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Répcelaki SE sportszakmai beszámoló 2015-2019. 

 

 

A 2014-15-ös szezon során a Mészáros-Varga Brigitta játékos-edző, illetve Turai László 

szakosztályvezető által irányított felnőtt női kézilabda csapat látványos javuláson esett át az előző 

idényhez képest, és mind az őszi, mind pedig a tavaszi szakaszban szép győzelmekkel örvendezték meg 

igen népes és lelkes szurkolóikat. Az együttes sokáig még az éremért folyó küzdelmeknek is résztvevője 

volt, és bár a dobogós pozíciót végül nem sikerült begyűjteni a gárdának, a Győr-Moson-Sopron megyei 

II. osztályban elért 4. helyezés elismerést érdemel.  

Felnőtt labdarúgóink és érezhetően a szurkolók többsége is némileg csalódásként élte meg, hogy 2015. 

nyarán az együttes a tavaszi botlások miatt végül lemaradt a megyei I. osztály dobogójáról, és a 4. 

pozícióban zárta a bajnokságot. A fiatal gárda mellől gyakorta még a szerencse is elpártolt, illetve a 

sérülések sem kerülték el a csapatot, így sokszor nagyon szűk kerettel tudott csak gazdálkodni Balassa 

Péter játékos-edző.  

Utánpótlás labdarúgóink a felnőttekhez hasonló eredményességgel szerepeltek 2015. tavaszán, és 

ugyan a dobogóra nem sikerült felérni egyik korosztályban sem a csapatoknak, így is a közvetlen 

élmezőny végén, illetve a középmezőny elején sikerült végezni a gyakorta létszámgondokkal küzdő 

fiataloknak.  

A Szuperligában szereplő felnőtt tekések 2015-ben sorrendben harmadszor begyűjtötték be Szuperliga 

bronzérmet, valamint az újjáalakult ifjúsági különítmény a 7. helyen zárt, illetve a harmadik számú 

európai kupában, az NBC-ben szintén bronzérmet sikerült bezsebelni. Meg kell említeni, hogy az 

együttesből Rudolf Balázs bekerült a májusi, németországi csapatvilágbajnokságon szerepelt magyar 

válogatottba, és kiegyensúlyozott teljesítményével oroszlánrészt vállalt abban, hogy a gárda egészen a 

harmadik pozícióig menetelt. Rudolf ezzel az első sportoló, aki répcelaki színekben jutott ki ilyen jellegű 

felnőtt világversenyre, és azonnal éremmel is tért haza. 

 

 

Az új rendszerű, a korábbi megyei I-es és II-es csapatokat tömörítő Győr-Moson-Sopron megyei 

összevont bajnokságban szereplő felnőt női kézilabdacsapatot sokan féltették a 2015-16-os szezontól, 
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azonban a rutinos sportolókkal megerősített, kiegyensúlyozott alapszakaszt produkáló együttes nem 

vallott szégyent az erősebb közegben sem. A rájátszást a felsőházban folytató gárda végül a 6. helyen 

zárt úgy, hogy csak nüanszok választották el attól, hogy akár érmes pozícióban zárják a versenyfutást. 

Utánpótlás téren előrelépést jelentett, hogy két alkalommal is nagy sikerű, az 1-4. osztályos általános 

iskolásokat érintő gyermek kézilabda fesztivált sikerült lebonyolítani a Móra Ferenc Általános Iskola és 

AMI tornacsarnokában Turai László szakosztályvezető irányításával.  

A Vas megyei I. osztályban szereplő felnőtt labdarúgók a 2015-16-os bajnokság nyitányakor az 

aranyéremért indultak harcba, és gyorsan világossá vált, hogy a küzdelem a Celldömölk, a Körmend és 

a Répcelak között fog eldőlni. A Balassa Péter játékos-tréner által vezetett csapat a tavaszi idény 

közepére érdekes helyzetbe került, miután a dobogó legfelső foka távolra került, de eközben az érmes 

helyezés sem forgott veszélyben, így mintegy légüres térben találta magát a gárda. A szezon végére 

több értékes győzelem, pontszerzés mellé egy-egy nem várt vereség is becsúszott, de a 3., bronzérmet 

érő pozíciót így sem fenyegette veszély, így az együttes – amely 19 ponttal többet gyűjtött, mint az 

előző idényben! – érezhetően és papíron is lépett egyet előre a tavalyi 4. helyezés után. A bajnoki 

fordulók mellett a Magyar Kupában is menetelt a gárda, és végül a megyei döntőben a Celldömölk 

parancsolt megálljt az együttesnek.  

Az utánpótlásról itt is érdemes és kell is szót ejteni. A kötelező csapatmennyiséget előíró rendszer nem 

kedvez a relatíve kisebb lélekszámú településeknek, ugyanis egyre kevesebb fiatalt sikerül a 

sportpályák közelébe csábítani. A létszámhiány sajnos Répcelakon is rányomta a bélyegét a bajnoki 

szereplésre, és a gyakorta éppen csak a minimális létszámban pályára futó együttesek a 

középmezőnyben zártak (az U19 a 11., az U16 pedig a 6. helyen), az U14-es korosztály azonban 

megvillantotta az oroszlánkörmeit, ugyanis Csorba János edző vezérletével a rendkívül értékes 2. 

pozíciót érték el a 9 csapatos mezőnyben. 

Tekéseink ezúttal is érmes helyen fejezték be a Szuperliga küzdelmeit. A csapat mögött hosszú 

menetelés áll, miután az őszi, ezüstéremmel záruló NBC-kupát követően a kontinens legrangosabb 

elittornájában, a Bajnokok Ligájában is elindulhatott a gárda. A BL-ben az együttes nem csak rövid 

kirándulást tett, miután az első körben kettős győzelemmel búcsúztatták a szlovén bajnok Maribort. A 

folytatásban – ahol a tét már a Final Fourba, azaz a négyes döntőbe jutás volt – már nem sikerült csodát 

tenni, és a jóval esélyesebb német Zerbst ellen már „csak” a tisztes helytállásra futotta a gárda 

erejéből. A csapatversenyek mellett egyéniben is nagyon szép sikereket értek el a répcelaki tekések, 

első sorban Zapletán Zsombor, aki előbb a magyar bajnoki döntő sprint számában szerzett bronzérmet, 

majd a május végi, horvátországi világbajnokságon is kitett magáért, ahol a klasszikus, 120 vegyes 

dobásos versenyben csak a későbbi ezüstérmes Kiss Norbert tudta megállítani a legjobb 16 közé 
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jutásért vívott párharcban. Zsombor a vb-n tandem mixben is pályára lépett, és a negyeddöntőig 

menetelt Fegyveres Petra párjaként.  

A szintén Szuperligában szereplő ifjúsági együttes erőviszonyok alapján reálisnak mondható 7. helyen 

zárt.  

 

 

A Győr-Moson-Sopron megyei női bajnokságban szereplő kézilabda együttesünk a 2016-17-es idény 

végére kisebb gödörbe került, így az áhított felsőház helyett a középházban kezdhették csak meg a 

rájátszást. Az egyre szűkülő felnőtt keret ezúttal kevésbé volt ütőképes, így az együttes kénytelen volt 

beérni a 10. hellyel.  

Ahogy a kéziseknél, úgy a tekéseknél is maradt némi hiányérzet az említett bajnokság zárását 

követően, panaszra azonban továbbra sincsen ok, ugyanis egy első osztályban (sorozatban ötödször) 

elért harmadik hely minden elismerést megérdemel. A Kiss Zsolt edző által irányított felnőtt 

különítmény a szezon során (a Bajnokok Ligája mérkőzéseket is beleértve) mindössze egy vereséget 

szenvedett el hazai pályán, azt is a későbbi bajnok Zalaegerszegi TK-tól, ez pedig – a Ferencváros elleni 

korábbi botlás miatt – idén is bronzérmet ért. Az együttes és a játékosok ezzel együtt – a szakosztály 

szempontjából - minden idők legeredményesebb szezonját produkálták, ugyanis a Répcelak 2016. 

októberében csapat világcsúcs közeli fával megnyerte az NBC-kupát, illetve három játékost is adott a 

májusi, németországi világbajnokságon ezüstérmet szerző magyar válogatottba, az országos egyéni 

bajnokságon pedig szó szerint letarolta a mezőnyt a három elsőséget (120 vegyes, 40 vegyes sprint és 

összetett) begyűjtő Kakuk Levente, illetve az egy-egy második és harmadik (120 vegyes, összetett) 

pozíciót elérő Zapletán Zsombor, míg a Vas Népe napilap éves szavazásán megosztva az „Év csapata” 

díjjal is kitüntették az együttest. Az ifjúsági (U23-as) együttes a várakozásoknak megfelelően a 

Szuperliga középmezőnyében végzett úgy, hogy több jóval magasabbra taksált csapatnak is okoztak 

kellemetlen perceket.  

A felnőtt labdarúgó csapat által a Vas megyei I. osztályban és a kupaküzdelmek finisében mutatott 

játékra és eredményekre nem lehetett panasz, időnként kifejezetten tetszettős futballal rukkoltak ki 

Balassa Péter játékos-edző védencei, ennek pedig egy bajnoki bronz, valamint egy talán még ennél is 

értékesebb Vas megyei kupagyőzelem volt a jutalma.  
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Az már több fordulóval a befejezés előtt kiderült, hogy a 2017-18-as szezontól egyéb elfoglaltságai 

miatt nem Balassa Péter fogja irányítani a felnőttek felkészülését, így új edző után kellett nézni a 

vezetőségnek. A választás az együttes korábbi játékosára, a szombathelyi Illés Akadémián trénerkedő, 

illetve testnevelő tanárként dolgozó, magas edzői képesítéssel rendelkező ifj. Tóth Zsoltra esett. 

A labdarúgó utánpótlás vegyes képet mutatott: az U14-es korosztályig bezárólag sem létszám, sem 

eredmény szempontjából nem lehet panaszunk, sőt, az utóbbi korcsoport által begyűjtött bajnoki 

bronz igen értékesnek számít. Felfelé tekintve sajnos már közel sem volt ilyen rózsás a helyzet és az 

országos szinten - osztálytól függetlenül - tapasztalható játékoshiány Répcelakon is komoly fejfájást 

okoz első sorban az edzőknek, akiknek a munkája sokszor jobban hasonlít egy toborzó tisztére, mint 

egy sportvezetőére.  

A szezon elején bővült a sportegyesület, ugyanis megalakult a kosárlabda szakosztály, a felnőtt férfi 

gárda pedig a Szombathely városi, város környéki amatőr bajnokságban indult el. 

Kommunikáció és média téren már az új elnökség felállását követően közvetlenül komoly lépéseket 

tervezett a vezetőség, ez pedig 2017-re csúcsosodott ki, miután (többségében már az új érában) 

elindított szakosztályi és egyesületi facebook oldalak mellett útjára indult a Répcelaki SE első hivatalos 

weblapja, a repcelaksiport.hu, majd nem sokkal később a repcesportcsarnok.hu oldal is. 

 

 

A tekések az előző években elkényeztettek bennünket a hazai és nemzetközi menetelésekkel, így ha 

nem is csalódottan, de nagyobb eufória nélkül konstatálhatta a többség, hogy 2017-18-ban a 

Szuperligában ismét a harmadik, bronzérmet érő helyen zárt az alakulat. A visszafogott európai 

kupaszereplés (7. pozíció a müncheni NBC-kupán) mellett a gárda nagyon közel volt ahhoz, hogy a hazai 

versenyfutásban akár a dobogó legfelső fokán zárjon, azonban a Szeged és Zalaegerszeg elleni 

csúcsrangadókon nem termett babér a még mindig kifejezetten fiatal keretnek. Ami tény, hogy a két 

említett vetélytárs szélesebb merítési lehetőséggel rendelkezik, jóval nagyobb költségvetésből 

gazdálkodnak, így közel sem egyszerű feladat olyan teke együttest építeni Répcelakon, amely képes 

lehet legyőzni a két nagyágyút.  

A csapatversenyen kívül egyéniben is aktívak voltak felnőtt tekéseink, és június elején óriási bravúrt 

végrehajtva Horváth Zoltán sprint Magyar-bajnoki címet szerzett Szentgotthárdon.  
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Továbbra is a felnőtteknél maradva, némileg visszaugorva az időben, a május végi, Kolozsváron 

lebonyolított egyéni felnőtt világbajnokságon két játékosunk, Kakuk Levente és Zapletán Zsombor is 

magára ölthette a címeres mezt. 

Ifjúsági, U23-as csapatunk a 4. pozícióban fejezte be a bajnoki versenyfutást.  

Ha az erőviszonyokat nézzük, akkor kijelenthető, a Répcelaki SE felnőtt labdarúgó csapata által a Vas 

megyei I. osztályban 2017-18-ban elért 4. helyezés teljesen reális pozíció. Az NBIII-ból kieső, 

gyakorlatilag félprofi játéksokból álló Sárvár, az elmúlt években megannyi bajnoki címet szerző 

Körmend, vagy a mindig jó erőkből álló Celldömölk már ősszel is erősebb kerettel rendelkezett, télen, 

tavasszal pedig ismét megérezhettük Ausztria „elszívó hatását”, amelynek következtében több 

kulcsjátékosunk is a külföldre igazolt, ami tovább rontotta az esélyeket a dobogó eléréséhez.  

A Répce Sportcsarnok 2017-es megnyitását követően hamar világossá vált, hogy az első sorban 

kézilabda csarnokként funkcionáló létesítmény adottságait gyorsan és eredményesen tudja 

meglovagolni az ifj. Turai László által vezetett szakosztály. A felnőtt női együttes 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 játékos-edző által felkészített csapat futószalagon szállította 

a hazai győzelmeket. Idegenben sajnos nem volt ilyen eredményes a gárda, de a 14 együttest 

felvonultató mezőnyben elért 7. hely egyáltalán nem jelent csalódást.  

Az utánpótlásban 5 korosztályban (U7, U8, U9, U10, U14) közel 60 lurkó tanulja a kézilabdát, és a 

szezon során 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.  

Ahogy arra előzetesen is számítani lehetett, a kosárlabdások számára első év sokkal inkább a 

tanulásról, tapasztalatszerzésről szólt, mintsem a fényes sikerekről. Ahogy az pár mérkőzést követően 

kiderült, a bajnoki versenyfutásban résztevő csapatok a vártnál is jobb játékerőt képviselnek, így végül 

sem az alapszakaszban, sem pedig a rájátszásban nem sikerült begyűjteni az első pontokat Szilágyi 

Zoltán játékos-edző védenceinek.  
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A megyei I. osztályban szereplő felnőtt labdarúgó együttesünk minden várakozást alul múlva a tabella 

utolsó, 16. helyén zárta a 2018-as őszt 2-2 győzelemmel és döntetlennel. Tagadhatatlan, hogy minden 

érintett és szimpatizáns többre, jobbra számított az ősz folyamán, és hiába látszott már a nyár végén 

is, hogy az aktuális játékoskeret a legjobb arcát mutatva is inkább a középmezőnyt célozhatja meg, és 

az előző évekkel ellentétben nem lesz harcban a dobogóért, az eredmények még ettől is elmaradtak. 

Ami tény, a csapatot ritkán látott sérüléshullám sújtotta, és volt olyan hét, amikor nem kevesebb, mint 

13 játékost kellett nélkülözni ifj. Tóth Zsolt edzőnek. A felelősséget ezzel együtt nem háríthatja el sem 

a szakvezetés, sem az elnökség, és határozott, ugyanakkor megfontolt lépésekre van szükség ahhoz, 

hogy a morálisan is mélyponton lévő csapat elmozduljon a holtpontról, és a tavasszal (immár a régi-új 

edzővel, Balassa Péterrel) több téren is megerősödve elkerülje a kiesést. 

Amíg a felnőtteknél erős visszaesésről beszélhetünk, addig az utánpótlás látványos javuláson esett át. 

U19-es különítményünk erejéből az előző idényben összesen 2 döntetlenre futotta (ez az utolsó 

pozíciót jelentette), ezzel szemben már most 11 pontnál (3 győzelem, 2 döntetlen) tart a kifejezetten 

fiatal csapat (az alapfelállásban több 14-15 és sportoló is található). Még ennél is szembetűnőbb az 

U16 menetelése, ugyanis Tamási Roland védencei úgy állnak a tabella 3. helyén, hogy csak rosszabb 

gólkülönbségüknek köszönhetően csúsznak le a képzeletbeli dobogó 2. fokáról. U14-es keretünk az 

építkezés fázisában jár, míg a kisebbek a korosztályos Bozsik-tornákon villantják meg tehetségüket 

egyre gyakrabban. 

Felnőtt női kézilabda együttesünk háza táján markáns változások történtek a nyári holtszezonban, így 

a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságnak új játékos-edzővel, Kronekkerné Maráczi Anitával 

nekifutó, megannyi új igazolással felálló gárda körül sok volt a kérdőjel. Az idény rajtja nagyon jól 

sikerült, és szép győzelmekkel mutatta meg az együttes, hogy számolni kell vele az előkelőbb helyekért 

vívott küzdelemben. A kezdeti lendület rövid időre némileg megtört, és becsúszott pár vereség is, de 

végül több bravúros győzelemnek köszönhetően a 2018-as évet a 3. pozícióban zárta a csapat. 

A Répcelaki SE évek óta legmagasabb szinten szereplő csapatának a tekések számítanak. Az utánpótlás 

és felnőtt csapat továbbra is Szuperliga élmezőnyében harcol a pontokért. A nyáron nagy változások 

történtek a bajnokság lebonyolításában, ugyanis ebben a szezonban ősszel 2 csoportban csatáznak az 

együttesek, majd tavasszal jön a felső-, illetve alsóházi rájátszás. A sorsolás szeszéje folytán az egyik 

nagy riválist, a Zalaegerszeget elkerültük az alapszakaszban, a másik nagy ellenféllel, a Szegeddel 

viszont már kétszer is összemértük az erőnket, sajnos egyik esetben sem sikerült pontot, vagy pontokat 

szerezni, az egyéb mérkőzéseket viszont 100%-os teljesítménnyel abszolválta a csapat. A különítmény 

legjobb eredményét október elején érte el, miután a szerbiai NBC-kupán bronzérmet szerzett, ezzel 
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pedig egy éves kihagyást követően ismét kvalifikálta magát az elitbe, azaz a Bajnokok Ligájába, 

amelyben az első körben, a szlovén Maribor ellen búcsúztunk.  

Legfiatalabb szakosztályunk, a kosárlabda felnőtt férfi együttese leállás, szünet nélkül dolgozta végig a 

nyarat, majd vágtak bele ismét a Szombathely városi, város környéki bajnokság küzdelmeibe. A keret 

ugyan erősödött az átmeneti időszakban, és a felkészülési tornák során ez győzelmekben is 

megmutatkozott, de a bajnokságban még várni kell az első répcelaki pontra.  

 

 

Beszámolónk záró fejezetében térjünk ki az elmúlt évek, sőt évtizedek legnagyobb ilyen jellegű 

beruházására, az önkormányzat és a sportegyesület összefogásának köszönhetően 2017. nyarán 

átadott Répce Sportcsarnokra. A bruttó 700 millió forintból felépülő létesítmény mind sportszakmai, 

mind pedig pénzügyi szempontból beváltotta, sőt, talán túl is szárnyalta az előzetes várakozásokat, és 

átlagosan 80-85%-os kihasználtággal üzemel. A Répcelaki SE igazolt sportolói mellett tömegsport 

edzések töltik meg a létesítményt hétközben, illetve naponta 180-200 általános iskolásnak ad otthont 

a testnevelésórák keretében, de gyakori vendégek az óvodások is. A hétvégék hasonló intenzítással 

zajlanak a népszerű közösségi térként is funkcionáló sportcsarnokban, ahol a helyi érintettségű bajnoki 

összecsapások mellett hosszabb-rövidebb ideig bérlőként megfordultak már megyén belül, és kívüli 

együttesek is (köztük például a Haladás NBI/B-s női kézilabdásai, vagy a zalaegerszegi Ricsilla NBI-es 

női futsalosai), valamint több országos, sőt nemzetközi verseny is megrendezésre került, illetve a 

létesítmény volt a színhelye a város 750 éves jubileumi ünnepségének is. 

 

 
     


