
KÖSZÖNET
Kedves Répcelakiak! 

Köszönöm kedves gyerekkori barátaim, 
általános iskolai osztálytársaim, akkori 
jó ismerőseim, kedves Vörösmarty utca-
iak…! A sort még bőven folytathatnám. 

Köszönöm, hogy az 1994-es válasz-
tások előtt már jó ideje arra gondoltak, 
hogy legyek polgármester, induljak a 
választáson. Az én baráti, ismeretsé-
gi köröm jelentős részének az volt az 
egyik fontos indoka, hogy végre le-
gyen Répcelakon egy olyan vezető, 
aki itt született, és születése óta itt is 
él. És természetesen az is, hogy meg is 
tud felelni a feladatnak. Az első érv-
vel nem azonosultam teljesen, viszont 
tény, hogy akkoriban és előtte és utána 
is a TSZ párttitkáron kívül nem volt 
olyan tanácsi, önkormányzati, üzemi, 
szövetkezeti első számú vezető, aki itt 
született és minden ide köti. Most már 
kívülem is van, a közvetlen munkatár-
sam. Persze a nem itt született vezetők 
túlnyomó többsége akkor is tehetséges 
volt, illetve tehetséges, és a reájuk bí-
zott közösség, gazdasági egység, szö-
vetkezet vezetésén kívül szívügyüknek 
tekintették, tekintik a települést is.

1994. decemberében, választások 
után valóban egy felfokozott hangu-

Mindent köszönök. 
Az akkori szavazóknak – azért még szerencse sokan élnek – azt, hogy 
1980-ben és 1985-ben szülőfalumban, Répcelakon tanácstagnak válasz-
tottak. Itt kaptam kedvet a település kisebb és nagyobb feladatainak meg-
ismerésére és intézésére.
Hálás vagyok, hogy tagja lehettem a rendszerváltás után az első képvi-
selő-testületnek. Ez a grémium is a település ügyeit intézte, de teljesen 
más formában, mint a tanács. Itt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke 
is voltam.

latban voltam. Egy kis túlzással, azóta 
is minden nap. Csak egy cél lebegett 
előttem: megfelelni az elvárásoknak.

Hálás vagyok azoknak, akik még 
további négy cikluson keresztül kiálltak 
mellettem, kopogtató céduláikkal tá-
mogattak vagy csak „egyszerűen” a fülke 
magányában rám szavaztak. Hála, hogy 
mindig nagy fölénnyel tudtam nyerni.

Elismeréssel tudok szólni azokról a 
polgármesterjelöltekről, akik a választá-
sokon vetélytársaim voltak, (nem ellen-
feleim) a voksolás után mindig korrek-
tül viselkedtek velem. Ha valaki nagyon 
ismeri az öt választás történetét, akkor 
azt gondolja, hogy 1998. évi megméret-
tetés után nem így volt. Hát, igaz! Azon-
ban maradjunk abban, hogy akkor is 
igyekezett korrekt lenni a vetélytársam. 

Elismerés azoknak, akik nem rám 
szavaztak, de mindig tudomásul vették 
az eredményt. 

Köszönet minden képviselő-tes-
tület minden tagjának. (Összesen 26 
képviselővel dolgoztam együtt). Velem 
egyik sem volt ellenséges, rosszindula-
tú. Mindenki a közös ügyet igyekezett 
szolgálni, ugyanúgy, mint a külső bi-
zottsági tagok. 

Fo
tó

: G
ar

as
 K

ál
m

án
Tartalom:
Önkormányzati hírek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2–3

Fájó szívvel búcsúzunk Horacsek Pali bácsitól  .  . 3

Önkormányzati választás  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4

Rendeletek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5–6

Beszélgetés Dr . Németh Kálmánnal,   .  .  .  .  .  . 7–8
a leköszönõ polgármesterrel

Együtt dolgoztunk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

A polgármester naplójából: Az irodalom  .  .  .  . 11

Régmúltunk fotóalbumaiból  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Pichlerné Kondra Katalin: Jelentés  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Tanévnyitó .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12

In memoriam Salamon Nándor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

Anyakönyvi hírek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

A Répcelaki SE hírei  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

Nyár a Rakurai Dojo életében  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

MOK programajánló .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Répcelaki események képekben .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Két alpolgármesterrel dolgoztam, 
mindegyik kiváló volt. Szeretik Répce-
lakot, értették dolgukat és nagyon szor-
galmasak voltak. Köszönet a két jegy-
zőnek, legközelebbi munkatársaimnak. 
Mindenben segítettek, a törvények be-
tartásánál pedig szigorúak voltak. Na-
gyon értették a feladatukat. 

(Folytatás a 2. oldalon) 
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TÖRTÉNELEM IS, TISZTELGÉS IS
1990-től a tanácsi rendszert fel-
váltotta az önkormányzati. Azóta 
Magyarországon, így természetesen 
Répce lakon is hatszor voltak önkor-
mányzati választások, ahol a válasz-
tópolgárok polgármestert és helyi 
képviselőket választottak. A közel-
múltban elkészült exkluzív kivitelben 
a hat testület tablója, melyek a Rép-
celaki Közös Önkormányzati Hiva-
tal folyosóján kerültek elhelyezésre. 
A tablókból kitűnik, hogy huszon-
négy év alatt 1990-től 2014-ig két 
polgármestert és összesen 27 képvi-
selőt választottak a répcelakiak, tehát 
nem volt nagy változás. A választó-
polgárok általában elégedettek voltak 
a testülettel. (Aki többször volt kép-
viselő, azt is egyszer számoltuk).

IGÉNYES KIADÁS
Látványos, figyelemfelkeltő, igényes 
prospektust jelentetett meg a képvise-
lő-testület Répcelakról. A kiadvány ké-
pekben mutatja be a települést, annak 
fejlődését. Három részre tagolódik. Az 
1945 előtti időszakra, a II. világhábo-
rútól a rendszerváltásig, és 1990-től 

napjainkig megvalósult fejlesztéseket, 
eseményeket mutatja be. Üzemek, 
egyesületek, intézmények, vendéglátó 
egységek stb. kaptak az anyagból és ter-
mészetesen a hozzánk látogatók. A rép-
celakiak is igényelhetnek a Répcelaki 
Közös Önkormányzati Hivatalban. 

ÚJ KÉPESLAPOK
Kétfajta képeslap is jelent meg az el-
múlt időszakban városunkról, amely 
már tartalmazza az elmúlt évek látvá-
nyosságait is (szökőkút, Luther szobor). 
A képeslapok Varsányi Anita papírbolt-
jában (Répcelak, Petőfi S. u.63/A/5.) 
szám alatt megvásárolhatók. 

ÚJBÓL RÉPCELAKON A 
KISTÉRSÉGI ÜNNEPSÉG

Immár hagyomány, hogy a Sárvár és 
Kistérsége Többcélú Kistérségi Társu-
lás közalkalmazottak napja alkalmából 
elismeréseket ad a térség polgárai kö-
zül azoknak, akik az elmúlt időszakban 
eredményesen dolgoztak. Hagyomány 
szerint az ünnepség Sárváron a várban 
volt. Tavaly viszont olyan döntés szü-
letett, hogy a Répcelaki Művelődési 
Otthon és Könyvtár épületében le-

ÖNKORMÁNYZATI 
HÍREK

gyen az ünnepség. A kistérség elnöksé-
ge nagyon elégedett volt a szervezéssel, 
a díszletekkel, a kísérő műsorral így az 
idén is nálunk került megrendezésre 
szeptember 27-én (szombat) délelőtt.

GRATULÁLUNK
Dr. Németh Kálmán polgármester ja-
vaslatára a Sárvár és Kistérsége Több-
célú Kistérségi Társulás az alábbi kivá-
lóan dolgozó répcelakiakat részesítette 
elismerésben: Sárvári Kistérségi Pol-
gárainak Szolgálatáért Díj: Kovácsné 
Őri Zsuzsanna titkársági főelőadó
Sárvári Kistérség Szociális Díj: Lász-
lóné Moór Lilla BIK intézményvezető
Sárvári Kistérségi Polgárainak Szolgá-
latáért Díj: Novákné Czuppon Teré-
zia pénzügyi főmunkatárs
Radó Kálmán Kistérségi Közéleti Díj: 
Winkler Krisztina főszerkesztő

JÁRDAFELÚJÍTÁS
Az idén augusztus és a szeptember 
a járdafelújításokról is szól. Ebben 
az időszakban kerültek felújításra az 
Úttörő utcában, a Bem utca páros 
oldalán, a Jókai utcában (Rákóczi u. 
és a Jókai utca közti rész), valamint 
az Avar utca egy kisebb szakaszán a 
járdák. A munkákra közbeszerzési el-
járást írt ki az önkormányzat. A nyer-
tes a vépi Geomé Kft (a cég még nem 
dolgozott nálunk), az össz bekerülési 
költség: 22.664.826,-Ft.

(Folytatás a 3. oldalról)
Hálával tartozom a Polgármesteri 

Hivatal dolgozóinak, akik szakszerűen 
és ügyfélbarát módon végezték feladatu-
kat, így nagyban segítették munkámat. 
Minden osztályt említhetnék külön, de 
a titkárság mindenkori dolgozóit, azaz 
legközelebbi munkatársaimat szabad le-
gyen külön is kiemelni. Magától érthe-
tően ők ismertek legjobban, és mindig 
készségesek voltak hozzám, ügyfelekkel, 
polgárokkal. Ez a következő választáson 
már fél sikert jelentett.

Elismerésemet fejezem ki volt és 
jelenlegi intézményvezetőknek, akik 
kiválóan irányították a rájuk bízott 
közösséget, és hála minden közalkal-
mazottnak is. Az önkormányzat szer-
vezetében egy kicsi, de nagyon fontos 
csapat a karbantartók, közmunkások. 

Tudták, hogy nagyon sok múlik rajtuk, 
hogy miként néz ki Répcelak, ezen ke-
resztül ítélik meg a polgármestert is.

Az egyesületek, alapítványok, azaz a 
civil kurázsi elengedhetetlen része egy 
településnek. Mindegyik keményen a 
saját érdekeit képviselte, de ezzel fejlő-
dött az egyesülete, így a település is. 

Meghatározó gazdasági egységeink 
vezetőivel (Linde Gáz Magyarország 
Zrt., Liss Kft, Pannontej Zrt. Répcelak 
és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft, Répcelak és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, nagyobb kft-k) igazi munka-
kapcsolatom volt. Egy évben egyszer 
közösen is leültünk átbeszélni a város 
és a gazdálkodó egységek kapcsolatát. 

A két egyház mindenkori vezetőivel 
illetve lelkészeivel, plébánosaival a jó 
ügyet szolgáló viszonyom volt. 

Legutolsónak hagytam, ami a leg-
elejére kívánkozott. Lehet, hogy itt nem 
is illik említeni, de mégis megteszem. 
A feleségem egyetlen egy döntésembe 
nem szólt bele, „csak” arra vigyázott, 
hogy méltó legyek a fontos beosztá-
somhoz. Amikor mentem a hivatalba, 
ha otthon volt, mindig a kapuig kísért. 
Búcsúzáskor az arcára rá volt írva: Kál-
mán csak becsülettel. Nagyon jóleső 
érzés fogna el, ha Ön kedves olvasó azt 
gondolja, ezt megfogadtam. 

És még egy utolsó!
Nagy örömet okozott a rengeteg rép-

celaki, akik biztattak, őszintén biztattak 
a folytatásra. Megbántam-e, hogy nem 
hallgattam rájuk? Hát… ?

Kedves Répcelakiak! 
Minden jót kívánok: 
 Dr. Németh Kálmán
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RONGÁLÓK VIGYÁZZANAK
A város 12 pontján építünk ki térfigyelő 
kamerát. A figyelt területeket a rendőr-
séggel egyeztettük. A Répcelaki Közös 
Önkormányzati Hivatalban elhelyezett 
számítógépes rendszeren az esetleges ron-
gálások elkövetői azonosíthatóak. A ki-
építés költsége 4.627.032 Ft, a kivitelező 
Mesteri-Zs Kft. A befejezés határideje 
október eleje. Rongálók, randalírozók 
figyelem. Innentől mindent látunk, il-
letve látnak a térfigyelő kamerák. 

MINDENKI KERESZTJE
Augusztus 20-án került sor a „Minden-
ki keresztje” avatásra a répcelaki teme-
tőben. Avatóbeszédet mondott dr. Ga-
lántai György a Sárvári Járási Hivatal 
vezetője. A beruházást méltatta Dr. Né-
meth Kálmán polgármester. Mint köz-
tudott LEADER támogatással épült. 
A pályázaton közel 10 millió forintot 
nyert a Nyitott Tér Kulturális Közhasz-
nú Egyesület, amelyet az önkormányzat 
kért fel, hogy pályázzon. Tudniillik csak 
az egyesület tudta visszaigényelni az 
áfát. Az elnyert támogatáson kívül a vá-
ros további 3 millió forintot biztosított. 

ISKOLAI KONYHA FELÚJÍTÁSA
51 millió Ft-os költséggel teljesen meg-
újult az iskolakonyha. Az iskolai ét-
keztetés feladata törvényi rendelkezés 
alapján annál az önkormányzatnál ma-
radt, amelyiknek a területén fekszik a 
konyha. Így az üzemeltetés a répcelaki 
önkormányzat kötelessége. A hivatalos 
átadás augusztus 29-én volt. A beru-
házást méltatta Mérgesné Stampf Ildi-
kó településüzemeltetési és beruházási 
csoportvezető. A polgármester külön is 
megköszönte Mérgesné Stampf Ildikó-
nak és Fülöp Ildikó óvodavezetőnek a 
felújításban végzett munkájukat.

ÚJABB SIKERES LEADER 
PÁLYÁZAT

Répcelak Város Önkormányzata Beled 
városával közösen pályázott. Az ipari 
parkban útépítésre és magasfeszültségű 
hálózat fejlesztésére nyert 13 millió Ft-
ot. Beled település saját területén végez 
fejlesztéseket. 

ÚJABB KORMÁNYZATI 
TÁMOGATÁS

A Petőfi utca páratlan oldalán kerékpár-
út építésére 100%-os támogatást nyert 
az önkormányzat. A beruházás vár-
hatóan jövő év június 30-ig készül el. 
Köszönjük a döntéshozóknak az újabb 
pozitív döntést. 

KORMÁNYABLAK KIHELYEZETT 
ÜGYFÉLFOGADÁSA

A Járási Építésügyi Hivatal munkatársa, 
a Járási Gyámhivatal gyámügyi ügyin-
tézője és a Törzshivatal Okmányirodai 
Osztályának (egyben a Kor mány ablak 
Osztálynak is) a vezetője ügyfélfoga-
dást tart minden hónap második kedd-
jén 9-12 óra között. Az ügyfélfogadás 
konkrét időpontjai a második félévben: 
2014. október 14., 2014. november 
11., 2014. december 9.

BÍRÓSÁG ELÕTT A TETTES
Mint köztudott szilveszter éjszakáján az 
Ady utcában lévő díszoszlopokat meg-
rongálták. A rendőrség rövid idő alatt 
azonosította az elkövetőket. Az okozott 
kár 377.190,-Ft. Az eljáró hatóság a kár 
nagysága miatt nem elégedett meg csak a 
kár megfizetésével, hanem bíróságra adta 
az ügyet. A tárgyalás szeptemberben volt. 
Súlyos ítéletre számíthat az elkövető.

A RÉPCELAKI SAJT OLCSÓ 
RÉPCELAKON

Hosszú tárgyalások után – amelyet Dr. 
Németh Kálmán polgármester kezde-
ményezett – megegyezés született, hogy 
Répcelakon a lila áruházban, valamint 
a Vörösmarty utca elején lévő „ÁFÉSZ 
boltban” rendkívül kedvezményesen 
kapható a dobozos Medve sajtok min-
den fajtája, valamint a tömb Karaván 
sajt (amely természetesen kisebb meny-
nyiségben is vásárolható).

ÚJBÓL A 
BEVÁSÁRLÓKÖZPONTOKRÓL

Répcelaki Hírmondó 2013. szep-
temberi számában (Még mindig nem 
címmel) megírtuk, hogy Dr. Németh 
Kálmán polgármester levélben keres-
te meg, (de sok üzletvezetővel szemé-
lyesen is tárgyalt) az ismert üzletlán-
cok vezetőit és figyelmükbe ajánlotta 
Répcelakot, mint olyan várost, mely-
nek vonzáskörzetével együtt közel 
10 ezer ember él, hogy létesítsenek 
bevásárló központot. Ezt az elmúlt 
két évtizedben többször is megtette. 
A Penny Market, Spar, Aldi, Tesco, 
Lidl vezetői kaptak most levelet. 
A válasz mindenhonnan megérkezett 
és az volt, hogy ismerik Répcelakot, 
de egyelőre a kis lakosságszám miatt 
az üzleti elképzeléseiknek nem felel 
meg. Azért jegyezzük meg, mert az 
önkormányzati választás előtt szűk 
körben újból felvetődött ez a kérdés. 
Úgy látszik ők nem olvasták a Rép-
celaki Hírmondó idézett számát. Az 
elmúlt két évtizedben a város vezetői 
sokat dolgoztak ezen, de az üzlet-
láncok ekkora nagyságú településen 
sehol nincsenek az országban. Kivé-
ve talán a nagy üdülőhelyeken, ahol 
május-szeptember között többszörö-
sére nő a lakosság és a vendégsereg. 
További kilátásainkat sajnos nem 
erősíti az az egyébként örvendetes 
hír, hogy 2016 októberében meg-
épül a városunkat elkerülő út. 

FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK HORACSEK PALI BÁCSITÓL

Elhunyt Horacsek Pál, aki 1952-1955 között a Vas Megyei Tejipari Egyesület 
igazgatója, majd a Répcelaki Sajtgyár üzemvezetője volt.
1957 és 1980 között (nyugdíjazásáig) a Vas Megyei Tejipari Vállalathoz tartozó 
Répcelaki Sajtgyár üzemvezetője volt. Tevékenysége alatt a sajtgyár sokat fejlődött, 
több száz Répcelakon és a környéken élő embernek adott biztos megélhetést. Jel-
lemző volt az is, hogy sok répcelaki család minden munkavállalója itt dolgozott.
Becsületes, tisztességes vezető volt, kiváló kollektívákat hozott össze, és munká-
jában nagyon odafigyelt a vezetőtársaira és a dolgozók véleményére. Munkássága 
idején számos fejlesztés valósult meg, így például: anyag és termékcsomagoló, 
porító üzem, dobozgyártó üzem létesítése, szennyvíztisztító építése, tejbeszállítás 
korszerűsítése. Aktívan részt vett a település közéletében.
Répcelak Város Képviselő-testülete a 2014. májusi testületi ülésén úgy döntött, 
hogy „Répcelak Városért Díszoklevél” elismerésben részesíti. A Répcelaki Fesz-
tivál alatt tartott átadási ünnepségen már nem tudott részt venni. Pali bácsi és a 
város vezetői is bíztak, hogy személyes találkozáskor tudják átadni az elismerést, 
de sajnos ez már nem tudott létrejönni. A város polgármestere, alpolgármestere 
és jegyzője, halála után adták át leányának, Némethné Horacsek Katalinnak az 
elismerést. Pali bácsi volt Répcelak legidősebb polgára.



ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 
2014. szeptember 12.
Tisztelt Választópolgárok! 
2014. október 12-én, vasárnap kerül 
sor az általános önkormányzati vá-
lasztásra. A szavazóhelyiségek reggel 6 
órától este 7 óráig állnak rendelkezés-
re. Szavazni csak személyesen lehet. 
A hatályos jogszabályi rendelkezések 
alapján a most megválasztott képvi-
selők és polgármester 4 év helyett 5 
évre kapnak megbízást. Répcelakon 
a képviselő-testület létszáma 6 fő, így 
érvényesen szavazni a szavazólapon 
legfeljebb 6 jelöltre lehet. A szavazat 
azonban akkor is érvényes, ha a le-
hetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. 
Képviselők azok a jelöltek lesznek, 
akik a megválasztható képviselők 
száma szerint a legtöbb érvényes sza-
vazatot kapják, tehát nincs érvényes-
ségi küszöb. A polgármester választás 
esetén csak egy jelöltre lehet szavazni. 
A megyei közgyűlés tagjait listán vá-
lasztják, a választópolgár egy listára 
szavazhat.

Polgármester- és képviselőjelöltek: 
A Répcelaki Helyi Választási Bizott-
ság polgármester jelöltként, valamint 
egyéni listás képviselő jelöltként az 
alábbi személyek nyilvántartásba véte-
léről döntött. Az itt feltüntetett sor-
rend egyben a szavazólapon való meg-
jelenés sorrendjét is jelenti.

Polgármesterjelöltek:
1. Pálla Péter független jelölt
2.  Szabó József MAGYAR SZOCIA-

LISTA PÁRT jelöltje
3. Őri Csaba Dénes független jelölt

Képviselőjelöltek:
1. Verasztó János független jelölt
2. Pálla Péter független jelölt
3. Biró József független jelölt
4.  Horváth Csaba FIDESZ-MAGYAR 

POLGÁRI SZÖVETSÉG jelöltje
5.  Szabó József MAGYAR SZOCIA-

LISTA PÁRT jelöltje
6. Dr. Dömötör János független jelölt

7. Galambosi Gábor független jelölt
8. Soós Ferenc független jelölt
9.  Szalainé Kutasi Ildikó független je-

lölt
10. Boros András független jelölt
11.Varga Sándor független jelölt

Ha az egyéni lista jelöltjét polgár-
mesternek megválasztották az egyéni 
listáról törölni kell és helyébe a követ-
kező legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

Szavazókörök: 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a te-
lepülésen az országgyűlési választással 
megegyezően három szavazókör mű-
ködik, melyek az alábbiak:
001.  szavazókör Répcelaki Művelődési 

Otthon és Könyvtár (kisterem), 
Répcelak, Bartók Béla u. 55.

002.  szavazókör általános iskola, Rép-
celak, József Attila u. 20.

003.  szavazókör Répcelaki Művelődé-
si Otthon és Könyvtár (házasság-
kötő terem), Répcelak, Bartók 
Béla u. 55. 

Szavazással kapcsolatos általános 
tudnivalók: A választópolgár akkor 
jogosult szavazni, ha a személyazo-
nosságát és lakcímét megfelelően iga-
zolja az alábbi igazolványok valame-
lyikével:
–  Lakcímet vagy személyi azonosítót 

tartalmazó érvényes személyazono-
sító igazolvánnyal (azaz a régi típusú 
személyi igazolvány),

–  A lakcímigazolvány mellett a kártya 
formátumú személyazonosító iga-
zolvány, útlevél vagy 2001. január 
1-jét követően kiállított kártyafor-
mátumú vezetői engedély. 

A személyazonosság és a lakcím el-
lenőrzése után a választópolgár 
megkapja a jelenlétében lepecsételt 
szavazólapokat, melyek átvételét a 
névjegyzék aláírásával igazolja. Min-
den választópolgár három szavazóla-
pot kap: egyiken a polgármesterre, 
másikon a képviselő-testület tagjaira, 

a harmadikon pedig a megyei köz-
gyűlés tagjaira szavaz. Érvényesen 
szavazni a jelölt, illetve a lista neve 
melletti körbe tollal írt két, egy-
mást metsző vonallal lehet (+ vagy 
X). A szavazólapot a választópolgár 
borítékba helyezi, majd az urnába 
dobja. Ha a választópolgár elrontja 
a szavazólap kitöltését és ezt még a 
szavazólap urnába dobása előtt jelzi, 
a bizottság a rontott szavazólapot egy 
alkalommal kicseréli. Amennyiben 
a választópolgár mozgásában akadá-
lyozott (egészségi állapota vagy fo-
gyatékossága miatt), úgy a szavazást 
megelőzően a hivatalban, a szavazás 
napján 15 óráig írásban kérhet moz-
góurnát a szavazatszámláló bizott-
ságtól. A kérelmet személyesen vagy 
meghatalmazott útján lehet előter-
jeszteni, a meghatalmazást köz-vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratba 
kell foglalni. 

A helyhatósági választások során he-
lyi választási bizottság is működik, 
tagjai: 
Hozbor Imre – Répcelak, Vízmű u. 5.
Király Jánosné – Répcelak, Bem u. 31.
Takács Katalin – Répcelak, Zrínyi u. 8.

Póttagok:
Kremán Zsoltné – Répcelak, Hunyadi 
u. 21.
Dallos Krisztina – Répcelak, Jókai u. 
30.

Amennyiben az önkormányzati 
választással kapcsolatosan bármilyen 
egyéb kérdése merül fel, forduljon a 
Helyi Választási Irodához a 95/370-
101-es telefonszámon vagy hívja 
a Választási Információs Szolgálat 
70/513-4613-as számát. A repcelak.
hu oldalon az Önkormányzati Válasz-
tások menüpont alatt folyamatosan 
frissülő információk találhatók.

 dr. Kiss Julianna,  
HVI vezető

4 RÉPCELAKI Hírmondó



Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) 
bekezdésében és 143. § (3) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján 
rendeletben állapíthatja meg a köz-
területek elnevezésének, valamint el-
nevezésük megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és házszám-megállapí-
tás szabályait.
A szabályok értelmében: 
1. Répcelak város belterületén és a 
külterületi lakott helyen a közterü-
leteket el kell nevezni. A külterületi 
egyéb közterületeket elnevezéssel le-
het ellátni. A mezőgazdasági célú és 
lakónépességet nem érintő dűlőutakat 
nem szükséges elnevezni. Az elneve-
zett közterület természetes folytatá-
saként nyíló új útszakasz külön elne-
vezési eljárás nélkül a már elnevezett 
közterület nevét veszi fel. A közterü-

A 2013. január 1-jén hatályba lépett 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (továbbiakban: Hulladék tv.) 
gyökeresen átalakította a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás rendjét. 
A képviselő-testület által elfogadott 
23/2002. (XII.20.) önkormányzati 
rendelet már nem felel meg a jelenleg 
hatályos jogszabályi feltételeknek, ezért 
volt szükséges annak átdolgozása.
Az új önkormányzati rendelet célja, 
hogy eleget tegyen a szabályozási kö-
telezettségnek.
A helyi rendelet megállapítja és rendezi:
1. a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás tartalmát, a közszolgáltatási te-
rület határait, valamint a hulladékgaz-
dálkodási tevékenységet, 
2. a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás ellátásának rendjét és módját, a 

RENDELETEK
Rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabá-
lyairól

A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló 13/2014 (VIII.29.) önkormány-
zati rendelete

Külterületi ingatlant – közterületi el-
nevezés hiányában – helyrajzi szám-
mal kell jelölni.
Az ingatlanok számozására arab számo-
kat kell használni. Kisegítő jelzésként 
alátöréssel a magyar ABC ékezet nélkü-
li betűi vagy arab számok is alkalmaz-
hatóak. A házszámozást új utca esetén 
a telekalakítás elrendelésével (engedé-
lyezésével) egyidejűleg kell elvégezni. 
A házszámozást a magasabb rendű 
közút irányából kell megkezdeni. Be-
felé haladó irányt kövesse és az utca 
jobb oldalán a páros, a bal oldalán a 
páratlan házszámok legyenek. A csak 
egy oldalon beépíthető közterület 
házszám-megállapítása 1-től kezdődő-
en folyamatosan is történhet. Sarok-
telek esetében csak annak az oldalnak 
kell házszámot megállapítani, ame-
lyen a gyalogos közlekedésre alkalmas 
kapubejárat van. Egy közterületre nyí-
ló több ingatlan azonos számmal nem 
jelölhető.
A már megállapított házszámok meg-
változtatására csak indokolt esetben, 
olyan rendezetlen állapot megszünte-
tése érdekében kerülhet sor, amely az 
ingatlanok azonosítását akadályozzák.

let elnevezése előtagként a közterület 
nevéből, és utótagként a közterület 
jellegére utaló meghatározásból (út, 
utca, tér, köz, sor stb.) áll. 
Közterületet személyről, tárgyról, 
állatról, növényről, történelmi ese-
ményről, földrajzi névről vagy foga-
lomról lehet elnevezni. A személyről 
történő elnevezés során törekedni kell 
arra, hogy az elnevezés olyan személy-
nek állítson emléket, aki
a) a társadalmi élet bármely területén 
kimagasló érdemeket szerzett és
b) élete, munkássága valamely módon 
kötődik a településhez.
A közterületek elnevezésénél figye-
lemmel kell lenni a helyi kulturális, 
természeti vagy történelmi értékekre, 
sajátosságokra, a magyar nyelvhelyes-
ség követelményeire, továbbá arra, 
hogy az elnevezés közérthető legyen.
2. A névvel ellátott közterületeken az 
ingatlanokat házszámmal kell ellátni. 

közszolgáltató és az ingatlanhasználó 
ezzel összefüggő jogait és kötelezettsé-
geit, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés egyes tartal-
mi elemeit;
3. a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás igénybevételének módját és felté-
teleit;
4. az ingatlanhasználót terhelő, mi-
niszteri rendeletben nem szabályozott 
díjfizetési kötelezettséget, megfizeté-
sének rendjét, az esetleges kedvezmé-
nyek, továbbá a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ingatlanhasználó kéré-
sére történő szüneteltetésének eseteit;
5. az üdülőingatlanok esetében végzett 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás-
ra vonatkozó részletes szabályokat;
6. a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatással összefüggő személyes adatok (a 

természetes személyazonosító adatok, 
valamint a lakcím) kezelésére vonatko-
zó rendelkezéseket.
A Hulladék tv. felhatalmazást adott a 
képviselő-testületnek, hogy rendelet-
ben állapítsa meg a következőket:
1. a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás ellátásának és igénybevételének 
szabályait
2. az elkülönített hulladékgyűjtésre 
vonatkozó részletes szabályokat;
3. a közterület tisztán tartására vonat-
kozó részletes szabályokat;
4. a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási díjra vonatkozó miniszteri ren-
deletben nem szabályozott díjalkalma-
zási és díjfizetési feltételeket.
A rendelettervezet nem tér ki külön az 
intézményekre, vállalkozásokra mivel a 
Hulladék tv. szerint ők is ingatlanhasz-
nálónak minősülnek. A rendelet 2015. 
január 1-jétől lép életbe. 

(Folytatás a 6. oldalon) 

520. évfolyam 3. szám 2014. szeptember



Az önkormányzat a rendezési tervének 
VII. számú módosítását készítteti az 
alábbi területeken:
1. A Gip-009 jelű iparterületi övezet a 
091/6 hrsz.-ú a Linde Gáz Zrt. tulajdo-
nában lévő ingatlan iparterület határáig 
történő bővítésével, valamint a tervezett 
Ipari Parkot megközelítő út és a 087 
hrsz.-ú ingatlan közötti 096/2 hrsz.-ú 
szintén a Linde Gáz Zrt. tulajdonában 
lévő útterület Gip-009 jelű ipari övezetbe 
történő átsorolása 
2. A rendezési terv módosítása során a Lin-
de Gáz Magyarország Zrt. képviselői bevo-
násával keresi a lehetőséget az ipari terület 
működéséből adódó zajkibocsátások előírt 
határértékeinek a betarthatóságához. 
3. Répcelak, Dózsa Gy. u. 355/1 hrsz.-ú 
közúti besorolású ingatlan falusias lakóö-
vezetbe történő csatolása 
4. A Linde lakótelepi tárolóépületek mel-
letti út kiszabályozásának felülvizsgálata 
5. A Répcelak 0140/57 hrsz.-ú ingatlan-
ból a természetben ki nem alakított Köu-
003 övezeti besorolású 22,0 m szabályozá-
si szélességű útterület áthelyezi a rendezési 

terv módosítása során az útügyi hatóságok 
előírásainak a figyelembevételével.
6. Az Aradi utca É-i oldalán jelenleg be-
építetlen terület besorolását falusias lakóte-
rületről zöldterületi besorolásra módosítja.
7. A Répcelak Százszorszép óvoda Arany 
J. utca felőli bejárata előtti parkoló terü-
letet Köu-003 jelű övezetbe sorolja.
8. A 728/1 hrsz.-ú ÁFÉSZ COOP bolt 
Gksz-006 jelű övezethatárát módosítja a 
jelenlegi járda területéig. 
9. A Népkert területének zöldterületi 
övezeti besorolását kiterjeszti az iskola 
176 hrsz.-ú kertjére.
10. A 930 hrsz.-ú a Vízmű terület besoro-
lása módosul különleges területre – beépí-
tésre szánt terület, max 20 % beépítéssel. 
A területen elhelyezhető a ivóvíz keze-
léssel kapcsolatos épületek, építmények, 
valamint a működéshez szükséges mér-
tékben gépház (iroda és szociális helyisé-
gekkel), garázs, műhely, raktár épületek.
11. A Hunyadi utca mögött lévő 0151/35 
hrsz.-ú ingatlan besorolása zöldterület ját-
szótér, pihenőpark, díszpark rendeltetésű 
övezetbe.
12. A 732 hrsz.-ú Pannontej Zrt. ingatla-
nából a települési szennyvíztisztító terüle-
tének és útjának leválasztása RKÖH

Rendezési terv módosítása

(Folytatás a 7. oldalról)
KÖZLEMÉNY

A Központi Statisztikai Hivatal a 
KSH Elnöke által engedélyezett 
2014. évi adatgyűjtési program 
szerint önkéntes adatszolgáltatá-
son alapuló felmérést hajt végre. Az 
Európai lakossági egészségfelmérés 
(ELEF2014) ötévenkénti végrehaj-
tását az Európai Parlament és Tanács 
1338/2008/EK rendelete írja elő 
az Európai Unió tagállamai számá-
ra. A nemzetközi összehasonlítást is 
lehetővé tévő adatfelvétel Magyar-
országon 2014. szeptember 15-től 
december 15-ig tart, célja a lakosság 
egészségi állapotának, életmódjának 
és az egészségügyi szolgáltatásokkal 
való elégedettségének vizsgálata. Ezek 
az információk – az uniós adatszol-
gáltatási kötelezettségünk teljesítésén 
túl – hozzájárulhatnak az egészségpo-
litikai intézkedések meghozatalához 
és az egészségügyi ellátórendszer mi-
nőségének javításához. A válaszadó 
személyeket, az ország 532 településé-
ről összesen 9479 főt, véletlen minta-
vétellel választottuk ki. A felvételben 
részt vevők névre szóló értesítő levelet 
kapnak, majd a KSH összeírója a fent 
jelzett időszakban felkeresi őket. Az 
adatgyűjtést végrehajtó kérdezők hi-
vatalos igazolvánnyal rendelkeznek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel: 

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) 

Honlap www.ksh.hu/elef

E-mail cím elef@ksh.hu

Telefonszám 06-1-487-4427 (H-Cs: 
8-16 óra; P: 8-14 óra)

Az adatokat bizalmasan kezeljük, 
kizárólag statisztikai célra, összesítve, 
egyedi azonosítás lehetőségét kizáró-
an használjuk fel, pontosan követve 
a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény, valamint az Információs ön-
rendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény előírásait. A felmérésből 
származó összesített eredmények a 
nyilvánosság számára is hozzáférhe-
tővé válnak, az első adatközlésekre 
várhatóan 2015 tavaszán kerül sor. 
Az együttműködők értékes válaszait 
apró ajándékkal köszönjük meg.
Szombathely, 2014. szeptember 3.
A kérdezőbiztos Novák Ernőné 12 rép-
celaki címet keres fel.

RECEPTAJÁNLÓ
Ananászos sajtkrémmel 
töltött csirkemell tekercs
Hozzávalók: 20 dkg natúr Medve 
tömlős sajt, 4 db csirkemell filé, 10 dkg 
ananászbefőtt, 1 db pritamin paprika, 
1 cs. petrezselyemzöld, 10 dkg liszt, 
3 db tojás, 20 dkg zsemlemorzsa, olaj, 
őrölt fehér bors, só.
A csirkemell filéket fólia alatt kiverjük, 
sóval, borssal ízesítjük és félretesszük. 
A natúr tömlős sajtot kis kockákra vágott 
ananásszal, paprikával és finomra vágott 
petrezselyemzölddel összekeverjük. Az 
ananászos sajtkrémmel a csirkemell fi-
léket megkenjük, felgöngyöljük és hús-
tűvel megtűzzük. Lisztbe, felvert tojásba 
és zsemlemorzsába forgatjuk. Bő, forró 
olajban aranysárgára sütjük, majd a hús-
tűket eltávolítjuk.Burgonyapürével és 
margarinon párolt zöldségekkel tálaljuk.

Recept forrás: Unger Károly: Sajtoskönyv. 
– [H. n.]: Magyar Könyvklub [é. n.]. – 
120. p.

Szilvamix
Hozzávalók: 250 g érett szilva, vagy 
sárgabarack, 200 ml víz, 175 g natúr 
joghurt, 2 evőkanál rum, 2 evőkanál 
porcukor.
A kimagozott szilvát a vízben feltesszük 
főni, rövid ideig forraljuk. Alaposan 
összeturmixoljuk, szűrőn átszűrjük. 
Az átszűrt szilvalevet összekeverjük a 
többi hozzávalóval, hűtőben lehűtjük. 
Habszifonban a szokásos módon habo-
sítjuk. Tálalás előtt pár erőteljes moz-
dulattal rázzuk össze a szifon tartalmát.
Recept forrás: Németh Orsolya: Habkreá-
ciók. – [Répcelak]: LISS Kft., 2005, – 62. p.
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Miért nem indul az őszi önkormány-
zati választáskor polgármesterjelölt-
ként, hisz jelenlegi sok hasonló korú 
városvezető megméretteti magát?

Ennek különös a története. Leg-
alábbis számomra. Tavaly ősszel elhatá-
roztam, hogy befejezem. A város lakos-
ságát tájékoztattam is, hogy december 
31-ig bejelentem további szándékomat. 
Viszont decemberben rengetegen felhív-
tak, személyesen is kértek, hogy tovább 
folytassam a munkát, nagyon bíznak 
bennem. Szinte nem volt olyan alka-
lom, ha a városban jártam, hogy valaki 
ne állított volna meg. Közel negyven 
éve vagyok vezető, talán szerénytelen-
ség mondanom, ismerem az embereket. 
Lehet, hogy egy-kettő udvariasságból 
tette, de a zöme valóban ragaszkodott 
hozzám. Emiatt olyan bejelentést tet-
tem – elnézést kérve a Kedves Répcel-
akiaktól, – hogy a végső döntésemet 
2014. június 30-ig hozom meg.

A fél év alatt alaposan átgondoltam 
mindent. Az utolsó másfél hónapban 
pedig különösen.
Amelyek miatt úgy gondoltam, hogy in-
dulok, azok többek között a következők 
voltak:
–  Az elmúlt 20 évben nem volt sikerte-

len Répcelak.
–  Tapasztalatommal, az önkormányzati 

világban szerzett ismertségem, isme-
retem alapján tudok segíteni tovább-
ra is Répcelaknak.

–  Kiváló a kapcsolatom a meghatáro-
zó üzemeink és vállalkozásaink ve-
zetőivel.

–  A képviselő-testület az elmúlt 20 év-
ben nyugodt légkörben dolgozott, a 
répcelakiak jelentős része ezt nekem 
tulajdonítja. Szerintem azért sokkal 
árnyaltabb a kép.

–  A korom, a 63 év egymagában nem 
zárja ki az indulás lehetőségét. Sőt a 
bölcs, megfontolt döntésekhez talán 
ez az időszak a legalkalmasabb. Sok-
szor eszembe jut egy 10.000 lakosú 
Budapest melletti település polgár-

BESZÉLGETÉS DR. NÉMETH KÁLMÁNNAL, 
A LEKÖSZÖNÕ POLGÁRMESTERREL

mestere, akit jól ismerek, elmúlt 75 
éves és közel ötven éve megszakítás 
nélkül tanácselnök és polgármester. 
És most is indul a választáson.

–  Jó a kapcsolatom a város lakosságá-
val, születésem óta itt élek.

–  És, hát egy számomra nagyon fon-
tos érv, hogy kimondottan szeretem 
a polgármesteri munkát. Számomra 
ez nem egy nehéz munka, hanem egy 
szép feladat volt.

Az érvek, hogy hagyjam abban a 
munkát, többek között a következők 
voltak:
–  63 év elég nagy idő, a mostani törvé-

nyek alapján el tudok menni nyug-
díjba. Igaz, hogy már 2006- ban és 
2010- ben is volt erre lehetőség kor-
kedvezmény miatt.

–  20 év után nem árt, ha váltás van 
egy település vezetésében, hátha az új 
vezető frissítést hoz. Erre volt példa, 
de ellenpélda is bőven akad. Ugyanis 
nagyon sikeresek azok a polgármeste-
rek és településeik zöme, akik a rend-
szerváltás óta, (tehát 24 éve) ugyanaz 
a településvezető.

–  Voltak az egészségemmel is problé-
mák, habár éppen a bejelentésem 
előtt egy nappal egy komoly vizsgálat 
nagyon jó eredményt hozott és sze-
rencsére ezt erősítette meg azóta to-
vábbi két diagnózis is.

–  Feleségem, aki nekem az életben csak 
jó tanácsokat adott, inkább amellett 
volt, hogy fejezzem be. Természete-
sen a döntést teljesen rám bízta, és ha 
a folytatás lehetősége mellett határo-
zok, teljesen támogatott volna.

A bejelentés előtti éjszakán még 
nem tudtam, hogy mit fogok nyilat-
kozni. Itt a reggel és újból átgondoltam 
mindent. 49,9 % érv szólt az indulás 
mellett és 50,1 % ahhoz, hogy nem. 
Felvettem a telefont, hívtam a Rép-
ce TV munkatársát, kértem írja be a 
képújságba, nem folytatom. Rá fél órá-
ra már jelentkezett egy választópolgár, 
hogy változtassam meg a véleménye-

met, a tv-ből vetessem ki, ami benne 
van. Utána aztán nagyon sokan. Két 
óra múlva újból átgondoltam az ér-
veket és ellenérveket. Érdekes, akkor 
meg 55 %-ban az jött ki, hogy mini-
mum egy ciklusban még maradjak, ha 
megválasztanak. A távozás mellett csak 
45 % szólt. Hogy miként számoltam 
előtte? Igaz, matematikából nem vol-
tak nagyon jó osztályzataim. De nem 
hívtam a Répce TV-t. Elhatározásom 
végleges.

Húsz év, öt ciklus nem kevés idő. 
Milyen eseményekre, eredményekre 
a legbüszkébb?

Amire a legbüszkébb vagyok, az 
lehet, hogy a répcelakiak zömének, az 
újságolvasónak nem is tűnt fel. Pedig 
azért dolgoztam a legtöbbet és reggel 
munkába indulás előtt mindig azt ál-
lítottam legfontosabb célomnak. Ez 
pedig az, hogy a répcelaki polgárok a 
polgármesterrel, képviselő-testülettel 
mindig beszélő viszonyban legyenek. 
Nálunk nem voltak korrupciós ügyek, 
fegyelmezetten végeztük munkánkat, a 
fejlesztési beruházásainkat a közbeszer-
zési törvénynél is szigorúbban pályáz-
tattuk meg. Sokszor felvetették nagy ta-
pasztalattal rendelkező munkatársaim, 
képviselő-testületi tagok, hogy emeljük 
azokat az összeghatárokat, amelynél a 
polgármester egyedül dönthet, vagy a 
legközelebbi illetékesekkel együtt. Hisz 
így gyorsabb az ügyintézés. Mindig azt 
mondtam: nem!

Persze ezen kívül nagyon büsz-
ke vagyok a fejlesztésekre. A teljesség 
igénye nélkül néhány: Még az előző 
polgármester indította a csatorna- és 
a szennyvízrendszer kialakítást, a be-
fejezés a polgármesterségem alatt volt. 
A rákötési lehetőséget ingyenesen 
biztosítottuk a lakosságnak. Erre Ma-
gyarországon tudomásom szerint azó-
ta sem volt példa. Még tevékenységem 
első éveiben építettünk egy szilárd hul-
ladékgyűjtőt. 

(Folytatás a 8. oldalon) 
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(Folytatás a 7. oldalról) 
A húsz év alatt szinte minden ut-

cánk új aszfaltréteget kapott és több 10 
millió Ft-ot költöttünk járdaépítésre 
és felújításra. 1999-ben megépült az 
Egészségház, amelyre különösen büsz-
ke vagyok. Állandóan korszerűsítet-
tük az intézményeinket. Az iskola új 
ablakokat és teljes hőszigetelt külsőt 
kapott és itt műfüves pálya is épült, a 
városi cím elnyerése után bővítettük a 
Polgármesteri Hivatalt. Kialakítottuk a 
Bölcsőde és Idősek Klubja intézményt 
és korszerűsítettük a művelődési ház és 
könyvtár épületét, ezen belül a könyv-
tár alapterületét duplájára növeltük.

A 2007-től induló EU-s támogatá-
sokat igyekeztünk maximálisan kihasz-
nálni.
Hat nagy projektet említek:
–  Az elmúlt ciklusban fejeződött be a 

Százszorszép Óvoda fejlesztése.
–  A mostani ciklusban adtuk át váro-

sunk új főterét. Ez volt Répcelak ta-
lán legnagyobb beruházása.

–  Három utcában belvízrendezést haj-
tottunk végre.

–  200 fős lelátót építettünk a focipályán.
–  Augusztus 20-án adtuk át a főleg 

LEADER azaz EU-s pénzből épült 
„Mindenki Keresztjét” a temetőben.

–  „Répcelaki Egészségiránytű” címmel 
elnyert pályázatunkon hozzájárultunk 
városunk lakosságának egészségéhez. 

Ezek az EU-s pénzből és saját erő-
ből magvalósult fejlesztések mintegy 
800 millió Ft-ba kerültek és több mint 
75% EU-s támogatás.

A polgármesterségem alatt levő fej-
lesztések meghaladták a 4 milliárd Ft-ot.

Az építési beruházásokon kívül is 
sokat léptünk előre. A teljesség igé-
nye nélkül itt is néhány:
–  1997-ben megkezdte adását a Répce 

Televízió.
–  Polgármesterségem elején jelent meg 

a Répcelaki Hírmondó.
–  5 könyvet adtunk ki Répcelakról.
–  Természetesen Répcelak város honlap-

ja is elérhető az érdeklődők számára.
–  Répcelakot virágos városnak is emle-

getik, évente mintegy 30 ezer virágot 
ültetünk ki, és több száz cserje díszíti 
közterületeinket.

Nagyon büszkék vagyunk egyesü-
leteinkre, alapítványainkra, amelyek 
a civil élet minden területét felölelik. 
Legrégebbi a tűzoltók egyesülete, majd 
a sport és horgász egyesület követi őket 
időrendi sorrendben. A polgárőrség és 
a gazdakör már a rendszerváltás után 
alakult. Vannak olyan szervezeteink, 
amelyek nem egyesületi keretek kö-
zött működnek, hanem a művelődési 
házban, katolikus egyház, evangélikus 
gyülekezet keretein belül színesítik a 
város életét. Egyre több helyre hívják a 
Nyugdíjas Klub énekkarát, az Ümmö-
gő Együttest, a Gyöngy Kórust, a Ka-
tolikus Énekkart és a Vekker Együttest.

Rendkívül jó kapcsolat alakult ki 
az evangélikus és a katolikus egyház-
zal. Anyagilag is támogattuk a katoli-
kus templom építését és az evangélikus 
templom felújítását. Minden ciklusban 
további fejlesztésekre is adunk pénzt.

Nagyon jó kapcsolat alakult ki 
meghatározó gazdasági egységeink ve-
zetőivel.

Mindenképpen külön szólnék a vá-
rosi cím elnyeréséről, amely 2001-ben 
történt, első próbálkozásra sikerült. Ez 
további lehetőséget adott a fejlődésnek. 
Okmányiroda létesült, sok pályázatnál 
csak városok indulhattak, nagyobb 
publicitást kapott Répcelak.

A városi cím inspirálta a Nyitott 
Tér Közhasznú Kulturális Egyesület 
létrejöttét, így a város egy kulturális 
központ is lett. Ugyancsak ez a tény ve-
zetett részben a Répcelakért Közhasznú 
Egyesület megalakulásához.

Az elmúlt húsz év alatt Répcelak köz-
biztonságában alapvető haladást tud-
tunk elérni. Már megválasztásom előtt 
is működött rendőrőrs Répcelakon, az 
épületét 2011-ben EU-s pénzből telje-
sen felújítottuk. Mentőállomás 2002-
ben kezdte meg működését. A Répcela-
ki Önkormányzati Tűzoltóság 6 főállású 
tűzoltóval 2006 végétől szolgálja a város 
és környékének biztonságát.

Orvosainknak 20 millió Ft-ot meg-
haladó összegben vásároltunk speciális 
műszereket.

Rendeletet alkottunk a „Répcelak 
Város Díszpolgára” és „Répcelak Váro-
sért Díszoklevél” cím adományozására.

Voltak-e kudarcai, volt-e olyan, 
amit másképp csinálna?

Alapvető kudarcok nem értek, ki-
sebb csalódások igen. Illetve egy nagy 
is. Polgármesterségem alatt arra töre-
kedtem, hogy Répcelaknak ne legyen 
adóssága. Sosem gondoltam volna, 
hogy lesz olyan kormánya az ország-
nak, aki a felvett adósságot, függetlenül 
attól, hogy az kevés forrás miatt vagy 
luxusépítkezések, nem megfelelő gaz-
dálkodás okán keletkezett, elengedi és 
az ország lakosságával –a tisztelt olvasó-
val is – fogja megfizettetni. Alapvetően 
nem csinálnék másképp semmit, rész-
letkérdésekben egy vezetőnek mindig 
van fejlődni valója.

Nyugdíjazása után mivel foglal-
kozik?

Nagy kertem van és sok gyümölcs-
fám, ami sok dolgot adott volna eddig 
is. Most lesz rá időm. Szüleim emlékére 
(tudniillik már őnekik is voltak) strasszer 
galambokkal foglalkozom. Nagyon sze-
retek olvasni. Főleg magyar írók regénye-
it, elbeszéléseit, verseket. Az elmúlt húsz 
évben ezt eléggé elhanyagoltam. Most 
bepótolom. Minden nap elolvasom egy 
magyar költő versét, és egy magyar re-
gényből legalább 15 oldalt. Ezeket már 
megfogadtam, hogy az idén július 1-jétől 
megteszem, amikor bejelentettem, hogy 
visszavonulok. Hát eddig nem sokra ju-
tottam. A versekkel nem vagyok annyira 
lemaradva. Tegnap épp Babits Mihály 
Hazám című versét olvastam. Micsoda 
szép gondolatok: 

„ Oly hazáról álmodtam én hajdan, 
mely nem ismert se kardot, se vámot
s mint maga a lélek, oszthatatlan.”
Az elbeszélések közül: Krúdy Gyula: 

A vörös postakocsi című művét kezdtem 
olvasni. Még csak a 71. oldalon járok. Ez 
alig több mint egy oldal naponta.

Nagy szerelmese vagyok az irodal-
mi emlékhelyeknek. Régebben sok 
helyre elmentünk feleségemmel. Ha 
lesz egészségünk, ezt tovább folytatjuk. 
Már több mint 100 irodalmi helyről 
van prospektusom. A Polgármesterek 
Vas Megyéért Egyesület alelnöke va-
gyok. Itt is akad majd feladat. 

Köszönöm az  interjút, tartalmas és 
aktív éveket kívánok! Szórádi Enikő
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Testvértelepülési szerződés ünnepélyes aláírása 1996

Millenniumi zászló átadása Áder Jánossal, az országgyűlés elnökével 2000

Mentőállomás-avató Dr. Puskás Tivadarral, a szombathelyi mentőállomás vezetőjével 2002

Dr. Németh Kálmán választási gyűlése 2006

Tíz éves város Répcelak - Az ünnepi torta felszelése  2011

Egészségház ünnepélyes átadása Markó Péterrel, a Vas Megyei Önkormányzat elnökével 1999

Répcelak város – oklevélátvétel Dr. Dávid Ibolya igazságügyi minisztertől 2001

Szili Katalin – az országgyűlés elnöke – látogatása 2004

A Linde játszótér avatása 2007

Főtéravató dr. Kiss Péter országgyűlési képviselővel és a Vas Megyei Önk. elnökével  2011
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Pusztai Miklós 
képviselő (1994-2002)
Dr. Németh Kálmán polgármester úr-
ral 12 éven át dolgoztunk Répce lakért. 
Az utolsó tanácsban tanácstagként, 
majd 8 éven keresztül önkormányzati 
képviselőként. 
A két ciklusban a képviselő-testület 
hasznos viták mellett nagyrészt Rép-
celakot előre vivő döntéseket hozott. 
Kívánok a megújuló képviselő-testü-
letnek aktív, jó munkát. A pihenni té-
rőknek további erőt, egészséget. 

Varga Jenő 
alpolgármester (1990-2010)
Dr. Németh Kálmán polgármesterrel 
negyed századon keresztül dolgoztam 
együtt tanácstagként, önkormányza-
ti képviselőként, alpolgármesterként. 
Munkáját céltudatos, mindig a tele-
pülés érdekében, az elfogadott éves, 
illetve ciklusra meghatározott tervek-
nek megfelelően végezte. 
A fő célkitűzések végrehajtása során 
egyetértettünk mindenben, részlet-
kérdésekben természetesen voltak 
kisebb véleményeltérések, ezeket 
kompromisszumkészen mindig meg-
beszéltük, rendeztük. Örülök, hogy 
vele és a mindenkori testülettel és a 
hivatali dolgozókkal maradandót tud-
tunk alkotni Répcelakon.

Bokányi Kálmánné 
ny. címzetes főjegyző
Az együtt ledolgozott közel húsz év 
alatt jó emberi és munkakapcsolat ala-
kult ki közöttünk. Közeli munkatár-
saként azt láttam, hogy polgármesteri 
feladatának ellátása során elsődlegesen 
Répcelak mindenkori érdekeit tartot-
ta szem előtt. 
Vezetőként mindig értékelte és elis-
merte a jól elvégzett munkát. Jóle-
ső érzés számomra, hogy vele együtt 
lehettem tevékeny részese Répcelak 
várossá válásának és elismerésre méltó 
fejlődésének.

Szabó József 
alpolgármester (2010-), 
képviselő (1990-1994, 1998-2010)
Egy izgalmas történelmi korszakban, 
a rendszerváltás kezdetén ismertem 
meg a Kálmánt. Együtt lettünk tagjai 
az első önkormányzatnak 1990-ben. 
Harcos lokálpatrióta, Répcelakért ke-
ményen dolgozó ember. Irányításával 
településünk nagyívű fejlődési korsza-
kát élte. 
Minden baráti, munkatársi mélta-
tásnál többet mond, hogy Répcelak 
polgárai ötször választották meg nagy 
többséggel polgármesternek, és egy 
politikusnál ez a legnagyobb érték-
mérő...

Dr. Dömötör János 
képviselő (1994-)
Az elmúlt 20 év testületi munkájá-
ban azt tartom a legnagyszerűbbnek, 
hogy élen a polgármesterrel – pártál-
lástól és lelkiismereti hovatartozástól 
függetlenül – a képviselők úgy tud-
tak együtt dolgozni, hogy az mindig 
előbbre vitte Répcelak ügyét. Amint 
egy-egy képviselő-testületi ülés elkez-
dődött, onnantól fogva a résztvevők 
csak egyetlen dologra koncentráltak: a 

település jól felfogott érdekére, s nem 
a parttalan vitákra.
Azt gondolom, hogy ennek a jövőben 
is így kell lennie!

Horváth Csaba 
képviselő (2002-)
A leköszönő polgármester úrral 12 
éven keresztül, három önkormányzati 
ciklusban dolgoztam együtt. 
A Vas Megyei Közgyűlés tagjai is vol-
tunk 2006 és 2010 között. Bár a poli-
tikai palettán nem azonos oldalon ál-
lunk, mégis bátran mondhatom, hogy 
munka- és személyes kapcsolatunk 
korrekt és gyümölcsöző volt.
Döntéseinkben mindketten a répcela-
ki emberek javát igyekeztünk szolgál-
ni. Polgármester úr további életéhez jó 
egészséget kívánok!

Pálla Péter 
képviselő (2006-)
Polgármester úrral mindig korrekt 
volt a kapcsolatom. Kellően kemény-
fejű ahhoz, hogy az elképzeléseit vég-
hez vigye. 20 éven keresztül a városért 
és a répcelakiakért dolgozott. Beírta 
magát Répcelak történelmébe. Jó pi-
henést, jó egészséget kívánok!

Szalai Szabolcs 
képviselő (2002-2010)
Polgármester úrral 12 éven át dol-
gozhattam együtt mint képviselő. 
Korrekt, baráti kapcsolat alakult ki 
közöttünk. Sokszor kérte ki a vélemé-
nyemet bizonyos dolgokban. Ilyenkor 
nagyon jó négyszemközti beszélgeté-
sek alakultak ki a különböző témákkal 
kapcsolatban. Segítőkész embernek is-
mertem meg. Nagyon sokat tett Rép-
celak fejlődéséért.
Az elkövetkezendő évekhez sok-sok 
pihenést és jó egészséget kívánok 
neki!

EGYÜTT DOLGOZTUNK

FOTÓK
A 9. oldal fotói kettő kivételével 

Garas Kálmán munkái.

A két kivétel:
Hollósy Dávid: Linde játszótér 

avatása 2007, és ismeretlen fotós 
Testvértelepülési szerződés ünne-

pélyes aláírása 1996



Több mint 45 évvel ezelőtt történt, s 
mint ahogy az elmúlt évtizedekben, 
még most is eszembe jut az eset. Gim-
náziumi tanulmányaimat helyben, 
Répcelakon végeztem és az egyik ta-
nárnő, (a nevét már nem tudom), talán 
egy vagy másfél évig volt oktatónk, va-
lószínű, hogy éppen az osztályfőnökö-
met helyettesítette, és az egyik órán az 
olvasásról volt szó. Egyszer csak megje-
gyezte, hogy őszerinte melyikünk nem 
olvas könyvet meg verset. Négyünknek 
említette a nevét, és mind a négyen pa-
rasztszülők gyermekei voltunk. Rajtam 
kívül még egy répcelakit, – aki sajnos 
néhány év után tragikusan elhunyt- és 
egy csánigit, egy vasegerszegit. Olvas-
tam irodalmat és nagyon rosszul esett 
a tanárnő véleménye. Akkor azt feltéte-
leztem, hogy azért mondta ránk, mert 
mi parasztszülők gyermekei voltunk. 
A parasztember véleményem szerint az 

A polgármester naplójából

AZ IRODALOM

Több mint 45 évvel ezelőtt történt – mint ahogy az elmúlt évtizedekben – 
még most is eszembe jut az eset.

egyik legokosabb ember volt. Mennyi 
mindent kellett ismernie egy parasz-
tembernek: a növénytermesztést, az 
állattenyésztést, a kerti munkákat, az 
időjárást és a haszonállatok viselkedé-
sét. A sort még folytathatnám. Amúgy 
édesapám újságolvasó ember volt, egy 
országos napilap is járt neki. A renge-
teg munkája mellett szinte mindent 
elolvasott. Különösen szerette a napi-
lap szombati számában megjelenő Szép 
Szó mellékletet, amely az irodalommal 
foglalkozott, verseket, elbeszéléseket 
közölt. A szerzők között olyan óriások 
voltak, mint Szabó Pál, Veres Péter, Ta-
mási Áron és Illyés Gyula. 
Talán azon az eseten kívül még 3-4 al-
kalommal tartott ilyen beszélgetős órát 
a tanárnő és igyekeztem mindig jelent-
kezni és felelni. Egyszer megjegyezte – 
talán politikai témáról volt szó,- hogy 
milyen tájékozott vagyok. Azt mond- Pichlerné Kondra Katalin: 

JELENTÉS
Halk-puhán sárgult falevél száll,
itt van az ősz már, elmúlt a nyár.
Bús citerahangján tücsök zenél,
Szeptember apó vajon mit remél?

Mit hoz Október, nem tudhatja,
a jövőn mereng és azt kutatja
mit rejtett vékája alá November,
milyen szánon érkezik December?

Hólepte jégen, vagy sáros szekéren?
Nem tudni még, de a pincékben
legyen eleség hosszú időkre,
Április, Május is kapjon belőle.

Legyen bora annak, ki asztalt terít,
mert rosszidőben az, jókedvre derít
és felmelegít, ha fázunk nagyon,
mikor kinézünk a dermedt ablakon.

2014. szeptember

tam neki, hogy édesapámtól tanultam, 
aki parasztember és a politikában is 
jártas, nagyon szereti az irodalmat és 
a történelmet. Ő egy nagy tudású pa-
rasztember - mondtam a tanárnőnek. 
Semmit nem szólt rá, de éreztem, hogy 
elpirult, elgondolkozott. Ez a történet 
általában eszembe jut, amikor könyvet 
olvasok vagy ha könyvtárban vagyok. 
Sajnos az elmúlt két évtizedben egyre 
kevesebb könyvet olvasok és kevesebbet 
vagyok könyvtárban. Szomorú, hogy 
az országos tendencia is ez. Most be 
fogom pótolni. Október 12-e után lesz 
rá időm. Az elhatározásomban, hogy 
nem indulok polgármesterjelöltként a 
rengeteg indok közül az volt az egyik, 
hogy több idő jut olvasásra, amely talán 
0,5 %-ot nyomott a latban. A sok érv és 
ellenérv mellett éppen, hogy csak elbil-
lent a mérleg nyelve az ismert döntésem 
oldalára. 
Lehet, ha nem szeretném ennyire az 
irodalmat most a választási gyűlésem 
beszédét írnám? Dr. Németh Kálmán

polgármester

Régmúltunk fotóalbumaiból

Képeslaprészlet: Hangya Szövetkezet (ma gazdabolt) az 1900-as évek elején. A képeslap Pálla Péter tulajdona. 
Köszönjük, hogy felhasználhattuk!
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A Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és AMI tanévnyitóján Apáczai Csere János, a magyar nevelésügy ki-
emelkedő személyiségétől hangzottak el „Az iskola fölöttébb szükséges voltáról” szóló mondatok. Az újtól való 
félelem leküzdésében Móra Ferenc idézete is segít. Most is az Úr nevében kezdjük az új tanévet! Az iskola minden 
„lakójának” mindnyájunknak tanulnunk kell „A tanulás gyökerei keserűek, de gyümölcsei édesek” (ókori bölcse-
lő, Szókratész). Nyári élményeink szerint „a hegyek azért vannak, hogy megmásszuk őket.” Kollégáimmal mindent 
elkövetünk, hogy a nagy osztálylétszámok ellenére is jól „megmásszák a nagy hegyet” nebulóink. 

TANÉVNYITÓ

higiéniai feltételekről gondoskodni. 
Diákjainknak is kötelességük lenne a 
közvetlen környezetük rendben tartá-
sa. A benti cipőknek is „felettébb szük-
séges volta” van. 
Művészeti tagozatosaink /zenei és kép-
zőművészeti/ száma 68 fő-re emelke-
dett. Zongora, szintetizátor (szolfézs) 
és ütős tagozat van. A művelődési ház-
zal közösen iskolásainknak bábszínhá-
zat és színházat szervezünk. A „Nyitott 
Tér” kiállítás-megnyitóin továbbra is 
bemutatkoznak tehetséges „zenészeink, 
ifjú festőink.”

Büszkék vagyunk arra, hogy a lezárt 
tanévben a tankerület összes iskolája 
közül a mi iskolánk magatartás-szor-
galom átlaga volt a legjobb. Mégis 
vannak olyan diákjaink, akik neve-
letlenségükkel folyamatosan próbára 
teszik türelmünket. Folyamatosan, de 
szeptemberben különösen odafigye-
lünk arra, hogy iskolásaink viselkedése, 
fegyelmezettsége megfeleljen elvárása-
inknak. pl. köszönjenek tisztességesen 
és hangosan az iskola összes dolgozó-
jának és az iskolánkba betérőknek. Öl-
tözetük, kinézetük koruknak megfelelő 
és kifogásolhatatlan legyen!
Iskolai dolgozóink száma 43 fő, peda-
gógusoké 35 fő. Osztályaink száma 14, 
a tanulóké 356 fő. Visszaérkező kollégá-
ink Prikler Judit, Tanda Ibolya, Sümegi 
Éva, Szabó Szilvia és Sulyok Györgyné. 
Új tanárunk Zámbóné Kálmán Judit, 
áttanító tanár Némethné Kondor Ilo-
na. Tanulóink magaviseletükkel, tanu-
láshoz való pozitív hozzáállásukkal se-
gítsék új nevelőik munkáját is! 
Tárgyi feltételeink nem változtak jó 
irányban. A WC-k állapota sem meg-
felelő, így nem tudunk az alapvető 

„…ha szíved-lelked csüggedni érzed – hallgass Reá, s mitől se félj!...” /Móra Ferenc/

A tanév rendjét, az ennek megfelelő 
időszerű tudnivalókat az irodalmi sze-
melvényekkel együtt olvashatják az is-
kolát látogatók. A Közösségi teremben 
továbbra is szeretnénk rendhagyó órá-
kat, kiállításokat tartani, ahol a szülők 
is megmutatkozhatnak, mint „példát-
lan példaképeink”.
Iskolai pályázataink is azt segítik, hogy 
gyerekeink minőségi munkájához az 
alapvető anyagi feltételek meglegye-
nek. Megfelelő érdeklődés esetén sze-
retettel várnánk a családokat közös 
együttlétekre, játékos programokra. 
Intézményünk másik arculata: a sport. 
Az eddigi gazdag kínálat mellett lehe-
tőséget biztosítunk kézilabda foglal-
kozások megtartására is. Igény szerint 
felmérjük az önköltséges alapon lova-
golásra jelentkezőket. Örömmel ven-
nénk, ha diákjaink nemzeti tudatuk, 
és hagyományaink erősítésére nagyobb 
létszámban járnának néptáncra. Tanu-
lóinknak színes programokat kínálnak 
az osztályfőnökök, a szakkörök, diák-
önkormányzatunk, munkaközössége-
ink (alsós-, fejlesztő-, öko-, művészeti). 
 Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna
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HALÁLOZÁS
AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Födő Béla
Kovács Lajos

Németh Zoltán

ESKÜVÔ
AKIKNEK GRATULÁLUNK

Barsi Katalin és Vörös Péter
Biczó Ildikó és Németh Tamás

Lónai Bettina és Csercsics Vince
Mezei Andrea és Szalai Szabolcs

Sipos Tünde és Sipos László

SZÜLETÉS
AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Ambrus Zsolt és Ágh Alexandra  
fia Zsolt

Kövesi Gábor és Nagy Nóra  
leánya Dóra

Novák László és Budai Renáta  
fia Bence

Mészáros Zoltán és Varga Brigitta Viktória  
leánya Szonja

Kulcsár Tamás és Bernáth Hajnalka  
leánya Hanna Kincső

Szalay Róbert és Horváth Zsanett  
leánya Gréta

Vörös Péter és Barsi Katalin  
fia Péter Gergő

ANYAKÖNYVI HÍREK

RÉPCELAKI KIFESTÕ
Aigner Géza plébános ötlete nyomán 
Jagadics Mónikának köszönhető az a 
14 rajzból álló kifestő, amely kisváro-
sunkat a gyerekek számára hozza köze-
lebbé. A kiszinezhető rajzok természeti 
és tárgyi értékeket, jelképeket, azaz te-
lepülésünket egyedivé tevő jellemzőket 
mutatnak be. Jagadics Mónika Répcel-
ak kulturális életének egyre meghatáro-

zóbb egyénisége. Többször volt a Répce 
Galéria vendége, máig emlékezetesek 
Klimt-adaptációi. Kislánya megszületé-
séig a művház Képzőművész Körének 
volt a vezetője. A kisfestő rajzai a Ka-
tolikus Egyházközség menüpontja alól 
tölthetők le, a repcelak.hu internetes 
oldalon belül. Az ötlethez is és a kivite-
lezéshez is gratulálunk!  -csé-
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1935. december 10-én született Táp-
szentmiklóson. 1950–1954 között a 
győri tanítóképzőre járt, majd a szegedi 
Pedagógiai Főiskola rajz–földrajz szakán 
kapott diplomát 1957-ben. Ezt követő-
en 1972-ig Pápán és Győrben tanított 
különböző iskolákban. Az 1970-es évek-
ben posztgraduális képzésen muzeoló-
gusi és esztétikai tanulmányokat foly-
tatott. Mint festőművész 1960–1969 
között pápai, veszprémi, győri kollektív 
kiállításokon mutatta be festményeit. 

1973–1984 között a győri Xan-
tus János Múzeum művészettörténész 
muzeológusa. Szervező titkárként öt 
megye képző- és iparművészetét fogta 
össze. 1984–1995 között a Szombathe-
lyi Képtár igazgatója. Nevéhez fűződik a 

Ez a nyár szomorú veszteséget hozott számunkra. Életének 79. évében 
2014. július 23-án elhunyt Salamon Nándor muzeológus, művészeti író, 
művészettörténész, festőművész, tanár.

IN MEMORIAM SALAMON NÁNDOR (1935-2014)

képtár arculatának és szervezeti felépíté-
sének kialakítása, mely során nemzetkö-
zileg ismert múzeummá fejlesztette azt. 

Jelentős műtárgyakkal gyarapította a 
gyűjteményeket.

Pályájának a nyugdíj utáni szakasza 
is nagyon aktív volt. Kutatott, kiállítá-
sokat rendezett és nyitott meg, folyó-
iratot szerkesztett, cikkeket, könyveket 
és számos katalógust írt, szerkesztett.  
Művészeti kritikái, tanulmányai jelentek 
meg. Gyűjteményeket alapozott, hagya-
tékokat kutatott, adatgyűjtést végzett, és 
részt vett a helyi és területi művészeti élet 
szervezésében. 

Fő művét, a regionális kitekintésű 
Kisalföldi Művészeti Lexikont (2012) 
már nyugdíjas éveiben fejezte be 25 évnyi 

gyűjtőmunka eredményeit összegezve. 
Társszerzője volt a Kortárs Magyar Mű-
vészeti Lexikonnak és a Győri Életrajzi 
Lexikonnak. Salamon Nándor a Répce 
Galéria művészeti tanácsadója volt. Tevé-
kenyen részt vett kiállításaink szervezésé-
ben, rendezésében. Ő szerkesztette a Ki-
állító Tér című könyvet a Répce Galéria 
első 10 évének történetéről.  A Nyitott 
Tér KKE vezetősége értékes munkatár-
sat, barátot veszített el személyében.

2014. augusztus 1-jén kísértük utol-
só útján a győri Nádorvárosi temetőben. 

Hiányát érezzük, emlékét tisztelettel 
őrizzük és ápoljuk.

Nyitott Tér Közhasznú  
Kulturális Egyesület vezetősége



A RÉPCELAKI SE 
HÍREI

A labdarúgásban és a tekében elindult a 2014-2015-ös bajnoki évad, női 
kézilabdában szeptember második felében kezdődik.

LABDARÚGÁS
Felnőtt csapatunk július közepén 
kezdte meg a bajnoki évadra a felké-
szülést. A felkészülési meccseket kö-
vetően augusztus második hétvégéjén 
Magyar Kupa mérkőzést játszottunk 
Nagyatád csapata ellen a 64-be kerü-
lésért. Sajnos a mérkőzést 1:0 arány-
ban elveszítettük, így maradt a me-
gyei selejtezőben való részvétel.
A csapatot továbbra is Balassa Péter 
játékos edző irányítja.
Távozók: Kovács Vilmos, Pados Jó-
zsef (Ausztria), Kovács Zsolt, Deve-
csery Mátyás (Sárvár), Pungor Nor-

retében egy változás történt. Ritter 
Tamás – legnagyobb bánatunkra – 
szünetelteti a versengést, pótlására 
Fodor Szilárd érkezett. Három baj-
noki mérkőzés mérlege 3 győzelem. 
Az augusztus elején megrendezett 
VJS Transz tekekupa idén is nagy 
népszerűségnek örvendett. 
Kiírásra került a 2014-2015-ös 
amatőr tekebajnokság, várjuk a je-
lentkezőket.

KÉZILABDA
A felkészülés elkezdődött, a versen-
gés viszont csak szeptember második 
felében. Továbbra is a Győr-Mo-
son-Sopron megyei bajnokságban 
szerepelünk. A szakosztály vezetése 
próbálkozik a csapatot megerősíteni.
Most is arra kérem szurkolóinkat, 
hogy a következő bajnoki évadban is 
szurkoljanak kedvenc csapatuknak, 
csapataiknak. Higgyék el, ez elenged-
hetetlen feltétele a sikernek.
Bízom abban, hogy ez a bajnoki évad 
is sok sikert, örömet hoz játékosok-
nak, szurkolóknak, vezetőknek egya-
ránt. Legyen Ön is cselekvő részese e 
sikernek.
Végül hadd fejezzem be mondandó-
mat nem éppen rendhagyó módon. 
Októberben helyi önkormányzati 
választások lesznek. Köztudottan 
Dr. Németh Kálmán polgármester 
úr húsz éves sikeres tevékenységet 
követően a megérdemelt nyugdíjat 
választja. Ezen időszakában 10 éven 
át a sportegyesület társadalmi elnöki 
funkcióját is betöltötte. Köszönjük 
polgármester úr, amit a Répcelak 
sportjáért tettél! Köszönjük továbbá 
a képviselő-testületnek az évenkénti 
anyagi támogatást, a bizottságoknak 
ez irányú munkáját. 

Továbbra is HAJRÁ RÉPCELAKI SE!

Haraszthy István
ügyvezető elnök

NYÁR A RAKURAI 
DOJO ÉLETÉBEN

A nyár sem hozott sok pihenést a 
klub életében. Karatékáink több 
jól szervezett edzőtáborban vettek 
részt. Július elején, Balatonföldvá-
ron a Nemzetközi Edzőtáborban a 
Magyar Válogatott vezetőivel edzet-
tünk, majd ezt követte e hó köze-
pén, a Balatonfenyvesen tartott klub 
edzőtábor, ahol a fő hangsúly a napi 
három edzés mellett a csapatépítésen 
volt. Szerencsénkre mindkét esemé-
nyen az időjárás kegyes volt velünk, 
így a gyerekek ragyogó napsütés-
ben élvezhették a Balaton-partot. 
Lehetőség nyílt övvizsgára is, több 
karatékánk lépett előre, 3 zöldöves-
sel is gyarapodott klubunk. Nagy 
büszkeségünkre szolgál, hogy sem-
pai Nyitrai András teljesítette az 1 
Danos övvizsga követelményeket és 
hosszú évek munkájának gyümöl-
cseként fekete öves mesterként gra-
tulálhatunk neki.

Dr. Bogdán Olivér

bert (Celldömölk), Dulicz György 
(Dénesfa).
Érkezők: Horváth Tamás (Keme-
nesalja), Nyári Bálint (Arborétum 
Herény), Marton Zoltán (Magyar-
szecsőd), Németh Gábor, Balogh Ta-
más, Takács Péter (Haladás). Az ér-
kezők zöme 20 év alatti.
A csapat eddig lejátszott 5 mérkőzést, 
mérleg 5 győzelem.
Ifjúsági csapatunk (U-21) kereté-
ből 1 fő távozott, viszont 4 főt si-
került igazolnunk. A csapat edzője 
továbbra is Tóth Zsolt. A mérkő-
zéseket a felnőtt csapat mérkőzései 
előtt játsszák. Eddigi mérleg 4 győ-
zelem és 1 vereség.
Serdülő csapatunk (U-18) Csorba 
János irányításával a Megyei Lab-
darúgó Szövetség által kiírt bajnoki 
rendszerben játszik. Hat fő vált túl-
korossá, pótlásukat a környékből, 
illetve az U-15-ös keretből pótoltuk.
U-15-ös korcsoport edzője továbbra 
is Csorba János. Mérkőzéseiket zö-
mében szerdai napokon játsszák. 
A Bozsik-program magasabb kö-
vetelmények közepette működik az 
U-6-7; U-8-9; U-10-11; U-13-as 
korcsoportokban. Az idei verseny-
kiírás több ponton eltér a korábbi 
évekhez, így most ennek kell meg-
felelni.

TEKE
A teke szakosztály köztudottan sport-
történelmet produkált azzal, hogy 
ifjúsági csapatunk ELSŐ helyezést 
ért el, felnőtt csapatunk pedig meg-
ismételte az elmúlt bajnoki évad si-
kerét, HARMADIK helyen végzett. 
A keretben annyi változás történt, 
hogy „kiöregedett” az ifjúsági sorból 
mindhárom versenyzőnk, így őket 
pótolni kellett. A felnőtt csapat ke-
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MESEKÖNYVÍRÓ PÁLYÁZAT
Beküldési határidő: szeptember 30. 
Felhívásunk tartalmát plakátjaink-
ról, a RépceTV képújságából már is-
merhetitek. Van még idő befejezni a 
munkákat! Az Írópalánták nevű gyer-
mekíró-olvasó találkozóra idén októ-
ber 19-én, Könyves Vasárnapon kerül 
majd sor. Várjuk írásaitokat!

Az OKTÓBERI KÖNYVTÁRI NA-
POK rendezvénysorozata 2014 ok-
tóber második hetében fog megvaló-
sulni, október 13-19 között. Kérjük 
figyeljék/figyeljétek majd felhívásain-
kat, szórólapjainkat, illetve a Répce 
TV képújságát.

ÚJABB TATAY REJTVÉNY!
Tatay Sándor életéről és munkásságá-
ról immár a negyedik rejtvényfüzetet 
adja ki a városi könyvtár, Lődörgések 
kora címmel. Keressék/keressétek a 
könyvtárban! 
Beküldési határidő: október 31.

NYERTESÜNK
Az előző számban közzétett helytör-
téneti betűrejtvény megfejtésének 
nyertese: Horváth Csabáné (Inci). 
Gratulálunk!

MOK programajánló

Hatha jóga
Egy óra fizikai átmozgatás, fél óra relaxá-
ció. Időpont: csütörtök 17.30–19.00. 
Részvételi díj: 1000,-Ft/alkalom. Fog-
lalkozásvezető: Fehér Virág jógaoktató
Jóga
Időpont: kedd 17.30–19.00. Részvé-
teli díj:500,- Ft/alkalom. Vezeti: Fehér 
Istvánné
Aerobik
Időpont: kedd 18.00–19.00, csütörtök 
18.00–19.00, Részvételi díj:500,-Ft/
óra. Vezeti: Király Anna aerobik-oktató
Zumba
Időpont: péntek 18.00–19.00
Részvételi díj:500,- Ft/óra
Vezeti: Király Anna aerobic-oktató
Első alkalom:2014. szeptember 12.
Gerinctorna
Időpont: csütörtök 18.00–19.00. Rész-
vételi díj: 500,-/óra. Vezeti: Tóth-Szórá-
di Linda. Első alkalom: 2014. október 2.
Szeniortorna 
Időpontja egyeztetés alatt. 
Vezeti: Király Anna
Szövő szakkör
Időpont: kedd 15.00–17.00, péntek 
15.00–17.00. Részvételi díj: ingyenes
Vezeti: Szakács Józsefné
Fazekas szakkör
Időpont: Kéthetente szerda 17.00–
18.30. Részvételi díj: 500,- Ft (anyag-
költség). Vezeti: Budai Viktória fazekas
Első alkalom: szeptember 17.
Képzőművész kör
Időpont: szerda 15.00–17.00. Részvé-
teli díj: ingyenes. Vezeti: Hencsei Péter
Tőzike foltvarró csoport
Időpont: A hónap utolsó péntekén 
17.00-től. Részvételi díj: ingyenes
Vezeti: Skultétyné Szabó Erika
Kezdő patchwork (foltvarró) tanfo-
lyam indul
Időtartam: 6 hét, hetente 2 óra.
Első foglalkozás: október 17. 17.00 óra
Jelentkezni lehet: 2014. október 4-ig. 
A tanfolyam min. 6 fő jelentkezése ese-
tén indul! Jelentkezni az alábbi elérhető-
ségeken lehet: Brányiné Csentei Gyön-
gyi: 06 20/203-6986. Nyitray Klára: 06 
20/926-4306. Skultétyné Szabó Erika: 
06 20/204-6862

Sakkszakkör
Gyermekeknek és felnőtteknek. Idő-
pont: szombat 10.00–12.00. Részvé-
teli díj: ingyenes. Vezeti: Szabó István
Ringató
Kisgyermekeknek és szüleiknek szóló 
énekes-játékos foglalkozás. Szeretettel 
várjuk a szülőket, nagyszülőket és a 3 év 
alatti gyerekeket. Időpont: kéthetente 
szerdán 17.00-kor. Részvételi díj: 700,- 
Ft/család/alkalom. Foglalkozásvezető: 
Gerbert Judit. Első foglalkozás: október 
1. Az első foglalkozás ingyenes!
Baba-mama klub
3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek. 
Időpont: kéthetente szerdán 17.00-
18.00. Részvételi díj: ingyenes. Vezeti: 
Kámán-Németh Martina. Első alka-
lom: 2014. szeptember 24. Minden kis-
gyermekes családot szeretettel várunk!
Hip-hop tánc
Az Energie Dance Team órái. Óvodá-
soknak: csütörtök 15.00–16.00. Is-
kolásoknak: csütörtök 16.00–17.00. 
Részvételi díj: 2800,-Ft/hó. Informá-
ció, jelentkezés: 06 30/393-3583
Oktató: Prán Cintia
Nyugdíjas klub
Időpont: kéthetente keddenként 16.30
Vezeti: Szórádi Enikő
Ifjúsági klub
Időpont: péntek 17.00–22.00
Vezeti: Böcskör Szabina
Filmklub
Időpont: havonta egy alkalommal 
szombaton. Délelőtt mese-, este film-
vetítés. Időpont és műsor a Répce TV 
képújságjában és a mok.repcelak.hu 
honlapon található. Részvételi díj: in-
gyenes. Vezeti: Boros Ferenc
Nyugdíjas klub kórusa
Időpont: kedd 15.30 
Vezeti: Varga Henrietta
Gitároktatás
– 7 éves kortól
– egyéni és csoportos foglalkozások
– hangszerkezelési technikák
Elméleti ismeretek a gyakorlatba beépít-
ve, nincs szükség külön szolfézs tanulá-
sára. Ajánlott hangszer: nylon húros 
klasszikus (spanyol) gitár. Első megbe-
szélés, órabeosztás: 2014. szeptember 
12-én 17.00 órakor. Oktató: Volentér 
Tamás. Jelentkezés: folyamatos

Angol nyelvtanfolyam (60 óra)
Időpont: kedd vagy csütörtök 18.00–
19.30. Részvételi díj: 900,- Ft /óra. 
Első alkalom: október első hete. Veze-
ti: Sztastyik Hajnalka. 
Jelentkezés: szeptember 25-ig elérhe-
tőségeinken.
Német nyelvtanfolyam (60 óra)
Időpont: Kezdő csoport kedd 18.00–
19.30. Haladó csoport csütörtök 18.00–
19.30. Részvételi díj: 900,-Ft/óra. Első 
alkalom: október első hete. Vezeti: Sza-
bó István. Jelentkezés: szeptember 25-
ig elérhetőségeinken.
Répcelaki lakosok nyelvtanfolyamon 
való részvételét Répcelak Város Ön-
kormányzata a részvételi díj 50 %-val 
támogatja. További információ: elérhe-
tőségeinken.

1520. évfolyam 3. szám 2014. szeptember
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Az első világháború irodalma Dr. Bedécs Gyula tolmácsolásában 2014.09.17.  Fotó: Garas KálmánA hivatal folyosóján 2014 09.12.  Fotó: Boros András

Augusztus 20-i ünnepség 2014.08.20. Fotó: Garas Kálmán Kegyeleti park átadása 2014.08.20. Fotó Garas Kálmán

Szamárfülek 2014.08.05–15. Fotó: Boros András 

A felújított iskolakonyha-átadó 2014.08.29. Fotó: MOKKépviselő-testületi ülés 2014.08.28. Fotó: MOK

Kézműves tábor 2014.07.07–18. Fotó: MOK
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