
RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

Répcelak Város Önkormányzata 
2008-ban pályázatot nyújtott be a 
Nyugat-dunántúli Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett „A 
Városközpontok funkcióbővítő 
megújítása a nem megyei jogú vá-
rosokban” című pályázati felhívás-
hoz.  
Ennek keretében terveztük, hogy 
teljesen megújul a közlekedési 
lámpától az evangélikus templo-
mig, illetve  a Művelődési Házig 
terjedő „főtér”. 
Nagyarányú felújításra kerül sor a 
Művelődési Házban. A termek 
többfunkciósak lesznek, beépül a 
tetőtér, zeneterem kialakítására is 
sor kerül. 
A terv tartalmazza a parkoló építé-
sét a katolikus templomnál. A 
sporttelepen négysávos lesz a te-
kepálya.  
Fejlesztéseket tartalmaz a Répce-
lak város központjához tartozó 
rendőrségi épületben, az ÁFÉSZ 
irodánál, és a Takarékszövetke-
zetnél. 
 

Ilyen átfogó fejlesztési terv telepü-
lésünkről még sohasem készült.  
A Magyar Köztársaság kormánya 

döntött a pályázatunkról. Azt  tá-
mogathatónak ítélte meg. Az 540 
millió Ft-os bekerülési költséghez 
396 millió Ft összeget biztosít, 
amely a költségek 73,3 % fedezi. 
Ennyi támogatást fejlesztéshez 
Répcelak még sohasem kapott, 
sőt egy-egy négyéves ciklusban 
sem. 
 

Köszönjük a döntéshozóknak a 
bizalmat. Külön elismerés jár a 
pályázatot összeállító külső szak-
értőknek és a Polgármesteri Hiva-
tal projekttel foglalkozó dolgozói-
nak. 
 

Külön is köszönet az ÁFÉSZ, a 
Takarékszövetkezet és a rendőr-
ség vezetőinek, hogy részt vesz-
nek a projektben, hisz a pályázat 
egyik feltétele volt, hogy ne csak 
önkormányzati beruházások való-
suljanak meg.  
 

Az előkészítés és a tervezés sok 
időt igénylő munkája után úgy 
gondoljuk, hogy a kivitelezések a 
késő ősz folyamán, de még in-
kább a jövő év elején indulnak és 
2011 augusztusában fejeződnek 
be.  
 
Kedves Répcelakiak! 
 

A projekt Önöknek épül. Azt kí-
vánjuk, hogy érezzék majd jól ma-
gukat Répcelak európai színvona-
lú központjában.  
 

Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK  

15.  év folyam 1.  szám 

Ha június, akkor Fesztivál 
 

Méghozzá Répcelaki Fesztivál. Az idén 
június 12, 13, 14-én (péntek, szom-
bat, vasárnap) lesz. Az illetékesek 
gőzerővel dolgoznak a programokon. A 
hagyományos forgatókönyv szerint 
zajlanak az események.  Terveink  
szerint jön az EDDA  (péntek),  szom-
baton a Laki Kalinkó keretében a vasi 
városok, valamint  Vas megyei Önkor-
mányzat  mutatja be zászlóit. 
Vasárnap itt lesz Bunyós Pista is. 

 
Újból lesz kiállítás és vásár 

 
 

A tavalyi fesztiválon   nem került meg-
szervezésre a Répce Expo.  Úgy gon-
doltuk egy kicsit „kifulladt” ez a ren-
dezvény, viszont a látogatók közül so-
kan hiányolták. Így az idén újra lesz 
kiállítás és vásár. Ennek megrendezé-
sére és lebonyolítására pályázatot írt 
ki a képviselő-testület. 
A legjobb ajánlatot a Győri Vásár  Kft. 
adta, így ez a cég szervezi meg. Re-
méljük színvonalasan! 
 

Gratulálunk 
 

Répcelak város képviselő-testülete ja-
vaslata alapján Molnár Lászlóné, a Pol-
gármesteri Hivatal Pénzügyi csoport-
vezetője a „Vas Megye Önkormányzata 
Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata” 
kitüntetést kapta. Az elismerést a Vas 
Megyei Közgyűlés Elnöke Vépen a me-
gyei március 15-i ünnepségen adta át. 
Köszönjük az eddigi munkát és további 
eredményes tevékenységet kívánunk. 
 

Az önrészt az érintettek fizetik 
 

A városközpontot érintő beruházásnál  
megújul az ÁFÉSZ irodaháza, külsőleg 
a „Lila Áruház”, a Takarékszövetkezet 
épületénél és a parkolójánál is lesznek 
fejlesztések. A rendőrségi  épület új 
nyílászárókat kap és külsőleg is meg-
szépül. E fejlesztésekhez az önrészt  
természetesen  nem a répcelaki önkor-
mányzat, hanem az érintett tulajdono-
sok biztosítják. 
 

 
 
 
 
 
 

Répcelak mindent megtett a „Zöld 
út az Alsó Répce-mentén”  

projektért 
 

Egy szép álom  sajnos nem valósul 
meg. Reméljük  csak egyenlőre. Nyolc 
település (Nagygeresd, Vasegerszeg, 
Vámoscsalád, Répcelak, Csánig, 
Répceszemere, Csáfordjánosfa, 
Dénesfa) közösen pályázott a Répce 
folyó turisztikai hasznosítására. Pályá-
zatunk sikeres volt. Több mint 100 
milliót nyertünk. Sajnos a többszöri 
egyeztetés után két település (Csánig, 
Vámoscsalád) visszalépett, így a to-
vábbi konkrét tervezés, és folytatás 
okafogyottá vált. 
Répcelak város 2008 augusztusától az 
idén januárjáig számos egyeztetést 
kezdeményezett. Az egyeztetésekről 
készült jegyzőkönyvek, valamint a 
répcelaki testület e témában hozott 
határozata (2008. XI. 27. ) is bizonyít-
ja, hogy kompromisszumkészek   vol-
tunk, és  a megvalósulás érdekében 
több milliós olyan költséget is vállal-
tunk volna, amelyeket az eredeti kon-
zorciumi szerződésben nem nekünk 
kellett volna fizetnünk. 
 

Új bizottsági tag 
 

Humpok Tibor, a Pénzügyi Bizottság 
külső tagja – mivel elköltözött város-
unkból – lemondott  tisztségéről. A 
képviselő-testület helyette Kiss Attila 
Répcelak, Avar u. 9/B sz. alatti lakost 
választotta. 
Tibornak köszönjük a munkát, Attilá-
nak eredményes tevékenységet kívá-
nunk. 
 

Állandó népesség 
lakónépesség 

 
Februárban a megyei lap azt közölte, 
hogy Répcelak lakossága 2007. január 
1-jén 2492 fő. A lap valószínű a város 
lakónépességét írja, amelybe nem tar-
toznak bele többek között a  középis-
kolai és egyetemi kollégisták annak  
ellenére, hogy az állandó  lakóhelyük 
Répcelak. 
Így e számítás alapján egy középisko-
lás, aki Szombathelyen kollégiumban  
lakik a megyeszékhely lakosságát nö-
veli. 
Répcelak állandó népességének pontos 
száma -az állami támogatást is ez 
alapján kapjuk- 2008. január 1-jén 
2764  fő volt.  

 
 

Ébredés 
 

Már hasad a hajnal. 
Pirkad az ég. 

Északi szél szárnyán, 
Menekül a tél. 

Még álmodik a jégcsap 
Az eresz alatt, 

S fák között a hó 
Még rejtve marad. 
Hóvirág-üzenetet 
Küldött a tavasz. 

Üzeni: itt van már 
 A kertek alatt. 

Délben a dombok  
Úgy virulnak sárgán, 
Mint mikor aranypor 
Csillan a nap hátán. 

S a tavasz jön: 
Északról hűs erdők  

Illatát hozza. 
Délről a nyár ígéretét. 

Keletről a mesék varázsát. 
Nyugatról az élet  

Szeretetét. 
 

Pichlerné Kondra Katalin 
 
 
 

 



2009. március 13. 
Vetélkedő a helytörténe-
tei gyűjtemény anyagá-
ból a Móra F. Általános 
Iskolában  

 

2009. március 14. 
Koszorúzás a temetőben 
Barthodeiszky István 
honvédhadnagy sírjánál 
Fotók: Dörnyei Zoltán 

2009. március 17. 
Városunk vendége  
Dr. Gyenesei István  
önkormányzati miniszter 
Fotó: Winkler Krisztina 

 

Répcelaki  Hírmondó 
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Valóban igaz, hogy a  
szomszéd kertje mindig  

zöldebb? 
 

A szomszéd megyei újság, a  Kisalföld 
februárban cikket közölt Répcelakról a 
megnyert főtéri pályázat kapcsán, 
megszólaltatva Dr. Németh Kálmán 
polgármestert is. Az elnyert óvodai 
projekt is említésre került. 
A fejlesztések kapcsán Répcelakot az 
újság példaként említi a Győr-Moson-
Sopron megyei városoknak. 
 

A „hanyagság” oka 
 

Az elmúlt évek során  nagyon sokan 
megemlítették – elismerve azt, hogy 
az utak korszerűsítésére sokat költöt-
tünk,-  hogy  talán a legforgalmasab-
bat  a Bartók Béla út, közlekedési lám-
pa és az evangélikus templom közti 
részt miért nem újítottuk fel. Az ok 
egyszerű. Nem akartunk 10 millió Ft-
ot az Önök pénzéből költeni, bíztunk, 
hogy megnyerjük a főtéri pályázatot. 
Jól gondoltuk. Most  3 milliót fizet Rép-
celak, 7 milliót pedig  az Európai Unió 
polgárainak adójából kapunk. 

 
Répcelak város 2009. évi  
költségvetése  ezer Ft-ban 

 
I. Intézmények működési bevé-

telei:                              48.241  
 
II. Önkormányzat sajátos  műkö-

dési bevételei:   
                                               283.212 
    Ebből:                             
- Iparűzési adó:                        220.000 
 - Építményadó:                          16.650     
- Gépjárműadó:                          35.000
                            
III. Felhalmozás és tőke  
          jellegű   bevételek: 
                                               102.181                                              
                                               
   Ebből:             
- Telekértékesítés:                       2.000  
- Kötvényértékesítés:                  96.780 
 
IV.     Támogatások:              290.290 
 
Ebből:     
- Önkormányzatok költségvetési   
támogatása:                             167.403 
- Önkormányzatok, intézmény- 
fenntartás:                                 47.561 
-Többcélú Kistérségi Társulás:        
                                                33.968     
                                     
V.      Értékpapírok,  
          pénzmaradványok  
          kölcsönök visszatérülése: 
                                            177.548

                                                  
                

   BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                               
                                                901.472

                                                   
I.      Polgármesteri Hivatal és 
        részben önálló intézmények 
                                               232.899 
Ebből: 
- Körjegyzőség:                          72.513 
- Önkormányzati igazgatás:          36.873 
- Egészségügyi ellátás:                14.555 
- Közvilágítás:                               9.500 
- Művelődési Otthon  
  és Könyvtár                              36.612 
- Bölcsőde és Idősek Klubja          26.557 
             
II.      Iskola:                         203.789 
III.    Óvoda:                           70.069 
IV.     Támogatások:                 36.272 
 
Ebből: 
- Szociális juttatások                     5.390 
 
V. Beruházások, felújítások, 

felhalmozási célra átadott  
          pénzeszk.:                    159.387 
 
IV.     Pénzforgalom nélküli  
          kiadások:                      174.556 
          
Ebből: 
- Munkahelyteremtésre:                 5.000 
- EU-s pályázatok önrész(x)       100.000 
 
VII.   Lakásszerzési tám.  
          kölcsönnyújtás:                3.000 
 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 
                                               901.472 
 
(X) EU-s pályázati önrész még 37.584 
ezer Ft a beruházások,  
Felújítások fejeztében található. 
                                                                     
                                                      

2009-re tervezett  
fontosabb fejlesztések 
Ezer Ft-ban (bruttó)                   
                                                
               
1.) Úttörő utca burkolat megerősítés,                                                               
parkolók:                                     6.953 
2.) Linde lakótelep szennyvízhálózat épí-
tés:                                           22.600 
3.) Temetői urnafal:                     2.900 
4.) Temetői kerítés:                      9.540 
5.) Petőfi utcai járda (Török panzió-
Gondola):                                     6.283 
6.) Béke utcában mindkét oldalon járda 
felújítás:                                       2.863 
7.) Városi információs tábla:          1.200 
8.) Aradi utca útépítés:                14.866 
9.) Hunyadi utcai útépítés:             8.700 
10.Iskola világítás  
korszerűsítés:                             10.000 
11.) Bölcsőde és Idősek Klubja  
nyílászáró csere:                           1.108 

Miniszteri látogatás a 
Móra Ferenc Általános 
Iskolában 
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Ú J  KÖZTERÜLET -FOGLALÁSI   
SZABÁLYOK  
Répcelak Város Önkormányzatának Képvi-
selőtestülete a közterület használatáról szóló 
rendelet módosítását többszöri tárgyalás 
után 2008. december 11-én fogadta el, mely 
2009. január 1-jétől hatályos. 
 
A legfontosabb módosítások a következők: 
 

• 2009. január 1-jétől a közterület-használat 
nem polgárjogi szerződés tárgyát képezi, 
és nem a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik, hanem önkormányzati hatósági 
ügy, melyben kérelem alapján a polgár-
mester dönt, döntését határozatba foglalja. 

 

• A rendelet kitér a gépjárművekre vonat-
kozó külön szabályokra is. E szerint a 
közúti közlekedési szolgáltatáshoz hasz-
nált 3, 5 t feletti legnagyobb megengedett 
össztömegű gépjármű közúton vagy más 
közterületen nem tárolható. Járműtárolás-
nak minősül a rendelet hatálya alá tartozó 
közterületen a gépjárművel a folyamatos 
le és felrakáshoz, az okmánykezeléshez, 
illetve indulás előtt vagy érkezés után a 
gépjárművezető 8 órát meghaladó pihenő-
ideje alatti tartózkodáshoz szükséges időn 
túli egyhelyben maradás. A bekezdés el-
sősorban az engedély nélkül, közúton tá-
rolt járművekre vonatkozó szabályokat, és 
következményeket taglalja. E szerint, ha a 
közterület-felügyelő szabálytalanságot 
észlel, akkor 15 napon túl a rendőrség be-
vonásával az e célra kijelölt helyre elszál-
líttathatja a gépjárművet a tulajdonos költ-
ségére és veszélyére, és az elszállításért 
felelős cégnek 60 napig gondoskodni kell 
a gépjármű tárolásáról és őrzéséről. 

 

• Módosultak a közterület-használati díjak, 
illetve néhol az elnevezések is.  A mozgó-
bolti, alkalmi és mozgóárusítás díjtételeit 
a 2008. évi díjakhoz képest 6 %-kal emel-
ték, a díjszabás feltételei a korábbi elvek 
szerint alakulnak, tehát a mozgóbolt eseté-
ben sem a gépjármű teljes területével szá-
molunk, és nem napi, hanem egy havi 
összegben kerülnek megállapításra. 

 

• Bekerült a rendeletbe a bejelentés köteles 
közterület-használat, mely csupán bejelen-
tési kötelezettséget ír elő az érintettekre és 
nem jár díjfizetési kötelezettséggel. Ez a 
szabály vonatkozik pl. a tüzelő- és építő-
anyag tárolásra (ha annak időtartama nem 
haladja meg a 48 órát), továbbá az őster-
melők zöldség-, gyümölcs-, és virág árusí-
tására, amennyiben az elfoglalt közterület 

nem haladja meg az 1 m2-t, valamint a ke-
rékpártárolók közterületen történő elhelye-
zésére. Amennyiben az elfoglalt közterület 
az 1 m2-t, illetve az időtartam a 48 órát 
meghaladja, úgy közterület használati díj 
fizetendő. 

 
Nem kell közterület-használati engedélyt 
kérni: 
 
a) Répcelak Város Önkormányzatának költ-

ségvetése terhére, illetve önkormányzati 
érdekből (saját maga, vagy intézménye ál-
tal, illetve támogatott szervezet által) meg-
valósuló rendezvény, építési munka vagy 
bárminemű egyéb közterület-használathoz, 
ide értve a heti piac alkalmából megvaló-
suló közterület használatot is, 

 

b) a közút (járda) építésével, javításával, 
fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) 
területének elfoglalása, valamint a közterü-
leten, illetőleg az alatt, vagy felett elhelye-
zett közművek építése, hibaelhárítása érde-
kében végzett munka, 

 

c) az úttartozékok és a közúti közlekedés irá-
nyításának célját szolgáló berendezések, 
továbbá a közterület köztisztaságával kap-
csolatos építmények és tárgyak elhelyezé-
se, 

 

d) kirakatszekrény, rámpa, előlépcső, ha az 
eredeti falsíktól az a közterületbe 20 cm-en 
túl nem nyúlik be (bármely pontját vizsgál-
va). 

 

e) Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, üzleti 
védőtető, ernyőszerkezet, ha nem éri el a 2 
m2 felületnagyságot, 

 

f) előtető, erkély, loggia, kivéve, ha reklámot 
tartalmaz,  

 

g) az üzlet bejárata mellett közterületen, il-
letve a fal síkjában elhelyezett, üzleten-
ként 1 db hirdetőberendezés vagy reklám-
hordozó vagy fényreklám, és cég- és cím-
tábla, feltéve, hogy mérete nem éri el a 
0,5 m2-t, továbbá maximum 2 db virág-
tartó edény, hamutartó kihelyezése, 

 

h) nem reklám célú zászlók, 
 

i) szemétgyűjtés idejére kihelyezett gyűjtő-
edény elhelyezéséhez. 

 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a rendelet 

teljes szövege Répcelak város honlapján 
megtekinthető. 

 

Polgármesteri Hivatal 
 

Művelődési Otthon és 
Könyvtár 

Programajánló  
2009. április  

 
 

Április 4. 18 óra  
Fülöp Lajos festőművész 
tárlatának megnyitója 
 
Április 9. 15-18 óra 
Húsvéti játszóház 
 
Április 15. 18 óra 
Dr. Fabinyi  Tamás ev. 
püspök előadása Egyház  
a médiában, média az 
egyházban címmel 
- a könyvtárban 
 
Április 23. 16 óra             
A Vöröskereszt Répcelaki 
Szervezete programja: 
Dr. Schlögl Anita 
reumatológus előadása a           
csontritkulásról 
 
Április 25. 10 óra 
Meseláda 
- a könyvtárban 
 
Április 29. 17 óra             
A Szent László legenda – 
Nagy Károly tanár  
előadása 
 
 

� � � 
 
 
Állandó foglalkozások a 

Művelődési Házban 
 
 

Aerobic  
kedd, szerda és péntek 
18.30 óra 
 
Senior torna       
szerda 17.30 óra 
 
Callenetics         
kedd 17 óra 
 
Szövés kedd és péntek 
15 órától 
 
 



 

FŐSZERKESZTŐ  

VÁLTÁS LAPUNK 

ÉLÉN 

 
Répcelak Város Képviselő-
testülete 2009. január 29-i 
ülésén a leköszönő Kecskés 
Péter helyett –akinek köszöne-
tet mondunk eddigi tevékeny-
ségéért - újságunk főszerkesz-
tő i  po sz t já ra  Bokány i 
Kálmánné nyugalmazott címze-
tes főjegyzőt kérte fel. 
 

A hír kapcsán kérdeztük meg a 
főszerkesztő asszonyt, szeret-
ne-e valami változást eszkö-
zölni a lap tartalmában, vagy 
megjelenési formájában a kö-
zeljövőben: 
 

Köszöntöm a Répcelaki  
Hírmondó olvasóit! 

 

Természetesen vannak el-
képzeléseim bizonyos vál-
toztatásokra. A vélemé-
nyem az, hogy a Hírmondó 
jelenlegi tartalma megfelel 
az alapvető elvárásnak; 
tényszerűen tájékoztat a 
város életéről, a különböző 
eseményekről. Emellett 
azonban szeretném, ha a 
néhány „olvasmányos” írás 
mellett irodalomról, színház-
ról, művészetekről szólók is 
megjelennének lapunkban. 
 

Fontosnak tartom, hogy a 
városban szervezett külön-
böző programokat –ne-
gyedévre előre– újságunk-
ban az érdeklődők figyel-
mébe ajánljuk. 
 

A hasonló adottságú tele-
pülések kiadványait ismer-
ve szeretném, ha a lap kül-
ső megjelenése is megújul-
hatna. Ennek azonban 
anyagi vonzata van, ehhez 
a képviselő-testület támo-
gatása szükséges. 
 
A szerkesztőség nevében 
gratulálunk a főszerkesztő 
asszonynak, és kívánjuk, 
hogy elképzeléseit sikerül-
jön megvalósítania. 
 

(a szerk.) 
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Az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. sz. törvény 
(építési törvény) a hatósági nyilvántartás-
ok között sorolja fel a belterületi közmű-
nyilvántartást és a külterületen lévő nyom-
vonalas és kapcsolódó létesítmények nyil-
vántartását. A közműtérkép megléte a te-
lepülést elsősorban műszaki irányításban, 
hatósági feladatok ellátásában segíti és 
megteremti az alapját a település-
irányítási térinformatikai rendszer felállítá-
sának. 
A közmű nyilvántartásnak két alapvető 
eleme van: 
� Központi közműnyilvántartás, mely 

önkormányzati feladat 
� Szakági nyilvántartás, mely közmű-

üzemeltetői feladat 
Az egységes közműnyilvántartás célja a 
településeken lévő közműhálózatok térbe-
li és műszaki adatainak rögzítése és ezen 
adatok szolgáltatása. A közműnyilvántar-
tás azokra a közművekre terjed ki, melyek 
a települések belterületén lévő közterüle-
teken találhatók. Répcelak Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a 2008. 
november 27.-i ülésén döntött Répcelak 
város digitális közműtérképének a készí-
téséről. A pályázati felhívás alapján a 
nyertes ajánlattevő a Szombathelyi Föld-
mérő és Térképészeti Kft. (9700 Szom-
bathely, Welther K. u. 4.) lett. Feladatai a 
közmű alaptérkép részletméréséhez szük-
séges felmérési alappont-hálózat létreho-

zása (határidő: 2009. március 30.), digitá-
lis közmű alaptérkép elkészítése 
(határidő: 2009. december 15.), csapa-
dék csatorna rendszer terepi felmérése, 
szakági részletes digitális térképének el-
készítése (határidő 2010. június 30.), 
egyesített digitális közműtérkép elkészíté-
se (határidő 2011. július 30.)  

Településünkön jelenleg az 
alappont-hálózat sűrítése történik, mely-
nek keretében a földmérők kb. 200 m-
ként az aszfalt burkolatban fém csapokat, 
füves területen beton köveket helyeznek 
el. Az alappontok védelme mindannyiunk 
feladata, hiszen bármikor szükség lehet 
rá építkezések, telekviták, esetleges cső-
törések alkalmával. Felmérésre kerül a 
település teljes belterületi szakasza, ezen 
belül a teljesség igénye nélkül a közterü-
leten lévő épületek határvonalai, szilárd 
út-, járdaburkolat, földalatti létesítmények 
határvonala, épületek főbejárata, keríté-
sek kapubejárói, fa, fasor, terepfelszínből 
kiemelkedő oszlop, elektromos kapcsoló-
szekrény, telefonfülke, vezetékhez kap-
csolódó kút, felszíni vízelveztető, csőát-
eresz... 
Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
segítsék a földmérők munkáját azzal, 
hogy beengedik őket udvarukba a szük-
séges mérések elvégzése érdekében.  
 

Köszönettel: 
Polgármesteri Hivatal Répcelak 

D IGITÁLIS  KÖZMŰTÉRKÉP  KÉSZÜL  

helye továbbra is a sportpálya 
parkolója, a helyfoglalás díjtétele 
változatlanul 120 Ft/m2, s az árusít-
ható termékek köre - virág, zöld-
ség, gyümölcs, tojás, csomagolt, 
hűtést nem igénylő élelmiszer, 
háztartási vegyi áru, higiénés pa-
píráru, ruházat, vegyes iparcikk - 
sem változott.  A piac rendjét, a 
forgalomba hozott termékeket, 
valamint a jogszabályokban foglal-
tak megtartását a jegyző, a jegyző 
által kijelölt köztisztviselő, az el-
lenőrzésre jogosult más hatósá-
gok, valamint tagjaik tekinteté-
ben a területi gazdasági kamarák 

Répcelak Város Önkormányzata – 
illetve akkor még nagyközség – 
1996 óta tart fenn piacot, mely-
nek rendjéről 2009. január 1. nap-
jától új szabályzatban rendelke-
zett a Képviselő-testület.  A sza-
bályzat előkészítése során a vásá-
rokról és piacokról szóló 35/1995. 
(IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a 
vásári, piaci és vásárcsarnoki árusí-
tás közegészségügyi szabályairól 
szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rende-
let előírásait kellett figyelembe 
venni.  Az új szabályzat nem tér el 
jelentősen a korábbi rendeleti sza-
bályozástól: a piac engedélyezett 

AZ  ÚJ  PIACI  SZABÁLYOKRÓL  
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kivételes esettől eltekintve tilt, - ezért 
a Képviselő-testület úgy határozott, 
hogy licittárgyalást hirdet az érintett 
ingatlanok haszonbérletére, s szerző-
dést köt az eljárás győztesével.  A 
temetői út mellett fekvő korábbi pe-
dagógusföldek haszonbérletére a 
licit február 17-én megtörtént, kivá-
lasztásra került a terület új haszon-
bérlője, aki az elkövetkező öt évre 
megszerezte a művelés jogát.  A 
gazdasági év végét követően meg-
hirdetésre kerül a licit a másik koráb-
bi pedagógus földre – a temető 
mögött, a volt GySEV pályatest túlol-
dalán fekvő szántóra - is, a licit rész-
leteiről az ősz folyamán hirdetmény-
ben értesítjük az érdeklődőket. 
 

Répcelak Város Önkormányzatának 
tulajdonában a kötelező önkor-
mányzati feladatok ellátásához szük-
séges ingatlanokon kívül néhány 
mezőgazdasági művelésre alkalmas 
területe is van. Az önkormányzat 
ezeket a termőföldeket művelésre 
haszonbérbe adhatja, a termőföld-
ről szóló 1994. évi LV. törvény értel-
mében azonban erre csak bizonyos 
feltételek teljesülése, eljárások lefoly-
tatása esetén, s kizárólag írásban 
megkötött szerződéssel kerülhet sor.   
Mivel néhány földterület esetében 
(az úgynevezett pedagógus földek) 
azt tapasztaltuk, hogy a korábbi 
használó felhagyott a műveléssel, il-
letőleg a használatot másnak áten-
gedte – amit a földtörvény néhány 

ÖNKORMÁNYZATI  TULAJDONÚ   
TERMŐFÖLDEK  HASZONBÉRLETE  

tól való szelektív gyűjtést is),  továb-
bá Répcelakon még 2 gyűjtősziget 
kialakítása 
• Hulladékudvarok rendszerének ki-
alakítása (Répcelakon 1 db hulladék-
udvar kialakítása) 
• Lakossági és önkormányzati ere-
detű inert hulladék előkezelésének 
megoldása (építési törmelék fogadá-
sára alkalmas, kistérségi előkezelő-
helyek lesznek kialakítva - 8 db; 
Szombathely, Körmend, Kőszeg, 
Vasvár, Sárvár, Szentgotthárd, 
Csepreg és Répcelak) 
• A jelenleg használt, illetve felha-
gyott lerakók rekultiválása 
 

A fentiekből kitűnik, hogy csupán né-
hány lépésre vagyunk a 2004-ben a 
hulladékgazdálkodási tervben meghatá-
rozott célok eléréséhez. Az eltelt évek-
ben lépésről lépésre haladva fokozato-
san közelebb kerültünk a megvalósítás-
hoz.  

A Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium megbízásából 2006. májusban el-
készült a Nyugat-dunántúli Regionális 
Hulladékgazdálkodási Programra vonat-
kozó megvalósíthatósági terv azokra a 
településekre, amelyek a Nyugat-
dunántúli régióban nem tartoznak egyik, 
Magyarországon megvalósítás alatt lé-
vő, illetve jóváhagyott hulladékgazdál-
kodási projekthez sem. Répcelak is ezek 
közé tartozott. 
 
Többszöri tanácskozás, illetve tárgyalás 
után 129 település részvételével 2009. 
január 28-án sor került a Nyugat-
dunántúli Regionális Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodást is tartalmazó Alapító Ok-
iratának ünnepélyes aláírására. 
 
A Társulás célkitűzései között Répcelak 
város vonatkozásában az alábbi fejlesz-
téseket tervezik: 

• Szelektívgyűjtés továbbfejlesztése 
a lakossági hasznosítható hulladékok 
gyűjtésére (az 1000-nél nagyobb te-
lepüléseken meg kell oldani a házak-

HULLADÉKPROJEKT  

SZÍNHÁZBUSZ  
SZOMBATHELYRE 

 
 
Ébred a város, ébred az álom, 
Valóra váltod, valóra váltom 
És megcsináljuk végre ! 
 
Refrén egy dalból, amely útjá-
ra indított egy  merész közös 
álmot, álmodozást, hogy 
Szombathelyen  lelkes hozzá-
értő emberek színházat csi-
náljanak. 
Megcsinálták, és 2008-ban 
megalakult a Weöres Sándor 
Színház. 
 
Városunk egyik helyszíne volt 
a kampánybemutatónak, ami 
egyben bérletkampány és „a 
csapat” bemutatkozása  is 
volt. 
A három előadásból álló bér-
letsorozat nagy érdeklődést 
váltott ki településünkön és 
környékén. A Művelődési Ott-
hon  közreműködésével kezd-
tük meg az árusítást. Ki cso-
portosan, ki egyénileg váltott 
bérletet. A bérletvásárlási ked-
vet fokozta a színházbusz 
indítása, hiszen a „háztól-
házig” történő szállítás megol-
dott egy  helyi problémát, mi-
szerint a téli időszakban még-
iscsak könnyebb este eljutni 
egy  városi színházba. 
 
A nyitódarab, Egressy Zol-
tán – Dömötör Tamás 9700 
című kétrészes időutazásának 
újszerűsége meglepte közön-
ségét. Akik látták azok érzé-
kelték, hogy a színház az a 
világ, ahol  két felvonás alatt 
jelen van az élet összes  ko-
médiája és tragédiája. 
 
A Weöres Sándor Színház 
bérletes és bérleten kívüli elő-
adásairól és programjairól 
folyamatosan tájékozódhatnak 
az érdeklődők a  Répce TV 
képújságán keresztül is. 
 
                               

Csorba Jánosné 
művelődésszervező 
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TANULMÁNYI 

VERSENYEK 
    

ORSZÁGOS DÖNTŐBE ORSZÁGOS DÖNTŐBE ORSZÁGOS DÖNTŐBE ORSZÁGOS DÖNTŐBE 
JUTOTT tanulók JUTOTT tanulók JUTOTT tanulók JUTOTT tanulók (és fel-
készítőik):    

Pálla Péter három vePálla Péter három vePálla Péter három vePálla Péter három ver-r-r-r-
senyen került az első senyen került az első senyen került az első senyen került az első 
tíz közé:tíz közé:tíz közé:tíz közé: történelem - 2. 
hely, (Keszei Szabolcs); 

Bő két év alatt  úgy 2011 júliusáig 
800 milliós  fejlesztés valósul  meg 
Répcelakon az önkormányzat szerve-
zésében. Ez óriási összeg.  
 
Ennyi pénzt nem két, de még 5-6 év 
alatt sem költöttünk korábban ilyen 
célra. Pedig azért az elmúlt 14 évben 
voltak nagy beruházásaink.  A teljes-
ség igénye nélkül néhány: csatorna 
és szennyvízrendszer (1995), szilárd 
hulladékgyűjtő (1997), Egészségház 
(1999), Polgármesteri Hivatal átala-
kítása (2004), Tűzoltószertár korsze-
rűsítése (2007), Múzeum létesítése 
(2007).  Az iskolára, óvodára áldo-
zott tíz milliókat, vagy  az utak kor-
szerűsítésére költött összegeket nem 
is számolom. 
 
Hasonlítsunk. Ez annyit jelent lakos-
ságarányosan számolva, mintha 
Szombathely 23-24 milliárdot tudna 
fordítani erre a célra, vagy egy öt-
száz lakosú település 114-116 milli-
ót.   A megyeszékhely eddig is sokat 
fejlődött (főtér, sportcsarnok) és 
ambíciózus  terveik is vannak, de  
ezt az összeget szerintem  akkor 
sem érik el.  Vagy képzeljük  el egy 
500 lakosú település arculatát meny-
nyire  megváltoztatná a több mint 
100 milliós beruházás. 
 
Miből is áll össze ez a 800 millió.  A 
számtan nem bonyolult. A városköz-
pont 540, óvoda 154 a hiányzó 106 
millió pedig az idei költségvetésben 
elfogadott felújítások, beruházások   
(Linde lakótelepi szennyvíz, Úttörő 
utca felújítás, Iskolai felújítás, Hu-
nyadi, Aradi utcai út, stb.) összege. 
Vizsgáljuk tovább ezt a bizonyos 800 
milliót. Ennek  65-70 százaléka nem 
a répcelakiak pénze, hanem a ma-
gyar, nagyobb része pedig az Euró-
pai Unió adófizetőinek forintjaiból, il-
letve euróiból származik. 
Azért írtam 5 %-os   intervallumot, 
mert az idén is pályázunk  kormány-
zati pénzre (út, járdaépítés). 
Még egy aspektust hadd említsek. A 
szükséges önerő – amelyet nekünk 
répcelakiaknak kell hozzáadni – sem 
kevés. Durván számítva 250 millió 
Ft. Ellentétben sok településsel mi 

ezt nem hitelből kívánjuk finanszí-
rozni, hanem nagyobbik része már 
rendelkezésre is áll, a hiányzó né-
hány  10 milliót pedig reményeink 
szerint a 2010, 2011-es költségve-
tésben tudjuk biztosítani. Előfordul-
hat, hogy a támogatási pénzek meg-
érkezéséig rövid  időszakra hitelt kell 
felvennünk, de ennek a fedezete a 
szerződésben rögzített támogatási 
összeg. 
Lesz más hatása is. Az itt kivitelező 
cégek – mivel általában 30  napnál  
hosszabb időt dolgoznak – nálunk fi-
zetnek iparűzési adót, számításaim 
szerint ez elérheti a 8 millió Ft-ot is. 
Sokan fognak egyidejűleg itt dolgoz-
ni, és remélem néhány répcelakit is 
foglalkoztatnak majd (kőműves, fes-
tő, éjjeliőr, stb.) 
A kivitelezők dolgozóinak nagyobbik 
része vidéktől jár majd be, így biz-
tos, hogy vásárolnak is itt. 
Nemcsak  arra gondolok, hogy be-
mennek egy kávéra, hanem lehet, 
hogy ebédet is  fognak kérni. (Most 
szerencsére megfelelő  a kínálat, 
több helyen is található ilyen lehető-
ség.) 
Képzeljék el mekkora előkészítő 
munka előzte, illetve előzi meg azt, 
amíg megjelennek a munkások. 
 
Tucatnál is több külső szakértő, köz-
tük tervezők, műszaki ellenőrök, 
közbeszerzési szaktanácsadók segí-
tették, illetve segítik  a munkát. 
A Polgármesteri Hivatal munkatár-
sai, a jegyző, aljegyző, Műszaki Osz-
tály dolgozói, de még jó néhányan 
kivették részüket a feladatokból. 
És mit csinált a polgármester? Higy-
gyék el, a mindenkori városvezető-
nek nemcsak  annyi  feladata volt és 
van, hogy a   szalagátvágást meg-
szervezze. Bár csak ott tartanánk. 
 
Mi így készülünk a következő két év-
re. Lapáttal, csákánnyal.   És ezeket 
arra használjuk amire valók, munká-
ra és nem másra. 
A lapát és a  csákány   a XXI. század 
elején már árokásó, aszfaltozó gépe-
ket, markolókat és hasonlókat je-
lent. 
 

ÉP ÍTKEZÜNK  -   
A  POLGÁRMESTER  NAPLÓJÁBÓL  

2009. június 12-14. 
 

Előzetes 
 

Június 12. péntek 
 

o   Helyi amatőr kép-
zőművészek tárlatának 
megnyitója a Művelődési 
Otthon Répce Galériájá-
ban – a tárlatot megnyit-
ja: Molnárné Szabó 
Ernesztina 
 

o  Tornai Endre And-
rás szobrászművész kiál-
lításának megnyitója – 
megnyitja: Balogh Péter 
építész, a Rumi- Rajki 
Műpártoló Kör elnöke  

 

o  Kalandozások a 
zenében a reneszánsztól 
napjainkig - Iványi Gás-
pár gitárművész és 
Szalkai Dávid trombita-
művész koncertje az 
evangélikus templomban 
 

o  EDDA koncert 
 

o  Spontán  
 

Június 13. szombat 
 

o  Répce Kiállítás és 
Vásár 
 o  IX. LAKI 

KALINKÓ Népzenei és 
Néptánc Fesztivál 

 

o  CSIK zenekar kon-
certje 
 

 
Június 14. vasárnap 
 

o  Főzőverseny – díj-
kiosztás előtt Bunyós Pis-
ta műsora 
 

o  Free Time Blues 
 

o  Holló Színpad – 
Vándormuzsikusok c. elő-
adása megzenésített 
gyermekversekből 
 

o  Ritmo Latino 
táncműsor - kubai és bra-
zil nemzetiségű tánco-
sokkal 
 

o  Szinetár Dóra és 
Bereczky Zoltán műsora 
 

o  Big Mause Band  
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Két év alatt 26 pályázatot adott 
be iskolánk. Ismét elnyertük az 
ökoiskola címet, többféle digitá-
lis tananyagot tartalmazó CD-t, 
DVD-t, könyvet vehetett könyv-
tárunk, volt focitábor, szervez-
hettünk pályázaton nyert támo-
gatásból kistérségi szakmai na-
pokat, továbbképzéseket kiváló 
előadók  meghívásával.  
 
Többféle testvériskolai program 
valósult meg: látogatás Erdély-
ben, Szlovákiában; a marcelházi 
és a szentábrahámi testvérisko-
la küldöttségének fogadása. 
Mindezekhez az Oktatásért Köz-
alapítványhoz és az Academy of 
Central European Schools szer-
vezethez benyújtott pályázata-
inkkal nyertünk támogatást.  

 
A tavalyi évben sokféle rene-
szánsz programot szerveztek a 
művészeti tanárok. Működhetett 
Háztartástan és Foltvarró szak-
kör,  – ezek is részben külső 
forrásból.   
 
Nagyon örültünk annak is, hogy 
az   Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet több, mint 110 pályázat-
ból a mi iskolánk pályázatát is 
értékesnek ítélte a Biztonságos 
Iskoláért pályázaton. Az ország-
ban összesen 24 pályázatot dí-
jaztak.  

 
Veszprémben egy konferencián 
mutattuk be a FÉK (=Fiatalok az 
Élet Küszöbén) c. programot, 
melyre önként jelentkezhetnek 
iskolánkban 7 – 8. osztályos diá-
kok. A program bemutatása 
megjelent egy kiadványban, az 
internetről is letölthető.  
 
Pályázni fogunk a jövőben is. 
Korszerűsíteni kell a világítást, ki 
kell cserélni a folyosói ablakokat 
és a B épületben a tantermekét 
is, fel kell újítani az öltözőket, a 
konyhát és a kazánházat! Sze-
retnénk ezután is sok érdekes 
szabadidős programot, tréninget, 
szakkört, kirándulást, vetélkedőt, 
lélekemelő műsort szervezni a 
gyerekeknek, szakmai napokat a 
felnőtteknek.  
 
Igazán jó érzés végignézni az is-
kola folyosóin elhelyezett tabló-
kat, amelyeken a fényképek sok-
féle eseményt örökítettek meg. 
Köszönet mindenkinek, aki jó 
szándékkal, munkával hozzájá-
rult ezekhez az élményekhez.  
 

Szoporyné Szabó Piroska 

Elnyertük a Madárbarát 
Iskola címet is Farkasné 

Tóth Mária tanárnő 
 lelkes munkájának  

köszönhetően. 

A FÉK programot 
Szabadosné Molnár  

Melinda tanárnő mutatja 
be. 

Az első nemzetközi  
pályázati sikert e szerve-
zet felhívására beadott, 
Nagyné Herczeg Judit 

tanárnő által kidolgozott 
projektünkkel értük el.  

A marcelházi és a 
szentábrahámi iskolával 

közösen öko-progamokra 
épülő testvériskolai 

együttműködést  
szerveztünk. 

Három ország három iskolájának diákjai 
a keszthelyi kastélyban. 

Szlovák napilap cikke iskoláink közös 
pályázatáról 
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ZENÉS  FARSANGZÁRÁS  

Húshagyó kedden, a  farsang utolsó napján 
tartotta meg hagyományos jelmezes hang-
versenyét a répcelaki iskola.  
A program a színjátszók bohókás jeleneté-
vel kezdődött. A legismertebb Grimm-
mesék részleteibe beleszőtték modern ko-
runk rossz szokásainak kifigurázását, és hol 
ironikus, hol bölcs megállapításokkal moso-
lyogtatták meg vagy gondolkodtatták el a 
nézőket. 

Hálásak lehetünk a  zeneszerzőknek, akik  
sok olyan kis karakterdarabot írtak, amelye-
ket a legkisebbek is eljátszhattak, és őszinte 
köszönet a szülőknek, családtagoknak, akik 
ötletes jelmezeket varázsolnak a szereplők-
nek. A pedagógusok olyan darabokat vá-
lasztottak a gyereknek, ami zenei tudásuk-
nak megfelelt. 

NÉHÁNY  MONDAT  A  SZÍNJÁTSZÓ  
CSOPORTRÓL  
A színjátszó kör 2008 szeptemberében ala-
kult. A répcelaki iskola adott lehetőséget 
és helyet ennek a foglalkozásnak a megva-
lósulására. A csoport létszáma 17 fő, 4-7. 
osztályos tanulók. A gyermekek szívesen 
jönnek a foglalkozásokra, nagy bennük az 
igény arra, hogy közönség előtt is megmu-
tassák magukat. 
Eddig két színdarab, A didergő király cí-
mű mesejáték és A Piroska és a farkas c. 
komikus jelenet került bemutatásra. Össze-
sen kilenc fellépésünk volt különböző 
helyszíneken (Csánig, Répcelak, 
Vámoscsalád, Uraiújfalu) és alkalmakkor 
(Mikulás, városi karácsony, farsang, nőna-
pi műsor). 

A csoport tagjai nagyon rugalmasak, amire 
külön büszke vagyok, mert bármilyen kö-
rülmény közt helytállnak, és ugyanolyan 
lelkesen szerepelnek egy osztályteremben, 
mint egy nagy színpadon. A szerepekben 
saját egyéniségüket is képesek belevinni, és 
a pozitív visszajelzések csak megerősítik 
őket abban, hogy merjék vállalni önmagu-
kat egymás és az emberek előtt.  
A színjátszás sikerét abban látom, hogy a 
gyerekek egymás felé nyitottabbak, elfoga-
dóbbak lettek. Ha látom rajtuk a játék örö-
mét az, nekem igazi ajándék.  

  
Pichlerné Kondra Katalin 

 a csoport vezetője 

Örömmel hallgattuk a nyulacskát, a katica-
bogarat, a kiskakast, az orosz népviseletben 
furulyázó kislányt, a korhű, elegáns rene-
szánsz és barokk öltözetben muzsikáló lá-
nyokat és fiúkat.   Dalolt a fürjecske, éne-
keltek János bácsiról, a kőműves le-
tette kanalát, és zongorázott, a ked-
venc mackó tágra nyílt szemmel néz-
te gazdája műsorát... Pásztorok, mó-
kusok, színjátszók, gyerekek és szin-
tén jelmezbe öltözött tanáraik együtt 
farsangoltak. Az iskolai szakács né-
nik finom fánkkal, teával, a szülők, 
nagyszülők házi süteményekkel ked-
veskedtek a szereplőknek és a nézők-
nek.  
 
Emlékezetes volt ez a farsangi coda. Kis be-
számolónknak ezt a félig olaszos címet is 
adhattuk volna. A coda (magyar kiejtéssel: 
kóda) zenei szakkifejezés, szó szerinti jelen-
tése: farok. Egyes zeneművek 
befejező részét jelölik így. A 
farsang farkán nálunk most több 
jelmezes és több  néző volt, mint 
tavaly… A nagy sikerre tekin-
tettel azoknak a gyerekeknek is 
be fogjuk mutatni a műsort, akik 
nem járnak művészeti képzésre.  
  

Rácz Eszter  
zenetanár 
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PÁLYÁN  A  JÖVŐ  LABDARÚGÓI  

Az MGYLSZ szervezésében az U-9, U-11, 
U-13 (fiú), U-13 (lány) csapatok eddig két-
szer Ikerváron játszottak körzeti tornán. 
Örömteli, hogy minden csapatnak a 2 torna 
közül  legalább egyikén sikerült érmet sze-
reznie. 
Az U-7-es korosztály (ovis, és néhány el-
sős) labdarúgói kétszer is Répcelakon mér-
kőztek meg  Sárvár legjobb hasonló korú 
focistáival. (Répcelak 4 csapat - Sárvár 4 
csapat). A kicsik az első perctől az utolsóig 
megállás nélkül kergették a labdát, és sze-
rencsére rúgták a gólokat is. Mindkét tornán 
répcelaki győzelem született. Nagyon elfá-
radtak, de büszkék voltak az éremre, amit 
az eredményhirdetéskor a nyakukba akasz-
tottak.   
 
Jó körzeti szereplés után február 15-én 
Szombathelyen a megyei döntőn az U-7-es 
csapat 2. lett, az U-9-es csapat pedig 5.  
 
A diákolimpiai és alapszintű bajnokságok 
selejtezői még zajlanak. 
 
A csapatok felkészítését a NUPI, 
MGYLSZ, diákolimpiai, és alapszintű ver-
senyekre a következő edzők végezték, illet-
ve végzik az iskola létesítményeiben. 
U-7    Szabó Róbert 
U-9    Szabó Róbert 
U-11   ősszel Biczó Gyula, januártól Tom-
pos Bálint 
U-13   (kispályás  csapat)  Csorba János  
 
 Mivel egy tornán egyszerre több korosztály 
több csapata is játszik (U-7, U-9, U-11) óri-
ási köszönet jár néhány szülőnek és az isko-
la pedagógusainak, akik segítenek, hogy 
minden csapat mellett legyen felnőtt kísérő. 
 
Végezetül nagyon reméljük, hogy a sok 
ügyes futballpalánta közül mindenki a foci, 
a sport mellett dönt és nem a drog, az alko-
hol, a dohányzás rabja lesz.  
 

 
          Szabó Róbert 

A magyar labdarúgás helyzetét szinte 
mindenki ismeri. Nem „rózsás”. Az isko-
lai, és egyesületi utánpótlás nevelés fej-
lesztéséért az országos szervek az elmúlt 
évtizedben több kísérletet tettek. Bozsik- 
program, Góliát …. Sajnos nem sokáig 
éltek. 
 
 Három éve a Nemzeti Utánpótlás Nevelő 
Intézet (NUPI) elindította EGYESÜLETI  
programját, amelybe a 7 év alatti (U-7), 9 
év alatti (U-9), 11  év alatti (U-11) gyere-
keket szeretnék bevonni, akik igazolással, 
versenyengedéllyel játszhatnak. A kis fo-
cistáknak a heti 2-3 edzés mellett 3    őszi 
és 3 tavaszi tornán kell részt venniük. 
Ezért az egyesület támogatást kap. 
 
2008 őszén megalakult a Magyar Gyer-
meklabdarúgó Szövetség (MGYLSZ). 
Programja  ÓVODÁKNAK és ISKO-
LÁKNAK szól. U-7, U-9, U-11 –es csa-
patok mellett még kiterjed a 13 év alatti 
(U-13) illetve a lány labdarúgásra is. Az 
óvodák, iskolák az induló csapatok szá-
mától függően kapnak támogatást, s ezért 
a heti 2 edzés mellett 1 őszi, 1 téli, 1 tava-
szi tornán kell részt venni, és a továbbju-
tott csapatokra még vár a megyei illetve 
az országos döntő.  
 
E két nagy program mellett ott van még 
az évtizedek óta működő DIÁKOLIMPIA 
a Magyar Diáksport Szövetség  illetve az 
alapszintű bajnokságok a Sárvári Diák-
sport Bizottság szervezésében. 
 
A fent említett programok mindegyikén 
részt vesznek a répcelaki iskola és óvoda 
gyerekei. 
 
A NUPI szervezésében ősszel kétszer 
Répcelakon egyszer Szelestén játszottak a 
gyerekek. 
U-7 ( 3 csapat)     
 Csapatétszám: 4 fő + cserék 
U-9  (3 csapat)      
Csapatlétszám: 5+1 fő + cserék 
U-11 (2 csapat)     
Csapatlétszám: 7+1 fő  + cserék 
 
 
 
 
 
 

2. hely, ezüstérem 

A győztes csapat 

Meccs előtt a csapatok 

Meccsek után fáradtan 

Eredményhirdetés 



Répcelaki  Hírmondó 11  

K I SZEHAJTÁS  

A kiszebáb szalmából készített baba, seprű-
nyélre kötözve.  
A mi óvodánkban minden egyes csoportban a 
gyermekek aktív közreműködésével készítjük 
el a kisze babát. Mi is mindenféle színes ron-
gyot kötünk rá, hogy minél csúnyább legyen. 
Papírcsíkokra betegségek neveit írjuk, majd 
ezek is a babára kerülnek. Amikor készen va-
gyunk „ráolvasó” mondókákat mondogatva és 
énekelve körbehordozzuk az óvodában: 
                

               „Kice-rice villő 
               Gyüjjön rád a himlő” 
                

               „Jöjjön a tavasz 
               Vesszen a tél” 
 

Az udvarra érve visszük elégetni, közben azt 
mondogatjuk: 
 

„Elmehetsz már Kiszi Kata fenébe 
Majd visszagyün Sándor Jancsi helébe 
Kivisszük a kiszét, behozzuk a sódart 

Kivisszük a rosszat, behozzuk a jobbat” 
 

A kisze elégetésével elűzzük a telet, a hideget, 
a betegséget és reménykedve várjuk a napsu-
garas tavaszt.           
                

Horváth Csabáné 
óvónő 

Míg a karácsony a téli napfordulóval, addig a hús-
vét a tavaszi napéjegyenlőséggel esik egybe, vagy 
inkább megközelíti azt. 
A tavasz megérkezésével, az élet megújulásával, a 
termékenységgel kapcsolatos ősi természetvallások 
emlékét őrzi. A kereszténység Jézus halálát és föl-
támadását ünnepli e napon. A húsvét „mozgó ün-
nep”, nincs meghatározott állandó napja. A tavaszi 
napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első va-
sárnap a Húsvét napja, mely március 22. és április 
25. Közötti időszakra esik. Ekkor ér véget a negy-
ven napos nagyböjt, innentől lehet húst enni, az 
ünnep magyar elnevezése is innen származik.  
Ehhez az időszakhoz is számos népszokás kapcso-
lódik. Népszokásaink megismertetését fontosnak 
tartjuk óvodánkban. A lucázás, a betlehemezés, a 
farsangi népszokások mellett a kiszehajtás hagyo-
mánya is él nálunk. 
Magyarországon virágvasárnapi szokás volt - bár 
nem minden vidéken - a kiszehajtás. Egy szalmabá-
but házról házra járók végighordozták a falun, min-
denkitől kértek rá egy ruhadarabot és a felöltözte-
tett bábut kivitték a faluból, majd elégették, vagy 
vízbe hajították.  
A báb a téli hideget, betegséget jelképezte, így 
megszabadultak a bajuktól.  
 

ÖT TÚRÁBÓL ÁLLÓ  
TELJESÍTMÉNYPRÓBA, 

AMELYNEK DÍJA  
A  
 

RÉPCELAKI  
CSATANGOLÓ ÉREM 

 
AZ ÉRMET BÁRKI 
MEGSZERZHETI,  
AKI AZ ÖT TÚRA  

KÖZÜL BÁRMELYIK  NÉ-
GYET TELJESÍTI. 

 
CSALÁDI ÉRMET KAP AZ 

A CSALÁD, 
AMELY CSALÁDBÓL LEG-
ALÁBB 3 FŐ ( AZ ÉDES-

ANYA,  AZ ÉDESAPA ÉS 1 
GYERMEK, VAGY 1 SZÜ-
LŐ ÉS 2 GYERMEK ) TEL-

JESÍTI AZ 5 TÚRÁBÓL  
BÁRMELYIK 4 TÚRÁT 

 
•            1. ÁPRILIS 25. - 

GYALOGTÚRA + TEREP-
FUTÁS  

 CSÁFORDJÁNOSFA-
RÉPCELAK – 8 KM 

 
•               2. JÚNIUS 27. –

ÉJSZAKAI TÚRA  
CSÁFORDJÁNOSFA-

RÉPCELAK -8 KM 
 

•               3. AUGUSZTUS –
–NAGYGERESD-

RÉPCELAK GYALOGTÚ-
RA+ TEREPFUTÁS -10 

KM 
 

•              4. OKTÓBER –
VILÁG GYALOGLÓ NAP  

DÉNESFA-CSÁNIG-
RÉPCELAK GYALOGTÚ-

RA-8 KM 
 

•             5. TÉLI GYALOG-
TÚRA  - DECEMBER  
CSÁFORDJÁNOSFA-

RÉPCELAK 8 KM 
 

A TÚRÁKRA GYÜLEKE-
ZÉS ÉS NEVEZÉS A  

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELÖL, 
AZ INDULÁS  

HELYSZÍNÉRE A  
SZÁLLÍTÁST A  

SZERVEZŐK VÁLLALJÁK! 

RÉ P CE LAKÉRT  KÖZHA S ZNÚ  EGYE SÜ LE T   
KÖZHA SZNÚ SÁG I  J E L ENTÉ S  A  2 0 0 8 .  ÉVRŐL  

I. Nyitó pénzkészlet 2008. január 01-én:             
                                                           168.075,-Ft 
II. BEVÉTELEK:                            1.310.098,- Ft 
1) A Répcelaki Önkormányzattól kapott támogatás: 
                                                               200.000,-Ft 
- a 2008. évi működésre kapott:             100.000,-Ft 
- Városi bál költségeire kapott:               100.000,-Ft 
2) A polgármesteri keret terhére kapott  
     támogatások:                                     90. 000,-Ft 
- Családi nap:                                         20.000,-Ft 
- Programszervezésre:                            70.000,-Ft 
3) NCA NYD-i 07-P-0418 pályázati támogatás:    
                                                               90.900,-Ft 
4) Egyéb gazdálkodó szervezettől és  
    magánszemélytől kapott támogatások: 186.000,-Ft 
- Dr. Kiss Julianna (vár. bálra)                         5.000,-Ft 
- Taródi Kálmán Répcelak (vár. bálra)            2.000,-Ft 
- Mülex Kft                                                       20.000,-Ft 
- Black                                                               15.000,-Ft 
- Répcelak és V. Takarékszövetkezet               25.000,-Ft 
- Ökoenergia Kft                                               40.000,-Ft 
- Fodat Kft                                                         20.000,-Ft 
- Répcelak és Vidéke Kft                                  24.000,-Ft 
- LIMEX Kft                                                     5.000,-Ft 
- Borsodi Józsefné Répcelak                            30.000,-Ft 
5) Központi Költségvetési támogatás:     140.173,-Ft 
- 1 % felajánlás        140.173,-Ft 
6) Egyesület tagjaitól kapott  hozzájárulás a Városi  
  bálhoz:                                                     13.500,-Ft 
- Bíró József Répcelak; - Vámos Kálmán Répcelak 
 

7) Répcelakért Egyesület által rendezett  
    Városi Bál bevétele:             496.600,-Ft 
8) Tagdíjból:                             91.600,-Ft 
9) Kapott kamatok, és pénz. bev.       1325,-Ft 
III. KIADÁSOK:                    905.436,- Ft 
1) Az egyesület rendezvényein felmerült  

    kiadások:                              638.920,- Ft 

- Répcelak első újszülöttje részére takaréklevél 
és költségei:                              21.119,-Ft 
- Családi nap és az egyesület rendezvényeinek 
költségei:                                  92. 537,- Ft 
- Nemzeti ünnepeken koszorúzások: 5950,- Ft 
- Helytörténeti vetélkedő:        5000,- Ft 
- Városi bál szervezésének kiadásai: 499.975,- Ft 
- Répcelakért Egyesület Városi Bál  bevételének 
adományozása:                             - 
- Helyi szervezetek részére adott ajándékok,  
  jutalmak:                                     14.339,-Ft 
2) Az egyesület működésével kapcsolatos kiadások: 

                                                     226.766,- Ft 

- Telefonköltség:                           161.346,-Ft 

- Nyomtatvány, irodaszer:            12.290,-Ft 
- Postaköltség:                              4.915,-Ft 
- Bankköltség:                              3.715,-Ft 
- Könyvelési díj:                           34.500,-Ft 
- Egyéb kiadások:                         10.000,-Ft 
Költségként ráfordításként elszámolt kiadások 
összesen: (1+2)                            865.686,- Ft 
2007-ben az eredmény terhére elszámolt kiadás 
2008-ban kötelezettség csökkenés(játszótér) 39.750,-Ft 
IV. Záró pénzkészlet: 2008. december 31-én 
                                                               527.737,- Ft 

Túrasorozat a 

 Répce-mentén 



  
12  15 .  évfolyam 1.  szám 

tegyem, miért mondom szépnek Sellyei Ta-
más Ottó könyveit. 
 
Az érték bennünk van! Hozzuk ezt csalá-
dunkból, neveltetésünkből, tanulmányaink-
ból, meghatározó találkozásainkból. Vélemé-
nyem szerint így tette ezt STO is hivatása sa-
rokpontjainak kijelölésekor. Úgy látom, tu-
datosan választott példaképeket a könyv-
nyomdászat gazdag múltjából, és így lett a 
régi nyomdászmesterek legnemesebb ha-
gyományinak ismerője, értékőrzője, és mo-
dern körülmények közötti újraalkotója.  
 
A 17. századi Misztótfalusi Kis Miklós, a 18. 
századi angol Baskerville, az olasz Bodoni, a 
francia Dido nem csupán elegáns egyszerűsé-
gű, szép, formás betűikkel, hanem könyvol-
dalaik nemes szerkezeti felépítésével, a cím-
lap és a címsorok tökéletes arányaival is fel-
hívták magukra a figyelmet. De szólhatnék 
azokról a híres nyomdászokról is, akik min-
den általuk készített könyvben direkt módon 
is otthagyták jellegzetes cégjegyüket. (Aldus 
Manutius, az Elzevir család, a Nyugat köny-
vek) Hogy miért pont a felsorolt jellegzetes-
ségeket emeltem ki? Remélem, sikerül iga-
zolnom, hogy STO munkásságában folyto-
nosságot vélek felfedezni. 
 
Mert ne gondolja senki, hogy ma, amikor a 
számítógépes szövegszerkesztők átvették a 
betűmetszők, betűöntők és betűszedők helyét, 
mesterségbeli tudás, szellem és fantázia nél-
kül lehet szép könyvet készíteni! Már az alak, 
a formátum meghatározásánál elkezdődik a 
fontos döntések sorozata, amelynél nem csu-
pán a könyv funkciója, tipográfiai tartalma, 
terjedelme, az anyagi és esztétikai szempont-
ok játszanak fontos szerepet, hanem a meg-
rendelő ízlése is. Dönteni kell arról is, hogy 
milyen legyen a könyv belső szerkezete, a fő-
szöveg és a járulékos részek (címoldal, kolo-
fon, előszó stb.) elrendezése, a könyvborító. 
Azután meg kell álmodni a tipográfiai jellem-
zőket. A tipográfia a könyvtervezés talán leg-
bensőbb sajátossága, alkotási folyamat, mód-
szer és látásmód egyszerre. Ebben a folya-
matban dönt a tervező arról, hogy a könyv 
mely részein milyen betűfajtát, mely formá-
tumban alkalmaz. (A számítógépen több ezer 
betűtípust használnak!) Az antikva, a kurzív, 
a kurrens, a verzál vagy a kiskapitálisok vilá-
gában csak a biztos ízlésű szakember képes 
úgy eligazodni, hogy munkája nyomán míves 
esztétikai érték jöjjön létre zavaró 
betűkavalkád helyett. Különösen izgalmas 
feladatot jelentenek a bonyolult főszövegek, a 
maguk táblázataival, ábráival, képeivel, jegy-

Manapság, amikor az Internet egyre terjedő 
népszerűsége, a kihasználhatatlanságig több-
funkcióssá váló mobiltelefónia viharos sebes-
ségű terjedése sokak szerint alapvetően átfor-
málja a nemzedéken belüli és nemzedékek kö-
zötti kommunikációt, az információszerzést és 
tudásátadást, anakronizmusnak tűnhet-e 
szép könyvek tervező-grafikusát ünnepel-
ni? Hisz nem kétséges a szándék: a Nyitott 
Tér Kulturális Egyesület azért vette tervébe 
Sellyei Tamás Ottó munkásságának megis-
mertetését, mert felmutatandó, ünnepelendő 
teljesítményként tartja számon munkásságát. 
 
A kiállító könyvtervező-grafikus a pécsi mű-
vészeti szakközépiskola elvégzése után a Ma-
gyar Képzőművészeti Egyetem Tervezőgrafi-
ka szakán diplomázott. Ettől kezdve járja a 
maga sajátos útját a művészetet, a tudományt, 
az ismeretterjesztést segítő esztétikumközpon-
tú „tárgyalkotásban”. Milyen tárgyakról is be-
szélünk? Sellyei rendkívül visszafogott, ámde 
elegáns és lényegre törő honlapja bepillantást 
enged izgalmas és karakteres alkotói tevé-
kenységébe: szebbnél szebb kiadványok, pla-
kátok és emblémák között nézelődhetünk. Itt 
azonban nem tudunk meg sokat létrejöttükről!  
 
Amikor a megnyitóra készülve igyekeztem 
másoknak is elmondható módon megfogal-
mazni  alkotó ars poétikáját, annak ellenére 
labirintusban találtam magam, hogy több kö-
zös munkának is részese lehettem, könyvki-
adóként bepillantást nyerhettem műhelytitkai-
ba. Sellyei Tamás Ottó nem szívesen kom-
mentálja azokat a munkákat, amelyeket kiad a 
kezéből. Érthetően azt szeretné, hogy alkotá-
sai önmagukért beszéljenek. Szerencsére 
azonban 1994 óta nyilvános bepillantást is en-
ged kollekcióiba, rendszeresen szereplője cso-
portos kiállításoknak, ezen kívül négy önálló 
tárlata is volt, három Szombathelyen, egy pe-
dig a budapesti Fészek Művészklubban. Fon-
tosak ezek az alkalmak, mert csokorba szed-
ve, folyamatokat és jellegzetességeket is érzé-
keltetve mutatják meg a műveket, feltárva 
olyan sajátos jegyeket, amelyek egymagukban 
rejtve maradnak. 
 
Sokat segít a könyvek megszületését megelő-
ző együttgondolkodás, a már kézzel fogható, 
lapozható könyvek vallatása. Sok titkot meg-
mutatnak abból az alkotói folyamatból, 
amelynek eredményeként valamely szellemi 
alkotás életre kelését segítő grafikusi munka 
maga is műtárgyat hoz létre. A Szép Magyar 
Könyv értékelésben négy díjjal is elismert 
tervezőgrafikus titkaiból, üzeneteiből szeret-
nék most néhányat megfejteni, hogy láthatóvá 
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TANULMÁNYI 

VERSENYEK 
    

ORSZÁGOS DÖNTŐBE ORSZÁGOS DÖNTŐBE ORSZÁGOS DÖNTŐBE ORSZÁGOS DÖNTŐBE 
JUTOTT tanulók JUTOTT tanulók JUTOTT tanulók JUTOTT tanulók (és fel-
készítőik):    

Pálla Péter három vePálla Péter három vePálla Péter három vePálla Péter három ver-r-r-r-
senyen került az első senyen került az első senyen került az első senyen került az első 
tíz közé:tíz közé:tíz közé:tíz közé: történelem - 2. 
hely, (Keszei Szabolcs); 

zeteivel. Nem ritkán a tervezőre marad a tör-
delés feladata is, melynek során el kell kerülni 
a szóközökből keletkező „folyosókat”, a sor 
végi hibás elválasztásokat, az ismétlődő név-
előket, hogy a „fattyúsorok” és az oldalzáró „
kimenetsorok” esztétikájáról már ne is beszél-
jünk. 
 
A tennivalók elvégzésének módja a tervező-
grafikus vizuális kultúrájától, értékválasztásá-
tól függ. Sellyei Tamás Ottó, ahogy Jász At-
tila költő nevezte egyik kiállításán, a „
hivatásos álommegvalósító”, karakteres, ma-
gas minőséget képviselő módon önti formá-
ba a rábízott alkotásokat. Minden munkája 
átélt, szakmailag perfekt, egyéni stilisztikai 
jellemzőkkel felruházott. Egyéniségét őriz-
ve és gazdagítva, ámde fejet hajtva a szöveg 
küldetése előtt egységet teremt a kötéstábla, 
borító és a könyvtest grafikai képe között. 
Úgy varázsol elénk harmóniát, hogy egyedi 
tervezői stílust hoz létre, alkalmazva a 
könyvnyomdászat nemes hagyományait. 
Szinte mindegy, hogy művészeti albumát, 
bogarakról szóló tudományos művét, képes 
városismertetőjét, ünnepi kiadványát vagy 
kiállítási katalógusát vallatjuk, a sajátosan 
sellyeis jegyek megszólítanak minket.  
 
Példának nézzük talán a Kovács Péter festő-
művészt bemutató albumot. 
Egy fáradtbordó színű matt táblaborítójú köte-
tet látunk, melyet művészien megkomponált, 
elegáns szürke borító takar. Nem lehet egy-
könnyen letenni az albumot, mert a szürke 
mezőben lakó négy értelmezésréteg fogva 
tartja a szemlélőt. Az alapmezőt az önmagát 
Pet’R-ként jegyző festőművész leheletfinom, 
metaforikus vonal-kép ábrázolásai tagolják, 
ebből tűnik elő a színes-fényes művész-
kézjegy, uralva a látványt. Belőle kinyúlva, 
fehér antikva betűkkel személyes jelentést kap 
a képzeletet eddig inkább műtárgyként foglal-
koztató háttér, és a grafológiai kíváncsiságot 
ébresztő kézjegy.  
 
A teljes nevet kiolvasva már tudjuk, hogy Ko-
vács Pétert ismerhetjük meg, továbbá azt is, 
hogy a könyv alighanem egy karakteres 
könyvművész munkája. A kötet színvilága kü-
lön tanulmányt érdemelne. Ahogy kinyitjuk a 
könyvet, az eddig alkalmazott szürke, bordó 
és fehér szín a címlapon óarannyal egészül ki. 
Tervezői bravúr a személyiségre koncentráló 
minimalista adatközlés. Szabálykerülő, ámde 
nem öncélú formabontásnak is mondhatnám, 
hogy az impresszum oldalra utasít minden, 
egyébként kötelező elemet. A dupla oldalas, 
tipikusnak nem nevezhető tartalomjegyzék 
egy képmontázzsal ad ízelítőt a könyvtest szö-
veg- és képkorpuszából. A képek alatt és fö-
lött pedig beszédes címek olvashatók.  
 
A teljes kompozíció nem csupán érdeklődést 

kelt, hanem egyenesen felcsigáz, és előrevetít 
egy különös művészeti élményt. A könyvtest-
ben a képek közötti szövegek magyar nyelvű 
változata fekete mezőben, fehér betűkkel ol-
vasható, mintegy negatív filmként utalva a 
tartalomjegyzék filmmontázs asszociációjára. 
Az óarany szín az angol szövegváltozatban tér 
vissza. De ha jobban szemügyre vesszük a la-
pokat, mindegyiken előtűnik a borítóról már 
ismert művész-kézjegy, a PET’ R néhány be-
tűje. És itt újra egy karakteres stílusjegyről 
szólhatunk, hisz a szignót afféle könyv-
ékszerként, „vízjelként” alkalmazza a tervező. 
Egyébként is szívesen nyúl a tartalmat kísérő 
díszítő elemekhez, legyen az egy fotórészlet, 
tónusos vagy vonalas stilizált ábra, esetleg 
századokkal korábbi könyvdísz. Ennek látjuk 
szép példáját a Budapestet bemutató képes al-
bumban is. Visszatérve a Kovács Péter kötet-
re, amelyet tervezői „jutalomjátéknak” is szí-
vesen minősítenék, azt  mondhatom, hogy az 
minden ízében tökéletesen illik a festőművész 
látomásos, metaforikus, az emberi lét értelmét 
kereső képi világába. A tárgyi környezet nél-
küli, vonalgubancos, megbicsakló emberala-
kok úgy érezhetik magukat a könyv lapjain, 
mint egy katedrálisban, mert a nemes elegan-
cia, a kifinomult tipográfia, a koherens ter-
vezői szemléletmód kiállítóteremmé emeli a 
könyv lapjait. 
 
A kiállításra kerülő könyvek kapcsán sok 
mindenről szerettem volna még részleteseb-
ben szólni, idő hiányában azonban csupán 
megemlíthetem a lapszámozás és az élőfejek, 
a zárt vagy rendhagyó szedéstükör kreatív, az 
illusztrációk iniciálészerű alkalmazását, mint 
STO további stílusjegyeit. Ezekre láthatunk 
eklatáns példákat Miksa Bálint: Képek alatt, 
ill. a zarándoklatokat feldolgozó Nagycell és 
Kiscell című munkákban. 
 
Végül engedjék meg, hogy bevezető kérdé-
semre válaszoljak. Hiszem, hogy nem anak-
ronizmus a könyv, és az azt életre segítő 
művészet sem. A szép és jó könyvnek ma is 
megvan, és reményeim szerint meg is marad a 
küldetése, mert Gergely Ágnessal szólva: 
 
„a forrás nem nézi, kell-e, 
kitör, csapódik, él.” 
 
A kiállító művésznek pedig azt kívánom, le-
gyen büszke arra, hogy az értelem, a képzelet, 
az érzelem, az emlékezet forrásaihoz vezető 
úton beavató társunkul szegődik! Köszönet 
érte! 
 
 
 

Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD 

 
 
 
 
 
 

 

 
DVD-sikerlista a 

 városi könyvtárban 
 

1. Cloverfield 
2. Nagyon vadon 
3. 1408 
4. Agyő nagy Ő 
5. Hancock 
6. A másik Boleyn 

lány 
7. Alvilági játékok 
8. Visszavágó 
9. Beavatás 
10. Vaskabátok 
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28-30 cm és 45 mm fölötti méret esetén 33-35 cm. 
A sorokat fel lehet tölteni ültetés után, de kelés után 
is, 2-3 alkalommal. Bimbós állapot után már ne töl-
tögessünk, mert a talajszinthez közeli gyökerek sé-
rülnek. A töltögetés mellett a gyomirtó kapálás a fő 
ápolási feladat. Az öntözést reggel végezzük, hogy 
a lomb napközben felszáradhasson, így csökkenthe-
tő a baktériumos és gombás betegségek elterjedésé-
nek kockázata. 
 
Növényvédelem 
A burgonyának számos betegsége van. A vírusos 
betegségek terjedése az őket továbbvivő rovarok 
(vektorok), levéltetvek, kabócák irtásával, illetve a 
gyanúsan sárguló, törpülő növények azonnali meg-
semmisítésével, valamint a már említett fémzárolt 
vetőgumó ültetésével előzhető meg. A gombás és 
baktériumos betegségek elsősorban szintén fertő-
zésmentes ültetési anyag használatával, valamint 
talajfertőtlenítéssel előzhetők meg, illetve réz tartal-
mú szerek használatával orvosolható. Párás, csapa-
dékos időben 5-6 naponta kell permetezni (pl. 
Sergomil-L 60, Nordox 75 WG, Champion 50 WP, 
Kupher Fusilan, Dithane, Acrobat MZ, Amistar 
stb.). 
                 A burgonya legrettegettebb rovarkártevő-
je a burgonyabogár, amit irtani nem, csak gyéríteni 
lehet megelőző védelemmel, illetve szerrotációban 
történő folyamatos permetezésekkel. A Gaucho-val 
csávázott gumók megfelelő védelmet gyújtanak az 
1. nemzedék ellen (fémzárolt vetőgumó!). Az első 
védekezéseket még a lárvák kelése előtt el kell vé-
gezni. Alkalmas, egymással váltogatva alkalmazan-
dó készítmények Mospilan 3 EC, Kohinor SL, 
Fendona 10 EC, Vertimec 1,8 EC (II. kat. szerek), 
illetve a Decis 2,5 EC, Sherpa, Talstar 10 EC, 
Nomolt 15 SC (szabadforgalmú készítmények). A 
levéltetvek ellen főként a vírusátvitel megelőzése 
végett célszerű védekezni könnyű nyári olajokké 
(Vektafid A, Hyspray), illetve Chess, Actara, 
Mospilan stb. készítményekkel. Az Actara, Decis, 
Sherpa, Trebon és Talstar irtja a kabócákat is, ami 
az egyre több helyen megjelenő fitoplazmás beteg-
ség terjesztője.  
 
Betakarítás, felhasználás 
A burgonyát megfelelő érettségben, száraz időben 
szedjük. A tárolás sikere érdekében kerüljük a gu-
mósérülést. A földtől megtisztítva, száraz, szellős, 
sötét helyen, halomban vagy juta-, illetve rashel-
zsákban tároljuk. A korai fajták legfeljebb az ősz 
végéig tartják meg minőségüket. 
                 A burgonya jó tárolhatósága miatt egész 
évben a rendelkezésünkre áll. Egyszerűen és válto-
zatosan elkészíthető, könnyen emészthető zöldség-
féle. Viszonylag magas 18-20 g/100g (18-20%) 
szénhidráttartalma mellett kalóriatartalma alacsony 
(85kcal/100 g), ugyanakkor magas C- és B-vitamin, 
kálium- és vastartalom jellemzi. Magas biológiai 
értékű fehérjét is tartalmaz. Beltartalmi értékeit hé-
jában sütve őrzi meg leginkább, kalóriatartalma is 
így a legalacsonyabb, ezért a diétás és cukorbeteg 
étrendbe is bátran beilleszthető. Más fehérjeforrás-
sal együtt (hús) lehetőleg ne fogyasszuk. Próbáljunk 
ki új, zöldséges, mediterrán recepteket (pl. padlizsá-
nos, paradicsomos rakottas). 
 

                                                  Pap Edina  
                                                  kertészmérnök 

Magyarországon, de egész Európában szinte nép-
élelmiszernek számít a burgonya, pedig még csak 
nem is bennszülött növény ezen a földrészen. Kö-
zép-Amerikában, az Andok magasabb fekvésű, hű-
vösebb klímájú vidékein, Mexikóban, Peruban és 
Chilében őshonos, ahol a lakosság több ezer éve 
termeli. Amerika felfedezése után került először 
Spanyolországba, majd terjedt el egész Európában a 
17. század végén és a 18. század elején. A legenda 
úgy tartja, hogy több főúrnak fejfájást és gyomor-
görcsöket okoztak az elfogyasztott zöld bogyók, 
mire rájöttek, hogy a növény gumója az ehető rész. 
Magyarországon az 1800-as évek eleji éhínség ide-
jén vált általánosan termesztett növénnyé. Ma is a 
burgonya Magyarországon a legnagyobb menny-
ségben fogyasztott zöldségféle, bár csupán 60-65 
kilogrammot eszünk meg belőle évente fejenként, 
míg az európai átlag 90 kg/fő/év. Vetésterülete 
2008-ban 22-23 ezer hektár volt hazánkban. 
 
Környezeti igénye 
A burgonya viszonylag jó alkalmazkodó képességű 
növény, de a legtöbbet akkor terem, ha az optimális 
feltételeket biztosítjuk a számára. Talaja könnyen 
felmelegedő homokos vályog legyen. Hőigénye a 
gumócsírázáshoz 7-8 oC. Vízigénye közepes, virág-
zás és gumóképzés idején megnő, csakúgy mint a 
fényigénye. Öntözés nélküli termesztése kockáza-
tos. Legjobb előveteményei szántóföldön a gabona-
félék, kiskertben a hüvelyesek (borsó, bab), esetleg 
a káposztafélék. Saját családjához, a burgonyafélék-
hez tartozó növények (paradicsom, paprika, padli-
zsán) után csak 4-5 év múlva kerüljön, ami kiskert-
ben szinte megvalósíthatatlan. 
 
Termesztés 
Az ültetést ősszel előzze meg 30-35 cm mélységben 
mélyszántás, illetve 2-3 évente szerves trágya, kom-
poszt bedolgozása 300-500 kg/100 m2 adagban. 
Alapműtrágyaként ősszel NPK 8:16:30 összetételű 
komplex műtrágya adható 8-10 kg/100 m2 adagban. 
Mivel a 4-5 éves vetésforgót nehezen tudjuk betar-
tani, célszerű talajfertőtlenítést végezni ültetés előtt 
Talajlakó kártevők (cserebogárpajor, drótféreg) el-
len a Basudin 5G alkalmazható 350 g/100 m2 adag-
ban. Még szükségesebb a talajból fertőző gombabe-
tegségek (Sclerotinia, Pythium, Fusarium, 
Phytophthora) elleni megelőző védelem Trifender 
biológiai készítménnyel, 30-40 g/100 m2 adagban. 
A fonálférges területen indokolt lehet fonálféreg 
elleni készítmény kijuttatása is (pl. Nemathotrin 10 
G, Vydate 10 G, Basamid G, Nemasol 510 stb). Ki-
váló fonálféreg-űző növény a bársonyvirág 
(büdöske). Ültetetés előtt 34%-os ammónium-nitrát 
bedolgozható a talajba 2-3 kg/100 m2 mennyiség-
ben. 

A burgonya ültetésének „történelmi idő-
pontja” nálunk április 4., de ha az idő engedi, és a 
talaj elég meleg hozzá, előbb is elvethető, de ne vár-
juk meg az április végét. A vetőgumót tápanyaggal 
jól feltöltött, jól megmunkált talajba ültessük. Lehe-
tőleg csávázott, fémzárolt szaporítóanyagot vásárol-
junk, aminek eredete ismert, probléma esetén visz-
szaellenőrizhető! A vetésmélység 5-6 cm + 8-10 cm 
talajtakarás, a sortávolság: 60-75 cm, nagylombú 
fajtáknál 80 cm. A tőtávolságot a vetőgumó mérete 
határozza meg, eszerint 30 mm átmérő alatti kisgu-
mó (bio, elit) 20-25 cm, 30-45 mm átmérő esetén 

A BURGONYA  
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Akiktől búcsuzunk 
 
 

 
 

 

    
 
 
 
 

 
Könyvsikerlista a  

városi könyvtárban 
                            
 
1. Rice: Interjú a vámpírral 
2. Binchy: A vérbükk 
3. Archer: A szerencse fia 
4. White: Viharos elme 
5. Hoffmann : Afrikai sze-
retők 
6. Hoffmann : Visszatérés 
Afrikába 
7. Golden : Egy gésa em-
lékiratai 
8. Steel: Az igazi 
9. Sandford: Fantom préda 
10. Baldacci: A túlélő 

ANYAKÖNYVI  HÍREK  

FILMSZALAGOS MOZIVETÍTÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márc. 28. (szombat) 17:00  (Műv.Ház)

Támogatói jegyár: 350 Ft 

VALAMI AMERIKA 2 

 magyar vígjáték, 110 perc, 2008            12 

A nagysikerű folytatás, egy újabb kiváló víg-
játék!  
Ki ne emlékezne a Várkonyi testvérekre? 
(Szabó Győző, Pindroch Csaba, Hujber Ferenc) 
A lottónyereményéből leforgatták a Bűnös vá-
rost mely hatalmasat bukik. A három fiú a bu-
kás után Alex (Szervét Tibor) nyomába ered 
Amerikába, hogy visszaszerezzék tőle a pénzü-
ket. Alex eközben újabb álnéven egy East-West 
című darab jogaira pályázik. Nagy úr a bosszú-
vágy, a fiúk abban bíznak, hogy ha megtalálják 
Alexet és megveszik előle az East-West jogait, 
végre visszaszerzik a 60 milliójukat, amivel 
Alex lelépett. Irány tehát Amerika! Ám termé-
szetesen újabb svindli van a dologban…  

A LEGENDA TOVÁBB ÉL… 
 

Ápr. 4. (szombat) 18:00  (Műv.Ház) 
  
 

PUSKÁS HUNGARY   
 
 
A Puskás Ferenc életéről készült legújabb 
dokumentumfilm, eddig soha nem látott felvé-
teleket is tartalmaz. A rendező kronológiai sor-
rendben - a gyermekkortól kezdve egészen a 
2006-ban bekövetkezett halálig - veszi sorra 
Puskás életének eseményeit, kudarcait és legfő-
képpen sikereit, és az életpályát a huszadik szá-
zadi hazai és európai történelembe ágyazva mu-
tatja be. Enélkül ugyanis kevésbé lennének ért-
hetők a döntések, és ezzel a háttérrel válik a film 
teljes egésszé, feledhetetlen emberközeli él-
ménnyé. Puskás Öcsi neve és emléke él, és e 
film segítségével élni is fog!  
A film szinte az országos premierre egy időben 
kerül Répcelakra!  

 
HELYESBÍTÉS 

 
 

Szekeres Zsuzsanna  
és  

Könczöl Károly 
fia Erik. 

  
A kisbaba nevének  
elírásáért elnézést  

kérünk! 

MESELÁDA 
 

2009. március 28-án 
(szombaton) 

 
16 órakor 

 
Szeretettel várunk a 
gyerekkönyvtárba! 

MOZILÁZ  FILMKLUB  

ESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐ    

   Akiknek gratulálunk 
 
 

 
 
 

Kovács Ildikó 
és  

Érsek Gergely 
 
 

Szabó Iréne Rózsa 
és 

Nagy Balázs 

SZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉS    

       Akiknek örülünk 
 
 
Finta Zelma 

( Finta László és Vojtila Zita  
lánya ) 

 
Németh Patrik 

( Németh Péter és Károlyi Rozália 
fia ) 
 

Mesterházi Liza  
( Mesterházi István és  
Kovács Mariann lánya ) 

 
Bognár Luca Réka 
( Bognár Miklós és  

Németh Renáta lánya ) 

HALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁS    
    

      Akiktől búcsúzunk 
 
 

 
 

Dömötör Imréné 
Gömböcz Ferenc 

Molnár Imre 
Nagy Jánosné 
Németh Ernő 

Németh Imréné 
Plájer János 

Pungor Imréné 
Tóth Józsefné 
Vass Istvánné 
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A RÉPCELAKI  SE HÍREI  

Vége a télnek, talán hamarosan meg-
jön a tavasz. Gyermekek és felnőttek 
egyaránt birokba vették a sporttelepet. 
Elkezdődött a tavaszi szezonra való 
felkészülés. NB III-as labdarúgó csapa-
tunk, serdülő-és ifjúsági csapataink, te-
kecsapatunk, női kézilabdásaink már 
megkezdték versenyszerű szereplésü-
ket.  
 
Elnökségünk elfogadta 2009 évi költ-
ségvetését, mely szigorúan takarékos 
gazdálkodás mellett elégségesnek lát-
szik ahhoz, hogy szakosztályaink za-
vartalanul működhessenek, illetve 
egyéb halaszthatatlanul fontos fenntar-
tási és működési kiadásainkat fedezze. 
Egyik legfontosabb célként fogalmaz-
tuk meg - napi teendőink szerves ré-
sze - újabb támogatók, szponzorok 
megnyerését.  
 
Február hónapban rendeztük hagyo-
mányos sportbálunkat, amely jól sike-
rült. A jelenlévők hajnalig szórakozhat-
tak. E helyről is szeretnénk megkö-
szönni mindazoknak, akik tombola fel-
ajánlással és egyéb módon járultak 
hozzá a bál sikeréhez. 

   
 
 
NB III - as labdarúgó csapa-
tunk január 20-án kezdte meg 

a tavaszi szezonra a ráhangolást. Több 
felkészülési mérkőzést játszottunk, me-
lyek zömét megnyertük.  
A csapathoz érkezett: Imre Balázs 
( Ausztria ) 
Távozók: Németh Gábor ( Haladás ifi 
NB II. ), Németh Norbert ( SVSE ), 
Legáth András ( Ausztria ) 
A kerethez több fiatal, tehetséges játé-
kos került. 
 
Serdülő és ifjúsági csapatunknál nem 
volt nagyobb arányú változás. A serdü-
lő csapatnál edző változás történt. Az 
új edző Varga József lett.  
U - 16 - os ( serdülő ) csapatunktól tisz-
tes helytállást, ifjúsági csapatunktól do-
bogó közeli helyezést várunk.  
 
Új színfoltja a bajnokságnak U - 13 - as 
csapatunk, amely megyei szinten ren-
dezett bajnokságban szerepel. 
 

 
 
Tekecsapatunk már febru-
ár elején megkezdte a ta-

vaszi szezont. Szereplésük dicséretes. 
Jelenleg az NB I. második helyezettjei. 
Reális az esély a dobogó valamelyik fo-
kára. 
 

  
 
Női kézilabda csapatunk alig 
fejezte be az őszi szezont, 
máris elkezdte a tavaszi 

idényt. Remélhetőleg folytatják a jó so-
rozatot. Jelenleg a negyedik helyen áll-
nak. Férfi csapatunk március végén kez-
di szereplését.  
 
Javában zajlik még a város és környéke 
őszi - tavaszi tekebajnoksága. Szoros a 
küzdelem a helyezésekért, ma még nem 
lehet megjósolni ki lesz a végső győz-
tes.  
 
Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Olvasó-
kat, hogy csapataink aktuális mérkőzé-
seinek időpontjáról, illetve az elért ered-
ményekről a Répce TV - n keresztül fo-
lyamatosan informálódhatnak.  
 
Kérem szurkolóinkat, hogy a tavaszi 
idényben is bíztassák csapatainkat. Bí-
zom abban, hogy eredményes szereplé-
sükkel szereznek Önöknek.  
 
 
 
                                 Haraszthy István 
                                 ügyvezető elnök 
 

 


