra. A Rakurai Do-
jót két harcos képviselte: Seregély Gyöngyi 
(2-szeres U22 Európa-bajnok) és Kovács 
Gergő Junior versenyző. Gyöngyi az idei 
évi Magyar Bajnokság – 65 kg-os súlycso-
portjának megnyerésével vívta ki az indu-
lás jogát. Gergő szépívű fejlődést mutatva, 
folyamatosan erősödő magába vetett hité-
vel idén felnőtt a feladathoz: a diákolim-
piai selejtezőn és a döntőn is gyönyörű 
KO-kkal biztosította életében először az 
indulási lehetőségét az EB-n. 

Az első napon zajlottak a Junior ver-
senyszámok, és Gergő nagy izgalommal 
várta a küzdelmét. Egy ukrán karatékával 
kezdett és ez az izgalom rányomta a bé-
lyegét a küzdelemre: ellenfele egy waza arit 
ért el. Hiába tudott innen fordítani Gergő 
és szinte összetörni az ellenfelét (aki utána 
nem is tudta folytatni a versenyt), de a sza-
bályok értelmében a waza ari miatt nyerni 

nem tudott. Ezzel a hozzáállással és további 
készüléssel itt lesz a helyünk ! A nap további 
részében örömmel figyelhettük a magyar 
csapat többi indulóját. Jó volt magyarnak 
lenni és látni, hogy Bra nch-től függetlenül 
biztatták és figyeltek egymást a versenyzők: 
4 aranyéremmel és több bronzéremmel 
zártuk a napot!

A második versenynapon került sor a 
felnőtt küzdelmekre. Gyöngyinek a leg-
nagyobb létszámú felnőtt női mezőnyben 
kellett bizonyítania. Az első küzdelmét 
magas fölénnyel nyerte ukrán ellenfele 
ellen. A következő, sokkal erősebb grúz 
karatéka ellen is hatalmas vehemenciával 
küzdött. A grúz többszöri szabálytalanság 
miatt figyelmeztetést kapott. A küzdelem 
végén Gyöngyi jogosan kapta az öt zászlót 
és ezzel bejutott a legjobb négy közé! Az elő-
döntő során hazai, lengyel harcossal került 
össze. Nagyon jó iramú, kiegyenlített mér-
kőzés során sajnos belelelépett egy ushiro 
geribe, ezáltal a döntőbe jutás nem sikerült 
és bronzéremmel zártunk, de kifejezetten 
elégedettek lehetünk. Gyöngyi győzni aka-
rása, akarata által letette névjegyét a felnőt-
tek között és elérte, hogy számoljon vele 
más nemzet is! A nap további részében is 
izgulhattunk, mert a magyar csapat 4 to-
vábbi bronzérmet és egy ezüstöt harcolt ki 
magának. Dr. Bogdán Olivér elnök
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

Teljes erőbedobással beköszöntött nyár, a sportolók, sportrajongók többségének 
pedig ez azt jelenti, hogy ismét lezárult egy bajnoki évad, legalábbis ami a csapat-
sportokat illeti. Ha teljes elégedettséggel nem is dőlhetünk hátra (ezt egy sportve-
zető talán sosem engedheti meg magának), miközben visszatekintünk az elmúlt 
szezonra, elégedetlenek sem lehetünk, ugyanis megannyi sikernek tapsolhattunk a 
pályákon, csarnokokban.

Teke
Szezonvégi összegzésünket ezúttal legeredmé-
nyesebb szakosztályunkkal kezdjük. A tekések 
az előző években elkényeztettek bennünket 
a hazai és nemzetközi menetelésekkel, így ha 
nem is csalódottan, de nagyobb eufória nél-
kül konstatálhatta a többség, hogy a magyar 
első osztályban, azaz a Szuperligában ismét a 
harmadik, bronzérmet érő helyen zárt Kiss 
Zsolt edző-szakosztályvezető felnőtt alakulata. 
A visszafogott európai kupaszereplés (7. pozí-
ció a müncheni NBC-kupán) mellett a gárda 
nagyon közel volt ahhoz, hogy a hazai verseny-
futásban akár a dobogó legfelső fokán zárjon, 
azonban a Szeged és Zalaegerszeg elleni csúcs-
rangadókon nem termett babér a még mindig 
kifejezetten fiatal keretnek. Ami tény, hogy a 
két említett vetélytárs szélesebb merítési lehető-
séggel rendelkezik, vélhetően nagyobb költség-
vetésből gazdálkodnak, így közel sem egyszerű 
feladat olyan teke együttest építeni Répcelakon, 
amely képes lehet legyőzni a két nagyágyút. Ez-
zel együtt a csapatban érezhetőn benne van a 
potenciál az előrelépésre, és bizakodva várhatja 
az együttes a következő idényt is.
A csapatversenyen kívül egyéniben is aktívak 
voltak felnőtt tekéseink, és június elején óriá-
si bravúrt végrehajtva Horváth Zoltán sprint 
Magyar-bajnoki címet szerzett Szentgotthár-
don! A speciális, 2x20 vegyes gurításos, egye-
nes kieséses rendszerű megmérettetésen több 
klasszist is kétvállra fektetett a kifejezetten 
szerény vasasszonyfai illetőségű sportember, 
aki ezzel karrierje legjobb eredményét érte el.
Továbbra is a felnőtteknél maradva, némileg 
visszaugorva az időben, a május végi, Kolozs-
váron lebonyolított egyéni felnőtt világbaj-
nokságon két játékosunk, Kakuk Levente és 
Zapletán Zsombor is magára ölthette a címeres 
mezt, és ugyan az éremszerzés elmaradt, de így 
is büszkék lehetünk a két kiváló játékosra.
Ifjúsági (U23-as) csapatunk a reálisnak mond-
ható 4. pozícióban fejezte be a bajnoki verseny-
futást. Örömteli, hogy az együttesben egyre 
többször kap lehetőséget a saját nevelésű Varga 
Levente, illetve lassan-lassan elkezdhetünk fi-
gyelni a szintén répcelaki Varga Bencére is. A két 
fiatal reménység remek eredményeket ért el egyé-
niben: Levente a 6., Bence pedig a 5. helyre futott 
be korosztálya országos tornájának döntőjében!

Labdarúgás
Ha az erőviszonyokat nézzük, akkor kijelent-
hető, a Répcelaki SE felnőtt labdarúgó csa-

pata által a Vas megyei I. osztályban elért 4. 
helyezés teljesen reális pozíció. Az NBIII-ból 
kieső, gyakorlatilag félprofi játéksokból álló 
Sárvár, az elmúlt években megannyi bajno-
ki címet szerző Körmend, vagy a mindig jó 
erőkből álló Celldömölk már ősszel is erő-
sebb kerettel rendelkezett, télen, tavasszal 
pedig ismét megérezhettük Ausztria „elszí-
vó hatását”, amelynek következtében több 
kulcsjátékosunk is a „sógorokhoz” igazolt, 
ami tovább rontotta az esélyeket a dobogó 
eléréséhez. A rossz előjelek ellenére utólag 
már látható, hogy nem lett volna lehetetlen 
feladat begyűjteni a bronzérmet (a veretlenül 
záró aranyérmes Sárvár, és a mindössze egy 
vereséget jegyző Celldömölk markánsan ki-
lógott a mezőnyből), azonban pár nem várt 
vereség (a Vasvár és a Lukácsháza elleni fiaskó 
kifejezetten fájó, viszont a Jánosházán muta-
tott játék biztató volt) megpecsételte ifj. Tóth 
Zsolt edző együttesének sorsát. 
A házi góllövő lista élén Jordán Benedek vég-
zett 10 találattal, őt követi Szabó Bence, illetve 
Tóth Dávid.
Sajnos az ifjúsági szekció kifejezetten szomorú 
képet mutat. Ahogy arról korábban már ír-
tunk, a jelenlegi szabályok komoly próbatétel 
elé állítják a klubokat, és a többség folyamato-
san azért küzd, hogy megfelelő létszámú után-
pótlás csapatokat tudjon kiállítani a kötelező-
en előírt korosztályokban. Természetesen az 
nem megoldás, ha belenyugszunk abba, hogy 
más egyesületek is hasonló gondokkal küzde-
nek, a problémák megoldásáért tenni kell, és a 
türelem mellett komoly szakmai előrelépésre, 
valamint kőkemény munkára, kreatív lépések-
re van szükség.
Az üröm mellett öröm, hogy az általános is-
kolás korcsoportokban továbbra is sok lelkes 
sportoló tűnik fel, és a rutinos trénerek mellett 
fiatalabb edzők is bontogatják a szárnyaikat.

Kézilabda
A Répce Sportcsarnok 2017-es megnyitását 
követően hamar világossá vált, hogy az első 
sorban kézilabdacsarnokként funkcionáló lé-
tesítmény adottságait gyorsan és eredménye-
sen tudja meglovagolni az ifj. Turai László 
által vezetett szakosztály. A felnőtt női együt-
tes rendre telt ház, azaz 150-200 néző előtt 
lépett pályára a Győr-Moson-Sopron megyei 
bajnokságban, és a remek közönség által 
támogatott, Mészáros-Varga Brigitta játé-
kos-edző által felkészített csapat futószalagon 

szállította a hazai győzelmeket. Idegenben saj-
nos nem volt ilyen eredményes a gárda, de a 
14 együttest felvonultató mezőnyben elért 7. 
hely egyáltalán nem jelent csalódást. Ki kell 
emelni, hogy a bajnokság góllövő listájának 
élmezőnyében végzett Móricz Virág (6. hely, 
184 gól), és Mészáros-Varga Brigitta (8. pozí-
ció, 154 találat). Ahogy egy éve, most is ígéret 
van a Vas Megyei Kézilabda Szövetség részéről 
arra, hogy hosszú idő után ősztől ismét indíta-
nak felnőtt bajnokságot, de konkrétumokról 
még nem tudunk beszámolni.
Az utánpótlásban 5 korosztályban (U7, U8, 
U9, U10, U14) közel 60 lurkó tanulja a kézi-
labdát, és az elmúlt szezonban nem kevesebb, 
mint 100 bajnoki, kupa vagy edzőmérkőzésen 
léptek pályára a rendkívül lelkes gyerekek, akik 
összesen 381 tréninget abszolváltak az elmúlt 
10 hónapban! Versenyeztetés szempontjából 
csak az U14 küzd problémákkal, ugyanis – 
szemben a fiatalabb „évjáratokkal” – számukra 
jelenleg nincsen elérhető szervezett bajnokság. 

Kosárlabda
Első bajnoki szezonján van túl a 2017-ben ala-
kult kosárlabda szakosztály. Ahogy arra előze-
tesen is számítani lehetett, az első év sokkal 
inkább a tanulásról, tapasztalatszerzésről szól, 
mintsem a fényes sikerekről. A hosszú nyári 
felkészültést követően a Szombathely városi, 
város környéki amatőr bajnokságba nevezett a 
felnőtt férfi együttes, és ahogy az pár mérkőzést 
követően kiderült, a versenyfutásban résztevő 
csapatok a vártnál is jobb játékerőt képvisel-
nek, így végül sem az alapszakaszban, sem 
pedig a rájátszásban nem sikerült begyűjteni 
az első pontokat Szilágyi Zoltán játékos-edző 
védenceinek. 
A gárda lelkesedése, kitartása ennek ellenére 
példaértékű, az edzéslátogatottság folyamato-
san magas, és jellemző a hozzáállásra, hogy a 
szezon végeztével sem álltak le a tréningekkel 
a játékosok.

Infrastruktúra
Ahogy azt a répcelaki lakosok tapasztalhatták, 
hogy a Répcelaki SE a szakosztályok és a Répce 
Sportcsarnok működtetése mellett továbbra is 
intenzíven igyekszik fejleszteni a város sport-
hoz kapcsolódó infrastruktúráját, ennek ke-
retében pedig többek között – a sikeres TAO 
pályázatoknak köszönhetően, összefogva és 
szorosan együttműködve az önkormányzattal 
– 25 milliós beruházással elkészült az általá-
nos iskola udvarán a rekortán borítású, 200 
méteres futópálya, illetve gőzerővel épül (kb. 
60 millió forintos költségvetésből) a sporttele-
pen az apartman típusú szállásépület, amely a 
tervek szerint már a nyár folyamán megnyitja 
kapuit, elsősorban az edzőtáborokra, mérkő-
zésekre érkező csapatok előtt.
A Répcelaki SE, valamint a város friss sport-
hírei továbbra is a www.repcelakisport.hu 
weboldalon olvashatók, míg a Répce Sport-
csarnokkal kapcsolatos információk a www.
repcesportcsarnok.hu site-on érhetők el.

Gallen Ervin elnökségi tag,
Répce Sportcsarnok létesítményvezető
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Sikeres műszaki átadás-átvétellel 
2018. május 15-én befejeződött a 
TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005 
jelű, Fedett piac építése Répce lakon 
elnevezésű projekt keretében meg-
valósított Répcelaki Vásártér építé-
se. Az ünnepélyes átadót a Répcela-
ki Fesztivál keretében, június 16-án 
tartottuk. A kereskedők június 22-
én vehették birtokukba az új létesít-
ményt, amely különleges, modern 
színfoltja lett városunknak.

Répcelak mint kistérségi központ, az ap-
rófalvas környezetben integrátor szerepet 
tölt be. Két olyan megye határán fekszik, 
ahol jellemző a mezőgazdasági termelés, 
a kistermelői késztermék-előállítás. A pá-
lyázat benyújtásával Répcelak Város Ön-
kormányzatának célja az volt, hogy ebben 
a szerepében létrehozzon, és a 100 %-ban 
önkormányzati tulajdonú Répcelaki Vá-
rosüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit 
Kft.-n keresztül egy olyan termelői piacot 
működtessen, ami minden tekintetben 
alkalmas, funkcionált teret nyújt a kör-
nyező települések őstermelői, kisáruter-
melői számára. Másrészről pedig ennek 
köszönhetően a répcelaki, és a Répcelak 
környékén élő lakosságot az eddig jellem-
zően ruházati és vegyes árucikk-kínálaton 
kívül egy új, itt eddig még nem elérhető 
termékválasztékkal ismertesse meg.

A termelői piacok országszerte nagy 
népszerűségnek örvendenek, számuk 
napról napra gyarapszik. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara piackereső rendsze-
rében immár 400 termelői piac szerepel. 
Ezek sorához csatlakozik most a Répcelaki 
Vásártér is. Szeretnénk feléleszteni a piacra 
járás régi, kedvelt hagyományát, a terme-
lőkkel való személyes kapcsolat, bizalom 
kiépítésének lehetőségét nyújtani.

A piacok funkciója nemcsak az áru-
csere, a termékek adás-vétele. Közösségi 
tér szerepét is betölti, ahol az emberek 
összejönnek, találkoznak, beszélgetnek. 
A Répcelaki Vásártér ehhez kulturált 

környezetet biztosít. A létesítmény nem-
csak funkciójában, de kivitelezésében is 
újszerű. A letisztult, minimalista látványi 
elemekkel és parkosított környezettel 
megépült vásártér meghatározó, emble-
matikus épülete városunknak. A 86-os 
főút mellett városkapuként funkcionál, 
és szervesen összekapcsolódik Répcelak 
belvárosával. 

A TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005 
jelű, Fedett piac építése Répcelakon el-
nevezésű pályázat kedvezményezettje a 
Répcelak Város Önkormányzata által 
vezetett konzorcium. Konzorciumi tagok 
voltak a Répcelaki Városüzemeltetési és 
Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a 
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

A megítélt 60 millió Ft-os 100 %-os 
támogatáshoz Répcelak Város Önkor-
mányzata az időközben megemelkedett 
építőipari beruházási költségek miatt 25 
millió forint kiegészítő pénzeszközt biz-
tosított.

A projekt megvalósításának időszaka: 
2017.06.01 – 2018.10.01.

A Répcelaki Vásártér építése 2017. 
október 2-án kezdődött el, és 2018. má-
jus 15-én a sikeres műszaki átadás átvé-
tellel fejeződött be Répcelak Város Ön-
kormányzatának 100 %-os tulajdonban 
lévő, a Petőfi Sándor utca 341. helyrajzi 
szám alatti, összesen 4512 m2 alapterüle-
tű ingatlanon. A terveket az Altus Savaria 
Tervező Iroda Kft. részéről Rápli Pál veze-
tő tervező készítette. A közbeszerzési el-
járást Vigh Edit akkreditált közbeszerzési 
tanácsadó bonyolította. A kivitelezést a 
szombathelyi Vasi Tandem Építőipari 
és Szolgáltató Kft. végezte, a műszaki 
ellenőri feladatokat a Vasi Dolomit Kft. 
képviseletében Szücs Gábor látta el. 

A bruttó beépített terület: 335 m2. 
A hasznos alapterület összesen 310,56 m2, 
amelybe beletartozik 279,75 m2 fedett 
nyitott piactér, 24,86 m2 fedett nyitott 
kerékpártároló, 5,95 m2 zárt kukatároló 
konténer, amely a villamos-gépészeti be-
rendezéseknek is helyet ad. A létesítmény 

körül 2709 m2, örökzöldekkel, cserjékkel, 
lombhullató fákkal és virágzó évelő nö-
vényekkel, valamint gyeppel betelepített 
zöldfelület került kialakításra. A vásártér 
területét kerítés veszi körül zárható ka-
pukkal.

A szilárd, térköves burkolatú fedett 
nyitott árusító tér 55 árus egyidejű meg-
jelenésének biztosít megfelelő környezetet. 
A vásártér megvilágítását energiatakarékos 
LED-es csarnokvilágító lámpatestek, illet-
ve LED-szalagsorok biztosítját. A környe-
zeti fenntarthatóság, valamint az üzemel-
tetési költségek minimalizálása érdekében 
az íves tartószerkezet alsó szakaszán 24 db 
napelem került beépítésre, amely 100 szá-
zalékban biztosítja a piac áramellátást, a 
megtermelt többletenergiát pedig a város 
más közintézménye használja majd fel. Az 
árusok számára több ponton áramvételi 
helyek lettek kialakítva. Az árusító aszta-
lokon kívül a vásárlók kényelmét szolgáló 
14 ülőpad is helyet kapott. Két kútról ivó-
vízvételi lehetőséget biztosítunk. A napi 
hulladék elhelyezésére négy szeméttároló 
szolgál.

A piac mellett meglévő akadálymen-
tes parkoló található, ahonnan a piac 
könnyen megközelíthető. A közelben 
ezen kívül is rendelkezésre állnak parko-
lóhelyek. A piac területe is akadálymentes 
kialakítású. A projekt megvalósításával 
egy időben a parkoló mellett konténer 
illemhely került kialakításra, amelynek 
egyik egysége szintén akadálymentesített.

Sok munka áll még előttünk, hiszen 
az új vásárteret be kell még vezetnünk a 
köztudatba, el kell vinnünk a hírét a kör-
nyéken élő leendő árusoknak és vásárlók-
nak is. Egyszerre kell kialakítanunk a kí-
nálatot és a keresletet, ami a kereskedelem 
sikerének alapja. A munkát megkezdtük. 
Számítunk együttműködésükre és támo-
gatásukra! Vigyék hírét a környékben a 
Répcelaki Vásártérnek!

Molnárné Pap Edina
ügyvezető

Répcelaki Városüzemeltetési és 
Szolgáltató Nonprofit Kft.
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RÉPCELAKI FESZTIVÁL KÉPEKBEN

Korda György és Balázs Klári

Bubbles csapat táncbemutatója

A Répcelak ízei résztvevői

Répcelaki Sajtmesterek

Hamisítatlan Ösztön
További fotók a fesztiválról: https://www.facebook.com/repcelakifesztival

A jó Lacibetyár

Intim Torna Illegál

Cserháti Zsuzsa emlékkoncert Tabáni Istvánnal
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