
RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

Megalakult a Köztestületi Tűzoltóság Rép-
celakon. Ennek az igénye közel egy évtize-
de merült fel, először a Vas megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság és a helyi Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület részéről. Ilyen tűzol-
tóságok Csepregen és Kőszegen már több 
éve tevékenykednek közmegelégedésre. 
Ezt az igényt az alábbiak indokolták: 
 

Répcelak a Kapuvári és a Sárvári Tűzol-
tóságtól nagyjából azonos, kb. 24 km-es tá-
volságra van. Elvárás, – mint ahogy a men-
tőknél is – hogy a lehető legrövidebb időn 
belül az oltás, illetve a katasztrófa-elhárítás 
megkezdődjön. Répcelak ugyan a megye-
határon van, a tűz és a katasztrófavédelem 
szempontjából ennek korábban sem volt je-
lentősége, hisz a kapuvári tűzoltósághoz 
tartozott elsődleges vonulási területként. A 
répcelaki tűzoltóság fejlesztésében látták 
elérni azt a célt, hogy a környező települé-
sek is a lehető legrövidebb időn belül ellát-
hatók legyenek. 

Ennek feltétele volt a legalább 2 bevet-
hető tűzoltóautó megléte a hozzájuk tarto-
zó, rendeletben előírt felszerelések, védő-
felszerelések, továbbá köztestület megala-
kítása, állandó szolgálat biztosítása. 
 

Mi is a köztestület tűzoltóság vonatkozásá-
ban?  
   Olyan szervezet, melyet az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület alapít a helyi önkormány-
zattal. 
   Öt, vagy ennél több főállású, képzett tűz-
oltó rendelkezésre állása a nap 24 órájá-
ban, állandó készenlét biztosítása.  
   Működési terület, melyet korábban a bel-
ügyminiszter jelölt ki a megyei katasztrófa-
védelmi igazgatóságok javaslata alapján. 
 

Hogyan is működik ez a szervezet? 
   Az ügyeleten tartózkodó tűzoltó riasztás 
alapján a személyi hívókon keresztül riaszt-
ja  az önkéntes tűzoltókat, és nyilván a főál-
lású tűzoltókat is. Minimálisan 4 fő tűzoltó-
nak kell kivonulni 8 percen belül.  
 

Répcelak városa évek óta készült erre a fel-
adatra, annál is inkább, mert a képviselő-
testületek célja az volt, hogy ez is Répcelak 
központi szerepét erősítse. Emlékeztetnék 
rá, hogy így alakult a rendőrőrs és mentőál-

lomás is. 
Megterveztettük a tűzoltószertár célnak 
megfelelő átépítését, melyet 2006-ban kö-
zel 12 millió forintos költséggel átalakíttat-
tunk. Egy használt, de jó állapotú tűzoltó 
autót vásároltunk a meglévő mellé. A tűzol-
tó egyesület tagjai közül jelentkező, és or-
vosi vizsgán megfelelt, gyakorlattal rendel-
kező tűzoltót iskoláztunk be, ők szakmun-
kás bizonyítványt szereztek. Ennek költsé-
ge közel 3 millió forint volt. Ők lettek a főál-
lású tűzoltók 2006. december1-től. 
Név szerint is bemutatom őket: Őri Roland 
Tamás, aki az új szervezet tűzoltóparancs-
noka, ifj. Haraszthy István, Hatos Attila, 
Kronekker Lajos, Vígh István. 
Megköszönöm nekik azt, hogy az iskolában 
nagyon jól helyt álltak. 
 

Itt szeretném megemlíteni, és megköszön-
ni, hogy több répcelaki fiatal is jelentkezett 
erre a feladatra. Mint ahogy fent utaltam rá, 
a gyakorlattal rendelkező tűzoltók kaptak 
elsőbbséget, személyükről a tűzoltók dön-
töttek. 
 

Az új testületet az önkormányzat és a Tűz-
oltó Egyesület alapította a megfelelő rende-
letek értelmében. Elnöknek Horváth 
Gyulánét választották az alakuló ülésen. 
Korábbi funkciójában maradt a Tűzoltó 
Egyesület elnöke Németh József és pa-
rancsnoka Németh Kálmán is. Ők voltak 
azok, akik fáradhatatlanul küzdöttek az új 
testület létrehozásáért. Kitartásuknak is kö-
szönhető, hogy beszámolhatok Önöknek a 
köztestület alakulásáról, és működéséről. 
Nekik külön köszönet jár előrelátásukért és 
kitartásukért. 
 

A Cégbíróság hivatalosan is bejegyezte ezt 
az új testületet, Répcelak, Csánig, Nick, 
Vámoscsalád Vas megyei települések, 
Csáfordjánosfa, Csér, Répceszemere, 
Dénesfa Győr-Moson-Sopron megyei tele-
pülések működési terület megjelöléssel. 
 

A működtetés költségeihez az állami hoz-
zájárulás 9 millió Ft-ot tesz ki ebben az év-
ben, továbbá a működési terület lakossága 
alapján, mely 5 627 fő, lakosonként további 
688 Ft, összesen 3.871.000 Ft. Az önkor-
mányzati támogatás 3 millió forint ebben az 
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Répcelaki Fesztivál  
Természetesen az idén is megrende-
zésre kerül városunk legnagyobb, 
több mint tízezer embert vonzó ren-
dezvénye. Az időpont június 8-,9-,10 
(péntek, szombat, vasárnap). A 
szervezés gőzerővel folyik. A hagyo-
mányokhoz híven a Fesztivál pénte-
ken művészeti eseménnyel nyílik, 
szombaton kezdődik a Répce Expo, 
akkor zajlik a Répcelaki Kalinkó. Va-
sárnap főzőverseny, gyerekműsor 
lesz, és ismert énekesek is fellép-
nek. Aki máshol élő rokonát, ismerő-
sét meg akarja hívni, jelezze a Mű-
velődési Házban. Részükre külön 
programfüzetet küldünk.  
 
Folytatódnak a sikeres  
konferenciák 
1997-től a választások éveit kivéve 
tartunk egy-egy témában magas 
színvonalú konferenciákat. Az idei 
őszi eseményen a közigazgatás tör-
ténete lesz napirenden. 
 
Csak engedéllyel 
Többször kértük a lakosságot, hogy 
gallyakat csak a közterület-felügyelő 
megkeresésével és engedélyével le-
het elhelyezni a kijelölt helyre. Saj-
nos ezt nem mindenki tartja be. 
Sokan a régi szeméttelepen a 400 
KW-os távvezeték alá rakják a galy-
lyakat. Ez különösen veszélyes egy 
esetleges tűz katasztrofális követ-
kezményekkel járhat. Itt is kérjük 
előzetesen  keressék fel Dóczi Attila 
közterület felügyelőt!  
Telefonszáma: 30/2048397 
 
Lomtalanítás 
Az idén a lomtalanítás időpontja 
2007. április 21. (szombat). A rész-
letekről a Répce TV-n keresztül tájé-
koztatjuk a lakosságot. 
 
A 86-os főútról 
(Immár sokadszor) 
Örvendetes, hogy az elkerülő sza-
kasz bekerült a kormány által az 
EU –hoz benyújtott II. Nemzeti Fej-
lesztési Tervbe. A dokumentum még 
Brüsszel részéről elfogadásra vár. A 
terv szerint a Szombathelytől Csor-
náig épülne meg a 2x2 sávos út. Dr. 
Ipkovich György országgyűlési kép-
viselő, Szombathely polgármestere 

(aki sokat tett az ügy érdekében), 
ezzel kapcsolatban Répcelakon tar-
tott tájékoztatót az érintett települé-
sek polgármestereivel. Vátnál külön-
ben már megkezdődött az építkezés. 
 
Épül a LUX-TEX üzeme a Répce-
laki Ipari Parkban 
2006 nyarán aláírt szerződés értel-
mében a Kft. növeli dolgozói létszá-
mát az Ipari Parkban. A további 20 
főt foglalkoztató cég már építi az új 
csarnokot. Az átadás áprilisban vár-
ható. 
 
Bővülhet az iskola  
vonzáskörzete 
A januári és a februári időszakban a 
város és az iskola vezetői több isko-
lát fenntartó település illetékeseivel 
is folytattak tárgyalásokat. A téma 
minden esetben, hogy a jól felsze-
relt, kiváló pedagógusgárdával, jól 
képzett egyéb személyzettel rendel-
kező répcelaki iskola fogadna továb-
bi gyerekeket. A megbeszélések a 
hegyfalui iskola fenntartóival vezet-
tek eredményre. Elvi döntés szüle-
tett, hogy Hegyfalu a répcelaki in-
tézmény tagiskolájaként működik 
tovább, az ottani 7-8. osztályos ta-
nulók Répcelakra jönnek.  
 
Egyhangúlag 
A tavalyihoz közel hasonló összeggel 
gazdálkodunk. A költségvetési kon-
cepciót 2006. november végén tár-
gyalta először a képviselő-testület. 
Többszöri átbeszélés, számos bizott-
sági módosító javaslat után 2007. 
január 15-én került elfogadásra. A 
költségvetés 771.828 ezer Ft bevé-
tellel és ugyanennyi kiadással szá-
mol.  
 
Több településről is 
Az 1998-ban átadott szilárd hulla-
dékgyűjtő a közel tízéves üzemelte-
tés után is még a befogadóképes-
ségének csak a negyedével telt meg. 
Az ilyen rendszerű telepek egy EU-s 
előírás szerint csak 2009. január 1-
ig működhetnek. (Ezt megfellebbez-
tük).  
Ezen tények birtokában a képviselő-
testület engedélyezte, hogy 2007. 
december 31-ig a MÜLLEX még to-
vábbi néhány településről is ide hoz-

 
 

Pichlerné  
Kondra Katalin  

 
Remény 

 
 

Értelmet mi ad a szürke 
napoknak 

mik sorba mennek egy-
más után? 

Fény csak ritkán szűrődik 
át rajta, 

mi az mi megfog? Mi az 
mi bánt? 

 
Ha nem lenne többé nap-

sugár, 
s aprócska kéz, mi átölel. 
Mondd, felkelnél-e ha itt a 

hajnal, 
vagy legyintenél, hogy 

nem érdekel. 
 

Mit ad a ma és mit hoz a 
holnap? 

Kétségek közt nem látsz 
reményt. 

De gyermeked ragyogó 
szemébe nézve 

a sötéten át is láthatod a 
fényt. 
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za a szilárdhulladékot. Így ebben az 
évben 1000 tonna /év helyett 2200 
tonna / év kerül a telepre. 
 
Az Úttörő utca is megújul 
A február eleji közmeghallgatáson a 
polgármester – amikor részletesen 
felsorolta az ez évi fejlesztéseket- 
még arról beszélt, hogy az Úttörő 
utca átépítése az idei évben nem el-
döntött tény, de vizsgálják a pénz-
ügyi lehetőségeket. 
A véglegesen elfogadott költségve-
tés, a kiadás, bevételi összegek át-
csoportosítása után már ezt is tartal-
mazza.  
 
Tehát az idei fejlesztések a követke-
zők: 
 
Útfelújítás, útátépítés  
a, Úttörő utca 
b, Gárdonyi, Dózsa utca 
c, Honvéd utca keleti része 
d, Bartók utca a Vízmű utcától a  
    nicki elágazásig 
 
Járdafelújítás 
a, Derkovits utca mindkét oldala 
              ( A Vízmű utcáig) 
b, Petőfi utca az Imaháztól a Csáni- 
               gi utca sarkáig 
 
Egyéb 
a, Kézilabda pálya aszfaltozása 
b, Linde lakótelepi játszótér átalakí-
tása 
c, Kőris utcai játszótér felújítása 
 
Négy sávos tekepálya? 
Képviselő-testület négyéves prog-
ramjában szerepel a sporttelepen lé-
vő tekepálya négysávosítása. A ter-
veket a Szövterv Kft. 2007. május 
31-ig készíti el. A beruházás legha-
marabb jövő évben valósulhat meg.  
 
A munkahelyteremtés érdekében 
Még tavasszal tervezzük megrendez-
ni a „Befektetési konferenciát”. Mint-
egy 100 potenciális befektetőt, mun-
kahelyteremtő cégek vezetőit, szak-
mai szervezetek képviselőit hívunk 
meg. 
Ismertetjük a répcelaki befektetési, 
munkahelyteremtési lehetőségeket, 
bemutatjuk az Ipari Parkot valamint  
egyéb hasznosítható telkeket és 
épületeket is. 
 
 
 

 
Az Ipari Park számai 
A februári közmeghallgatáson kér-
désként hangzott el, hogy mennyibe 
került az iparterület és milyen bevé-
telek voltak eddig. A bekerülési költ-
ségnél nem tudtam mondani  pontos 
számot, hisz az első kifizetések már 
8-9 évvel ezelőttiek voltak. A körül-
belüli összegnél 60 milliót említet-
tem és tévedtem. A kérdezőtől, hall-
gatóságtól és a Répce TV nézőitől 
(azaz mindenkitől) elnézést kérek. 
Itt közöljük az adatokat. 
 

           Dr. Németh Kálmán 
            
Az Ipari Park Kiadásai  
(e Ft-ban)  
 
Földvásárlás, művelési ágból kivonás
  
                                         10.024  
Víz                                       5.662 
Villany                               14.965 
Út                                      28.460 
Gáz                                     6.467 
Szennyvíz, tűzivíz               22.931 
Összesen:                         88.509 
Ebből állami támogatás       19.892 
Teljes bekerülési költség: 
                                         68.617 
 
Az Ipari Park bevételei 
 
Munkahelyteremtés esetén a legfon-
tosabb, hogy a répcelakiaknak  és a 
környékbelieknek állást biztosítsunk. 
Az Ipari Parkban a működő három 
cégnél (Lux-Tex Kft., Vasi Épkol Kft. 
és a Partner Trans Kft.) összesen 55 
fő dolgozik, hamarosan ez bővül 20 
fővel. 
 
Terület eladásból mintegy 6 millió 
Ft ( és még további terület eladására 
is van lehetőség).  
 
Iparűzési adónál az adótitok miatt 
itt konkrét számot nem adhatunk. A 
Partner Trans Kft. 2002-ben, a Lux 
Tex Kft. 2003 márciusában kezdte 
tevékenységét az Ipari Parkban. Az-
óta fizet iparűzési adót. Az Épkoll 
Kft. tavalyi tevékenysége után most 
márciusban fizet először adót. Még 
megbecsülni se tudjuk, de az önkor-
mányzatoknak jár egy olyan bevétel 
is (amit az állam enged át), amely a  
személyi jövedelemadó 8 %-a.  
Ez további milliókat jelenthetett és 
jelent az évek során. 

 

Kedves Szülők és 
Gyerekek! 

 
Húsvéti játszóház-
ba hívunk Benne-

teket 
 

2007. április 6-án 
pénteken 
10 órától  

a Művelődési  
Házba. 

 
• Tojásírás és 
berzselés 

• Cserépnyuszi és  
vidám csirke ké-
szítés  

• Mókás húsvéti 
díszek  

• Bábszínház 
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a közvetlensége, rengeteg barátságot, ismeretsé-
get kötött a gyárban, az MHSZ-nél és a magán-
emberként egyaránt. Ott segített, ahol tudott, és 
ez kamatozik még mindig a szavazófülkékben is. 
Képviselőként rengeteg elképzelés megvalósítá-
sában vállalt szerepet, büszke a lakosság számá-
ra ingyenesen kiépített szennyvízhálózatra, a 
múlt rendszerben elkezdett, és 90 után befejezett 
Művelődési Otthonra, arra, hogy rendőrőrs ke-
rült Répcelakra, hogy mentőállomás és tűzoltó-
ság működik a településen. 
      Fontosnak tartja a helyi egyesületeket, civil 
szervezeteket, és úgy gondolja, hogy kötelessége 
tevőleges szerepet is vállalni működésükben, 
hogy igazán képben legyen velük kapcsolatban. 
Csodálója a horgászoknak, rendszeres résztvevő-
je rendezvényeiknek, tiszteletbeli tűzoltó, alapító 
tagja a polgárőrségnek, és a Répcelakért Egyesü-
letben is tag. Kevesen tudják, hogy a Megyei Fo-
gyasztóvédelmi Felügyeletben is delegált.  
      Kötelezettségei mellett hobbijára is fordít 
időt, több mint négy évtizede méhészkedik, az 
általa árult méz sok répcelaki otthonban megta-
lálható.  
      Jenő bácsit három fia hét unokával örvendez-
tette meg, és nagy örömére két család Répcela-
kon telepedett le, soha ki nem fogyó örömforrást 
biztosítva ezzel az elfoglalt nagypapának. 
      A jövőben szeretne még végigsétálni velük a 
répcelaki főtéren, szeretne munkahelyeket te-
remteni, hogy gyerekei, unokái mellett minél 
több fiatal találja meg számítását Répcelakon. 
Úgy szeretné képviselni a településen lakók ér-
dekeit a testületben, hogy továbbra is korrekten, 
békében élhessen mindenki egymás mellett eb-
ben a csodás kisvárosban. 

Winkler Krisztina 

évben.  
(folytatás a 4. oldalon) 

(folytatás az 1. oldalról) 
 

Ebből az összegből szerényen, de kielégítő-
en tud a tűzoltóság működni.  
 

Az említett öt főn kívül további 19 önkéntes 
dolgozik. Jó lenne őket is, legalább a vonu-
lásuk alapján valamilyen juttatásban része-
síteni, önfeláldozó munkát végeznek, sokan 
közülük már több évtizede.  
 

Remélem, a lakosság biztonságát sikerült 
ezzel az intézkedéssel tovább növelni. 
Önöknek azt kívánom, hogy minél keve-
sebbszer kelljen igénybe venni a tűzoltók, 
katasztrófavédők munkáját. Tőlük azt kér-
ném, hogy becsülettel és tisztességgel lás-
sák el vállalt feladatukat. 

 

Befejezésül tudatom, hogy az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület ez évben fogja ünnepelni 
125 éves évfordulóját. Ez az egyesület Rép-
celak legrégebbi egyesülete. 
 

Kérem a Hírmondó olvasóit, ha valakinek a 
répcelaki tűzoltósággal kapcsolatos régebbi 
fényképe, oklevele, vagy bármilyen doku-
mentuma van, jelezze a tűzoltóság felé. 
Ezek másolataira, – vagy ha végleg átad-
ják – az eredetire a közeljövőben megnyíló 
múzeumunkban lenne szükség.  
 

Végezetül a tűzoltóság segélyhívó számá-
ra – 105 – hívnám fel szíves figyelmüket. 
Ezen az azonnali kapcsolású számon a köz-
ponti ügyelet jelentkezik, és belső hírláncon 
keresztül intézkedik a teendőkről. 
 

A  KÉ PV I S E LŐ - T E S T Ü L E T  L EG R ÉG EB B I  T AG J A ,  
1 9 9 4  ÓTA  R É P C E L AK  A L PO LG Á RME S T E R E  
V ARGA  J E NŐ   

A KÖZTESTÜLETI  TŰZOLTÓSÁGRÓL  

Jenő bácsi 1943-ban Kapuváron született, és a 
közeli Vadosfán gyerekeskedett. Mentalitását, 
embertársai iránti szeretetét, a „közért tenni aka-
rás” vágyát innét hozta magával, máig ebből me-
rít erőt. Napszámos édesapja, varrónő édesanyja 
mindent megtettek, hogy fiuk többre vigye az 
életben. Az általános iskola felső tagozatát már 
Sopronban végezte, itt járt gépipari technikumba, 
és katonaidejét is a hűség városában töltötte el a 
határőrség kötelékében.  
     1963-ban került Répcelakra, a Szénsavterme-
lő Vállaltnál lett beruházó, és ezt a feladatkört 
egészen nyugdíjazásáig végezte. Új lakóhelyén 
szinte rögtön bekapcsolódott a Honvédelmi Szö-
vetség munkájába, és ezáltal is rengeteg embert 
ismert meg a Répce parti kisvárosban. Kezdetek-
től fogva jellemezte az a barátságos, közvetlensé-
ge, ami most is sajátja.  
      1985-ben tanácstag lett, majd a 90-es rend-
szerváltáskor úgy érezte – és erre bíztatták is so-
kan -, hogy van keresnivalója a közéletben. Kép-
viselő lett az első testületben, és korelnökként a 
polgármester helyettese. Majd a ciklus végén úgy 
döntött megpróbálkozik a 
 polgármesteri szék elnyerésével is. Az akkor 
megválasztott, és jelenleg is hivatalban lévő pol-
gármesterrel, Dr. Németh Kálmánnal barátként, 
szinte együtt kampá-nyoltak. Amikor a választás, 
kevéssel ugyan, de nem neki hozott győzelmet, 
semmi törést nem eredményezett kettejük kap-
csolatában. Dr. Németh Kálmán alpolgármester-
évé választotta Varga Jenőt, amit a testületek 
egyhangúlag megszavaztak. Azóta már három-
szor volt választás, és Varga Jenőt mindig a leg-
magasabb szavazatszámmal választják újra a rép-
celakiak, és a képviselők az alpolgármesteri 
poszton.  
      Ő maga azt vallja, hogy természetéből adódik 
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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); 

A történet még 1999-ben kezdődött. Problémá-
im adódtak az egészségemmel, voltam kórház-
ban is. Amikor hazajöttem, az előírás szerint 
jelentkeztem háziorvosomnál. Megbeszéltük 
milyen gyógyszereket szedjek, mire vigyázzak, 
mikor és hova menjek ellenőrzésre, az ilyenkor 
szokásosakat. Amikor végeztünk egy kicsit fé-
lénken, de megkérdeztem: fogyaszthatok-e al-
koholt? (Hiába is tagadnám, nem arról voltam 
híres, hogy soha egy pohár italt nem ittam 
meg). Kérdésemre a főorvos úr (még máig is 
így emlékszem) a következőt mondta: sok vö-
rösbort igyak, és keveset mozogjak.  
Ezt jó hírnek tartottam. Nem mondom, hogy 
nem találtam furcsának, de aztán elgondolkoz-
tam. A vörösbor jótékony hatásáról (értágító, 
antioxidáns, infarktus megelőző) sokat halot-
tam, hogy keveset sétáljak, azt pedig úgy gon-
doltam a doktor úr mindenféle felesleges moz-
gástól óvni akar. Az orvostól jövet vettem egy 
üveg „Soproni kékfrankost”. Este vacsoránál 
elővettem. A feleségem csodálkozott, hisz egy-
általán nem szokás nálunk estebédet üveges 
bor társaságában elfogyasztani. Csak ünnepi 
alkalomkor. Igaz, hogy július révén a Márta 
névnap közeledett, de arra nem bort szoktam 
venni. Elmeséltem, hogy az orvos tanácsára 
vörösbort kell innom, és keveset mozoghatok. 
Az asszony furcsán nézett rám, halkan meg is 
kérdezte, hogy jól értettem-e, de aztán nem 
szólt egy szót sem. 
Másnap délelőtt csengett a telefonom, mond-
ták, hogy a feleségem keres az orvostól. Meg 
is ijedtem, mert munkahelyemen csak nagyon 
ritkán szokott felhívni, és most egyenesen az 
orvostól. Szerencsére semmi baj nem volt, 
csak gyógyszert íratni ment, illetve azért rossz 
hírt mondott. Közölte velem, hogy a főorvos 
úrtól megkérdezte, hogy mit tanácsolt, és félre-
értettem. Az ajánlás úgy hangzott el: nagyon 
sokat sétáljak, és kevés vörösbort igyak.  
Azóta megtartom a jó tanácsot, illetve annak 
az első részét. A másikat? Hogy kevés vörös-
bort igyak. Lehet, hogy azt is, mert pontosan 
arról nem volt szó, hogy mennyi a kevés. A 
katonaságnál volt egy tartalékos alhadnagy 
szakaszparancsnokom. Amikor csak egy liter 
vörösbort fogyasztott, akkor azt mondta, hogy 
ma keveset ittam. 
Vissza a sétához. Amit megtartottam. Mert ez 
a lényeg. Ha csak nagyon  nem sietek, gyalog 
megyek a hivatalba. A lakásomtól kb. 800 mé-
ter. Ebédre haza, vissza, majd újból haza az 
már 3,2 kilométer. Gyakran este is teszek egy 
kört. Néha az Arany János utcáig, néha a sport-
telepig, ritkábban a vasútállomásig, (az veszé-
lyes mert ott a Resti). 
Higgyék el jótékony hatású. Ha a fejem fáj, 
gyaloglás közben általában elmúlik. Ha a mun-
kahelyemre megyek ebben a 15 percben még 

újból rendezni tudom a gondolataimat, a napi 
feladatokat. De nekem nem ez a lényeg, ha-
nem, hogy sok emberrel találkozom, akik 
ilyenkor sokkal közvetlenebbek. Megállítanak, 
elmondják ügyes-bajos dolgaikat. Mert a hiva-
talba bejönni? Az egy kicsit macerás, talán 
máshogyan is kell öltözni – gondolhatják néhá-
nyan. 
Az esti séták. Azok a legértékesebbek. 
Először is találkozom néhány sétáló párral, 
vagy baráti társasággal. Akármilyen kicsi is 
Répcelak, egyik-másik általános iskolai és 
gimnáziumi osztálytársammal szinte csak eze-
ken az esti sétákon beszélgetünk (pedig már 
eltelt több mint 35 év).  
Az emberek ilyenkor sokkal közlékenyebbek 
is. Amit a közmeghallgatáson nem kérdeztek 
meg, (vagy el se jöttek), itt biztos megkérde-
zik. A fiatalok főleg beszédesebbek. A rendőr-
lámpáknál lévő padon, jó idő esetén mindig 
ülnek. Ott őnekik, mindig van véleményük, és 
érdeklődnek is. 
A múltkor egy középkorú házaspárral futottam 
össze. A hölgy a sajtgyárban dolgozik. Kerék-
párral jár, sokszor találkoztunk. Köszönésen 
kívül még soha nem beszéltem vele. Csak most 
az esti sétán.  
Emlékszem a 35-40 évvel ezelőtti Répcelakra. 
Vasárnap délután a falu tele volt sétáló embe-
rekkel, fiatalokkal, házaspárokkal, ünneplőbe 
öltőzve. Ünnep volt a vasárnap. Pedig akkor is 
volt gond, ezernyi probléma. Az állatokat is 
meg kellett etetni, (sokkal több volt, mint 
most), másnap a munkahelyen is helyt kellett 
állni. Napi, pénzügyi gondok akkor is adódtak 
a családok jó részénél. Igaz 30 tévécsatornát 
nem lehetett fogni, csak egyet (hétfőn pedig 
adásszünet), nem ismertük az internetet, a szá-
mítógépről csak tanultunk, a mobiltelefonról 
nem emlékszem, hogy gyermekkoromban hal-
lottam volna. Persze, egyik se baj, ha rendelke-
zésre áll.  
Csak valami elveszett. Akkoriban mintha az 
emberek közelebb lettek volna lélekben egy-
máshoz. Mintha jobban figyeltünk volna a má-
sikra. Ezek a séták erre is jók. Úgyhogy hálás 
vagyok a főorvos úrnak. Arra biztatom a rép-
celakiakat, esténként gyalogoljanak minél töb-
bet. (Hogyha a számtalan TV sorozat egyik-
egyik epizódját nem tudják megnézni, ne szo-
morkodjanak, láthatnak még eleget). Amennyi-
ben találkoznak velem, hozzák elő gondjaikat, 
mondják el véleményüket. Ha az hosszú lenne, 
és éppen a hivatal közelében találkoznánk, ak-
kor meg meghívom Önöket egy italra, (a szek-
rényemben néha azért akad). Mondjuk egy po-
hár vörösborra.                                    
                              Dr. Németh Kálmán 

 

BŐVÜ LHE T  A  FOGADÓÓRA  
( AVAGY  S É TÁ L J UNK  É S  B E S Z É LGE S S ÜNK  TÖB BE T )   
A  PO LGÁRME S TE R  NA P LÓ J Á BÓ L   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nézzen be hoz-

zánk –  

nem bánja meg! 

 

Vásárolhat,  

ajándékozhat,  

utazhat … 

pl. havi 6.200 Ft-

ért*. 

 

A kedvezményes 

hitel felső határa:  

2 millió Ft. 

 

Akciónk 2007.  

április 6-ig tart. 

 

Kis bank – nagy  

lehetőségek! 

 

Répcelak és Vidé-

ke 

Takarékszövetke-

zet 

Répcelak,  

Petőfi S. u. 50. 

tel: 95/588-666,  

588-667 

Fax: 95/588-668 

E-mail: 

repcelaktaksz@glo

bonet.hu 
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OEP  LAKOS SÁG I  TÁ J ÉKOZTATÓ  A  
V I Z I TD Í J RÓL  É S  A  KÓRHÁZ I  NAP ID Í J  
MEGF I ZETÉ S I  KÖTELEZETT SÉGRŐL  

13 .  évfolyam 1.  szám 

Alkalmanként 300 forintos vizitdíj fizetése 

mellett igénybe vehető szolgáltatások: 

� Háziorvosi ellátás 
� Fogászati ellátás 
� Járóbeteg-szakellátás 
� Járóbeteg-szakellátás keretében igénybe 

vett orvosi rehabilitációs ellátás 
 
Emelt összegű 600 forintos vizitdíjat kell 
alkalmanként fizetni : 
 

Amennyiben az ellátást a biztosított: 
� saját kezdeményezésére a háziorvosi 

rendelőn kívül veszi igénybe 
� saját kezdeményezésére nem annál a há-

ziorvosnál veszi igénybe, aki területi el-
látásra kötelezett, illetve akihez bejelent-
kezett 

� nem annál a járóbeteg-szakellátónál ve-
szi igénybe, mint ahová a beutalója szól 

� a beutalóval igénybevehető járóbeteg-

szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe 
 

Ha a biztosított ügyeleti ellátást vesz igény-

be és azt nem indokolja sürgős szükség a 

vizitdíj összege 1000 forint alkalmanként. 
 

Háziorvosi és járóbeteg-szakellátás igénybe-
vételénél külön-külön számolva és a befize-
tési bizonylatokat megtartva lehet igazol-
ni, hogy a biztosított adott naptári évben 
már 20-20 alkalommal vizitdíjat fizetett. 
A 20 alkalmat külön kell számolni a házi-
orvosi, (beleértve a fogorvosi), és a 
járóbeteg-szakellátások (beleértve a kere-
tében igénybevett rehabilitációs ellátások) 
esetében!  
Az adott ellátási formában a 21. alkalomtól 
fizetett vizitdíj összege visszaigényelhető a 
biztosított lakhelye szerint illetékes jegyző-
től. Nem lehet visszaigényelni az emelt ösz-
szegű vizitdíjat. 
 

Naponként 300 forintos kórházi napidíj 

mellett igénybe vehető szolgáltatások: 

� Orvosi beutalás alapján az aktív és kró-
nikus fekvőbeteg szakellátások ide értve 
a rehabilitációs fekvőbeteg szakellátást 
is 

 

Nem kell tovább fizetni, ha a biztosított 
adott naptári évben már 20 napi kórházi na-
pidíjat megfizetett 
 

Fontos, a számla illetve a nyugta tartalmaz-

za a biztosított nevét és TAJ számát. 
 

Vizitdíj illetve kórházi napidíj megfizetése 

nélkül igénybevehető ellátások: 
 

Alanyi jogon mentesülnek a 18 év alatti-
ak. 

Nem kell vizitdíjat fizetni a tartós orvosi ke-

zelés részét képező ellátásért 
Nem kell vizitdíjat vagy kórházi napidíjat fi-
zetni  
 

-  kötelező járványügyi intézkedés  

-  katasztrófa-egészségügyi ellátás, 

-  népegészségügyi célú, célzott szűrővizs-
gálat, 

-  terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás 
és gyermekágyas anya gondozása  

-  sürgősségi vagy kötelező gyógykezelés, 

-  ha az ellátás kórházi elhelyezésre, vagy a 
terhelt elmeállapotának pszichiátriai fek-
vőbeteg-gyógyintézetben történő megfi-
gyelésére irányuló, bírói döntés miatt 
szükséges 

-  az ellátás igénybevétele során a biztosított 
elhalálozott, 

-  a hajléktalanok ellátására szerződött házi-
orvosnál és az általa kiállított beutaló alap-
ján bármely más egészségügyi szolgáltató-
nál veszi igénybe. 

-  ha ugyanazon szolgáltatónál egy nap több 
járóbeteg-szakellátást vesz igénybe, a vi-
zitdíjat csak egyszer kell megfizetni. 

 

Nem kell vizitdíjat, kórházi napidíjat fizetni 

azokért az ellátásokért, melyek költsége nem 

az E. Alapot terheli. 
 

A vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt 

kell befizetni.  
 

Fekvőbeteg-szakellátás igénybevétele esetén a 

kórházi napidíjat a fekvőbeteg-gyógyin-

tézetből történő elbocsátáskor kell beszedni. 
Ez a szabály vonatkozik a nappali kórházi, az 
egynapos sebészeti és a kúraszerű ellátás 
igénybevételénél is. 
 

Sürgősségi ellátás esetén a vizitdíjat és a kór-
házi napidíjat az ellátás igénybevételét köve-
tően kell beszedni, amennyiben a sürgős szük-
ség nem állt fenn. 
 

Amennyiben a biztosított az ellátás igény-
bevételének megkezdésekor nem fizeti be a 
vizitdíjat az ellátás nem vehető az Egészség-
biztosítási Alap terhére igénybe. 
 

A befizetés módját a szolgáltató határozza 
meg és tájékoztatóját jól látható helyen 
kifüggeszti. 
 
 

Húsvéti kelt kalács  
tojással 

 
 

Hozzávalók:  
A tésztához: 1 csomag szá-
rított élesztő, 125 ml lan-
gyos tej, 80 g cukor, 500 g 
liszt, 2 db tojás, 1 csomag 
vaníliás cukor, 80 g sütő-
margarin, só. 
A mázhoz és a díszítéshez: 
2 tojássárgája,festett ke-
mény tojás, színes marci-
pántojás. 
 
Elkészítés:  
A szárított élesztőt a tejjel 
és 1 teáskanál cukorral csé-
szében elkeverjük, és lefed-
ve körülbelül 15 percig pi-
hentetjük. 
A lisztet tálba szitáljuk és 
mélyedést nyomunk a kö-
zepébe. Beleöntjük a felfut-
tatott élesztőt és a tojáso-
kat. A kisebb darabokra vá-
gott margarint a liszthalom 
szélére rakjuk, majd rá-
szórjuk a vaníliás cukrot és 
a sót. 
Az egészet kézzel sima, ru-
galmas tésztává gyúrjuk. A 
tésztát 3 egyforma része 
osztjuk, és mindegyiket kb. 
60 cm hosszú rúddá for-
mázzuk. 
A három rúdból copfot fo-
nunk, majd koszorúvá ala-
kítjuk. A két végét össze-
nyomjuk. A koszorút kizsí-
rozott sütőlemezre fektet-
jük, letakarjuk konyharu-
hával és kb. 20 percig ke-
lesztjük. 
A 200°C fokra felmelegített 
sütőben kb. 30 perc alatt 
aranysárgára sütjük a ko-
szorút. 20 perc sütés után 
megkenjük a simára kevert 
tojássárgájával, majd kész-
re sütjük. 
  
Végül kivesszük a sütőből 
és rácsra téve hagyjuk ki-
hűlni. A koszorút a festett 
és a marcipántojásokkal 
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EGÉ SZ SÉGE S  GYERMEKE INKÉRT  A LA P Í T VÁNY  
KÖZHA SZNÚ SÁG I  J E L ENTÉ S  A  2 0 0 6 .  ÉVRŐL  

SZABÓ  ZSOLT  

Szabó Zsolt, a FALCO KC kiválósá-
ga iskolánk tanulója volt 
 
Február 23-án részt vettünk a Falco 
Kaposvár elleni mérkőzésén Szom-
bathelyen. Nagyon jó meccs volt, 
és igazán szenzációsan éreztük 
magunkat.  Török Zoltán technikai 
vezető segített, hogy élőben lát-
hassunk egy NB. I -es derbit.  
 
Nagyon örültünk, hogy a mérkőzés 
után találkozhattunk Szabó Zsolttal, 
a Falco KC játékosával, és beszél-
gethettünk vele.   Nagy hatással 
volt ránk, és ígérjük, kitartóan fo-

gunk kosarazni, és szurkolni a játé-
kosoknak.  Egy ilyen 
jó meccs után nem is 
mondhatunk mást, 
mint hogy Hajrá, Zsol-
ti, Hajrá répcelaki is-
kolai kosarasok, hajrá 
becsületes sportolók!   
 
A Móra Ferenc Ált. és 
Műv. Iskolában a ko-
sárlabdát kedvelő di-
ákok nevében: 

 
Molnár Bernadett 8.c 

1. Számviteli beszámoló 
Az alapítvány 2005. december 31-i záró egyenle-
ge:                                                    750 512 Ft 
Bevételek összesen 2006-ban:      745 611 Ft 
Kiadások összesen 2006-ban:         574 628 Ft 
Záró egyenleg 2006. december 31-én: 
                                                         921 495 Ft                                              
Bevételek megoszlása: 
Répcelak Város Önkormányzatának támogatása:                                                      
60 000 Ft 
APEH SZJA 1%-ának jóváírása:    251 607 Ft 
Alapítványi estek- támogatás           265 709 Ft 
JUL-VIK - adománya                          10 000 Ft 
Répcelakért Egyesület – adománya 150 000 Ft 
Kamatjóváírás:                                     8 295 Ft 
Összesen:                                       745 611 Ft 
 
Kiadások 
Kiértékelési díjak, számlavezetés     1 873 Ft 
Támogatás – fejlesztő játékok, taneszközök 
                                                           42 835 Ft 
Úszásoktatás támogatása                  66 000 Ft 
Támogatás – tanulói bútorok /székek/ beszerzés                                                   
463 920 Ft               
Összesen:                                       574 628 Ft 
 
2. Az  alapítvány cél szerinti tevékenységére 
vonatkozó beszámoló 
Az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány 
célja, hogy ösztönözze az embereket, azok cso-
portjait, közösségeit, a jogi és nem jogi személye-
ket a répcelaki általános iskolában tanuló gyerme-
kek testi és lelki egészségének megőrzésére, tá-
mogassa az ezzel összefüggő kezdeményezése-
ket. 
2.1 A költségvetési támogatás felhasználása: 
Alapítványunk cél szerinti tevékenységei közül a 
kuratórium 2006-ban az egészségmegőrzés té-
májára helyezte a hangsúlyt. Az oktatás, neve-
lés, képességfejlesztés célterületre eszmei és 
anyagi támogatást adtunk 572 755 Ft értékben. 

Fejlesztő játékokat és taneszközöket vásároltunk, 
támogattuk a hátrányos helyzetű tanulók úszások-
tatását. Így alapítványunk a 2005. évi SZJA tá-
mogatást (267 576 Ft értékben) a tanulók 
egészséges életre való nevelésére fordította.              
2.2   Az Egészséges Gyermekeinkért Alapít-

vány ingó vagyonnal, ingatlannal nem ren-
delkezik.  

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 
pénzalapból, települési önkormányzatok társulá-
sától, kisebbségi települési önkormányzattól, 
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitől nem kapott támogatást. Alapítványunk 
Répcelak Város Önkormányzatától kapott 60 
000 Ft támogatást, melyet az előbb említett dol-
gokra fordítottuk 
2.3   A kuratórium tagjai az alapító okirat szerint 

díjazás nélkül látják el feladatukat. 
3. Az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány 
működéséről és a kuratórium tevékenységéről 
szóló beszámoló: 
Mint minden évben, így 2006-ban is elkészítettük 
alapítványunk közhasznúsági beszámolóját, me-
lyet elfogadása után ismertettünk a szülőkkel is. 
Közzétettük újságokban, a Répce tv-ben. Szülői 
körlevelekben és a Répce tv-ben kértük a lakos-
ságot támogassák alapítványunkat adójuk 1 %-
val. A februári szülői értekezleteken megköszön-
tük a támogatást. Alapítványunk céljainak megva-
lósulása érdekében sok ember közös összefogás-
sal tevékenykedett. Az alapítvánnyal kapcsolatos 
ügyintézést többségében Enginé Kozonits Mária 
és Verasztó János végezte. 
    A kuratórium köszönetét fejezi ki támogatói-
nak, mindenkinek, aki munkájával, anyagi tá-
mogatásával segítette céljaink megvalósítását. 

 

Verasztó János 
kuratóriumi elnök 

                      

Figyelem! 
Technikai okok miatt a 
Tartalomjegyzékben fel-
tüntetett Mészáros Henrik 
cikk e számból kimaradt. 
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KONTAKTU S  IDEGENNYELV  OKTATÁ S I  
KÖZALA P Í T VÁNY  –  KÖZHA SZNÚ SÁG I  J E L ENTÉ S  
A  2 0 0 6 .  ÉV I  TEVÉKENY SÉGRŐL  

 
 
A kihelyezett tago-
zatok növendékei-
vel együtt közös 
hangversenyt ad-
tak a művészeti is-
kolások 2007. már-
cius 22-én a helyi 
művelődési ház-
ban. 
 
 

Nyitó egyenleg 2006. 01.01-én          449 916 Ft 
Összes kiadás:                                   577 ezer Ft 
Összes bevétel:                                 128 ezer  Ft    
Ezen belül: 1 % szja-felajánlás:           76 124  Ft 
Önkormányzati támogatás Répcelak várostól:  
                                                              50 000 Ft 
Záró egyenleg 2006. december 28-án:        0  
Ft 
 

2006. évi főbb kiadások: 
Számítógépes hálózat kiépítése:         147 ezer Ft     
német és angol nyelvi módszertani anyagok a 
nyelvtanításhoz:                                    40 ezer Ft 
Nyelvoktató CD-k, DVK-k, könyvek:  

283  ezer Ft 
Fuvardíj:                                               32 ezer Ft 
Támogatás az iskolának:                       62 ezer Ft  
 

Az alapítvány központi költségvetési támogatás-
ban nem részesült, magánszemélytől pénzbeli 
felajánlás nem érkezett.   
A kuratórium tagjai: Kovács Krisztina, Nagyné 
Herczeg Judit, Prikler Judit, Silóczkiné Siba 
Zsuzsanna, Szoporyné Szabó Piroska. Feladatu-
kat díjazás nélkül látták el.  
 

Köszönet mindazoknak, akik 2006-ban illetve az 
alapítvány működésének 15 évében bármilyen 
módon segítették a Kontaktus közalapítvány mű-
ködését, tevékenységét. Településünk egy civil-
szervezete 2006. decemberében megszűnt. A fia-
talok nyelvtanulásának támogatása azonban to-
vábbra is feladat. Az önkormányzat határozata 
alapján más formában folytatódik az idegen 
nyelvtanulás ösztönzése, a feltételek javítása.  
                                                               
                                               
               Szoporyné Szabó Piroska 
               a kuratórium képviselője 

 (Adószám:  19246248 – 1 18)  
 

A 2006-os év nehéz éve volt az alapítvány-
nak. Dönteni kellett arról, hogy a megválto-
zott jogszabályi környezetben érdemes-e to-
vább működnie ennek a civil szervezetnek. 
 

A Közalapítvány céljai közül kiemelt figyel-
met fordítottunk az alábbiakra: 
-  a tanulók továbbtanulási esélyeinek javítása 
-  lehetőség teremtése nemzetközi kulturális és 
egyéb kapcsolatok kialakításához 
-  a nyelvoktatáshoz rendelkezésre álló forrá-
sok kiegészítése 

 

Az első cél eredményeként igazolásul szolgál, 
hogy  jelenleg a 9. évfolyamos tanulók közül 
többen emelt szintű idegen nyelvi képzésben 
vesznek részt különböző középiskolákban: 
Berzsenyi (Sopron), Kanizsai, Premontrei 
(Szombathely), Apor, Szent-Györgyi, Révai 
(Győr), Tinódi (Sárvár)… 
Az elmúlt évben két cél érdekében tartalékol-
tuk az alapítvány bevételét: 
-  a 2005/2006-os tanév végén a nyelvtanulás-
ban kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok-
nak  egy egynapos tanulmányi kirándulást 
szerveztünk Ausztriába, 
- bankoktól kapott használt gépekkel a nyelvi 
laborban 20 munkaállomásos  számítógép-
hálózatot építettünk ki.  
A nyelvoktatáshoz idegen nyelvű tankönyve-
ket, módszertani kiadványokat, CD-ket, DVD-
ket vásároltunk.  
Több csatornán (hirdetés: Vas Népe, 
RépceTV, iskolai honlap;  szóbeli tájékoztatás: 
szülői értekezlet, diákönkormányzati összejö-
vetel; önkormányzati beszámoló) keresztül tá-
jékoztattuk a nyilvánosságot cél szerinti tevé-
kenységünkről és az anyagi helyzetről. 
 

KODÁLY  EMLÉKHANGVERSENY  

 
 
Az éneklés és a muzsikálás előtt a  
közönséget kiállítás is várta.  
 
A szervezők a zenetanításban hasz-
nált Kodály-művek kottáit tették köz-
szemlére és a nagy zeneszerzőről, 
tudósról, iskolateremtő pedagógusról 
szóló sokféle könyvbe is belelapoz-
gathattak a látogatók. 



NYITOTT TÉR HÍREK: 
 

2007.  
március 29-én 
csütörtökön 18 

órától 
 

Találkozás 
mestereinkkel és 
táncház címmel  

népzenei-néptáncos 
est  

a Művelődési Házban. 
 

Az első alkalom, hogy 
a néptáncmozgalom 

meghatározó 
személyisége látogat 
városunkba, és nem 
filmen láthatjuk, 
hanem személyes 

találkozón 
köszönthetjük. 

 

Vendégünk  
Lőrincz Lajos 
táncfolklorista  

Korondról  
és a  

Boglya együttes. 
 

Táncélet a Sóvidéken 
a beszélgetés témája, 
melyet Lajos bácsi 

irányításával táncház 

követ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Répcelaki 
Szabadegyetem 

sorozatban 
 

2007.  
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„A város nemcsak épület. A város nem-

csak utca és tér. A város nemcsak em-

berek. 

     A város valami más. A város lélek. A 

város szellemiség. 

     A lelket az ember leheli belé. 

     A szellemiséget az eleven múlt, a pezs-

gő jelen és a megálmodott, megvalósu-

ló jövő árasztja. 

     Mindezek nélkül az épület, az utca, a 

tér nem város, csak emberek ideiglenes  

szálláshelye.”   Dr. Pusztay János 

 
Dr. Pusztay János fenti gondolata körvo-
nalazza legtisztábban szándékunkat és cé-
lunkat: szellemiséget, lelket, a szó eredeti 
értelmében kultúrát teremteni és adni vá-
rosunk, vonzáskörzetünk, kistérségünk la-
kóinak.  Minden törekvésünk erre irányul: 
a közösség megszólítására, kulturális él-
ményeinek gazdagítására, a közös befoga-
dás örömének kialakítására. Hiszünk ab-
ban, hogy a mai bezárkózó világunkban 
szükség van az értékek, a másság, a kü-
lönleges látásmód közvetítésére. Hiszünk 
abban is, hogy ezt a művészethez és a tu-
dományhoz méltón tesszük. 
 
A 2001. évi alakulásunkkor Répcelak vá-
ros és kistérsége képzőművészeti, irodal-
mi és komolyzenei rendezvényeinek szí-
nesítését, a kínálat bővítését tűztük ki cé-
lul.  
 
Tevékenységi körünk 2004. évben az 
Ümmögő Együttes társulásával kibővült a 
népzene, a néptánc hagyományainak ápo-
lásával, a népi kultúra közvetítésével, a  
LAKI KALINKÓ Népzene-Néptánc Fesz-
tivál szervezésével. 
 
Ezt követően 2006. évtől ismét új arculat-
tal bővítettük programjainkat. Elindítottuk 
a Répcelaki Szabadegyetem, a hétköznapi 
tudomány és művészet előadássorozatot.  
 
Örvendetes, hogy a tevékenység bővülése 
mellett taglétszámunk is nőtt. A 16 fő ala-
pító taggal szemben jelenleg 24 tagja van 
Egyesületünknek. Emellett a pártoló tagok 
száma mintegy 10 fő. 

 
Az eltelt 5 év munkája rendezvényeink 

színvonalában és sokszínűségében mér-
hető.  
 
Elmondhatjuk, hogy programjaink ma 
már nemcsak városunkban, hanem a ré-
gióban, a megyében is ismertek. Meg-
tisztelő, hogy rendezvényeinken orszá-
gos hírű előadók, művészek, tanárok 
vesznek részt, és működnek közre. A 
műsorok szervezése kapcsán kiváló kap-
csolatot ápolunk a Szombathelyi Képtár-
ral, a Berzsenyi Dániel Főiskolával, a 
Megyei Művelődési Központtal. 
 
Az évente tartott 20-22 rendezvényt si-
keres pályázataink révén, és Répcelak 
város képviselő-testülete, valamint ado-
mányozóink által nyújtott anyagi támo-
gatás és bíztatás révén tudtuk megvaló-
sítani, melyért ez alkalommal is köszö-
netünket fejezzük ki. 
Külön köszönet illeti a Művészeti Iskola 
tanárait és tanulóit is a rendezvényeink 
megnyitóin történő értékes szereplésü-
kért. 
 
Tevékenységünk fejlődésében fontos 
szerepet játszott az, hogy a Nyitott Tér 
Egyesület tagjai  mindenkor segítették, 
támogatták céljaink megvalósítását, ter-
mészetesen ki – ki a saját lehetőségei 
alapján. Az 5 év során egy jó kis csapat 
kovácsolódott itt össze, akikre a munka 
során lehet számítani. Tudunk építeni 
tudásukra, segítőkészségükre, támogatá-
sukra. 
A továbbiakban is várjuk tagjaink sorá-
ba a kultúra iránt nyitott, a tevékenysé-
günket segítő, vagy anyagilag támogató 
személyeket. 
 
Az eltelt 5 év tapasztalataira, kapcsolat- 
rendszerére és eredményeire alapozva, 
bizakodó szívvel nézünk a jövőbe. Bí-
zunk abban, hogy egyre többen látogat-
ják és támogatják rendezvényeinket, és 
ezáltal a művészetek és a tudomány vi-
lágát sikerül közelebb hozni Önökhöz. 
 

Nagy Ferencné 
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nyékoljuk, ami a szél párolgásfokozó 
hatását is mérsékli. 

• Július végétől már ne műtrágyázzunk. 
• Az örökzöldeket az ősz folyamán, illetve 

télen fagymentes időben öntözzük. Az 
őszi alapos beöntözéssel megelőzhetjük 
a talaj átfagyását. 

• Az edényes örökzöldek edényét több ré-
tegben csomagoljuk be hullámpapírral 
vagy buborékfóliával, hogy mérsékeljük 
a kis mennyiségű közeg nagy napi 
hőingását, ami megszaggatja a gyökere-
ket. Az edényes növények őszi-téli öntö-
zésére fokozottabban figyeljünk oda, 
különösen akkor, ha fedett teraszon 
vagy erkélyen vannak, ahol nem jutnak 
természetes csapadékhoz. 

A tuja érzékeny a kutyavizeletre is, ami-
nek hatására az alsóbb régióban csupán az 
egyik oldalon “ég ki” a lombozat. Ebben az 
esetben el kell döntenünk, hogy a kutya 
vagy a tuja maradjon a kertben. 

A téli útsózás kétféleképpen károsíthatja 
a növény: az utakról felverődő, tömény sólé 
közvetlenül perzseli le a lombot, míg a ta-
lajban felhalmozódó só a gyökereken ke-
resztül a vízzel jut a növénybe, és elsőként 
a növekedési pontokon, tavasszal okoz bar-
nulást. 

Gyakran fordul elő a tujánál vas-klorózis, 
ami túlzottan meszes talajon következhet 
be, vagy akkor, ha a bőséges öntözés mel-
lett nem adunk elegendő tápanyagot 
(szerves trágyát, vagy mikroelemeket is tar-
talmazó műtrágyát) a növénynek. A vas-
klorózis jellemző tünete, hogy a levélerek 
zöldek maradnak, míg a levél többi része 
sárgul, barnul. A vashiányt vasat tartalma-
zó lombtrágya alkalmazásával szüntethet-
jük meg a leghatékonyabban. 

Gyakran a nem megfelelően kijuttatott, 
vagy túlságosan nagy adagban adott totális 
gyomirtó szerek is okozhatnak barnulást a 
tujákon. A kár mértéke lehet csupán né-
hány tűlevél torzulása, vagy teljes hajtások 
lombvesztése, gyors elhalása. A gyomirtó 
szer által okozott károsodást befolyásolja a 
készítmény típusa, adagja, a hőmérséklet 
és a szélviszonyok. 

Ritkán, de előfordulhat, hogy a késő tava-
szi fagy károsítja az újonnan kihajtó része-
ket. Az elfagyott ágrészek eltávolítása 
ugyan torzítja a növény szabályos alakját, 
ezért az egészséges részeken is szükség le-
het némi alakító met-szésre. 
 
Tuják és borókák gyakoribb károsítói 
Amikor már minden lehetséges, nem kárte-
vő eredetű okot számba vettünk, akkor fog-
junk hozzá a tünetek alapos, szükség esetén 
nagyítóval történő megvizsgálásához. 

A pikkelylevelű örökzöldek (tuják, hamis-
ciprusok) legismertebb kártevője a tujafúró 

A tuja pikkelyleveleinek barnulása gyakori 
jelenség a kertekben. Az esetek többségé-
ben azonban nem kártevő vagy kórokozó 
okozza a bajt. 

Az őszi lombhullás természetes jelenség a 
pikkelylevelű örökzöldek (tuja, hamiscip-
rus, hibridciprus) esetében is, ami a növé-
nyek belső felében, az idősebb, árnyékol-
tabb részeken fokozottabban mutatkozik. 
Mivel a tuják és a hozzá hasonló örökzöl-
dek pikkelyszerű levelei szorosan tapadnak 
a hajtásra, ezért ilyenkor az egész hajtás le-
szárad, nemcsak a levél, ezért ezeknél a nö-
vényeknél a természetes lombhullás látvá-
nyosabb, és sokszor ijesztőbb. Hosszú, eny-
he ősz és tél után a tavaszi hónapokban fo-
kozottabb lombhullásra számíthatunk. 

Környezeti károk 

A természetes lombhullást bizonyos 
környezeti és élettani stresszhatások is 
felgyorsíthatják. A tujánál a leggyako-
ribb problémát a kiszáradás okozza. Se-
kélyen gyökeresedő, víz- és páraigényes 
növény, ezért folyamatosan öntözni kell, 
még a téli hónapokban is. A kiszáradás 
jelei a kezdetben sárguló, majd halvány 
barnára színeződő levelek, ami a csúcsi 
részeken kezdődik, majd fokozatosan az 
alsóbb részekre is átterjed, és a növény 
külső felétől befelé halad. A tuját nem 
szabad kötött talajra ültetni vagy körbe-
betonozni. A talaj kiszáradását szerves 
anyagokkal történő talajtakarással 
(mulcso-zással) akadályozhatjuk meg. 
Télen a napégés és a fagy is okozhat bar-
nulásos tüneteket. Amennyiben kora ta-
vasszal észlelünk elszíneződést, akkor az 

egészen biztosan a tél hatása, különösen a 
nem a mi éghajlatunkra való, fagyérzékeny 
fajtákon, vagy fagyzugos helyeken. A nap-
égés gyakran csak a növény déli, dél-
nyugati oldalán mutatkozik, ahol az ágvé-
gek barnulnak. A szélsőségesen meleg ok-
tóber-novemberi időjárásban előfordul, 
hogy az örökzöld hajtások nem készültek 
fel a télre, nem fásodtak meg eléggé. 
Ugyanez következik be, ha ősszel nitrogént 
adunk a növényeknek, serkentve ezzel a 
hajtások további növekedését. 
Hogyan előzhetjük meg a téli károkat? 
• A mi éghajlatunkra alkalmas, hazai ter-

mesztésű örökzöldeket ültessünk. 
• Az örökzöldeket lehetőleg ne ültessük 

fehér fal mellé, ami télen visszaveri, így 
felerősíti a napsugárzást. Kerüljük a 
fagyzugos helyeket. 

• A tűlevelű örökzöldeket inkább tavasz-
szal ültessük el. 

• A fiatal növények déli és nyugati oldalát 
télen kettős rétegű rachel-hálóval ár-

M ITŐL  BARNUL  A  TUJA?  
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aranymoly. A hajtáscsúcs közelében lera-
kott tojásokból kikelő, néhány milliméte-
res hernyók július végétől berágják magu-
kat a hajtások belsejébe, ahol aknaszerű 
járatot készítenek. A tuja, hamisciprus és 
boróka hajtásvégei elszáradnak, felületü-
kön helyenként lyukak láthatók, amiknek 
a belseje üreges, ellenfényben áttetsző és 
ürüklékszemcséket tartalmaz. Ezen tüne-
tek alapján a kiszáradás, a tápanyaghiány 
és a fagy által okozott elváltozások jól el-
különíthetők a molylárvák kártételétől. A 
védekezés legcélravezetőbb módja a sö-
vényként ültetett növények rendszeres 
nyírása, illetve általánosságban a károsí-
tott vagy fertőzésgyanús, elszíneződő haj-
tások legkésőbb május közepéig történő 
eltávolítása és megsemmisítése. Vegyi vé-
dekezésre a nyár második felében kerülhet 
sor, lehetőleg akkor, amikor a tojásból ki-
kelt lárvák még nem rágták be magukat a 
hajtások belsejébe. Indokolt esetben, kizá-
rólag erős fertőzéskor permetezésre az 
Actara 25 WG mint szabadforgalmú ké-
szítmény jöhet szóba. A kezeléseket június 
és július közepén érdemes végezni. 

A pajzstetveknek 3-6 mm nagyságú, tek-
nő alakú, barna pajzsuk van. Szívogatásuk 
következtében a hajtások torzulnak, sár-
gulnak, súlyosabb esetben elhalnak, illetve 
ragacsos mézharmat jelenik meg a felüle-
tükön. Védekezésre április közepéig van 
lehetőség, amíg az áttelelő lárvák pajzsa 
nem alakult még ki. Ezt követően már csak 
a nyár második felében, kb. július végén 
lehet hatékonyan védekezni, amikor a lár-
vák rajzása megindul. A növényvédő sze-
rek közül nyugalmi időszakban a Vektafid 
A, július második felében pedig az Actara 
25 WG használható. 

A tuja és a tiszafa mellett a borókát és a 
hamisciprust is károsíthatja a boróka-
pajzstetű. A növényeken 1-2 mm nagyságú, 
fehér pajzsok láthatók (gyakran tömege-
sen), ennek védelmében szívogat a kárte-

SZÜLETÉS                     SZÜLETÉS                     SZÜLETÉS                     SZÜLETÉS                      

Akiknek örülünk: 
 

Horváth Zsófia Klára 
Hencsei Noémi és Horváth Sándor lánya 

 

Őri Adél 
Bogdányi Judt és Őri László lánya 

 

Kövesi Gábor 
Nagy Nóra és Kövesi Gábor fia 

 

Papp Zsolt 
Pozsgai Friderika Zsuzsanna és Papp Zsolt fia 

 
Marsits Áron 

Maráczi Mónika és Marsits Péter fia 
 
 

HALÁLOZÁS HALÁLOZÁS HALÁLOZÁS HALÁLOZÁS     
                                             

Akiktől búcsuzunk 
 
 

 
 

Balogh Lajosné 
Gats Zoltán 
Giczi József 
Hóbor Imre 

Hosszú Jenőné 
Mezei István 

Siba Mihály Lászlóné 

vő. A károsítás következménye száradás és 
lombvesztés. Az erősen fertőzött növénye-
ket vagy azok részeit érdemesebb megsem-
misíteni, mielőtt a kártevő tovább terjedne 
róluk. Gyengébb károsítás esetén a pajzs-
tetvek elleni szerek használhatók: nyugal-
mi időszakban Vektafid A, illetve június-
júliusban a rajzó lárvák gyérítésére a 
feészívódó készítmények.  

A tuják közül elsősorban az óriás (Thuja 
plicata) és a nyugati tuját (Thuja 
occidentalis) fertőzheti  meg a 
didimaszcellás betegség kórokozója. Kez-
detben egy-egy pikkelylevél sárgulása fi-
gyelhető meg az alsó hajtásokon, majd fo-
kozatosan hajtássárgulás jelentkezik, és 
apró, fekete, 1-2 mm-es, ovális termőtes-
tek jelennek meg a leveleken. Ezeket a fer-
tőzött hajtásokat legkésőbb májusig el kell 
távolítani, és meg kell semmisíteni. A kór-
okozó fellépésére elsősorban csapadékos 
években lehet számítani. Ilyenkor többször 
megismételt, gombaölő szeres permetezés-
re is szükség lehet az év folyamán.  

A tuján kívül a borókát és a hamiscip-
rust is megtámadhatja a kabatínás beteg-
ség kórokozója. Ez esetben a hajtáscsúcsok 
kifakulnak, majd elhalnak. A pikkelyleve-
leken tizedmilliméter nagyságú fekete fol-
tok jelennek meg, a fertőzött hajtások ala-
pi részén a szár belseje elbarnul. A fertő-
zött részek időben történő eltávolítása itt 
is alapvető fontosságú. Május közepétől a 
nyár elején, főleg csapadékos (párás, me-
leg) időben néhány permetezés szükséges-
sé válhat. Az említett két betegség ellen al-
kalmazható a Topsin-M 70 WP- és 
Polyram DF.  
Mind a mechanikai, mind pedig a kémiai 
védekezést a szomszédokkal összehangol-
tan kell végezni, mert csak így várható ki-
elégítő eredmény. A tuják gombás betegsé-
gei sokszor csak másodlagosan jelentkez-
nek a nem megfelelő kondícióban tartott, 
gyenge növényeken. Éppen ezért a kémiai 

    
 

 

Könyvsikerlista a  
városi könyvtárban 

                            
 
1. Albert Gy.: Miért pont 
ők? 
2. Méhes Gy.: Gina 
3. Méhes Gy.: Szép sze-
relmek krónikája 
4. Albert Gy. : Miért pont 
én? 
5. Hoffmann : Afrikai sze-
retők 
6. Hoffmann : Visszatérés 
Afrikába 
7. Golden : Egy gésa em-
lékiratai 
8. Moldova: Kádár János 
9. Barnden: A hímzés bib-
liája 
10. Mindennapi tárgyak, 
nem mindennapi szerep-
ben ANYAKÖNYVI  HÍREK  
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RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

RÉPCELAK  
FÖLDRENGÉSKOCKÁZATA  
2007. március 3-án este, helyi idõ szerint 
21:35-kor kisebb földrengés keletkezett 
Nyugat-Magyarországon, Répcelak környé-
kén, melynek magnitúdója 2,9 volt a 
Richter-skálán. A talajmozgást az epicent-
rum környékén a lakosság is érzékelte 
(Répcelak, Bükfürdõ), károkról nem érke-
zett jelentés. 

A Pannon-medence területe mérsékelten 
földrengéses, ahol a jelenlegi mérõhálózat 
évente 100-150 kisebb földrengést jelez. 
Ezek közül átlagosan öt-hat rengés olyan 
méretû (2.5-3.0 magnitúdójú), mely az epi-
centrum környékén már jól érezhetõ, de ká-
rokat még nem okoz. A XIX. század 
közepétõl napjainkig terjedõ idõszak föld-
rengéseinek gyakorisága alapján Magyaror-
szág területén jelentõsebb károkat okozó 
rengésre 15-20 évenként, míg erõs, nagyon 
nagy károkat okozó, 5.5-6.0 magnitúdójú 
földrengésre 40-50 éves intervallumban kell 
számítani. 

A földrengéskockázat meghatározása an-
nak kiszámítását jelenti, hogy valamely te-
rületen megadott méretû talajrázkódás 
adott idõszak alatt milyen valószínûséggel 
várható.  

A földrengéskockázat meghatározás ered-
ménye a veszélyeztetettségi görbe, mely a 
talaj gyorsulás értékek elõfordulási 
valószínûségét (éves gyakoriságát) adja 
meg.  
 
Egy adott valószínûség mellett számított 

különbözõ periódusú (frekvenciájú) rezgések 
elõfordulási valószínûsége pedig a veszé-
lyeztetettségi válaszspektrum, mely a 
földrengésbiztos tervezés alapját képezi. 
 
Répcelak területén 50 év alatt 10% meg-
haladási valószínûséggel (475 évente egy-
szer) 0.91 m/s2 földrengésbõl származó 
vízszintes gyorsulás várható.  
 

Gyakran feltett kérdések 
 
Elõrejelezhetõk-e a földrengések? 
Bár szerte a világon sok kutató dolgozik a 
megbízható elõrejelzés megvalósításán, ed-
dig nem történt áttörés ezen a területen és 
egyre valószínûbbnek látszik, hogy ez a 
közeljövõben sem fog teljesen megoldódni. 
… A tudomány mai állása szerint legfeljebb 
azt tudjuk megbecsülni, hogy egy bizonyos 
idõszakban milyen valószínûséggel fog egy 
adott méretû rengés kipattanni a vizsgált te-
rületen. 
 
Mennyi ideig érezhetõ egy földrengés? 
Néhány tíz másodpercig, de egy-két percnél 
mindenképpen rövidebb ideig. 
 
Tényleg növekedett a földrengések száma 
az utóbbi években? 
Nem, a statisztikák ennek ellenkezõjét bizo-
nyítják. Ennek az érzésnek a kialakulásában 
valószínûleg közrejátszik napjaink informáci-
ós forradalma, azaz jóval több tudósítás jut el 
hozzánk távoli országok romboló rengéseirõl, 
mint néhány évtizeddel ezelõtt. 
 
Forrás: GeoRisk Földrengéskutató Intézet 
Bővebben lásd: http://www.georisk.hu cím 

MOZILÁZ  

FILMKLUB 

(Művelődési Ház, 
minden hónap utolsó 

szombatján) 

Március 31. 
17:00 

 

ÜTKÖZÉSEK 
 

Azt hiszed ismered önmagad? 
Egy brentwoodi háziasszony 
és férje, az államügyész. Egy 
perzsa boltos. Két rendőrnyo-
mozó. Egy színes bőrű film-
rendező és felesége. Egy mexi-
kói lakatos. Két autótolvaj. 
Egy újonc zsaru. Egy közép-
korú koreai házaspár... Mind 
Los Angelesben élnek, és az 
elkövetkező 36 óra során sor-
suk elkerülhetetlenül ütközik 
egymással...  
A látszólag békés felszín alatt 
iszonyatos erejű indulatok rej-
lenek. Megrázó erejű, érzel-
mekkel teli film, mely a szívre 
és az agyra is egyaránt hat, és 
nem enged menekülni.  
 

A 2006-os Oscar díj legjobb 

film kategória győztese.  
 

16 éven aluliak számára nem 
ajánlott! 

 

Rendezte: Paul Higgis 

Szereplők: Matt Dillon 

Sandra Bullock 

Brendan Fraser 

Ryan Phillippe 

Terrenc 

Howard 

Jenniffer 

Esposito 

William 

Fichtner 

 

 

Mi kell     egy jó    Filmklubhoz? 

Először is kell hozzá egy értékes, mondanivaló-

val rendelkező, vagy épp közönségbarát, neta-

lántán nagy vitákat kiváltó film. Aztán nem árt, 

ha ott van maga a közönség, és velük együtt a jó 

hangulat, és néhány gondolat, esetleg némi rág-

csálnivaló.  

Ezentúl hónapról-hónapra vetítünk egy-egy fil-

met, ami után lehetőség van az alkotás által fel-

vetett témák és kérdések megvitatására, gondo-

latcserére.  

   

 

 

A Filmklub egy olyan program tehát, amely 

♥ ingyenes moziélményt nyújt, 

♥ jó lehetőséget kínál kapcsolatok építésére, 

barátságok kialakulásához, 

♥ kellemes időtöltést nyújt, 

♥ fórumot ad, ahol megoszthatod kérdései-

det, gondolatodat 

           és amiről már csak Te hiányzol! 

 

Boros Ferenc 
klubvezető 

MOZILÁZ  F ILMKLUB  


