
RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

1910. május 2-án született Bakony-
tamásiban  evangélikus papi család 
hetedik gyermekeként.                         
   Teológiai tanulmányokat kezdett: 
Tatán piarista gimnáziumban, Pápán 
kollégiumban tanult, majd Sopronban 
teológushallgató lett. A vidéki papi 
család dinasztikus hagyományait át-
hágva, a kiszakadás kockázatos útját 
vállalta: a pénztelen nyugat- európai 
utazásokat, albérletek és munkahe-
lyek váltogatását, bölcsészeti tanul-
mányokat és a Nyugat című folyóirat 
késői nemzedékének, de főleg a népi  
mozgalomnak a vonzásában az 
íróvá válást. 
 

   Tüskés Tibor így vallott róla: „…
életművének gazdag írói világa 
egy gazdag emberi világból nőtt 
ki; élete hitelesíti műveit, és ké-
sőbb az élet hasonlít az ő művei-
re.” (1.)  
Elbeszélések (Jelek a porban, 
Ének a szőlőhegyről, Csipke), no-
vellák (Kelj fel és járj!, Ház a sziklák 
alatt), regények (Az eke, Zápor, Húsha-
gyókedd, Kinizsi Pál, A fehér hintó, 
Puskák és galambok, Szülőföldem a 
Bakony,…) és regényciklus szerzője (A 
Simeon család) szerzője.   
 

Számos elismerés mellett József Atti-
la- díjas művész: 1957- ben Ének a 
szőlőhegyről, A Simeon- ház és A má-
sodik leány című műveiért; 1961- ben 
a Puskák és galambok című regényé-
ért. 1991- ben Kossuth- díjjal ismer-
ték el irodalmi munkásságát. 
Ház a sziklák alatt című műve és for-
gatókönyve alapján, Makk Károly     
rendezésében készített film elnyerte a 
San Franciscó- i filmfesztivál nagydí-
ját.  
   Hét szűk évtized címmel összefüggő 
önéletrajzot alkotott két, eredetileg 
önálló művéből: Meglepetéseim köny-
ve és a Lődörgések kora című regé-
nyekből. 
Az előbbi alkotás visszaemlékezés, a 
gyermekkor békés világába, egy nagy 

papcsalád és a gyönyörű balatoni táj 
légkörébe vezeti vissza olvasóit. 
Az utóbbi önmagában is zárt, önálló 
regény. Az író így vall szándéká-
ról:     „ Nem hőse, csak tárgya leszek 
e műnek.”  
 

Sok humorral és metsző öniróniával 
mutatja be ifjúkorát: „Engem már ré-
gen föl kellett volna akasztani.” – be-
vezető gondolattal. Az elbeszélő főhős 
teológiai tanulmányairól, írói pálya-
kezdéséről, „bécsi” haszontalanságai-
ról mond el jórészt még megíratlan 

emlékeket ,  a  későbbi 
folyóiratalapító buzgalom kö-
rüli irodalmi anekdotákban 
nagynevű pályatársakat idéz 
meg. 
Közvetlen környezetünk, vá-
rosunk és környéke is az al-
kotás részévé vált: Tatay Sán-
dor érettségit követő nyári 
időszakra Répcelakra ke-
rült,  „keresethez jutott”. Kö-
zeli rokona, Dukai Takács 

Mártonné látta el: „… szállást és ellá-
tást kaptam egész idő alatt… házában 
úgy fogadott, mint közvetlen családta-
got.”- vallja az író.  
 

   Nyilatkozataiban némi daccal emle-
geti a közönséggel való szoros írói 
kapcsolatát. Nem tagadja, hogy szóra-
koztatni akart, hogy a fiatalok, a gyer-
mekek érdeklődésére is számít. Műve-
iből kitűnik örömszerző hajlama, a 
szeretet kifejezésének, mások boldogí-
tásának törekvése. Láthatóan büszke 
rá, hogy bár megkísérelte, sohasem 
ért el nagy sikert, gazdagságot.  
Humora, kedves komolytalansága 
azonban gyakran szerzett neki baráto-
kat. (2.)  
Ők biztatták: „Ezt is meg kell írni, azt 
is meg kell írni …” 
 

Nagyné Szabó Tímea 
 

Felhasznált irodalom: 
1. Irodalom Répcelakon: Tüskés Tibor: Megemléke-
zés Tatay Sándorról 
2. A magyar irodalom története 1945- 1975. 
3. Magyar irodalmi lexikon S-Z. 1965.                                     
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„SZIKLÁK  ALÓL  NŐ  KI  A  PÁLMA”  
100  ÉVE  SZÜLETETT  TATAY  SÁNDOR  Í RÓ  

2010.  március 
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Önkormányzati hírek 2-3 

Testületi álmok—melyek 
megvalósulnak 

4 

A Helyi Választási Iroda 
tájékoztatója 

5-6 

Jó tudni—A nyelvtanulás 
támogatása 

5 

Jó tudni—Civil szervezetek 
pályázati  önrészének  
támogatása  

6 

Jó tudni—Változások a 
hagyatéki ügyintézésben  

6-7 

Jó tudni—Adófizetési  
tájékoztató 

7 

Jó tudni—Az urnafalas 
temetkezés szabályairól 

7 

Településőrök Répcelakon 7 

Köszönöm igazgató úr! 
A polgármester naplójából 

8 

Emléktöredékek  
Tatay Sándorról 

9 

Farsang a répcelaki  
Százszorszép Óvodában 

10 

Téli örömök a Süni  
csoportban 

10 

Megújulás az oktatásban? 11 

Pályázaton nyert ajándék 11 

Mi újság Önöknél? 35 éves 
a Horgász Egyesület 

12 

„Vannak dolgok, amelyek 
felülről jönnek” - Dr. Illés 
Gábor búcsúzik  

13 

Termesszünk kivit a  
kertben 

14-15 

A Répcelaki SE hírei 16 

RÉPCELAKI  H ÍRMONDÓ  



A még biztonságosabb településért 
 

Kihasználva a kormány által felkínált 
lehetőséget az év elejétől két település-
őrt alkalmazunk. Az ő költségüket telje-
sen az állam állja. Amennyiben a köz-
biztonsággal, közrenddel és egyéb ha-
sonló tárgykörben  bejelenteni való 
akad, bátran keressék őket. 
 

Munkatársaink:   
Mészáros  Imre: 06-30/347-5877 
Kiss Zsolt: 06-30/832-1870 
 

Répcelaki Fesztivál 
 

A képviselő-testület már a  konkrét idő-
pontot is megtárgyalta. Az esemény 
2010. június  11., 12., 13.  (péntek, 
szombat, vasárnap) lesz. Várhatóan ak-
kor már megkezdődik a főtér felújítása, 
így a programok a sporttelepen kerül-
nek megrendezésre. 
 

Gratulálunk 
 

Nemzeti ünnepünk alkalmából a Vas 
Megyei Közgyűlés döntése alapján Rácz 
Eszter tanárnő  „Vas Megye Önkor-
mányzata Szolgálatáért Kulturális Tago-
zata”, Dr. Siklódi Magdolna fogorvos  
„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatá-
ért Egészségügyi Tagozata” kitüntetést 
kapott. Tanda Ibolya tanárnő „Vas me-
gyei Közgyűlés Elnökének Emlékplakett-
je”  elismerésben részesült az oktatás 
területén végzett szolgálatáért.  
 

Varga Jenő alpolgármester „Vas Megyei 
Közgyűlés Elnökének Emlékplakettje”  
elismerésben részesült a közigazgatás-
ban végzett szolgálatáért.   
 

Az elismeréseket a Vas Megyei Közgyű-
lés elnöke,  Kovács Ferenc adta át már-
cius 15-én Celldömölkön. 
A kitüntetetteknek a helyszínen gratu-
lált Dr. Németh Kálmán polgármester 
és Horváth Csaba képviselő. Mindketten 
a megyei közgyűlés tagjai. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Újabb pályázati siker 
 

A februári közmeghallgatáson a polgár-
mester a négyéves program  végrehaj-
tásáról szólva arról beszélt, hogy belvíz-
rendezésre 10 millió forintot  terveztek, 
de előfordul, hogy egy fillért sem költe-
nek, ha nem lesz sikeres a pályázatuk.  
Azóta eldőlt, hogy nyertünk. Így 
nem tíz milliót, hanem annak több 
mint 11 szeresét 113 millió forintot 
áldozunk e célra. 
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanács a 28 pályázóból 14-et ho-
zott ki győztesnek, köztük Répcelakot. 
Ennek keretében  megoldódik a Hunya-
di utca egy része,  az Aradi, valamint  a 
Csánigi utca vízrendezése. A Csánigi 
utcában a nyílt a másik kettőben zárt 
csapadékrendszer lesz. 

 
Újabb könyv 

 

Az elmúlt években három könyvet is 
megjelentettünk.  Ezek a következők  
voltak: 1998-ban Répcelak története 
első, 2001-ben Répcelak története II. 
kötet, 2006-ban Répcelaki képeskönyv. 
A testület négyéves programjának 
megfelelően az idén az ismert répcelaki 
személyek arcképével adunk ki köny-
vet, várhatóan augusztus 20-ára jelenik 
meg. 
Úgy tervezzük, hogy minden család in-
gyen  kapná meg. 
A munka elkezdődött, egy munkacso-
port is alakult a feladatok megoldására. 
 

Nagyon szép lett 
 

A tervek szerint halad az óvoda felújítá-
sa. Határidőre befejeződött az új rész 
rekonstrukciója, és ezt az ovisok márci-
us elején igénybe is vették. 
A teljesen megújított épületrész – 
amely egy csoportszobával is bővült – 
tetszik a gyerekeknek, a szülőknek  és 
az óvoda dolgozóinak. A konyhai eszkö-
zök  jelentős része  is kicserélésre ke-
rült. Megindult az úgynevezett „régi 
óvoda” átalakítása is. A befejezés 2010. 
júliusában várható. 
Dr. Németh Kálmán polgármester külön 
kérésére a  kivitelező néhány répcelakit 
is foglalkoztat. 
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Pichlerné Kondra Katalin: 
 

A koldus 
 

Elkerülik az emberek 
S lop tőlük  

Egy-egy félmosolyt 
A megalázó 

Pillantásokból  
Egy tarisznyára 

Valót kapott. 
És megy rendületlenül 

Keresve az életet 
Sírást és örömet mind 

Csupasz keblébe rejteget. 
Benéz egy-egy ablakon 
Hol nyomort és könnyet 

Elragad, hol buja 
Kincseit a háznak 

Selyemfüggönye eltakar, 
De ő lop azokból is 

Gyűjt ezt-azt hevesen 
És mikor minden  

Egyben van, akkor  
Nyugodtan elpihen. 

A világ halott 
S egy koldus jár 

Csendben  
A sírok között 

A csupasz hantokra 
Mosolyt szór 
S megáll egy 

Márvány sír fölött. 
Tarisznyájából  
Kövek hullnak 
 Kopogva, mint  

Aki vádol 
S az elhagyott, 
 Kopár sírokon 

A föld könnyű lesz 
S távol egy rigó 

Tavaszról énekel. 
  

2009. 



Répcelaki  Hírmondó 

Kész a költségvetés 
Az idén is hiány nélkül 

 

A képviselő-testület február 18-án fo-
gadta el a 2010-es költségvetést. An-
nak ellenére, hogy több százmilliós  
fejlesztést  hajtunk végre, és az 
intézményeink jó színvonalon fog-
nak működni, és a civil szervezete-
ket is a megszokott módon támo-
gatjuk, a költségvetés nem tartal-
maz hiányt. Minden tervezett ki-
adásra megvan a fedezet.  A megyei 
és a magyar városok zöme komoly hi-
ánnyal küzd.  
Az önkormányzatok költségvetési szer-
kezetét kevésbé ismerők ezt azzal ma-
gyarázzák, hogy Répcelakon magas az 
adóbevétel. Ez így nem teljesen igaz. 
Nálunk nincs kommunális adó, és telek-
adó, a lakosság felé építményadó sincs. 
Több száz településen szednek ilyen 
adónemeket a lakosságtól és a vállalko-
zóktól. 
Ugyanakkor az állam, ahol magas az 
iparűzési adóbevétel, annak  egy részét 
elvonja (így Répcelaktól is) és oda adja, 
ahol kevesebb.  Megjegyezzük az állami 
elvonás tíz évvel ezelőtt arányaiban 
sokkal nagyobb volt.  
Mi a hiány nélküli költségvetést a taka-
rékos gazdálkodással, a pénzügyi mű-
veletek napi figyelésének, a megfontolt 
fejlesztésekkel, a pályázati lehetőségek 
maximális kihasználásával magyaráz-
zuk. 
 

Nagy volt az érdeklődés a Főtéri 
projekt iránt a kivitelezők részéről 

 

Januárban a „Közbeszerzési Értesítő”- 
ben  kiírásra került, majd februárban 
leadták pályázatukat a potenciális kivi-
telezők a Főtéri projekthez. 
Három részre lehetett pályázni. A teke-
pálya építésére 10-en, A Művelődési 
Ház és Könyvtár felújítására 11-en, a 
Főtéri újjáépítésekre pedig  7-en  adtak 
ajánlatot. Az önkormányzat  Közbeszer-
zési Bizottsága folyamatosan értékeli a 
beadott anyagokat, hamarosan a győz-
tesek kihirdetése is megtörténik. 
 

Arról tájékoztattuk a lakosságot, hogy a 
munkák  áprilisban indulnak.  Mivel az 
Irányító Hatósággal  a végleges szerző-
dést még nem írtuk alá, így a beruhá-
zások várhatóan júniusban kezdődnek. 
Az illetékes hatóság a tavaly július 1-jei 
5 %-os ÁFA emelés kompenzációjának 
lehetőségét keresi (ez a mi esetünkben 

mintegy 25 millió Ft), így csúsznak a 
szerződéskötések. Ez nem csak a mi 
esetünkben van így, hanem országo-
san. 
 

Az eredeti befejezési határidő a Műve-
lődési Háznál és a Teke pályánál 2010. 
október 31.,  a Főtérnél  pedig 2011. 
május 31. Előfordul, hogy  ezek az idő-
pontok is módosulnak. 
 

Új orvos a nőgyógyászati  
szakrendelésen 

 

Dr. Illés Gábor szakorvos több mint 30 
éves  répcelaki  rendelés után  váro- 
sunkban befejezte  tevékenységét. Itt 
is köszönjük munkáját. 
2010. április 1-től Dr. Szabó Csaba And-
rás látja el ezt a feladatot, ő Celldö-
mölkről jár ki. A szükséges engedélyek 
beszerzése miatt előfordul, hogy április 
első felében nem lesz Répcelakon nő-
gyógyászati szakrendelés. 
 

Kétezer kannavirág 
 

A Főtéri építkezések miatt az idén a 
Művelődési Otthon és Könyvtár környé-
két nem virágosítjuk. Ennek költségét 
azonban nem akartuk megspórolni, így 
mintegy kétezer „kannavirág” kiülteté-
sére kerül sor a katolikus templom, és 
az Egészségház elé, valamint az Arany 
János utca jobb oldalára. 
 

Nem várt sikerek 
 

Szinte  lapzártakor érkezett a hír, hogy 
egy újabb EU-s pályázatunk is sikeres 
volt. „Répcelak város sportcélú létesít-
ményeinek és megközelítésének fej-
lesztése” című pályázatunk is nyert. Így 
44.294.593 Ft költséggel  a sportpályán 
200 nézőt befogadó lelátó épül, és 
egyéb fejlesztések is lesznek (edzői 
kispad, eredményjelző, parkoló, Hon-
véd utcai járda).  
A mostani döntés alapján ehhez a költ-
ségek 90 %-át, 39 millió 865 e Ft a ma-
gyar kormánytól és az EU-tól nyertük.  
 

Megjegyezzük, hogy a többszörös túlje-
lentkezések ellenére mind az öt EU-s 
pályázatunk sikeres volt. (Óvoda, Főtér, 
Répce part, belvíz, Sportpálya).  
A Répce part –mivel két település visz-
szalépett- nem valósul meg. Így is -óri-
ási  összeget– 671 millió Ft-ot nyertünk. 
 

Kedves répcelakiak! A szám nem téve-
dés, valóban 671 millió fejlesztés jön, 
illetve ebből az óvoda esetén már jött is 
Répcelakra. Erre igazán nem számítot-
tunk. 
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TISZTELT INGATLAN  
TULAJDONOS 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a répcelaki hulladéktelepen, 
a Müllex Kft.-vel szolgáltatá-
si viszonyban lévő répcelaki 

ingatlantulajdonosok,  
díjmentesen lerakhatnak, a 

hulladékgyűjtő edénybe  
tömege, mérete miatt nem 

elhelyezhető, tehát kis 
mennyiségű, háztartások 

kisebb felújításából szárma-
zó, kevert építési, bontási 

hulladékot  
(tégla, beton, vakolat, csem-

pe, föld), mely nem tartal-
maz pala és egyéb veszé-
lyes hulladékot, a nyitva 

tartási időben. 
 

A Müllex-Körmend  
Hulladékgyűjtő és Hasznosí-

tó Kft. Répcelak város  
közigazgatási területén  
tartandó lomtalanítással  

kapcsolatban tájékoztatja 
Önöket: 

 
Lomtalanítás időpontja: 

2010. április 17. 
(szombat) 

 
Kérjük, hogy a fenti idő-
pontban reggel 730 óráig a 
lakásban keletkezett,  
felhalmozott és felesleges-
sé vált tárgyakat, szállító-
járművel megközelíthető 
közterületre helyezzék ki. 

 

Lomtalanítás során a mére-
tüknél fogva gyűjtőedé-
nyekben nem elhelyezhető 
hulladékok gyűjtését öt 
csoportban végezzük, kü-
lön tehergépkocsikkal: 
 

- lom, bútor, berendezési 
  tárgy, eszköz 
- fémhulladék 
- gumiabroncs 90 cm átmé- 
   rőig 
- elektronikai hulladék (tele- 
  vízió, rádió, mosógép, hű 
  tőgép) 
- faágak és nyesedékek 
  összekötött állapotban 

 

Kérjük, hogy építési anyag-
féleség, törmelék, „lapátos 
áru” (homok, mészhidrát, 

cement, egyéb), nagymére-
tű gumiabroncs (pl.: traktor-
gumi), veszélyes hulladék, 

valamint szabványos 
edényzetben is elhelyezhe-

tő hulladék kirakását  
mellőzzék. 



Répcelak az 1990-94-es ciklusban nyert elő-
ször akkori mértékkel mérve jelentős össze-
get, mintegy 130 millió forintot, a település 
csatornarendszerének kiépítésére és az új 
szennyvíztisztítóra. Az azóta eltelt években 
kisebb-nagyobb összegeket sikerült nyerni 
különféle, -főleg energiatakarékosságot célzó- 
beruházásokra.  
 

A nagyobb lélegzetvételű beruházások meg-
valósításához az uniós pályázati lehetőségek 
adtak reményt. Ehhez több dolgot kellett biz-
tosítani: kiviteli terveket, szükséges engedé-
lyeket, önerő meglétét. Szerettünk volna mun-
kahelyteremtő beruházásokra is pályázni, 
azonban csak olyan célokra lehetett, melyeket 
az uniós kiírások tartalmaznak. Uniós előcsat-
lakozási program keretében sikerült az önkor-
mányzatok kezelésébe időközben visszakerült 
mezőgazdasági utak közül a gőzmalmi út egy 
részének felújítására támogatást nyerni.  
 

A 2006-tól indult önkormányzati ciklusban az 
alábbi beruházások megvalósítását tartottuk 
reálisnak: 
−  városközpont átalakítása 
−  iskola felújítása 
−  szabadidőközpont  Répce partján 
−  út-és járdafelújítások 
−  művelődési ház felújítása 
 
Itt már uniós források elnyerésére volt lehető-
ség. A felsorolt célokhoz több év takarékos 
gazdálkodás után  -a talán legfontosabb felté-
tel- a saját erő biztosítása kölcsön igénybevé-
tele nélkül, rendelkezésre állt. A pályázatok 
kidolgozásra kerültek, a részletes műszaki 
tartalom nyilvánosság elé került. Több lakos-
sági fórumon lehetett véleményt alkotni. Ezek 
után a szükséges engedélyek, hozzájárulások 
beszerzése, majd a pályázatok benyújtása kö-
vetkezett.  
 

A Móra Ferenc Általános Iskola teljes felújí-
tása, fűtés, világítás korszerűsítés volt az 
egyik fő célunk. Sajnos ezen a pályázaton  
„elúsztunk” mintegy 200 millió forintot, mert 
Nick község -mint résztulajdonos- eladóso-
dott, és ez kizáró ok volt, nem indulhattunk.  
 

Ezt az érzékeny veszteséget részben sikerült 
az óvodaépületek felújítására és bővítésére 
nyert 132,6 millió forintos összeggel helyre-
tenni. Egyébként itt 90 %-os támogatást nyer-
tünk el.  
 

Szintén sikeres volt a „Zöld út az Alsó Répce 
mentén” megnevezésű pályázatunk is. Itt 8 
önkormányzat pályázott és nyert 137,4 millió 
Ft-ot. Az ehhez szükséges önerőt Csánig és 
Vámoscsalád községek nem tudták biztosítani 
és így el kellett állnunk ettől a pályázattól. 

Természetesen későbbi lehetőség esetén csak 
Répcelakot érintően a beruházás csökkentett 
műszaki tartalommal való megvalósítását kez-
deményezzük. 
 

A nyert összeget tekintve legsikeresebb pályá-
zatunk 395,6 millió forinttal gyarapítja Rép-
celakot a „Répcelak Városért Program” kere-
tein belül. (A beruházás teljes összege 540,6 
millió Ft.) Erről kicsit részletesebben: konzor-
ciumi partnereink a Répcelak és Vidéke Taka-
rékszövetkezet, a Répcelak és Vidéke Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft, a Vas Megyei 
Rendőrfőkapitányság, a Szent István Plébá-
nia. A Takarékszövetkezetet és a Répcelak és 
Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t mi 
kértük, hogy szerepeljenek a pályázatban. 
Előírás volt, hogy vállalkozások is induljanak. 
Ugyanez vonatkozik a rendőrségre is. Termé-
szetesen az önrészt ezekben az esetekben ők 
finanszírozzák.  
 

A Művelődési Otthon és Könyvtár rekonst-
rukciós munkáira 11 pályázat érkezett be.  
A főtéri rekonstrukciót -mely tartalmazza a 
parkolókat a szökőkutat, a tér teljes átépítését- 
7 vállalkozás pályázta meg. A nyert projektbe 
tartozik a tekepálya bővítése, melyre 10 je-
lentkező adott be ajánlatot. Rövidesen döntés 
születik a kivitelezőkről.  
 

Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések 
témakörben a sportpályán lelátó építésre adó-
dott lehetőség. Ez mintegy 44,3 milliós beru-
házás, ebből a támogatás 39,8 millió Ft-ot tesz 
ki. 
 

Belterületi vízrendezésre is 96 millió Ft-ot 
pályáztunk, ehhez közel 17 millió önerő ren-
delkezésre áll. Ez érinti az Aradi, a Hunyadi 
utcákat a Vízmű utcától a teljes Csánigi utcát 
és várhatóan ez évben indul a kivitelezés, és 
2011-ben befejeződik.   
 

Szeretném az alábbiakat megjegyezni: 
•  A felsoroltak a polgármester javaslatára és 

a képviselő-testület teljes egyetértésével 
kerültek eldöntésre. 

•   Az illetékes hivatali dolgozók átlagon fe-
lüli tenniakarása nagyon sokat lendített az 
egyes projekteken. Külön köszönet érte. 

•   Köszönet illeti a pályázatírókat, tervező-
ket, és nem utolsó sorban az elbírálókat, 
közreműködőket.  

 

Répcelak -annak gazdálkodása, gazdasági 
helyzete, térségi súlya alapján- megkapta a 
elbírálók támogatását.  
Mi pedig élünk, és élni fogunk a lehetőséggel 
és kérjük a tisztelt lakosság további támogatá-
sát. 
 

Varga Jenő 
alpolgármester 
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TESTÜLETI  ÁLMOK  -   
MELYEK  MEGVALÓSULNAK  

 

Júniustól megújul a  
Hírmondó 

 

A Répcelak Városért Prog-
ram keretében kiegészítő, 
ún. szoft-elemek is megva-
lósításra  kerülnek. Ezek 
egyike a projekt ideje alatt 
a helyi újság négy számá-
nak (2010 június, szeptem-
ber, december, valamint 
2011 március) nyomdai 
úton való megjelentetése. 
E számokban folyamatos 
tájékoztatást fogunk nyúj-
tani Önöknek a Répcelak 
Városért Program előreha-
ladásáról speciális helytör-
téneti melléklet keretében.   
 

A nyomdai előkészítési-
elkészítési munkálatokat 
árajánlata alapján a szom-
bathelyi DPIX Kft. nyerte 
el. Az újság új arculati ter-
veit március 31-ig kell el-
készítenie, hogy milyen 
lesz negyedéves lapunk új 
kinézete, arról ezt követő-
en egy önkormányzat által 
létrehozott bizottság fog 
dönteni.  
 

- sze - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Könyvsikerlista a  
városi könyvtárban 

 
1.  STEEL: ELJÖN AZ A NAP 

                                                
2. ROBERTS: MAMA  

ALBÉRLŐJE     
                                               

3.PILCHER: OTTHON    
                                                        

4. ANDREWS: VADVIRÁGOK 
                                                       

5. CAVE: BUNNY MUNRO 
HALÁLA   

                                             
6. HILL: KÍVÁNJ BÁRMIT   

                                                  
7. SHULMAN: RAJONGÁS   

                                                       
8. ROBERTS: TŰZ LEÁNYA 

                                                       
9. EBERSHOFF: 19. FELESÉG 

                                                     
10. COLETTE: CHÉRI                                                        
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Hazánkban 2010. április 11-én kerül sor az or-
szággyűlési képviselőválasztás első fordulójára, 
2010. április 25-én pedig a második fordulóra.  
 

A szavazás napján Répcelakon továbbra is há-
rom szavazókörben történik a szavazás, ugyan-
akkor a Művelődési Otthon és Könyvtár épüle-
tét is érintő városközpont kialakítás miatt mind-
három szavazókör a Móra Ferenc Általános és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületei-
ben működik. Az egyes szavazókörök helyét az 
iskola főbejáratánál lévő lépcsőházban eligazító 
feliratok fogják jelezni. 
 

Az egyes szavazókörök területi beosztása a kö-
vetkező: 

1. számú szavazókör: Ady Endre utca, Bar-
tók Béla utca 1-39., Bartók Béla utca 2-34/A., 
Derkovits utca, Dózsa György utca, Gárdonyi 
Géza utca, Honvéd utca, Jókai Mór utca, Petőfi 
Sándor utca 56-130., Petőfi Sándor utca 65-71., 
Rákóczi Ferenc utca, Széchenyi István utca, Vas-
út utca, Vízmű utca. 

2. számú szavazókör: Aradi utca, Avar utca, 
Bartók Béla utca 36-60., Bartók Béla utca 45-
53., Carl Von Linde út, Csánigi utca, Gyárköz, 
Hunyadi utca, József Attila utca, Kossuth Lajos 
utca, Mező Imre utca, Petőfi Sándor utca 4-44., 
Petőfi Sándor utca 5-63., Temető út, Várdomb, 
Vörösmarty utca, Zrínyi Miklós utca. 

3. számú szavazókör: Arany János utca, 
Bem utca, Béke utca, Kőris utca, Úttörő utca. 
 

A törvényi előírásnak megfelelően a Képviselő-
testület megválasztotta a szavazatszámláló bi-
zottságok (SZSZB) tagjait és a póttagokat.  
 

1. számú szavazókör  
elnöke: Enzsöl István Répcelak, Béke u. 43., 
elnökhelyettese: Kiss Attila Répcelak, Avar utca 
9/B., tagja: Nagy Istvánné Répcelak, Bem u. 22. 
2. számú szavazókör elnöke: Csorba Ernő 
Répcelak, Bem u. 6., elnökhelyettese: Horváth 
Ernő Répcelak, József Attila u. 19., tagja: Ko-
vács Kálmánné Répcelak, Vörösmarty u. 42. 
3. számú szavazókör elnöke: Németh Imréné 
Répcelak, Mező Imre u. 3., elnökhelyettese: 
Soós József Répcelak, Kossuth Lajos u. 31, tag-
ja: Boros Ferencné Répcelak, Dózsa u. 14. 
 

Póttagok: Gönczöl Károlyné   Répcelak, Úttörő 
u. 2/C.II. 6., Fehérné Istenes Irén Répcelak, Avar 
u. 5/F., Hollósi Gyuláné Répcelak, Béke u. 31., 
Kovács Ákosné Répcelak, Aradi u. 10., Mészáros 
Istvánné Répcelak, Bem u. 17., Németh Gyuláné 
Répcelak, Derkovits u. 27., Németh Lászlóné 
Répcelak, Úttörő u. 2., Kovács Dénesné Répce-
lak, Úttörő u. 5/B., Koltai Zsuzsanna Répcelak, 
Arany J. u. 3/D., Németh Melinda Répcelak, 
Úttörő u. 6/D.,  Grófné Takács Mónika Répcelak, 
Béke u. 9., Varga Andrea Répcelak, Vörösmarty 
u. 38. 

A szavazatszámláló bizottságokba a választóke-
rületbe jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szer-
vezetek, illetve független jelöltek is delegálhat-
nak tagokat. 
 

A választópolgárok szavazataikat 2010. április 

11-én és április 25-én a kiküldött értesítőkön 
szereplő szavazóhelyiségekben reggel 6.00 órá-

tól 19.00 óráig adhatják le. 
 

Amennyiben a választópolgár a mozgásában 
akadályozott (például egészségi állapota miatt) 
úgy a szavazást megelőzően a jegyző megbízott-
jától (Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában 
Szalai Lajosné ügyintéző) írásban kérhet mozgó-
urnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló 
bizottság két tagja fogja a választópolgárt felke-
resni a mozgóurnával. Mozgóurnát a szavazás 
napján szintén írásban a szavazatszámláló bi-
zottságtól kérhet. 
 

Igazolással szavazás 

Ha a szavazás napján Magyarországon, de lak-
helyétől eltérő településen tartózkodik, igazo-
lással szavazhat. Igazolás személyesen, vagy 
meghatalmazott útján – szintén Szalai Lajosné 
ügyintézőtől – legkésőbb 2010. április 9-én 
16.00 óráig kérhető. Ha ajánlott levélben kéri az 
igazolást, a kérelemnek legkésőbb 2010. április 
6-án meg kell érkeznie a jegyzőhöz. A kérelem 
benyújtásához letölthető nyomtatvány áll ren-
delkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illet-
ve elérhető bármely választási irodában. 
Fontos tudnivaló, hogy akár az első, akár a má-
sodik fordulóra kér igazolást, azt a fenti időpon-
tig kell megtennie. Az igazolási kérelemben meg 
kell adnia nevét, személyi azonosítóját 
(ismertebb nevén személyi szám) lakcímét, an-
nak a településnek a nevét, ahol a szavazás nap-
ján tartózkodik, valamint hogy az igazolást az 
első, a második, vagy mindkét fordulóra kéri-e. 
Az igazolás birtokában a választópolgár az igazo-
láson megjelölt szavazókörben szavazhat. 
 

Hol szavazhat, ha lakóhelyet változtat két for-

duló között? 

Az első és második választási forduló között 
lakóhelyet változtató választópolgár a második 
fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhe-
lyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme 
bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szol-
gáló lakcímigazolást kap. Ezen lakcímigazolás 
birtokában keresheti fel az Értesítőben megje-
lölt szavazóhelyiséget. 
 

Mit vigyen magával szavazáskor? 

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazo-
nosságát és lakcímét megfelelően igazolja az 
alábbi igazolványok valamelyikével: a) lakcímet 
tartalmazó érvényes személyazonosító igazol-
vány (azaz a régi típusú személyi igazolvány)  

(folytatás  a 6. oldalon)  

A HELYI  VÁLASZTÁSI  IRODA  
TÁJÉKOZTATÓJA  A NYELVTANULÁS  

TÁMOGATÁSA 
 
Répcelak Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
2010. évi költségvetésében 
700 e Ft-ot biztosított nyelvta-
nulás támogatására. 
 
Célunk:  
• a nyelvtanulás ösztönzése és 

elősegítése annak érdeké-
ben, hogy minél többen 
részt vegyenek nyelvtanfo-
lyamokon, és törekedjenek a 
nyelvvizsga megszerzésére,  

• a technikai feltételek fej-
lesztésével javuljanak a 
nyelvtanulás lehetőségei 
intézményeinkben, 

• kapjanak elismerést azok az 
intézményeinkben dolgo-
zók, akik felvállalják a 
nyelvtanulást és sikeres 
nyelvvizsgát tesznek, 

• ösztönözzük diákjaink nyel-
vi versenyeken való részvé-
telét, s ezzel a város jó hír-
nevének erősítését. 

A Képviselő-testület pályázati 
úton szervezi meg az összeg 
felosztását, s erről határozat-
ban rendelkezik. 
 
Pályázati kategóriák 
(témakörök): 
• Móra Ferenc Általános és 

Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény nyelvi képzésé-
nek eszközbeszerzése, 

• Nyelvi versenyeken ered-
ményt elért tanulók elisme-
rése, 

• Egyszeri jutalom a legalább 
középfokú nyelvvizsgát 
végzett köztisztviselőknek, 
közalkalmazottaknak, 

• Művelődési Otthon és 
Könyvtár által nyelvtanfo-
lyamok szervezése és ehhez 
eszközbeszerzés. 

 
A támogatás formája: vissza 
nem térítendő támogatás. 
 
A pályázatokat a Közoktatási, 
Művelődési, Ifjúsági és Sport-
bizottság bírálja el. 
 

Böröndyné Nagy Anikó 
aljegyző 



VÁLTOZÁSOK A HAGYATÉKI  
ÜGYINTÉZÉSBEN 

 
2010. január 1-jétől jelentős mértékben módo-
sult a hiteles tulajdoni lap szolgáltatás és az 
ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szol-
gáltatási díjára vonatkozó alapvető szabályokat 
tartalmazó 1996. évi LXXXV. törvény. Ennek 
eredményeképp a hagyatéki leltárfelvétel eddig 
alkalmazott eljárásmódja is megváltozott.  
A módosítások hatálybalépése előtt a hagyatéki 
leltár felvételéért felelős leltárelőadó (a polgár-
mesteri hivatal jegyző által megbízott ügyinté-
zője) az örökhagyó nevén szereplő ingatlanok 
nem hiteles tulajdoni lapjait díjmentesen bekér-
hette az illetékes földhivataltól, így az örökha-
gyó nevén lévő ingatlanok felkutatása nem je-
lentett különösebb problémát. 2010. január 1-
jétől a módosításoknak köszönhetően azonban 
a földhivataloknak nem áll módjukban ilyen 
jellegű adatszolgáltatást teljesíteni. 
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény értelmében a leltárelőadó egy 
internetes adatbázis segítségével jogosult tulaj-
doni lapot lekérni, de őt csak az ingatlan hely-
rajzi száma, illetve címe alapján történő le-
kérdezési jogosultság illeti meg, név szerinti 
lekérdezési jogosultsága nincs. Így a hagyatéki 
leltár felvételekor az örökösre hárul az a fel-
adat, hogy az örökhagyó tulajdonában álló in-

gatlanokat (pontos cím, vagy helyrajzi szám 
alapján) megnevezze. Tekintettel azonban arra, 
hogy az örökösök nem feltétlenül ismerik az 
örökhagyó ingatlanait, különösen nem a hely-
rajzi szám megjelölésével, a földhivatalok az 
alábbi megoldást kínálják:  
Amennyiben az örökösnek nem állnak rendel-
kezésére a hagyatéki leltár felvételéhez szüksé-
ges adatok (ingatlan pontos címe, helyrajzi 
száma) az örökös akár személyesen, akár pos-
tai úton - a kérés jogosságának igazolására csa-
tolva a halotti anyakönyvi kivonatot és a leltár-
előadó felhívását - kérheti a földhivatalban az 
örökhagyó valamennyi ingatlanának lekérdezé-
sét. Így a helyrajzi számokat illetve a leltárhoz 
szükséges valamennyi adatot megismerheti, 
azokat lejegyzetelheti és a leltárhoz bejelenthe-
ti. Hozzátartozik ehhez még, hogy minden kör-
zeti földhivatal csak az illetékességi területén 
lévő ingatlanokra nézve tud ilyen lekérdezést 
végezni, ezért amennyiben az örökös tudja, 
hogy az örökhagyónak más településen is van 
ingatlana, valamennyi érintett földhivatalt meg 
kell keresnie. 
A fent részletezett adatműveleti leválogatást a 
földhivatalok munkadíj ellenében teljesítik, 
melynek összege a Vas Megyei Földhivatal 
tájékoztatása alapján megállapodás szerinti 
(ajánlott összeg: 800.- Ft + áfa/örökhagyó). A 
leválogatás tartalmazza az örökhagyó tulajdo-
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JÓ  TUDNI   

(folytatás az 5. oldalról) 

b) személyazonosító igazolvány (kártya formá-
tumú), útlevél, 2001. január 1-jét követően kiál-
lított kártyaformátumú vezetői engedély, ezek 
azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal 
együtt fogadhatók el. 
Ha lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a 
szavazás napján, akkor az „Igazolás a lakóhelytől 
eltérő helyen történő szavazáshoz” megnevezé-
sű nyomtatványt is magával kell vinnie a szava-
zókörbe. Ha a két forduló között lakóhelyet vál-
toztat, vigye magával a „Szavazásra szolgáló 
lakcímigazolás a második fordulóra” elnevezésű 
nyomtatványt.  
Javasoljuk, hogy az értesítőt a szavazatszámláló 
bizottságok munkájának megkönnyítése érde-
kében a szavazásra vigye magával. 
Amennyiben a szavazólap kitöltését elrontja, és 
ezt még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a 
szavazatszámláló bizottság a rontott szavazóla-
pot egy alkalommal kicseréli. 
 

A módosított névjegyzék 2010. április 9-én 
16.00 óráig, és április 23-án 16.00 óráig tekint-
hető meg a polgármesteri hivatalban. 
Amennyiben az országgyűlési képviselő-
választással kapcsolatosan bármilyen egyéb 
kérdés merül fel, kérjük forduljon a Helyi Válasz-
tási Irodához, Szalai Lajosné főelőadóhoz 
95/370-115 vagy dr. Kiss Julianna jegyzőhöz 

95/370-101. 
Választási plakátok kihelyezésének rendjéről 

A HVI tájékoztatja a jelöltállítással érintett, a 
választási kampányban résztvevő pártokat, hogy 
Répcelak város belterületén két helyen, a sport-
pálya parkolójánál, valamint a Gyár köz u. 4. sz. 
alatti (régi kultúrház épülete) önkormányzati 
ingatlannál felállított hirdetőtáblán van lehető-
ség a pártok plakátjainak kihelyezésére. A pla-
kátkihelyezést – a kifüggesztést megelőzően – 
írásban kell kezdeményezni a Polgármesteri 
Hivatalban, Diószegi Józsefné titkársági csoport-
vezetőnél. A rendelkezésre álló hirdetési felület 
korlátozott száma és a jelöltállítással érintett 
pártok sokfélesége miatt a pártok a jelzések 
sorrendjében, ingyenesen helyezhetik el plakát-
jaikat. A plakátokat mindkét helyszínen egy-egy 
példányban lehet kihelyezni. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy plakátot nem 
lehet kihelyezni a polgármesteri hivatal és az 
önkormányzati intézmények épületében, ezek 
falain, kerítésein, a szavazóhelyiségekben, a 
fentiekben jelölt egyéb önkormányzati hirdető-
táblán, autóbuszvárókon, élő fákon. 
A felragasztott választási plakátokat a szavazás 
napja után 30 napon belül el kell távolítani!
                                                                        
                  dr. Kiss Julianna jegyző  

a Helyi Választási Iroda vezetője 

CIVIL SZERVEZETEK 
PÁLYÁZATI  

ÖNRÉSZÉNEK  
TÁMOGATÁSA 

 
Répcelak Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 
2010. évi költségvetésében 
650 e Ft-ot biztosított civil 
szervezetek pályázati önrészé-
nek támogatására. 
 

Célunk a civil szervezetek 
ösztönzése az állami és más 
pályázati lehetőségek minél 
szélesebb körű kihasználásá-
ra.   
A Képviselő-testület pályázati 
úton szervezi meg az összeg 
felosztását, s erről határozat-
ban rendelkezik. 
A pályázaton részt vehetnek a 
Magyarországon bírósági 
nyilvántartásba vett répcelaki 
székhelyű, illetve országos, 
regionális, megyei szervezet 
répcelaki szervezettel is ren-
delkező civil szervezetek. 
Csak olyan pályázatra adható 
pénz, ahol a saját erő igény 
nem több mint 50 %. A támo-
gatás formája: vissza nem 
térítendő támogatás. 
A pályázatokat a Közoktatási, 
Művelődési, Ifjúsági és Sport-
bizottság bírálja el. 
 

Böröndyné Nagy Anikó 
aljegyző 

A Tőzike Foltvarró Cso-
port tavaly ősszel bemuta-
tott kiállítását ismét megte-

kinthetik az érdeklődők 
2010. 04. 05-én  

Petőházán, a Közösségi 
ház dísztermében, egy  

húsvéti rendezvény keretén 
belül. 

 

A kiállítás megnyitójára 
ünnepi műsor után kerül 
sor  délután fél öt körül.  

 

A műsorban fellépnek töb-
bek között néptáncosok és 

a lövői citerazenekar is. 
 

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt. 

 
Tőzike Foltvarró Csoport 

RÉPCELAKI  
FOLTOSOK 

 PETŐHÁZÁN 
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nát képező valamennyi ingatlan felsorolását 
település név, helyrajzi szám sorrendben. 
Kérjük a T. Lakosságot, hogy hagyatéki leltár 
felvétele esetén – amennyiben az örökhagyó 
tulajdonát képező ingatlan(ok) pontos adatait 
nem ismerik – fentiek figyelembevételével jár-
janak el és szerezzék be a szükséges adatokat. 
 

Fehér Viktória 
általános igazgatási ügyintéző 

 
 
ADÓFIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a helyi iparűzési 
adó és a gépjárműadó 2010. évi I. féléves rész-
letének fizetési határideje 2010. március 16-a, a 
helyi iparűzési adóbevallás leadási határideje 
2010. május 31., ugyanakkor a 2010-es év vál-
tozást hozott az adózási szabályokban. 
 
Iparűzési adó változások 
Az iparűzési adó mértéke 2010. évben változat-
lanul 2%. A közteherviselés rendszerének át-
alakításáról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 
szabályozza a helyi iparűzési adóval kapcsola-
tos hatáskör változást. A helyi iparűzési adó 
vonatkozásában 2010. január 1-jével kezdődő 
adóéveket érintően az állami adóhatóság gya-
korol hatáskört.  
A fenti törvény alapján a 2010. I. félévi adóelő-
leget (esedékes 2010. március 16-ig) változatla-
nul Répcelak Város Önkormányzata részére 
kell megfizetni. 
 A 2009. évről szóló adóbevallást szintén Rép-
celak Város Önkormányzata részére kell meg-
küldeni, a 2010. évről szóló bevallást azonban 
már az adó, és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
részére kell teljesíteni, 2011. évben. 
A 2010. II. félévi adóelőleg befizetését már 
külön bevallás alapján 2010. szeptember 15-ig 
az APEH részére kell bevallani és megfizetni. 
 
Gépjárműadó 
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény 2010. január 1-jei változásával az adó-
mértékek általánosságban 15%-kal növekedtek: 
Személygépkocsik adója (az adóalap a gépko-
csi teljesítménye kilowattban kifejezve): - gyár-
tási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 
Ft/kilowatt – gyártási évet követő 4-7. naptári 
évben 300 Ft/kilowatt – gyártási évet követő 8-
11. naptári évben 230 Ft/kilowatt – gyártási 
évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/
kilowatt – gyártási évet követő 16. naptári év-
ben és az azt követő naptári években 140 Ft/
kilowatt. 
Tehergépjárművek adója (az adó alapja autó-
busz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópót-
kocsi esetén a hatósági nyilvántartásban feltün-
tetett saját tömege; a tehergépjármű esetén a 
hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tö-
mege (önsúly) növelve a terhelhetősége 
(raksúlya) 50%-ával): 
a) a légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási 
rendszerű nyergesvontató, tehergépjármű 
(tehergépkocsi és pótkocsi) autóbusz esetén 

1.200 Ft 
b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és 
pótkocsik esetén 1.380 Ft. 
Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával 
ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 
Ft, míg a tehergépjármű után 46.000 Ft adót 
kell fizetni.  
A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadá-
sa esetén 23.000 Ft adót kell fizetni. A gépjár-
mű állandó rendszámtáblával való ellátását kö-
vető hónap 1. napjától az adófizetési kötelezett-
ségre az általános szabályok az irányadók. 
Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint 
állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” 
betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez 
után nem kell az e bekezdés szerinti adót meg-
fizetni.  
Gépjárműadóval kapcsolatban továbbra is fel-
hívjuk az adózók figyelmét arra, hogy a tör-
vény szerint a gépkocsi adásvétele esetén mind 
az eladónak és mind a vevőnek bejelentési kö-
telezettsége van az adásvételt követő 15 napon 
belül az okmányirodába. A bejelentési kötele-
zettség elmulasztása esetén az eladó nem men-
tesülhet a gépjárműadó fizetési kötelezettség 
alól. 
 
                  dr. Kiss Julianna jegyző 
 
 
AZ URNAFALAS TEMETKEZÉS SZABÁ-
LYAIRÓL 
 
Februári ülésén módosította a Képviselő-
testület a temetőről és a temetkezés rendjéről 
szóló 14/2000.(IX.14.) rendeletét. A módosítást 
részben a magasabb szintű szabályok változá-
sához történő igazítás, másrészt a temetői urna-
fal megépítése indokolta.  
A szabályozás tehát megtörtént, így a temetői 
kerítés és urnafal 2010. május 31-i határidővel 
történő műszaki átadását követően megnyílik 
a lehetőség városunkban is az urnafalba történő 
temetkezésre. 
Az urnafal, mely helyileg a temetőt dél-keleti 
irányból határolja, 20 db urnafülkének ad he-
lyet. Egy urnafülkében egy, illetve két urna 
helyezhető el. Két urna elhelyezése esetén a 
fülkét – mely 34 cm széles, 46 cm magas és 25 
cm mély – a függőleges síkja mentén felezni 
kell. Egy urnafülke megváltási ára 15 évre 
2.000 forint. 
A fedőlapok anyagára, színére, méretére és 
rögzítésére vonatkozóan nincs ugyan rendeleti 
szabályozás, azonban az urnafal oly módon 
válhat szeretteink méltó nyughelyévé, ha egy-
séges és esztétikus megjelenésű. Az egységes 
megjelenés kialakítása érdekében az Önkor-
mányzat tervezi négy urnafülke tekintetében az 
azonos fedőlap elkészíttetését. A javaslat elfo-
gadása esetén az Önkormányzat fedőlappal 
együtt értékesítené az urnafülkét. Bízunk ab-
ban, hogy elképzelésünk találkozik a lakosság 
igényével. 
                                                                
                dr. Kiss Julianna jegyző 
 

 

Településőrök Répcelakon 
 

2010. január 1-től Répcelak 
elnyerte az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium „Tele-
pülésőr” Programjának támo-
gatását, melynek köszönhető-
en két fő településőr foglal-
koztatására nyílt lehetőség 
állami forrásból. 
 

A településőrök a helyi köz-
biztonság javítása érdekében 
közreműködnek többek között 

-a helyi önkormányzati 
rendeletek betartásának illet-
ve betartatásának támogatá-
sában;  

-a közterületek jogszerű 
használatának ellenőrzésé-
ben;  

-a közterület, a közvagyon, 
az épített és a természeti kör-
nyezet védelmében;  

-a közrend védelmében;  
-a köztisztaságra vonatko-

zó jogszabályok végrehajtá-
sának ellenőrzésében;  

- állat-egészségügyi és 
ebrendészeti feladatok ellá-
tásában;  

-a településen tartandó 
rendezvények esetében a 
rendfenntartásban és a forga-
lomirányításban; 

-veszélyhelyzet során az 
összehangolt segítségnyújtás-
ban, az élet- és vagyonmen-
tésben, valamint a rend hely-
reállításában. 

 

Mindezeken túl feladatuk kö-
zé tartozik a településen tevé-
kenykedő hivatalos és közfel-
adatot ellátó személyek mun-
kavégzésének támogatása, 
így szükség esetén intézkedést 
is kezdeményezhetnek az ille-
tékes hatóságoknál (hivatalos 
őrszolgálatoknál, rendvédelmi 
s ze rvekné l ,  köz te rü le t -
felügyeletnél, szabálysértési 
hatóságoknál stb.). 
 
Településünk biztonságának, 
rendezettségének növelése 
érdekében, amennyiben szük-
ségesnek tartják, forduljanak 
bizalommal Répcelak város 
településőreihez az alábbi 
elérhetőségeken: 
 
Településőr neve,  

elérhetősége 
Kiss Zsolt  

06-30/832-1870 
Mészáros Imre      

06-30/347-5877 
 

Fehér Viktória 
általános igazgatási ügyintéző 



Harmadikos vagy negyedikes általános 
iskolai tanuló voltam. A tanítóm —aki   
szerencsére még most is él– nem volt 
megelégedve a tanulmányi eredmé-
nyemmel. Nemcsak az enyémmel, ha-
nem még további három osztálytársa-
méval sem. Felesleges is említenem, 
mindhárom fiú volt, és úgy  emlékszem 
mindegyiket Pistának hívták. 
 

Mivel természetesen a répcelaki általá-
nos iskolába jártunk, nézzék el nekem, 
hogy vezetékneveiket nem említem. 
Nem mintha igen  nagy szégyen lenne – 
most meg ötven év távlatából semmi-
képp  sem–  hogy az iskolában egy diák 
nem megfelelően tanul. Ilyen most is 
létezik és amíg diák lesz, addig ilyen elő-
fordul. Annyira meg talán nem változik 
meg a világ, hogy nem lesz diák. Éppen 
eléggé felfordult már most is. 
 

A tanító nénink már  néhányszor figyel-
meztetett bennünket, hogy beszél az 
igazgató úrral, mert ő már nem  tud mit 
csinálni velünk. Nem tanulunk,  nem ké-
szülünk  az órára, a házi feladatot sem 
készítjük el rendesen – panaszkodott. 
 

Az igazgató úr akkor –és  utána is hosz-
szú évekig, évtizedekig-  Dörnyei Laci 
bácsi volt. Nekem még a gimnáziumban 
is ő volt az igazgatóm. Szigorú, nagy 
tekintélyű ember volt. Élt – halt az isko-
láért, a gyerekekért, de a rendet, fegyel-
met nagyon megkövetelte. Persze eze-
ket a mondatokat visszaemlékezésből 
írom le, nem tudom, hogy az alsó tago-
zatban is ugyanezeket gondoltuk róla. 
Mindenesetre tiszteltük, és nagyon tar-
tottunk tőle. Ha végigment a folyóson, 
egyszerre csend lett. 
 

A tanító néni beváltotta ígéretét. Fenye-
getését? Egyik nap az első órára az igaz-
gató úrral együtt jött. Amikor beléptek, 
semmi rosszra nem gondoltam, de ami-
kor a szokásos ceremónia után először  
a három rosszul tanuló osztálytársamat, 
majd engemet szólított az osztályfőnö-
künk hogy menjünk ki, tudtam, hogy baj 
lesz. 
 

Kimentünk. Tanítónk  pedig elmondta 
részletesen, hogy mi a „bűnünk”. Ha-
nyagoljuk a tanulást, a házi feladatot, 
stb. Az igazgató úr türelmesen végig-

hallgatta, egy szót sem szólt, csak né-
zett bennünket szigorúan. Egyre szigo-
rúbban. Bajuszos volt –figyeljék meg-   
az ilyen emberek tekintete általában  
még fegyelmezettebb. Merevebb?  
Elhangzott mind a négyünkről a panasz. 
 

Az igazgató úr odalépett az első osztály-
társamhoz (én voltam a negyedik). 
Édes fiam. Mondták  neked a szüleid, 
hogy ne tanuljál? – kérdezte. Nem 
mondták igazgató úr – volt a válasz.  
Az igazgató úr jobb keze meglódult, és 
már csattant is egy pofon. 
Édes Fiam. Mondták neked a szüleid, 
hogy ne tanuljál?– kérdezte a követke-
zőtől. A válasz itt is „nem igazgató úr” 
volt. És ugyanúgy kapott egy nyakle-
vest. A harmadiknál ugyanaz a kérdés 
ugyanaz a válasz és ugyanúgy nyakle-
ves. 
 

Én következtem. Hirtelen átvillant valami 
a fejemben. Mindhárom társam az felel-
te, hogy nem mondták a szülei, hogy ne 
tanuljanak, ezért kaptak egy pofont. Ezt 
én  megúszom -  gondoltam. Már jött is 
a kérdés. Édes fiam mondták neked a 
szüleid, hogy ne tanuljál? Igen igazgató 
úr, mondták – feleltem. 
Dörnyei igazgató úr nagyon mérgesen 
nézett  rám. Kaptam egy nyaklevest 
jobbról és még egyet balról.   
A másodikat azért kaptad édes fiam, 
mert még  hazudtál is - szólt keményen. 
 

Drága Dörnyei Laci bácsi! Kedves igaz-
gató úr, ott a mennyei katedrán. Köszö-
nöm a két nyaklevest.  
Az első valószínű segített abban, hogy 
végül is gimnáziumi, majd főiskolai, 
egyetemi tanulmányokat folytathattam. 
De a második! A másodikért külön hálás 
vagyok, amelyet azért kaptam mert nem 
mondtam igazat. Az sokat segített. Biz-
tos vagyok benne abban is, köze volt, 
hogy  a répcelakiak négy alkalommal 
választottak  polgármesterüknek. Hogy 
immár 15 éve  szolgálhatom a telepü-
lést.  
 
Igazgató úr!  
Még egyszer is köszönet érte. 
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Ötmillió negyvenkilenc-

ezer forintot nyert  
a városi könyvtár 

 

a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Könyvtár vezette 
konzorcium tagjaként a 
TÁMOP-3.2.4/08/01  

„Tudásdepó-Expressz”  
pályázaton, elsősorban  
olvasást népszerűsítő  

programok  
megvalósítására, és online 

szolgáltatásainak  
bővítésére. 

 
Kiemelkedő rendezvény 

lesz, az idén 100 éve  
született Tatay Sándor  
emlékkonferencia és  

megemlékezés, melyet az  
általános iskolások  

Tatay vetélkedője egészít 
majd ki.  

 
A konzorciumvezető által 
tervezett megyei kiterjesz-

tésű olvasásfejlesztő  
programhoz kapcsolódás 
(Könyvhódító) mellett a 
kötelező olvasmányok  

feldolgozását segítő  
Szamárfülek nevű, az  

ajánlott olvasmányokat  
segítő Lapozgató nevű 

programok, és a  
2011-év Móra  Hét  

rendezvénysorozata kerül 
megvalósításra.  

Az iskolával kötött  
megállapodás segíteni fogja  

reményeink szerint a  
rendezvények sikerét.  

 
 A projekt részét képezik 

még: 
• a helytörténeti fotógyűjte-

mény számítógépes  
feldolgozása, 

• az intézményi portál aka-
dálymentesítése, interakti-
vitásának fokozása, több-

nyelvűvé tétele, 
• és a könyvtári bútorzat  

kiegészítése. 
 

-csé- 

KÖSZÖNÖM  IGAZGATÓ  ÚR !  
A POLGÁRMESTER  NAPLÓJÁBÓL  



Répcelaki  Hírmondó 

 Az évforduló kapcsán az író lányához, Tatay 
Ágotához fordultam, azzal a kéréssel, hogy 
osszon meg velünk  emlékeket, elsőként pél-
dául azt, hogy milyen volt  Tatay Sándor 
apaként. 

 

Erre elmondok egy történetet. Szép nyárvé-
gi nap volt Badacsonyban. Népes társaság 
gyűlt össze nálunk, barátok, ismerősök, fel-
nőttek, gyerekek vegyesen. Sötétedésre 
tüzet gyújtottunk a pince előtt. Poharainkkal 
a kezünkben kerestük hova telepedhetnénk 
le a tűz körül. A gyerekek is fészkelődtek. 
Hamarosan mindenki megtalálta a helyét, 
kivéve a legkisebbet,  aki már egy ideje 
Édesapám körül sündörgött, és nem is tágí-
tott mellőle, míg ő le nem ült. Ekkor a gye-
rek szorosan mellékucorodott. Édesapám 
kérdésére, hogy te miért nem vagy a szüle-
id mellett, azt felelte, mert te olyan jó me-
leg vagy. Hát így tudott Édesapám tűz nél-
kül is melegíteni. Őmellette életében sokan 
melegedtek.  Mindenkihez, mindig volt né-
hány jó szava. A közelében mindig meleg 
biztonságban éreztem magam én is.  
 

Minden bizonnyal családi hagyomány volt  
nálunk a lutheránus papi ősöktől hozott 
megbocsájtó szeretet, nagyapámig vissza-
menően feltétlenül. Ám Dédnagyapám az 
írások szerint keményebben fogta a híveket. 
Nagyapámat én sajnos nem ismerhettem, 
születésem előtt tizennégy évvel halt meg, 
de Édesapám könyveiből azonban ma is 
felidézhetem szeretetteljes alakját. De ho-
gyan lehet egy gyerekkel megértetni az 
efféle szülői alapállást? Édesapám ennek is 
megtalálta a módját. Ez egy újabb történet. 
Talán iskolás sem lehettem, amikor valami 
csínytevésért Édesanyámtól kaptam egy 
könnyű kis nyaklevest, de azt én rettentő 
fájdalmasnak éreztem és hatalmas bömbö-
léssel rohantam Édesapám karjaiba. Ő az 
ölébe vett, átölelt, megsimogatott és meg-
kérdezte Édesanyámtól, hogy miért bántod 

ezt a jó kislányt? Ahogy akkor megfagyott 
a levegő körülöttünk azt valószínűleg csak 
most érzem igazán, de az biztos, hogy 
Édesanyám sem szólt egy szót sem. Ettől 
kezdve pedig jó kislányként kellett viselked-
nem, és ez súlyos teher volt számomra. Saj-
nálatra azonban semmi ok, mert szerencsé-
re nem voltam mindig szem előtt. Hogy is 
lehettem volna a badacsonyi erdő szélén,  
mikor enyém volt az egész hegy.  
                                                           
Szokott-e mesélni édesapja Önnek répcelaki 
éveiről? 
 

Igen, Répcelakot gyakorta emlegettük ott-
hon, már kora gyerekkoromtól. Nagyon fon-
tos, sőt meghatározó hely volt az életében. 
Ott dőlt el, hogy író lesz. Varázslatosnak 
tűnt számomra az a világ, ahol Szilvássy 
Lenke néni a német-magyar keveréknyelvet 
beszélő, vasbottal járó rokon járja 
a  házakat és könyörtelen masszírozásával 
megszabadítja delikvenseit a rossznyava-
jától. Mintha egy mesekönyvből  előlépő 
vaskos tündér lenne. Azért mondom, hogy 
vaskos, mert ahogy cseperedtem, úgy kerül-
tek elő súlyosabb idézetei is.   

 

A hatvanas-hetvenes években többször vé-
gigjártuk a répcelaki környéket és a házat 
is, ahonnan a Dukai Takács* rokonság búto-
rainak egy része hozzánk hozzánk került. 
Szegény fotelokon sokszor végigugráltam 
gyerekként, nem kímélve a már akkor száz 
évesnél öregebb rugózatot. Máig viselik a 
méltatlan beavatkozások nyomait. Szeren-
csére az íróasztalon lévő Dukai Takács* Ju-
dit bájos mellszobra ekkor már csak az em-
lékezetben létezett. Vajon hova lett? Ezt 
ugyan nem, de még egy s mást el lehet ol-
vasni Édesapám regényeiben és novellái-
ban Répcelakról.  

 
Van-e olyan történet, amit szívesen osztana 
meg velünk? 
 

A megosztható történeteket többnyire meg-
írta Édesapám. Azokat eredetiben olvasni 
sokkal szórakoztatóbb, mintha én monda-
nám el, a méltatlan utód jogán,  aki sok sze-
retettel és nagyrabecsüléssel köszönti a 
répcelaki újság olvasóit, valamint azokat, 
akik fáradoznak azon, hogy a 100 éve szü-
letett írót és meleg, szeretetteljes alakját ne 
feledje el az utókor. 
 
Köszönjük, hogy személyes emlékeit megosz-
totta velünk. Ígérjük, hogy továbbra is ápolni 
fogjuk édesapja emlékét Répcelakon.  
 

Csuka Éva 

* A Vas vármegyei  Dukai Takách nemesi családnév jelenleg használatos 
írásmódjának forrása az Új Magyar Életrajzi Lexikon 2001-es kiadása. 
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EMLÉKTÖREDÉKEK   
TATAY  SÁNDORRÓL  

 
"Mert  ő masszírozott.  

Urat és parasztot, szegényt 
és gazdagot, gyúrt minden-
kit, akibe beleállt valami-

lyen fájás, ha tetszett,  
ha nem.  

Aki elbújt a kályhasarok-
ba, előhúzta azt is és  

gyúrta, gyúrta.  
Mert a gonosz betegséggel 
nem lehet kesztyűs kézzel 
bánni, nyakon kell ragadni 
és kirántani gyökerestül.  

Félték és várták mindenütt, 
ahol baj volt."  

 
/Tatay Sándor: 

 Lődörgések kora/  

Tatay Sándor  leányával,  Ágotával, 
a hetvenes években. 

Tatay Sándor unokája Márton 
1980 körül. 



Farsang 
 

Belebújunk maskarába, 
Úgy megyünk a jelmezbálba. 

Farsangolunk, vigadunk, 
Reggelig csak táncolunk. 

Fittyet hányunk a hidegre,
Vastag jégre, hóesésre. 
Kint hóember szalutál,
Hidegbe meg áll a bál. 

 

 

 
 
 

„Nagy a hó igazán, 
Fut a sí, meg a szán. 

Hej hó, lecsúszik a Jani 
meg a Ferkó.” 

„… a farsang februárban  
nagy örömet ünnepel: 
múlik a tél, haja-huj, 

s a tavasznak jönni kell.” 
 

A vízkereszttől – hamvazószerdáig ter-
jedő változatos hosszúságú, mulatós, lako-
dalmas időszakot tekintjük farsangnak.  
A húshagyó kedd napját a húsvét időpontja 
határozza meg, amely mindig a farsang utol-
só napja. Tél végi, telet búcsúztató, tavaszt 
köszöntő ünnep.  

Általában álarcos, jelmezes alakosko-
dással, hangos zenével, nagy zajjal, kolom-
polással, kurjongatással, vigalommal jár, ez-
zel űzték el a telet, köszöntötték a tavasz 
eljövetelét. A hosszú böjt előtt még egyszer 
bőséges evésre, ivásra adott alkalmat.  
Minden korosztály szórakozhatott, sok he-
lyen külön tartottak asszonyfarsangot és 
gyerek bált is rendeztek. Jellegzetes sütemé-
nye a fánk.  

Természetesen a mi óvodánk gyermekei 
sem maradtak ki a farsangolásból. Szokása-
inkhoz híven nagy készülődés előzte meg. 
Meséltünk régi farsangi szokásokról, néze-
gettünk képeket jelmezes felvonulásokról, 
például mohácsi busójárásról is. Hetekkel 
előbb elkezdtük a színes füzérek, lampionok, 
maskarák készítését.  Barkácsoltunk, festet-
tünk, hajtogattunk bohócokat, mókás figurá-
kat, ki-ki egyéniségének, fantáziájának meg-
felelően. Külön öröm és főként próbatétel 
volt számukra a lufik felfújása amikkel a cso-
portszobát díszítettük. A kellemes vidám 
hangulatot fokozták az ide illő mókás versek, 
mondókák, körjátékok, énekek. Sokszor hall-
gattunk vidám zenét is melyre aztán táncra is 
perdültünk.  

A farsang napja volt az igazi beteljesülés, 
amikor finom házi süteményekkel, üdítővel és 
természetesen ötletes jelmezekben érkeztek 
az óvodába a gyerekeink. Zenére felvonultak a 
jelmezesek, bemutatkoztak majd kezdetét vet-
te az egészen ebédidőig tartó tánc, mókázás 
vigalom, evés, ivás.  

A farsangi mulatság aztán péntek délután 
folytatódott a Művelődési Házban, ahova elkí-
sérték a gyermekeiket az anyukák, az apukák, 
testvérek és nagyszülők is. Hangulatosan fel-
díszített teremben fogadtuk őket, ahol tartal-
mas, színes programokat kínáltunk számukra. 
A délután hangulatát a Csornáról érkezett Tuli-
pán népzenei együttes vidám muzsikája ala-
pozta meg. Hangszereikkel egészen közelről 
megismerkedhettek a gyerekek, kipróbálhatták 
a hegedűt, brácsát és a nagybőgőt is. Sokan 
táncra is perdültek az élő népzene hallatán. 
Lehetett vásárolni a dajka- és konyhás nénik 
által készített ízletes pogácsát, szalagos far-
sangi fánkot és finom teát. Ezeknek köszönhe-
tően nagy volt az érdeklődés a büfében.  
Aki kicsit elfáradt a táncban, megtekinthette 
Tatai Emma édesanyja által készített csodála-
tos, szemet gyönyörködtető farsangi álarcokat. 
Ezek mellett részt vehettek a gyerekek a szü-
leikkel együtt a sárvári Teaház bemutatóján is. 
Itt 80 féle gyümölcs- és zöld teákat ismerhettek 
meg az érdeklődök. Előadást hallhattak még a 
teák tisztító hatásáról, illetve megkóstolhatták 
a sokféle aromájú és ízesítésű teákat.  

A délutánt Rudi Maja édesapja által szer-
vezett gyermek disco zárta. Mindannyian él-
ményekkel gazdagon térhettünk haza.  

ovi 
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FARSANG  A  RÉPCELAKI  
SZÁZSZORSZÉP  ÓVODÁBAN  

16.   évfolyam 1 .  szám 

Az idei tél nagyon hosszú és csapadékos volt. Évek óta 
nem láthattak a gyermekeink ennyi havat. Ujjongva, 
tapsikolva fogadtak minden havazást. 
Felvetődött, hogy kimehetnénk a Répcéhez szánkózni, 
állatnyomokat keresni a hóban. Az ötletet tett követte. 
Meghirdettük a „kirándulás” időpontját, megfelelő ruhát 
és szánkót kértünk a szülőktől.(szívesen támogattak 
bennünket a kompetencia alapú nevelésben. Boldogan 
fogadják, hogy sok mindent kipróbálhatnak, megtapasz-
talhatnak a gyerekek.) 
Lurkóink izgatottan várták az indulást. Öltözködés köz-
ben különféle mondatokban fogalmazták meg gondola-
taikat: „Ugye óvónéni, eljött a nagy nap? Maga is örül 
neki?” – kérdezte egy középsős kislány. Egy nagycso-
portos fiú ezt mondta: „Ez életem legszebb napja!” 
A Répcéhez vezető út kicsit hosszúnak tűnt, de közben 
meg-megállva kipróbálhatták, milyen belesüllyedni a 
nagyobb hóba (térdig), mennyire csúszik egy-egy lefa-
gyott útszakasz.  
 
 
 

TÉLI  ÖRÖMÖK  A  SÜNI  CSOPORTBAN  
A Répcéhez érve, vizsgálódni kezdtünk. Állatnyomokat 
kerestünk, figyeltük a hallgatag erdőt. Megállapítottuk, 
hogy még nincs nagy élet benne. Nem láttunk egyetlen 
állatot sem, a fák is „alszanak” még.  
Mivel a víz jegyében tevékenykedünk, közelebb merész-
kedtünk velük a folyóhoz is. Megtapasztalhatták, milyen 
hideg a Répce vize (beledughatták az ujjukat) néztünk 
kisebb jégtáblákat, és találtunk egy mini vízesést is. Élő-
lényeket a vízben sem fedeztünk fel. 
Beszélgetés közben a nagycsoportosok sok-sok okos 
dolgot fogalmaztak meg a téli természetről. Ráleltünk egy 
jó kis lesikló pályára, ahol kedvükre szánkózhattak. Min-
denkinek nem jutott külön szánkó, így párosával csúsztak 
le. A páros csúszást a bátortalankodók is bevállalták. 
Aranyosan, türelemmel kivárták a sorukat, segítettek 
egymásnak a szánt felhúzni az emelkedőre.  
Nagyon fegyelmezettek voltak, nem rontotta el a jó han-
gulatot sem baleset sem sérülés. Szinte repült az idő. Pár 
percnek tűnt a kint töltött másfél óra. A haza felé vezető 
úton többen fogadkoztak, hogy: „hú, de jó volt! Ide 
anyukámékkal is eljövök!”      
                                                                     - óvónénik - 



Répcelaki  Hírmondó 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében nyert támogatásból részben olyan 
programok megvalósítására nyílik lehetőség a 
Móra iskolában, amelyekhez hasonlót eddig is 
tartottak, másrészt több olyan esemény is volt 
és lesz még a tanév végéig, ami újdonságnak 
számít. Egészségnevelési, környezetvédelmi 
programokat eddig is szerveztünk minden 
évben. Voltak emlékezetes bemutatók, ételké-
szítő programok, orvosi előadások külső szak-
emberek bevonásával, vetélkedők, kulturális 
programok, akadályversenyek…  
Ebben az évben azonban lesz sok újítás is az  
Egészségmanó és Fogtündér Témahéten, 
amikor minden kisdiák sok érdekes feladatot 
oldhat meg, változatos tevékenységekben ve-
het részt.   A nagyobbaknak már gyűjtik a 
tanárok a Család Témahétre a kreatív ötlete-
ket, kérik a gyerekek javaslatait. A több héten 
át tartó ÖKO-projekt leghangsúlyosabb té-
mája a víz. Ezekben a hetekben minden tan-
tárgy egy vagy akár több óráján is lesz olyan 
feladat, órarészlet, problémafelvetés, ami eh-
hez kapcsolódik. A gyerekek sokféle kérdésre 
keresik majd a választ hol egyéni kutatómun-
kával, hol csoportokat alakítva, egymást tanít-
va és egymástól tanulva, néha versengve, né-
ha egyszerűen a közös alkotás öröméért. 
Az eddigiektől merőben eltérő órarendek, az 
ún. tantárgytömbösítések megszervezése 
komoly gondot jelentett. A nevelőtestület tag-
jainak közel kétezer óra továbbképzésen 
kell ebben a tanévben részt venniük, amihez 
kötelező feltételként mintegy félszáz 
záródolgozatot is el  kell készíteniük. Mindez 
nagyon fárasztó. 
Újdonság a Duró Zsuzsa egyetemi oktató irá-
nyításával végzett tehetségígéret-mérés, ami 
nagyon tetszett a résztvevőknek is. Mi az, ami 
még örömöt jelent? Például az, hogy sokféle 
tankönyvet, könyvet, taneszközt vehetünk a 
pályázati támogatásból. Jól esnek a kollé-
gáknak a szaktanácsadók elismerő szavai, 
akik a pályázat keretében kötelezően figye-
lemmel kísérik a projekt megvalósítását. 
 
A pályázat az elkövetkező 5 évre is komoly 
fenntartási kötelezettségeket ír elő. Reméljük, 
hogy a kipróbálás, a bevezetés éve után a kö-
vetkező időszakban  könnyebb lesz a felada-
tok teljesítése. Ezt segítheti, ha  az új tanév-
ben több osztályban egy-egy tanórán minden 
diák digitális könyvből fog tanulni, laptopon 
oldhatja meg a feladatsorokat. Ugyanis a 
TÁMOP-ban nyertes fenntartók pályázhatnak 
iskolai osztályok részére laptopokra. Mi ezt a 
pályázatot is beadtuk.  
 
Sok bizonytalanság, kétségek között fogtunk 
hozzá a pályázat megvalósításához. A ránk 

bízott gyerekek jövőjével nem kísérletezhe-
tünk! Számos megbeszélés, egymás önzetlen 
segítése, szakirodalom tanulmányozása, eddi-
gi tapasztalatok alapján igyekszünk megfelel-
ni az elvárásoknak. 
 

Szoporyné Szabó Piroska 
igazgató 
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MEGÚJULÁS  AZ  OKTATÁSBAN?  

PÁLYÁZATON  
NYERT  AJÁNDÉK  

TÁMOP-os továbbképzés 

Tehetségígéret-mérés 

Színpadon, díszletek között 

Ez nagyszerű volt! Ilyen program minden 
héten lehetne!- mondogatták a répcelaki 
diákok, amikor kijöttek a helyi művelődési 
házból. Ilyen és hasonló mondatok hang-
zottak el a gyerekek szájából, miután 
megnézték a Soltis Színház előadásában 
A dzsungel könyve című zenés darabot.  
A nézők csodálták az előadást, a színé-
szek pedig örömmel tapasztalták, hogy a 
közönség feszült figyelemmel nézte a 
dzsungelbeli történet minden jelene-
tét.   „Majdnem sírtam, amikor elment 
Balu” – mondta egy kislány. – „Nagyon jól 
utánozták a színészek az állatok mozgá-
sát. Én nem tudnék úgy járni, mint Bagira 
vagy Ká.”  – vélekedett egy vékonyka fi-
úcska. Volt, aki azt mondta, hogy ezt még 
tízszer is megnézné. 
 
Ez az alkalom különleges volt az 5. osztá-
lyosok számára, hiszen ők nem csak nézői, 
hanem részesei is lehettek az előadásnak. 
Felmehettek a színpadra a díszletek közé, 
együtt lehettek a színészekkel. Kipróbál-
hatták, hogy hogyan mozognak az állatok, 
vagy azt, milyen érzés, amikor Ká, az óri-
áskígyó szuggerálja a majmokat.  
 
A Nyitott Tér Kulturális Egyesület nyer-
tes OKM, és Répcelak város nyertes 
TÁMOP 3.1.4  pályázata tette lehetővé, 
hogy minden tanuló részese lehetett en-
nek az élménynek. Nem véletlenül zúgott 
az előadás végén a vastaps. Csak rá kel-
lett nézni a csillogó szemekre, és azonnal 
leolvashattuk, hogy ez nagyszerű volt!    
 

Szalai Anna tanítónő 



Az egyesület 1975-ben Bányász Hor-
gász Egyesület néven alakult meg a 
Celldömölki Horgász Egyesületből kilé-
pett 38 horgásztagból. A 2009-es év 
taglétszáma 161 fő felnőtt horgász, 21 
fő ifi, és 28 gyermek. 
 
Az egyesület haltelepítést és horgászást 
folytat a környéken található csánigi 
kavicsbánya tóban, a Rábán a nicki Mű-
gáttól a Ragyogó hídig, a Répce egy 
szakaszán, a Kis-Rábán a megyehatá-
rig, a Kőris patakon és a Metszésen.  
 

Az egyesület alapszabálya 
szerint működik. Legma-
gasabb fóruma az évente 
megtartott közgyűlés, 
mely értékeli a mindenkori 
tevékenységet, és megha-
tározza az új feladatokat. 
Két közgyűlés közötti idő-
szakban öt fős vezetőség 
irányít.  
Horgász egyesületünk első 
elnöke Mihály József volt, 
őt Garas Károly, és 
Johann László követte. 
Kiváló horgászokat és pél-
damutató vezetőségi ta-
gokat ismertünk meg ben-
nük, amikor az egyesület 
elnökei voltak.  
 
Az egyesületet megalaku-
lása óta versenycsapatok 
képviselik a különféle  
horgászversenyeken. A 

hetvenes-nyolcvanas években a csapat-
tagok sikeresen szerepeltek Országos 
Olajbányász Horgászkupákon. Évek óta 
hagyomány saját horgászversenyek 
megrendezése, illetve részvételünk  
megyei szintű horgászversenyeken.  
 
Tagjaink a vízpartok tisztításában, kar-
bantartásában is részt vesznek. A hor-
gászkörnyezet rendezése, tisztán tartá-
sa, a haltelepítés minden évben, nem-
csak számunkra, de minden horgász 
számára biztosítják a kulturált környe-
zetet, a változatos halkínálatot az álta-
lunk felügyelt horgászvizeken.  
 

Az egyesület megalakulásának harminc-
ötödik évfordulóját horgász és főzőver-
sennyel egybekötött egész napos prog-
rammal szeretnénk megünnepelni.  

A jubileumi ünnepségre tisztelettel 
meghívjuk minden támogatónkat és az 
egyesülettel szimpatizáló répcelaki la-
kost. A rendezvény időpontjáról a 
Répce TV-n keresztül adunk tájékozta-
tást. 

Tóth János 
horgász elnök 
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M I  ÚJSÁG  ÖNÖKNÉL?   
35  ÉVES  A  HORGÁSZ  EGYESÜLET  

16.   évfolyam 1 .  szám 

Horgászcikk a Szénsavmun-
kás 1985. évi 2 számából 

Díjkiosztó a 2003. évi horgász– és 
halászléfőző versenyen 

Bokányi Lajos alapító tag a 2003. évi  
halászléfőző versenyen 
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VÉDEKEZZÜNK A H1N1 

ELLEN! 
ha - INFLUENZA -  

akkor - VÉDŐOLTÁS 
 

Az új influenzajárvány első 
hulláma lezajlott, de hamaro-
san újabb hullámra lehet szá-
mítani, ezért nagyon fontos, 
hogy a védekezésről gondos-
kodjunk. 
Az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal tájékoztatása szerint a 
beérkezett vizsgálati minták 
alapján az tapasztalható, hogy 
az egyéb légúti vírusfertőzések 
száma növekszik. A lakosság 
mintegy 30 százaléka már átol-
tott, de riasztó adat, hogy az 
elhunytak körülbelül harmada 
nem tartozott rizikócsoportba, 
harmaduknak csupán egy, a 
többieknek pedig több alapbe-
tegsége volt.  
Fontos, hogy az egészségesek 
közül is minél többen kérjék a 
védőoltást, hogy kialakulhas-
son az úgynevezett közösségi 
védelem.  
 

Az influenza megelőzhető: 
VÉDŐOLTÁSSAL! 

 

A járványos időszak előtt adott 
védőoltás csökkenti a betegség 
előfordulását, enyhíti a tünete-
ket.  
 

A védőoltással nemcsak  
magát, hanem környezetét is 

védi a fertőzéstől.  
Még mindig nem késő,  

oltassa magát! Védje magát és 
környezetét! 

 

A krónikus, szív- és érrendsze-
ri betegek, a terhesek, pedagó-
gusok, bölcsődei, óvodai dol-
gozók, 12 hónapos kortól a 
középiskolában tanulóig, ön-
kormányzati, ügyfélszolgálati 
dolgozók, valamint a kockázati 
csoportba tartozó egyének térí-
tésmentesen kérhetik a H1N1 
elleni INFLUENZA védőoltást 
a háziorvostól! 
 

Az influenza védőoltással kap-
csolatban forduljon bizalom-

mal a háziorvosához! 
 

Térítéses oltásra az ÁNTSZ 
Nyugat-dunántúli Regionális 
Intézet Nemzetközi Oltóhe-

lyén -Szombathely Sugár u 9. 
Ügyfélfogadási időben kedd: 

9.00-11.00 óráig van  
lehetőség. 

 
ÁNTSZ Sárvári, Celldömölki  

         Kistérségi Intézete 

Az Egészségház egyik TB finanszírozott 
szolgáltatását 2010. március 31. után már 
más orvos fogja ellátni. Dr. Illés Gábor 
szülész-nőgyógyász ugyanis 66 éves ko-
rában nyugdíjba vonult. Az utolsó rende-
lési idők egyike előtt egy kicsit az életről, 
legfőképp a répcelaki évekről beszélget-
tünk a főorvos úrral.  
 

Állítása szerint vannak bizonyos dolgok, 
amik csak úgy megtörténnek velünk. Az ő 
életében legalábbis többször megesett, 
hogy „nem mi intézzük úgy ahogy, hanem 
vannak dolgok, amelyek felülről jönnek”. 
Ilyen volt például a pályakezdése. Erede-
tileg belgyógyászatból akart szakvizs-
gázni, hogy majd körzeti orvos legyen. 
Fiatalkori  pályázati lehetőségei -
Dombóvár, Tapolca és Sárvár- közül szá-
mára egyedül Sárváron volt olyan, elsőre 
nem kimondottan belgyógyászati jövő, 
ami a későbbiekben körorvosi állás lehe-
tőségével kecsegtetett.  
 

Az egészségügyi feladatok intézése (EFI) 
munkakörben ugyanis szakvizsga letétele 
után körzetbe mehetett a pályakezdő or-
vos. Így kezdett 1971-ben Sárváron Dr. 
Marton Lajos belgyógyász mellett  dol-
gozni a somogyi Tab községben született, 
apai ágon a Kemenesaljához kötődő nő-
gyógyász szakorvos. „Akkoriban egy 
ügyeletes volt a kórházban: belgyógyá-
szat, szülészet, sebészet, aktív ellátás ösz-
szetett feladatokkal. A klinikai gyakorla-
tot –mint minden kezdő orvosnak– kemény 
ügyeleti munkával, kollégák és szakdolgo-
zók segítségével  kellett megszereznem.”  
 

Mindez nagyjából jó fél évig tartott, mert 
katonának hívták, besorozták. Amikor le-
telt a katonaidő, és újra visszakerült a 
kórházhoz az idő tájt távozott a szülészet-
ről egy orvos. Dr. Horváth Boldizsár igaz-
gató, szülész-nőgyógyász főorvos koráb-
ban többször is látta ügyelet alatti mun-
káját, így az EFI állomány helyett biztos 
státuszba, a nőgyógyászati osztályra hív-
ta. Időközben Szegeden Dr. Sass profesz-
szornál leszakvizsgázott, majd rákszűrés-
sel kapcsolatos tanfolyamot is végzett.  
 

Amikor Vas megyében elkezdődtek a te-
rületi citológiai szűrések, úgy 1978-79 
körül, dr. Illés Répcelakra került. A mozgó 
szakorvosi szolgáltatás havonta 1-2 alka-
lommal, a Szénsavgyári rendelőben műkö-
dött. Az akkori években alkalmanként 50-
60 terhes nőt felügyelt, vagy nőgyó-

gyászati ellátásra várót látott el, végezte 
el a szükséges szűréseket.  
 

Répcelakról, és a sors újabb felülről törté-
nő intézéséről a főorvos úr így emlékezett:  
„Több mint három évtizede vagyok kap-
csolatban Répcelakkal. Mindig szerettem 
ide jönni, valahogy ehhez a helyhez kö-
tődtem igazán. Az itt élőkkel  mindig jól 
megvoltunk, már a Szénsavas kezdetek-
ben is. Aztán felépült az Egészségház. Ide 
is valahogy felülről kerültem. Amikor arról 
volt szó, hogy személy szerint ki kerüljön 
ide nőgyógyászként, még Dr. Kneffel Pál 
megyei főorvos is meglepődött, mert Dr. 
Németh Kálmán polgármester kifejezetten 
engem kért. Nagyon jólesett, hogy ennyire 
ragaszkodtak a személyemhez. Ezen a 
gyönyörű helyen igazán mindennel meg 
voltam elégedve. A rendelővel, a felsze-
reltséggel, az önkormányzat törődésével. 
Az asszisztenseimet is meg kell persze em-
lítenem. Takács Márta, Bognár Anita, 
Szabóné Németh Zsuzsi mind hibátlanul 
végezték a munkájukat, nagyon jó volt 
velük dolgozni, profik voltak. Ilyen szép 
rendelő nincs is a környéken. De nyugdíj 
mellett már nem dolgozom tovább. És amit 
elértem azt a magam erejéből tettem, és 
ideje befejeznem.”  
  
Hatvanhatodik életévében Dr. Illés Gábor 
főorvos úr tudatosan építette le a praxi-
sát. Magánrendelése már három-négy 
éve megszűnt. Most, március 31-től 
Uraiújfalu mellett Répcelaktól is búcsú-
zik.   „Magam helyett nem ajánlottam sen-
kit. De kívánom, hogy emberszerető, na-
gyon jó kollégát kapjanak utánam.” 
 

Hogy mit fog tenni megnövekedett sza-
badidejével? „Először is unokáim vannak. 
A fiamnál lány, a lányomnál két fiú.  Az-
tán ott a hobbim, az olvasás. A hadtörté-
neti kutatások, a földrajz, a térképészet 
érdekelnek. Azután egy ideje a szőlőmű-
veléssel is komolyabban foglalkozom. Sit-
kén van egy telkem és hétvégi házam a 
kastély és a kápolna között. Megmarad-
nak teendőim az evangélikus egyházban. 
Sárváron, 30 éve vagyok presbiter, és a 
Nyugat-Dunántúli Egyházkerület közgyű-
lésének és jelölő bizottságának is tagja 
vagyok.” 
 

A település lakóinak nevében jó egészsé-
get, a családhoz, szőlőműveléshez, hobbi-
jaihoz jó erőnlétet kívánunk.  

 
Csuka Éva 

„VANNAK  DOLGOK  AMELYEK  FE LÜLRŐL  
J ÖNNEK ”  -  DR .  I L LÉ S  GÁBOR  BÚC SÚZ IK  
RÉ PCE LAKTÓL  
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A kivi számára –a fagyzugos, mély fekvé-
sű, magas talajvizű területek kivételével– 
a hazai éghajlati adottságok megfelelnek. 
Kelet-Ázsiából mérsékeltövi területeiről 
származó gyümölcsfaj. Déligyümölcsnek 
gondoljuk, mert hozzánk főleg a téli idő-
szakban jut el a déli féltekén fekvő orszá-
gokból, Új-Zélandról vagy Olaszországból. 
Az import gyümölcsöt a hosszú szállítási 
út miatt és a hosszabb polcállóság érde-
kében a legtöbbször éretlenül szedik le, 
ezért kemény, savanyú. Saját kertünkben, 
a megfelelő érettségben szedett 
kivigyümölcs íze sokkal finomabb. Ha jól 
tároljuk, egész télen csemegézhetünk be-
lőle!  
 Magyarországon, néhány – főleg a rossz 
termőhelyválasztás, a silány minőségű 
szaporítóanyag és két egymás utáni rend-
kívül hideg tél miatt – sikertelen honosítá-
si kísérlet okán a kivi termesztési kultúrá-
ja nem alakult ki, így megbízható magyar 
nyelvű szakirodalom sem áll rendelkezés-
re. A külföldi tapasztalatok pedig nem 
minden esetben érvényesek a mi viszo-
nyainkra. 

 

Kétlaki növény 
A kivi legfontosabb, a termesztést befo-
lyásoló tulajdonsága az, hogy kétlaki nö-
vény: külön példányon vannak a termős 
és porzós virágok. Éppen ezért a sikeres 
termesztéshez 6-8 termős egyed mellé 
egy-egy porzóst is vásárolnunk kell. Fon-
tos, hogy a szaporítóanyag oltvány le-
gyen, tehát biztosan olyan ivarú, amilyet 
szeretnénk. Ne dőljünk be az 
öntermékeny kivit kínáló reklámoknak! 
Nagyon ritka az öntermékeny növény, és 
az ilyen általában méretben nem egyönte-
tű és meglehetősen kevés gyümölcsöt te-
rem. Az Actinidia arguta Issai (minikivi) 
néven kínált fajta nagyobb eséllyel köt 
termést porzós egyed nélkül is, gyümölcse 
azonban rendkívül kicsi; hámozás után 
szinte alig marad belőle egy nagyobb sző-
lőszemnyi gyümölcshús. 

Ahhoz, hogy megbízhatóan termő, 
szép, darabos kivigyümölcsöket szedjünk 
évről évre, porzós és termős egyedekre 
egyaránt szükség van. A fajtaválaszték 
nem túl bő, a kertészetek 90 százalékban 
a nőivarú Hayward és a hímivarú Tomuri 
fajtát kínálják. A termős virág közepén, a 
gyéren elhelyezkedő, megtermékenyítésre 
alkalmas pollent nem tartalmazó porzók 
között hatalmas bibe foglal helyet, aminek 
bibeszálai küllőskerék formában helyez-
kednek el. (1. kép)  A porzós virágban  
nincs bibe, megtermékenyítésre alkalmas 
virágport tartalmazó porzó viszont bőven 
van benne. (2. kép) A porzós növények 
erősebb növekedésűek, és jóval több vi-
rág fejlődik rajtuk. 
 
 
 

A kivi igénye 
A kivi hőmérséklet-igénye a szőlőével és 
az őszibarackéval azonos, tehát ott, ahol 
ezek a fajok megbízhatóan teremnek, a 
kivinek is helye van. Szélvédett helyet 
válasszunk neki. Akár félárnyékban is ne-
velhető. A semleges, kissé savanyú kém-
hatású, mély rétegű, jó vízáteresztő ké-
pességű talajt kedveli. A pangóvíz árt a 
gyökereknek. Ha talajcserére van szük-
ség, mert meszes, vagy túlságosan agya-
gos a talajunk, akkor azt 4 méter széles 
sávban végezzük el, komposzttal vagy 
érett (!) istállótrágyával kevert tőzeggel, 
és a sáv közepére telepítsünk. Bár a kivi 
vízigényes, rendszeres öntözést a telepí-
tés évében, illetve többheti aszály idején 
igényel. Ha öntözünk, inkább ritkábban, 
nagy vízadagokkal tegyük, hogy a gyöke-
reket ne kényszerítsük a talajfelszín köze-
lébe. Tápanyag-utánpótlást nem igényel; 
házikerti szinten tőzeggel kevert kom-
poszt szétterítése a tő körül ősszel általá-
ban elegendő. Ez a talaj nedvességtartal-
mának megőrzését is támogatja. 
A kivi igazi biogyümölcs, hiszen kárte-

vői, betegségei általában nincsenek, ültet-
vényben is nagyon ritkán fordul elő víru-
sos, vagy gombás fertőzés, így permetez-
ni nem kell. Sőt egyes permetszerekre, 
illetve a gyomirtó szerekre igen érzékeny, 
ezért ne használjuk ezeket. Komoly gon-
dot okozhatnak viszont a cserebogárpajo-
rok, amelyek előszeretettel rágják a kivi 
gyökerét. Ez nagyon visszavetheti a nö-
vényt a fejlődésben. Ellenük tavasszal ki-
szórt talajfertőtlenítő szerekkel védekez-
hetünk. Gyomirtásra csak az első néhány 
évben van szükség, a termő kivilugas 
olyan mély árnyékot tart, ami a gyomok 
fejlődését visszafogja. A megfelelően ki-
alakított kivilugas pedig minimális gondo-
zás mellett is bőven terem. 

 

Ültetés, nevelés 
Ahogy korábban említettem, 6-8 termős 
egyedre számoljunk egy porzósat. A sor- 
és tőtávolság 2-3 méter legyen, ugyanis 
erős növekedésű, kúszónövényről van 
szó. A kivi kizárólag támrendszer mellett 
nevelhető, amit akár az ültetés előtt, akár 
a második évben is kialakíthatunk. 
Az ültetés legjobb időpontja a tavasz, 

de célszerű megvárni a késői fagyok el-
múltát. Késő ősszel is ültethetjük a kivit, 
ám ebben az esetben a tövét 20 cm ma-
gasságban föl kell kupacolni földdel, amit 
tavasszal a fagyok után elbontunk. Más 
takarásra nincs szükség. 
Miután elültettük növényeinket, tavasz-

szal 20-30 cm-es magasságban egy ígére-
tesnek tűnő, erőteljes rügy fölött vágjuk 
vissza a vesszőt, hogy az első évben a 
gyökérnövekedést támogassuk. A felső 
rügyből előtörő erőteljes hajtásból nevel-
jük ki a törzset, akár a szőlőnél a tőkét. A 
tő mellé legalább 50 cm mélyen szúrjunk 
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TERMESSZÜNK  KIVIT  A  
KERTÜNKBEN !  
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A boltok polcairól jól  
ismerjük a kivit.  

Kevesen próbálkoznak  
viszont termesztésével  

saját kertjükben.  
Egyrészt azért, mert úgy  

gondolják, délszaki növény,  
nálunk elfagy.  

Másrészt sok sikertelen  
próbálkozásról hallottak,  

ami a növény kétlaki mivoltá-
ból, illetve metszési igényéből  

fakad. 

1. kép 

2. kép 

kivifa 
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 HALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁS    
    

      Akiktől búcsúzunk 
 
 

 
 

Imre Lajos 
 

Németh Gyuláné 
 

Torma Ferencné 
 

Vass Sándor 
 
 
 

 

SZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉS    

                                      Akiknek örülünk 
 

Németh János és Nagy Valentina leánya Száva 
 

Chlebik László és Tóth Szabina fia Áron 
 

Szemes Ferenc és Németh Ilona leánya Rebeka 
 

Őri László és Bogdányi Judit fia Bálint 
 

Patkó Ernő és Molnár Ildikó leánya Rozina 
 

Szabó Lajos és Kósa Mária fia Bence 
 

Turai László és Novák Gyöngyi leánya Gréta Hanna 
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ANYAKÖNYVI  HÍREK  

 
 
 

DVD sikerlista a  
városi könyvtárban 

 
 

1. ANGYALOK ÉS  
DÉMONOK 

 

2. AUSZTRÁLIA 
 

3. GÉPÉSZ 
 

4. SZABADSÁG ÚTJAI  
 

5. BECSTELEN 
BRIGANTYK 

 

6. HORTON 
 

7. KÖZELLENSÉGEK 
 

8. MÁSIK BOLEYN LÁNY 
 

9. UNITED 93-AS  
 

10. VASEMBER 

tövén fejlődő alapi rügyből hajt ki. (4. 
kép) Ha üres részeket tapasztalunk, a 
szálvesszők mellett a vázág megfelelő he-
lyén hagyjunk néhány 1-2 rügyes csapot 
is, ne csupaszítsuk föl teljesen a vázkart. 
Ezekből a csapokból fejlődő vesszőkből 
tölthetjük ki a lugasban az üres részeket. 
A hím ivarú egyed erős növekedése miatt 
erősebb metszést is igényel, és mivel ez a 
fajta rövidcsapon is virágzik, erősebben 
metszhetjük meg, hogy a több tér a ter-
mős növénynek jusson. 
 

Termésérés, termésszedés 
A kivi viszonylag korán fakad, későn, má-
jus közepén, végén virágzik. A tavaszi 
metszést a kihajtás előtt kell végezni, tél 
végén, kora tavasszal. A szél és a rovarok 
vegyesen porozzák, a nőivarú növényen 
megjelenő virágok túlnyomó többségéből, 
szinte mindegyikből gyümölcs lesz. A nö-
vény szinte korlátlanul terhelhető, semmi-
lyen termésritkítást nem kell végeznünk. 
 A kivi hosszú életű növény. Bár már a 
harmadik évben termőre fordítható, teljes 
termőképességét csak 10 éves korban éri 
el. Ekkorra egy tő akár egy mázsát is te-
remhet. (5. kép) 
A kivi szeptember végén, október ele-

jén érik. Szedésének időpontját az első 
komolyabb fagyok határozzák meg: minél 
tovább hagyjuk a tövön annál jobb. Hosz-
szú őszön akár novemberig is a tövön 
tartható a gyümölcs. Utóérő gyümölcs, 
hűvös helyen tárolva hónapokig eláll. Utó-
érését meggyorsíthatjuk, ha egy dobozba 
alma vagy banán mellé helyezzük. Akkor 
fogyasztható, ha állaga az érett ősziba-
rackhoz hasonló. 
A kivigyümölcs A- és C-vitaminban gaz-

dag; naponta két kivi fedezi a napi szük-
ségletet. Káliumban és nátriumban is bő-
velkedik, ami – főleg télen – segít a fá-
radtság legyőzésében. Kalciumtartalma 
segít a csonterősítésben, rosttartalma tá-
mogatja az emésztőrendszert. A kivi tisz-
títja a vért, csökkenti a vér koleszterin-
szintjét és a vérnyomást. (6. kép) 

 

                           Pap Edina 

le egy 4-5 méter magas, erős karót vagy 
bambusz rudat, hogy minél hosszabb 
vesszőt nevelhessünk. A növekvő vesszőt 
fokozatosan több ponton rögzítsük a karó-
hoz rugalmas kötöző anyaggal. Ügyeljünk 
arra, hogy a hajtás ne csavarodjon a 
karóra. 
A támrendszer kialakítására a második 

évben van szükség. Ha fal mellé ültettük a 
növényt, akkor egy szögvasból hegesztett 
fordított L-alakú támrendszerre van szük-
ség, aminél a L rövidebb szárát több he-
lyütt kifúrjuk a termővesszőket tartó hu-
zalok vagy acélpálcák számára. Ha szaba-
don áll az ültetvényünk, akkor T-alakú 
támrendszert kell készítenünk. A 
támrendszer magasság 1,8-2,0 méter, 
vagyis a kényelmes szedőmagasság. (3. 
kép) 
A kivi a vízszintesen növő, egyéves 

szálvesszőkön hozza termését, ezért nem 
lehet falra fölfuttatni, és nem elegendő 
számára a függőleges síkú párhozamos 
huzalozás. A második évben (tavaszi ülte-
tés esetén akár augusztusban) alakítjuk ki 
a vázkart, amin az évenként újból és újból 
leváltott egyéves termővesszők fejlődnek. 
A termőfelület kialakításánál a legfőbb cél 
a minél nagyobb számú, minél erőtelje-
sebb, vízszintesen álló szálvessző kineve-
lése.  
 

Fenntartó metszés 
A kivitermesztés sikertelenségének az 
egyik fő oka a nem megfelelő metszés. 
Téves az a hiedelem, hogy a kivit úgy kell 
metszeni, mint a szőlőt; rövid csapra. A 
nőivarú Hayward kivifajta egyéves szál-
vesszőinek a vázkartól számított első 5-6 
rügye vakrügy, amiből nem fejlődik ter-
més. Így a néhány szemre történő vissza-
metszéssel az összes termőrészt eltávolít-
juk. Az erős metszés a növényt mind több 
vessző képzésére kényszeríti, és a növény 
leromlik. A kivi metszése tehát csupán 
ritkításból, hajtásválogatásból áll. A ter-
mőfelület-szabályozás során alapvetően a 
letermett vesszőket kell lecserélni az éves 
vesszőkkel. Ehhez a művelethez a kivi na-
gyon jól „adja magát”, mivel az éves 
vessző leggyakrabban a letermett vessző 

3. kép 

4. kép 

5. kép 

6. kép 
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Teke: 

Tekecsapatunk már febru-
ár elején megkezdte a ta-
vaszi szezont. Négy mérkő-
zésből két győzelem és két 

vereség a hozadék. Jelenleg az NB I. 2. 
helyén állnak, dobogós helyezés a cél. 
Magdics Péter távozott, Szőke Gábor az új 
szerzemény. 

Az ifjúsági csapattól is dobogó közeli helye-
zést várunk. 

Januárban zajlik még a város és környéke 
őszi-tavaszi tekebajnokság. Nagy csata 
folyik a dobogó 2., illetve 3. fokáért.  

 

Kézilabda: 

Női kézilabda csapatunk is 
megkezdte már a versenysze-
rű szereplést. Mérleg: két 
mérkőzés, két győzelem. Csak 
így tovább. Férfi csapatunk 

március végén kezdi a szezont. 

 

Tisztelt Olvasóink közül bizonyára sokan 
tudják, hogy hamarosan elkezdődik az ed-
digi két sávos tekepálya négy sávra történő 
bővítése, illetve ezzel együtt az önálló ki-
szolgáló helyiségek megépítése. Köszönet 
hangján kell szólni a képviselő-testület 
ezirányú hozzáállásáról, illetve az EU és a 
magyar kormány támogatásáról. 

Ezzel talán még nincs vége. Reális esé-
lyünk van a 200 fős fedett lelátó megépíté-
sére, új eredményjelzőre, iiletve nemzetkö-
zi méretű kispadok kialakítására. Döntően 
ez is EU-s pénzből valósulna meg. Ezzel 
együtt újulna meg a sporttelep előtti parko-
ló. 

Tájékoztatjuk a Hírmondó Tisztelt Olvasóit, 
hogy csapataink aktuális mérkőzéseinek 
időpontjáról, illetve az elért eredményekről 
a Répce TV-n és a kihelyezett plakátok út-
ján folyamatosan informálódhatnak. 

 

Kérjük szurkolóinkat, hogy a tavaszi idény-
ben is buzdítsák, bíztassák kedvenc csapa-
tukat (csapataikat). 

Bízunk abban, hogy eredményes szereplé-
seikkel sok örömet szereznek Önöknek. 

 

HAJRÁ RÉPCELAK SE! 

 

Haraszthy István 

ügyvezető elnök 

Nehezen akar megjönni a kikelet, mikor e 
sorok íródnak, mivel a meteorológia hava-
zással fenyeget. Ennek ellenére már koráb-
ban elkezdődött a tavaszi szezonra való 
felkészülés. Az NB III-as labdarúgó csapa-
tunk, serdülő-és ifjúsági csapataink, teke 
csapatunk női kézilabdásaink már meg-
kezdték versenyszerű szerepléseiket.  

Az elnökség a napokban fogadja el a 
2010. évi költségvetését, amely szigorú 
gazdálkodást követel vezetőktől, szakosz-
tályoktól egyaránt, viszont elégségesnek 
látszik, hogy szakosztályaink zavartalanul 
működhessenek és egyéb fontos fenntar-
tási és működési kiadásunkat fedezze. 
Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy - ha a 
jelenlegi helyzetben bővíteni nem is tud-
juk - eddigi támogatóinkat, szponzorainkat 
megtartsuk. Természetesen nem mondunk 
le az újabb támogatók, szponzorok meg-
nyeréséről sem. 

Február 13-án rendeztük a hagyományos 
sportbálunkat, amely ez évben is jól sike-
rült. E helyről is szeretnénk  megköszönni 
mindazoknak, akik tombola felajánlással 
és egyéb módon járultak hozzá a bál sike-
réhez. 

 

Labdarúgás: 

Az NB III-as labdarúgó csapatunk 
január közepén kezdte meg a 
tavaszi szezonra való felkészü-
lést. 

A csapathoz érkezett: Kutasi Gábor 
(Vépről ) ,  i l letve Faragó Bence 
(Tatabányáról). 

Távoztak: Henrich Márk (Ausztria), Szandi 
Gábor (Ausztria), Bödecs Balázs (Beled). 

A keretben több fiatal tehetséges játékos 
szerepel. A csapat az első fordulóban Bü-
kön győzelemmel rajtolt. 

 

Serdülő és ifjúsági csapatainknál nem volt 
különösebb változás. Beledből igazoltunk 
egy kapust, aki a serdülő és ifjúsági csa-
patnál egyaránt védhet. Mindkét csapat túl 
van első tavaszi meccsén. A serdülő dön-
tetlennel, az ifi győzelemmel rajtolt. 

U-13-as csapatunk is elkezdte a felkészü-
lést. A megyei szinten rendezett bajnokság 
március 24-én indul. 

 

 

 

 

 

A RÉPCELAKI  SE HÍREI  

MOZILÁZ FILMKLUB 
2010. 03. 26. (péntek) 

18:00 
 

A család kicsi kincse 
amerikai családi vígjáték, dráma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A hétéves Olive minden álma, 
hogy szépségkirálynő legyen. 
A család teljes erőbedobással 
támogatja, különösen a nagy-
papa, aki edzője és koreográ-
fusa is. A dolognak csak egy 

szépséghibája van, méghozzá 
az, hogy Olive nem igazán 
manöken alkat, hatalmas 
szemüvegében és idétlen  

ruhácskáiban leginkább mo-
solyra fakasztja az embert.  

A családnak mégis ő a szeme 
fénye...  

Köszönjük a Nyugdíjas 
Klub tagjainak, hogy az 
újság elkészítésében 
segítséget nyújtottak! 

 
Szórádi Enikő 


