
Szinkronizált répcelak-történet

Az első kötet 1997-ben, a hiánypótló 
második 2001-ben látott napvilágot. 
Miért volt szükség egy harmadik megje-
lentetésére? Kérdeztem a szerzőt, dr. Né-
meth Kálmánt. 

Összességében az első megjelené-
se óta eltelt közel 17 év. A második, 
tartalmilag az előző kiegészítéseként 
készült el. Előszava kronológiai sor-
rendben tartalmazta a két kötet kö-
zötti történéseket: például felépült az 
Egészségház, vagy időközben város lett 
Répcelak. Mindez most a megfelelő 
fejezetcímek alá, a helyére került. Az 
is lényeges, hogy ezáltal a korábbi két 
kötet tartalma a harmadikban együtt 

a 13+2 érvet, hogy itt, nálunk Répcela-
kon van a jelen és a jövő.

Az interjú befejezéseként dr. Németh 
Kálmán polgármester ismét köszönetet 
mondott a kötet megjelenésében segí-
tőknek. Az intézmények, egyesületek, 
a könyvben szereplő üzemek és egyéb 
szervek adatszolgáltatásaiért, a kérdések-
re adott válaszokért. Külön kiemelte Ga-
ras Kálmán munkáját, mert a könyvben 
megjelent fotókat vagy ő készítette újon-
nan, vagy aktualizálta a régieket. Végül 
külön köszönetét fejezte ki a hivatal tit-
kársági dolgozóinak a gépelésben nyúj-
tott segítségért. Nincs más hátra, mint 
figyelmükbe ajánlani ezt – a borítója 
színvilágában is a trilógia többi eleméhez 
tartozó –, 116 oldal terjedelmű, színes, 
szinkronizált Répcelak történetet. -csé-Márciusban térítésmentesen kap-

hatták kézhez az állandó lakóhel�-
l�el rendelkező családok a Rép-
celak története trilógia harmadik 
darabját kisvárosunk polgármes-
tere tollából. 

forgatható. Egységes szerkezetben a 
legújabb eseményekkel, és a nagylép-
tékű EU-s fejlesztésekkel is kiegészítve. 

Az első két kötet több szerző munkáját 
tartalmazta. E mostani, felhasznált iro-
dalomként tisztességesen hivatkozik előde-
ire. Felmerül a kérdés, hogy miért egyedül 
futott ennek a –valljuk be hatalmas- fel-
adatnak a polgármester úr? Mikor volt 
rá ideje? Végül: az olvasókat megszólító 
köszöntő az objektivitáson túl szubjektív 
szemléletet is sugall. Hogy is van ez?

Az előző köteteket sokan írták. Volt 
visszaemlékezés, volt más részletre job-
ban koncentráló szerző egy adott témá-
ban, mint most én, és természetesen sok 
részletes, alapos munka. Az előzőek sok-
színűségét, színességét valóban a szerző-
ik adták. És ez így jó. Nagyképűségnek 
tűnhet, de az elmúlt évek történéseire 
mégiscsak nagyobb a rálátásom, kicsit 
úgy érzem Répcelak történetére is, hisz 
születésem óta itt élek. Ezért egy-két 
fejezetet például másként írtam meg. 
2013 januárjában kezdtem el a munkát, 
szombaton – vasárnap írtam, és szept-
emberben fejeztem be. A szubjektivitás-
ról pedig: annyiban szubjektív, hogy az 
önkormányzati tevékenységről, a fejlesz-
tésekről az átlagosnál többet írtam. És 
valóban, 10-15 helyen egy-két monda-
tos személyes gondolat is megtalálható. 

Újdonságokat is találhatunk a kötet-
ben. Melyikre hívná fel a polgármester-
író a figyelmet?

Új fejezet a Répcelaki látnivalók, 
ami reményeim szerint kedvet ébreszt 
majd a városunkban látogatók sétái-
hoz. Teljesen új elemként pedig úgy 
gondoltam rögzíteni kell itt is a Miért 
érdemes Répcelakon élni? kérdéskörét, 
a 2013. évi ifjúsági fórum témáját, azaz 
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lomtalanítáS
Értesítjük a lakosságot, hogy a tavaszi 
hagyományos lomtalanítás 2014. áp-
rilis 26-án (szombaton) lesz. A ku-
kásedényekben el nem helyezhető 
háztartási hulladék kerül elszállítására. 
Fanyesedéket kötegelve kérjük kirakni. 
Építési törmelék nem kerül elszállítás-
ra. A lomtalanításra szánt anyagot reg-
gel 6 órára kérjük kitenni.

HibabejelentéS
Már többször megírtuk, hogy ameny-
nyiben a közterületen, utcákban a vi-
lágítással probléma adódik, ingyene-
sen hívható a 06/40-200-636-os szám, 
vagy a Répcelaki Közös Önkormány-
zati Hivatal titkárságán lehet bejelen-
teni.

Szép ajándék máSHol 
élô rokonoknak, 
iSmerôSöknek iS

Elkészült a Répcelak története III. kö-
tet, amelyet minden állandó lakhellyel 
rendelkező répcelaki család megka-
pott. (Amennyiben valaki mégsem, 
az a Répcelaki Közös Önkormányzati 
Hivatal titkárságán jelezze). Vásárlás-
ra is van lehetőség a Répcelaki Közös 
Önkormányzati Hivatal pénztárában 

1.050,- Ft-os áron a pénztári órákban:
szerdán 9.00–11.00 és 13.00–15.00
péntek 9.00–11.00

dedikáláS
A Répcelak története III. kötetének 
szerzője dr. Németh Kálmán polgár-
mester, aki igény esetén szívesen de-
dikálja a könyvet a Répcelaki Közös 
Önkormányzati Hivatalban. Ilyen 
dátum április 14. (hétfő) és április 
16. (szerda) 13.00–16.00 óra között. 
A polgármester kérés esetén más idő-
pontban is szívesen áll e témában is a 
rendelkezésükre.

reálérték több mint  
20%-kal keveSebb fizetéS 

Az önkormányzati köztisztviselők, 
közalkalmazottak reál jövedelme 
2010 óta folyamatosan csökken. 
A munkabér nem emelkedett, az 
infláció 2010-2013 között 16 % 
körüli volt. Nincs 13. havi juttatás 
és a cafetériát is megadóztatták. Dr. 
Németh Kálmán mint a legnagyobb 
önkormányzati érdekképviselet a 
TÖOSZ Vas megyei tagozatvezető-
je, elnökségi tagja javasolta, hogy a 
szervezet kezdeményezze azt, hogy 
minden közalkalmazottnak, köztiszt-

önkormánYzati 
Hírek

Répcelak Város Képviselő-testülete nevében 

minden kedves répcelakinak boldog húsvéti 

ünnepeket kívánok.
Dr. Németh Kálmán

polgármester

viselőnek átlagosan nettó 100.000,- 
Ft-tal emelkedjen a fizetése. A javas-
latot támogatja a Polgármesterek Vas 
Megyéért Egyesülete is. Kormányzati 
pozitív döntés még nincs.

bravÚroS nYomozáSok
A 2013. év utolsó napján a késő esti 
órákban az Ady utcában lévő díszosz-
lopokat megrongálták. A helyi rend-
őrök bravúros nyomozás után elfog-
ták a tettest, aki nem helyi lakos volt, 
de a helyszínen volt három répcelaki 
fiatal is, akik sajnos nem akadályozták 
meg az elkövetőt. A februári közmeg-
hallgatáson a város vezetői pénzjuta-
lomban részesítették a nyomozásban 
részt vevő három rendőrt. 

Decemberben betörtek a helyi hús-
boltba. A tetteseket itt is azonosítot-
ták, akik nem répcelaki lakosok voltak. 
Itt a nyomozást a Vas megyei rendőr-
kapitányság munkatársai végezték.

Gratulálunk
Szórádi Enikő a Répcelaki Művelő-
dési Otthon és Könyvtár igazgatója 
„Közösségi Kultúráért Díj” elisme-
résben részesült. 
Csuka Éva könyvtárvezető a Répce-
laki Hírmondó szerkesztéséért kapott 
jutalmat.
A Répcelaki Rakurai Karate Egyesület 
három tagja kapott elismerést a Képvi-
selő-testülettől. Ők Seregély Gyöngyi, 
Németh Gergő, és Gáspár Martin. 
A jutalmazottakat a februári testületi 
ülésen köszöntötték. 
A Polgári Védelem Világnapja alkal-
mából Kovácsné Őri Zsuzsanna a 
„Katasztrófavédelem érdekében kifej-
tett tevékenységéért” elismerésben ré-
szesült. 
Németh Józsefné fogászati asszisztens 
a répcelaki képviselő-testület javasla-
tára a Vas Megyei Önkormányzattól 
március 15-e alkalmából „Vas Megye 
Önkormányzata Szolgálatáért Egész-
ségügyi Tagozata” kitüntetésben ré-
szesült.

nôtt a lakoSSáG
Miközben az ország településeinek 
túlnyomó többségében csökken a la-
kosság, városunkban ellenkező a ten-
dencia. 2013-ban 28 fővel nőtt, így a 
lakosság szám 2739. Répcelakon most 
többen élnek, mint 2008-ban. 
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eGY Új leHetôSéG
Komposztáló ládák igényelhetők. Bő-
vebb információt a Répcelaki Közös 
Önkormányzati Hivatalban, Nagy 
Anita igazgatási ügyintézőnél lehet 
kapni.

találkozáS a fô 
munkáltatókkal

Már hagyományos, hogy dr. Németh 
Kálmán polgármester az év elején ösz-
szehívja az üzemek, szövetkezetek, 
jelentős létszámot foglalkoztató kft-k 
vezetőit egy beszélgetésre, ahol a város-
vezetés ismerteti az aktuális kérdéseket, 
fejlesztési elképzeléseket, a meghívot-
tak pedig tájékoztatást adnak az előző 
évről, és az idei tervekről. Az esemény-
re 2014. március 12-én került sor 
ahova a Linde Gáz Magyarország Rt., 
Pannontej Zrt. LISS Kft., Répcelak és 
Vidéke Takarékszövetkezet, Répcelak 
és Vidéke Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft., VJS Transz Kft., MOVE Zrt., 
Bartók Elektro Bt., Hoyer Hungária 
Kft. kapott meghívást.

kormánYablak 
répcelakon

Szombathely után városunk kapott 
következőként kormányablakot 
a megyében. Ezt követően nyílik 
majd az összes járási székhelyen, és 
nagyobb településen is – mondta 
avató beszédében Harangozó Ber-
talan kormánymegbízott. A ren-
dezvényen jelen voltak Ágh Péter 
és Básthy Tamás országgyűlési kép-
viselők, valamint Balatoni Monika, 
a Közigazgatási Minisztérium társa-
dalmi kapcsolatokért felelős állam-
titkára, aki az új létesítmény család-
barát jellegét, és a fogyatékkal élők 
ügyintézésének segítésre szolgáló 
funkciók fontosságát hangsúlyozta.
 -wk-

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal telefonszáma: 95/370-101
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

8.00–12.00 - 8.00–12.00 8.00–12.00 8.00–11.00

13.00–16.00 13.00–16.00 13.00–16.00 - -

Sárvári Járási Hivatal települési ügysegéd ügyfélfogadása:
Hétfő:  7.30–12.00 12.30–17.30
Szerda: 7.30–12.00 12.30–16.00
Péntek: 7.30–12.00
Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár: 95/370-211
Bölcsőde és Idősek Klubja: 95/370-145
Családsegítő Szolgálat: 30/842-9870 (a Bölcsőde és Idősek Klubjába található meg)
Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálat: 30/537-4986 (a művelődési házban)
Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 95/370-
148, 95/588-710
Százszorszép Óvoda: 95/370-144
Védőnői Szolgálat: 95/371-405
Dr. Remport Miklós állatorvos Rábapaty, Alsópatyi u. 80.: 95/360-037 és 
30/237-9612
Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség: 95/ 370-607
Répcelaki Szent István Király Plébánia: 95/346-007
Posta: 95/370-207
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet: 95/588-660
Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: 95/370-112
Rendőrőrs: 95/370-170
Répcelaki Önkormányzati Tűzoltóság: 95/588-017
E.on közvilágítási hiba bejelentés: 06/40/200-636 
Temetőgondnok: 30/330-1989 

Közérdekű telefonszámok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

I. sz. Orvosi rendelő
Széchenyi u. 4. 95/370–117 8.00–12.00 8.00–10.00 12.00–16.00 8.00–10.00 8.00–12.00

II. sz. Orvosi rendelő
Arany J. u. 5. 95/371–403 8.00–12.00 14.00–17.00 8.00–12.00 8.00–12.00 8.00–12.00

Gyermekorvosi rendelő
Arany J. u. 5. 30/5007631 8.00–11.30 9.30–12.00 12.00–14.30 9.30–12.00 8.00–11.00

Fogászati rendelő
Arany J. u. 5. 95/371–404 8.00–12.00 12.00–18.00

Gyerek és 
iskolafogászat
8.00–12.00

12.00–18.00 8.00–12.00

Transylvánia Patika 
Arany J. u. 18. 95/370–030

8.00–12.00
13.00–17.00  8.00–17.00 8.00–12.00

13.00–17.00 8.00–17.00 8.00–12.00
13.00–16.00

I. Védőnői Szolgálat
Takács Márta 95/371–405

Terhes tanácsadás: kedd
13.00–16.00

Csecsemő tanácsadás 
minden hónap 2. és 4. kedd

8.00–9.30

II. Védőnői Szolgálat
Ágostonné Bognár Anita
95/371–405

Terhes tanácsadás:
Hétfő 

13.00-16.00

Csecsemő tanácsadás 
minden hónap 1. és 3. kedd

8.00–9.30

Reumatológiai és fizioterápiás 
szakrendelés, Dr. Záborszky Zita 
95/371–403 Beutaló szükséges

15.00–18.00

Nőgyógyászati szakrendelés
Dr. Szabó Csaba 15.00–17.00

fontoS közérdekÛ tudnivalók
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tájékoztató a SzavazatSzámláló bizottSáGokról, 
éS az utcák körzetbeoSztáSáról

001. számú szavazókör (Répcelak, Bar-
tók Béla u. 55. Répcelaki Művelődési 
Otthon és Könyvtár kisterem):
•  Enzsöl István – Répcelak, Béke u. 43.
•  Kiss Attila – Répcelak, Avar u. 9/B.
•  Nagy Istvánné – Répcelak, Bem. u. 22.

A szavazókörbe tartozó utcák az 
alábbiak: Ady E. u., Bartók Béla u. 
1-39., Bartók Béla u. 2-34/A., Derko-
vits u., Dózsa u., Gárdonyi u., Honvéd 
u., Jókai u., Petőfi u. 56-tól és Petőfi u. 
65-től, Rákóczi u., Széchenyi u., Vasút 
u., Vízmű u.

002. számú szavazókör (Répcelak, Jó-
zsef A.u 32. iskola):
•  Fehérné Istenes Irén – Répcelak, Avar 

u. 5/F.
•  Csorba Ernő, Répcelak, Bem u. 6.
•  Horváth Ernő, Répcelak, József A. u. 19.

A szavazókörbe tartozó utcák az aláb-
biak: Aradi u., Avar u., Bartók B. u. 36-
tól és Bartók B. 45-től, Csánigi u., Gyár-
köz u., Hunyadi u., József A. u., Kossuth 
u., Mező I. u., Petőfi S. u. 4-54. és Petőfi 
S. u. 5-63., Várdomb, Vörösmarty u., 
Zrínyi u.

003. számú szavazókör (Répcelak, 
Bartók Béla u. 55. Művelődési Otthon 
és Könyvtár Házasságkötő terem):
•  Németh Imréné – Répcelak, Mező I. 

u. 6.
•  Soós József, Répcelak – Kossuth u. 31.
•  Gönczöl Károlyné – Répcelak, Úttörő 

u. 2/c. II. em. 6.
A szavazókörbe tartozó utcák az 

alábbiak: Arany J. u., Béke u., Bem u., 
Kőris u., Úttörő u.

A Hel�i Választási Iroda tájékoztatja a lakosságot, hog� a 2014. április 6-ai országg�űlési képviselők választásán 
Répcelak városban 3 szavazókör működik. A szavazókörben működő szavazatszámláló bizottságok tagjait, vala-
mint az utcák beosztását az alábbiakban ismertetjük:

A 2014. évi országg�űlési képviselőválasztás választási kampán�tevéken�-
ségének lehetőségeiről és eszközeiről a Hel�i Választási Iroda az alábbiak-
ban tájékoztatja a jelölteket és a jelölő szervezeteket:

a HelYi válaSztáSi irodára vonatkozó adatokról az 
alábbiakban tájékoztatjuk a tiSztelt lakoSSáGot

tájékoztató a jelöltek éS jelölô Szervezetek réSzére

A Helyi Választási Irodára vonatkozó 
adatok:
A választási iroda címe: 9653 Répce-
lak, Bartók Béla utca 38.
Központi telefon, fax: 95/370-101; 
95/370-123
e-mail cím: onkormanyzat@repcenet.hu
helyi választási irodavezető: dr. Kiss Ju-
lianna jegyző

jegyzői telefon: 95/370-101/8. mellék
HVI vezető jogi helyettese: Böröndyné 
Nagy Anikó aljegyző
informatikus: Nyeső László
pénzügyi ügyintéző: Molnár Lászlóné
A választási iroda további tagjai: Nagy 
Anita, Lónai Bettina, Kovácsné Őri 
Zsuzsanna
telefon: 95/370-101/3. mellék

Választási Információs Szolgálat: Nagy 
Anita
Személyesen elérhető a Közös Önkor-
mányzati Hivatalban hétfőtől-csütör-
tökig 8.00 és 16.00 óra között, pénte-
ken 8.00 és 13.00 óra között.
Telefonon elérhető hétfőtől – péntekig 
8.00 és 16.00 óra között: 95/370-101/3 
és 06-70/513-4613 telefonszámokon.

A kampán� időszaka: 2014. február 
15. – 2014. április 6. 19.00 óra

Választási gyűlést 2014. február 15. 
és április 5. között lehet tartani.

2014. február 15-ét megelőzően, a sza-
vazás napján (2014. április 6-án), valamint 
azt követően választási gyűlés nem tartható.

A választási gyűlésre helyiség igényel-
hető a Répcelaki Művelődési Otthon és 
Könyvtár igazgatójával egyeztetve. 

Elérhetősége: Szórádi Enikő igazga-
tó 95/370-211

A bérbeadás díjtételei a www.mok.
repcelak.hu honlapon a szolgáltatások 
és díjtételeik menücím alatt érhetők el. 

Politikai hirdetés ellenszolgáltatás fe-
jében, politikai reklám pedig ingyenesen 
a Répce TV képújságjában tehető közzé.

A szavazás napján, 2014. április 6-án 
politikai reklámot nem lehet közzétenni.

A képújság elérhetősége: Winkler 
Krisztina főszerkesztő 95/371-500

Díjtételek a www.repcelak.hu honla-
pon az Intézményrendszer, Egyesületek 
és civil szervezetek Répce TV Nonprofit 
Kft. menüpont alatt érhetők el. 

A Répce Tv Nonprofit Kft egyen-
lő feltételek mellett – különös tekin-
tettel a politikai reklámok számára, 
megjelenési sorrendjére, időtartamára 
és az adásba kerülés időpontjára – te-
szi közzé a jelöltet, illetve listát állító 
jelölő szervezetek és független jelöltek 
politikai reklámjait. Közös jelölt, illet-
ve közös lista esetén a jelölő szerveze-
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a SeGélYezéS átalakuláSa

Ennek értelmében Répcelak Város 
Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek az egyes szociális ellátásokról szóló 
10/2006. (III.30.) rendelete módosításra 
került, melyben az önkormányzati segély 
feltételeit szabályozzuk. Önkormányzati 
segélyben elsősorban azokat a szemé-

lyeket indokolt részesíteni, akik önma-
guk, illetve családjuk létfenntartásáról 
más módon nem tudnak gondoskodni 
vagy alkalmanként jelentkező, nem várt 
többletkiadások, illetve a családban ne-
velkedő gyermekek hátrányos helyzete 
miatt anyagi segítségre szorulnak.

átalakulóban a HulladékSzolGáltatáS

A törvényi tulajdonosi szerkezetnek a 
Müllex Körmend Kft. nem felelt meg, 
ezért a Képviselő-testület a 2004-ben 
kötött közszolgáltatási szerződést 2013. 
december 31-ei hatállyal felmondta, 
majd Répcelak, Csánig és Nick összefo-
gással 2013 szeptemberében közbeszer-
zési eljárást tett közzé a közszolgáltató 
kiválasztására. A szolgáltatási szerződést 
szándékaik szerint 10 éves időtartamra 
kívánták megkötni. A beadási határidőig 
azonban ajánlat nem érkezett.

Répcelak a szolgáltatási értékre figye-
lemmel ismételten közbeszerzési eljárás 
lefolytatására volt köteles, mely tekinte-

tében a beadási határidő 2013. december 
4-e volt. A kiírásra egyetlen pályázat érke-
zett, mégpedig a Müllex Közszolgáltató 
Kft. társaságtól, mely társaság a tulajdo-
nosi szerkezetét tekintve megfelel a törvé-
nyi előírásoknak és a szakmai feltételek is 
adottak, ezért megszerezte a tevékenység 
végzéséhez szükséges hatósági engedé-
lyeket. A fentiek alapján Répcelak Város 
Önkormányzata 2013. december 31-én 
közszolgáltatási szerződést kötött a Müllex 
Közszolgáltató Kft-vel 2014. január 1. – 
2014. december 31. közötti időszakra.

A új közszolgáltatási szerződés tartal-
mában igazodik a hatályos törvény ren-

delkezéseihez, és a szolgáltatás tartalmá-
ban az alábbi jelentős változás lép életbe 
2014. január 1-jétől:

Bevezetésre került 2014. január 
1-jétől a házhoz menő sárga zsákos, sze-
lektív gyűjtés a papír, fém és műanyag-
hulladék tekintetében, ugyanakkor meg-
maradnak a szelektív gyűjtőszigetek.

Az ingatlantulajdonos által a gyűjtés 
napján reggel 6 óráig közterületre kihe-
lyezett szelektív hulladékgyűjtő zsákokat 
a közszolgáltató kéthetente elszállítja.

A megyén belül 7 új hulladékudvar 
kerül kialakításra ezek közül egyik Rép-
celakon az ipari park területén, várhatóan 
2014 első félévében. A hulladékudvaro-
kon a lakosság térítésmentesen helyezhe-
ti el a háztartásában keletkező nagyobb 
tömegű papír-, műanyag-, üveg-, fém- és 
zöld-hulladékot, különféle lomokat és 
veszélyes hulladékot.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvén� 
rendelkezései 2014. január 1. napjától módosultak. E naptól a törvén�be 
önkormán�zati segél� néven új fogalom került beépítésre. Az önkormán�-
zati segél� magában foglalja az eddigi ellátások közül az átmeneti segél�t, 
a temetési segél�t és a rendkívüli g�ermekvédelmi támogatást. 

A 2013. január 1-jén hatál�ba lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvén� g�ökeresen átalakította a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
rendjét. A szolgáltatás megszervezése szempontjából talán a legjelentő-
sebb változás az, hog� 2014. január 1-jétől csak ol�an szolgáltató végez-
het a lakosság számára közszolgáltatást, amel� állami, vag� önkormán�-
zati többségi tulajdonban van. 

Önkormányzati segélyre való jogo-
sultság áll fenn, ha az egy főre eső havi 
családi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 180 
%-át, egyedülálló esetén pedig annak 
230 %-át nem haladja meg, továbbá 
amennyiben a kérelmező elhunyt sze-
mély eltemettetéséről gondoskodott, 
annak ellenére, hogy arra nem volt kö-
teles, vagy köteles volt ugyan, de a te-
metési költségek viselése a saját, illetve 
családja létfenntartását veszélyezteti – ha 
a családjában az egy főre eső havi családi 
jövedelem az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 400 %-át nem 
haladja meg.

tek együttesen jogosultak a politikai 
reklám megrendelésére.

Választási plakátok elhelyezése:
Választási plakát elhelyezhető:
A kampányidőszakban az önkor-

mányzat a városban két hirdetési fe-
lületet biztosít, amelyeken a jelölő 
szervezetek és a jelöltek ingyenesen el-

helyezhetik választási plakátjaikat. Hir-
detési felületek helye: 

a) Gyárköz utca 4. szám alatti ön-
kormányzati tulajdonú épület falán el-
helyezett hirdetés céljára szolgáló felület.

b) A sporttelep parkolója elé kihe-
lyezett lábon álló hirdetési felület. 

A választási plakátokat úgy kell elhe-

lyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy 
jelölő szervezet plakátját, és károkozás 
nélkül eltávolítható legyen. A plakáto-
kat az, aki elhelyezte vagy akinek érde-
kében elhelyezték, 2014. május 6-án 
16.00 óráig köteles eltávolítani, vagy 
ennek elmaradása esetén az eltávolítás 
költségét viselni.

520. évfolyam 1. szám 2014. március



A zöld-hulladékok, illetve szerves 
hulladékok házi komposztálásának 
kérdése fontos szerepet kell, hogy kap-
jon a jövőben a hulladéklerakó teher-
mentesítése érdekében. Ezt elősegíti, 
hogy a hulladékudvar kialakításával 
egy időben komposztáló ládák kerül-
nek kiosztásra. Ennek ingyenes igény-
lését interneten keresztül lehet meg-
tenni a www.westhull.hu honlapon. 
A komposztáló ládákkal remélhetően 
minőségi javulás történik a hulladék-
gyűjtés színvonalában.

A komposztálás és a sárga zsákos 
házhoz menő szelektív gyűjtés kialakí-
tása elősegíti a háztartásokban keletkező 
települési szilárdhulladék-lerakón elhe-
lyezésre kerülő hulladék mennyiségének 
csökkentését és a szelektíven gyűjtött 
hulladék mennyiségének növelését.

A természetes személy közszol-
gáltatás igénybevételére szóló kötele-

zettségét a törvény és az ezen alapuló 
hatályos önkormányzati rendelet ha-
tározza meg. A közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladék begyűjtése, szállítása 
tekintetében a közszolgálati jogvi-
szonyt az ingatlanhasználó és a köz-
szolgáltató között a közszolgáltatás 
igénybevételének ténye hozza létre, 
melyet utólag szerződésben kell rög-
zíteni legkésőbb 2014. március 31-ig. 
Az új tulajdonost/bérlőt rendeletben 
meghatározott bejelentési kötelezett-
ség terheli. Törvény erejénél fogva az 
ingatlanhasználó köteles legalább 50 
liter űrtartalmú hulladékedény igény-
bevételére.

Egyéni vállalkozást folytató termé-
szetes személy a tevékenysége során 
keletkező, elkülönítetten gyűjtött és 
vegyes hulladék tekintetében abban az 
esetben nem köteles külön a közszol-
gáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységét az általa lakóingatlan-
ként használt ingatlanban folytatja.

A díjak tekintetében nagyon jelentős 
megkötést ad a törvény, nevezetesen:

A hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási díj legmagasabb mértékét 2013. 
július 1-jétől 2014. december 31-éig 
úgy kell megállapítani, hogy a termé-
szetes személy ingatlanhasználó részé-
re kiállított számlában meghatározott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért 
fizetendő szolgáltatási egységre jutó ösz-
szeg (beleértve az alapdíjat) nem halad-
hatja meg a 2012. április 14. napján al-
kalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal 
megemelt összegének 90 százalékát.

A fentiek alapján a szolgáltató – a 
miniszter által meghatározott, és a tör-
vény rendelkezései alapján számítandó 
– alacsonyabb szolgáltatási díjért, ma-
gasabb színvonalú szolgáltatást kell, 
hogy nyújtson.

Szép tervek, naGYratörõ elképzeléSek
Répcelak város Képviselő-testülete elfogadta a 2014-2020-as EU-s pál�ázati ciklusban tervezett projekteket.
Ezek a következők:

1. Répcelak második főterének a ki-
építése, a „Népkert” megvalósítása
Beavatkozási terület Katolikus temp-
lom – Csánigi utca
Bekerülési összeg 100 millió Ft
Tervek elkészültek
2. Répcelaki Közös Önkormányzati 
Hivatal, művelődési ház, óvoda, Böl-
csőde és Idősek Klubja, Egészségház, 
iskola, sporttelep alternatív energiával 
való ellátása
Bekerülési összeg 65 millió Ft
Tervek egy része elkészült
3.Radó-kastély hasznosítása. A főtér 
további bővítése, házasságkötő terem 
és egyéb közösségi funkciók kialakí-
tása
Vásárlás + átépítés 75 millió Ft
Tervek részben rendelkezésre állnak
4. Ajkay-kastély megvásárlása, és idő-
sek otthonának kialakítása. Partner az 
evangélikus egyház.
Bekerülési összeg 500 millió Ft

5. Műfüves pálya (világítással) építése 
a sporttelepen
Bekerülési összeg 150 millió Ft
6. Ipari, szolgáltató területek kiala-
kítása megépülő M86-os mellett 
(földvásárlás + infrastruktúra) 100 
millió Ft
7. Sportcsarnok építése
Terv rendelkezésre áll 650 millió Ft
8. Kerékpárút Répceszemere, Répce-
lak
Répcelakra eső rész 50 millió Ft
9. Kerékpárút Répcelak – Nicki mű-
gát
Répcelakra eső rész 50 millió Ft
10. Kerékpárút a 86-os út mellett 
Hegyfalu – megyehatár (Győr-Mo-
son-Sopron megye)
Répcelakra eső rész 100 millió Ft
11. Ipari Parknál elkerülő út építése 
75 millió Ft
12. KRESZ – parknál sportlétesít-
mény, szabadidőpark 50 millió Ft

13. Répce-partnál üdülési övezet 30 
millió Ft
14. Répcelak város teljes belvízrende-
zése 650 millió Ft
1.- 14. pont között összesen 2 milliárd 
665 millió Ft

tájékoztató
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
a Családsegítő Szolgálat elérhető-
sége az alábbiak szerint módosult:
Ügyfélfogadásra nyitva álló helyi-
ség: 9653 Répcelak, József Attila 
utca 20/A (a Bölcsőde és Idősek 
Klubja épületében)
Ügyfélfogadási idő Répcelakon: 
hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-
16.00, kedd: 12.00-16.00, pén-
tek: 12.00-13.00
Telefonszám: 06/30-842-9870
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A gyakorlatban a jelölésem úgy zaj-
lott le, hogy tavaly, talán nyár eleji 
TÖOSZ elnökségi ülésen az elnök 
kérdezi a tagozatvezetőket van-e köz-
tük agrármérnöki végzettségű. Feltar-
tottam a kezemet, az elnök úr pedig ja-
vasolta az elnökségnek, hogy TÖOSZ 
képviselőként legyek a bizottság tagja. 
Az elnökség ezt elfogadta, én pedig 
megköszöntem a jelölést. 

Mivel is foglalkozik a Hungarikum 
Bizottság mellett működő Agrár- és 
Élelmiszergazdaság Szakbizottság? Fel-
adata a beérkezett kérelmek alapján 
javaslatot tenni a Hungarikum Bizott-
ságnak, hogy melyik mezőgazdasági és 
élelmiszeripari terméket vagy fogalmat 
javasolja hungarikum címre, vagy pe-

dig a nemzeti értéktárba felvenni. Az 
előző a nagyobb elismerés az utóbbi is 
fontos, de csak a hungarikum után kö-
vetkezik. Természetesen a Hungarikum 
Bizottságnak jó néhány szakbizottsága 
létezik. Van például, amelyik szemé-
lyekkel foglalkozik, van amelyik mű-
emléki épületekkel. A mi szervezetünk 
37 tagú. Amikor az alakuló ülés volt, 
megkaptuk a listát, hogy honnét és ki-
ket delegáltak. A névsor káprázatos és 
rengeteg, a témát professzori, tanári 
szinten ismerő ember. Delegált tago-
kat például az illetékes minisztérium, 
a mezőgazdasággal foglalkozó számos 
egyetem, a Tudományos Akadémia, az 
Országos Tisztiorvosi Hivatal, úgyhogy 
nagyon kell igyekeznem, ha valamelyik 

témához hozzá akarok szólni. Mindig 
is azt tartottam, amit elég alaposan 
nem ismerek ott a sokkal felkészültebb-
re hallgatok. Eredetileg állattenyésztő 
végzettségű vagyok és polgármestersé-
gem előtt ezen a területen dolgoztam, 
így például a „magyar szürke marha” 
hungarikummá minősítéséről volt vé-
leményem. Volt már napirend a Pick 
téliszalámi, a Herz classic téliszalámi 
(az egyik támogatott, a másik nem) az 
akácméz és külön az akácfa is. Itt is volt 
vita, hisz az akácfa 1601-ben került 
Európába Észak-Amerikából és 1710-
ben Magyarországra. Tehát nálunk 
nem őshonos.

Ha nem türelmetlen az olvasó, ak-
kor is joggal kérdezi, hogy ezekhez mi 
köze a hagymának, azt már azért sejt-
heti, hogy a makói hagymának talán 
igen, de a répcelakinak ?

A legutolsó összejövetelen – az ülé-
sek mindig a Vidékfejlesztési Miniszté-
riumban kerülnek megrendezésre – szó 
volt a makói hagymáról. Ott régi ha-
gyományai vannak a termesztésének. 
Arról is, hogy a makói hagyma, mint a 
településen termesztett hagyma (több-
féle fajta) vagy a makói hagymafajta le-
gyen-e hungarikum. Ott tudtam meg, 
hogy a makói hagymafajta két éves és 
a második évben a dughagymát ülte-
tik el. A répcelaki hagyma meg azért 
jutott eszembe, mert az 1970-es évek 
végén, az 1980-as 90-es években és 
még később is Répcelakon is jó néhány 
10 hektáron termesztettek hagymát. 
Kisebb területen még 2000-es évek-
ben is. A legtöbb talán 70 hektár volt. 
Néhány nagyon szorgalmas répcelaki 
család még az elmúlt években is fog-
lalkozott vele. Termesztett hagymát a 
fent említett években maga a Nagyme-
ző Szövetkezet, de a szövetkezeti tagság 
is. Jó bevételt jelentett, sok családi ház 
építését, átalakítását, személyautó vá-
sárlását segítette a rengeteg munkával 
járó hagyma bevétele. 

A polgármester naplójából

a makói éS a répcelaki HaGYma
Számtalan bizottságban, szakértői munkacsoportban, eg�esületek veze-
tőségében voltam tag, és vag�ok most is. Azonban taval� n�ár óta eg� fur-
csa, érdekes és úg� gondolom rendkívül fontosnak is tagja vag�ok, még-
pedig a Hungarikum Bizottság eg�ik szakbizottságának, amel�ek neve 
Agrár- és Élelmiszergazdaság Szakbizottság. Ide úg� kerültem, hog� a vi-
dékfejlesztési miniszter levélben kérte a TÖOSZ elnökét, titkárát – mint 
legnag�obb önkormán�zati érdekvédelmi szervezetet – eg� tagot jelölje-
nek a bizottságba. Mint bizon�ára sok répcelaki előtt ismert a TÖOSZ 
Vas-meg�ei tagozatvezetője vag�ok, íg� tagja az elnökségnek is.
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Gőzerővel fol�ik a város legnag�obb kulturális esemén�ének szervezése és eg�eztetése. A fesztivál szerkezete ebben 
az esztendőben is a már jól bevált, hag�omán�os formát követi. Pénteken este a művészeteké lesz a főszerep, a 
hangversen� és a koncert előtt a budapesti Rudnai Társaság alkotásaiból láthatunk válogatást a Répce Galériában. 
A kiállítások sorában természetesen ismét hel�et kap a Répce Expo, és önálló tárlat keretében a Tőzike Klub folt-
varrói is bemutatják legújabb munkáikat. És még eg� tárlat: a rendezvén�sátorban a húszéves Ümmögő és a hel�i 
néptánc történetét szemléltetjük majd sok-sok fotóval és relikviával.

Főleg belföldre került értékesítésre, 
de vagonokban ment külföldre, főleg 
német területre is. Jellemzően inkább 
a 80-as években. Arra már nem emlék-
szem, hogy az NSZK-ba vagy az NDK-
ba vagy mind a két országba. Az árut 
piros necczsákokba raktuk, osztályozva 
külön zsákba a nagyobb, közepes, ki-
sebb egy méret alatt pedig már nem 
volt exportképes. A zsákot középen 

nemzeti színeink fogták körül, és az 
volt ráírva, hogy „Ungarn, Makó” Az 
első szó igaz volt. A második? A rép-
celaki földben termelt hagymát szorgos 
répcelaki emberek termelték. Tehát ez 
nem volt igaz. Még az sem, ha az lett 
volna ráírva, hogy „makói fajta”. Tud-
niillik inkább a kevésbé elálló, de nagy 
termést hozó „alsógödi” fajtát termesz-
tettük. 

Remélem a polgármester naplóját 
nem olvassák jelenlegi importőr né-
met cégek munkatársai és különben is 
csak ezt az egy esetet tudom, hogy a 
30-35 évvel ezelőtt exportőrjeink nem 
mondtak igazat. 

 Meg az is lehet, hogy rosszul em-
lékszem?

Dr. Németh Kálmán
polgármester

répcelaki feSztivál elõzeteS
2014. június 13-15. 

Természetesen az Ümmögő együt-
tes tagjai is nagyban készülnek már a 
Kalinkóra, zajlik a fellépő népzenészek 
és néptánccsoportok, kézművesek, népi 
iparművészek meghívása. Az már biz-
tos, hogy a folkfesztivál vendégcsaloga-

tó produkciója az autentikus népzenét 
játszó, Fonogram-díjas Tükrös Zenekar 
koncertje lesz.

A szórakoztató programok közül a 
főbb produkciókkal való szerződéskötés 
már megtörtént. A fesztivál vasárnap 

délutánján ismét várja a gyermekeket a 
tavaly már bevált főtéri kölyökszínpad 
és játszótér.

A fesztivál rendezői nevében sze-
retettel invitálom Önöket a progra-
mokra! -sze-
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répcelaki eGéSzSéGiránYtÛ
Kedves Répcelakiak!
Még javában zajlanak a város sikeres TÁMOP pál�ázatának egészségre nevelő és szemléletformáló életmód prog-
ramjai, több rendezvén�hez és kezdemén�ezéshez van még lehetőség csatlakozni!

A téli időszakban a mentálhigiéni-
ás programelemek kerültek előtérbe. 
Szépszámú érdeklődő kapott hasznos 
tanácsokat Licskainé Stipkovits Erika 
mentálhigiéniai szakpszichológustól 
az együttélés művészetéről, a konflik-
tusok kezelésének módjáról. A jelenleg 
is tartó tréningen a neves szakember 
az elméletet gyakorlatra fordítva segíti 
a szülőket az egészséges, harmonikus 
családi kapcsolatok és kommunikáció 
formálásában.Csatangoló sorozatunk-
ban már két túrát teljesítettünk, és 
hátra van még kettő, amelyekre ezúton 
is invitáljuk Önöket! Csáfordjánosfára 
készülünk, valamint az iváni erdőbe 
gyógynövénytúrára. Bízunk benne, 
hogy ez utóbbi nem csak a mozgást, a 
jó levegőn való egészséges kikapcsoló-
dást szolgálja, hanem hasznos ismere-
tekkel is segíti a résztvevőket!

Március 31-ig várjuk a nyers étel 
receptjeiket! Ugye emlékeznek még 
rá, hogy a projekt augusztusi indítá-
sakor a segítségüket kértük Répcelak 
nyers ételeket felvonultató szakács-
könyvének szerkesztésében. Várjuk a 
nyers alapanyagokból készült kedvelt 

családi receptjeiket, amelyek beküldő-
it praktikus ajándékkal jutalmazzuk! 
A verseny részleteiről facebook olda-
lunkon és a pontgyűjtő füzetben ol-
vashatnak.

A tavaszi szünet hetében az egész-
ségmegőrzés, a helyes táplálkozás 
fontosságát hangsúlyozó interaktív 
kiállításra és játszóházba hívjuk a 
gyerekeket a művelődési otthon szín-
háztermébe. A kiállítás sok-sok fej-
törővel, logikai játékkal és mozgásra 

épülő fejlesztő feladattal segíti gyer-
mekeink egészségtudatos életmódjá-
nak kialakítását. A projekt tartalmaz 
még egy kiállítást is, április 26-tól 
látható az Egészségiránytű program-
jait bemutató fotókiállítás, amelynek 
a helyszíne szintén a művelődési ott-
hon lesz.

2014. május 17-én szombaton a 
Répcelaki Egészségiránytű zárásaként 
egy nagyszabású rendezvényt ajánlunk 
a figyelmükbe. A nap programjában 
egészséges ételek kóstolója, változa-
tos mozgásformák és sportolási lehe-
tőségek szerepelnek. Vendégünk lesz 
Magyarország vezető fitneszoktatója, 
a fitneszvilágbajnok Béres Alexandra.

A zárórendezvényen a projektnyitó 
szűréseinek résztvevőit várjuk a kont-
rollszűrésekre! Sor kerül a több mint 
féléves programsorozat értékelésére, 
bemutatjuk a nyers ételeket tartal-
mazó szakácskönyvet és köszöntjük a 
pontgyűjtő verseny díjazottjait, nyer-
teseit. Tartsanak velünk, éljenek az 
Egészségiránytű nyújtotta lehetősé-
gekkel! Gyűjtsék továbbra is az egész-
ségpontokat!

Projektirányító Munkacsoport
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A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet megalakulása 55. évfordulójá-
nak megünneplésére idén január végén került sor a kisváros művelődési 
házában. Az évfordulóra Molnár Árpád elnök-üg�vezető úr eg�etértésé-
vel, akkori köszöntőjéből kiragadott részletek közzétételével emlékezünk. 

tisztelt Ünneplõ 
közönség! tisztelt 
alapító tagok!
Aki megtakarításait bankba teszi, az 
bízik a pénzintézet jövőjében. Aki köl-
csönt nyújt, az bízik az ügyfél jövőjé-
ben. Különösen igaz ez a gondolat a 
személyes és kölcsönös bizalom talaján 
létrejött takarékszövetkezetekre, ame-
lyek gyökerei térségünkben is több 
mint 100 év hagyományaiból táplál-
koznak, több mint 100 év tapasztalatá-
ból újulnak meg folyamatosan.

Mi a titka annak, hogy ma születés-
napot ünnepelhetünk? Ahogy Kazin-
czy Ferenc írta: „Jót, s jól ebben áll a 
nagy titok.” Az évtizedek során folya-
matosan megújult a technika, az infor-
matikai háttér, elmélyültek a szakmai 
ismeretek, versenyképessé váltak a ban-
ki szolgáltatások, szélesedett a kínálat. 
Kellett azonban valami többlet, valami 
plusz, ami a többi banktól megkülön-
bözteti a takarékszövetkezetünket. Ez 
pedig az egyes személyek, vállalkozások 
szokásainak, életvitelének, lakókörnye-
zetének, családi és üzleti kapcsolatai-
nak érzékelése. Egyszóval: a Répcelak 
és Vidéke Takarékszövetkezetnek szíve 
és lelke volt és van, s ez mindaddig 
megmarad, amíg képesek leszünk pár-
beszédre az ügyfeleinkkel.

A mai, értékrendjében átalakuló, 
az általánosan elfogadottat átrendező 
világunkban jogosan kérdezheti az em-
ber: van-e még igazi értéke az emberi 
szónak, van-e még jelentése az emberi 

takarékSzövetkezeti 
SzÜletéSnap-köSzöntõ 

gesztusnak, a segítő szándéknak? Egyet 
biztosan állíthatok: a vidéki pénzinté-
zetekben, így a Répcelak és Vidéke Ta-
karékszövetkezetben is még élnek azok 
a hagyományok, amelyeket fél évszáza-
da gyökereztettek elődeink. 

Az 1958 és 2013 évek közötti ki-
hívások hol a korlátozott tevékenységi 
körben, hol a konkurencia által tá-
masztott kamatversenyben, vagy a ver-
senytársak reklámhadjárataiban, hol a 
törvénykezés, a szabályozás szigorában 
nyilvánultak meg. Mégis tudtunk fej-
lődni, mégis szélesíteni tudtuk ügyfél-
körünket. Sokan és sokszor teszik fel a 
kérdést: miben vagyunk mi jobbak a 
többi banknál? Ezt döntse el az ügyfél. 
Mi inkább azt hangsúlyozzuk, hogy 
miben vagyunk mások. A helyismeret 
és a közvetlenség az egyik fő erényünk. 

Az elődök nyomdokain haladva 
igyekszünk megőrizni mindazokat az 
értékeket (közvetlenség, helyi, gyors 
döntések, bizalmi kapcsolat, családi-
as légkör stb.), amelyek egy szövet-
kezeti hitelintézet alapfilozófiájából 
erednek. Ugyanakkor mindezekre a 
hagyományos értékekre alapozzuk és 
folyamatosan építjük a korszerű banki 
szolgáltatásokat (speciális megtakarítá-
si- és hitellehetőségek, bankkártya, In-
ternetbank stb.), illetve azok technikai, 
informatikai hátterét.

Számokkal nem illik untatni a kö-
zönséget, csupán annyit említek meg, 
hogy a 8 Mrd Ft-ot meghaladó mér-
legfőösszegével, a 7,8 Mrd Ft-os betét- 
és a 2,5 Mrd Ft-os hitelállományával a 

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 
napjainkban a megye észak-keleti térsé-
gének egyik meghatározó pénzintézete. 
Megtakarítási lehetőségeink sokrétűek. 
Számlavezetési tapasztalataink több év-
tizedes múltra tekintenek vissza, jelen-
leg mintegy 4.200 számlát kezelünk. A 
lakossági „számlás” ügyfeleink száma 
közel 3.400 fő. Ezen túl mintegy 700 
vállalkozás, 100-nál több civil szerve-
zet és 14 önkormányzat és intézményei 
számláját vezetjük.

Aktív üzletágunkat ugyancsak a 
hagyomány és az újszerűség rugalmas 
„együttélése” viszi előre. A „klasszi-
kus” személyi kölcsönöktől a zálogfió-
kok finanszírozásáig széles a választék. 
Nálunk megoldást találhat az otthon-
teremtő család, a kiegyensúlyozott 
pénzgazdálkodást és fejlődést előtérbe 
helyező vállalkozás (Széchenyi-kártya, 
Agrár Széchenyi Kártya, beruházási 
hitel, földalapú támogatás megelőlege-
zése, MNB Növekedési Hitelprogram 
stb.), a családi vagy egyéni beruházást 
tervezők, de pl. a LEADER program-
ban résztvevőknek is tudunk ajánlani 
forrásmegelőlegező hitelt.

tisztelt jelenlévõk!
Szeretném tiszteletemet és elismeré-
semet kifejezni alapító tagjainknak, 
hogy 55 évvel ezelőtt jól döntöttek. 
Olyan alapokat raktak le, amelyekre 
lehetett építkezni. Megköszönöm to-
vábbá valamennyi korábbi és jelenlegi 
dolgozónknak azt a munkát, amellyel a 
maga területén hozzájárult eredménye-
inkhez. Ugyanez vonatkozik a válasz-
tott tisztségviselőinkre is, s mindazok-
ra, akikkel együttműködtünk. Kérem, 
tolmácsolják mindenkinek akit illet, s 
kérem folytassuk így vagy még jobban 
együtt, hogy még sok születésnapot 
ünnepelhessünk!

Molnár Árpád
elnök-ügyvezető

Répcelak és Vidéke  
Takarékszövetkezet

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: Répcelaki Mûvelôdési Otthon és Könyvtár, 9653 Répcelak, Bartók B. u. 55.
Fôszerkesztô: Bokányi KálmánnéHírmondó
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„A hag�omán� ui. – a legáltalánosabban véve – az ág, amin ülünk. Ami 
ránk maradt őseinktől, ami fönntart bennünket, amire a jövőt, az újat 
építeni fogjuk.” (Czakó Gábor: Az eldobható Föld)

köteleSSéGteljeSítéS „bolondoSan”

Az osztályok külön feladatot is kap-
tak: farsangi tablót kellett készíteniük, 
melyek anyagából az alsó és a felső év-
folyamok számára kérdéssort állítot-
tunk össze.

Az aktív és hatékony több mint egy 
hét zárása a jelmezes felvonulás volt, 
melyre 2014. február 7-én iskolánk 
tornatermében került sor. 

Versengésre csábítva öltözött be 
minden osztály vagy osztályt képviselő 
csoport. Egy délutánra a magunk örö-
mére megfordítottuk a világot. Az alsó 
tagozatos tanulók 97%-a, míg felsősök 
54%-a öltött jelmezt. Összesítve isko-
lánk diákjainak 73%-a farsangolt. 

A témahét eredményes megvalósí-
tásában mindenki kivette a részét.

Külön köszönet a Szülői Munka-
közösségnek, mert megszólítva szü-
lőtársaikat gyűjtésükből minden diák 
csokoládét és sajtot kapott ajándékba. 

A répcelaki Móra Ferenc Általános 
Iskola és AMI szorgalmi időszakának 
felénél közös elhatározásból az iskola 
megmozdult.

A TÁMOP 3.1.4. pályázat fenn-
tartási kötelezettségének tettünk ele-
get azzal, hogy éves munkatervünkben 
témahetet jelöltünk ki. A „farsanghoz 
kapcsolódó jeles napokat” választottuk 
megvalósításra, melyet 2014. február 
3-7. közötti időszakra terveztünk.

Célkitűzéseink környezetünk „dí-
szítésén” túl a farsangi népszokások ku-
tatására, megismerésére, a hagyomány-
őrzésre irányultak.

Az ünnepkör meghatározta és ala-
kította a hét tanítási óráinak anyagait: 
felhasználtuk a néphagyomány eleme-
it, szokásait bemutató szövegeket, a je-
les napokhoz kapcsolódó ismereteket, 
képeken hoztuk a gyerekek közelébe a 
közel-, és a régmúltat. 

Segítettek jutalmazni „zsákbamacska” 
ajándékkal a jelmezbe bújt maskaráso-
kat.

Diákönkormányzatunk „édes” fő-
díjak felajánlásával tette emlékezetessé 
az átváltozásokat.

Mivel versengést hirdettünk a jel-
mezesek között, ezért díjazást tervez-
tünk. Ám a meghívott zsűri rövid időn 
belül döntésképtelenné vált, mert a 
résztvevőket nem tudták egymáshoz 
hasonlítani, illetve többen kiemelked-
tek egyediségükkel. A megoldás az 
lett, hogy minden jelmezbe bújt kis-, 
és nagydiák, pedagógus tárgyjutalmat 
kapott. 

A farsangi beöltözés iskolánkban 
régen hagyományos volt. A diákkori 
élmények kedves emlékként maradtak 
meg azokban, akik velem együtt része-
sei lehettek. Tudjuk, hogy a jövőnk ab-
ból lesz, amit ma vállalunk, próbálunk, 
elvégzünk, illetve azokból lesz, akikért 
mi mindezt tesszük.

Nagyné Szabó Tímea
pedagógus
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HuSzadik évfolYam 

Bizonyára nem sokan szokták az új-
ságok megjelenési adatait olvasgatni, 
ezért szeretném felhívni minden ked-
ves olvasónk figyelmét a Répcelaki 
Hírmondó mostani, huszadik évfolya-
mára. Mit is jelent ez?  Azt, hogy idén 
már a huszadik éve vehetik kézbe a la-
pot. Igaz, az első évfolyam első száma 
1995-ben csak december hónapban 
jelent meg. 

Visszaemlékezésre más aspek-
tusokból lesz még idő az év során. 
Most, amikor már sokunk számá-
ra természetes a szövegszerkesztők 
használata, csak a már kiadásra kész, 
összeállt híranyag technikai megva-
lósítására szeretnék visszatekinteni. 
Ugyanis a Hírmondó kezdetektől, 
egészen 2010 júniusáig a húsz éve 
még csak angol nyelven elérhető 
Publisher nevű kiadványszerkesztő 
programmal készült a könyvtárban. 
Ez után került fénymásolóval meg-
felelő példányban sokszorosításra, 
oldalai pedig újságszerű hajtogatásra 
a művelődési házban.

Szerencsés időpontban találkozott 
az önkormányzat lapindítási szán-
déka és annak helybéli, gyakorlati/
technikai megvalósíthatósága. Ugyan-
is a könyvtár információszolgáltatási 
törekvéseinek eredményeként erre 
az időre már két közhasznú önálló 
könyvtári kiadvány (Répcelaki Irány-
tű 1994-) szerkesztésében szereztünk 
jártasságot. 

Mondhatnám, persze, hogy köny-
nyen ment a dolog, de ez nem igaz. 
Visszagondolva csupán az lénye-
ges ma már, hogy a könyvtári inno-
vációk sorozatában minden új fo-
galmat sikerült leegyszerűsíteni, és 
könyvtárosítani. Így az infokommu-
nikációs technológiákat meglehetősen 
korán, és viszonylag sok területen tud-
tuk alkalmazni, a Hírmondót például 
a könyvtár közösségi szolgáltatásaként 
kínálni. E mellett persze a hagyomá-
nyos könyvtári munkafolyamatokat is 
sikerült egyensúlyban tartani.    

Csuka Éva
könyvtárvezető

Hozzávalók: 60 dkg burgonya, 3 dkg 
vaj, 3 dkg liszt, 1 dl tejszín, 15 dkg 
csípőspaprikás Medve sajt, 1 db tojás-
sárgája, 5 dkg Pannónia sajt, ½ db fejes 
saláta, 1 dkg zselatin, pirospaprika, só
Elkészítése: Hosszúkás, kb. 12-15 
dkg-os burgonyákat válasszunk. Ala-
posan megmossuk őket, szárazra töröl-
jük, majd egy sütőlemezre téve sütőben 
pirosra sütjük. Sütés közben megfor-
gatjuk, hogy mindenütt egyenletesen 
piruljanak.
Amikor langyosra hűlt, óvatosan meg-
hámozzuk úgy, hogy a burgonyát ne 
sértsük meg, majd hosszanti irányban 
jól bevágjuk, hogy az elkészített sajt-
krémmel tölthető legyen.
A vajat a liszttel felhevítjük, majd a tej-
színt hozzáöntve felforraljuk. Beletesz-
szük a csípőspaprikás Medve sajtot, a 
tojássárgáját, kevés pirospaprikával fű-
szerezzük és kislángon, gyakori keverés 
mellett krémmé főzzük.
Amikor a krém langyosra hűlt, csil-
lagcsöves nyomózsákba tesszük és a 
burgonyákba töltjük. Tetejüket reszelt 
Pannónia sajttal megszórjuk. Lehűtjük, 
majd olvasztott aszpikkal vékonyan be-
kenjük. Fejes saláta levélre tálaljuk.
Recept forrás: 
Unger Károly: Sajtoskönyv – [H. n.]: 
Magyar Könyvklub [é. n.].– 79. p.

Tipp: Az édes habok Jolly Jokere. Bár-
milyen desszerthez, gyümölcshöz és 
önállóan tálalva is kitűnő.
Hozzávalók: 0,5 literes habszifon, 1 db 
habpatron, 300 ml tejszín, 100 ml zsíros 
tej, 2 evőkanál porcukor, 3 tojás sárgája, 
1 rúd vanília
Elkészítés: A vanília rudat hosszában fel-
vágjuk és kikaparjuk a magjait. A tejet, 
porcukrot, tojások sárgáját és a vaníliama-
got fém keverőtálban keverjük össze gőz 
felett besűrítjük, hűtőszekrényben lehűt-
jük. Hozzáadjuk a tejszínt, habszifonba 
töltjük. Becsavarjuk a patront. Habkien-
gedés előtt 8-10-szer rázzuk meg a szifont.
Recept forrás: Németh Orsolya: Habkreá-
ciók. – [Répcelak]: LISS Kft., 2005.– 46. p.

HalálozáS
akiktôl bÚcSÚzunk

Czigány Józsefné, Gömböcz Endréné
Szilágyi József

SzÜletéS
akiknek örÜlÜnk

Samu Regina és Hatos Imre fia Hatos 
Dávid 

Horváth Lívia és Horváth Ferenc leánya 
Horváth Júlia Nóra

Mór Andrea és Horváth Krisztián leánya 
Horváth Elena

Jagadics Mónika és Lukácsi Péter leánya 
Lukácsi Anna

Németh Zsófia és Szabó Ákos fia Szabó 
Botond

anYakönYvi Hírek

receptajánló vanília krémhab kávéval

Hideg töltött burgonya csí põs-
paprikás medve sajttal

réGmÚltunk fotóalbumaiból

A régi iskoláról készült fotó Kovács Lajos bácsi tulajdona. Köszönjük, hogy felhasználhattuk!
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a répcelaki Se 
Hírei

labdarÚGáS
Felnőtt labdarúgó csapatunk január 
15-én kezdte meg a tavaszi szezonra 
való felkészülést. Edzésterv készült, 
mely tartalmazta a felkészülési mérkő-
zéseket is. Összességében – az időjárási 
körülményeket figyelembe véve – sike-
rült az elképzeléseket megvalósítani.
A csapat gerince együtt maradt. Távo-
zók: Nyírő Bálint – akit nagyon saj-
nálunk – Ausztriába távozott, Simon 
Attila sérülésére hivatkozva befejezte 
pályafutását. (Úgy hírlik viszont, hogy 
Ausztriában talált csapatot, ahol „sérül-
ten” is folytatja pályafutását.) Egy érke-
zőnk van: Horváth Márk Ugodról. 
Két forduló után – Sárvár ellen aratott 
1-0-ás győzelem, ill. a Haladás VSE 
6-0-ás legyőzésével – csapatunk az első 
helyen várja a folytatást.
Ifjúsági csapatunk döntően együtt ma-
radt, reális esély van egy jobb helyezés 
elérésére. 
Serdülő csapatunkban sincs változás, a 
szezon végére dobogós helyet várunk 
tőlük.

Az U-15-ös korcsoport fiatal korosz-
tály, de remény van arra, hogy a tavasz 
folyamán a tabella elején végeznek.
A Bozsik-program tavaszi rendezvé-
nyei – köztük az U-13-as korcsoport 
programjai is – ismeretesek.

teke
Tekecsapatunk a tavaszi szezont befe-
jezte méghozzá a 3. helyen, most kö-
vetkeznek a felsőházi rájátszások. A 
végső sorrend a Szeged, Zalaegerszeg, 
Ferencváros csapataival történő oda-
vissza megmérettetésen dől el, de na-
gyon bízunk a dobogós helyezésben. 
Ez mindenképpen dicséretes teljesít-
mény. A mérkőzések időpontjáról a 
tisztelt szurkolókat a Répce Tv-n ke-
resztül tájékoztatjuk.

Minden jel arra mutat, hog� megjött a tavasz. A tavaszi szezon a sportban 
is kezdetét vette. Valamenn�i szakosztál�unkban zajlik a versen�szerű sze-
replés. Az elnökség hamarosan elfogadja a 2014. évi költségvetését, amel� 
kereteket szab a fenntartási, működési lehetőségeinknek. Éltünk a pál�ázati 
lehetőségekkel, és továbbra is fol�amatosan fig�elemmel kísérjük azokat. 
Nag� súl�t hel�ezünk meglévő szponzoraink, támogatóink megtartására, 
ug�anakkor újabbakat is szeretnénk megn�erni.Február 15-én – immáron 
17. alkalommal – rendeztük meg hag�omán�os sportbálunkat, amel� ez év-
ben is jól sikerült. Ismételten köszönet a tombolatárg�ak felajánlóinak.

A város és környéke 2013-2014. évi 
amatőr tekebajnokság tavaszi szezon-
ja a hónap utolsó napjaiban véget ér. 
Végsőkig kiélezett küzdelmek vannak, 
most még nem lehet megjósolni a do-
bogós helyezéseket.

kézilabda
Női kézilabdacsapatunk köztudot-
tan a Győr-Moson-Sopron megyei 
II. osztályban szerepel. A tavaszi sze-
zon náluk is elkezdődött. Fergeteges 
hangulatban játsszák hazai mérkőzé-
seiket.
Tájékoztatjuk a Hírmondó tisztelt ol-
vasóit, hogy csapataink aktuális mér-
kőzéseinek időpontjáról, illetve az elért 
eredményekről a Répce Tv-n és a ki-
helyezett plakátok útján folyamatosan 
informálódhatnak.
Kérjük továbbá szurkolóinkat, a város 
sportot szerető polgárait – ameny-
nyiben lehetőségük van – adójuk 
1%-át ajánlják sportcélokra. Az így 
befolyt összeget működési kiadá-
sainkra fordítjuk. Adószámunk: 
19893022-2-18. Előre is megköszön-
jük támogatásukat. Egyben szeretném 
megköszönni a tavalyi évben így ka-
pott felajánlásukat.
Szurkolóinkat biztatom, hogy a tavaszi 
szezonban is álljanak csapataink mellé. 
Az így kapott biztatás plusz erőt jelent 
minden csapatnak. 
Meggyőződésem, hogy csapataink ered-
ményes szerepléseikkel sok örömet sze-
reznek Önöknek, valamennyiünknek 
és Répcelak városának egyaránt.
HAJRÁ RÉPCELAKI SE!

Haraszthy István
ügyvezető elnök

erõS évkezdéS éS nõnapi éremeSõ – répcelaki 
rakurai karate eGYeSÜlet

2014. január 19-én rendeztük a II. 
Rakurai Kupát, melyen 15 klub kö-
zel 200 versenyzője vett részt. A ren-
dezvény színvonalát a klub tagjai és 
karatékáink szüleinek együttes mun-
kája, az iskola, valamint támogatóink 
biztosították. Köszönjük! Városun-

kat 24 induló képviselte, I. helyezést 
Gáspár Martin és Keszei Mihály szer-
zett, a Legharcosabb versenyző címet 
az első versenyes, közönségkedvenc, 
Bognár Miklós érdemelte ki. 

A vidám, eg�esületi évzárást és 
feltöltődést követően az új évben 
újra belevágtunk a versen�ekre 
való felkészülésbe, amel� máris 
kiváló eredmén�eket hozott.

Ifjúsági csapatunk – Móricz 
Zoltán, Babos Tamás, Boucsek 
Zoltán – összetételben a tabella 
ELSŐ hel�én végezett. Gratulá-
lunk a csapatnak! Mi ez, ha nem 
SZUPER teljesítmén�! 
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Sportbál – HaGYománY

A szokásoknak megfelelően, Kálmán 
László személyében sztárvendég színe-
sítette a programot, aki szimpatikus 
szerénységgel számolt be nem minden-

napi pályafutásáról. Szereplése példaér-
tékűre sikerült.

Ugyancsak a bál a mindenkori szín-
tere az önkormányzat által alapított, az 

Abból lesz hag�omán�, amit több éven keresztül megkedvelnek az adott 
esemén�, program résztvevői, közreműködői. Márpedig a répcelaki 
sportbál il�en, ug�anis február közepén immár 17. alkalommal rendezte 
meg a Répcelaki SE a város művelődési házában; telt házzal.

fo
tó
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Év Sportembere (Sportolója) Díj át-
adásának is. 

Az elismerést ez évben a képvise-
lő-testület Király Annamáriának ado-
mányozta, aki hosszú évek óta aktív 
résztvevője és szervezője a répcelaki 
szabadidős sporteseményeknek (aero-
bic oktatás, labdás gerinctorna, alak-
formáló foglalkozások, sztep és zumba 
órák). Az óvodában mozgásfejlesztési 
foglalkozásokat tart a gyerekeknek. 
Szervezője a gyalogló napoknak, s leg-
utóbb már az „Egészségiránytű” kere-
tében lezajott szabadidős sportesemé-
nyeknek is. Annamária rendkívü sokat 
tett Répcelakon azért, hogy az itt élő 
emberek megismerjék, megszeressék és 
műveljék a szabadidős sportot, mint az 
egészségmegőrzés, közösségépítés egyik 
fontos területét.

A sportegyesület ügyvezető elnöké-
nek, Haraszthy Istvánnak a vezényleté-
vel lebonyolított bált, amely ezúttal is 
a közösségi élet színvonalas színterének 
bizonyult, hivatalosan Molnár Árpád, 
az SE társadalmi elnöke nyitotta meg, 
a téli olimpiáéhoz hasonló tömörséggel.

Az önfeledt kikapcsolódáshoz a talp-
alávalót – akárcsak korábban – a helyi 
Spontán Együttes biztosította, hajnalig.

Molnár Árpád
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A verseny ideje alatt az egyesület 
két kiválósága – Seregély Gyöngyi és 
Németh Gergő – a nemzeti válogatott 
tagjaként hétvégi edzőtáborban vett 
rész Martfűn.

A hazai megmérettetést követően 
Tarjánba látogattunk egy utánpótlás 
versenyre, ahonnan Bernáth Evelin és 
Bognár Léna ezüst, míg Czöndör Zol-
tán, Kiss Márk, Novák Gergő, Papp 
Kristóf, Pichler Márk és Szabó Balázs 
bronzéremmel térhetett haza.

A felkészülést Csornán, a 12 órás 
küzdelmen való részvétellel egészítet-
tük ki.

Március 8-án, a diákolimpiai selej-
tezőn igazi éremeső várt ránk Várpa-

lotán. A versenyről, ahol 35 klub 420 
karatékája mérte össze tudását, 8 in-
dulónk 6 éremmel térhetett haza! Ber-
náth Evelin formagyakorlatban első, 
küzdelemben második helyen végezve 
kezdte meg a nap sikereit, melyet Né-
meth Gergő, Seregély Gyöngyi és Ko-
vács Gergő bronzérme követett, majd 
Gáspár Martin aranyérme koronázott 
meg.

Versenyzőink most korosztályuk 
egyik legjelentősebb kihívására, a hó-
nap végén megrendezésre kerülő diák-
olimpiai döntőre készülnek. Szurkol-
junk együtt értük!

Dr. Bogdán Olivér
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Mielőtt hozzálátnánk a munkához, 
mérjük fel a gyep állapotát. Ameny-
nyiben a gyom és a moha több mint 
60%-ban uralja a gyepet, akkor ol-
csóbb és hatékonyabb a teljes gyep-
felület felszámolása és újratelepítése. 
Ha azonban erre nincs szükség, akkor 
kezdjük a gyepfelújítást a fűnyírással.

Ha nagyon kötött, agyagos vagy 
vizenyős a talaj, továbbá ha több éven 
keresztül rendszeresen rajtahagytuk a 
fűnyesedéket a gyepen, és az tömörö-
dött (filcesedett) akkor az első fűnyí-
rás után alapos gyepszellőztetésre van 
szükség. Tavasszal használjuk a gyep-
hasogató gereblyét, ami a tömör filcré-
teg megszaggatása mellett a gyepalko-
tó évelő fűféléket is sarjadásra készteti, 
így az gyorsabban újul, sűrűbbé válik, 
javul a gyomfojtó hatása.

A mohás foltokra szórjunk vasszul-
fát tartalmú mohamentesítő műtrá-
gyát, a kétszikű gyomokkal fertőzött 
foltokra pedig gyepben használható 
kétszikűgyom-irtót (Bofix Garden, Pá-
zsitmester, gyomirtós gyepműtrágya). 
A moha- és gyommentesítést követően 

leromlott kerti GYep felÚjítáSa
Az idős, elhan�agolt vag� komol� igén�bevételnek kitett kerti g�ep időnként felújításra szorul. A legtöbb 
esetben nem ann�ira rossz a hel�zet, hog� a teljes g�epet fel kelljen törni és újratelepíteni, elég csak eg� alapos 
g�omirtás, hasogatás és felülvetés. Ennek tavasszal van a legkedvezőbb ideje.

két hét múlva takarítsuk le a területről 
az elhalt mohát és gyomot, és nyírjuk 
le rövidre (2 cm) a füvet. Azután szór-
junk ki gyepfenntartó műtrágyát, amit 
a terület alapos beöntözése kövessen. 
A következő fűnyírás idejét a fűszálak 
hossza határozza meg. Alapvető sza-
bály, hogy a fűszálak hosszának leg-
feljebb az 1/3-át szabad eltávolítani. 
Tehát, ha 3 cm magasra szeretnénk 
nyírni a gyepünket, akkor már 5 cm-
nél nyírnunk kell.

A 10 centiméternél kisebb átmérő-
jű foltokat a gyep megfelelő tápanyag- 
és vízellátás mellett magától is benövi. 
A nagyobb foltokat, a gyomirtózást 
követő 3-4 hét múlva vessük újra, 
lehetőleg a meglévő gyeppel azonos 
típusú fűmagkeverékkel. A csupasz 
foltok talaját ásóvillával lazítsuk föl, 
gereblyével egyengessük el. Szórjunk a 
foltra gyepstarter műtrágyát, tömörít-
sük, majd 30-40 g/m2 adagban hint-
sük be fűmaggal. Azután szórjunk rá 
homokkal kevert termőföldet, henge-
rezzük le, és öntözzük be. Az újravetett 
foltokat (különösen ha nagy kiterjedé-

sűek vagy rézsűn vannak) takarjuk le 
zöld rachel-hálóval, amit jól rögzít-
sünk le a talajhoz.

Az erős igénybevétel, árnyék vagy 
valamilyen gyepkár miatt kiritkult gye-
pet vessük felül azonos típusú fűmag-
keverékkel, 20-30 g/m2 adagban. Ár-
nyékos helyre speciálisan fényszegény 
viszonyokra összeállított fűmagkeveré-
ket vessünk (Lugas keverék, Árnyékfű-
keverék). Hengerezzük le, és öntözzük 
jól be a területet. A felülvetett területre 
2-3 hétig ne menjünk. Ha ez nehe-
zen megoldható, akkor a felülvetést 
két részletben; egyik területrészt késő 
tavasszal, a másikat kora ősszel vessük 
felül. Tartósan árnyékolt helyre ne ál-
modjunk gyepet! A fű számára napon-
ta legalább 5-6 óra napsütés szükséges.

Kísérjük mindig figyelemmel a 
gyep állapotát, különösen a kedvezőt-
len talajadottságok és fényviszonyok 
között növő füvet. Megfelelő nyírás, 
öntözés és műtrágyázás mellett tartó-
san szép gyepet tudunk fenntartani 
kertünkben.

Pap Edina
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répcelaki eSeménYek képekben

Meseláda 2014.02.14. Fotó: Boros András

Irodalmunk gyöngyszemei - dr. Pusztay János és dr. Fűzfa Balázs 
2014.02.19.  Fotó: Garas Kálmán

Mérges Mónika bemutatkozása 2014.02.12. Fotó: Garas Kálmán

Rendőrök elismerése a Közmeghallgatáson 2014.02.11. Fotó: MOK

Közmeghallgatás 2014.02.11. Fotó: MOK Ferkovics József kiállításmegnyitó 2014.02.12. Fotó: Garas Kálmán

A polgármesteri munkamegbeszélés meghívottainak egy csoportja 
2014.03.12. Fotó: MOK

Orbán Júlia versmondó a Költészet napján 2014.01.22. Fotó: MOK
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