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Répcelak lakossága az önkor-
mányzati lehetőségeket példaér-
tékűen kihasználva valóban fele-
lősségteljes, tudatosan átgondolt 
hosszú távú fejlesztés megvalósítá-
sába fogott, amelynek középpont-
jában az ember, a helyi társadalom 
életminőségének javítása, a telepü-
lés vonzásának növelése, a szolida-
ritás és a térségi kapcsolatok ápolása 
állt. Ez a valóban korszerű, távlatos 
gondolkodás tette lehetővé, hogy 
a város harmonikus és folyamatos 
fejlődést érhessen el. Nem csupán 
az infrastrukturális ellátottság és a 
gazdasági erő, hanem az életminő-

Tíz éve város répcelak!

ség számára nélkülözhetetlen men-
tális, kulturális kisugárzás is von-
zóvá teszi ezt a települést, immár 
nemcsak a környék lakossága, ha-
nem a távoli vidékekről érkezők 
szemében is.

Ez a folyamat teljesült ki az el-
múlt tíz évben, melynek központi 
szereplője volt dr. Németh Kálmán 
polgármester, és az önkormányza-
tiság lehetőségeivel felelősségtelje-
sen élni tudó képviselő-testületek, 
melyek bátran támaszkodhattak az 
őket megválasztó és a város fejlesz-
tésében aktívan részt vevő lokálpat-
rióta lakosságra.

Répcelak eddigi sikereinek és jö-
vendőbeli fejlődésének legfőbb biz-
tosítéka az itt élő emberek tehetsége, 
tenni akarása, együttműködési kész-
sége és bölcs összefogása mindazon 
kérdésekben, amelyek egy település 
életminőségét meghatározzák. Ez az 
életérzés: a múlt megbecsülése, a je-
len lehetőségeinek helybeli feltárása, 
megvalósítása és alakítása, a távlatok-
ban gondolkodó felelősségteljes sze-
repvállalás, az összefogás és szolidari-
tás az, ami Répcelak példás fejlődé-
sét töretlenné és biztossá teszi a jövő-
ben is. Nagy megtiszteltetés és öröm 
volt számomra, hogy ennek a példás 
sikertörténetnek a magam eszközeivel 
és lehetőségeivel résztvevője lehettem! 

Tisztelettel és nagyrabecsüléssel:
Básthy Tamás 

országgyűlési képviselő

Történelmi távlatokban nézve rendkívül rövid idő tíz év. Különösen igaz 
ez egy a bronzkor óta lakott ősi település életében, amely nem csupán a 
megelőlegezett bizalom jegyében, hanem az utóbbi másfél évszázad és an-
nak utolsó 15 éve kiemelkedő teljesítményének elismeréseként érdemel-
te ki a városi címet. Az azóta eltelt tíz esztendő egy már lendületben lévő 
közigazgatási és gazdasági fejlődésű település számára nyújtott új lehető-
ségeket, fogalmazott meg új elvárásokat, kihívásokat és követelményeket.

Hírmondó
Répcelaki
Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
17 . évfolyam 3 . szám 2011 . szeptember



GraTulálunk
Haraszthy István a Répcelaki SE ügy-
vezető elnöke a labdarúgópálya mel-
lett épült fedett lelátó avatása alkal-
mával rendezett ünnepségen „Vas 
Megye Sportjáért” kitüntetést kap-
ta. Az elismerést Kovács Ferenc a Vas 
Megyei Közgyűlés elnöke, valamint 
Varga Zoltán megyei sportigazgató 
adta át.
A kitüntetett sportot segítő, sok évti-
zedes munkájáért kapta az elismerést. 
Továbbra is eredményes munkát, jó 
egészséget kívánunk.

Maradjon répcelak  
közponTi szerepe
A FIDESZ parlamenti frakciója 
szeptember elején ülésezett Hajdú-
szoboszlón. A sajtóban előzetesen 
megjelentek alapján szó volt az ön-
kormányzati rendszer tervezett át-
alakításáról is. Mint ismeretes, en-
nek fontos eleme, hogy az okmány-
irodai, építéshatósági, gyámügyi fel-
adatok intézése átkerül az állam ál-
tal létrehozandó járási hivatalokhoz. 
Dr. Németh Kálmán polgármester 
levelet írt a Vas megyei Fideszes or-
szággyűlési képviselőkhöz, és kér-
te őket, hogy ezek a szolgáltatások 
maradjanak meg azokon települése-
ken is, amelyek nem lesznek járási 
székhelyek. Kitért arra, hogy így az 
ügyek intézése a tervezet szerint tá-
volabb kerül az emberekhez, és nem 
közelebb. Kérte, hogy lépjenek fel a 
répcelaki és a környékbeli emberek 
érdekében.

válTozás a répce Tévében
Mészáros Károlynak a Répce TV el-
nökének, aki hat éven át viselte ezt a 
tisztséget, lejárt a mandátuma, a to-
vábbiakban nem kívánja betölteni. A 
Répce TV Felügyelő Bizottságának 
javaslatára 2011. szeptember 16-tól 
-három évre- Enginé Kozonits Mári-

önkorMánYzaTi 
Hírek

át választotta meg a képviselő-testület 
erre a tisztségre. A régi elnöknek kö-
szönjük a munkát, az újnak eredmé-
nyes tevékenységet kívánunk. 

Újból konferencia
várjuk a HûséGes 
részTvevôkeT és az Újabb 
érdeklôdôkeT is
Novemberben folytatjuk a hagyomá-
nyos őszi konferenciát. Mint ismeretes 
1997 óta rendezünk ilyen eseményt. 
1998-ban, a választások évében nem 
volt, a mostani tehát már a tizenkette-
dik lesz. Mint ismertes, a téma mindig 
Répcelak történetének egy-egy szelete, 
de az adott témában országos kitekin-
tést is adunk. Volt szó már az oktatás-
ról, egészségügyről, irodalomról, köz-
igazgatásról, szövetkezetekről, egyik 
nagyüzemünk története is bemutatás-
ra került. Az idei tervezett címe: Tíz-
éves a város, húszéves az önkormányza-
ti rendszer. Foglalkozunk a városi cím 
elnyerésével, az azóta megtett úttal, és a 
tervezett önkormányzati rendszer mó-
dosításával is. Neves, országos előadó-
kat is meg akarunk hívni.

Újabb pálYázaTi siker:
a volT szénsavGYári  
Munkásszállónál  
buszváró épül
Mint már tájékoztattuk a város lakos-
ságát, az iskola felújítására 21 millió 
forintot nyertünk a Belügyminisztéri-
um pályázatán. Azóta újabb örömte-
li eseményről tudunk beszámolni „Az 
országos közutak átkelési szakaszain 
a forgalom csillapítására, a gyalogo-
sok védelmének növelésére, a jármű-
vek sebességének csökkentésére alkal-
mas beavatkozások társfinanszírozásá-
ra” című pályázaton 15 millió Ft-ot 
nyertünk buszváró építésére. 
A volt szénsavgyári munkásszállónál 
a jelenlegi „Gróf tüzépnél” buszvá-
ró épül. Ez már régi kérése volt a kör-

nyékbeli lakosoknak, illetve a Linde 
Gáz Magyarország Zrt., valamint a 
LISS Kft dolgozóinak, vezetőinek.

köszönjük a MunkáT,  
jó piHenésT kívánunk
Pető Ernőné 1981 óta, azaz 30 éve 
dolgozott Répcelakon a községházán, 
majd a Polgármesteri Hivatalban. Leg-
utóbb az okmányirodában többek kö-
zött a vállalkozói igazolványok, mű-
ködési engedélyek kiadása volt a fel-
adata. Munkáját mindig szorgalom-
mal, szakértelemmel végezte. 
Kedves Marika! Köszönjük a munkát, a 
nyugdíjas évekre jó pihenést kívánunk.

fiGYelik a város fejlôdéséT 
Bence Károly, a Szénsavtermelő Vál-
lalat volt vezérigazgatója és dr. Mikos 
Imre, a Linde Gáz Magyarország Zrt. 
korábbi igazgatósági tagja -elfogadva a 
sportegyesület vezetőinek a meghívá-
sát- Répcelakon jártak. Fogadta őket 
Dr. Németh Kálmán polgármester is. 
Elismerően szóltak az elmúlt időszak-
ban történt fejlesztésekről és a város-, 
valamint a sportvezetéshez további si-
kereket kívántak.

Újabb Mûszervásárlás
Dr. Németh Kálmán a rendelkezésé-
re álló polgármesteri keretéből 72.000 
Ft-ot adott (a teljes bekerülési össze-
get) a festékes anyajegyek vizsgálatá-
ra szolgáló kézi nagyító beszerzésére. 
A készüléket az I. számú orvosi rende-
lőben használják.

fiaTalok fiGYeleM!
eMelkedeTT a lakásszer-
zési TáMoGaTás
Már a tavaly decemberi számunkban 
is közöltük, hogy lakásvásárlás esetén 
az önkormányzattól elnyerhető támo-
gatás maximum összege 800.000 Ft-
ról 880.000 Ft-ra, családi ház építé-
se esetén 960.000 forintról 1.060.000 
Ft-ra emelkedett. 
Ilyen lehetőség a települések egy részé-
nél nincs, a támogatás összege pedig a 
régióban az egyik legmagasabb. 
Bővebb felvilágosítást ez ügyben 
Böröndyné Nagy Anikó aljegyző ad.
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áTalakul a lakásfennTarTási TáMoGaTás

Tisztelt Lakosság!
A belügyminiszter 24/2011. (VII. 

21.) számú rendelete alapján az építés-
ügyi hatóságnak, mint szakhatóságnak a 
szakhatósági eljárásért, továbbá az építé-
si, bontási és a használatbavételi bejelen-
tésre vonatkozóan igazgatási szolgáltatá-
si díjat kell fizetni az alábbiak szerint:
•  bontási bejelentés esetében 5.000 

forint

•  építési- és használatbavételi bejelentés 
esetében 10.000 forint

•  telekalakítási eljárásban szakhatóság-
ként való eljárásért érintett telken-
ként 5.000 forint

•  egyéb más esetben 20.000 forint
Az igazgatási szolgáltatási díjat az 

engedélyező hatóság számlájára átuta-
lással, vagy az engedélyező hatóság ál-
tal kiadott készpénz-átutalási megbí-

zással „igazgatási szolgáltatási díj” jog-
címen az alapeljárás illetékével vagy 
igazgatási szolgáltatási díjával egyi-
dejűleg kell megfizetni. Az igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetését a 2011. 
szeptember 4-ét követően indult eljá-
rásokban kell teljesíteni.

Dombi Sándor
műszaki ügyintéző

az épíTésüGYi szakHaTósáGi díjakról

Az egyik módja a normatív lakás-
fenntartási támogatás, melyet a szociá-
lis törvény szabályoz oly módon, hogy 
a lakásfenntartási támogatásra az lesz jo-
gosult, akinek az egy fogyasztási egység-
re jutó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj 250%-át, (71.250,-Ft) 
és a háztartás tagjainak nincs a szociá-
lis törvényben meghatározottak szerin-
ti vagyona.

A támogatást elsősorban termé-
szetbeni szociális ellátás formájában, 

és a lakásfenntartással összefüggő azon 
rendszeres kiadásokhoz kell nyújta-
ni, amelyek megfizetésének elmaradá-
sa a kérelmező lakhatását a legnagyobb 
mértékben veszélyezteti.

A másik módja a helyi lakásfenntar-
tási támogatás melyet az önkormányzat 
szociális rendelete szabályoz.

Az új ellátásokra való igényt 2011. 
szeptember 1-től lehet benyújtani a 
Polgármesteri Hivatalba. A kérelem-
hez nyomtatvány a szociális ügyinté-

A szociális törvény módosításával 2011. szeptembertől átalakul a lakás-
fenntartási támogatás rendszere. Bővül az ellátásra jogosultak köre. A kibő-
vített körű lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-től lép hatályba. 
A lakásfenntartási támogatás kétféle módon nyújtható. 

zőtől kérhető, vagy letölthető Répcelak 
város honlapjáról (www.repcelak.hu). 
A kérelemhez csatolni kell a szükséges 
mellékleteket: jövedelemigazolásokat, 
iskolalátogatási igazolásokat stb. 

A havi rendszerességgel járó jövede-
lem esetén a kérelem benyújtását meg-
előző hónap jövedelme számít. A nem 
havi rendszerességgel szerzett, illet-
ve vállalkozásból származó jövedelem 
esetén a kérelem hónapját közvetlenül 
megelőző 12 hónap alatt szerzett jöve-
delem a mérvadó.

További felvilágosítás munkaidő-
ben a szociális ügyintézőtől kérhető.

Lónai Bettina 
szociális ügyintéző

pálYázaTi TájékozTaTók 
leláTó

Répcelak Város Önkormányzata a 
Nyugat-dunántúli Operatív Program 
NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008 jelű, 
Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejleszté-
sek pályázata keretében a város sporttele-
pén átfogó fejlesztést bonyolított le. A lé-
tesítmény 206 férőhelyes fedett sportle-
látóval bővült, mely a jövőben megvédi a 
szurkolókat, érdeklődőket az időjárás vi-
szontagságaitól. Korszerűsítették a kispa-
dokat, korlátot és egy elektronikus ered-
ményjelző tábla is kihelyezésre került;

Kapcsolódó fejlesztésként megújult 
a sportpálya parkolója és a sporttelep-
hez vezető Honvéd utcai járda is új asz-
faltréteget kapott.

A fejlesztésnek köszönhetően a sport-
telep városiasabb jellegű lett, hozzájá-
rulva Répcelak igényesebb, modernebb, 
vonzóbb városképéhez.

A projekt megvalósításához az ön-
kormányzat 44.294.593,-Ft összkölt-
ség mellett 39.865.133,-Ft támoga-
tást nyert.

belvízrendezés
A város önkormányzata a Nyugat-

dunántúli Operatív Program támogatá-
si rendszeréhez „Répcelak város belterü-
leti vízrendezése” címmel nyújtotta be 
pályázatát, melynek köszönhetően 96 
millió forint vissza nem térítendő támo-

gatásban részesült 113 032 900 FT ösz-
szes elszámolható költség mellett. 

A projekt keretében megújult a 
Csánigi utcában a kétoldali csapadék-
víz-elvezető árok, és az Aradi és Hunyadi 
utcák csapadékvíz-elvezetése is megoldó-
dott. Az Aradi utcai kétoldali nyílt szik-
kasztó földárok a fejlesztés előtt jelentős 
csapadékvíz szikkasztására alkalmatlan 
volt, a Hunyadi utcában pedig egyáltalán 
nem volt vízelvezető árok.

A megépült létesítmény az augusztu-
si sok éves átlagot megdöntő csapadékvíz 
mennyiséget gond nélkül elvezette, így 
elöntésre idén már nem került sor.

Mérgesné Stampf Ildikó
műszaki csoportvezető
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álTalános Tudnivalók  
a 2011. évi népszáMlálásról

A népszámlálási törvény szerint az 
adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az 
anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegség-
re és a fogyatékosságra vonatkozó kérdé-
sek kivételével – kötelező. Az adatszolgál-
tatók (alapvetően a lakosság) kötelesek a 
népszámlálás körébe tartozó adatokat a 
valóságnak megfelelően megadni. 

A népszámlálás statisztikai célú, 
egy adott pillanatra az eszmei időpont-
ra vonatkozó személy- és lakásössze-
írás, amely alapvető jelentőségű adato-
kat biztosít az ország lakosságáról, a né-
pesség fontosabb demográfiai, iskolá-
zottsági, foglalkozási jellemzőiről, a ház-
tartások és a családok összetételéről, va-
lamint a lakások főbb jellemzőiről. A 
teljes körű, minden személyre és lakás-
ra kiterjedő információk országos, regi-
onális, megyei, kistérségi, települési, sőt 
településen belül meghatározott területi 
egységekre vonatkozóan is csoportosít-
hatók, így hosszú időre elengedhetetle-
nül fontosak a központi és a helyi igaz-
gatás, a gazdasági és a társadalmi élet 
szereplői számára a döntések előkészí-
téséhez, a társadalmi folyamatok átte-
kintéséhez és értékeléséhez. A 2011. évi 
magyarországi népszámlálás módsze-
re és vizsgálati témakörei összhangban 
vannak a korábbi népszámlálásainkkal, 
így megalapozzák a gazdasági és társa-
dalmi változások vizsgálatát, továbbá az 
ENSZ és az Európai Unió ezen időszak-
ra vonatkozó népszámlálási ajánlásaival, 
ami lehetőséget biztosít a más országok-
kal való összehasonlításra is.

Az összeírás 2011. október 1. és 
2011. október 31. között a pótösszeírás 
2011. november 1. és 2011. november 
8. között történik. 

A lakosság az adatszolgáltatási köte-
lezettségét három módon teljesítheti:

1. A kérdések megválaszolhatók az 
Interneten keresztül. Ehhez a www.
enepszamlalas.hu honlapra kell be-
lépni, ahol egy azonosító és egy egye-
di kód megadásával lehetővé válik a 
népszámlálási kérdőívcsomag on-line 
felületen történő kitöltése. Ez az azo-
nosító és az egyedi kód az adott cím-
re szóló adatszolgáltatói csomagban 
eljuttatott lakáskérdőív első oldalán 
az „Azonosító” és az „Internetes be-
lépési kód” mezőben található. Inter-
netes kitöltés esetén valamennyi ott 
lakó személynek ezt a kitöltési módot 
kell választania. A kérdések internetes 
megválaszolására 2011. október 1-16. 
között van lehetőség. Amennyiben 
interneten kívánja az adatszolgáltató 
adatait szolgáltatni, de nem áll otthon 
rendelkezésére internetes elérhetőség, 
a városi könyvtár nyitvatartási idejé-
ben e célból bárki ingyenesen hozzá-
juthat a számítógéphez.

2. Az adatszolgáltató a kérdéseket 
megválaszolhatja a borítékban lévő 
kérdőívek kitöltésével. Ebben az eset-
ben a kitöltött papírkérdőíveket a ka-
pott borítékba visszahelyezve a szám-
lálóbiztosnak kell átadnia, amikor az 
ismét felkeresi az adott címet. Ameny-
nyiben az adatszolgáltatói csomagban 
található egy darab személyi kérdőív 
nem elegendő az adatszolgáltatási kö-
telezettség teljesítéséhez, a számláló-
biztos ellátja a válaszadót a megfelelő 
mennyiségű kérdőívvel. A papír ala-
pú önkitöltésre a felvétel első két he-
tében, 2011. október 1-16. között van 
lehetőség.

3. Az adatszolgáltató a kérdéseket 
megválaszolhatja személyesen a szám-
lálóbiztosnak, aki az összeírás céljából 
2011. október 1. és 2011. október 31. 
között keresi fel. Ehhez szükséges a bo-
rítékban található kérdőívek megőrzése.

A település utcáit körzetekbe sorol-
tuk, melyekhez igazolvánnyal rendelke-
ző számlálóbiztosok tartoznak. Az egyes 
körzetekbe tartozó utcák és a számlá-
lóbiztos személye, fényképe az önkor-
mányzat honlapján a Közigazgatás/Hir-
detmények/Számlálóbiztosok, körzetek 
Répcelakon menüpont alatt található 
meg 2011. szeptember 15-től, ezen túl-
menően a Répce Tv Képújság hasábja-
in az önkormányzati hírekben is meg-
tekinthető.

A számlálóbiztos személye ellenőriz-
hető továbbá A KSH telefonos ügy-
félszolgálatán, mely 2011. szeptember 
15-e és november 8-a között naponta 
(hétvégén is) 8 és 20 óra között működ-
tetett 06-80-200-014, és a 06-80-200-
224 ingyenesen hívható telefonszám-
okon érhető el.

A számlálóbiztosok igazolványuk 
felmutatását követően kezdhetik meg 
tevékenységüket. Az igazolvány szemé-
lyi azonosságot igazoló fényképes ok-
mánnyal (személyi igazolvány, útlevél 
vagy jogosítvány) együtt érvényes. 

A számlálóbiztosok az adatszolgálta-
tói csomagok – kérdőívek – kézbesíté-
sét 2011. szeptember 27-én kezdik meg, 
és tájékozódnak a válaszadás módjáról. 
A címek pontosítása, továbbá az adat-
felvétel megvalósítása érdekében kérjük, 
hogy az ingatlantulajdonosok gondos-
kodjanak a házszámok ajtószámok kihe-
lyezéséről, a több lakásos épületekben a 
címek postaládákon való elhelyezéséről.

Figyelem! Az adatszolgáltatói cso-
magok nem reklám vagy szóróanyagok, 
hanem a népszámlálás nélkülözhetetlen 
nyomtatványait tartalmazzák. 

További információkért kérjük ke-
resse fel a www.nepszamlalas.hu inter-
netes oldalt!

Répcelak, 2011. augusztus 31.

dr. Kiss Julianna
jegyző

települési népszámlálási felelős

A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik. 
A törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén 2011. október 
1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyek-
ről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (népszámlálást) kell tartani. 
A népszámlálás végrehajtásáról a Kormány 305/2010. (XII.23.) Korm. 
rendelete intézkedik.
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Mielőtt tovább sorolnám az elveszett 
búcsúi hangulatot, essünk túl a forma-
ságon.

Tehát a „búcsú” török származású, 
az átadó nyelven „felmentés” „bűnbo-
csánat” jelentést is magába foglalt. A kö-
zépkortól, a „búcsújárás” vallási ünnepi 
jelentéssel egészül ki a magyar nyelvben. 
Híres például a máriapócsi, az ondocsi 
és a csíksomlyói búcsú. A búcsúk a kato-
likus egyházhoz kötődtek. Egy-egy falu 
búcsúját általában a templom szentjé-
nek névnapjához kötötték, de ez nem 
mindenhol volt így, nálunk sem. És bú-
csút rendeztek a nem katolikus telepü-
léseken is. 

Nagyon kevesen voltak a répcelaki 
búcsún az idén. Ez a tendencia már jó 
néhány éve megfigyelhető. Pedig milyen 
jó volt találkozni régi ismerősükkel, el-
költözött osztálytársakkal, más telepü-
lésről jött ismerősökkel. Az idén egyik-
kel sem találkoztam. Programom – bú-
csúidőben – immár hosszú évek óta úgy 
alakul, hogy elmegyek focimeccsre, a só-
gornőm meghív bennünket egy vacsorá-
ra, és gyalog hazamegyünk. Most is így 
történt. De most az idén először hazafe-
lé menet leültem a főtéren a szökőkút-
nál, mint mostanában nagyon sokszor. 
Ilyenkor mindig az jut az eszembe, mi-
ként nyertük meg a főtéri pályázatot. 
Hogy az első körbe nem kerültünk be. 
Utána szerencsére az akkori kormány az 
eredeti tervektől eltérően még öt győz-
test hirdetett. Mi voltunk az ötödikek… 
Most az egyszer nem ez jutott az eszem-
be, hanem a régi búcsúk. A régiek, és a 
nagyon régiek. 

Legelső búcsúi élményem úgy 8-10 
éves koromban volt. A termelőszövet-
kezetben lehetet húst iratni az ünnepre, 
marhát és sertéshúst is. Pénteken vagy 
szombaton hazavittük, édesapám le-

eresztette a kútba, mert akkor még nem 
volt hűtőszekrény. Szombaton már egy 
kis főtt hús került az asztalra, ami nagy 
szó volt. A falusi ember akkoriban va-
sárnap evett húst, disznóvágások kivéte-
lével általában csak baromfit. 

Aztán arra is emlékszem, hol voltak a 
búcsúk és a búcsúi bálok. Időrendi sor-
rendben lehet, hogy nem leszek pontos, 
és biztos lesz olyan régi „répcelaki” aki 
majd felhív és kijavít. Tehát amire én em-
lékszem elsőnek, az a kultúrház előtt volt. 
Most ugye már hozzátesszük a „régi” jel-
zőt. A mostani parkolóban volt felállítva 
a sátor, oldalán zöld gallyakkal. A zenét 
természetesen a minden répcelaki által 
tisztelt „Géza bácsi” cigányzenekara szol-
gáltatta. Tartották a búcsúi bált a Szar-
ka kocsma udvarán is a mostani „Füstös” 
háta mögött. Aztán volt búcsúi bál ké-
sőbb a TSZ kocsmában („Belfegor”), az 
ÁFÉSZ „Kisvendéglőben” nagyon hosz-
szú ideig, itt is az udvaron. Talán még so-
kan emlékeznek a TSZ vendéglőre, ahol 
a varroda volt. A vendéglős jó néhány 
évig tartott bált a TSZ iroda parkolójá-
ban. Aztán volt bál a „Margaréta vendég-
lő” udvarán, a „Cukrászdában” és most 
legutóbb már csak két helyen a Horváth 
kocsmában és a sporttelepen. Valószínű, 
hogy hagytam is ki egy-két helyszínt. Bú-
csúi kirakodó vásár volt a régi kultúrhá-
zon kívül a Polgármesteri Hivatal előtt a 
Postánál, és most már hosszú évek óta a 
sportpályánál.

Régebben volt „kisbúcsú” is a kö-
vetkező vasárnap. Az tartották, hogy a 
rendes búcsú a vendégeké, a kis búcsú a 
helybelieké. Most már sok helyen a bú-
csú hétfőt se tartják meg.

Keresztapám, édesanyám testvére 
a 60-as években sokszor eljött búcsú-
ra Vasegerszegről kerékpárral, és min-
dig összetalálkozott egy vagy két kato-

natársával, akikkel 1942-43-ban a Don 
kanyarnál harcoltak. És a bálban mindig 
énekelték: Jaj, de sokat áztam, fáztam, 
fáradtam, míg az orosz fronton harcol-
tam…

Aztán én is jártam búcsúba, ami-
kor gimnazista, főiskolás voltam. Nem 
autóval, hanem kerékpárral. Pontosan 
tudtuk, hol, mikor lesz búcsú. Ahova én 
jártam, talán Uraiújfaluban kezdődött 
először és a cirákival fejeződött be. Ak-
koriban a korombeli „legények” között 
az járta, hogy a dénesfai a legjobb bú-
csú. Ezzel én is egyetértettem.

Nekem meg a hegyfalui lett a leg-
szebb. Ott ismertem meg a feleségemet. 
Illetve egy hónapja már együtt dolgoz-
tunk a hegyfalui téeszben, de hát más a 
munka és más a búcsúi bál.

Akkoriban a búcsúkra a leányokat 
elkísérték a szüleik, nem ritkán nagyma-
májuk is. Ez eleve behatárolta, hogy egy 
ismeretségnél meddig lehetett elmenni: 
hazakísérés, esetleg kézfogás, mert ott 
voltak a szülők. De az még hagyján, ha-
nem, ha a nagymama volt ott. 

Szombathelyi sógoromék minden 
búcsúra eljöttek hozzájuk a 80-as évek 
elejétől. Nem emlékszem, hogy azóta 
egyről is hiányoztak volna. Csak sze-
gény sógorom hiányzik nagyon, néhány 
évvel ezelőtt meghalt. Minden búcsúkor 
kimentünk a focimeccsre. Az elején még 
bálba is. A bálok elmaradtak. Mikor a 
termelőszövetkezetben, az állattenyész-
tésben dolgoztam búcsú hétfőn reggel 
legtöbbször én voltam az első. Mindig 
izgultam, hogy valaki nem jön meg dol-
gozni. Volt ilyen. 

Az utóbbi 10-15 évben polgármes-
terségem alatt, búcsú után hétfőn reg-
gel általában korán kelek és végigné-
zem, hogy nincs-e nagy szemét, károko-
zás. Egyre kisebb a szemét és szerencsére 
egyre kevesebb a kár. Az idén nem men-
tem végig. 

Hétfő délelőtt alig volt szemét, 
mondták a munkásaim. Fegyelmezettek 
lettek a fiatalok? Talán igen, de jóval ke-
vesebben is voltak.

Azért az idén is találkoztam elszár-
mazott répcelakiakkal, volt osztálytár-
sakkal, környékbeli ismerősökkel. Mi-
kor is? A júniusi Répcelaki Fesztiválon. 
Egyre népszerűbb. De azért jó lenne, ha 
a búcsú is megmaradna. Kár lenne érte!

Dr. Németh Kálmán
polgármester

azok a bÚcsÚk 
– A polgármester naplójából –

Évek óta megfigyelhető, az idén azonban már igazán szembetűnő volt, hogy 
kevesen voltak a répcelaki búcsún. Ahogy hallom, a „répcelaki” jelzőt el is vehe-
tem, máshol is így van. Pedig azok közül, akik a 30-40. évüket már elhagyták, 
és nem valamelyik nagyvárosban születtek nem nagyon akad olyan, akinek va-
lamilyen emléke ne lenne a falusi búcsúkról. A fiataloknál sem kizárt, sőt! 
Ugye Önnek is van búcsúi emléke Kedves Olvasó?
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eMberek és eMberpalánTák  
az Új Tanév küszöbén

A 2011-12-es tanév is szeptember 
1-én kezdődött. Milyen szépen hangzik 
a becsengetést jelző hónap magyar neve! 
SzeptEMBER. Egy csodálatos szót rejt 
az elnevezés. EMBER, aki a Földön je-
lentősen tudja jó irányba segíteni a világ 
sorsát. EMBER, akire büszkén nézhe-
tünk. EMBER, akinek neveléséért kö-
zös a felelősségünk: szülőknek, pedagó-
gusoknak, kormányoknak, egyházak-
nak, ifjúsági szervezeteknek, nagy nem-
zetközi szervezeteknek ... 

Ha lehetne szavakkal, egy intés-
sel elbűvölni, akkor a répcelaki iskolá-
ba sok olyan diákot varázsolnánk, aki 
2011 szeptember 1-től a felnőttek és a 
gyerekek közti tisztelet, bizalom, türe-
lem, hit, szeretet, segítőkészség alapján 
boldogan és szinte türelmetlenül vár-
ná, hogy tanulhassa a szebbnél szebb 
meséket, énekelhessen, muzsikálhas-
son saját maga és mások gyönyörűségé-
re, örülne, hogy egyre jobban megérti 
más népek nyelvét, a természet törvé-
nyeit, büszke lenne arra, hogy ponto-
san és gyorsan tud számolni, nem sze-
retné soha elfelejteni a társakkal töltött 
gyönyörű órákat, napokat, ügyes len-
ne egy-két sportágban, és éreznék egy 
kézfogásról róla, hogy jót akar. Csupa 
ilyen melegszívű, jólelkű EMBERt sze-
retnénk nevelni. Ehhez most egy újabb 
-183 tanítási napos - időszak kezdődik 
a 315 répcelaki általános iskolás, közü-
lük közel 90 művészeti iskolás diáknak. 

Sokan táboroztak iskolai és más 
szervezésű táborban itt a közelben vagy 

távolabb. Dicséretet érdemel minden 
jól viselkedő táborozó. Köszönet illeti 
azokat a kollégákat, akik különféle fel-
adatokat vállaltak a nyári programok 
szervezésében és lebonyolításában.

Az új informatikai eszközök elhe-
lyezése, beüzemelése, a Liszt Ferenc ze-
neterem és a néptánc-aerobik terem át-
költöztetése sok szervezéssel, cipeke-
déssel járt. A nyári karbantartási mun-
kákat iskolánk alkalmazottai, a répce-
laki önkormányzat több dolgozója, a 
szakipari munkákat vállalkozók végez-
ték lelkiismeretesen.

Az évzárón említett belügyminisz-
teri pályázati támogatásból majd ta-
vasszal kezdődhet a nyílászárók cseréje 
és a külső vakolattal hőszigetelés.

Az új tanévben is kitűztünk célokat 
és feladatokat. A legfontosabbak közé 
tartozik a tanulók rendszeres, alapos 
munkára szoktatása, felelősségvállalásra 
nevelése, az országos méréseken jó ered-
mények elérése, az egészséges életmód-
ra nevelés. Az oktatási államtitkár által 
kiadott közlemény szerint az 1-4. évfo-
lyamon biztosítani kell ez év szeptem-
ber 1-től a mindennapos testmozgást. A 
délelőtti három tanórán kívül még he-
tente 2 x 45 perc sportfoglalkozáson kell 
részt vennie minden kisdiáknak. 

Szeretett tanítványainktól, a gond-
jainkra bízott EMBER-palántáktól azt 
kérjük, hogy úgy éljenek, hogy mindig 
büszkék lehessenek rájuk szüleik, öröm 
lehessen számukra az a halálig meg 
nem szűnő boldog kötelesség: édes-

anya, édesapa vagyok, és hogy büsz-
kén mondhassák: „Öröm, hogy ilyen 
jó EMBER vagy, gyermekem!” Azt kí-
vánjuk, hogy a most induló tanév le-
gyen számukra a jó EMBER-ré nevelő-
dés egyik szép időszaka.

A szülőktől azt kérjük, hogy mutas-
sanak példát a gondoskodó szeretetből. 
Az EMBER-palánták nevelésében szá-
mítunk áldozatos munkájukra, segítő 
együttműködésükre.

Az új tanévben nekünk, pedagógu-
sok nak, akiknek a törvények sze-
rint nagyon komoly a felelősségünk az 
EMBER ne ve lés ben, sok lelkierőre, el-
kötelezettségre, fele lősségvállalásra lesz 
szükségünk nem könnyű feladataink el-
látásához. Számos hagyományos prog-
ramunkat: a nyílt heteket, a Móra-he-
tet, az alapítványi estet, a hangverse-
nyeket …természetesen idén is élményt 
adóan megszervezzük. Pályázatokkal 
próbálunk szakmai és anyagi támoga-
tást szerezni terveink megvalósításához, 
pl. az eredményes tehetségfejlesztéshez, 
zeneiskolai rendezvényekhez, a referen-
ciaintézménnyé váláshoz, további tár-
gyi eszköz-beszerzésekhez, szabadidős 
prog ramokhoz. 2012 tavaszán több hé-
ten át zajlik majd az 5 -8. évfolyamon 
sok érdekes feladattal az Energiaprojekt. 
A tanévet a 2012 perc Olimpia c. téma-
héttel, sok sportos élménnyel zárjuk. 

Köszönjük minden intézményünk-
kel együttműködő magánszemély, szer-
vezet, vállalkozás segítségét, bizalmát, 
köszönjük a fenntartó önkormányzatok-
nak, hogy az oktató-nevelő munkánkhoz 
szükséges feltételeket a következő tanév-
re is biztosítják. Mindennapi munkánk-
hoz sok örömet, jó egészséget, a gyerme-
kekben a lehetőségek birodalmának fel-
fedezését, a szülőkben igaz segítőtársakat, 
velük együtt elért és megélt sikereket, op-
timizmust, a pedagógustársakkal együtt 
jó csapatmunkát, valamennyiünknek jó 
egészséget, eredményekben és sikerekben 
gazdag új tanévet kívánok!

Szoporyné Szabó Piroska
igazgató

A kis elsôsök arról mondtak verset, hogy mi foglalkoztatja ôket az iskolába lépés küszöbén
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beszélô, zenélô feHér Táblák
Informatikai, pedagógiai megújulás a répcelaki Móra iskolában

Ahogy a kisdiákok nevezik, beszélő, 
zenélő nagy fehér táblák, amelyekre va-
rázsolni is lehet, kerültek Répcelakon 6, 
a tagiskolában 2 tanterembe.

Sok munka előzte meg az ünnepélyes 
átadást: a pályázási ötlettől, a pályázat-
íráson, a közbeszerzésen, az eszközök be-
üzemelésén keresztül a pedagógusoknak 
kötelező képzések elvégzéséig. 

Ezekre a modern táblákra nem kré-
tával írunk, rajzolunk. A tábla felülete 
egy óriási képernyő, ami számítógépes 
programok és projektor segítségével na-
gyon szemléletesen jeleníti meg a tan-
anyag igen sok részét. A digitális tábla 
a mostani kor követelményeinek meg-
felelő oktatási eszköz, ami nélkül ugyan 
lehetne tanítani, de az informatikai for-
radalom korában ezzel eredményeseb-
ben lehet. Ma már nem írunk tintába 
mártogatós tollal, nem hallgatunk sza-
lagos magnót, digitális tv kerül egyre 
több lakásba. Ugyanígy meg kell újul-
nia az iskolai oktatási eszközöknek is. 

Az új eszköz érdekesebbé teszi a tanu-
lást és a tanítást is. Több kiadó tartott már 
bemutatót az iskolában a digitális táblán 
használható szoftverekről, és a korábban 
beszerzett táblák segítségével már több 
száz tanórát, foglalkozást tartottunk is-
kolánkban. A pedagógusok közül többen 
készítettek már sokféle tantárgyból tan-
órai anyagokat, melyek a gyerekek tetszé-
sét is elnyerték. Az értekezleteket, tovább-
képzéseket is olyan teremben tartjuk, ahol 
van digitális tábla, és prezentációkkal tesz-
szük szemléletessé a mondandót.

Mióta digitális tábla van az iskolában, 
nem kellett új térképeket venni a törté-
nelem és a földrajztanításhoz, hiszen na-
gyítva, képekkel szemléltetve sokkal több 
változatban lehet szemléltetni akár a tör-
ténelmi eseményeket akár a természeti és 
gazdasági földrajz különböző részeit. 

Művészettel kapcsolatos foglalkozá-
son, irodalmi művek bemutatásakor, ze-
neművek meghallgatásakor néhány kat-
tintással színházteremben, hangverseny-
teremben, operaházban érezhetik magu-
kat a gyerekek, hiszen akár az interneten 
elérhető felvételek, akár a könyvtárban 
található DVD-k megtekintése sokkal 
nagyobb élmény, mint egy hangfelvétel 
meghallgatása a magnóról. 

A tankönyvkiadók a legtöbb könyv-
nek elkészítették a digitális változatát, sőt 
gyakran a nyomtatott tankönyv anyagát 
sokféle feladattal, játékkal egészítik ki. 

Ezt a tanulás iránti érdeklődést fel-
keltő vagy növelő lehetőséget használnia 
kell az iskoláknak, hiszen a szakma arról 
beszél, hogy a gyerekek nem elég moti-
váltak a tanulásra. Valójában más érdek-
li őket és másképpen szeretnének tanul-
ni, másféle módon éri őket a 20 – 50 év-
vel ezelőtti valósághoz képest az informá-
ciók sokszorosa. 

A tanévnyitó ünnepélyen Répcelakon 
dr. Németh Kálmán polgármester adta át 
a gyerekeknek és a pedagógusoknak az új 
eszközöket. A székhelyen is és a tagisko-
lában is nagy örömmel fogadták a gyere-
kek. Kipróbálták, hogyan lehet az új táb-
lára írni. A nagyobbak földrajzi, a kiseb-

bek környezetismereti, anyanyelvi felada-
tokat is oldottak meg, és néhány játékot is 
kipróbáltak a hatalmas képernyőn.

A nyáron felkerült az internetre is a 
Le gyél Te is milliomos c. jó gyakorlatunk 
ismertetése. Ehhez a játékhoz szinte el-
engedhetetlen feltétel az interaktív tábla. 
Matematika órán, kötelező órán túli fog-
lalkozáson (Móra-héten, zeneiskolai, diák-
ön kormányzati programon…) is játszották 
a gyerekek a pedagógusok által az aktu ális 
témához szerkesztett kérdéssorokkal.

A számítógép-terem eszközeinek 
több sége is új. 22 tanulói számítógépet 
tud tunk ennek a pályázatnak a kereté-
ben besze rezni a székhelyre, és 2 került a 
tagintéz ménybe.

A répcelaki iskolában átadott eszkö-
zök értéke meghaladja a 9 millió Ft-ot, a 
tagiskolába 2 millió Ft értékben kerültek 
új eszközök .

Reméljük, hogy az új oktatási esz-
közöket használva a gyerekek szívesen 
tanulnak, és a következő tanévzárótól 
kezdve még többen vehetnek majd át a 
polgármesterektől is jutalmat. 

Az „Informatikai, pedagógiai meg-
újulás a répcelaki Móra iskolában” kije-
lentés nemcsak a sikeres pályázat címe, 
hanem valóság a nyolc önkormányzat ál-
tal fenntartott répcelaki iskolában.

Szoporyné Szabó Piroska
igazgató

Az idei tanévnyitó ünnepélyen 
egy újabb pályázat sikeres lezá-
rásának örülhettek a Móra-isko-
la diákjai. A TIOP-1.1.1/07/1 
-2008 – 1062 projekt keretében 
14 millió forintos támogatást ka-
pott az Európai Uniótól a Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszí-
rozásával az iskolánkat fenntartó 
székhelyönkormányzat. 

Informatikai képzés az iskola nevelőtestületének
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alkotókörök
Nyugdíjas Klub Énekkara
Próba: csütörtök 16 óra
Vezeti: Varga Henrietta
Tőzike Foltvarró Klub
Minden hónap utolsó pénteki napján
17.00-órától
Vezeti: Skultétyné Szabó Erika
Képzőművész Kör
Gyermekeknek és felnőtteknek
Időpontja: kedd 15-18 óra
Vezeti: Jagadics Mónika
Szövőműhely
Kedd és csütörtök: 15-17 óra
Vezeti: Szakács Józsefné

Tánc
Ümmögő néptáncegyüttes
Próba: péntek 17 órától
Művészeti vezető: Palenik József
Hip-Hop
Időpont: szerda 13-15 óra
Vezeti: Fodor Bernadett 
(Energy Dance Team)
Első foglalkozás: 2011. 09. 14. 14 óra
Hastánc
Páros héten szombat: 15-18 óra
Vezeti: Kecskés Andrea

szakkör
Csillagász szakkör
Időpont: péntek 17 óra
Vezeti: Pálffy István
Első foglalkozás: 2011. 10. 07. 17 óra
Fazekas szakkör
gyermekeknek és felnőtteknek
Időpont: kedd 17.30 óra
Vezeti: Budai Viktória fazekas
Első foglalkozás: 2011. 10. 04. 17.30 
óra

szabadidô
Nyugdíjas Klub
Időpont: kedd 16 óra
Moziláz filmklub
Időpontja a Répce TV képújságában
olvasható
Vezeti: Boros Ferenc

Ifjúsági Klub
Nyitva: péntek és szombat 18 órától
Maszat Játszóháza
Minden hónap utolsó szombat 15 óra
Vezeti: Bozzai Gyöngyi
Kerekítő
Ölbeli játékos foglalkozás kisgyerme-
keknek
Időpont: páratlan hét kedd 17 óra
Részvételi díj: 500,- Ft/alkalom
Vezeti: Falman Erika
Első foglalkozás: 2011. 09. 13. 17 óra

nyelvtanfolyamok
Angol kezdő, haladó és középfokra 
felkészítő
70 órás - heti 2 óra (május végéig)
Kezdés: 2011. október első hete
Irányár: 60 000,- Ft
Német kezdő és haladó
70 órás - heti 2 óra (május végéig)
Kezdés: 2011. október első hete
Irányár: 60 000,- Ft
Vezeti : Szabó István

sport
Aerobic (Step, fitball, alakformálás)
Időpont: kedd és csütörtök 18.30 óra
Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom
Okleveles tréner: Király Anna
Első foglalkozás: 2011. 09. 06. 
ZUMBA
Időpont: péntek 18.30 óra
Részvételi díj: 500,- Ft/alkalom
Okleveles tréner: Király Anna
Első foglalkozás: 2011. 09. 09.
Callanetics
Időpont: csütörtök 17 óra
Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom
Vezeti: Tóth Nikoletta
Gerinctorna
Időpont: csütörtök 17.30 óra
Részvételi díj: 500,- Ft/alkalom
Vezeti: Tóth-Szórádi Linda gyógytornász
Első foglalkozás: 2011. 10. 13.
Jóga
Bemutató foglalkozás: 2011. 10. 04. 18h.
Györkös Anita jógaoktatóval

Jelentkezni és érdeklődni személyesen a 
Művelődési Otthonban, 
vagy az alábbi telefonszámokon lehet: 
95 / 370 – 211, 06 30 377 3011
e-mail: muvhaz@repcenet.hu
web: mok.repcelak.hu

dekorárium
Utazások a legendák és mesék földjén c. kiállítás 

Némethné Tiba Andrea dekupázs munkáiból 
október 4. (kedden) 13 órakor

a városi könyvtárban
A kiállítást megnyitja : Kiss Sarolta

A megnyitó után Andrea  13.30-16.00 óra között
Praktikus tudás címen 

dísztárgy készítő foglalkozásokra várja az érdeklődőket.
Jelentkezni a könyvtárban előzetesen is lehet,  
de a foglalkozás napján sem késő megjelenni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az októberi könyvtári héten!
a könyvtár munkatársai

Könyvtárak összefogása a tudásért
Országos Könyvtári Napok

A további programokról bővebben az interneten: 
az Országos Könyvtári Napok weboldalán, 

illetve a www.mok.repcelak.hu könyvtár/programajánló alatt is olvashatnak.

Mûvelôdési oTTHon 
proGraMajánló 2011–2012
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kézmûves tábor 
Több mint egy évtizedes hagyomá-

nyokra épül a Művelődési Otthon nyá-
ri kézműves tábora. A foglalkozásokon 
több mint harminc 6-13 éves korú gyer-
mek vett részt. Az egyhetes táborban 
népművészek vezetésével ismerkedhet-
tünk meg a népi iparművészet és kéz-
művesség alapjaival, pl. gyöngyözés, ne-
mezelés, csuhézás, bőrművesség. Bozzai 
Gyöngyi Maszat irányításával különbö-
ző papírtechnikákat tanultunk (papír-
tekercselés, papírmasé), textil és termé-
nyek felhasználásával játékfigurákat ké-
szítettünk. Sütöttünk eredeti népi fo-
nással kalinkót, amit Neumeisterné 
Zsuzsától tanultunk.

A táborlakókkal ellátogattunk Rába -
kecölbe, Bábi néni kincsesházába. 
A múlt század-eleji parasztház mintájára 
berendezett Pajtaműhelyben megcsodál-
hattuk a falusi emberek bútorait, haszná-
lati és munkaeszközeit, kipróbálhattunk 
réges-régi gyermekjátékokat. Kukorica-
szárból faragtunk csónakot, sípot; kuko-
ricalevélből, paszulyhéjból, szárított vi-
rágból alkottunk.

Sok-sok nagyon kreatív kis – és 
nagygyermekkel ismerkedtünk meg 
a kézműves héten, akiket – és persze 
minden alkotni vágyót – jövő nyárra is 
szeretettel invitálunk.

-sze-

angol tábor
Ezen a nyáron – szinte hihetetlen – 

a XIV. Angol Tábort rendezhettük meg 
Répcelakon. A közel másfél évtizede zaj-
ló gyermek-és ifjúsági tábor idei témá-
ját a Bibliában található állatok adták. 
A ravasz kígyótól elkezdve az állatok ki-
rályán, az oroszlánon át egészen a szá-
ját bölcs beszédre nyitó Bálám szama-
ráig nyolc napon át ismerkedtünk Isten 
nagy „állatkertjével”. Meglepő érdekes-
ségre lettünk figyelmesek. Az állatok, bi-
zony engedelmesen teszik Isten paran-

csát, mi emberek ellenben, sokszor vég-
zetes bajt zúdítva fejünkre, ellent mon-
dunk neki. Így hát azt tanultuk, hogy 
érdemes figyelni az állatokra és rajtuk 
keresztül arra a Jézusra, aki egyszer egy 
szamárcsikót választott arra, hogy Jeru-
zsálembe vonuljon.

A bibliai témák mellett – im-
már hagyományosan – a kézműves-és 
sportfoglalkozások keretezték napja-
inkat. Egészen különleges állatfigu-
rák készültek, sőt az egyik alkalommal 
mi magunk alakultunk át félelmetes 
oroszlánná, persze csak az arcfestés-
nek köszönhetően, így városunk lakó-
inak élete egyetlen perce sem forgott 
veszélyben. Amerikai vendégeinknek 
hála, idén is nagy sportcsaták dúltak a 
délutáni programok során. Azt megál-
lapíthattuk, hogy tengerentúli testvé-
reink kosárlabda tudása előrébb tart a 
mienknél, ők viszont kénytelenek vol-
tak újra szembesülni a fociban muta-
tott fölényünkkel. 

A 100 résztvevő minden este vidám, 
felszabadult énekléssel köszönte meg Is-
tennek az egész napos örömöket. A záró 
napon pedig szülőket, nagyszülőket, és 
aki csak eljött a hívásunkra, vártuk egy 
tál finom étellel, melyet gyülekezetünk 
alkalmi szakács csapata készített mind-
annyiunk örömére. 

Az a reménységünk, hogy jövőre 
folytathatjuk az Angol Tábort gyerme-
keink örömére, városunk javára és iste-
nünk kedvére.

Verasztó János

kirándulóhét  
a répcelaki plébánia 
területén

Július 11-15. között 30 és 40 kö-
rüli gyermeklétszámmal kirándulóhe-
tet tartottunk a Répcelaki Szent Ist-
ván Király Plébánia öt településére. 
A változatos programok közül néhány: 
Vámoscsaládon megnéztük Németh 
Jenő díszmadár farmját, Uraiújfaluban 
az evangélikus templomot, és a Kő-
ris patak medrének élővilágával ismer-
kedtünk. Répcelakon hatalmas aka-
dályversenyt és túrát tartottunk a ter-
mészetismeret jegyében a Bukónál és 
a Répce parton. Csánigon a madárba-
rát kertről, és a csillagászatról hallottunk 
előadást. Nicken a Rába élővilágát mu-
tatták be nekünk. Természetesen langal-
lót és kürtös kalácsot is kaptunk. Mivel 
ez volt a befejező nap tábortüzet tartot-
tunk, és ott sátoroztunk a plébánia ud-
varán. Minden nap készítettünk egy 
emléktárgyat, ami az adott településre 
volt jellemző, és ezt ráragasztottuk a tér-
képünkre. Úgy érezzük, az öt napról hó-
napokat lehetne mesélni. A kiránduló-
hét témája a természet értékeinek meg-
ismerése és a környezetvédelem volt.

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE
kiadó: Répcelak Város Önkormányzata Képviselô-testületének Ügyrendi Bizottsága
a kiadásért felelôs neve: Biró József bizottsági elnök • a szerkesztôség címe: Mûvelôdési Otthon és Könyvtár,
9653 Répcelak, Bartók B. u. 55. • Fôszerkesztô: Bokányi Kálmánné • iSSN 2061-0726Hírmondó

Répcelaki

nYári Táborok
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az eMlékezés kerTje

A hagyományos, őszi sírkerti virá-
gok, az árvácska, a krizantém, a bo-
rostyán és a buxus mellett ültethe-
tünk hangaféléket; csarabot, erikát, 
dérbabért, babérhangát, amelyek ép-
pen ebben az időszakban virágoznak, 
vagy termésük, színes lombjuk muta-
tós. Tudni kell, hogy a hangafélék sa-
vanyú talajt kedvelnek, ezért ültetéskor 
nagy mennyiségű tőzeget kell a talajba 
keverni. Tavaszi díszként hasonló talaj-
igényű törpe növekedésű havasszépét 
(Rhododendron) is ültethetünk.

Az évelők közül most ültethet-
jük a tavasszal virágzó, ősszel pedig 
pirosra színesedő lombjával muta-
tós bőrlevelet, a szintén tavaszi, a sze-
retet jelképének is tekinthető szívvirá-
got, ami a nyár folyamán visszahúzó-
dik, átadva helyét például a kiegészítő 
egynyáriaknak, nyári virágzású évelők-
nek. Árnyékos helyre valók az alacsony 
növekedésű árnyékliliom-fajták. Na-
pos, félárnyékos helyre a törpe harang-
láb. Az évelők közül választhatunk az 
alacsony, párnát képező fajok közül is: 
ikravirág, pázsitviola, balkáni harang-
virág, pázsitszegfű stb.

Jó takarást adó, gyeppótló évelő 
például a kis és nagy meténg alapfa-
ja vagy tarka levelű (Variegata) válto-
zata, a borostyán több fajtája, köztük 
a naposabb viszonyokat is jól tűrő fe-
héren mintázott levelűek. A félcserjék, 
cserjék közül a sokszínű kúszó kecske-
rágók, az örökzöld orbáncfű és a sző-
nyeg-madárbirs jöhetnek számítsába. 
Ezek a sírhanton elterülve néhány év 
alatt befedik azt, csupán a kinövő haj-
tásokat kell időnként eltávolítani. A 
meténg és a borostyán kifejezetten ár-

nyékba való, az orbáncfű is jól viseli az 
árnyékot. A tarka levelű kecskerágókat 
és a szőnyeg-madárbirset akkor válasz-
szuk, ha a sír naposabb helyen fekszik. 
Sok napfényt igényel a talajtakaró, kis-
virágú rózsa és a cserjés pimpó is, ame-
lyek virágzásukkal megelőzik, átfedik a 
krizantém nyílását.

Ne szégyelljünk tavasszal nyíló 
hagymás virágot ültetni a sírra! En-
nek is októberben, novemberben van 
az ideje! Az őszi árvácska közé duggas-
sunk néhány hagymát a csokros tuli-
pánból, a kisvirágú császárkoronából, a 
szellőrózsából, vagy a kockásliliomból, 
gyöngyvirágból, amelyek tavasszal üdí-
tő látványt nyújtanak.

Az árvácskától nehezen válunk 
meg. A nagyvirágú színkeverékek mel-
lett válasszunk a jól bokrosodó, egész 
télen át bőségesen virágzó, és tavasszal 
is újjáéledő mini fajták közül, amik bő-
séges színválasztékban kaphatók. Fon-
tos, hogy őszi ültetésnél a növény körül 

Ősszel, a Halottak napja közeledtével szeretnénk megszépíteni a sírok 
környékét. A temető is kert, szép magyar szavunk is van rá: sírkert. Ahhoz, 
hogy egész évben kellemes látványt nyújtson az emlékezés kertje, és színe-
sebbé tegyük a szomorúnak ható, kopár sírhantokat, ültessünk olyan vi-
rágzó, vagy lombjukkal díszítő évelő dísznövényeket, alacsony fácskákat 
vagy törpecserjéket, amelyek kevés fenntartás mellett is szépen díszítenek. 
Most van itt az ideje.

jól tömörítsük meg a talajt, így a fagy 
nem tudja kifordítani a tövet a helyé-
ről, és tavasszal újból sok bimbót hoz.

A tavaszi ültetésű egynyári nö-
vények közül, az árvácska után erős 
napfénynek, melegnek kitett, köny-
nyen kiszáradó helyre választhatunk 
rózsameténget, szálviát vagy boj-
tocskát. Árnyékosabb helyre való a 
mindignyíló begónia, a vízifukszia, a 
lobélia és a ternye. Félárnyékos hely-
re akár muskátlit is ültethetünk, piros 
vagy fehér színben.

Nagyon jól mutatnak a sírokon a 
törpe növekedésű, színes lombú örök-
zöldek, fenyő- vagy borókafélé. A fejfa 
mellé – attól függően, hogy hány ha-

lott fekszik a sírban – egy, vagy több 
oszlopos termetű borókát is ültethe-
tünk.

A lombhullató fafajok közül vá-
laszthatjuk a japán juhart, valamint 
a csüngőlombú fajokat, így a csüngő 
kecskefüzet, csüngő vérbükköt, szomo-
rú díszalmát, szomorú eperfát, csüngő 
japánakácot vagy a csavart mogyorót.

Fontos, hogy visszafogottabb színe-
ket válasszunk, az ültetett növény ter-
mete kisebb legyen, ne uralkodjon el a 
síron. Úgy ültessük be a hantot, mint-
ha egy apró kert lenne.

Pap Edina
kertészmérnök
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szüleTés
akiknek örülünk

Bencsik Roland  
és Németh Henrietta  

leánya Anna Bogi

Németh Zoltán és Ágh Andrea  
leánya Kinga Mária

Firisz Tamás és Csirkovits Szilvia  
leánya Hanna

Szabó Ferenc és Kovács Edina  
fia Áron

Buthi Szilárd és Egyed Krisztina  
fia Benjamin

Hóman Gábor  
és Horváth Alexandra  

leánya Rebeka

Kovács László és Kiss Klaudia  
leánya Panka Lara

Kecskés Ádám és Tóth Szabina  
leánya Leonie

Őri Roland Tamás és Farkas Anikó  
fia Gergő

Vége a néhány hetes nyári szünetnek. Zajosabbá váltak a délutáni órák, 
megkezdődött a 2011–2012-es bajnoki évad. Női, illetve férfi kézilabdá-
saink évadkezdése – ahogy máskor is – szeptember végén indul.

Halálozás
akikTôl bÚcsÚzunk

Király Ágnes

Mátis Gyula

Mészáros Gyuláné

Nagy Lajosné

esküvô
akiknek GraTulálunk

Szabó Csaba  
és Farkas Brigitta

Csorba József  
és Őri Márta Mária

Nardai János  
és Tóth Nikoletta

Bognár Miklós  
és Németh Renáta

Skultéty Krisztián István  
és Hortobágyi Ágota

labdarÚGás

Felnőtt csapatunk július közepén 
kezdte meg a bajnoki évadra a felké-
szülést. Ugyan a bajnokság a korábbi 
évekhez képest később indult, viszont 
az MK mérkőzések – mivel országos 
főtáblára kerültünk – augusztus elején 
esedékessé váltak, Petőházán a 3:1-es 
győzelem azt eredményezte, hogy a 
legjobb 64 csapat közé kerültünk, vi-
szont a további menetelésünket a Sop-
roni VSE NB II-es csapata megállítot-
ta. A csapat vezetőedzője Elekes Zol-
tán helyett Varga József lett, aki nagy 
elánnal fogott munkához. E helyről is 
megköszönjük Elekes Zoltán munká-
ját és további sikeres edzősködést kí-
vánunk. 

A játékosállományból csupán ketten 
távoztak. Kutasi Gábor Tanakajdon, 
Varga Gergő Ausztriában folytatja pá-
lyafutását. Főleg az utóbbit sajnáljuk. 

Érkeztek: Tóth Jenő Celldömölk-
ről, Horváth Szilárd Jánosházáról, 
Molnár Milánt és Földvárszki Dávi-
dot a Haladástól kaptuk kölcsön egy 
évre. Mindkettő 20 év alatti.

Az eddigieknél keményebb edzés-
munka, illetve az edzőmeccsek jól 
szolgálták a bajnokságra történő felké-
szülést. Ennek ellenére a bajnoki rajt 
nem sikerült fényesen, hiszen az első 
három fordulóban vereséget szenved-
tünk. Bosszantó, hogy ebből két ve-
reség hazai környezetben volt (Kör-
mend, MTE 1904 csapataitól). Biza-
kodással várjuk a folytatást, az elvég-
zett munkának előbb-utóbb meg kell, 
hogy legyen az eredménye!

Elvárás a 9-11. hely megszerzése.
Ifjúsági csapatunk (U-19) játékos-

állománya 70%-ban kicserélődött. 

Többen túlkorossá váltak, mások épp 
emiatt klubot váltottak. Nehéz hely-
zetben volt a szakosztály, hiszen Rép-
celakon ebből az évjáratból nagyon 
kevés merítési lehetőség kínálkozott, 
ezért Ivánból, Csáfordjánosfáról, Be-
ledből kellett a keretet feltölteni. Ne-
kik még fel kell venni a bajnokság rit-
musát, az igazolt játékosok többsége 
tehetséges. 

A csapat vezetőedzője Tóth Zsolt 
lett, akinek feladata, hogy ezt a fia-
tal csapatot „összegyúrja”. A csapattól 
tisztes helytállást és nagyobb fegyel-
met várunk. 

Serdülő csapatunk (U-17) Csor-
ba János edző irányításával dolgozik. 
Sajnos három tehetséges játékos visz-
szament a Répcelaki SE-be, helyükre 
sikerült új játékosokat igazolni. A csa-
pat gerince maradt, így bízhatunk a si-
keres helytállásban. 

Ifjúsági és serdülő csapatunk to-
vábbra is az MLSZ által irányított 
bajnoki rendszerben szerepel. Annak 
ellenére van ez így, hogy több klub 
sem ért egyet ezzel a beosztással. Fel-
emeltük szavunkat, sajnos nem vet-
ték figyelembe javaslatunkat. Így 
továbbra is olyan csapatokkal kell 
felvennünk a küzdelmet, mint a 
Gyirmót, Győri ETO I. II., Pápa A, 
B , Illés Akadémia, Ajka stb., mely 
csapatok lehetőségei sokszorosak a 
mi csapatainknál. (Heti 5-8 edzést 
tartanak.)

U-13-as csapatunk továbbra is 
Csorba János edzővel dolgozik. A Me-
gyei Labdarúgó Szövetség által ki-
írt bajnoki szezonban 7 csapattal kell 
megmérkőzniük. A bajnoki szezon rö-
videsen elkezdődik.

a répcelaki se 
Hírei
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A Vas Megyei Közgyűlés és a Vas 
Megyei Sportigazgatóság Vas Megye 
Sportjáért kitüntetését Haraszthy Ist-
ván, a Répcelaki SE ügyvezető elnö-
ke vehette át. Haraszthy István több 
évtizede a megye egyik meghatározó 
sportvezetője. Korábban – 2 cikluson 
át – a Bögötei SE elnökeként Bögöte 
és környékének sportéletét szervez-
te, majd 2003-tól a Répcelaki SE el-

nökségi tagjaként fejtett ki aktív te-
vékenységet. 2007-től, mint ügyve-
zető elnök eredményesen és sikere-
sen irányítja a 3 szakosztályt működ-
tető egyesületet. Kimagasló koordiná-
ló tevékenységének és fáradhatatlansá-
gának is köszönhetően valósult meg az 
új, 4 sávos automata tekepálya, illetve 
a fedett lelátó.

A Vas Megyei Közgyűlés és a Vas 
Megyei Sportigazgatóság Vas Megye 
Lakosságának Sportjáért oklevél kitün-
tetésben részesítette Dr. Németh Kál-
mán polgármester urat. A polgármes-
ter úr – 1998-2008-ig az SE társadalmi 
elnöke – sportbaráti tevékenységével és 
az önkormányzat támogatásával példás 

módon segítette Répcelak sportjának 
fejlődését.

A Vas Megyei Közgyűlés és a Vas 
Megyei Sportigazgatóság Vas Megye 
Lakosságának Sportjáért oklevél ki-
tüntetésben részesítette Szarka Sán-
dort – 1975-1984-ig és 1997-2007-ig 
az SE ügyvezető elnöke –, aki Répcelak 
sportjának örökös krónikása. Sportúj-
ságírói tevékenységével országos, me-
gyei és helyi lapokban, kiadványok-
ban több évtizeden keresztül színesen 
és korrektül tájékoztatott.

A kitüntetetteknek szívből gratulá-
lunk!

Molnár Árpád
SE társadalmi elnöke

Örömünkre szolgál, hogy a 206 
fős fedett lelátó elkészült és szurko-
lóink birtokba vehették. A lelátót Dr. 
Varga Zoltán, a Vas Megyei Sport-
igazgatóság igazgatója adta át. Kö-
szöntőt mondott Kovács Ferenc, a 
Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Szitás 
Ferenc, Lég polgármestere. A szalagot 
Básthy Tamás országgyűlési képviselő 
és Szarka Zoltán répcelaki indíttatású 
olimpiai bajnok vágta át. A rendez-
vényt megtisztelte prof. Dr. Gadányi 
Károly, a Vas Megyei Labdarúgó Szö-
vetség elnöke, illetve a környék pol-
gármesterei.

Teke
Köztudott a Tisztelt Hírmondó 

olvasói előtt, hogy felnőtt és ifjúsági 
csapatunk is a legmagasabb osztály-
ba, a SZUPERLIGÁBA jutott. Ez 
már komoly kihívás mindkét csapat 
számára. Az elnökség bevállalta az ez-
zel járó többlet-költséget és zöld utat 
biztosított a SZUPERLIGÁBA való 
induláshoz.

Változások történtek a csapat ösz-
szetételében. Távozott: Brancsek Já-
nos Ausztria, ifj. Brancsek János 
Győrszol, Horváth Attila Gravitá-
ció. Bedi Gábor – reméljük csak rövid 
időre – szünetelteti aktív pályafutását. 

Érkezett: Lampert Péter Szolnok-
ról, Pete Sándor Ausztriából, Ritter 
Tamás Sopronból, ifj. Móricz Zoltán 
Uraiújfaluból, ifj. Horváth Péter Bá-
bolnáról. (Utóbbi 3 játékos ifjúsági 
korú)

Kiss Zsolt edző bízik a bennmara-
dásban, de dédelgetett álmai is van-
nak. A csapat két fordulón van túl. 
A felnőtt csapat mérlege egy vereség a 
tavalyi bajnok otthonában a ZTE-nél, 
egy döntetlen hazai pályán a jó erők-
ből álló BKV Előre ellen. Ifjúsági csa-
patunknak egy veresége, illetve egy 
győzelme van.

kézilabda
Női kézilabdacsapatunk a továb-

biakban a Vas Megyei Kézilabda Szö-
vetség által kiírt megyei bajnokság új 

rendszerében fog indulni. Néhány já-
tékos a leállás gondolatával foglalko-
zik, de bízunk abban, hogy közülük 
páran a folytatás mellett döntenek. 
Edző továbbra is Kiss Tímea.

A férfi kézilabdacsapatunk is bene-
vezett a Győr-Moson-Sopron megyei 
bajnokság NB III-as csoportjába. Ta-
kács Károly a továbbiakban más egye-
sületben folytatja pályafutását, pótlá-
sa nem lesz könnyű. A szakosztály ve-
zetése keresi az erősítés lehetőségét. 
A csapatot továbbra is Szabó József 
edző irányítja.

A júniusi Hírmondóban azt kér-
tem szurkolóinktól, hogy töltsék kel-
lemesen a nyarat és gyűjtsenek erőt a 
következő bajnoki évadra.

Most azt kérem, hogy a 2011-
2012-es bajnoki évadban is buzdítsák 
kedvenc csapatukat, csapataikat. Ta-
lálják meg a csapatok tagjaival a meg-
felelő összhangot, mert higgyék el az 
Önök támogatása elengedhetetlen a si-
kerhez.

Bízom abban, hogy ez a bajnoki 
évad sok sikert, örömöt hoz játékos-
nak, szurkolónak, vezetőnek egyaránt.

Továbbra is: HAJRÁ RÉPCELA-
KI SE!

Haraszthy István
ügyvezető elnök

sporTvezeTôink elisMerése
Örömmel tájékoztatjuk a város 
sportszerető közönségét, hogy a 
sportpálya fedett lelátójának ün-
nepélyes átadásakor többen is er-
kölcsi elismerésben részesültek.

a répcelaki se 
Hírei
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Sokat gondolkoztam a címen. Nem 
is a címben szereplő kifejezésen, ha-
nem azon, hogy milyen írásjegyet te-
gyek a végére. A kérdőjelet választot-
tam. Azt gondolom a település fejlő-
déséért legfőképpen felelős személy, a 
polgármester csak ezt az írásjelet teheti. 
Írhattam volna pontot is. Fejlődtünk. 
Igen ám, de ez egy vita nélküli meg-
állapítás. És ha sokan nem is így gon-
dolják? Tehettem volna felkiáltó jelet. 
Fejlődtünk! Ez nagyképűnek tűnik. És 
ha a többség nem így gondolja? Az egy 
szavas cím elé is tehetnék még jó egy-
pár kifejezést. Néhány lehetőség „so-
kat”, „látványosan” és amit azért nem 
hisznek el, de egy megoldás a „nem”is. 

Tehát Önökre bízom Kedves Rép-
celakiak a címet. A kérdőjel helyett ír-
janak, amit szívből gondolnak, és a cím 
elé is, amit helyesnek tartanak.

Ebben az írásban úgysem tudom 
meggyőzni Önöket, ha esetleg mást 
gondolnak, mint én. A cím természe-
tesen arról szól, hogy immár tíz éve, 
hogy Répcelak városi rangot kapott. 
Ezt az elismerést akkor 15 telepü-
lés kapta, három dunántúli, a többi a 
Duna másik oldaláról.

Az egy évtized alatt 1 milliárd 609 
millió forintot költöttünk fejlesztésre. 
Ennek a jelentős hányada, 48% pályá-
zati pénz volt. Az Európai Uniós tagsá-
got biztos, hogy sokféleképpen értéke-
lik az országban, itt Répcelakon is, de e 
támogatásnak köszönhető a főtér, azon 
belül a jelképpé vált szökőkút, a Luther 
szobor, a négysávos tekepálya, a felújí-

tott óvoda, lelátó a sporttelepen, és a 
Csánigi, Hunyadi és Aradi utcai víz-
rendezés.

Közben más pályázati lehetőségeket 
is igyekeztünk kihasználni. Így épült a 
műfüves pálya, jó pár utcában út és jár-
da. Saját erőnkből is fejlesztettünk. A 
„Köztestületi Tűzoltóság”, a „Mentőál-
lomás” arra szolgál, hogy a bajban gyor-
san kapjanak segítséget a répcelakiak és 
a környékbeliek. A Helytörténeti Mú-
zeum emléket állít a múltnak. Az újjá-
varázsolt evangélikus templom felújítá-
sát, és a katolikus templom építését is 
az Önök adóforintjaiból támogattuk. 
A fejlesztéseket még folytathatnám. Az 
elmúlt tíz év, különösen a 2008-2010-
es időszak az országban is óriási épít-
kezést hozott az önkormányzatok egy 
részénél, főleg a városoknál. Azonban 
ezek nagy része hitelből épült. Az ön-
kormányzati szféra tartozása most már 
jóval meghaladja az 1000 milliárdot. 
Mi hitel nélkül építkeztünk. 

Igen ám, de a városi lét, nemcsak 
az építést, a beruházást jelenti. Intéz-
ményeink magas színvonalú működése 
ugyancsak a városi közérzetet erősítik. 
Mi akkor is működtettünk bölcsődét, 
amikor máshol bezárták, és fontos-
nak tartottuk, hogy az iskolában önál-
ló művészeti oktatás legyen, az óvodá-
ban pedig csak a nagyvárosokban talál-
ható „sószoba”. 

Hogy állunk a polgári léttel, a ci-
vil kurázsival? Biztos már unják, hisz 
sokszor elmondtam, leírtam, de azért 
még egyszer: a répcelakiak a város cím 

előtt is felelőséggel gondolkodó és te-
vékenykedő igazi európai polgárok vol-
tak. Úgy, hogy a falusi szorgalom, köz-
vetlenség is jellemező volt rájuk. Sokan 
emlékeznek ugye! Mennyi sertést hiz-
laltak, mennyi tonna hagymát termel-
tek meg? Úgy, hogy közben dolgoztak 
a termelőszövetkezetben, a két nagy-
üzemben és máshol. 

Az egyesületi életünk fejlettsége mu-
tatja a civil élet működését. A legrégeb-
bit a Tűzoltó Egyesület, és a legújab-
bat a Répcelakért Egyesületet említem 
a sok közül. No meg a sportegyesületet, 
mert a sport a városi léthez hozzátarto-
zik. A bírálók tíz évvel ezelőtt is nagyra 
értékelték a település ilyen jellegű tevé-
kenységét.

Az egészségügyi ellátást többmilli-
ós, az alapellátásban nem kötelező mű-
szer beszerzésével segítettük. Vérvételre 
sem kell máshova menni.

Közben már hagyományossá vál-
tak a magas színvonalú őszi konferen-
ciák, a Répcelaki Fesztivál igazi ünnep 
a helybelieknek és fontos esemény a tá-
gabb környezet lakosságának is. Több 
könyv is jelent meg ez időszak alatt vá-
rosunkról. 

Befejezésül újból kérem, a cím kér-
dőjelét váltsák fel. A végén pont, felki-
áltó jel. Az elején pedig „sokat”, „látvá-
nyos” és a „nem” „alig”, és még további 
lehetőségek is vannak. Összesítést nem 
készítettünk. Habár a véleményük is-
mert a 2002, 2006 és a 2010-es önkor-
mányzati választások eredményeiből, 
amikor alig változott a város vezetése. 

Most is így gondolják?
Dr. Németh Kálmán

polgármester

fejlôdTünk?
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A várossá válás évében, 2011. szeptem-
berében, a Répcelaki Hírmondó különki-
adása köszöntötte az új város polgárait. A 
mindössze négy oldalas kiadvány címlapján 
bemutatta a velünk együtt városi rangot ka-
pott fiatal városokat. Belső oldalain Bokányi 
Kálmánné jegyző írásai tudósítottak a város-

2001-ben összesen három dunántúli 
település kapott városi rangot. Rajtunk 
kívül Tét és Nagybajom. Megkérdeztük 
e települések polgármestereit, hogy meg-
érte-e náluk városnak lenni. Foglalják 
össze röviden, vagy hangsúlyozzák a leg-
fontosabb változásokat településük éle-
tében ez alatt a tíz év alatt. 

Tét várossá nyilvánításának 10. évfor-
dulóját 2011 augusztusában ünnepeltük. A 
városi címet azonban nem adták ingyen, a 
siker azon múlott, hogy a kezdeményezés 
mögött létezett-e valódi elszántság és tenni 
akarás. Téten példamutató módon nyilvá-
nult meg ez az erő.

Közös fáradozások eredményeként szá-
mos fejlesztés, beruházás valósult meg. 
Ezek között a teljesség igénye nélkül a kö-
vetkezők: Tét közúthálózatának fejlesztése, 
okmányiroda, gyámhivatal és helytörténe-
ti múzeum kialakítása, új sport öltöző lét-
rehozása. Döntés született járóbeteg szakel-
látó központ megvalósításáról is. A kivite-
lezéséhez 814 millió vissza nem térítendő 
támogatást nyertünk a Társadalmi Infrast-
rukturális Operatív Program (TIOP) ke-
retében a Magyar Állam és Európai Unió 
finanszírozásában. Előzetes tervek szerint 
2012 január 1-vel nyitja meg várhatóan ka-
puit az 1500 m2-es Gyógyítóház. 

Tét volt vezetőinek előrelátását és böl-
csességét dícséri, hogy fejlesztési elképzelé-
seiket áthatotta a térségi szemlélet, és igye-
keztek olyan intézményeket fenntartani, 
olyan közszolgáltatásokat szervezni, me-
lyekkel a környező települések lakosainak 
életét is könnyebbé teszik. A körzeti föld-
hivatal, a kistérségi rendőrállomás a társu-
lási formában fenntartott általános isko-
la és óvoda, a több tízezer ember egészsé-

gének őrzése és fenntartása céljából ha-
marosan átadásra kerülő nagyberuházás a 
kistérségi Gyógyítóház mind ezt támaszt-
ják alá, és mind-mind jó példája a foko-
zott térségi szerep vállalásnak, városi lét-
nek. 

A környező vidékre gyakorolt pozitív 
hatás nem csupán e területeken tapasz-
talható. Az itt működő vállalkozások sok 
olyan embernek is munkát adnak, akik 
nem Téten élnek. Meghatározó jelentő-
séggel bír a közel 600 munkavállalót fog-
lalkoztató Sokoró Ipari és Kereskedelmi 
Kft., számos családnak, embernek bizto-
sít megélhetést 

A városi lét sajátja a pezsgő szellemi élet, 
a nagyszámú civil szerveződés sokszínű és 
szerteágazó tevékenysége. Tét erős kulturá-
lis hagyományokkal rendelkezik, évről-év-
re visszatérő, rangos eseményeknek ad ott-
hont, mint a Kisfaludy Napok, Fúvósfesz-
tiválok. Közel húsz civil szervezet aktivitá-
sa járul hozzá a település kulturális erejének 
gyarapításához. 

Tét közössége megérdemelte a városi 
címet. A várossá minősítés önmagában 
nem cél, hanem egy eszköz volt a tovább-
lépéshez. Az önkormányzat jelenleg is ko-
moly beruházást készít elő, egy közel 300 
milliós iskolai pályázatot, amelyre csaknem 
10 esztendőt várt a település. A városi stá-
tusz ugyanakkor a jövőben is megköveteli 
a térség iránti felelősségérzetet, a helyi fej-
lesztési feladatok végrehajtása mellett az fej-
lődés előmozdításában vállalt elkötelezett-
séget. Az elért eredmények feljogosítanak 
bennünket Tét lakóit, hogy bizalommal 
nézzünk a jövőbe. 

Dr. Kukorelli László
polgármester (Tét)

Abszolút megérte városnak lenni. A 
rang olyan motivációt jelentett nemcsak a 
település vezetése, de a civil szervezetek és 
a lakosság életében is, amely előmozdította 
Nagybajom fejlődését. A városi rang elnye-
rése óta sok nagyberuházás valósult meg te-
lepülésünkön. A civil szervezetek életében 
is kedvező változások történtek. Velük a vá-
ros sokkal gazdagabb. 

A legfontosabb fejlesztések a városi cím 
elnyerése óta:

- Műfüves labdarúgó pálya kialakítása
- Sportcsarnok építése
- Városháza felújítása
- Víztározó létesítése
- Sétány kialakítása
- Körforgalom kialakítása
- 61-es út, járda és kerékpárút fejlesztése
-  Óvoda teljes felújítása és bővítése, is-

kola felújítása
-  Városközpont funkcióbővítő város re-

ha bilitációja
A legnagyobb infrastrukturális hiányos-

ságot a szennyvízcsatorna-hálózat hiánya 
jelenti. A városi rang azonban ennek ki-
építésére nagyobb lehetőséget nyújt, hiszen 
EU-s irányelv, hogy a városokban 2015-ig 
ki kell építeni a hálózatot. Erre meg is van-
nak a támogatási lehetőségek. Jelenleg is 
azon dolgozunk, hogy megvalósítsuk a vár-
va várt beruházást. A fejlesztéstől fellendü-
lést remélünk, munkahelyet adó vállalkozá-
sok betelepülését várjuk. A termálfürdő fej-
lesztése jelenleg is zajlik, a nyitásra bízunk a 
csatornahálózat megvalósításában. 

Összességében a városi rang miheztartást 
ad, felelőssebbé tesz. A helyi gazdasági és tár-
sadalmi élet fellendülését várjuk tőle hosz-
szabb távon. Czeferner Józsefné 

polgármester (Nagybajom)

különkiadás

velünk eGYüTT Tízévesek

sá nyilvánítás állomásairól, és a városi rang 
gyakorlati jelentőségéről a közigazgatásban. 
A lap közölte a városavató részletes program-
ját, és önkormányzati képviselőket kérdezett 
meg arról például, hogy számított-e rá, hogy 
elsőre elnyerjük a városi címet, illetve hogy 
mit vár az új várostól. 
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Csak havonta egyszer vagyok itthon, 
mert messze élek. Nekem, mint távollé-
vőnek a városiasodás külső jegyei szembe-
tűnőbbek. Például a településközpont ki-
alakítása, a modern játszóterek, a színvo-
nalas, szép óvodaépület. A bővülő gyerek-
programok sokasága, például itt a könyv-
tárban, vagy a művelődési házban. Mi-
vel nem mindig jövünk haza kocsival, na-
gyon jó, hogy az IC megáll, és két óra alatt 
itthon lehetek. Tudomásom szerint ezt a 
város vezetőinek sikerült kiharcolnia, re-
mélem a továbbiakban is megmarad.

Németh Adél
óvodavezető (Budapest)

Az egészségügyben látok sok válto-
zást, a szakrendelések túlnyomó része 
helyileg igénybe vehető, és a mentőál-
lomás is ez alatt az idő alatt létesült.

Jó, hogy olyan programokat szer-
veznek, amelyek mind az idősek, mind 
a fiatalok kulturális igényeit kiszolgál-
ja. Örülök neki.  Németh László

nyugdíjas

Sokat fejlődött, elsősorban uniós 
pénzekből. De a két gyár – a sajtgyár és 
a Linde – sem kis pénzt hagy itt a vá-
rosnak. Azt hiányolom, hogy a munka-
hely kevés, és az Ipari Park ott áll gya-
korlatilag üresen.

András Gyula
nyugdíjas

Jól emlékszem arra a tanulmány-
ra, amelynek elkészítése megelőzte a 
várossá válási folyamatot. Abban hi-
ányosságként szerepelt, hogy a tele-
pülésnek nincs kellő vonzereje kultu-
rális téren. Amellett, hogy az infrast-
rukturális beruházások révén az el-
múlt évtizedben fokozatosan városia-
sodott Répcelak, szerintem mára már 
az is elmondható: egyre több kultu-
rális rendezvény csábítja a látogató-
kat, s lettek ismertek művészeti cso-
portok a régión túl is.

Simon Erzsébet
újságíró  

(Szombathely, Vas Népe)

MeGkérdezTük
Hogyan látod, hogyan látja répcelak  
elmúlt tíz évét?

jubileuMi kiadvánYok
Répcelak Város Önkormányzata a 

várossá nyilvánítás jubileuma alkalmából 
két kiadványt jelentetett meg. A turiszti-
kai leporello már a Répcelaki Fesztivál-
ra elkészült, városunk látnivalóira hívja 
fel a látogatók figyelmét. A második ki-
advány, amely a 10 éves város fejlesztéseit 
mutatja be képekben, szeptember elején 
valamennyi répcelaki családhoz eljutott.

eGYidôs  
a kisvárossal

Kovács Patrícia már negyedik osztá-
lyos tanuló a könyvtár Lapozgató prog-
ramsorozatára érkezett osztálytársaival. 
Mostanában nagy felhajtás van körü-
lötte, hiszen a főtér-átadó ünnepségen 
is ott lehetett a nagyok között, akik a 
nemzetiszínű szalag átvágásával jelké-
pesen átadták, illetve átvették Répcelak 
egyik legújabb, uniós pályázat segítsé-
gével kialakított létesítményét.

Patrícia, aki 2001. szeptember 11-
én a várossá nyilvánítási okirat aláírá-
sa után első kisvárosi polgárként szü-
letett, nagyon jó tanuló az iskolában. 
Mindenféle sportfoglalkozást kedvel, 
és osztályában ő a legjobb futó. A mű-
vészeti tagozaton képzőművészetet is 
tanul. Otthon szeret barkácsolni, vagy 
segít ünnepi díszbe öltöztetni az osz-
tályt.  Asztali díszt is szokott készíte-
ni osztályfőnöke asztalára. Öccse Péter 
másodikba jár. 

Arra a kérdésre, mi tetszik Répcela-
kon neki a legjobban, a szökőkút mel-
lett a Linde játszótér volt a válasz. 
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a jubileuMi 
TorTa 

• 250 tojásból készült

• 120 x 160 cm –es méretű

• körülbelül 50 kg súlyú 

• csokoládé ízesítésű

•  karamellvirágokkal és a 
város címerével díszített.

Készítője a répcelaki  
Király Cukrászat,  

Király Zoltán cukrászmester 
irányításával.

A jubileumi hétvége (szeptember 16-
17.) rendezvényeinek sorában nagy si-
kere volt a péntek esti Hooligans kon-
certnek. Közel kétezer répcelaki és kör-
nyékbeli élvezte a művelődési ház előt-

ti főtéren felállított színpadról szóló ze-
nét. Szombaton a polgármesteri város-
köszöntőt változatos programsorozat kö-
vette, melyek sorában nagy sikert aratott 
az Appril Project tánccsapatának dinami-

kus, mozgalmas előadása. Sorrendben: a 
Molnár Trió, SP, Benk Dénes, a Csendül 
a nóta előadói, és a Septeam együttes szó-
rakoztatták a közönséget, végül a nap 21 
órakor tűzijátékkal zárult. 

ünnepelTünk
Répcelak várossá nyilvánításának 

10. évfordulója alkalmából a képvise-
lő-testület 2011. szeptember 13-án ün-
nepi ülést tartott, amelyen részt vettek 
a régi tanácstagok, képviselők és bizott-
sági tagok is.

Másnap a testület a köztisztviselők-
nek és közalkalmazottaknak zenés est-
tel köszönte meg a város érdekében 
végzett kiváló munkát.
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