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Célegyenesben a 86-os főút 
 

Február elején Kiss Péter miniszter és a 
86-os főút tervezéséért és kivitelezésé-
ért felelős Nemzeti Infrastruktúra Zrt be-
ruházási igazgatója Boros Péter járt 
Répcelakon. Az érintett polgármeste-
reket, képviselő-testületi tagokat tájé-
koztatták a 86-os projekt jelenlegi állá-
sáról. A kancelláriaminiszter elmondta, 
hogy megvan a politikai akarat, sőt 
döntés a Szombathely – Répcelak – 
Csorna elkerülő szakasz építéséről. 
Boros Péter igazgató konkrétumokról is 
beszélt. A megvalósulandó út 2x2 sá-
vos, gyorsforgalmú út lesz (és nem au-
tópálya ahogyan a Répce Tv-ben ír-
tuk, ezért elnézést is kérünk). Jelenleg 
környezetvédelmi hatástanulmány fo-
lyik a várható kezdés 2010 – befejezés 
2013. december 31. 
 
Jó pihenést, köszönjük a munkát 
 

Nyugdíjba vonult Kluik Róbertné, az 
önkormányzat hivatalsegédi feladato-
kat ellátó munkatársa. Köszönjük a 
szorgalmas, fáradságot nem kímélő 
munkát. Helyette az eddig az Idősek 
Klubjában dolgozó Csukáné Szabó El-
vira végzi a feladatokat. 
 
Növekszik a Polgármesteri Hivatal  
körzete? 
 

Nick település képviselő-testülete le-
vélben kérte önkormányzatunkat, 
hogy a jövőben a jegyzői feladatukat 
a mi hivatalunk lássa el.  
Képviselő-testületünk nem zárkózott el 
a kérés elől, de még további egyezte-
tést tart szükségesnek. Ehhez egy mun-
kacsoportot hozott létre, amelynek 
tagjai dr. Németh Kálmán polgármes-
ter, Dr. Kiss Julianna jegyző, Biró József 
az Ügyrendi- és Dr. Dömötör János a 
Pénzügyi Bizottság elnöke. 
 
Gratulálunk 
 

Szalayné Gaál Jolán Répcelak város 
képviselő-testületének javaslatára a 
Vas Megye Önkormányzata Szolgála-
táért Egészségügyi Tagozata kitünte-
tést kapta. Az elismerést március 15-én 
vette át a megyei ünnepségen Ko-
vács Ferenctől a Vas Megyei Közgyű-
lés elnökétől. Köszönjük a munkát.  
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Hóvirág 
    
 
 

Tavasznak csengő. 
Nekem ajándék. 
Szélben lengő, 
hóban árnyék. 

 
Épp csak sejti  

a tavaszt. 
Máris virágot 

fakaszt. 
 

Tavasznak hírnöke. 
Nekem ajándék. 
Csengő hangjára 
elfut az árnyék.  

 
 
 

Pichlerné Kondra Katalin 

100 milliós önrész EU-s pályázatokra 
 

Gőzerővel beindultak az EU-s pályáza-
tok. Négy témakörben adtunk, illetve 
adunk be pályázatot:  
• Óvoda felújítás 
• Főtér rekonstrukciója (beletartozik a 
Művelődési Ház felújítása is) 
• Belvízrendezés (Csánigi, Hunyadi és 
Avar utca) 
• Répce folyó turisztikai hasznosítása 
(Csánig, Dénesfa, Répceszemere, 
Csáfordjánosfa, Vámoscsalád és 
Vasegerszeg településekkel együtt) 
 
Itt a tavasz, csinosítunk 
 

A műszaki csoportunk dolgozói – a pol-
gármesterrel együtt – végigjárták a te-
lepülés összes utcáját. A KRESZ táblá-
kat nézték át. Ezek közül mintegy 40-et 
a következő időszakban kicserélünk il-
letve átmatricázunk.  
 
Nem lesz APEH fogadóóra 
 

Az elmúlt időszakban minden hónap 
első keddjén az APEH munkatársai fo-
gadóórát tartottak. A kevés érdeklődő 
miatt, valamint azért mert a központi 
számítógépes rendszerhez nem lehe-
tett csatlakozni városunkban az APEH 
megszüntette ezt a lehetőséget.  
 
Kész a költségvetés, 816 millió 463 
ezer forintból gazdálkodhatunk 
 

Február 28-án Répcelak Város Képvi-
selő-testülete elfogadta a költségve-
tést. Hosszú folyamat végét jelentette 
ez a döntés, ugyanis a költségvetési 
koncepciót először november végén 
tárgyalta a testület. A végleges dönté-
sig számos egyeztetésre, módosításra 
került sor. Utolsó előtti mozzanatként a 
közös intézményeket fenntartó önkor-
mányzatok uraiújfalui ülésükön döntöt-
tek az intézmények költségvetéséről. 
A büdzsé több ezer számot tartalmaz. 
A sarokszámok a következők: 
 

Répcelak város 2008. évi költségveté-
se ezer Ft-ban 
I. Intézmények működési bevételei 

               44.831 
II. Önkormányzatok sajátos működési 
bevételei                                      326.143  
Ebből:    
              Iparűzési adó                 215.000  
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              Építményadó                   17.000  
              Gépjárműadó                 35.000  
III. Felhalmozás és tőke jellegű   bevé-
telek                                                15.371  
Ebből:    
              Telekértékesítés                  5.977  
IV. Támogatások                         267.518  
Ebből:    
              Önkormányzatok költségvetési 
             tám.                                 133.231  
              Önkormányzatoktól intézmény 
             fenntart.                            42.848  
              Többcélú Kistérségi Társulás
                                                        32.493  
V. Értékpapírok, pénzmaradványok,   
kölcsönök visszatérülése             162.600  
BEVÉTELEK ÖSSZESEN                   816.463  
 
I. Polgármesteri Hivatal és részben 
önálló intézmények műk. kiad.    
                                                      239.748  
Ebből:    
              Körjegyzőség                   78.737  
              Önkormányzati igazgatás
                                                        33.980  
              Egészségügyi ellátás       15.586  
              Közvilágítás                        8.200  
              Művelődési Otthon és Könyv- 
              tár                                     38.907  
              Bölcsőde és Idősek Klubja
                                                        28.928  
II.           Iskola                               213.549  
III.           Óvoda                              77.019  
IV.          Támogatások                   34.020  
Ebből:    
              Szociális juttatások            5.390  
V. Beruházások, felújítások, felhalmo-          
zási célra átadott pénzeszk.        71.341  
VI. Pénzforgalom nélküli kiadások
                                                     177.786  
Ebből:    
              Munkahelyteremtésre       5.000
              EU-s pályázatok önrész (x)
                                                        85.000  
VII. Lakásszerzési tám. Kölcsönnyújtás
                                                          3.000  
KIADÁSOK ÖSSZESEN                  816.463  
(x)EU-s pályázati önrész még 15 millió a 
Beruházások, felújítások fejezetében 
található.                                          

 
A répcelakiak is így tapasztalják? 
 

Dr. Németh Kálmán polgármester le-
vélben fordult a megyei rendőrség ve-
zetőihez, hogy gyakrabban ellenőriz-
zék a 86-os főút répcelaki szakaszán 
áthaladó járművek sebességét. Azóta 
megszaporodtak a traffipaxokkal fel-
szerelt rendőrségi autók a városunk-
ban. 
 

Tervezett beruházások, felújítások 
2008. év (ezer Ft-ban) 
 
 

A 100 milliós EU-s önrész miatt az idén 
viszonylag szerényebb összeg jut 
egyéb fejlesztésre. Azonban a követ-
kezők megvalósulnak: 
I. Temető világítás                              250 
II. Útépítés                                     15.277
   1. Ipari Parkban út aszfaltozása
                                                        12.400 
   2. „Cukrászdai” út (kevert felületű)
                                                            700 
   3. Vörösmarty utcai kerékpárút
                                                          2.177 
III. Járdaépítés                                4.235
   1. Úttörő utca bal oldala              523 
   2. Úttörő utca – takarékszövetkezet 
       között                                            670 
   3. Bartók utca (volt mozitól – Vízmű  
       utcáig)                                       1.709 
   4. Avar utca (Bartók utca- Derkovits  
      utca) között                                   783 
   5. Vörösmarty utca Sajtgyár felől  
      (buszvárótól a város végéig)      300 
   6. Egyéb (leágazások)                  250 
    
   1. Linde lakótelepi játszótéren továb-
bi játékok, homokozó lefedése       533 
    2. Iskolai kosárlabda pálya aszfalto- 
zása                                                 1.560 
 
Építkezők figyelmébe 
 

A Hunyadi utca végén változatlanul 
lehet telkeket vásárolni. Érdeklődni a 
Polgármesteri Hivatal műszaki osztá-
lyán lehet. 
 
Vállalkozók, kereskedők figyelmébe 
 

Várhatóan szeptembertől újból ki-
adásra kerül a Régi Művelődési Ott-
hon. A jelenlegi bérlő ugyanis az Ipari 
Parkba költözik. Az épület 250 m2-es és 
szociális helyiségekkel ellátott. Kiváló-
an alkalmas kereskedelmi, ipari tevé-
kenységre (varroda, összeszerelő 
üzem) stb.  
 
Mint minden évben 
 

Az idén a lomtalanítás április 12-én 
lesz. Az elszállításra szánt anyagokat 
reggel 7 órára kérjük kirakni. 
 

 
 

 
 

 
Vasi ÉPKOLL Kft  
operátorokat,  
női munkaerőt  
keres répcelaki  
faüzemébe,  
könnyű fizikai  
munkára. 

 
Érdeklődni: 
30/4870631  

telefonszámon  
lehet 

Répcelak város 
jegyzője  

pályázatot hirdet  
általános igazgatási 
ügyintéző munka-

kör betöltésére 
 

A pályázat benyújtá-
sának határideje,  

helye:  
2008. április 4., 16.00 

a Polgármesteri  
Hivatalba  

(9653 Répcelak,  
Bartók B. u. 38.) 

A pályázattal kapcso-
latban felvilágosítást 

a 95/370-101  
telefonszámon 

 dr. Kiss Julianna 
jegyző ad. 

 
A részletes pályázati 
kiírás megtekinthető: 
Répcelak honlapján 
www.repcelak.hu 
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Az ellátásokra való jogosultság tekinte-
tében változott a jövedelemszámítás 
időszaka: 
a) a havi rendszerességgel járó – nem 

vállalkozásból, illetve őstermelői te-
vékenységből származó jövedelem 
esetén a kérelem benyújtását meg-
előző hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szer-
zett, illetve vállalkozásból származó 
jövedelem esetén a kérelem benyúj-
tásának hónapját közvetlenül meg-
előző tizenkét hónap alatt szerzett 
jövedelem egyhavi átlagát kell figye-
lembe venni. 

 
Változtak a különböző pénzbeli és ter-
mészetbeni ellátások igénylésének do-
kumentumai. 
 
Ez év január 1-től hatályba lépett módo-
sítások érintették az egyes személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokhoz 
(étkeztetés, házi segítségnyújtás, idő-
sek klubja, idősotthoni ellátás) való hoz-
zájutás módjait, valamint a térítési díjak 
meghatározásának szabályait. 

• 2008. január 1-jétől a házi segítség-
nyújtás igénybevételéhez – kivéve ha 
az igénylő egészségi állapota vagy 
személyes körülményei a szolgáltatás 
átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan 
biztosítását teszik szükségessé – a 
gondozási szükségletet vizsgálni kell. 
Házi segítségnyújtás csak abban az 
esetben nyújtható, ha az érintett sze-
mély gondozási szükséglete a napi 4 
órát nem haladja meg. 

• A gondozási szükségletet a házi se-
gítségnyújtás esetén a kijelölt város 
jegyzője által működtetett szakértői bi-
zottság vizsgálja és szakértő bizottsá-

ga adja ki a kötelező erejű szakvéle-
ményt.  

• A gondozási szükséglet megállapítá-
sát követően, de még az ellátás igény-
bevételét megelőzően az intézmény-
vezető kéri a kérelmező lakcíme sze-
rint illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjétől az igénylő jövedelmének 
vizsgálatát.  

• Továbbra is képviselő-testületi ha-
táskör az étkeztetés jogosultsági fel-
tételeinek a településen élő lakosság 
szükségleteihez, illetve az igénylő 
személyes körülményeihez igazodó 
szabályozása. Az új rendelkezések 
alapján azonban a továbbiakban jogo-
sultsági feltételként a jövedelmi hely-
zet nem írható elő. 

• Étkeztetés keretében azoknak a leg-
alább napi egyszeri meleg étkezteté-
séről kell gondoskodni, aki koruk, 
egészségi állapotuk, fogyatékossá-
guk, pszichiátriai betegségük, szenve-
délybetegségük, vagy hajléktalansá-
guk miatt szociálisan rászorultak.  

• A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítésmentessége étkezte-
tés és házi segítségnyújtásban kiter-
jed azokra, akinek nincsen jövedelme 
és akinek a családja sem rendelkezik 
jövedelemmel. 

A személyes gondoskodást nyújtó el-
látásokhoz való hozzáféréssel kap-
csolatosan felvilágosítást a Bölcsőde 
és Idősek Klubja Összevont Intéz-
mény vezetője ad. 

Polgármesteri Hivatal 

 

Locsolóversek 

 

Én kis kertész legény vagyok, 
Rózsavízzel locsolkodok. 
Úgy locsolom a lányokat, 
Mint kertész a virágokat.  

Kelj föl párnáidról, szép ibo-
lyavirág, 

Nézz ki az ablakon, milyen 
szép a világ! 

Megöntözlek szépen az ég 
harmatával, 

Teljék a tarisznya szép piros 
tojással!   

Én még kicsi vagyok, 
Verset nem tudok. 

Majd jönnek a nagyok, 
Mondanak azok. 

 
Ajtó mellett állok, 
Piros tojást várok. 

Ha nem adják párjával, 
Elszökök a lányával! 

 
Jó reggelt, jó reggelt, 

Kedves liliomszál, 
Megöntözlek rózsavízzel, 

Hogy ne hervadozzál. 
Kerek erdőn jártam, 
Piros tojást láttam, 

Bárány húzta rengő kocsin, 
Mindjárt ideszálltam. 
Nesze hát rózsavíz, 

Gyöngyöm, gyöngyvirágom. 
Hol a tojás, piros tojás? 
Tarisznyámba várom!  

M Ó D O S U L T  A  S Z O C I Á L I S  I G A Z G A T Á S R Ó L  É S  
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Húsvéti sonka 

 
HOZZÁVALÓK: 
nyers füstöltsonka, 1 fej vöröshagyma 
3-4 gerezd fokhagyma, 1 kávéskanál egész 
bors, babérlevél, sárgarépa, fehérrépa, zel-
ler, 4-5 fõtt tojás, torma, mustár, retek 
 
ELKÉSZÍTÉSE: 
Előző este áztassuk be a nyers füstöltsonkát 
annyi hideg vízbe, hogy ellepje. Másnap bő 
hideg vízben tegyük fel főni. Adjuk hozzá a 
nagyobb szeletekre vágott vöröshagymát, a 

fokhagymát, a borsot, és a babérlevelet. Ha 
már félig megfőtt a sonka, adjuk hozzá a sze-
letekre vágott zöldségeket. Akkor főtt meg, ha 
a sonka csontját ki tudjuk húzni, mintegy levá-
lik róla a hús. Hagyjuk kihűlni a saját levében, 
majd vágjuk vékony szeletekre.  
Készíthetjük kötözött sonkából is a lakomát, 
ami akkor főtt meg, ha hústűvel átszúrva pu-
hának érezzük. 
Főzzük keményre a tojásokat, öblítsük le hi-
deg vízzel, majd szeleteljük fel. A sonkát és a 
tojást tálaljuk a főtt zöldségekkel, tormával és 
mustárral, és díszítsük retekkel. 
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Ne vegyék szerénytelenségnek, de volt 
némi szerepem az „Először Répcelakra 
nézek be” szlogen megalkotásában. Az 
alapvető szándék úgy gondolom érthető. 
Ha helyben vásárolunk, vesszük igénybe 
a szolgáltatást, az a helyi vállalkozók ár-
bevétele. Azután iparűzési adót fizetnek 
(a nettó bevétel 2%-a), ha több az árbe-
vételük, tudnak fejleszteni, így még na-
gyobb lesz a kínálat. Talán új üzletek is 
nyílnak, illetve a régiek nem zárnak be.  
 

Tudom, csodát nem lehet tenni. Azzal is 
tisztában vagyok, hogy a helyi kereske-
delem árban általában nem tud verse-
nyezni a nagy bevásárlóközpontokkal, 
hisz ők többek között azért is olcsób-
bak, mert a nagyobb településekre kon-
centrálnak. Rengeteg lépést tettünk, 
hogy ide jöjjenek, de üzletpolitikájukba  
ekkora település (és környéke) még nem 
fér bele. A szlogen nem arról szól, hogy 
Répcelakon kell vásárolni. Inkább arról, 
hogy itt is nézzünk körül, hátha szeren-
csénk lesz.  
 

Szombathelyre a lakásberendezéseket, 
háztartási cikkeket forgalmazó nagyáru-
házba indultunk feleségemmel. Valóban 
olyan árut akarunk vásárolni, amely Rép-
celakon nem található. Elindulás előtt 
eszembe jutott, hogy az autómban nincs 
kézi zseblámpa. „Először Répcelakra né-
zek be”.  Esti autózás, akármi történhet. 
Ez azonban már Répcelakon is kapható. 
Bemegyünk az egyik üzletbe - mondhat-
nám, hogy melyikbe, de a reklám tilos – a 
boltos természetesen jó ismerősöm 
ajánl is egyet. Az ára 985 Ft. Mivel 
zseblámpát igen ritkán vesz az ember, 
nem tudom drága-e, a kiszolgáló minden-
estre dicséri. Megveszem.  
Szombathelyen bemegyünk a fent emlí-
tett üzletbe. Végigmegyünk a végelátha-
tatlan áruházban. Sehol ismerős eladó, 
eladó is alig. Az egyik polcon ugyanaz a 
típusú lámpa, amelyet egy órával ezelőtt 
Répcelakon vettem. Az árcímkén 1.125 
Ft áll. Gyorsan számolok. Nyertem 140 
Ft-ot. Répcelak Önkormányzata kapott 

15 Ft iparűzési adót (nettó ár x 2%). 
Jó, ez a 215 milliós iparűzési adóhoz ké-
pest nevetséges összeg, de van egy 
mondás: „Jobb a sűrű forint, mint a rit-
ka fillér”.  
Na és még egy. Itthon, Répcelakon az 
eladó megkérdezte a feleségemtől, 
hogy van, mert mostanában nem látta, 
én pedig a középiskolás gyermekei után 
érdeklődtem.  
 

Szabad legyen még egy történetet. 
Szombathelyről jövünk haza két bará-
tommal, már beesteledett. Elhagyva a 
megyeszékhelyt, megszólalt az egyik, 
hogy Vátnál meg kellene állni egy italra. 
Ennek magam sem vagyok ellene, de 
eszembe jut: „Először Répcelakra nézek 
be”.  Egy kicsit mérges is leszek, mert 
mindhárman a Répcelaki Egyesület tag-
jai vagyunk, így a barátomnak is tudnia 
kellene a szlogent. 
Nem szólok egy szót sem, a sofőr is 
csak annyit, hogy neki mindegy. 

-   Itt a váti vendéglőben igen jó vö-
rösbort mérnek – próbál levenni a lá-
bamról – és rátapint a gyengémre. 
Barátságosan kifakadok.  
-  Micsoda egyesületi tag vagy! Fél 
óra múlva Répcelakon leszünk, addig 
csak kibírod! Ott is mérnek jó bort. 
Már mondom is a vendéglő nevét, és 
azt is, hogy a környéken nincs jobb 
szekszárdi kékfrankos. 
Erre teljes az egyetértés köztünk. A 
sofőr is örül a döntésnek. Itt már ő is 
tud inni. Persze előtte az autót haza-
viszi. Hiába, „zéró” tolerancia. 
 

Jól éreztük magunkat Répcelakon. A 
kékfrankos valóban kiváló volt. Pénzt 
nem takarítottam meg. Sőt. Vátnál csak 
egy, maximum két kör lett volna. Itt 
meg ... még ismerőssel is találkoztunk. 

 

Kacsoh-Bakonyi-

Heltai 

 

János Vitéz 

 

daljáték  

2 részben,  

4 képben  

a Tihanyi Vándor-

színpad  

előadásában 

 

 

2008. április 18-án 

pénteken  

19 órakor  

a Művelődési  

Házban 

 

Belépődíj: 1800,- 

Ft 

(Elővételben  

április 17-ig: 

1500,- Ft)  

I L Y E N  E G Y S Z E R Ű ,  I L Y E N  E G Y S Z E R Ű  
L E H E T N E  -  A  P O L G Á R M E S T E R  N A P L Ó J Á B Ó L  
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Csak gratulálni tudok a szervezők munkájá-
hoz , és a további versenyek rendezéséhez. 

Nyugdíjas Klub – András Róbertné 

 

A Répcelakért Egyesület tagjai már a 
szervezet megalakulásakor elhatározták, 
hogy aktívan részt kívánnak venni min-
den, a várossal kapcsolatos megmozdu-
lásban. Lelkes kis csapatot sikerült ezút-
tal is a helytörténeti vetélkedő selejtező-
jére összeverbuválni. Úgy gondoltuk, le-
hetőleg több korosztály képviseltesse 
magát a kezdő négyesben, bízva abban, 
hogy így a lehető legtöbb kérdéssel, -
vonat-kozzon az akár a közeli, akár a kis-
sé távolabbi múltra is- meg tudunk 
majd birkózni. Természetesen már he-
tekkel az első forduló előtt összeült a kis 
kupaktanács, próbáltunk a szervezők fe-
jével gondolkodni, osztottuk a feladato-
kat, hogy ki minek nézzen utána. Már-
már azt terveztük, hogy hogyan fogunk 
majd felkészülni a döntőre, de úgy tűnik 
előre ittunk annak a bizonyos medvének 
a bőrére. Február 29-én 9 meglepően fel-
készült csapat mérte össze erejét. Gyen-
gén szinte senki sem szerepelt, itt inkább 
jók voltak és még jobbak. Végül egyesü-
letünk holtversenyben a hetedik helyen 
végzett, tehát lecsúsztunk a március 15-i 
döntőről. Viszont nem csüggedünk, mert 
egy jó hangulatú délutánt tölthettünk 
együtt, sokat nevettünk, ugrattuk egy-
mást. A kezdeményezést, hogy legyen 
egy ilyen vetélkedő, már azért is jó ötlet-
nek tartom, mivel a felkészülés során 
legalább a csapatok tagjai újból átlapoz-
gatták a Répcelak történetével foglalkozó 
könyveket, fotóalbumokat. Kíváncsian 
várom a végeredményt és remélem több 
hasonló, játékos vetélkedőt -ha nem is 
csak helytörténeti témában- szerveznek 
a jövőben városunkban. 

Répcelakért Egyesület – Nagy György 

 
Kérésetekre a következőket írnám a 
"Répcelak története"  vetélkedő margójá-
ra. Az alapvető célt, minthogy jól érezzük 
magunkat, és még okosodjunk is, azt hi-
szem elérte. A mi csapatunknál legalább-
is… ám lenne néhány megjegyezni va-
lóm: 
 - A híres ember nem mindig a köztünk 
élők között keresendő... 
 - A kérdések feltevésénél törekedni kell 
arra, hogy az adandó válasz egyértelmű 
legyen. 
 -A puzzle olyan anyagból készüljön, 

Répcelak város immáron harmadik alka-
lommal rendezte meg a Répcelak Hely-
történeti Vetélkedőt. Intézményünk, 
(Bölcső-de és Idősek Klubja Összevont 
Intézmény) a négy évvel ezelőtti vetélke-
dő sikerén és jó hangulatán felbuzdulva, 
úgy döntött, idén is vállalja a megméret-
tetést. Négy bátor dolgozó jelentkezett a 
csapatba. Összesen 10 csapat jelezte 
részvételi szándékát a vetélkedőre, de 
végül kilenc csapat vette fel a harcot egy-
más ellen. Nagy izgalommal vártuk a kér-
déseket. Voltak számunkra egyszerűnek 
tűnő kérdések, s természetesen olyanok 
is, melyek gondolkodásra késztettek ben-
nünket. Csapattársaim nevében is mond-
hatom, hogy egy jó hangulatú, talán kis-
sé hosszúra nyúló programon vehettünk 
részt. Sokat nevettünk, néha mérgelőd-
tünk, ha egy-egy válasz nem volt megfe-
lelő. A megfogalmazott kérdések feltevé-
sénél lehetett volna egy kicsit jobban 
odafigyelni, mivel voltak óvások a válasz-
adásoknál. Végül egy "Emléklap"-pal let-
tünk gazdagabbak, mivel a 6. helyen zár-
tunk. Nekünk így is megérte. A továbbju-
tó csapatoknak jó felkészülést, sok sikert 
és jó szerencsét kívánunk a döntőre. 

Bölcsőde és Idősek Klubja – Lászlóné 
Moór Lilla 

 
Sosem vettem részt a falu majd a város közös 
rendezvényein. Ezen a nyugdíjas klubtagság 
belépése változtatott. Így kerültem be a vetél-
kedőbe, ami számomra nagy élmény volt. A 
versenyre való felkészüléshez a településről 
kiadott könyvek, képek, a Hírmondó adott 
segítséget. Mind-mind jobban megismerhet-
tem a régmúltat és egészen a mostani mosta-
náig történt eseményeket. Igaz a Nyitott Tér 
program még most is kimaradt, ezzel sok ér-
tékes pontot vesztettünk. Nekem a verseny 
nagyon tetszett, a megrendezése, a kérdések 
kiválasztása, majdnem azt mondhatom, hogy 
újra fiatalnak éreztem magamat. Egyben 
mégis lemaradtunk a fiatalabbaktól. A kérdé-
seket olvasni, szemüveg le, szemüveg fel, ez-
zel ment el az idő. Lassabban kapcsoltunk, és 
talán még lassabban is írtunk. A vetítőre ki-
vetített képek és kérdések viszont jók voltak. 
Talán a jövőben így kellene a kérdéseket is 
feltenni. De a lényeg számomra az volt, hogy 
játékosan, vidáman és jó hangulatban megis-
merhettem Répcelak történetét. 

H E LY T Ö R T É N E T I  V E T É L K E D Ő  2008 
 

ELŐDÖNTŐ -  
A RÉSZTVEVŐK SZEMÉVEL 

Százszorszép Óvoda 

 
A csapatok: 

Répcelak és Vidéke Taka-
rékszövetkezet 

Polgármesteri Hivatal 

Retro Klub 

Fotók: Varga Balázs 
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hogy össze is lehessen rakni (szegény 
nyugdíjasok). 
 -A technikát verseny előtt időben ellen-
őrizni kell... 
 -Nem baj, ha az előző vetélkedők kérdé-
sei ismétlődnek a selejtezőben, a szőrö-
zésre ott a döntő. Egy szoros selejtező 
után 4 év múlva szívesebben jönnek 
vissza azok, akik úgy érzik, hogy a múlt-
kor is sokat tudtak. 
-A zsűrinek is le kell előre osztani a fel-
adatokat, nekik is készülni kell! 
De ezek csak légypiszkok! 
Tudom, hogy nem egyszerű feladat egy 
ilyen eseményt megszervezni, és szerin-
tem jól sikerült! 

Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft – Pálla Péter 

 

A Nyitott Tér egyesület első ízben vállalko-
zott arra, hogy összeméri tudását Répcelak 
történeti ismereteit illetően a város többi kö-
zösségével. Ennek szellemében a mi kis 4 ta-
gú csoportunk is izgalommal várta a nagy na-
pot, amely sokkal gyorsabban elérkezett, 
mint ahogyan azt remélni mertük. Dörnyei 
Zoli, Baranyai Tibi, Biczó Gábor és jómagam 
szorongva vártuk a kezdést, annál is inkább, 
mivel első alkalommal kellett számot adnunk 
arról, hogy mit is tudunk saját környezetünk-
ről? Tudunk-e egyáltalán valamit, és az mi-
lyen szinten van a többi csapatéhoz képest?  
És jöttek a feladatok, mindjárt az elején a to-
tó. Látszólag könnyű feladványokkal, hisz 
csak 3-ból kell választani 1-et, a legesélye-
sebbet, és bizony a 13+1-ből 6 jó találat nem 
mondható igazán jó teljesítménynek. Nem 
csüggedtünk el, és azzal bíztattuk egymást, 
hogy a 9. helynél alább nem végezhetünk. Ez 
a jókedv aztán velünk maradt a hátralévő 9 
feladat alatt is. Csapatmunka öröme átjárt 
bennünket. Néha meglepetten néztünk egy-
másra, amikor egy-egy kérdésre valamelyi-
künk magabiztosan tudta a választ (Ebben ta-
lán része volt Fülöp Ildikó agyserkentő cu-
korkájának is). Persze, hogy a Rába az árvíz 
2. hullámában érkezett, a tűzvészben 2 halott-
ja volt a falunak, a régi kultúrház Népháznak 
készült, Kund Sámuel volt az első lelkésze az 
evangélikus gyülekezetnek. Záporoztak a 
színvonalas feladatok, amelyek megoldásánál 
bizony nemcsak a tudás, de a gyorsaság is 
fontos tényezőnek bizonyult.  
Felkészültségünk 98 pontot eredményezett, 
mely bizony csak a 9. helyezéshez volt ele-
gendő, de úgy éreztük, hogy ezzel a történe-
lemórával mindannyian gazdagabbak lettünk. 
A közeli és távolabbi múlt kicsit közelebb 
jött hozzánk, melyet őriznünk kell, hogy is-
merjük mit örököltünk, és mit kell átadnunk 
utódainknak. 

Nyitott Tér KKE—Gömböcz Róbert 

 

Március 15-én került sor a négy továbbjutó 
csapat –Polgármesteri Hivatal, Répcelak és 
Vidéke Takarékszövetkezet, Százszorszép 
Óvoda, és a Retro Klub néven futó Móra 
Ferenc iskola megmérettetésére. Rövid be-
mutatkozások után 11 feladat várt a csapa-
tokra. A „Nem térkép e táj” feladatban 20 
évvel korábban készült utcarészleteket kel-
lett  térképen beazonosítaniuk, vagy régi 
fotók négybe darabolt részeiből az egészre 
minél hamarabb rátalálniuk. A „Valami hi-
ányzik” feladatban fényképekről hiányzó ré-
szeket kellett megtalálni, de volt évszám li-
cit, rejtvény megoldás, TOTÓ és villámkér-
dések is. A döntő az érdeklődők, és a csa-
pataiknak szurkolók számára is élvezetes 
volt, mert a feladatok túlnyomó részét kive-
títőn a közönség is láthatta.  
 

S a végeredmény: 
I. Retro Klub 

II. Répcelak és Vidéke  
Takarékszövetkezet 

III. Százszorszép Óvoda 
IV. Polgármesteri Hivatal 

 

Mindenkinek gratulálunk! 
(a szerk.) 

 
 
 
Íme egy feladat a sok közül. Próbálják ki 
Önök is tudásukat! 
 

Rejtvény 
Keressék meg az alábbi meghatározások 
szavait az ábrában, és húzzák ki őket! A 
szavak négy irányban -vízszintesen balról 
jobbra és jobbról balra, függőlegesen felülről 
lefelé és alulról felfelé– rejtőzhetnek. A kima-
radt betűket felülről lefelé soronként folya-
matosan összeolvasva kapják a megfejtést! 
 

DÖNTŐ  

B P I C H L E R N É O S 

S A J T K U C K Ó L S Z 

U R T R E V I D Ú O P É 

R Ó T Ő Z I K E T R O N 

D H R É P C E S K D R S 

I E I S P O N T A N T A 

L G P S A J T K P Á S V 

O Y ● C S O K O L Á D É 

V F A L I T E X R I L J 

I A K I R Á L Y Ó N C A 

C L P O L G Á R Ő R N C 

S U S I R I B I S Z K E 

Rejtvény  
meghatározások: 

 
1.  A 2007-es Ifjúsági 
Napok győztes lecsója 
ilyen módon készült. 
2.  Városunkban gyár-
tott egészséges tejter-
mék. 
3.  A Répcelaki Hírmon-
dót verseivel gyakran 
színesítő hölgy asz-
szonyneve. 
4.  Elfelejtett répcelaki 
mesterség. 
5.  A 2007-es Városi 
Bálon biztosította a jó 
zenét ez az együttes. 
6.  A tavasz első virá-
gainak egyike, egyúttal 
Foltvarró Klubunk neve. 
7. Gyümölcs is, ovis 
bábszínház is. 
8.  A Répce Galériában 
ilyen művészeti techni-
kát is láthattunk. 
9.  A gyerekek kedvenc 
tartózkodási helye a 
városi könyvtárban. 
10.  Frankl Ignác sza-
tócsboltjában régen a 
gyerekek gyakran kap-
tak ilyen cserebogarat. 
11. Közbiztonságot se-
gítő egyesületünkben 
tevékenykedik. 
12.  Városunk névadó 
folyója. 
13.  A 2005. évi konfe-
rencia témája a …. volt. 
14.  Ez a település 
mégsem lett Répcelak 
tagiskolája. 
15.  Az elmúlt évben 
lett NB I-es futballbíró 
kerettag vezetékneve 
16.  Ez a „kémiai elem” 
Répcelakon nem isme-
retlen. 
17.  Polgármesterünk 
római sétáinak helye ez 
a nevezetes kút. 
18. Angol nemesi rang, 
és Répcelakon koncer-
tet adott együttes ne-
ve. 
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H A  É N  O T T  L E T T E M  VO L N A . . .  

   A falunktól nem messze van egy hatal-
mas rét, a rét közepén egy dombocska és a 
domb tetején egy korhadt fakereszt áll. 
   A kereszten nincs név, csak egy vers be-
levésve. Megkérdeztem nagyapámat: 
- Ki nyugszik a sírban? 
Ő elkezdett mesélni. 
   Az 1848-as szabadságharc idején játszó-
dott ez az igaz történet. Legnagyobb kitün-
tetés volt, ha valaki a harmadik zászlóalj ka-
tonája lehetett. Ennek a zászlóaljnak a ka-
pitánya pedig nem volt más, mint Damja-
nich János. Ebben a seregben szolgált egy 
fiú, aki dobos volt. Senki nem tudta a nevét, 
csak diáknak szólították. Sok harcban részt 
vett, de csak dobosként. Úgy gondolta, 
hogy ő többet is tud tenni a hazáért. 
   Egyik este a tábortűz mellett szomorú nó-
tákat énekeltek a katonák. Tudták, hogy 
holnap lesz a sorsdöntő csata. A fiú érezte, 
hogy eljött az ő ideje. 
   Felkelt a nap, elindult a sereg hangos 
dobpergés kísérete mellett. Elkezdődött a 
csata, amikor a diák észrevette, hogy az el-
lenség egyik ágyúja őrizetlenül maradt. 
Óvatosan odalopódzott és megfordította az 
ellenkező irányba. Megtöltötte az ágyút és 
tüzelni kezdett. Hatalmas zűrzavar támadt 
az ellenség táborában. Egy hangyabolyhoz 
hasonlítottak, ide-oda rohangáltak. Úgy 

gondolták, hogy áruló van a soraikban. 
Kihasználták ezt a helyzetet, támadásba 
lendültek. Damjanich győzelemre vitte kis 
seregét Tiszaföldvárnál. 
   A kapitány parancsot adott, hogy hozzák 
eléje azt, aki ezt a hőstettet végrehajtotta. A 
katonák odamentek az ágyúhoz, de nem ta-
láltak mást, mint a diákot. A földön hevert 
holtan. A kapitány parancsba adta, hogy ar-
ra a helyre temessék, és a keresztre ezt a 
pár sort véssék! – fejezte be a mesélést 
nagyapám. 
Meghatódottan álltam, és az a gondolat za-
katolt a fejemben, hogy én mit tettem volna, 
ha ott lettem volna. Nem találtam választ. 
Zavaromban újra elkezdtem olvasni a kissé 
megkopott sorokat. 
                
 
               Azt se tudjuk, hogy ki voltál, 
               Csak azt tudjuk: diák voltál, 
               A hazáért te meghaltál. 
               Áldjon meg az Isten téged, 
               Adjon sírban békességet, 
               A mennyekben üdvösséget. 
 

Németh Boglárka 
 
    

 
Az Apáczai Kiadó  

által meghirdetett  
fogalmazáspályázat 

témája ebben az  
évben az 1848-as  
forradalom volt.  

Negyedik osztályosaink  
közül ketten kerültek az  

országos 1 - 10.  
helyezett közé .   

 
5. helyezett lett Né-

meth Boglárka a  
„Ha én ott lettem  

volna” című 
 fogalmazással.  

 
A 8. helyezettnek járó díjat 

Gaál Krisztián nyerte. 
Mindkét kisdiákot  

Horváth Lajosné tanítónő 
ösztönözte a pályázaton va-
ló részvételre. A budapesti 
díjkiosztás, és utána a vá-
rosnézés nagy élmény volt a  

gyerekeknek. 
 

J E L M E Z E S  H A N G V E R S E N Y  

2008. február 29-én a répcelaki 

iskolában megrendezték idén is a 

jelmezes hangversenyt. A koncert 

késő délután kezdődött. Mikor 

megjelentek az első vendégek, a 

gyerekeken végigsöpört az izga-

lom első hulláma. Kezdetben a 

hangulat még kicsit feszült volt, s 

miután felhangzott az első taps a 

hangulat oldódott. A művészeti is-

kola apraja-nagyja szerepelt és 

persze idén sem maradhattak el 

a „tanári közjátékok” sem.  A mű-

sorban felléptek kalózok, boszor-

kányok, vadászok, cicák és még 

sokan mások is. A hangverseny 

különleges műsorszáma „A könnyek 

nem hazudnak „ c. ismerős dallam 

volt, amelyben a közönség énekét a 

fúvós kamaraegyüttes kísérte. A ha-

gyományokhoz híven a 

műsort egy beszélge-

tős álló fogadás zárta. 

Köszönjük az anyukák, 

nagymamák finom 

sütijeit. Aki hallotta e 

műsort, sok szép él-

ménnyel tarsolyában 

tért nyugovóra.    

Szegedi Benjamin 
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Minőségbiztosítás 

a közoktatásban 

 

A 2007. évi  
minősítő eljáráson 

a répcelaki  
művészeti iskola 

megfelelt a  
kritériumoknak, 

megkapta a  
Minősített  
alapfokú  

művészetoktatási 
intézmény  

címet. 

E G É S Z S É G E S  G Y E R M E K E I N K É R T  
A L A P Í T V Á N Y  –  K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I  J E L E N T É S   
A  2 0 0 7 .  É V R Ő L  

Répcelak, József A. u. 32. 
Adószáma:18885259-1-18     
                                                         
 
I. Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006.
december 31-i záró  egyenlege:        921495 Ft 
Bevételek összesen 2007-ben:        452759 Ft 
Kiadások összesen 2007-ben:           365131 Ft 
Záró egyenleg 2007. december 31-én:   
                                                      1009123  Ft 
Bevételek megoszlása: 
Répcelak Város Önkormányzatának támogatása:                                                       
60000 Ft 
APEH SZJA 1%-ának jóváírása:      280591 Ft 
Alapítványi est -  támogatás              106305 Ft 
JUL-VIK Kereskedelmi és Szolgáltató- adomá-
nya                                                   1018 Ft 
Kamatjóváírás:                                      4845 Ft 
                Összesen:                         452759 Ft 
Kiadások: 
Kiértékelési díjak, számlavezetés          1285 Ft 
Támogatás – fejlesztő játékok             61230 Ft 
Ping-pong asztalok beszerzése- támogatás iskola 
felé                                            179616 Ft 
Támogatás-tolósúlyos személyi mérleg beszerzé-
se                                                   123000 Ft 
                Összesen:                         365131 Ft 
 
 
2. Az  alapítvány célszerinti tevékenységére 
vonatkozó beszámoló 
Az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány cél-

ja, hogy ösztönözze az embereket, azok csoport-
jait, közösségeit, a jogi és nem jogi személyeket 
a répcelaki általános iskolában tanuló gyermekek 
testi és lelki egészségének megőrzésére, támo-
gassa az ezzel összefüggő kezdeményezéseket. 
 
2.1 A költségvetési támogatás felhasználása. 
Alapítványunk célszerinti tevékenységei közül a 
kuratórium 2007-ben az egészségmegőrzés témá-
ra helyezte a hangsúlyt. Az oktatás, nevelés, ké-
pességfejlesztés célterületre eszmei és anyagi tá-
mogatást adtunk 363846 Ft értékben. 
 Fejlesztő játékokat vásároltunk az SNI-s tanulók 
részére, 4db ping-pong asztal beszerzésével elő-
segítettük az iskola tanulóinak sportolási lehető-
ségének kiszélesítését. Tolósúlyos személyi mér-
leg adományozásával az orvosi szoba felszerelé-
sét bővítettük.. Így alapítványunk a 2006. évi 
SZJA támogatást (251607 Ft értékben) a tanulók 
egészséges életre való nevelésére fordította.     
                             
2.2   Az Egészséges Gyermekeinkért Alapít 
vány ingó vagyonnal, ingatlannal nem rendel 
kezik.  
Központi költségvetési szervtől, elkülönített álla-
mi pénzalapból, települési önkormányzatok tár-
sulásától, kisebbségi települési önkormányzattól, 
egészségbiztosítási önkormányzattól és mind-
ezek szerveitől nem kapott támogatást.  
Alapítványunk  Répcelak Város Önkormányzatá-

tól kapott 60000 Ft, azaz hatvanezer forint támo-
gatást, melyet fejlesztő játékok beszerzésére for-
dította és ezzel az iskola SNI-s tanulóinak okta-
tását segítette elő. 
 
2.3   A kuratórium tagjai az alapító okirat sze- 
rint díjazás nélkül látják el feladatukat. 
 
3. Az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány 
működéséről és a kuratórium tevékenységéről 
szóló beszámoló. 
Mint minden évben , így 2007-ben   elkészítettük 
alapítványunk közhasznúsági beszámolóját, me-
lyet elfogadása után ismertettünk a szülőkkel is. 
Közzétettük újságokban, a helyi tv-ben.      
Szülői körlevelekben és a helyi tv-ben kértük a 
lakosságot támogassák alapítványunkat adójuk 1 
%-val . A szeptemberi szülői értekezleteken 
megköszöntük a támogatást. Alapítványunk cél-
jainak megvalósulása érdekében sok ember kö-
z ö s  ö s s z e fo g á s s a l  t e v é k e n y k e d e t t .                                                                                               
Az alapítvánnyal kapcsolatos ügyintézést többsé-
gében Enginé  Kozonits Mária és Verasztó János 
végezte. 
 
Alapítványunk kuratóriuma köszönetét fejezi 
ki támogatóinak, mindenkinek, aki munkájá-
val, anyagi támogatásával segítette céljaink 
megvalósítását. 
 
Répcelak, 2008. február 8. 
 

Verasztó János 
kuratóriumi elnök 

 
 

ÖKO – SAROK 
 

Diákjainkat támogató Tisztelt Segítőink! 
A répcelaki iskolába kihelyezésre kerül ha-
vonta az első és harmadik héten egy 
 

K A R T O N P A P Í R -
G Y Ű J T Ő  K O N T É N E R .  

 
Kérjük, hogy ebbe tegyék a feleslegessé 

vált csomagolóanyagot. Az iskola pénzt kap 
a gyűjtésért. 

A bevételt  a tanulóknak szervezett szabad-
idős programokra fordítjuk. 

 
A  g y ű j t é s  k e z d e t e :  
2 0 0 8 .  m á r c i u s  1 7 .  

 
Tanítási napokon reggel 6-tól este 7-ig he-
lyezhető el a kartonpapír. Kötegelni nem 

kell, de kérjük összehajtogatni. Érdeklődni 
a 95/370-148-as telefonszámon lehet. 

 
 

A RÉPCELAKI ISKOLA 
ISMÉT  

BENEVEZETT  
a szárazelem-gyűjtő  
országos versenybe.  

A főbejáratnál  
elhelyezett gyűjtőkbe  

kérjük bedobni a  
használt elemet.  

Köszönjük. 
 
 

*** 
 
 

A Főzzön játszóteret! 
program segítői az iskolá-
ban a diákönkormányzat 
vezetőinek adhatják le  a 
Delikát ételízesítő vonal-
kódját 2008. június 15-ig.  
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2008. évi kiállítások 
  
  

1.        Március 11.:      
Stekovics Gáspár és T.
Takács Tibor 
festőművészek 
kiállítása 
A tárlat 2008. április 5-
ig látogatható 

2. Április 8.:        
Szilárdi Béla 
festőművész kiállítása 
Megnyitja: Fábián László 
író 

 3. Május 13.:    Lakatos 
József festőművész 
kiállítása  
   
4. Június 6.:  
Király Ferenc 
szobrászművész 
(Lendva) vagy Susanne 
Moss festőművész kiáll.  
  
5. Augusztus :  
Derkovits Kör, 
Szombathely kiállítása  
   
6. Szeptember 9.:  
Sellyei Gábor 
belsőépítész kiállítása  
  
7. Október 7.:  
Ürmös Péter 
grafikusművész 
kiállítása  
   
8. November 11.: 
Mészáros László 
festőművész kiállítása  
  
9. December 9. :  
A Pittmann 
gyűjteményből Cseh 
Gusztáv (1934-1985) 
grafikusművész 
kiállítása  

  
 

 

Pál Andreának hívnak, a Nyugat- Magyar-
országi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 
Karán szociálpedagógusként végeztem ta-
nulmányaimat. A Sárvár és Kistérsége 
Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti 
Szolgálatának Répcelaki Telephelyén 
2007. október 1-je óta családgondozóként 
látom el a feladatokat. Munkám központja 
a gyermek és az őt körülvevő család. Úgy 
vélem, fontos kezelni és főleg felderíteni az 
őket érintő problémákat. 
 
A család fontosságáról és meghatározó 
szerepéről beszélnünk kell a gyermekvéde-
lemben. A család az általános kultúra meg-
alapozója. Ha a család nem nevel, nem ka-
rolja fel a gyermeket, akkor az óvoda, is-
kola hiába igyekszik, mert a családban 
kell, hogy megszilárduljon a példa, az er-
kölcsi minta, az értékek, a szorgalom, az 
igényesség, az érdeklődés. 
Napjainkban a családkultúra hiányt szen-
ved a beszélgetésből, a közös játékból, az 
együttes tevékenység, a családi ünnepek, 
az olvasás, mesélés öröméből. 
A családban szocializálódunk, megtanuljuk, 
alkalmazzuk a társadalmi értékeket. Az ott 
szerzett minták nyomot hagynak a gyer-
mekben, így gyakorolja és tanulja meg a 
megfelelő viselkedést. A család a társada-
lom alapsejtje, melynek sajnos napjainkban 
bizonyos funkciói elmosódnak, gyengül a 
szülők gyermekekre gyakorolt hatása. A 
társadalom problémái is itt csapódnak le, 
zavarokat okozva ezzel működésükben. A 
stressz, a szegénység, a norma- és érték-
rendszer zavara, a pazarló életmód, az 
agresszivitás, a magatartászavarok, a vá-
lás, a hűtlenség mind a családot roncsolja, 
ezért a nehézségek megoldásában egyre 
gyakrabban támogatásra szorulnak.  
Az erőszak, a deviancia, a fiatalkori bűnö-
zés, a szabados szexualitás mind súlyos krí-
ziseket okoz. Az értékrend változása meg-
rendítette a családokat, ezért van egyre 
nagyobb szükség a segítségnyújtásra és a 
közvélemény családközpontúvá formálásá-
ra.  
 
Ezen a pályán elengedhetetlen az empátia, 
a kommunikációs képesség, a kompetencia, 
hogy a megfelelő módon tudjunk a problé-
mamegoldásban részt venni. Fontos a jóin-
dulat, a törődés a másik emberrel, a tole-
rancia, hiszen ezek a hatékony segítői ma-
gatartás alapvető forrásai. A munkámat hi-
vatásomnak is tekintem, igyekszem szívvel-
lélekkel végezni. Folyamatosan figyelemmel 
kísérem a gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, ami a 10 településen 
összehangolt, átgondolt szervezést kíván. A 
Gyermekjóléti Szolgálat elősegíti a gyer-
mekek testi, lelki egészségét, családban 
történő nevelését, a konfliktusok megoldá-
sát. Tájékoztatást adunk a gyermeki jogok-
ról és a gyermekek fejlődését biztosító tá-
mogatásokról. Feladataink közé tartozik, 
hogy tanácsot adunk szociális ügyekben, 
segítjük az ügyintézést, közreműködünk a 
gyermekek problémáinak rendezésénél, 
részt veszünk a családban jelentkező műkö-
dési zavarok ellensúlyozásában. Elősegítjük 
a családi konfliktusok megoldását, különö-
sen a válás, a gyermekelhelyezés és a kap-
csolattartás esetében. 
 
 A gyermekvé-
delmi rendszer 
tagjaival fo-
lyamatos az 
együt tműkö-
désem. 
Munkám során 
mindig a fel-
merülő problé-
mákhoz alkal-
m a z k o d o m , 
azokat járom 
körül.  
Napjainkban 
a leggyako-
ribb veszé-
lyeztető tényezők a településeken a megél-
hetési problémák jelenléte, a válás, a nem 
megfelelő szülői felügyelet, a szülők életvi-
teléből adódó gondok, a tanköteles kiskorú 
igazolatlan hiányzása, a magatartási prob-
lémák, csavargás, melyhez szorosan kap-
csolódik a gyermek elhanyagolása.  
 
Munkámat szeretném eredményesen végez-
ni, a gyermekeknek, a családoknak megfe-
lelő módon segíteni, ezért részt veszek 
szakmai tanácskozásokon, konferenciákon. 
Úgy gondolom, hogy a folyamatos önkép-
zés révén a rászorulók igényeit jobban 
megismerhetem, és minőségi támogatás tu-
dok nyújtani ügyfeleim számára.  
 

Pál Andrea 
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szerkezetjavító szerves anyag bedolgozására is 
a talajelőkészítés során van lehetőség. 
 
5. Gyepstarter műtrágya kiszórása. Tavasz-
szal különösen nagy szükség van arra, hogy a 
kikelő növény gyorsan begyökeresedjen, és 
növekedésnek induljon. Ezt segíti a gyepstar-
ter műtrágya, ami minden szükséges tápanya-
got tartalmaz, de a gyökeresedéshez szükséges 
foszfort a többihez képest nagyobb arányban. 
Hatástartamtól függően 1-2 kezelés szükséges 
tavasszal, és nyáron már használható lesz a 
gyepünk (focizni azonban majd csak a követ-
kező évben lehet rajta). 
 
5. Helyes fűmagadag. A túl ritkán vetett fű 
nehezen záródó, ritkás lesz, így a kopasz folto-
kon könnyebben felbukkannak a gyomok. A 
túl sok magból kelő sűrű állományban a lég-
mozgás nem megfelelő, a nedves, párás, nehe-
zen felszáradó leveleket könnyen megtámad-
ják a különböző, penészszerű tüneteket mutató 
gombabetegségek. A helyes fűmagdózis 30-40 
gramm/m2, amit a lehető legegyenletesebben 
kell a felületen eloszlatni. Tavasszal a felső 
dózishatárhoz közelítsünk. 
 
6. Hengerezés. A fűmag fényen csírázik, ezért 
a talajfelszínre szórt magot hengerezéssel, il-
letve enyhe esőszerű öntözéssel kell a talaj-
szemcsékhez „tapasztani”. 
 
9. A kelés megfelelő öntözése. A füvesítést 
követően a legfontosabb teendőnk a vetés fo-
lyamatos öntözése, de nem túlöntözése. Egész 
munkánk sikere azon múlik, hogy a vetést kö-
vetően nem hagyjuk kiszáradni a felső 2-3 
centméteres talajfelszínt. A kritikus szakasz az 
első beöntözéstől addig tart, míg a fűszálak a 
talajfelszínt árnyékolva nem csökkentik annak 
párologtatását, és nem eresztenek megfelelő 
mélységbe gyökérzetet. Ez 2-3 hetet vesz 
igénybe, és gyakran napi 2-3-szori locsolást is 
jelent, ha nem esik eső, illetve sokat fúj a szél, 
és erősen süt a nap. Ez a szabály beállt gyepre 
már nem érvényes!!! Arra azonban ügyeljünk, 
hogy ne álljon meg a víz a területen. 
 
10. Türelem! Az első nyírással várjuk meg, 
amíg füvünk eléri a 8-10 cm-es magasságot. 
Száraz időben, száraz talajfelszínen szabad 
csak a fűnyírót használni! A damilos szegély-
nyírót fiatal gyepfelületen ne használjunk! 
Éles késű fűnyíró géppel 4-5 cm-re nyírjuk le 
a füvet, és a nyesedéket az első 2-3 alkalom-
mal maradéktalanul távolítsuk el a frissen kelt 
gyepfelszínről! 
 

Pap Edina 

kertészmérnök 

Az első tavaszi napsugarakkal felélénkül a 
gyeptelepítési kedv is. A leggyakoribb hiba 
az, hogy túl korán és a terület gyommentesíté-
se nélkül vetjük el a fűmagot. A fű akkor vet-
hető, ha a talaj felső rétegének hőmérséklete 
tartósan 10 oC fölé emelkedik. Ez április vé-
gén, május elején következik be. Ha hosszú és 
hűvös a tavasz, akkor akár még június elejére 
is eltolódhat a fűvetés optimális ideje. Jobb 
később, mint korán! Hűvös talajban a fű gyen-
gén fejlődik, a gyomok viszont erősebben, így 
azok elnyomják a kelő füvet. Gyomirtó szert 
pedig csak a beállt, erős gyökérzettel rendel-
kező gyepen szabad használni! Ahhoz, hogy a 
nyár közepére szép gyepünk legyen, a követ-
kező munkákat kell elvégeznünk: 
 
1. Tereprendezés. Rosszul elegyengetett, he-
pehupás talajra vetett gyepen elakad a fűnyíró, 
a magaslatok kiszáradnak, a mélyedésekben 
megáll az esővíz, és a járás, játszás sem biz-
tonságos a göröngyökön. Tereprendezéskor 
tehát törekedjünk arra, hogy a talajfelszín mi-
nél egyenletesebb, simább legyen. Ez kisebb 
kertben lapáttal, talicskával, széles gyepgereb-
lyével megoldható. 
 
2. Füvesítés előtt gyomirtás. A fűmag vetése 
előtt a területet meg kell szabadítani a gyo-
moktól. Amit lehet kapával és kézzel, amit 
nem, vegyszeres gyomirtással. A korábban 
nem gyomirtott talajból a gyommagvakat ön-
tözéssel ki kell keleszteni, majd lepermetezni. 
Erre a célra a glifozát hatóanyagú szerek (pl.: 
Glialka, Roundup, Medallon) alkalmasak, bár 
tavasszal kevésbé hatékonyak, mint ősszel, 
ezért hosszabb időt, akár 2-3 hetet is várni 
kell, míg hatásuk látványos. A tavaszi füvesí-
tésnél előfordulhat, hogy „csipkednünk” kell a 
fiatal gyomokat.  
 
3. Megfelelő vastagságú termőtalaj. A gyep 
optimális fejlődéséhez legalább 10-15 centi-
méter vastagságú, tömörített termőrétegre van 
szükség. Ez raktározza a vizet és a tápanyago-
kat, ezért minél vékonyabb, annál gyorsabban 
kiszárad és kimerül. A termőréteget egyenle-
tes vastagságban és rétegben terítsük szét, és 
több alkalommal és irányból hengerezzük át. 
 
4. Mélyrétegű talaj-előkészítés. A termőréteg 
felhordása előtt az alsó talajréteget is fel kell 
ásni, porhanyítani. Különösen kötött, agyagos, 
illetve tömörödött (pl. építkezés után) talaj 
esetén van erre szükség. Az így megmunkált 
föld könnyebben felveszi, és tovább tartja a 
nedvességet és a tápanyagokat, megakadá-
lyozza a pangó víz kialakulását, és a fű is 
könnyebben és mélyebbre növesztheti gyöke-
reit, ami által nő a strapabíró képessége. A 

NE SIESSÜNK A FÜVESÍTÉSSEL 
 



Ünnepeljük a tavaszt, a feltámadást, a 
megújulást, az újjászületést! 
A világ minden táján ünnepelnek valamilyen 
tavaszi ünnepet a nem keresztények is. 
Amióta világ a világ, az emberek örvendez-
tek és megünnepelték a tavaszt, a termé-
szet megújulását. A húsvétot megelőző far-
sangi időszak mulatságai a tél legyőzését, a 
t avas z  m egé rk ezés é t  ünnep l i k . 
A húsvét a keresztény egyházakban Krisz-
tus feltámadásának ünnepe, és egyben a 
tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe 
is. Magyar neve arra utal, hogy régen, a 
negyven napon át tartó böjt után ekkor ettek 
először húst az emberek, „húst vettek ma-
gukhoz“.  
Gondolom észrevették már, hogy a dá-
tum évről évre változik. 
A húsvét minden évben más-más napra 
esik, úgynevezett mozgó ünnep. A tavaszi 
napéjegyenlőség utáni első holdtöltét köve-
tő vasárnapon és hétfőn ünnepeljük. Márci-
us 22-e a legkorábbi nap, amikor elkezdőd-
het a húsvét, a legtávolabbi időpontra eső 
húsvétvasárnap pedig április 25-e lehet.  
 Miért is olyan jelentős ünnep? 
A húsvét ünnepi előkészületei, a hagyo-
mány szerint már hamvazószerdával meg-
kezdődnek 
A negyvennapos böjt utolsó hete, a nagy-
hét, virágvasárnappal kezdődik Virágva-
sárnap a bevonulás napja, ekkor az embe-
rek barkákkal mennek a templomba. Nagy-
csütörtök, az utolsó vacsora és a tanítvá-
nyok lábának megmosásának napja (ma ez 
a vendégszeretet jelképe). Nagypéntek, 
pedig Jézus keresztre-feszítésének napja, a 
gyászünnep. Nagyszombat már a feltáma-
dás jegyében zajlik, elindulnak a körmene-
tek, a templomokban gyertyát gyújtanak és 
lezárul a böjt is. Tulajdonképpen Nagy-
szombathoz tartoznak a jellegzetes ételek 
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Könyvsikerlista a  
városi könyvtárban 

                                             
1. Rowling: Harry Potter 
és a Halál ereklyéi 
2. King: Setét torony 7. 
3. Lévai Katalin: Vörös 
szőnyeg 
4. Müller Péter: Szeretet-
könyv 
5. Vujity: Angyali törté-
netek 
6. Cook: Szélütés 
7. Benzoni: A szerelem és 
halál játéka 
8. Deákné: Anya, taníts 
engem 
9. Steel: Nővérek 
10. Lévai Katalin : Párna-
könyv. 

A N YA KÖ N Y V I  H Í R E K  

 
”Gyönyörű  
a tavasz,  

mosolyog az élet,  
Áldásokat mutat 
az arany kikelet.” 

is, mint például a tojás, a bárány, sonka és 
a kalács. Húsvét vasárnap maga a feltá-
madás napja. Húsvét hétfő a magyar nép 
életében a locsolkodás napja. A víz meg-
tisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja 
ennek a szokásnak. 
A húsvét ünnepe sok szálon kapcsolódik a 
tavasz megérkezéséhez, s a megújulás, a 
termékenységgel összefonódó népszokás-
kincshez. E népszokások nagyrészt nem 
épülnek be a keresztény vallás ünnepi rítu-
saiba, hanem azzal párhuzamosan, mint a 
falusi közösségek ünnepi szokásai marad-
tak fenn. A Húsvéthoz több szokás is tarto-
zik, amelyek közül leginkább ismert a hús-
véti nyuszi hozta ajándék, (ez a városokból 
terjedt el, újabb keletű) és a locsolkodás, 
ami nagyon régi, általánosan elterjedt. Du-
nántúlon a locsolás mellett a vesszőzés is 
szokás volt. 
Húsvét talán a legvidámabb ünnepünk. 
Gondoljunk csak gyermekkorunkra, mikor 
vártuk, hogy mit hoz a nyuszi. Szülőként 
alig vártuk, hogy meglepetést okozhassunk 
gyermekeinknek. Nagyszülőként alig várjuk, 
hogy unokánkat megajándékozhassuk. Min-
dig nagyon –nagyon vártuk és várjuk ma is, 
hogy készülhessünk az ünnepre, az együtt-
létre szeretteinkkel, hogy együtt örülhes-
sünk; hisz adni és kapni egyformán öröm. 
Húsvét nem egy nap, hanem több napból 
álló ünnepsorozat a lelkünkben és életünk-
ben. 
Mivel húsvét egybeesik a tavaszi napéj-
egyenlőség idején tartott ősi termékenységi 
ünnepekkel is, azt kívánom Répcelak vala-
mennyi lakójának, hogy életük legyen min-
den tekintetben termékeny, boldog és vi-
dám.  

Kellemes húsvéti ünnepeket.                        
Enginé Kozonits Mária 

SZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉS    

Akiknek örülünk 
 

Varga Domán 

Chlebik Hajnalka és Varga Gábor fia 

Ments Noel 

Páti Krisztina és Ments Gyula fia 

Nagy Mirjam 

Hujber Erika Anasztázia és Nagy István lánya 

Kovács Barnabás 

Csoknyay Júlia és Kovács Sándor József  fia 

Németh Noel 

Menyhárt Helga és Németh Balázs fia 

Varga Kristóf 

Varsányi Anita és Varga Péter fia 

HALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁS    
 Akiktől búcsúzunk 

 
 
 
 

Bokányi Ernő 
Hatos József Árpád 
Horváth Istvánné 
Horváth Józsefné 
Nagy Józsefné 
Szántó János 
Tigyi István 
Tóth Ilona 

Zsirai Sándorné 
 
 
 

H Ú S V É T  
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RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

Szakosztályaink kereteiben működő csapa-
taink kivétel nélkül megkezdték a tavaszi 
szezonra való felkészülést. Sőt, az NBIII -
as labdarúgó csapatunk, serdülő és ifjúsági 
csapataink, tekecsapatunk, női kézilabdása-
ink már megkezdték versenyszerű szereplé-
süket. 
Elnökségünk elfogadta a 2008. évi költség-
vetését, mely szigorúan takarékos gazdál-
kodás mellett elégségesnek látszik ahhoz, 
hogy szakosztályaink zavartalanul működ-
hessenek, illetve egyéb fenntartási és mű-
ködési kiadásainkat fedezze. Egyik legfon-
tosabb célként fogalmaztuk meg új támoga-
tók, szponzorok megnyerését. 
Február hónapban rendeztük a hagyomá-
nyos sportbálunkat, ahol közel 200-an szó-
rakoztak. E helyről is szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik tombolával (98 
tombolatárgy volt) és egyéb módon járultak 
hozzá a bál sikeréhez. 
Meghívtuk Répcelak város testvértelepülé-
sét – Lég község – labdarúgócsapatát egy 
barátságos mérkőzésre. 

 
NBIII -as labdarúgó csapatunk 
január 21-én kezdte meg a tavaszi 
szezonra a felkészülést. Ezen idő-
szakban több előkészületi mérkő-

zést játszott. Valamennyi találkozón győ-
zött. 
A csapathoz érkezett: Takács Szilárd 
(Ausztria), Németh Norbert (Sopron), Fara-
gó Ádám (Kapuvár), Lödör Tibor (Integrál 
Győr), Joó Bálint (Haladás). 
Távozók: Dold Krisztián (Koroncó), Szabó 
Attila (Celldömölk), Makai Roland (Ugod). 
A csapat játéka bizakodásra ad okot. 

Serdülő és ifjúsági csapatunknál nem volt 
nagyarányú változás. Serdülő csapatunktól 
tisztes helytállást, ifjúsági csapatunktól do-
bogó közeli helyezést várunk. 

 
Tekecsapatunk már február 
elején megkezdte a tavaszi 
szezont. Egy vereség mellett 
tizenöt győzelemmel maga-

san vezetik az NB II-es tabellát.  
 

Férfi kézilabda csapatunknak 
március végén indul a bajnoki 
szezon. Női csapatunk már három 
fordulót tudhat maga mögött, saj-
nos mindhárom mérkőzésüket el-

vesztették. Örvendetes viszont a csapat fiata-
lítása.  
 
Mire ezeket a sorokat olvassák már vége van 
a város és környék 2007-2008 évi amatőr te-
kebajnokságának. A helyezésekről a Répce 
TV-n keresztül tájékozódhatnak. 
 
Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, 
hogy csapataink aktuális mérkőzéseinek idő-
pontjáról, illetve az elért eredményekről a 
Répce TV-n keresztül folyamatosan infor-
málódhatnak. 
 
Kérem szurkolóinkat, hogy a tavaszi szezon-
ban is biztassák csapatainkat. Eredményes 
szereplésükkel remélem sok örömet szerez-
nek Önöknek. 
 

Haraszthy István 
ügyvezető elnök 

                                                                       

A R É P C E L A K I  SE H Í R E I  

Kedvező lehetőség 
egészségünk  

megőrzéséhez 
 

Az iskola konditerme 
nyitva áll az új  

és a régi tagok előtt.  
 

Munkanapokon reggel 
7-től este ¾ 9-ig  

korszerű gépekkel  
edzhet.  

 
A havi bérlet ára:  

1000 Ft.  
 

További tájékoztatás  
kérhető Takács Pétertől, a 

konditermet használó  
külső csoport  
képviselőjétől  

és az iskola  
testnevelő tanáraitól.  


