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Egy fesztivál szervezésénél is nélkülözhetetlen az a bizonyos Hamisítatlan ösztön...

Hírmondó
RÉPCELAKI

FESZTIVÁL A KULISSZÁK MÖGÜL
Az ötletelés:
Varga Ákos: A fesztivál hétvégéjén 
sok kérdést kaptam az ügyben, hogy 
ki dönti el, kik jönnek a fesztiválra, 
vagy kevésbé szofisztikáltabban ér-
deklődve: „Ezeket meg ki hívta meg?” 
A szervezés komplex feladat, komoly 
előkészületet és kutatást igényel. 

a fiataloké, a vasárnap pedig a Kiskalinkó 
jegyében zajlik. Eszerint gyűlt össze egy 
listányi ötlet, ami alapján elindulhatott 
a szervezés, az időbeosztások kialakítása. 
Idén fontos szempont volt az EFOP pá-
lyázat elvárásaihoz való alkalmazkodás.

Az együttesek és az előadóművészek 
kapcsán mindig próbáltam nyitott szem-
mel járni és megismerni azokat a tren-
deket, amik éppen a könnyűzenében a 
„menő zenekarnak\előadónak” számíta-
nak. Az internet adta lehetőségek miatt 
már-már lehetetlen felvenni a fonalat, 
hogy éppen ki számít trendinek. Ilyenkor 
kell fordulunk a fiatalabb generáció felé, 
és kikérni a véleményüket az együttesek-
ről, előadókról. Majd ő általuk és az álta-
lunk felvetett előadóknak utánanézünk a 
különböző közösségi média felületeken, 
illetve YouTube-on (mennyi like, mennyi 
megtekintés). A fentebb említett interne-
tes szabadság miatt nem biztos, hogy a 
sikeres, sok lájkot és megtekintést kapott 
előadók igényes zenét is csinálnak. 

Szórádi Enikő: Az első pillanattól 
kezdve konszenzus alakult ki Bródy Já-

nos meghívásáról. A fesztivál péntek esti 
koncertjét a klasszikus rocknak szentel-
jük évek óta, és most sem csalódtunk. 
Két és félórás előadást  kaptunk sok-sok 
rájátszással, ami a koncert címe is volt.
A büdzsé:

Enikő: Évről évre az önkormányzat 
határozza meg az összeget, amit az adott 
évben a programokra és a szervezési 
költségekre fordíthat az intézményünk. 
A költségekben jelentős hányadot  kép-
viselnek a technikai elemek: színpad, 
hang- és fénytechnika bérlete, mobil 
mosdók, rendezvénybiztosítás, felelős-
ségbiztosítás, a műsorok után jogdíj, 
catering összege. Komoly bérleti díjat 
tudtunk ebben az esztendőben meg-
spórolni azáltal, hogy a város az EFOP 
pályázatból sátrakat és sörpadgarnitúrá-
kat tudott beszerezni. Az év elején kal-
kulált büdzsé sajnos mindig kevésnek 
bizonyul. A fesztivál lebonyolításához 
igénybe vett szolgáltatások tulajdonosait 
is sújtja a munkaerőhiány, ami a tavalyi 
árakhoz viszonyítva jelentős 
drágulást okoz.

Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
25 . évfolyam 2 . szám 2019 . június

Kisvárosként törekednünk kell arra, 
hogy a legjelentősebb kulturális ese-
ményünk ne rétegfesztivál legyen. Az 
idősebb generáció ugyanúgy kapja meg 
azokat a programokat, koncerteket, 
amiket a fiatalabb generáció is.

Az első programegyeztetésen (álta-
lában előző év decemberében) összeül 
a fesztiválbizottság, és egyfajta brains-
torming jelleggel ötleteket dobálunk be 
egy kalapba, amelyeket a későbbiekben 
megtárgyalunk, hogy ez miért jó vagy 
éppen miért nem. 

Az évekkel ezelőtt kialakult szerke-
zetet idén sem hagytuk el, miszerint a 
péntek a középkorúaké, a szombati nap 



NYERTES KLÍMAPÁLYÁZAT

Répcelak Város Önkormányzata a Kör-
nyezeti és Energiahatékonysági Ope-
ratív Program (KEHOP) keretében 
11.977.100.-Ft összegű támogatást 
nyert a KEHOP-1.2.1-18-2018-00074 
azonosítószámú, „Répcelak klímastraté-
giájának kidolgozása és a klímatudatos 
magatartás elsajátítása” című projekt-
jével. A támogatásból elkészül a város 
Klímastratégiája, valamint egy meteo-
rológiai állomás kerül kiépítésre a Móra 
Ferenc Általános Iskola udvarán. Az 
iskola öko-tantervéhez igazodva számta-

lan iskolai rendezvényt tudunk megva-
lósítani, amelyek a klímaváltozás, vala-
mint a környezet- és természetvédelem 
témaköreit ölelik föl. Az erdei iskolában 
és a tanulmányi kirándulások alkalmá-
val a gyakorlati ismeretek megszerzése 
mellett a szabadidő hasznos eltöltésére 
is lehetőségük lesz a gyerekeknek. Az is-
kolai rendezvények megvalósításában a 
RÁBA Műgátért Egyesület is közremű-
ködik. A Répcelaki Százszorszép Óvoda 
hagyományos rendezvényei is bekapcso-
lódnak a projektbe. A Klímastratégia je-
gyében és témájával a művelődési ház is 

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

több programmal várja városunk lakos-
ságát, valamint a 2020-ban a Répcelaki 
Fesztivál keretében önálló stand kerül 
felállításra. A Répce TV folyamatos tu-
dósítással jelentkezik minden egyes ese-
ményről, Facebook-oldalt is indítunk 
a projekt kapcsán, ahol fényképes és 
videós tudósítással jelentkezünk folya-
matosan.
A projekttel a klímatudatosság elő-
mozdítását szeretnénk elérni. Célunk 
az, hogy Répcelak lakossága, a gyer-
mekektől a felnőtt korosztályig meg-
ismerhesse, mit tehet személy szerint, 
illetve helyi közösségi szinten a klíma-
változás káros hatásainak enyhítése és 
a károsanyag-kibocsátás csökkentése 
érdekében.

Molnár Krisztián Imre, projektvezető
Molnárné Pap Edina, klímareferens

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Varga Viktor és Németh Tünde  
fia Bence

Boros András és Horváth Bianka  
leánya Blanka

Galambosi Csaba és Gángli Melinda  
leánya Nóra

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Kovács Erik Tibor és Németh Judit
Kontor Attila és Varga Krisztina

Németh Krisztián és Hencsei Noémi
Végh József és Kelemen Mária

HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Bokányi Ernőné
Fenyvesi Lászlóné

Hatos János
Nagy Alajos Józsefné

Orbán Jenőné

Répcelak Város Önkormányzata Rép-
celak városért díszoklevelet adomá-
nyozott Verasztó János evangélikus 
lelkész részére.

GRATULÁLUNK!

Ünnepélyes keretek között átadták a sportcsarnok mögötti sportparkot.
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A szervezés:
Enikő: Rengeteg telefonálással és egyez-

tetéssel jár. Minden fellépővel külön-külön 
megállapodás születik, minden menedzs-
ment más-más szerződést küld, és hát 
sajnos többnyire kőkemény feltételekhez 
köti a művészek fellépését. Nem ritka, hogy 
hónapokig eltart egy szerződés egyezteté-
se, amíg  mindkét fél számára elfogadható. 
(Dr. Kiss Julianna jegyzőasszony „ébersé-
ge” nélkülözhetetlen ilyenkor.) Szinte 
hihetetlen feltételeknek kell megfelelni a 
rendezőknek! Pl. az együttes turnébusza a 
színpadtól 5 méterre parkoljon, a szereplő 
elkülönített mosdója a fellépés helyszínétől 
3 méterre legyen, az öltözőben mekkora le-
gyen a tükör, és mennyi dugalj álljon abban 
a rendelkezésükre…..
A kedvenc élmény az idei fesztiválon:

Enikő: A Kiskalinkó Folkfesztiválon 

az ovi “Így tedd rá!” csoportja szerepelt. 
A várakozó szili néptáncos gyerekek 
meghallva a zenét a színpadlépcső mel-
lett táncolták ugyanarra a muzsikára a 
saját koreográfiájukat.

Ákos: Bródy János bejött a művelődé-
si ház előtérbe egy süteményes dobozzal a 
kezében, amit akkor kapott egy rajongó-
tól, de azt mondta, hogy ez mindenkié, 
úgyhogy együk.
A bakik, mert anélkül nem megy: 

Enikő: Hiába az előregondolkodás, van, 
amire nem tudtunk felkészülni. Elképedve 
néztem, amikor a digitális zongora betáp 
kábele kicsúszott a helyéről, ezzel a hang-
verseny megszakítását okozta… Az egész-
ségnapra érkező szűrőbuszt – a mérete mi-
att – képtelenek voltunk a rendezvénytéren 
elhelyezni… és az áramellátási problémák!

De a végére minden kisimult!





A NYITOTT TÉR KULTURÁLIS 
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET HÍREI

„…. az élet ünnepeit keresem. S hogy 
mik azok? Azok a felfénylő pillanatok, 
amelyek valódi barátságokról szólnak, 
vagy egy nap, amikor valamit megta-
nulsz még a világról, ráismersz vala-
mire, ami szép. Azt szoktam szépnek 
nevezni, amiből feltárul a dolgok belső 
igazsága. Vonatkozik ez egy könyvre 
vagy filmre, zeneműre, emberre, egy 
mozdulatra – s nem több, mint egy 
pillanat. De hogy sok ünnepnap le-
hessen az életemben, ahhoz sokat kell 
tenni, és nagyon kell figyelni.” Gesz-
ti Péter sorait olvasva eltűnődtem, és 
örömmel konstatáltam, hogy egyesü-
letünk tevékenysége során mindig az 
„élet ünnepeit” ajánlja.
Ebben az évben a nagy sikerű újévi 
koncerttel – a Sárvári Koncertfúvós- 
zenekart Szélesi Attila karnagy, mű-
vészeti vezető dirigálta – ünnepeltünk 
először, átérezve, ahogy a zenészek és a 
közönség a zene, a gondolatok nyelvén 
hangulatokat, érzéseket cserél. A ki-
állításokon közreműködő művészeti 
iskolások zenei produkciói is ilyen al-
kalmaink.
Változatos alkotások bemutatásával 
ünnepeltünk a Répce Galériában. 
A Soproni Fotóklub tagja, Németh 
Csaba mutatkozott be februárban, 
majd Marosits József képzőművész 
(szobrász, grafikus, költő) emlékkiállí-
tását láthattuk. A Répcelaki Képzőmű-
vészeti Kör (vezetője Jagadics Mónika) 
tagjainak a munkáit is megcsodálhat-
tuk, köztük vannak egyesületi tagjaink 
is: Csorba Jánosné (Erzsi), Dománné 
Varga Hermina, Jagadics Mónika, Sza-
bó Józsefné (Vilma). Májusban Szimo-
nidesz Hajnalka meseillusztrátornak 
nyílt meg a tárlata. Az előteret minden 
alkalommal a festészet és grafika tansza-
kos tanulók munkái színesítették.
A szabadegyetemi előadássorozatban 
változatos, értékes, különböző érdek-
lődést kielégítő témákat hallhattunk, 
színes szemléltetéssel: Dr. Nagy Ádám 
„Élet a földön kívül. Lehetőség vagy 
tény?” , Keszei Balázs „Ahonnét a 

Hany születik” –a Répce mente élővilá-
ga, Sándorné Bogáth Margit Mitológia 
a számok tükrében. Két dokumentum 
film bemutatásával bővítettük a kíná-
latot. A barakk város foglyai (Boros 
Ferenc, Horváth Zoltán, Tóth Kálmán 
alkotása) az ostffyasszonyfai hadifo-
golytábor és temető történetét mutatta 
be. Erdélyi János filmrendező „Nyom-
sávon” című alkotása a „vasfüggöny” 
idejéből, a határőrizetből adott ízelítőt.
Az Irodalmunk gyöngyszemei prog-
ramsorozatunkban Dr. Fűzfa Balázs 
irodalomtörténész „Én nem bűvész-
nek, de mindennek jöttem…” Ady 
Endre költészete 2018-ban címmel tar-
tott előadást, Devecsery László József 
Attila-díjas költő saját verseit, élménye-
it osztotta meg az érdeklődőkkel.
A szó hagyományos értelmében ünne-
peltünk egyesületünk Pártolói Estjén. 
Ezt az ötletet még 2001-ben az Ümmö-
gő csapata találta ki, azóta is folytatjuk 
ezt a szép hagyományt. Negyedszáza-
dos évfordulót köszöntöttünk, ami ter-
mészetesen az Ümmögőhöz kapcsoló-
dott, és arról is megemlékeztünk, hogy 
közel 15 éve az egyesületünk szervezeti 
egységén belül végzi hagyományőrző 
tevékenységét Ümmögő néptánccso-
port. Vezetőségünk ezzel a programmal 
is kifejezte köszönetét, háláját a tánco-
soknak, a családtagoknak, tagságunk-
nak, minden támogatónknak. Az est 
háziasszonya Szórádi Enikő, egyesü-
letünk titkára volt. Ünnepi köszöntőt 
mondott Nagy Ferencné elnökhelyet-
tes, gazdasági vezető és Szabó József 
polgármester. A műsort a magyar népi 
kultúra ápolása, megismertetése jegyé-
ben szerveztük. Fellépett a Lajta Nép-
tánccsoport mezőmadarasi, mezőségi 
táncokkal. Németh Veronika Vas me-
gyei népdalokat szólaltatott meg cite-
rán, az Ümmögő együttes pedig gal-
gamenti és moldvai táncokat mutatott 
be nagy sikerrel. Új oldaláról is megis-
merhettük Biczó Gábort, aki verset írt 
erre az alkalomra. Természetesen nem 
maradt el a születésnapi torta, ajándé-
kozás, megvendégelés, táncház, baráti 
beszélgetés sem.

A közgyűlésünkön értékeltük az el-
múlt év eredményeit, meghatároztuk 
az újabb feladatainkat. A hivatalos 
programpontokat baráti beszélgetés 
követte.
Tevékenységünk, ünnepi alkalmaink 
nem valósulhatnának meg Répcelak 
Város Önkormányzatának anyagi tá-
mogatása, pályázati lehetőségei nélkül. 
Programjainkat a Répcelaki Művelő-
dési Ház és Könyvtár munkatársaival 
együttműködve tudjuk megvalósítani. 
Minden PÁRTOLÓNKNAK köszön-
jük a bizalmat, a támogatást! Hisszük, 
hogy nemcsak az a fontos, hogy egy 
„ünnepet” megrendezzünk, hanem 
hogy találjunk olyanokat is, akik örül-
nek az alkalomnak.
Továbbra is szeretettel hívunk, várunk 
minden kedves érdeklődőt a program-
jainkra!
A Nyitott Tér KKE vezetősége nevében 

Mészáros Imréné

A RÉPCELAKÉRT KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLET HÍREI 

A Répcelakért Közhasznú Egyesület 
április 6-án tartotta éves közgyűlését. 
A szép számmal megjelent tagságot Bo-
kányi Kálmánné elnökségi tag és Nagy 
György, az egyesület elnökhelyettese 
köszöntötte. 
A kötelező formaságok után a 2018. 
évi programokat értékeltük. 
Örültünk neki, hogy az elmúlt évet a 
régi és az új programok milyen gaz-
daggá tették. 
Szívesen emlékeztünk az első répcel-
aki játéknapra, ahol a felnőttek „gye-
rekként” játszhattak, és örülhettek az 
új játékoknak. A délután során pedig 
a snapszer bajnokságon drukkolha-
tott a népes közönség. 
A hagyományos pikniken sütöttük a 
szalonnát, jót beszélgettünk. Az őszi 
családi vetélkedő jókedvű csapata 
szép élményekkel zárta a napot. 
Több előadó is elfogadta meghívá-
sunkat, különböző témákról hallhat-
tunk érdekes előadásokat. 
Ezen kívül volt még sajt- és borkósto-
ló, közös főzés a Répcelaki 
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Fesztiválon, boltbemutatás, babakö-
szöntés, tréningek, kirándulás, Városi 
Bál szervezése, karácsonyváró, múlt-
idéző beszélgetés, és soroltuk, sorol-
tuk sorba.
A közgyűlésen Szabó József polgár-
mester elismerte és megköszönte azt a 
sok – sok önkéntes munkát, amit az 
egyesület tagjai szabadidejükben min-
den ellenszolgáltatás nélkül végeznek 
már több éve. Kiemelte, hogy a közös 
munkavégzés és a többszöri találkozá-
sok során egy nagyszerű, példa értékű, 
összekovácsolódott baráti társaság ala-
kult ki. 
Idei évben is tervezzük az említett 
programok megvalósítását, amelyekre 
szeretettel hívjuk a tagságot, valamint 
a város lakosságát.
A hivatalos programot egy szép esti 
beszélgetés követte, ahol a megvaló-
sult és a tervezett közös programok-
ról, személyes gondjainkról, sikere-
inkről is ejthettünk pár szót. 

Vizvárdy Tamásné

KAPCSOLAT A MURAKÖZI 
GAZDÁKKAL

Itt az aratás ideje. Az írásom megjele-
nésekor már befejeződött, vagy vége 
felé közeledik a repce aratása, és el-
kezdődött a búza és árpa betakarítása. 
Repcéből közepes, árpából, búzából jó 
termés várható. Időben földbe került 
a napraforgó és a kukorica, a fejlődé-
sük nehezen indult, a hideg időjárás 
miatt. Májusban rekord nagyságú, 
100 mm eső esett. Elvetésre került a 
szója is, amelyet talán csak egy gazda 
termeszt Répcelakon. 
Együttműködési megállapodásra ke-
rült sor a szlovéniai, muraközi gazdák-
kal. A kapcsolat abból adódott, hogy 
a MAGOSZ / Magyar Gazdakörök 
és Gazdaszövetkezetek Országos Szö-
vetsége/ küldöttgyűlésén, Gödöllőn 
megismerkedtem Balaskó Istvánt úr-
ral, a Muravidéki Magyar Gazdák és 
Vállalkozók Egyesülete elnökével, és 
felvettük a hivatalos kapcsolatot. Két 
alelnökömmel és egy elnökségi taggal 
jártunk Lendván, az egyesület köz-
pontjában, és ők is voltak Répcelakon.
Júniusban együttműködési megálla-

podás aláírására került sor. A doku-
mentum többek között rögzíti a ta-
pasztalatcserét, a két ország nemzeti 
jogszabályaival kapcsolatos vélemény-
cserét a mezőgazdaság területén. Ki-
tér a delegációk tapasztalatcseréjére és 
konferenciák közös rendezésére is.
Áprilisban közgyűlést tartott az egye-
sület. Napirendi pont volt a 2018-as 
zárszámadás, az ez évi költségvetés, 
valamint a tervezett programok. 
A tagság megállapította, hogy a tavalyi 
gazdálkodás stabil volt. A kiadásoknál 
a szokásostól eltérően pluszban jelent-
kezett az egyesület 25. évfordulójá-
nak a költsége. Erre az alkalomra egy 
könyv is megjelent, melynek szerzője 
az elnök. Az eseményt az önkormány-
zat anyagilag támogatta, amelyet kü-
lön köszönünk.
Az idei év gazdálkodása stabilnak 
ígérkezik, a tervezett költségeket fe-
dezi a tervezett bevétel. A programok 
között – az évenként ismétlődőkön 
kívül – vásárok látogatása, aratási vég-
ző, szakmai előadások szerepelnek, 
valamint egy szlovéniai mezőgazdasá-
gi vásárra való látogatást is tervezünk.
Májusban gyönyörű környezetben, a 
Sárvári Arborétum területén magas 
színvonalú szakmai előadást hallgathat-
tak a résztvevők. Az előadók a szárazság 
hatásaival foglalkoztak. A témának el-
lentmondani látszik a sok májusi eső, 
de a diagramokból az derül ki, hogy az 
elmúlt több mint 100 évben /1901-től 
mutatott adatok/ szignifikánsan ke-
vesebb eső esett, annak ellenére, hogy 
voltak kimondottan csapadékos évek, 
csapadékos időszakok is.

dr. Németh Kálmán elnök
Gazdakör Répcelak

A POLGÁRÔRSÉG HÍREI
A 2018-as év nagyon mozgalmas volt a 
polgárőrök életében. De az idei, 2019-
es évben sem volt sok időnk a lazításra. 
Már év elején megkezdődött a báli sze-
zon, egyesületünk az óvoda- és a sport-
bálon is rendezői feladatokat látott el.
Április 12-én részt vettünk az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség közgyűlésén 
Budapesten. Egyesületünk május 11-
én tartotta éves közgyűlését, melyen 

új egyesületi tagot köszönthettünk 
Németh János személyében. A tava-
lyi évben négy új taggal gyarapodott 
egyesületünk. Továbbra is várjuk az új 
tagok jelentkezését.
Május 18-án volt a Vas Megyei Pol-
gárőr Szövetség éves közgyűlése, me-
lyen egyesületünkből Varga J. Sándor 
polgárőr, az egyesület egyik alapító 
tagja „KIVÁLÓ POLGÁRŐR MUN-
KÁÉRT ÉRDEMÉREM” kitüntetést 
vehette át. 
Június első napja programokkal és 
feladatokkal tele zajlott. Három új 
tagunk – Németh János, Kun István, 
Horváth Richárd – oktatáson vett 
részt Körmenden a Rendészeti Szak-
középiskolában. 
Az oktatást a Vas Megyei Rendőr-főka-
pitányság és a Vas Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság munkatársai végez-
ték. A tanfolyam témája a polgárőrök 
által végzett jelzőőri tevékenység ellátása 
volt. Az elméleti oktatás mellett gyakor-
latban sajátították el a polgárőri tevé-
kenységet szimulált baleseti helyzetben, 
valamint a katasztrófa-elsősegélynyújtás 
(Diaster Medic) keretén belül gyakorol-
hatták az újraélesztést, sérültek ellátását, 
balesetet szenvedett gépjárműből törté-
nő mentésben való közre működést.
Ugyanezen a napon, június 1-jén 
került megrendezésre Nicken és 
Nick-Műgátnál a Vasi Védelem 2019 
Komplex Védelem Igazgatási és Ka-
tasztrófavédelmi Mentőcsoport gya-
korlat, melyen polgárőreink több 
helyszínt biztosítottak, és forgalomsza-
bályozást hajtottak végre.
Polgárőreink, Bíró Józsefné, Nagy Já-
nos, Varga J. Sándor, Mészáros Imre 
és Vezendi Gergely a mentési gyakor-
lat lebonyolításában és az ott folyó 
oktatáson is részt vettek, közülük 2 fő 
motoros szolgálatot látott el.
„Fut a Móra” programot június 13-án 
szintén polgárőreink biztosították ön-
állóan motoros felvezetéssel és forga-
lomirányítással a rendőrséggel történő 
előzetes egyeztetés alapján.
Következő nagy feladatunk a Répce-
laki Fesztivál rendezvényeinek bizto-
sítása lesz a rendőrséggel közösen.

Könczölné Bernáth Ilona, elnök
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TÛZOLTÓINK RÉPCELAK 
VÁROS POLGÁRAIÉRT ÉS 
A KÖZÖSSÉG JAVÁÉRT

A címben szerepel a tűzoltóink célja. 
Továbbra is azért dolgozunk, hogy a 
répcelaki és a környékbeli települések 
lakosságának biztonságát megőrizzük.
A 2019. évi tavaszi időszak tűzoltós 
eseményeit szeretném megosztani a 
kedves hírmondó olvasókkal.
Ez év április 10-én a Sárvári Területi 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyen 
vett részt tűzoltóságunk középiskolás 
és általános iskolás csapata. Mind-
két csapat eredményesen szerepelt, 
ugyanis II. helyezést értek el, így be-
jutottak a Megyei Katasztrófavédelmi 
Ifjúsági Verseny döntőjébe. Ezt a ver-
senyt 2019. április 17-én, Csepregen 
rendezték meg, ahol a középiskolás 
ifjúsági tűzoltócsapat II. helyezést ért 
el, az általános iskolás tűzoltó csapat 
IV. helyezett lett, csak pár ponttal ma-
radtak le a dobogós harmadik helyről. 
Ezúton gratulálunk az ifjúsági csapa-
toknak és felkészítőiknek!
A Répcelakért Egyesület a Répce 
Sportcsarnokkal közösen 2019. má-
jus 1-jén a Sportcsarnokban akadály-
versenyt rendezett, melyen a tűzoltó-
ság színeiben sikeresen részt vettünk.
A Sárvári Területi Tűzoltóversenyt 
2019. május 18-án Bejcgyertyánoson 
rendezték meg, melyre 3 csapatunk 
nevezett be, és vett részt. Az egyik 
az ifjúsági csapat, amely 2. helyezést, 
a másik a női csapat, ami szintén 2. 
helyezést ért el, a férfi csapat pedig 
9. helyen végzett. A két 2. helyezett 
csapat bejutott a megyei tűzoltó ver-
senyre, melyhez további sikereket, jó 
eredményt kívánunk.
Répcelakon a városi gyermeknapon 
és Csáfordjánosfa település által ren-
dezett gyermeknapon képviseltettük 
magunkat, ahol a gyermekek kedvére 
és csodálkozására tűzoltós bemutató-
kat tartottunk.
2018. május 24-én megtartottuk éves 
közgyűlésünket, melyen az egyesüle-
ti és önkormányzati tűzoltóság tag-
jain kívül a környező tűzoltóságok, 
civil szervezetek képviselői, járási és 
megyei katasztrófavédelmi vezetők, 

a polgármester úr és önkormányza-
ti képviselők vettek részt, értékelték, 
méltatták és elfogadták a 2018. évről 
szóló pénzügyi és szakmai beszámoló-
inkat, terveinket a 2019. évre vonat-
kozóan. A közgyűlésen több kiemel-
kedő esemény is történt:
Németh Kálmánnak, a tűzoltó egye-
sület parancsnokának 70. születés-
napját ünnepeltük. Ez alkalomból a 
tűzoltóság vezetősége és tagsága sze-
mélyre szólóan készíttetett ajándék-
tárggyal köszöntötte az ünnepeltet. 
A Megyei Katasztrófavédelem igazga-
tóhelyettese, Seper András tűzoltó ez-
redes és Őri Tamás az Önkormányza-
ti Tűzoltóság Parancsnoka méltatták, 
példaértékűnek nevezték Németh 
Kálmán 55 éves tűzoltói és tűzoltópa-
rancsnoki munkáját. 
Németh Kálmán így nyilatkozott: 
„Ameddig tudom, ezután is a tűzol-
tóságot szolgálom, és ameddig tudok, 
ezután is fogok vonulni.” 
Jó egészséget kívánunk neki!
A tűzoltóság életében mindig fontos 
esemény a tagfelvétel. Ezen a köz-
gyűlésen a tűzoltóság tagjai közé 1 fő 
került felvételre Nagy Norbert szemé-
lyében. Gratulálunk neki az ünnepé-
lyesen letett eskühöz, és köszönjük, 
hogy a tűzoltóság tagja lett.
Kitüntetésben részesültek a közgyűlé-
sen Kronekker Lajos rajparancsnok, 
aki 20 éves munkájáért Tűzoltó Szol-
gálati Érmet vehetett át. 
Udvardy Réka beosztott tűzoltó és 
Haraszthy István gépjárművezető a 
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságtól kapott elismerő oklevelet 
Vas megye tűzvédelme érdekében 
végzett kimagasló tűzoltói munkájuk 
elismeréseként. 
Kitüntetettjeinknek gratulálunk, és 
további eredményes tűzoltó munkát 
kívánunk!
A Répcelaki Önkormányzati Tűzol-
tóság csapata részt vett 2019. május 
28-án a Körmenden megrendezett 
Magyar Tűzoltó Szakmai és Műsza-
ki Mentő Verseny megyei döntőjén, 
ahol IV. helyezést ért el.
2019. május 30-án a répcelaki képvi-
selőtestület tárgyalta, méltatta és el-

fogadta a Répcelaki Önkormányzati 
Tűzoltóság 2018. évi munkáját, és 
munkánkhoz további sok sikert kívánt.

Horváth Gyuláné elnök
Önkormányzati Tűzoltóság

VÁLTOZÁSOK
Mindenkit körülvesznek a változások, 
talán néha a túlságosan is eluralkod-
nak körülöttünk. 
Tőzike Foltvarró Csoportunk szá-
mára ez az év a bevált szokások és 
a folyamatos átalakítások, újítások 
a jegyében telt el. Megtartottuk az 
„Adakozni öröm!” kialakult gyakorla-
tát. Többen különféle adománygyűj-
tésekbe kapcsolódtak be. Volt, aki a 
szombathelyi kórház gyermekosztá-
lyára macikat varrt.
Általában kéthetente tartottuk ösz-
szejöveteleinket, viszont az idei jú-
niusi bemutatkozásunkra készülve 
sűrűsödtek a találkozások, a közös 
varrások, mert a nagy vállalás, a kézi 
hímzéssel díszített ágytakaró csak így 
készülhetett el. Most is elutaztunk 
több foltvarró találkozóra (Szombat-
helyre, Tatabányára), részt vettünk 
műhelyfoglalkozásokon, és egymás-
nak is sokféle mintát, szakmai fo-
gást, eddig nem ismert technikákat 
tanítottunk. Az utóbbi években im-
már hagyományosan a Kalinkó ide-
jén megtekinthető kiállításunk alatt 
megfogalmazódik a következő év fő 
mottója. Sok fejtörést okozott, hogy 
a Változások címhez illően ki milyen 
alkotással mutatkozzon be. A színek 
játéka, az anyagok különleges összeil-
lesztése, a formák variációi önmaguk-
ban is sokfélék, mindenkiben más-
más gondolatot, érzést ébreszthetnek. 
A természetben, az életünkben, a 
lelkünkben lejátszódó átalakulások 
mind megjelennek, ezeket is megpró-
báltuk a textilekkel elmesélni.
Az idei darabok is gondolatébresz-
tők, kedvesek, ötletesek. Ötleteket 
csoportunk Facebook- oldalán (Tőzi-
ke Foltvarró Csoport) is sokat láthat 
mindenki, akinek a varrás a hobbija. 
Reméljük, hogy idén is sok érdeklő-
dőt köszönthetünk kiállításunkon.

Tőzike Foltvarró Csoport

525. évfolyam 2. szám 2019. június



Így kezdődött a mi történetünk 2011 
őszén.
Éva (Csuka Éva azóta nyugdíjba vonult 
könyvtárosunk), aki éppen „szolgálat-
ban volt”, szívélyesen fogadott, öröm-
mel biztosított helyszínt, és pártfogásába 
vette a kezdeményezést. Vállalta, hogy a 
képújságban és szórólapokon havonta 
értesíti az érdeklődőket az összejöve-
telekről. Minden egyes alkalommal jó 
házigazdához híven teával és aprósüte-
ménnyel vendégelt meg bennünket. Bár 
a házigazda szerepét azóta András (Bo-
ros András) vette át, ez azóta is minden 
hónapban így van. Mondhatjuk tehát, 
hogy hagyomány született.
A nagy izgalommal várt első összejö-
vetelünkön, ami 2011. október 21-én 
volt, mindössze négyen voltunk: Bo-
ros Béláné Irma néni, Kondra Katalin, 
Csuka Éva és én. Azóta a csapat bővült, 
gyarapodott! Ma már közel húszan va-
gyunk.
Gats Zoltánné/ Irénke
Dr. Németh Kálmánné/Márta
Mészáros Imréné/ Márta
Kondra Kata

ISMERJÜK MEG ÔKET! – VERSKEDVELÔK TÁRSASÁGA

Orbán Margit
Vizvárdy Tamásné/ Hugi
Fehérné Istenes Irénke
Kovács Kálmánné / Lídia
Kovácsné Szilvágyi Erzsébet 
Polgárné Dornai Klára
Pusztai Miklósné/ Mária
Horváth Csabáné/ Inci
Dr. Heczler Elemérné / Gilla
Salamon István
Salamon Istvánné/ Erzsébet
Horváth Valéria
Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna 
Könczöl Lászlóné / Magdi 
Együtt sírunk és együtt nevetünk – ez 
a szó szoros értelmében igaz a mi társa-
ságunkra. Átéljük együtt, amit egy-egy 
költő érzett, amikor megírta azt a bizo-
nyos verset, ami felolvasásra került, és 
átéljük egymás érzelmeit is. Ami még 
több: vigaszt találunk a versekben, no-
vellákban, és vigaszt tudunk nyújtani 
egymásnak költők, írók és műveik által.
Számunkra fontos a klasszikus érte-
lemben vett költészet értékeit őrizni, 
feleleveníteni, anyanyelvünk legszebb 
virágait gondosan ápolni. Talán ezért is 
alakult úgy, hogy az aktuális kedvenc 
versünk felolvasásán túl, egy játékon 
keresztül valamennyien megpróbálko-
zunk a versfaragással is. Minden össze-
jövetel végén minden jelenlévő mond 
egy szót – ami először eszébe jut -, s 
ezeknek a szavaknak a felhasználásá-
val kell a következő alkalomra verset/

Egyszer volt, hol nem volt… volt 
egyszer valaki, aki éppen életé-
nek egy csodálatos szakaszát élte, 
gyermekei nevelésének szentel-
hette minden idejét. Mesék, gyer-
mekversek és -dalok bűvös-bájos 
álomvilágában mozgott, de feléb-
redt benne a vágy ki-kiruccanni a 
felnőttek számára íródott versek 
birodalmába. Jól esett volna neki 
abban a világban is elidőzni. S mi-
vel minden élmény akkor szép iga-
zán, ha megosztjuk, szeretett volna 
társakat találni a kiruccanásaihoz. 
Összeszedte hát a bátorságát, és 
bekopogtatott egy olyan helyre, 
ahonnan ajtók nyílnak ebbe a bi-
rodalomba a polcokon sorakozó 
verseskötetek lapjain keresztül, s 
azok az emberek, akik ugyancsak 
kedvelik ezt a birodalmat, gyakori 
vendégek itt. Ez a hely pedig nem 
más, mint a könyvtár…

prózát alkotni. Nem könnyű feladat! 
Különösen, hogy legtöbben szerény 
amatőrök vagyunk. Vannak azonban 
közöttünk tehetségesebbek, mondhat-
ni profik, akik kiérdemelték már szak-
mai fórumok elismerését is: Kondra 
Katalin és Polgárné Dornai Klára.
Nem elég szavakat egymás mellé rakos-
gatni, még rímekbe szedve sem elég. 
Még mívesen, nagy gonddal összevá-
logatott szavakból sem feltétlenül lesz 
valódi költemény, ha hiányzik belőlük 
a szellem, ha hiányzik mögülük az érző 
ember. Érzelmeket kelteni, átadni, 
közvetíteni – nem ez-e a költemények 
célja, nem ez-e a költők küldetése? És 
milyen érzelmeket? Haragot, megbot-
ránkozást, dühöt? Ehhez sem kell mű-
vésznek lenni. Igazi költő az, aki olyan 
költeményt tud alkotni, amely „fele-
meli” olvasóját, hallgatóját. Fel, maga-
sabb érzelmi, szellemi szintre, közelebb 
a harmóniához, a szeretethez – hívő 
emberként én ezt úgy mondom: köze-
lebb Istenhez. 
Létünk célja a szüntelen tanulás, növe-
kedés, fejlődés. A valódi, igazi költészet 
ebben tud segíteni.
Társaságunk befogadó, és a könyvtár 
ajtaja is nyitott. Keressük együtt az 
igazi költészet gyöngyszemeit, keressük 
együtt az utat „felfelé”!

Fügedi Marianna

Verskedvelők Fotó: Kiss Kincső
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Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna

Előtte éveken át egy kéttannyelvű Wal-
dorf-iskola alapítója, képviselője voltam. 
Azelőtt 12 éven át környezeti nevelést 
segítve a Vas Megyei Környezet- és Ter-
mészetvédelmi Napokat szerveztem. 
Örömmel jöttem egy olyan állami fenn-
tartású iskolába, ahol művészeti- és kör-
nyezeti nevelés is folyik. Ez volt a legna-
gyobb ajándék. Szépet alkotni nemcsak 
a művészek kiváltsága, képzőművészeti 
és zenei növendékeink alkotásaiban gyö-
nyörködni is nagy öröm! 

Szeretem a gyerekeket. Az ittenieket 
is nagyon megszerettem. 

Tanítani kezdtem az egyetem elvég-
zése után azonnal, s ezzel kisgyermekkori 
vágyam teljesült. Az égiek ajándéka szá-
momra, hogy a tanítás nem szakmám, 
hanem hivatásom lett. Minden korosz-
tállyal és sokféle tanítvánnyal volt kap-
csolatom 1978 óta. Tanítottam főiskolá-
sokat, szakkollégiumokat szerveztem már 
egyetemista koromban is. Később is sok 
felnőtteknek szóló képzést, programot va-
lósítottam meg. Tanítottam középiskolá-
ban, általános iskolában. Óvónőként dol-
goztam -végzettségem erre is szól-, amikor 
a gyermekeim kicsik voltak. Tanítottam 
magániskolákban is, és az itteni hon- és 
népismeret órákon örömmel mutattam 
meg a magániskolai tanítványaim füzetje-
it, munkáit. Tanítottam speciális igényű- 
és fogyatékkal élő gyermekeket: autistá-
kat, hallás- és mozgássérülteket, vakokat 
is. Ott is azt tapasztaltam Móra Ferenc 
szavaival élve, hogy „Szeretet az élet.”, s 
ahol „Szeretetet vetünk, ott öröm sarjad.” 
Az épek és fogyatékkal élők együttélésé-
nek erősítése érdekében évtizedeken át 
rendezvényeket és táborokat szerveztem 
Vasváron, Velemben és Weöres Sándor 
falujában, Csöngén is. Itt sokat tudtunk 
egymástól tanulni. Répcelakon is már az 
első félévemben rendeztünk Esélyegyen-
lőségi Napot, aztán lehetőség szerint min-
den tanévben. Milyen egybeesés! Most a 

„HISZEN AZ ÚTFÉLEN ITT-OTT EGY KIS VIRÁG NEKEM NYITOTT”

tanév vége felé tartott előadás-sorozatot a 
pszichiáter- háziorvosunk „Segítség elér-
hető távolságban” címmel, a Vas Megyei 
Család-, Esélyteremtő- és Önkéntes Ház 
szakemberei pedig több alkalommal ér-
zékenyítő foglakozást vezettek, előadást 
tartottak. 

Könyvek megjelenésében segítettem. 
Három témát dolgoztam ki az Iskolaker-
tek téli ötlettára című könyvben; koráb-
ban a Petőfi emlékhelyek a Kárpát-me-
dencében című könyv egy fejezetének 
is szerzője voltam; említhetném a Ke-
menesaljai életrajzi lexikont, amelyet az 
általam vezetett Kemenesaljai Regionális 
Ifjúsági Szervezet égisze alatt adhattunk 
ki. A települések, amelyeken éltem és 
dolgoztam, megbecsülték munkámat, ki-
tüntetésekkel jutalmaztak. Petőfi Sándor 
és Weöres Sándor munkásságának nép-
szerűsítéséért „Kemenesfia – lányának” 
nevezett több alkalommal is egy újságíró. 
Az itteni művészetiseinkkel évente „beze-
néltük” a Weöres Sándor és Károlyi Amy 
Emlékházat és nagy kertjét Csöngén. 

Jut eszembe egy népdal első sora: „El 
kell menni, nincs mit tenni”, és Arany 
János Epilógus című versének sorai: „Az 
életet már megjártam…”. Így búcsúzta-
tom el az itt töltött 6 évet. 

2019. július 15-én érem el az öregségi 
nyugdíjjogosultságomat. Ezúton mon-
dok köszönetet az egész városnak, a vá-
rosvezetőknek, civil szervezeteknek, itt az 
iskolában mindenkinek, akik irányom-
ban jószándékot és szíves segítőkészséget 
tanúsítottak, akik szeretetükkel körül-
vettek ittlétem során. Sok nehézséget át-
éltem (főleg a KLIK idején), és sok-sok 
örömöt is. Találkoztam rosszakarókkal, 

és erőt adókkal is „Ha egy úri lócsiszár-
ral/ Találkoztam s bevert sárral/Nem pö-
röltem/ Félreálltam, letöröltem./ Hiszen 
az útfélen itt-ott/ Egy kis virág nekem 
nyitott/ Azt leszedve/ Megvolt szívem 
minden kedve.” (Arany János)

Arany a nagykőrösi iskolájától bú-
csúzva a következőket mondta, én is ez-
zel köszönnék el:

„Fogadja az egész egyház és városi 
közönség, összesen és egyenként a legfor-
róbb köszönetem kifejezését, ama nagy 
jóságáért, amellyel engem 6 év előtti ma-
gányosságomban nagybecsű bizalmával 
megajándékozni méltóztatott, s azóta 
részeltetni meg nem szűnt… Erre hálá-
san emlékezni édes büszkeségemnek tar-
tandom…” Isten áldja Mindnyájukat, 
kívánok életükhöz minden jót szeretettel 
és köszönettel, mosolyogva. Egyszer azt 
mondta nekem valaki, jó, hogy mindig 
mosolygok. Szándékomban állt mindig 
mosolyogva jelen lenni fizikálisan és 
szellemiségben mind az intézményben, 
mind saját életemben. A mosoly azért 
szép, mert szívből jön, szeretet sugároz. 
A szívünkkel gondolkozva jóval több ré-
tegét fedhetjük fel a világnak, de ennek a 
tudásnak a megértése és használata hosz-
szú tanulási folyamat után lehetséges, és 
az is, hogy megértsük az összefüggéseket, 
megértsük azt, amit az út során kereső 
emberként gyűjtöttünk: a Tanítást-Ta-
nulást. Amit, mert igaz, gyakran idézek 
Weöres Sándortól:

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünk-
ben szunnyadó tudásnak tevékennyé éb-
resztése.”

Dr. Mesterházyné  
Jánosa Magdolna

2013. október 15-én érkeztem 
intézményvezetőnek a Répcelaki 
Móra Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolába a Vas 
Megyei Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központból. 
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RÉPCELAKI

VISSZATEKINTÕ
Nyugodt, sikerekben gazdag, tel-

jes évet zártunk a tanítás, képzés és a 
programok terén. Sokrétű és teljes ér-
tékű munkát végeztek a tanítványok 
és az őket tanító, támogató felnőttek 
egyaránt. 

 A hagyományápolás ez évben is 
az egyik legfontosabb feladatunk volt: 
Répcelak 750 éves, Radó-emlékápolás, 
Mátyás király-, Ady-, Weöres-, Móra- 
évfordulók. Az utóbbira készített 
kisfilmünk „A kisködmönös gyémánt-
cserepének szikrái Répcelakon” 2. díjat 
kapott a Móra nevet viselő általános 
iskolák kiskunfélegyházi találkozóján, 
ahova a határon túlról is érkeztek is-
kolák. 

Vallom: A környezettudatos szem-
lélet kialakítására lehet a jövőt építe-
ni. Konrad Lorenz etológus, az álla-
tok magatartás-kutatójának szavaival: 
„A jó tanáron múlik, hogy a gyerekek 
megszeressék a természetet, és helyes 
megvilágításban lássák, amivel a világ 
küzd.” Örökös ökoiskolaként a fenn-
tarthatóság fontosságát tanítjuk a gye-
rekeknek.

Iskolakerti tevékenységet 3 éve 
folytatunk Tündérkert létesítésével. 
Számtalan környezet- és természetvé-
delmi programunk volt, amelyeket az 
évtized óta működő Süni szakkör ve-
zetésével, a Rába Műgát- és Térségért 
Egyesület és két nemzeti park segítsé-
gével valósítottunk meg. 

Jó kapcsolatokat ápolunk a partne-
ri szervezetekkel. A helyi társadalom 
szinte minden szereplőjével, a civil 
szervezetekkel sok közös programunk 
volt. Így például a Répcelakért Köz-
hasznú Egyesülettel, a Nyitott Tér 
Közhasznú Kulturális Egyesülettel, a 

tűzoltósággal, a horgász egyesület-
tel, a helyi Gazdakörrel a Művelődési 
Ház és Könyvtárral a Szószövő Vers-
kedvelőket is beleértve. Az óvodával 
együttműködve az egész éven át tartó 
„Betekintőkön” vártuk a leendő első-
söket, és a mi belső szervezetünk, a 
Szülői Közösség is folyamatosan segí-
ti munkánkat. Tudom, hogy az iskola 
csak úgy őrizheti meg vonzerejét, ha 
szabadságban élve alapvető értékeink-
nek, elveinek, hagyományainak meg-
őrzése mellett jó kapcsolati háttérrel 
alakítja ki a változás, az alkalmazkodás 
képességét. 

Bíztatom intézményünk minden 
pedagógusát:

„Szereteted ne olyan legyen, mint 
az éhség,.. hanem, mint a Fény, 
mely kiárad minden előtte lévőre…” 
„Egyetlen parancs van, a többi csak ta-
nács: igyekezz úgy érezni, gondolkoz-
ni, cselekedni, hogy mindennek javára 
legyél. Egyetlen ismeret van, a többi 
csak toldás: alattad a Föld, fölötted az 
Ég, benned a létra.”

Egy TELJES évet zártunk, és én itt 
búcsúzom. Amióta itt vagyok, a bejá-
rati faliújságra tűzve így köszöntöttük 
a belépőket: „Ne félj tehát, kicsiny csa-
pat!”

Most Móra szavait szeretném útra-
valónak adni. (A verset megzenésítette: 
Szilágyi Miklós, művészeti tagozatunk 
tanára.) 

„Ha hív az élet / Vágj neki bátran / 
Egy szál virág mindig akad…

Ha szíved-lelked / Csüggedni érzed 
/ Hallgass Reá / s mitől se félj 

Még az Ő szavát megérted / Nem 
ér veszély”. 
Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna

A 2018. március 28-án beadott ve-
zetői pályázatomat elnyerve igaz-
gatói megbízásomat 2023-ig kap-
tam meg. Úgy érzem, és konkrét 
tényekkel is alá tudom támasztani, 
hogy mindazt, amit pályázataim-
ban felvázoltam, az majdnem ma-
radéktalanul megvalósult. 

Jó iskolát hagyok itt. A több évet át-
fogó, a tanévekben egymást követő 
hatósági vizsgálatok mindent rendben 
találtak. 

A gyermekek szellemi, testi-lelki, 
akarati fejlődését és szociális készsége-
it harmonikus egységben fejlesztettük 
úgy, hogy mi pedagógusok is egymás-
sal szoros munkaközösséget alkottunk. 
Az egészséges gyermek fejlődéséhez 
minden feltételt megteremtettünk, ha 
szükséges volt, az Egészséges Gyerme-
keinkért Alapítvány és a Szülői Közös-
ség támogatásával (pl. biciklitárolók, 
IKT táblák, és az udvari tanterem is 
előkészületben van.) Itt mondok kö-
szönetet a nem fenntartóként műkö-
dő, de tulajdonos önkormányzatnak is 
a tárgyi feltételek állandó növeléséért, 
a tervezett villamossági felújítással be-
zárólag. Külön köszönöm a fenntar-
tó tankerületi központnak, hogy az 
ezután megvalósuló „Akadály nélkül 
a hatékony tanulásért” pályázat se-
gítségével a répcelaki iskola korszerű 
lesz. Megújultan, új harangszóval, új 
programmal, a KAP-pal indulhat az új 
tanév szeptemberben.

Az általános iskolánkban idén is 
100%-os volt a szakos ellátottság. Eb-
ben a tanévben már az alsóbb osztá-
lyokban (2. osztálytól) is bevezettük 
nyelvoktatást nagyobb óraszámban. 

W W W . R E P C E L A K . H U
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Ötödikre végre sikerült! Az eddigi szép 
helyezéseket felülmúlva első helyen „ért 
célba” a Linter Dorka, Király Krisztián, 
Kiss Attila, Varga Dániel alkotta négyes. 
Ráadásul az intézmény első diákolimpiai 
bajnoki címét ünnepelhette ezzel a szép 
eredménnyel az iskola. 

Mint minden évben, így most is 
szeptemberben kapták meg az iskolák az 
olimpiatörténeti vetélkedő témaköreit.

Ezek a következők voltak:
– Az összes magyar olimpiai aranyér-

mes sportoló eredményei az életrajzukkal 
együtt. Képfelismerés.

– Az 1956-os melbourne-i olimpia 
magyar vonatkozású eredményei a verseny-
zők életrajzával együtt (1-6. helyezettek). 
Képfelismerés.

– Magyar kajak-kenusok eredményei 

7, 3, 6, 3, 1
az olimpiákon a versenyzők életrajzával 
együtt (1-6. helyezettek). Képfelismerés.

Az ősz az adatok gyűjtésével és tanulás-
sal telt, majd decemberben megkezdőd-
tek az internetes fordulók. Ezen túljutva 
Körmenden volt az országos elődöntő, 
ahol az első helyen végzett a csapat. Így 
elég magasra tették a mércét a gyerekek 
maguknak, hiszen az elmúlt években 
mindig a „nyugati” elődöntő valamelyik 
dobogósa nyerte meg az országos döntőt 
is. Ha lehet így mondani, még nagyobb 
sebességű fokozatba kapcsoltak a tanu-
lók, és ennek meg is lett az eredménye. 
A Tatai Olimpiai Központban, közismert 
nevén a tatai edzőtáborban rendezett or-
szágos döntőn már az első forduló után 
az élre állt a csapat, és ezt a tizedik kér-
déssor után is megtartotta. Végül megy-
győző fölénnyel, 30 ponttal előzték meg 
a második helyezett pécsi és a harmadik 
monori iskolát. A kérdések nagyon nehe-
zek és összetettek voltak. A lexikális tudás 
kevés lett volna a sikerhez. Gyorsaságra, 
matematikai, logikai készségre is szüksé-
gük volt a gyerekeknek a siker eléréséhez, 
valamint arra is, hogy ismerjék egymás 

tudását, képességeit, és megfelelően osz-
szák meg egymás közt a feladatokat.

Egy éve az jelent meg a Hírmondó-
ban, hogy a gyerekek a 2018-2019-es 
tanévben is szeretnének részt venni a 
megmérettetésen, mert jól érezték magu-
kat, és többet akarnak tudni az olimpiai 
példaképeinkről, és célul tűzték ki azt is, 
hogy az elért eredményen javítsanak. Ez 
sikerült, és igen szép eredménnyel zárult. 
Ám jövőre már csak Krisztián szerepelhet 
iskolánk csapatában, hiszen Dorka, Attila 
és Dani 8. osztályosok, és középiskolába 
mennek, így az új tanévben új csapattal 
vágunk neki ismét a megmérettetésnek. 
Még egyszer a nagy dicséretet érdemlő csapat-
tagok nevei: Linter Dorka 8.b; Király Krisz-
tián 7.a; Kiss Attila 8.b; Varga Dániel 8. b

Felkészítő tanár: Szabó Róbert

Akár egy feladvány is lehetne a fenti 
számsor. Mit jelenthet? 
A helyes válasz: a Répcelaki Móra 
Ferenc Általános Iskola és AMI diák
olimpikonjainak helyezési száma a 
dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolim
pia országos döntőin. 

ÚJABB CSÚCSOK
Na és hogyan is zajlott az a bizonyos 

kerékpártúra?
2019. március 28-án, kellemes nap-

sütéses kirándulóidőben indult útnak 
osztályunk. 

Nagyon sokat készültünk erre a napra. 
Foglalkoztunk a biztonságos közlekedés 
szabályaival, a jelzőtáblákkal. Induláskor 
felvettük a láthatósági mellényt, hogy 
jobban lássanak bennünket az autósok.

Úticélunk a Fertő-Hanság Nemzeti 
Parkhoz tartozó Répce-mente területén 
található védett csáfordi tőzikés erdő volt. 

A 16 km-es oda- és visszautat 80 perc 
alatt tettük meg. A műút kicsit zötykölő-
dős volt, ezért mikor célba értünk, azt 
éreztük, hogy elzsibbadtak lábaink a bi-
ciklizéstől.

Ezután következett a gyalogtúra: az 
erdei út mintegy 4 km hosszúságú tan-
ösvény. Izgalmassá tette az, hogy a Répce 
folyó ágain fahidakon keltünk át.

Az erdőben haladva sok kidőlt fát lát-
tunk, néhányat megmásztunk.

150-200 éves kocsányos tölgyek, öreg 
és magas kőrisek, szilfák hűs árnyékot 
adtak.

Találkoztunk egy cuki és pici mogyo-
rós pelével, közben gyönyörű madárhan-
gokat hallgattunk.

A zöldülő tanösvényt a tavaszi csil-
lagvirág és az odvas keltike színes virágai 
törték meg.

Egy tisztáson ütöttünk tábort, ahol 
megettük a maradékainkat és játszot-
tunk. A focimeccsen a lányok legyőzték 
a fiúkat, vetélkedtünk mocsárjárásban, 
vakvezetésben, csapatjátékokban. 

A hazaút is izgalmasra sikerült, mert 
versenyt futott velünk egy nyúl, a vadászó 
réti sas pedig fölöttünk körözött. Nagyon 
elfáradtunk, de jól éreztük magunkat.

Nagyné Szabó Tímea  
osztályfőnök és a 4.a osztály tanulói

„Amikor felérünk egy hegyre, nem 
a célt találjuk meg, hanem újabb 
csúcsokat. Mindig vannak újabb 
csúcsok.” (Herczeg Zsolt)

A Kinder+SPORT programot a Ferrero 
Magyarország a tömegsport támogatására, 
népszerűsítésére hozta létre, ezen belül is 
kiemelt figyelmet fordítva a fiatalokra, az 
általános iskolás korosztályra. A legfon-
tosabb cél a rendszeres testmozgás meg-
szerettetése a gyerekekkel, hogy az aktív 
sport későbbi életük során is a minden-
napok része legyen.

Kinder+SPORT EXTRA Program I. 
fordulójára nevezett iskolánk. A pályázati 
feltétel egy sportfoglalkozás megvalósítá-
sa és dokumentálása volt, melyet 4.a osz-
tály egy kerékpártúrával valósított meg. 

Iskolánk bekerült a 25 szerencsés is-
kola közé, és egy közel 25 000 FT értékű 
sportszercsomagot nyertünk a közös él-
mények és az aktív kikapcsolódás mellett.

A dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia országos 
döntő 1. helyezett csapata
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EVANGÉLIKUS LEÁNY-NÉPFÕISKOLA RÉPCELAKON

Ennek köszönhetően újságunkban is sze-
retnénk megemlékezni városunk egyik tör-
ténelmi épületéről, mely sok-sok évtizeden 
keresztül különböző funkciókat töltött be 
a település életében. Ebből az egyik leg-
meghatározóbb a II. világháború után, 
1947-ben történt, amikor is dr. Ajkay 
István felajánlotta a kastélyt a Dunántúli 
Evangélikus Egyházkerületnek, majd az 
ajánlat elfogadása után az egyházkerület 
leány-népfőiskolája a kastélyba tette át 
székhelyét. Ezt a korszakot tanulmányoz-
za Horváth Zoltán, a Vas megyei értékek 
kutatója, feldolgozója, aki sokaknak isme-
rős lehet a településen, hiszen Boros Ferenc 
répcelaki születésű amatőr filmessel számos 
dokumentumfilmet, portréfilmet készítet-
tek Vas megye történelméből. Jelenleg az 
evangélikus népfőiskolák múltjával kap-
csolatban tart előadásokat az ország több 
pontján. Reményeink szerint az előadást 
ősszel könyvtárunkban is meghallgathat-
juk, ily módon is emlékezve a korábban 
szebb napokat látott kastélyra…

A kezdetekben az agráriumban dolgo-
zó fiatal felnőtteket megcélzó népfőiskolai 
mozgalom mindig is szoros kapcsolatban 
állt az egyházakkal. A népfőiskola elméle-
ti megalapozója Nikolaj Frederik Severin 
Grundtvig dán evangélikus lelkész volt, 
aki a kor modern ismereteit szerette vol-
na átadni demokratikus alapokon és ön-

1,  Nagy Töhötöm jezsuita szerzetes naplójának tanúsága szerint Kerkai Jenő, a KALOT létrehozója és fő szervezője 1945. szeptember 8-án járt Répcelakon, és ott átvett egy KALOT 
népfőiskolát. (KERESZTES András (szerk.) (2017): Nagy Töhötöm: Napló 1945–46. Interneten: http://mek.oszk.hu/16700/16719/16719.pdf Letöltés: 2018. szeptember 14.)  
Ez alapján feltételezhető, hogy a nagyobb hírű protestáns népfőiskolának a településen volt már egy katolikus előzménye. 
2,  VERASZTÓ János (2017): „Csak az Úrnak nagy kegyelme” – A Répcelak–Csánigi Evangélikus Egyházközség története. Répcelak–Csánigi Evangélikus Egyházközség, Répcelak
3,  A növendékek nevével kiállított emléklap március 15-ei befejezést jelez. (MOLNÁR Zoltán (1985): A répcelaki evangélikus leánynépfőiskola története (Kézirat). Berzsenyi Dániel 
Könyvtár Hf. 2204)
4,  (Szerző említése nélkül) (1947): A népfőiskolák hívó szavaz. In: Élő Víz, III. 16. sz. 8.
5,  Tekus 1919-ben született Győrben. 1946-ban került Répcelakra, ahol a formálódó protestáns szellemi és kulturális élet meghatározó alakja, szervezője volt. Ezt követően 23 évet 
Nagysimonyiban szolgált. Egy cikluson keresztül esperes is volt. 2008-ban 89 évesen hunyt el. (KEVEHÁZI László (2009): Tekus Ottó. In: Dunántúli harangszó. XIII. 1. sz.)
6,  V. MOLNÁR Zoltán (1988): A répcelaki evangélikus leánynépfőiskola története. In: Vasi honismereti és helytörténeti közlemények. 1988. 1. sz.
7,  A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1949. évi április hó 7. napján Budapesten tartott rendes közgyűlésének eredeti jegyzőkönyve. Magyarországi Evangélikus Egyházegye-
tem, Budapest.
8,  (Szerző említése nélkül) (1987): Felhívás, a Répcelaki Belmissziói Otthon és Népfőiskola 40. évfordulóján. In: Evangélikus Élet. 52. 3. sz 4.

kormányzáson nyugvó formában. Az első 
népfőiskola 1844-ben alakult Christen 
Kold szervezésében. A skandináv minátra 
az 1910-es, 20-as években Magyarorszá-
gon is megjelent népfőiskolák a Klebels-
berg Kunó, majd Hóman Bálint által meg-
határozott kulturális és oktatáspolitikai 
korszakban váltak meghatározóvá. Céljuk 
a paraszttársadalomhoz tartozó fiatalok 
iskolán kívüli nevelése volt, ugyanakkor 
szakmai végzettséget is kínált számukra. 
A közismereti tárgyak mellett a modern 
mezőgazdasági technológiákat, agrárisme-
reteket is elsajátíthatták a résztvevők. 

A népfőiskolákat jelentős részben a ka-
tolikus KALOT és KALÁSZ szervezetek, 
valamint protestáns kötődésű egyesületek 
szervezték Magyarországon a kommu-
nista hatalomátvételig. A protestáns nép-
főiskolák között a 40-es években működő 
Dunántúli Evangélikus Leánynépfőiskola 
meghatározó szerepet töltött be. Az 1941-
ben induló leány-népfőiskolának két alka-
lommal Gyenesdiás, egy alkalommal Cell-
dömölk, majd pedig Farád adott otthont. 
Egészen addig, amíg a világháború meg 
nem akadályozta a további munkát.

A tanfolyam nagyobb szünet után 
1947-ben indult újra. Ezúttal Répcelakon1, 
amely ebben az időszakban az evangélikus 
belmisszió és ifjúsági tevékenység egyik 
dunántúli központja volt. A tevékenység 
bázisát Ajkay István kétemeletes kastélya 
adta, amelyet a tulajdonos az egyházkerü-
letnek ajánlotta fel. Itt működött a Dunán-
túli Evangélikus Ifjúsági Misszió is.2 Stabil 
háttérrel indult tehát 1947. november 
15-én a leány-népfőiskola, amely követke-
ző év március 9-ig tartott3. A népfőiskolai 
képzésre ’47 október 25-ig lehetett jelent-
keznie a 15 és 25 éves kor közötti lányok-
nak, akik legalább négy elemi végzettséggel 

rendelkeztek. A havi 30 forintos tandíjon 
kívül 7 kg kenyérliszttel, 3 kg fehér liszt-
tel, 1 kg zsírral, fél kg cukorral vagy méz-
zel, 1 kg füstölthússal vagy szalonnával, 12 
kg burgonyával, 15 db tojással és 25 dkg 
szappannal is hozzá kellett járulnia annak, 
aki részt kívánt venni a népfőiskolán.4 Az 
Ajkay-kastélyba elhelyezett népfőiskola 
igazgatója Tekus Ottó5 ifjúsági lelkész lett, 
míg a női nevelő Malaga Elza. A tananyag 
nagyjából megegyezett a celldömölki isko-
láéval. Hetente 24 elméleti, 5 szemináriumi 
és 7 gyakorlati órán vettek részt a lányok.6 
A négy hónapos népfőiskolai tanfolyamon 
39-en vettek részt, majd ennek folytatá-
saként lezajlott héthetes egységen 14-en.7 
A népfőiskola emléke évtizedek múlva is 
meghatározó volt még. Megindításának 40. 
évfordulójára, 1987-ben „testvéri” találko-
zót szerveztek. Az ezzel kapcsolatos felhívás 
az Evangélikus Életben című kiadvány ’87. 
január 18-ai számában is közzétették.8 

Köszönjük szépen Horváth Zoltánnak ezt 
a kis beharangozót, aki természetesen azóta 
is folyamatosan kutatja a témát, és arra kéri 
kedves olvasóinkat, hogy akinek bármilyen 
tárgyi emléke, dokumentuma, képe van a 
kastély történelmével és a népfőiskolával kap-
csolatban, az legyen kedves megosztani velünk, 
hiszen ezzel is bővíteni tudjuk az őszi előadás 
amúgy sem kevés tematikáját.  kastéllyal kap-
csolatos iratokat a könyvtárban leadhatják, 
melyek másolás után visszakerülnek a gaz-
dájukhoz. A megélt emlékek elmondására is 
van lehetőség, hiszen igény szerint előadónk 
szívesen ellátogat hozzánk, hogy még több 
személyes vagy családi élmény elraktározásá-
val színesítse előadását. 

Bízom benne, hogy sikerült felkelteni az 
érdeklődést, és találkozunk az őszi előadáson 
a könyvtárban.

Boros András könyvtárvezető

A mindenki által ismert Ajkaykas
tély a végnapjaihoz közeledik: egy 
komoly lehetőséget látó befektető 
felvásárolta a területet, és hama
rosan elkezdődik az épület teljes 
bontása, hogy később egy szép, 
modern – reményeink szerint – 
gyermekzsivajtól hangos lakópark 
épülhessen helyette. 
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KÖSZÖNÖK ISTENNEK MINDEN RÉPCELAKIT!

Köszönöm szeretett evangélikus 
gyülekezetemnek a szolgálat lehetősé-
gét, a közös hitet. Köszönöm a hajlékot 
és a kenyeret, mely otthon lett és bol-
dogulás nekem és családom számára.

Köszönöm az egyházközségben és 
a városban munkatársul mellém sze-
gődöttek türelmét.

Köszönöm az ökumenikus nyitott-
ságot és a sokszor megtapasztalt keresz-
tyén egységet.

Köszönöm a nemzeti ünnepeinken 
a magánházakon lobogó zászlók báto-
rítását.

Köszönöm az iskolát és benne a 
kollégákat és hát a gyerekeket, igen a 
gyerekeket.

KEDVES RÉPCELAKIAK!
23 év után elmegyek Répcelakról. 
Köszönök mindenkinek min-
dent.

RÉPCELAKI LELKI SZÁLAK... 

Sok minden történt az utóbbi hetek-
ben is. A Feltámadási körmeneten – a 
főutat érintve – felemelő érzés volt 
a város utcáin énekelve végighalad-
ni és imádkozni a szentségi Jézussal. 
Sikerült kicserélni a répcelaki temp-
lom sérült üvegablakait, előkészítve a 
homlokzat festését az ősszel tartandó 
jubileumunkra. Vámoscsaládon első 
alkalommal tartottunk „Özvegyek 
napját” a templom Szent Rita képe 
előtt imádkozva a szentórát. Ezen  

Most, hogy véget ért a húsvéti szentidő, és megünnepeltük Katolikus 
Egyházunk 1986. születésnapját – benne hitünkkel és Istenünk iránti 
bizalmunkkal – továbbra is hálás vagyok a Szent István Király Plébánia 
kedves híveiért, a mindenre figyelő munkatársakért és minden segítsé-
gért, megértésért, amit kapok. Nyilván vannak hibáim, amin kezdet óta 
szeretnék javítani. Pontosan érkezni, és még a sok odafigyelés közepette 
a szentmise utáni meghallgatásokat követően is időben érkezni a követ-
kező helyre, hogy legyen idő kiülni gyóntatni és könnyíteni a szíveken. 
Lesznek: harcok, karcok és ragyogások, de bízom benne, hogy a ragyo-
gásból lesz a legtöbb benne. Mert még tart az első plébánosi évem, amire 
azt szokták mondani, hogy a pokol éve.

vőnk is. A leendő bérmálkozók szüle-
inek levelet küldtünk. Püspök atyával 
beszéltem. A bérmálkozás nem köte-
lező, de aki szeretne benne részesülni, 
az tegyen érte most nyáron, ha eddig 
nem tette meg. Sőt, ősztől várom azon 
hívek jelentkezését, akiknek hiányzik 
a bérmálás, az elsőáldozás vagy eddig 
kimaradt a keresztelés, mert akkor ők 
is be tudnának kapcsolódni a felké-
szülésbe. Istennél nem lehet elkésni! 
Ezen utolsó gondolathoz fontos, hogy 
csak megfelelő keresztény életvitel 
esetén megvalósítható szándék.

Sok gond és öröm között kívánok 
kedves Mindenkinek boldog nyarat! 
A gondokat nem kell magunkkal 
vinnünk, mert ott úgyis meg fogjuk 
találni ott, ahol hagyjuk őket. Vi-
szont a derűs, gyermeki lelkület az 
mindig rendelkezésre áll, csak mer-
jünk vele élni!

Szakál Szilárd 
atya

alkalommal rózsaszentelés is volt, 
amit az özvegyeknek ajándékoztunk, 
utána pedig a plébánia pincéjében 
volt zenés, szerény vacsora. Plébános-
ként örülök, hogy sikerült ezt meg-
valósítanom. Nekik szükségük van 
vigasztaló pillanatokra az életükben. 
Sokszor egyedül vannak a testi-lel-
ki fájdalmaikkal. Közben elindul-
tak az elsőáldozások. Nagyon fontos 
ünnepek minden egyházközségben. 
A gyermekek a jövő, a keresztény jö-

Köszönöm a megszámlálhatatlan 
gesztust, amelyben fontosnak érezhet-
tem magam.

Köszönöm a barátok hűségét.
Köszönöm a szeretetet.
Köszönök Istennek minden répcelakit.

Isten áldjon mindenkit, kicsiket és 
nagyokat egyaránt!

VISZONTLÁTÁSRA!

Verasztó János 
evangélikus lelkész

Verasztó János 
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AMIT AZ E-RECEPTEKRÕL TUDNI KELL

2017. november 1-jén indult el az 
EESZT, ismertebb nevén az e-re-
cept-rendszer, melynek lényege, hogy 
a vényfelírás ténye az EESZT-ben 
(Elektronikus Egészségügyi Szolgálta-
tási Tér) tárolt adatbázisba, „felhőbe” 
kerül, ahonnan a gyógyszerész lekér-
dezi a beteg érvényes vényeit, kiadja a 
készítményt, és ennek tényét rögzíti a 
rendszerben.

A felírt készítmények bármelyik 
gyógyszertárban egyszerre vagy akár 
külön-külön is kiválthatóak. A bete-
get az EESZT-rendszer tajszám alapján 
azonosítja be, látja, hogy kinek mit írt 
fel az orvosa.

Miért hasznos a patikusnak?
Ha a páciens rendelkezik elektroni-

kus személyi igazolvánnyal, – a felhő-
nek köszönhetően – abból kiolvasható 
a tajszám, az alapján pedig a vények 
könnyen lekérdezhetők, a készítmé-
nyek kiadhatók. Ha papíralapú vényt 
vitt magával a beteg, akkor a patikából 
kerül fel a virtuális térbe.

Miért jó a betegnek?
Ha csak felhőben tárolt receptet 

akar a páciens kiváltani, nem kell 
otthon az elpakolt vények után ku-
tatnia, mert a patikában enélkül is ki-
válthatja a gyógyszereit. A háziorvo-
soknak, szakorvosoknak 2019 végéig 
papíralapon is ki kell adniuk, és fel-
hőben is rögzíteniük kell a vényeket, 
melyek alapján a beteg kiválthatja a 
gyógyszereit. A rendszeresen szedett 
gyógyszerek nem fognak automati-
kusan a felhőbe kerülni, orvoshoz 
ugyanúgy el kell menni! Az e-vények 
kiválthatósági ideje ugyanúgy 90 nap, 
ha ez alatt nem kerül kiváltásra, eltű-
nik a térből. 

Ma már az élet szinte minden területén felbukkant a digitalizáció, így 
az egészségügyben is. Már több mint egy éve használjuk az új rend-
szert, mégis sok a bizonytalanság, ezért szeretnék egy kis segítséget 
nyújtani. A legfeltűnőbb különbség a hagyományos recept és a felírá-
si igazolás (e-recept) között, hogy a felírási igazolás közepén van egy 
plusz vonalkód. Persze nem ez a legfontoabb tudnivaló az e-receptek-
kel kapcsolatban. 

jogát védi, hogy csak saját igazolványá-
val válthatja ki e-receptjét, hozzátar-
tozó esetén feltétlenül hozza a felírási 
igazolást vagy receptet!

2019 végétől már csak a páciens ké-
résére kell papíralapon felírási igazolást 
készíteni, amivel bárki kiválthatja a fel-
írt készítményeket. 

Természetesen mindenkinek lehe-
tősége van rendelkeznie arról, hogy ki 
férhessen hozzá az adataihoz. Ezt az 
www.eeszt.gov.hu oldalon teheti meg, 
ahova ügyfélkapus azonosítást követő-
en a saját TAJ szám megadásával tud 
belépni.

Jó egészséget mindenkinek!
dr. VargaTörök Viktória

szakgyógyszerész

A kiváltás kétféleképpen lehet
séges:

– Ha a beteg személyesen megy be 
a patikába, saját tajszámát és fényképes 
személyi igazolványát kell bemutatnia. 
Ha rendelkezik e-személyi igazolvány-
nyal, akkor csupán erre az igazolványra 
van szükség. A gyógyszer kiadása után 
a beteg a patikában nyomtatott kiadási 
igazolást aláírja.

– Ha a beteg maga helyett mást 
küld el a gyógyszertárba, az orvostól 
kapott felírási igazolást kell bemutat-
ni a patikusnak, aki ez alapján adja 
át a felírt gyógyszert. Ez a nyomtatott 
felírási igazolás, a megszokott papír-
vényhez hasonlóan, tajkártya nélkül is 
kiváltható, de csak akkor, ha a készít-
ményt felíró orvos feltöltötte a vényt 
a felhőbe. Amennyiben nem töltötte 
fel, akkor a megszokott, hagyományos 
receptet kell vinnie a hozzátartozónak. 
Nincs kivétel, minden beteg személyi 
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RÉPCELAKI RAKURAI KARATE EGYESÜLET 
– „Szorgos népünk gyôzni fog!”

TARTALMAS NYÁRELÕ ÉS EDZÔTÁBOROK 
SPORTCSARNOKUNKBAN

A diákolimpiai selejtezőre (03.17. Vár-
palota) 15! fővel neveztünk, ahon-
nan 13 fő tovább is jutott a veszprémi 
(04.06.) döntőre. A selejtezőn forma-
gyakorlatban II. lett Bognár Luca, III. 
Szabó Balázs. Küzdelemben I. helyezett 
Bognár Luca,  II. Szabó Júlia, Finta 
Zelma, Bognár Léna, III. Kovács Gergő, 
Rudi Máté, Papp Kristóf. A döntőről is 
szép eredményeket hoztunk: I. Finta 
Zelma, II. Bognár Luca, Papp Kristóf, 
III. Bognár Léna és Kovács Gergő.

A Felvidéket is meglátogatva a Szlovák 
Openen is szép eredményeket értünk el: 

A délutáni férfi kézilabda gálamérkő-
zést a Répcelaki SE nosztalgiacsapata, 
a Győri ETO-szurkolók gárdája és a 
pápai szenior együttes vívják majd. El-
mondható tehát, hogy csupa szívből 
játszott mérkőzés és igazi kézilabdaün-
nep vár a kilátogatókra.

Június második hetében kerül meg-
rendezésre az iskola sportnapja, mely-
nek egyik helyszíne sportcsarnokunk. 
Izgalmas akadálypálya vár majd a gye-
rekekre nálunk, valamint a napot az is 
színesíti majd, hogy a lurkók kipróbál-

Egyesületünk taglétszáma 45 főre gyarapodott. Az óvodás csoport szépen 
fejlődik, a kölyökcsoport tagjai (büszke iskolások és narancs övesek) szár-
nyaikat próbálgatják, a magas övesek pedig egyre céltudatosabbak. Kis 
csapatunk a téli alapozást követően vágott neki a tavaszi versenyszezon-
nak. Látszott a jó felkészülés és az edzésmunka, ami az eredményekben is 
megmutatkozott.

Mire ezeket a sorokat olvassák, már lezajlik majd több olyan rendezvény, 
melyekre jelenleg még csak készülünk. Ilyen például a Szezonzáró kézi-
labdaünnep is, amely igazi méltó lezárása az idénynek. A nap folyamán 
pályára lép szakosztályunk összes kézilabda utánpótlás korcsoportja. A ki-
csik szüleik ellen is játszanak, majd az edzők ellen is tesztelhetik magukat. 
Turai László és edzőtársai az ifik ellen is kiállnak majd. Lesz hetesdobó 
verseny és a szinte teljes pályán átívelő kapuradobás is. Izgatottan várjuk 
a tehetségek megvillanását, akik ezúttal a nézők soraiból is érkezhetnek.

A tatai országos versenyről (05.11.) 
Bognár Luca II., Finta Zelma és Papp 
Kristóf III. helyezéssel térhetett haza.

Május 25-én Győrben jártunk az 
IKOKU szervezet Európa Bajnok-
ságán, ahol a lányok ismét kiválóan 
szerepeltek a többi nemzet karatékái 
között. Formagyakorlatban a 16-os 
tábláról III. helyezett lett Bognár Luca, 
míg Léna a IV. helyet hozta el. Küzde-
lemben is rangos volt a mezőny. Finta 
Zelma aranyéremmel, Bognár Léna 
ezüstéremmel és Bognár Luca bron-
zéremmel zárta a fiatalok küzdelmét. 
A felnőttek között Seregély Gyöngyi 
lépett tatamira a 17 fős mezőnyben, 
ahol ipponokkal, wazaarikkal mene-
telt a döntőbe egy magyar lány ellen. 
Büszkén vehette át az ezüstérmet!

Dr. Bogdán Olivér
elnök

1. hely: Ható Szabolcs, 
2. hely: Bognár Boglárka, Bognár 
Luca, Finta Zelma, Papp Kristóf, 
Homor Bálint. 
3. hely: Ható Amanda,  Bognár Léna, 
Somogyi Albert, Somogyi Donát, 
Csorba Gergő.
Nagy reményekkel vágtunk neki a 

vilniusi felnőtt Európa Bajnokságnak az 
eddigi jó eredmények birtokában. Sere-
gély Gyöngyi nagyon sokat fejlődve a 
litván bajnokkal való 9 perces gyilkos és 
győztes küzdelem után a román ellenfél 
ellen 3-2 bírói döntéssel maradt alul.

hatják a legújabb videojátékokat.
A Répce Fesztivál alatt adja át a 

létesítményünk mellett található saját 
testsúlyos fitneszparkot Önkormány-
zatunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
utána birtokba veheti azt a közösség.

A nyár folyamán több edzőtábor is 
zajlik majd nálunk: június utolsó he-
tében utánpótlás kézilabdásaink szerez-
hetnek falaink közt új élményeket, míg 
az azt követő héten az ifjú labdarú-
gók is többször időznek majd nálunk. 
Egyeztetéseink zajlanak még három 

táborral kapcsolatban, melyek tartal-
masabb nyarat adhatnak a helyi gye-
rekeknek. Ezen kívül más csapatok is 
érkeznek majd hozzánk: augusztusban 
a Haladás utánpótlás kézilabdacsapa-
tait fogadjuk majd három turnusban, 
míg a pápai serdülő-ifi fiúgárda is váro-
sunkba látogat.

Augusztus második felére tervezzük 
az „Éjszakai futás és csillagles” prog-
ramunkat, amely korábban is nagy 
érdeklődésre tartott számot, ám idén 
egy pályázatnak köszönhetően külön-
legességekkel is kiegészül. Alig várjuk, 
hogy a végső egyeztetések után hírt 
adhassunk mindazon rendezvényekről, 
melyek szintén ezen pályázat keretein 
belül valósulhatnak meg az ősz illetve a 
tél folyamán. Kövessék Facebook-olda-
lunkat és keressék plakátjainkat aktuá-
lis programajánlónkkal!

Bogdán Mónika
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A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

A hagyományos sportokat kedvelők számára a nyár eleje mindig az adott sze-
zon zárását is jelenti, így beszámolónk első sorban a Répcelaki Sportegyesület 
csapatainak idény végi eredményeit taglalja. Hiányérzet természetesen min-
dig van az eredményeket illetően, és kell is, hogy legyen, de látva a tekések 
újabb történelmi lépését, a felnőtt labdarúgók feltámadását, a női kézilabda-
csapat folyamatos jó teljesítményét, az utánpótlás fejlődését, a kosárlabdások 
lelkesedését, bőven lehet okunk az örömre.

Teke
Kezdjük aktuális beszámolónkat a sze-
zonban legkiemelkedőbb eredményt elérő 
együttessel, a tekésekkel. Az előző évek-
ben Szuperliga bronzérmek sorát begyűj-
tő, Kiss Zsolt edző-szakosztályvezető által 
dirigált alakulat remek tavaszt produkált 
az új rendszerű bajnokságban, és végül úgy 
sikerült befutni a második, ezüstérmet érő 
pozícióba, hogy az idény végére ilyen téren 
alig maradt izgalom. 
A sporttörténelmi eredményt (répcelaki 
csapat első ízben ért el ilyen magasságba, 
illetve Vas megye tekesportjában sem volt 
még erre példa) első sorban a Kakuk Le-
vente, Zapletán Zsombor, Vörös Milán, 
ifj. Móricz Zoltán, Molnár Pál, Horváth 
Zoltán, Babos Tamás összetételű gárdának 
köszönhetjük, de pár alkalommal már az 
ifjúsági játékosok -Kuslics Gergely, Gom-
bos Balázs, Zalka Martin- is pályára léphet-
tek a felnőttek között, így az ő nyakukba is 
jutott a rendkívül szépen csillogó éremből. 
Az említett „tavaszi menetelés” során sike-
rült legyőzni hazai pályán a nagy riválist, 
a Zalaegerszegi TK-t. Döntetlent játszot-
tunk a Szegeddel, és végül óriási izgalmak 
közepette, mindössze 1 (!) fa különbséggel 
sikerült egálra menteni a sorsdöntő, ide-
genbeli zalaegerszegi rangadót, ahol igazá-
ból el is dőlt a második hely sorsa, így a 
záró, SALGÓZD TK elleni hazai találkozó 
szinte már csak az örömtekéről és persze az 
ünneplésről szólt. Az éremátadó ceremóni-
át Szabó József polgármester és a Répcelaki 
SE több vezetője mellett megtisztelte jelen-
létével Szalainé Kutasi Ildikó, a humán-
politikai bizottság elnöke, Németh Lajos, 
a Vas Megyei Tekézők Szövetségének első 
embere, valamint Bátor Gábor, a MA-
TESZ főtitkára is.
A csapatbajnoki szezon lezárását követően 
sem tétlenkedtek tekéseink: Kakuk Leven-
te az országos egyéni döntőben 3 érmet is 
begyűjtött (2 arany és 1 bronz), majd kö-
vetkezett a csehországi csapat-világbajnok-
ság, ahol a magyar válogatott keretébe há-
rom sportolónk, Kakuk Levente, Zapletán 

Zsombor és ifj. Móricz Zoltán is bekerült, a 
gárda pedig végül a bronzéremig menetelt.
A nyárba fordulva eldőlt, hogy a csapattól 
sajnos 4 év után elbúcsúzik az élete talán leg-
jobb szezonját teljesítő Zapletán Zsombor 
(a kiváló tekés az FTC-ben folytatja), a gárda 
többi tagja viszont marad, valamint erősítés-
ként érkezett Zalaegerszegről a 26 éves, ko-
rábbi egyéni magyar bajnok, Pintér Károly.

Labdarúgás
A felnőtt labdarúgók háza táján markáns 
változások történtek. A vezetés, illetve a 
régi-új edző, Balassa Péter munkájának 
köszönhetően pedig rendkívül látványos 
feltámadást produkált az őszi idényt sereg-
hajtóként záró gárda, amely tavasszal 11 (!) 
mérkőzéses veretlenségi sorozattal rukkolt 
ki. Az eredmények hatására gyorsan elke-
rült a csapat nemcsak az utolsó helyről, de 
a kiesési zónából is, így a záró fordulókra 
már matematikailag is eldőlt, hogy a csa-
pat biztosan bent marad a megyei I. osz-
tályban, sőt, a mezőny közepén, a 8. he-
lyen zárt. Tudjuk, hogy a sportban nincsen 
„ha”, de amennyiben a jelenlegi erősségű 
együttes lép pályára a kálváriára hasonlító 
2018-as őszi idényben, akkor vélhetően 
az éremért harcolt volna a csapat. Az már 
most látható, hogy ha sikerül egyben tar-
tani a mostani keretet, illetve megerősíteni 
visszatérő, helyi kötődésű játékosokkal, ak-
kor ismét cél lehet az, hogy a gárda a baj-
nokság élmezőnyében zárjon.
Ahogy mondani szokták, a labdarúgóknál 
az utánpótlásban is elindult valami… A tü-
relem és a játékosok, edzők által befektetett 
munka már érezteti hatását. Az U11-es 
Tóth Dávid által dirigált együttes veretle-
nül szerepelt a Bozsik-tornákon, Csorba 
János U14-es játékosai is megvillantották 
már oroszlánkörmeiket, Tamási Roland 
U16-os különítménye csak egy hajszállal 
maradt le a dobogóról, és a Graszl Károly, 
id. Tóth Zsolt edzőpáros szárnyai alatt pal-
lérozódó U19-es, azaz ifjúsági csapatunk is 
egyre feljebb lépeget a rangsorban (ezúttal 
a 10. pozícióban zártak). Utóbbi együtte-
sünk jogosan kapott korábban sok kriti-

kát, de aki látta a záró fordulóban aratott 
9-3-as Vasszécseny elleni sikert, az biztosan 
megállapíthatta, van fantázia a helyi és kör-
nyékbeli fiatalokból álló cspatban.

Kosárlabda
Felnőtt férfi kosárlabdázóink a megalaku-
lás óta második idényüket zárták a Szom-
bathely városi, város környéki amatőr baj-
nokságban. A szezon előtt fő cél volt, hogy 
végre győzelmet vagy győzelmeket jegyez-
zen a főként répcelaki játékosokra épülő 
különítmény. A jég végül március 7-én, a 
Vasvár elleni hazai rangadón tört meg. Szi-
lágyi Zoltán edző által dirigált együttes jó 
napot kifogva 66-54 arányban múlta felül 
vetélytársát, így első ízben ünnepelhették a 
győzelmet és a bajnoki pontszerzést! 
A folytatásban ugyan több alkalommal is 
közel voltak a sikerhez, de újabb győzel-
mi strigulát már nem sikerült behúzni, ez 
pedig azt jelenteti, hogy a csapat az utolsó, 
12. pozícióban zárta az idényt. 
A továbbra is lelkes keret ezúttal sem viszi 
túlzásba a nyári pihenőt, és csökkentett 
időben, de folytatják a szinten tartó trénin-
geket. 

Kézilabda
Felnőtt női kézilabdacsapatunk küzdelmes 
tavaszi idényen van túl. Az ősz végén még 
dobogón álló együttes munkáját az elmúlt 
hónapokban sérülésekből, munkahelyi és 
egyéb elfoglaltságokból adódó létszámgon-
dok nehezítették. Extrém esetben olyan is 
előfordult, hogy a gárda csere nélkül volt 
kénytelen lejátszani egy mérkőzést, mert 
közvetlenül az összecsapás előtt autóbalesetet 
szenvedett a keret egy része. A „szegény em-
bert még az ág is húzza” szituációkból végül 
megerősödve jött ki a Kronekkerné Maráczi 
Anita tréner által felkészített, hazai pályán, 
a Répce Sportcsarnokban rendre 150-200 
néző előtt pályára lépő csapat, amely végül 
az előkelő 4. pozícióban zárta a 2018-19-es 
Győr-Moson-Sopron megyei bajnoksá-
got. Fontos hír, hogy a szezon végeztével 
leköszönt az együttes edzője (Anita az után-
pótlásban folytatott munkájára szeretne 
koncentrálni), azonban az utódlás kérdése 
máris megoldottnak tűnik. Konkrétumok-
ról azonban csak később fogunk beszámolni 
a www.repcelakisport.hu weblapon. 
Kézilabdában is ki kell emelni az utánpót-
lást. Az évek óta zajló magas szintű szakmai 
munka itt is érezteti hatását, és gyakorlatilag 
minden korosztály felnőtt a megye legjobb 
csapataihoz. Nem ritka az sem, hogy akár a 
Győri ETO KC, akár a Szombathelyi Kézi-
labda Klub és Akadémia különítményeivel 
is felveszik a harcot a répcelaki fiatalok. 

Gallen Ervin elnökségi tag
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A Répcelaki Városüzemeltetési Kft. hírei

MÁJUSI ESÔ…

A május eleji esős időjárás jelentősen 
megnehezítette a Városüzemelteté-
si Kft. munkáját; az amúgy is dolgos 
hónapban három hétből szinte csak 
egy hetet tudtunk érdemben dolgoz-
ni. Igyekszünk behozni a lemaradást, 
ehhez azonban a lakosság türelmét és 
együttműködését kérjük. Szeretném is-
mertetni a tisztelt répcelaki lakosokkal, 
hogy az utóbbi időben mit végzetek 
el munkatársaink, és milyen feladatok 
várnak ránk a továbbiakban.

A tél végén, tavasz elején több ki-
száradt és balesetveszélyes, korhadt fát 
vágtunk vagy vágattunk ki szakember 
segítségével. A Linde játszótéren két 
idős fűzfa került fűrész alá. Pótlásukat 
az ősz folyamán végezzük el, platánfa 
ültetését tervezzük. Elvégezzük a te-
rületen a korábban kivágott fák tus-
kóinak eltávolítását is, tereprendezést 
folytatunk.

Lapzártáig még javában zajlott a ta-
vaszi virágosítás, az egynyári palánták 
ültetése. A butiksor felújítása új helyze-
tet teremtett a számunkra, igyekszünk 
az ágyásokat megfelelő állapotba hozni 
az ültetéshez. Az idén – balatonfüredi 
példa alapján – ágyásmuskátlit tervez-
tünk a kiemelt részekre, de kúpvirág, 
tömpevirág, tátika, szálvia is díszíti 
majd közterületeinket. Folyamatosan 
újítjuk meg az évelőágyásokat is.

A májusi bőséges csapadék után a 
fűnyírás és a gyomlálás állítja a legna-
gyobb kihívás elé munkatársainkat. 
Mint ismert, 19 hektár önkormány-
zati zöldfelületet kezelünk, a külterü-
leti utakkal, építési telkekkel, intéz-
ményekkel és játszóterekkel együtt. 
Emellett közületek, társas- és magá-
nigatlanok zöldfelület-fenntartásában 
is besegítünk. Úgy tűnik, hogy mun-
kánkra nagy szükség van, amit nyolc 
„terepi” munkatársunkkal igyekszünk 
a lehető legjobban ellátni.

Az ápolt, tiszta környezet közös 
érdekünk, ezért ismételten kérjük a 
lakosságot, hogy segítse munkánkat 
azzal, hogy a háza előtti közterületet 
rendben tartja!

Sok gondot okoz a szelektív hulla-
dékszigetek környezetének tisztán tartá-

sa, ezért kérjük a vállalkozókat, hogy a 
lakosság részére fenntartott szelektív hul-
ladékgyűjtőkben ne helyezzenek el nagy 
mennyiségű kartonpapírt és más csoma-
golási hulladékot, hungarocellt, nejlont!

Az elkövetkező években újabb in-
tenzív fenntartást igénylő zöldfelülettel 
gazdagodik Répcelak. A Radó-kastély 
kertje igazi gyöngyszeme lesz városunk-
nak. Megújul a Kossuth utcai játszótér 
is. Ahhoz azonban, hogy feladatainkat 
szakszerűen el tudjuk látni, bővíteni 
szeretnénk a „szakszemélyzetet”. Kiváló 
növényismerettel és műszaki ismerettel 
rendelkező kertész kollégákat keresünk 
hosszú távra. Nyárra diákmunkásokat 
is szívesen fogadunk.

Molnárné Pap Edina
ügyvezető

Májusi eső aranyat ér, tartja a 
mondás. Az idén is nagyon vár-
tuk, hiszen a csapadékmentes tél 
és kora tavasz miatt szomjaztak a 
földek. Aztán május első hetében 
igyekezett pótolni az időjárás a le-
maradást, és három hét szinte fo-
lyamatos esőzés köszöntött ránk.
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RÉPCELAKI FESZTIVÁL KÉPEKBEN

Zorall
Fotók: Tikó Fotó

Kóstol-Lak. Munkában a tűzoltók.

Egészségforgatag

Bródy János

Postás Józsi

Freddie

Birtokba vették a sportparkot

Gyöngy kórus
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