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Március vége felé járunk, de az idén
ú5, túnik, mintha a té1 itt lelejtette vo1,
na magát, és szeretne velúnk maradni.

Na$,.on vár.luk már, hog, a rigók, ci-
negek ébresztót íúj.lanak, váquk a bok-
rok, Íák rúgreinek kipattanását, a me-
zők, erdók rétek kizöldülését, ho5l ki-
bomoljanak a füzek selymes barkái.

Vágrunk az igazi, tavaszi napsugár-
ra, hog, kimehessünk végre a szabad-
ba, sótalhassunk, kirándulhassunk a
természetben.

Mrndezen bevezetó után szeretném
Olvasoinknak íelidézni, ho$, a régi em_
berek milyen módon gazd,agitoLták, szi-
nesítették, tették szebbé éietüket még a
szürke téli napokon is, és köszöntötték
a tavaszt. Számos ha$zomány mesél az
akkori emberek szokásairól.

A íarsang idószakahoz több szokás
fúződik. A vidámság, a mulatozás, a
báiok, lakodalmak ideje. Ide kapcsolód-
nak a különboző,,alakoskodások'',
eg,,es vidékeken a busójárás és a rönk-
húzás szokása húsha5ró kedden. Ham-
vazószerdával kezdódik a naryböjti idő-
szak, mely 40 napig, húsvétig tart. Erre
az idószakra tehetők olyan népszoká-
sok, melyek a mi vidékünkön nem vol-
tak honosak, Ilyen volt a Gergely kö-
szöntó. Elsósorban iskolákhoz fűződ,ött.
Régen, amikor még nem voltkötelező az
iskolába járás, nem volt tankötelezett-
ség, akkor a tanitók által kijelölt fiúkjárták az egész falut. Mondókákkal,
énekekkel próbáltak diákokat, tanítvá-
nyokat szerezni. Amelyik házban nem
volt iskolás korú $lermek, pénzt, ado_
mányt kértek az iskola számára.

Amikor Jézus utolsó útján es/ sza-
márháton bevonult Jeruzsálembe, a
nép örömmel fogadta. Pálmaágakat és
virágokat hintettek elé. Innen ered a vi-
rágvasárnap einevezés. Némely vidéken
szokás volt ezen a napon a Kiszehajtás.
Szalmabábot öltöztettek fel. I(isze, kiszi,
kicerice néwel i]lették. A kiszebábu ma-
gát a bójtöt, a téli hicleget szimbolizálta,
kiha.ltása pedig a bójt ör.ömteli kiuzéset,
a hidegtól, betegsegektrll való megsza-
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badulást jelkepezte, Ezt a bábot hord-
ták végig a falun ,,ráolvasó'' mondóká-
zás, éneklés kőzben va!§, a folvóba
dobták, va5r eleget t "k,Kedves szokás voit a zóldág;árás is,
A lányok húsvét vasárnapjának dél-
utánján e5lmás kezét fr:gva sorbaálltak
a íalu közepén. A sor végén volt a zöld-
ágbo1 font kapu, ami alatt a sor enekel-
ve átvonult, ígv mentek a falun vegig.

Húsvét hétíót regen vízbevetó va5l
vízbehányo hrt[onrk ,s nevezLek, Egy,ás
helyeken a legénl.ek patakba, |olvába
mártották, meglürdetrek a ]ányákat
Másutt a kutnáI hrclcg vizze) önlözLek
meg óket. Ha.jdanán a locsolás a lá-
nyok szépseg-és egészségvarázslása
volt. A nephrre szerint. akit ilyenkor
meglocsoltak, az egész évben nem her-
vadt el, nem lett beteg.

A tavaszi ünnepkör szep) s e5.ben
utolsó ünnepe a Pűnkösd. A pünköscli
király és királyné váiasztás Európa-
szerte eiterjedt szokás volt. Istentiszte-
let után a falu apraja-r.ragrja kilodult a
mezőre. A legü5,esebb es legobbar-r lo-
vagló legenyt választották meg pünkös-
di királynak. Meg is koronázták, virá-
gokból és szomorúlírz ágakbol keszült
koronával. Pünkösd nap3án szokás volt
a pünkösdi kiráiynó-.1árás. 8-10-12
éves kislányok házról-házra jártak és
mondták, énekeltek el jókívánságaikat
a haz népére.

E szokások közül számos már íele-
désbe merült, azonban sok, szép nép-
múvészeti alkotás szr,iletett hozzáluk
kapcsolódva.

Álljon itt befejezósül e$r népi mon-
dóka, amely a kiszehajtás szokásához
fúződtk

Eg a kisze lánggal ég
bodor lústje íelszáll,

tavaszodik, kék az ég
meleg a napsugár.
Mire fúst3e eloszlik

a hicleg köd szétfoszlik
egészen kitavaszodik,

Horvátl-r Csabáne
óvod r 
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12. évfolvam 1. szám

pichlerné

kondro kotolin:

Tovoszi ébredés

Odalenn a mélyben
volomi koppon.

Fülelek, s o szívem
hevesebben dobbon.

Tóvoli sötétben
fényes szikro lobbon.

Tolpom alatt, egy
szóraz ó9 roppon.

Hirtelen zúgni kezd
az egész erdő.

Tűzbe borul tőle
a gomolygó f elhő.
Vöröslő ég aljőn
búcsúzik o tél.

Tovoszt kerget felém
akeleti szél.

OxKoRMÁxyZATI HínE,K

2006. Évr rölrsÉcverÉs
Répcelak város képviselő-testülete
február 14-én elfogadta a 2006. évi
költségvetést. Köszönhető a komoly
előkészítő munkának. A Pénzügyi Bi-
zottság javaslatára végül is egyhan-
gú döntés született. Dr. Németh Kál-
mán polgármester a közmeghallgatá-
son is kiemelte, hogy hitel nélkül
(ezt kevés város mondhatja el) gaz-
dálkodunk, és a leköszönő testület
mintegy 50 millió Ft tartalékkal
(gázkötvény, pénzmaradvány) fogja
átadni az új testületnek a város ve-
zetését.

A költségvetés főbb számai

Bevételek (E. Ft)
L intézményi működési bevételek

50.387
II. Önkormányzat sajátos bevéte|ei

320.959

iII. Felhalmozás és tőke jellegű be-
vételek 16,7o7
IV. Állami támogatás 23B.5B8
V, Ertékpapírok, támogatási kölcsö-
nök visszatérülése
Bevétel összesen:

Kiadások (E. Ft)
I. Intézmények működése

Ebből:

158.700
784.747

489.d16

1. Polgármesteri Hivatalnál néhány
téte| 762,557
Körjegyzőség 72.494
Önkormányzatiigazgatás 29,7t3
Fogorvosi szolgálat t0,4L7
KöZVilágítáS 6.600
2. Bölcsőde és Idősek Klubja

26.736
3. Művelődési Otthon és Könyvtár

34.01B
4. Mőra Ferenc Általános és Művé-
szeti Iskola 208.BB8
5. Napközi Otthonos Óvoda 57,417
II. Támogatások, működési célra át-
adott pénzeszközök 32,228
III. Felhalmozási kiadások (beruhá-
záso,k, felújítások) 153.B17
IV. Altalános és céltarralék 109.0B0
Kiadás összesen: 7B4,74t

GRATULÁLUNK!

Simon Sándorné a Móra Ferenc Álta-
lános Iskola volt testnevelő tanára
több évtizedes kiemelkedő munkája
elismeréséért Vas megyei önkor-
mányzat által adományozott ,,Vas
Megye Önkormányzata Szolgálatáért
Sport Tagozata" kitüntetést kapott.
Az elismerést Markó Péter a Vas Me-
gyei Közgyűlés elnöke adta át a
Jánosházán rendezett megyei, már-
cius 15-i ünnepségen. Köszönjük az
iskolás gyermekek érdekében kifej-
tett tevékenységet, és jó egészséget
kívánunk.

örszönösÉnr EMELKEDETT Az
ú:szü lörrE K TÁM oGATÁsA

Répcelak Város Önkormányzata
20O5-ben minden újszülött gyermek
szüleinek 6.000 Ft-os támogatást
adott. A képviselő-testület döntése
értelmében 2006. ja n uá r 1-től
30.000 Ft a támogatás összege,
mé9pedig olyan megosztásban, hogy
a gyermek születéskor 10,000 Ft,
második és harmadik évben pedig
karácsonykor további 10.0O0-
10.000 Ft. Az összeg vásárlási utal-
ványként kerül kiadásra.

LOMTALANÍTÁS

Az előzőleg közölt időpont változik,
Az új dátum 2006. május 6.
(szombat). A szemétszállító edénybe
el. nem helyezhető háztartási hulla-
dékot reggel 7 órára kérjük kirakni.

A KANCELLÁRIAMINISZTER A
86-os róÚrral KAPCSoLATBAN
ú:góL RÉpcELAKoN
(Ősszel Vátnál indul az építkezés)

2005. októberében Kiss Péter kan-
celláriaminiszter a B6-os elkerülő út
építésével kapcsolatban városunkban
találkozott hét érintett település
(Vámoscsalád, Vasege rszeg l Hegyfa-
lu, Pósfa, Szeleste, Vát, Répcelak)
polgármesterével. Akkor í9éretet
tett, hogy márciusban újból áttekin-
tik az addig megtett intézkedéseket.
A találkozóra március 9-én került
sor, ahová meghívást kaptak az
érintett települések polgármesterei,

Ebből:
Iparűzési adó
Építményadó
Gépjárműadó

197.000
38.675
27.5o0



Répcelaki Hírmondó

és képviselő-testületi tagok is. Itt je-
lentette be Vörös Árpád a Magyar
Közút KHT Vas Megyei xirendeltié-
gének osztályvezetője, hogy még az
idén ősszel megkezdődik Vátnál a
B6-os út elkerülő szakaszának építé-
se,

HAT TÉMÁBAN PÁLYÁZUIVX

igyekszünk kihasználni a kormány
által meghirdetett pályázati lehető]
ségeket,
Több tízmillió forint állami pénzt kí-
vánunk elnyerni, amely a tervezett
beru házások 50-7 O o/o- a.

Pályázatokat az alábbiakra adtuk be:
1. Utfelújítás Avar - Bartók utca
2. Utfelújítás Honvéd utca
3. Jérdafelújítás Vörösmarty utca
4, Ovoda épületének felújítása
5. Ady Endre utcai kerékpárút épí-

tés
6, Iskola műfüves pálya

UTcAFELÚlÍrÁsox

A februári közmeghallgatáson Dr.
Németh Kálmán ismertette, hogy az
Avar, Bartók utca B6-os út Nick felőli
részét, valamint a Honvéd utcát ter-
vezzük korszerűsíteni. A polgármes-
ter megjegyezte, hogy ehhez 5Oo/o-
os pályázati pénz kívánnak elnyerni.
Amennyiben ez nem sikerül, vagy a
tervezettnél kisebb lesz a pályázaton
elnyert összeg, kevesebb utca kerül
felújításra. A költségvetésben erre a
célra 13 millió 651 ezer Ft áll rende|-
kezésre a három utca költsége en-
nek a duplá ja, (azaz ennyit kívánunk
a Regionális Fejlesztési Tanácstól el-
nyern i ).

RÉPCELAKI FESZTIVÁL

2006. június 9, LO, 11 (péntek,
szombat, vasárnap)

Az immár hagyományos Répcelaki
Fesztivál, amely városunk, de büsz-
kén mondhatjuk a térségnek is leg-
nagyobb rendezvénye természete-
sen az idén is megrendezésre kerül a
fent jelzett időpontban.
Gőzerővel folyik a szervezés. Lesz

fellép Hevesi Tamás és Csepregi Éva
(vasárnap), A főzőverseny/ borkós-
toló, sörsátor sem marad el. És mé9
sok minden más.

LEHET HÍVNI A VENDÉGEKET

A répcelaki búcsú augusztus 2O-án
és 21-én lesz (vasárnap, hétfő).

rr:ÚsÁcr nÉr
2006. augusztus 11-2O.

A tavalyi ifjúsági fórumon volt szó
először arről, hogy hagyományte-
remtő szándékkal a répcelaki búcsú
előtt, megrendezésre kerül az Ifjúsá-
gi hét. A szervezés megkezdődött. A
program összeállításán a Művelődési
Otthon és Könyvtár munkatársai, a
Közoktatási Művelődési ifjúsá9i és
Sportbizottság és a bizottság ülésein
állandó meghívottként résztvevő
húsz fiatal dolgozik. A szervezők
várják a javaslatokat.

MEGÚJULT A VÁROS HONLAPJA

Az év végétől már működik az át-
szerkesztett városi honlap, Ú9y gon-
doljuk frissebb, dinamikusabb lett,
és több információt tartalmaz. A vá]
rosunkról szóló ismertetőn kívül kü-
lön rész foglalkozik az önkormány-
zattal, ott olvasható a képviselő-
testület tagjainak rövid bemutatko-
zása, a bizottságok személyi össze-
tétele, az önkormányzat rendeletei.
A répcelaki befektetési lehetőségek,
és a honlap egész tartalma háiom
nyelven kerül bemutatásra,

Ismertetésre kerülnek a rendezvé-
nyek is. Az aktuális történésekről a
képgaléria számol be. Megismerhe-
tők a honlapon a répcelakí civil szer-
vezetek, bemutatkozik az oktatás,
az egészségügy, a Művelődési Ott-
hon és Könyvtár valamint a Bölcsőde
és idősek Klubja.
Elérhetőség : www.reocelak. hu

LAKÁST VENNÉNK

Az Ady, Úttorő vagy az Arany János
utcában maximum 55 m2 alapterüle-

A Vas Megyei Mentés-
ügyiAlapítvány, a Ma-

gyar Vöröskereszt és az
Országos Mentőszolgálat
répcelaki mentőállomása

szervezésében

2006. április 29-én

MENTő
És

vönösxrREszTEs
VILÁGNAP

Répcelakon

az Országos MentŐ-
szolgálat megalakulá-
sának 58. és a Vörös-
kereszt megalakulásá-
nak 125. évfordulója

alkalmából.

Az egész napos ren-
dezvény célja: bemu-
tatni a lakosságnak a
mentők és a vöröske-
reszt napi munkáját.

Elsősegélynyújtó be-
mutatók,,,kárhely fel-
számolás", kimentési

gyakorlatok lesznek. A
bemutatókon részt

vesznek a Rendőrség,
Tűzoltósá g, Katasztró-
favédelem egységei

Helikopteres légi men-
tő bemutatót is ter-

Veznek.

Szíves segítségüket
kérik rendezvényük

méltó meqünneplésé-



Tisztelt
Választópolgárok 
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Dr. Kiss Julianna
ialjegyző
J 
Szalai Lajosné
okmányirodai ügyintéző
tJtószegi Józsefné
titkársá9i csoportvezetö
Molnár Lászlóné
pénzü9yi csoportvezető
Molnár Attiláné
okmányirodai ügyintéző

A Helyi Választási
címe:

lroda 
]

R_épcelak, Bartók Béla u
38
Elérhetősége:
telefon, fax:
951370-101, 95-370-.1 1 5
E-mail cím:

l"... ki a XciztarsasagiiElnök. " 
]

]

1.:,i'":1'.,.ok előkészíte- j
sével és lebonyolításával 

i

Xapcsolatos feladatok véo- ikapcsolatos felaáatok 
-veg-

Hz,,.országgyúlési kép-
viselők választásának első
es^^ második fordulóját
2006. április g-re és 23-ra

rehajtására megalakult aHelyi Választási lroda,
melynek vezetőie:
Bokányi Kálmááné jegyző
IagJal:

A választásokkal kapcsola-
tos. kérdések megválaszo-
lasara információs szol-gálat működik, a 370-115-
os. teleíonszámon, szalai
t-aiosné a HVl tagja vála-
szol a feltett kéroéöbkre.
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A HPLYI VÁLÁSZTÁSr InODÁ
rÁJÉrc ozTAró_lr

szavazó-A szavazás Répcelakon három
korben történik. ffi.@leti beoszta-sa a következő: Répcelak, Bem u. 6.elnoKnelyettese: Kovács Kálmánné1. _s_zámú szavazókör

(Tanácskozóterem)

Ady Endre
Bartók Béla
Bartók Béla
Derkovits
Dózsa György
GárdonyiGéza
Honvéd
JókaiMór
petófi sándor
petőíisándor
Rákóczi Ferenc
Széchenyi lstván
Vasút
Yízmű

Aradi
Avar
Bartók Béla
Bartók Béla
carlvon Linde

A törvényi előírásnak megfelelően a kéovi-
::|ő-19:Jü]9t megválasáÖtÜ ;-;;;#i:
sza,mláló bizottságok (SZSZB) t"ÓÉi §;póttagokat.

ffillstván
Répcelak, Béke u. 43.elnökhelyettese: KissAttita
Répcelak, Avar u. 9/BtagJa: Nagy lstvánné
Répcelak, Bem u.22.

12. évfolyam 'l,. szám

Művelődési Ház

utca
utca 1-39
utca 234lA
utca
utca
utca
utca
utca
utca 56-130
utca 65-71
utca
Utca
utca
utca

tagja:

tagja:

ffi,ene
Répcelak, Mező l. u. 3.elnökhelyettese: Páila Péter

Répcelak, Vörösmartv u. 42
Horváth Ernő

Répcelak, JózsefA. u. 19.

Répcelak, Petőfi u. 62.
Soós József
Répcelak, Kossuth u. 3.|

Póttaqok:
Boros Ferencné

Répcelak, Dózsa u, 14.uonczöl Károlyné
Répcelak, Úttörő u. 2/C lt,6Fehérné lstenes irén
Répcelak, Avar u. 5/FHollósiGyuláné
Répcelak, Béke u. 3.1.kovács Ákosné
Répcelak, Aradi u. 10.Mészáros lstvánné
Répcelak, Bem u. .l 

7.Németh Gyuláné
Répcelak, Derkovits u. 27.Németh Lászlóné
Répcelak, Úttorő u. 2.

Csánigi
Gyár
Hunyadi
József Attila
Kossuth Lajos
Mező lmre
petőfi sándor
petőfi sándor
Temető
Várdomb
Vörösmarty
ZrínyiMiklós

3. számú szavazókör
1nazasságkötó terem)

Arany János
Bem
Béke
Kőris
Úttcirci

2. számú szavazókör Általános tskola

utca
utca
utca
utca
út
utca
köz
utca
utca
utca
utca

36-60
45-53

utca 4-44
utca 5-63
út\
utca
utca

Művelődési Ház

A szavazatszámláIó bizottságokba a vá-|asztókerületbe jelöltet, illetőle! ri.ut arriÜ
Jelolo szervezetek, illetve tuggótlen l"roitutis delegálhatnak tagokat.

1 .y.ala_sztónolgárok szavazataikat 2006.április 9-én és 23-án a kiküldött 
"n;;íi;-kön szereplő szavazóhelyi.eg"tOun"'"'""

. reggel 6 órától í9 óráig
adhatják le.

Szavazni csak személyesen a választópol-gár lakóhelyén vagy - igazolássar - rJr<J-helyétől távol is ten-ét. tgázota.i-l 
"ai".r-tás első és második foráulójára ed#;i;Polgármesteri Hivatal Okrány;r;;á;;;;,'

^S:"]:i, 
Lajosné ügyintézőtői r"nJi Ürriszemelyesen vagy meghatalmazott Jtl;;legkésőbb 2006. április 7-án]6'Ó;;i;'''''

l gazolás aján lott lávélben- is' ierh""Üou gv,
|o,gy az legkésóbb 20Uo. aprilis 4-én meo-érkezzen a választási irodához
A módosított v^álasztási névjelyzék 2006.április 7-en 1600óráig, illetvé ióÚ.';;rÜ
21-en J600.óráig teri;iheid rÖ neoJ"i]]
kon a Polgármesteri Hivatalban.

BokányiKálmánné
jegyző

HelyiVálasztási
lroda vezetője

utca
utca
utca
utca
utca



Répcelaki Hírmondó

Az ú|szuLöTTE,T NE,\IELó nÉpcELÁKI cSÁLÁDoK
rÁH,toGÁ,rÁsÁnól szóró HELyI RENDELET
A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló
törvény - 2005. évi CLXXIV. törvény - a
fiatalok önálló életkezdésének anyagi meg-
alapozása céljából a 2005. december 3l.
napja utárr szüIetett gyermekeket juttatja
pénzbeli támogatáshoz. A törvény hatálya
minden rnagyarországi lakóhellyel rendelke-
ző magyar állampolgárságú gyermekre ki-
terjed, 2006. január l-től. A pénzbeli támo-
gatáshoz a gyennek 18. életévének betöltése
napjától juíhat hozzá. Az alanyi jogon járó
összeg negyvenezer forint, ám az alacso-
nyabb jövedelmű, rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezrnényre jogosult családokban ne-
velkedő gyermekek részére az áIlam további
támogatást nyújt.
Az életkezdési támogatás gondolatával
egyetértve - a gyermeknevelés feltételeinek
javítása érdekében döntött úgy a képviselő-
testület, hogy ki kell dolgozni a helyi támo-
gatás feltételrendszerét. A rendelet szerint a
támogatáshoz a gyermeket vállaló és nevelő
szülők a gyermek születésekor hozzájutnak,
és két egyrnást követő évben további anyagi
támogatás illeti meg őket, Egyetlen feltétel a
répcelaki állandó lakcím mind a szülők,
mind a gyermek tekintetében. Az anyagi á-

mogatás tehát szülőket, a gyermek jogán, a
gyermeknevelés feltételével illeti. A támo-
gatáshoz szociális rászoruItságot nem vizs-
gálunk, neln ,,segély". Az összesen harminc-
ezer forint össze_gű - a gl,ermek születése-
kor adott I0 ezer, majd két egymást követó
év decemberében juttatott további l0-10
ezer forintos - támogatás a gyermek meg-
születésekor és azt követő két éven belüli
anyagi terhek enyhítését célozza, ezen a mó-
don kívánja javítani az életkezdés körülmé-
nyeit, és elsősorban népesedéspolitikai célo-
kat szolgál.
A rendelet hatál,va tehát a répcelaki szülők-
re, és répcelaki újszülöttre terjed ki, atámo-
gatás három egymást követő évben kerül ki-
bocsátásra, A támogatás formája azonban
nem pénzbeli, hanem természetbeni ellátás,
tehát vásárlási utalványt kapnak a szülők.
A támogatás iránti igény a polgármesteri
hivatalban kell jelezni, de a bejelentőlap a
védőnőktől is kérhető. A bejelentéssel egyi-
dejűleg igazolni kell a lakcím adatokat, és a
gyermek születését, születési anyakönyvi ki-
vonat bemutatásával-

Polgármesteri Hivatal Répcelak

VÁILAL KoZó K, vÁrLÁL Ko ZÁs ot<
MUNKÁ H E,LYTEREMTÉS ÉNEK HELYI
rÁvoGArÁsa
A képviselő-testület rendeletet alkotott a vállalko-
zók, vállalkozások munkahelyteremtésének tá-
mogatásáról.
A rendelet célja, hogy az önkormányzat a mun-
kahelyteremtő beruházások megvalósításához
vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt
son, illetve az önkormányzati tulajdonú ipari terü-
letekből kedvezményes áron területet értékesít
sen azon vállalkozók, vállalkozások részére akik/
amelyek új telephelyet kívánnak létesíteni, il|etve
meglévő vállalkozásukban dolgozói létszámot
kívánnak bóvíteni Répcelakon.
A képviselő-testület - egyedi döntések alapján -
eddig is támogatta a munkahelyteremtést, ázon-
ban az Európai Uniós szabályok a rendelet alap-
ján történő támogatást teszik csak lehetővé.
A rendelet szerint a Képviselő{estület legalább
5, de legfeljebb 100 fő részére létesített munka-
hely után munkahelyenként 150.000 Ft támoga-
tást biztosít. A támogatás feltétele, hogy a támo-
gatott munkahelyeket legalább 3 évig meg kell
tartani.

Az ipari terület árából létesítendó munkahelyen-
ként 50 ezer Ft, de a telekár 80 %-át meg nem
haladó kedvezményi biztosít vállalkozás léiesíté-
se, bővítése esetén.
Az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató vál-
lalkozás létesítése, vagy a foglalkoztatottak szá-
mának 50 fót meghaladó növelése esetén a te-
rület ingyenesen biztosítható . Az így megvásá-
rolt ingatlanon két éven belül a telephelyet meg
kell építeni. A létrehozott telephelyen a szerzi-
désben vállalt dolgozói létszámot legalább 3 évig
foglalkoztatni kell.
Amennyiben a vállalkozó vagy vállalkozás szer-
ződéses kötelezettségét nem teljesíti a szerző-
désben meghatározott határidó leteltétől számí-
tott 15 napon belül köteles a kapott kedvezmé-
nyeket egyösszegben, a jegybanki alapkamat
kétszeres értékével növelten visszafizetni.

Polgármesteri HivataI Répcelak

A víz világnapján

Mióta elkészült a répcelaki

iskola ökoiskolai munkater-

ve, azóta újabb programok

színesítik a környezetvé_

delmi tevékenysé9et: pa_

lackzsugorítás, dekorációk

természetes anyagokból,

készül a komposztáló.

2006. márciu s 22én, aYíz
Világnapján többféle prog-

ram közúl választhattak a

gyerekek. Volt, aki Szabó

József, a Vasi Víz Rt, helyi

üzemvezetőjének előadását

hallgatta meg, volt, akik

környezetvédelmi csapat-

versenyre neveztek, mások

filmvetítésen vettek részt. A
Móra-fal előterében és a
diákönkormányzati klubban

kiállítás nyílt. Rendezője.

Enginé Kozonits Mária igaz-
gatóhelyettes. Tablók ké-

szültek a vízszennyezés-

ról, a vizek élóvilágáról, a

víz a művészetben téma-

körben. A kiállított haszná-

lati tárgyak a múltat idézték:

mosdóállvány, mosóteknő,

vízhordó edények (pl.; cso-

bolyó), hímzett faliképek...

Délután egy csoport a Nicki

Duzzasztógátat látogatta

meg

A gyerekek és tanáraik
először egy mini tópart-
részletet készítettek. A
fényképen észre sem ]e-
het venni, hogy nem
igazí.
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A címben leírt mondatról egyszenibbet,
vulgárisabbat keveset írtak le e lap hasáb-
jain, pedig már több mint 10 éve, hogv az
első szám megielent.
Mégis azt választottam. Pedig sok máson
is gondolko^am. Például ilyeneken: A
sport összeköt, A sport a tegjobb mar-
keting, A sport erőt, kitartást ad, A
sport az egész társadalomé.

Azonban ha valami alapigazság, akkor
nem érdemes cifrázni. Polgármesteri
munkám alatt a címben megjelölt monda-
tot igyekeztem figyelembe venni.
Lgaz, hogy nekem, mint a répcelaki képvi-
selő-testület tagiának, a mondat egy kicsit
hosszabb és így hangzik: A sport nagyon
fontos egy település életétlen. A sport
ennél is tágabb fogalom. Az egyén, a tár-
sadalom viszonyában is meghatarozó.

A téma úgy is eszembe jutott, mint a Rép-
celak Sportegyesület társadalmi elnöke, és
úgy is, mint a települések közéIetét figye-
ló emberé.

Répcelak város költségvetésében a sport
támogatására 12.950 millió forint szere-
pel. Ebből 12.'700 milliót a Répcelaki SE
kap, 250.000 Ft-ot egyéb kiadásokra köl-
tünk (Szilveszter kupa, Streetball bajnok-
ság stb.) Az összeget van aki soknak goh-
dolja, van aki kevésnek, gondolom szép
számmal olyanok is akadnak, akik megfe-
lelőnek tartják.

a sportnak jut a legtöbb, az összes 61.3
széualéka. Így már tetemes summa.

De vajon miért is fontos a sport ?

- Első helyre a^ teszem, hogy a mai
mozgásszegény világunkban egészséges
éIetmódra nevel. Régebben az emberek, a
fiatalok sokkal többet mozogtak, több volt
a fizikai munka, most már néhány száz
méterre is sokszor autóval járunk.

- Masodikként a sport közösségformáló,
egyéniséget nevelő szerepét emelem ki.
A ma emberének egy tekintélyes része
magányos. Köáük vannak fiatalok és idő-
sek. Hiába tud válogatni 30-40 tévécsa-
toma között, hiába van Internet és mobil
telefon (ezekkel lehet egymást üdvözölni
vagy sértegetni). És hiába van az autő, a
világrészeket pár óra alatt elérő repülő-
gép. Mégis magányosabbak lettünk. A
sportoló, a csapattag ellenben sohasem
magányos. Edzők, szurkolók, társak ve-
szik körüI és minden nap készülnie kell a
megméretésre.
- A sport kiváló település marketing.
Magyarország az ötvenes évek első felé-
ben Puskásról volt ismeft, és még most is,
a nyolcvanas években Győr a fociról, nap-
jainkban Körmend a kosárlabdáról. Vas
megyében Répcelak az NB III-as labdarú-
gókról, az NB l-es tekésekről, a kézilab-
dásaikról is ismert és elismert. Érdemes
lenne egyszer megtudni, hogy hétfon a
répcelakiak hány százaléka kezdi az olva-
sást a Vas Népe sportrovatánál. Nagy
arányt kapnánk.
- Szőrakoztat is a sport. Hasznos kikap-
csolódás. Ugye elhiszik nekem azok, akik
alig várják, hogy induljon a labdarúgó
bajnokság. Kedves Hölgyek! Higgyék eljó helyen vagyunk hétvégeken amikor
szurkolunk focistáinknak. Még akkor is.
ha utána egy üveg sön is megiszunk.
(Gyózelem esetén még egy rövidet is.)

Az érveket még bizonyára lehetne folyat-
ni. De talán ennyi is elég, hogy belássuk a
sportra fordított pénz jő helyre kerül.

Haa
vetést
ka.

NacyoN F,oNToS
A poLcÁnN{ESTER

784.141 milliós idei városi költség-
vesszük, akkor annak 1,62 száza!é-

Á SPoRT
N_\PLoJAgÓr

Igy valóban nem sok. Ha a számokat több
oldalról is megnézzük (ami mostanság di-
vat, meg az is, hogy azokat másként is ér-
telmezik) akkor azért árnyaltabb a kép.

Intézményeink működési költsége
489.616 miIlió Ft. Eá mindenképpen biz-
tosítani kell. Ezen belül egyéb feladatokra
295.128 miIlió forint marad, Ebből sport
4,3 százalékot kap.

Egyesületeink, alapítványaink támogatá-
sára 20.800 millió Ft-ot költünk és ebből
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RÉpcE LAKI S Z ABADtr,GytrTEN,{

A Nyitott Tér Kulturális Egyesület me8tilrt-
va eddigi kíná|aát, az igényes képzőművé-
szeti kiállítások, irodalmi estek, komolyze-
nei koncertek, népzenei-népúnc rendezvé-
nyek mellett új arculattal bővíti 200ó-ban
programlait. Az ismeretterjesztő előadások
szervezése eddig sem állt úvol Egyesüle-
tünktől, ezek sorát kiszélesítve, Répcelaki
Szabadegyetem - a hétköznapi tudomány és
művészet címmel új sorozatot indítunk vá-
rosunkban.

A Szabadegyetemen sorozaúban megyénk
és régiónk kiemelkedő tudósai, tanárai adják
ác, muntják be az érdeklődőknek szakterü-
letük kiemelkedő eredményeit, új kutaásaik
úrházát.

A sorozat első előadója Horváth József
aqa, a Martineum Felnőttképző Akadémia
igazgatója lesz, aki a az erkölcs és jog egybe-
eséséről beszél. Felteszi az örök kérdést:
vannak-e olyan értékek, erkölcsi elvek, ame-
lyekhez korcól, kultúrától, hatalomtól, ér-
dektól íüggetlenül ragaszkodnunk kell ?

A választ 2006. április 7-én kaphatjuk meg.
Az előadás címe; Egybeesnek-e a törvények
és az erkölcsök?

Elfogadta íelkérésünkeq és a répcelaki kö-
zönség hamarosan megismerkedhet az itt
íelsorolt tudósokkal ill. gondolkodókkal:

, Horváth Rezső nyugalmazott főis-
kolai docens, zeneanár, karnagy:

, Bartók Béla: Kékszakállú herce8 vá-
ra

2006. április 2l.

. Prof. Dr. Kovács László íőisko|ai ta-
nár, a BDF Fizika Tanszék vezetője,
fizikatörténész:

. A XX.sz. ma8yar íizikusai
200ó. május l2.

, Benkő Józseí nívó dryas színházi
rendező, művészeti koordinátor, a
Győri Múzsa szerkesztője, egye-
temi tanár :

, A színház a 2l. században a nézők
és az alkotók szemszö8éből
2006. |únius ló.

Dr. Horváth Sándor néprajzkutató,
a Vas megyei Múzeumok igazgató-
ja:

Nemzetiséteink és a vallás

Dr. W. Farkas László angol nyelv-
tanár, egyetemi vendégtanár

Az lndiai-óceántól Óceániáig - Ge-
orge Orwel élete művei tükrében
2006. október

Dr. Péntek Kálmán matematikus,
csillagász, főiskolai canár:

Fogyatkozások

Dr, Fejes Péter csoportvezető
ügyész, főiskolai adjunktus
Közösséti jog és Magyarorszá8

Proí. Dr. Pusztay János BDF Ura-
lisztikai Tanszék vezetője, egyete-
mi tanár:

Honnan ered a magyar nyelv?

Prof, Dr. Lőrincz Zoltán művészet-
történész, egyetemi anár:
szent Márton ábrázolása

200ó. november

Sosztarics Ottó, régész, főiskolai
óraadó tanár:

, A szombathelyi lseum

. Katona Attila főiskolai ad,junktus:

. (történelmi téma)

. Salamon Nándor művészettörté-
nész, ny. képtárigazgató:

, Borsos Miklós művészete

, Dr. Gálig Zolán művészettörté-
nész, a Szombathelyi Képcár igaz-
gatója, íőiskolai óraadó tanár:

. Népművészet és a popart

Bízunk abban, hogy ebben a sorozatban is
sokan találnak érdeklődésüknek, kedvtelés-
üknek megíelelő protramot. Tisztelettel
várjuk Önöket!

Nyn(Jn-rÉn
xözHÁszNú XULTURÁLls tGYts{JLtT

várnai valéria
festőművész

kiállítása

2006. április 9-ig
látható

a
Répce Galériában

&

s
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l. számvitelibeszámoló
Az alapíívány 2004.december 3 l -

i záró egyenlege: 664577 Ft
Bevételek összesen 2005-ben :

450675 Ft
Kiadások összesen 2005-ben:

364740 Ft
Zárő egyealeg20O5. december
3l-én: 750512 Ft

Bevételek megoszlása:
Répcelak Varos Önkormányzatá-
nak támogatása: 60000 Ft
APEH SZJA LoÁ-ának jóváírá-

267516 Ft
P ály iuat-hátr ányos helyzetű gye-
rekek sporttámogat:í§ára

l l6000 Ft
Kamatjóváiriis: 7099 FL

Összesen: 4506?.5 r.t

Kiadások
Kiértékelési díjak, számlaveze-
tés |421 Ft
Támogatás - fejlesztő játékok

48668 Ft
VPOP illeték beszerzése pályá-
zathoz 2000 Ft
Uszrisoktatás támogatasa

l48705 Ft
Támogatris - sportszer beszerzés

l ó3940 Ft
Összesen: 364740 Ft

12. évfolyam 1. szám

A TÜD ŐSZÚnÉS RŐL

Az elmúlt idószak különböző fóleg gazda-
sági nehézségei következtében a települé-
seken történő kiszállásos tüdőszűrések
akadozva, több hónapos, sokszor éves ké-
sésekkel történnek meg.
Ezzel szemben a különböző tüdőmeg-
betegedések különösképp a tüdórák egyre
fokozódó gyakorisággal jelentkeznek, A
Sárvári Tüdőszűró Állomás Sárvár, Rákó-
cziu.21.sz- viszont folyamatosan szűri a
lakosságot és fogad, a Sárvár körzetéhez
tartozó településről lakosokat, akik igénylik
a szűrést.

Rendelés időpontja : hétfőtól - péntekig
7 - 15 óráig.

A torlódások elkerülése végett kérjük, hogy
Répcelak lakosai a következő évfolyamok
szerint jelentkezzenek. Mindenekelőtt azo-
kat a 40 évnél idősebb féríiakat és nőket
várjuk vizsgálatra, akik erős dohányosok és
daganatos megbetegedés fordult elő csa-
ládjukban.

2006. április
03-04. az 1910. és előtte születettek
05-06-07. 191 1-1912-191 3-1 91 4-1 91 5
10-11. 1916-1917-1918
12-13-14. 1919-1920-1921
18-19. 1922-1923
20-21. 1924-1925

Répcelak, József A. u. 32.
Adószáma:18885259-1-t8 \

2. Az alapítvánv célszerinti tevékenységére
vonatkozó beszámoló
Az Egésuéges Gyermekeinkért Atapítvány célja,
hogy ösztönözze az embereket, azok csoportjait,
közösségeit, ajogi és nemjogi személyeket a répce-
laki általános iskolában tanuló gyermekek testi és
lelki egészségének megőrzésére, támogassa az ezzel
összefiiggő kezdeményezéseket.
2.I A költségvetési támogatás felhasználása.
Alapítványunk célszerinti tevékenységei közül a
kuratórium 2005-ben az egészségme gőrzés témára
helyezte a hangsúly. Az oktatás, nevelés, képesség-
fejlesztés célterületre eszmei és anyagi támogatást
adtunk 36l3l3 Ft értékben. Fejlesztő játékokat és
sportszereket vásároltunk, támogattuk a hátrányos
helyzeíű tanulók úszásoktatását. Így alapítvánlunk
a 2004. évi SZJA támogatást a tanulók egészséges
életre vaIó nevelésére fordította.
2.2 Az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány

ingó vagyonnal, ingatlannal nem rendelkezik.
Központi költségvetési szervtöl, elkűlönített állami
pénzalapból, települési önkormányzatok társulásá-
tól, kisebbségi települési önkormanyzattól, egész-
ségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerve-

24-25.
26-27
28.

2006. május
02-03.
04-05.
08-09.
10-11.
12-15,
16-17.
1 8-1 9.
22-23.
24-25.
26-29.
30-31.

2006. június
01-02,
06-07,
08-09.
12-13.
14-15.
16-19.
20-21.
22-23.
26-27.
zó.
30.

1926-1927
1928-1929

1 930

1 931 -1 932
1 933-1 934
,l935-1936

1 937-1 938
1 938-1 939
1940-1941
1942-1943
1944-1945

1 946
1947
,l948

1 949
1 950
1 951
1952
1953
1954
1 955
1 956
1957
1 958
1 959

Prugberger Emil dr.

ECÉSZSÉGES GYBRMEKEINKERT ALÁPÍIVÁNY
I{ózHÁszNúsÁGI JELE,NTÉs A 2005. Évnőr

itőI nem kapott támogatást. Alapítvanyunk Répce-
lak Város Önkormányzatától kapott 60000 Ft, azaz
hatvanezer forint támogatást, melyet az előbb emlÍ-
tett dolgokra fordítottuk
2.3 A kuratórium tagiai azalapitó okirat szerint

díjazás nélkűl látják el feladatukat.
3. Az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány
működéséről és a kuratórium tevékenységéről
szóló beszámoló.
Mint minden évben , így 2005-ben elkészítettük
alapítványunk közhasznúsági beszámolóját, melyet
elí'ogadása után ismertettünk a szülőkkel is. Közzé-
tettük újságokban, a helyi tv-ben. Szülői körleve-
lekben és a helyi tv-ben kértük a lakosságot támo-
gassák alapítványunkat adójuk l o/rval. A szeptem-
beri sztilói értekezleteken megköszöntük a támoga-
tást. Alapítványunk céljainak megvalósulása érde-
kében sok ember közös összefogással tevékenyke-
dett. Az alapítvánnyal kapcsolatos ügyintézést
többségében Enginé Kozonits Mária és Verasztó
János végezte.

Alapítványunk kuratóriuma köszönetét fejezi
ki támogatóinak, mindenkinek, aki munkájával,
anyagi támogatásával segítette céljaink megva-
lósítását.

verasztó János
kuratóriumi elntik
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KÖ ZFIA S Z N LT SA GI J ELE NTBS
A I{oNTÁKTus IpE,GENNyELv OrcrÁTÁsI
I{ózÁLApíT\/ÁNr, 2005. ÉvI TEvÉKENysÉGÉnőr-
(Adószám; 19246248- 1 l8)
A Közalapítvány céljai közül kiemelt fi-
gyelmet fordítottunk az alábbiakra:
- a tanulók továbbtanulási esélyeinekjaví-

tása
- lehetőség teremtése nemzetközi kulturá-

lis és egyéb kapcsolatok kialakításához
- a nyelvoktatáshoz rendelkezésre álIó for-
rások kiegészítése

Örömmel jelentjük, hogy a 2005 szeptem-
berétől 9. évfolyamos tanulók közül többen
entelt szintű idegen nyelvi képzésben vesz-
nek rész, különböző középisko|ákban; Ber-
zsenyi (Sopron), Kanizsai, Premontrei
(Szombathely), Apor, SzenlGyörgyi, Révai
(Cyőr), Tinódi (Sárvár).
Az elmúlt évben két cél érdekében tartalé-
koltuk az alapítvány bevételét:
- a 2005l2006-os tanév végén a nyelvtanu-
lásban kiemelkedő teljesítmén;.t nyujtó diá-
koknak egy egynapos tanulmányi kirándu-
lást szervezünk egy szomszédos uniós or-
szágba,
- bankoktól kapott használt gépekkel a nyel-
vi laborban 20 munkaállomásos számító-
gép-hálózatot szeretnénk kiépíteni
A nyelvoktatáshoz 90 ezer Ft énékben ide-
gen nyelvű tankönyveket, módszeftani kiad-
ványokat, fejhallgatókat vásároltunk.

Több csatornán (hirdetés: Vas Népe, Répce
TV, iskolai honlap; szóbeli táiékoaatás:
szülői értekezlet, diákönkormányzati össze-
jövetel; önkormányzati beszámoló) keresz-
tül tájékoztattuk a nyilvánosságot cél szerin-
ti tevékenységünkről és az anyagi helyzet-
ről.
Nyitó egyenleg: 250 638 Ft
Összes kiadás: 10l 434 Ft
Összes bevétel: 30O 112 Ft
Ezen belül: l % szja-felajánlás: 146728Ft
Apáczai Kiadótólhűségjutalom: 103 089 Ft
Záró egyenleg 449 916Ft

Köszönjük, hogy Répcelak Város Önkor-
mányzata 2005-ben is 50 ezer forinttal tá-
mogatta közaIapítványunkat.

Az alapítvány központi költségvetési támo-
gatásban nem részesült, magánszemély.től
pénzbeli felajánlás nem érkezett.
A kuratórium tagai: Kovács Krisaina,
Nagyné Herczeg Judit, Prikler Judit, Silócz-
kiné Siba Zsuzsanna, Szoporyné Szabó Pi-
roska. Feladatukat díjazás nélkül látlák el.
Köszönet mindazoknak, akik bármilyen mó-
don segítették a Kontaktus közalapítvány
tnűködését, tevékenységét,

termőre fordulós o 3-4. évben vórho-
tó, míg o vózógokbo oltóskor oz
ógok helyzelén ugyon nem sokot tu-
dunk vóltoziotni, de egy évvel ko-
róbbon szedhetjük oz ú.i fojto termé-
Sét.
A teljes ótoltós múveletének leghó-
lótlonobb része o vózógok illetve o
tözs csonkolóso. Az ótoltóshoz vó-
losszunk egészséges, egyenes, el-
ógozósmentes, körülbelül korvostog-
sógú ógot. A lefúrészeli ógcsonk pe-
remél é|es késsel vogy kocorrol
egyenesítsük ki. Az oltósmódok közül
o legegyszerűbb, o kezdők óltol is

könnyen elsojótíthotó módszer o héj
oló oltós . Ez ozonbon csok okkor vé-
gezhetó el, omikor oz olony mór ,,

odjo o héjót", körülbelül óprilis köze-

Gyünt örc s pÁt< ÁroLTÁsA

A tovoszi oltós sikerének zólogo,
hogy oz olony nedvkeringése mór
beinduljon, viszont oz oltóvessző nyu-
golombon legyen. Ehhez o megho-
nosítoni kivónt fojtóról oz olióvesszőt
koróbbon, o fogyok beóllto elótt,
vogy közvetlenül oz utón kell meg-
szedni, és oz oltósig hűtószekrényben
tórolni.

Teljes ótoltós
A gyümölcsfók ótolíóso lehe1 leljes
vogy részleges. Teljes ótoltóskor o rö-
vid csonkro metszett vózógokbo,
vogy fiotoIobb fo esetében
(idejében észrevett rossz fojtovólosz-
iós eseién) o törzsbe helyezzük oz ol-
tócsopot. Az utóbbi esetben o fo ko-
ronójót újból ki kell olokítoni, így o

§-ffi"oye
g, REF(,EL{K §

%roré'.^*{§\*

-K@
M

1/>

A7 e/ső tauas71 //.aP,

slgarakka/ a kertésykedík
is kimerés7kednek a
ker/be. E/érkery// a ker/i
s<erylll, a7 Qrakevlés idele,

amikor ftlláry |tlttáil is
sierelnénk uégre llEtani a
kerlben. Pé/dáa/ ú1

g7 u n ö lcs_fqtá kat s7eret-
nénk, de úgy, hogl a regi,

egésryéges, negs7okott fa is
meglnaraclon Nor, erre

a/ka/mas a7 álo/íás, ami-
nek a7 alanlnak has7nálí

n edu kei ngé sé n e k b e i n du-

/ásakor uan itt a7,idefe.



12. évfolyam 1. szám

pén. Az olony tözsén o héjot egy-
két, vogy okór íöbb helyen fe|nyit-
juk, ozutón oz oltóvesszőból levó-
gunk egy 2-3 rügyes dorobot, és oz
olsó rügy mögött o vesszó túloldolót
réaút hosszon elvógjuk. Az oltócsop-
nok oz olony héjo oló kerülő részé-
nek o kérgét is hóntsuk le, így bizto-
sobb lesz oz eredés. A ke|lő mennyi-
ségű oltócsop megvógóso és behe-
lyezése ufón oz oltós helyét roffióvol
vogy rugolmos foiskoloi köiöző szo-
loggol kötözzük. o sebzés1 pedig
sebkezeló onyoggol (Fogél,
Fop|oszt), vogy oltóviosszol lezórjuk,
ügyelve orro. hogy oz onyog ne
folyjon oz illesztési felületbe.
Ho türelmetlenek vogyunk, okkor
mór mórciusbon megpróbólkozho-
iunk o kecske|ób-ékezéssel. Ehhez
oz olfóvesszón kéi vógóssol hórom-
szögű olokú ékeí vógunk. Az ék felü-
lete hóromszor olyon hosszú legyen,
mint omilyen voslog oz oltóvessző,
Ezí oz ékolokot oz olony visszomet-
szett tözsének, jllefve vózógónok
szélén is kiolokítjuk, ozonos hosszú-
sógbon és mélységben. és ebbe o
vólyúbo ilíesszük o 2-3 rügyre visszo-
vógoií oltócsopot. Az oltóst kötöz-
zük, o nyí|t sebeke1 kezeljük.

Részleges ótoliós
Egyszerúbb és kíméletesebb múve-
let o részleges ótoltós, omely sorón o
vózógok vogy o vékonyobb gollyok
egy részéi oltjuk csok ót mós fojtó-
vol. Ez o módszer lehetőségeí ob or-
ro is, hogy egy fón o késóbbiekben
több (iermészetesen ozonos fojhoz
tortozó) fojio teremjen. A véko-
nyobb gollyokoi oz előzőekben is-
mertetett héj oló oltós és kecskelób-
ékezés melleít lopozóssol is beolt-
hotjuk. Ekkor oz ollóvesszón felülról
lefelé, oz o|ony vostogobb vesszójén
vogy gollyón pedig olulról felfelé
ozonos hosszúsógú és szélességű vó-góst ejtünk, o
metszlopokol össze-
pórosítjuk, és rögzít-
jük. Azonos, ó-12 mm
közötti vostogsógú
gollyok pórosítósos
összenöveszíéséhez
olkolmozhotjuk oz ol-
tófogót, omi egy
egyszerű, o meísző-

olló elvén működó, kézi eszköz, mo-
gyor tolólmóny (o képen). Mozgotó
szórbon omego- (a) vogy U-olokú,
0,4 milliméter vostogsógú, edzett
océlpenge von belecsovorozvo,
omi oz olonyvesszóbe negotív profilt,
o nemesbe pedig pozitív profilt vóg.
A keílémetszett vesszórészek ponío-
son egymósbo illenek, Ennek köszön-
heiően jól indul o kolluszképződés,
nogy biztonsóggol megered oz oll-
vónyunk.
Az említeít módokon sikeresen ótolt-
hotó oz olmo, o köríe, o birs, o nos-
polyo. o cseresznye, o meggy és o
szilvo. Az ősziborockot és o kojszit o
iervezett ótoltós elótti évben metsz-
szük jól visszo, és oz ozutón fejlődött
egyéves hojtósokot oltsuk be o kö-
vetkezó tél végén pórosítóssol.
Az ótoltós okkor eredményes. ho né-
hóny hét múlvo oz oltócsop rügyei
megduzzodnok. Az elsó évben l mé-
iernél hosszobb hojiósok is fe.|lődhet-
nek o rügyből, omiket célszerű oz ol-
tósi hely oloti rögzített segédkoróvol
védenio kitöréstól. A segédkoró orro
is olkolmos, hogy o hojtósok növeke-
dését o megfeleló irónybo "tereljük''.

Nyúlkór eseiére

Tovosszol oz elkerítetlen gyümölcsö-
sökben, kertekben o fioíolobb fók
kérgén gyokron toposztolhotunk
nyúlrógóst. Sok esetben o kérget
ozonos mogossógbon teljesen kör-
berógjo o nyúl. llyen esetben o fót
óthidolóssol menthetjük meg.
Á megrógott részt ne bóntsuk, merl
hótho kikoporjuk oz ép kombiumoí,
de kezeljük le sebkezelóvel. Mérjük le
o seb hosszót, és olyon hosszú oltó-
vesszókei szedjünk o fóról, omelyek
o sebet bőven ótérik. Ezutón cz
egészséges kéregrészbe o seb oloít
és közvetlenül fölötte vógjunk o hé-
jon egy-egy T-vógóst. Az oltóvesszó
mindkét végéí, lopos rézsútbon o
rüggyel ellentéies oldolon simóro
metszük, mojd mindkét oldolót o T-
vógósokbo toljuk. Az oltós helyéi kö-
tözzük. A sérülí tözs vostogsógó.tól
függóen o több óthidoló vesszót oll-
sunk ró.

Pop Edina
okl. kertészmérnök
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MúLTuNKgór 39.
Hínns szquÉryEI{: R,tpó KÁLMÁN
Egy olyan személy életútját szeretném isnrer-
tetni, aki sokat tett Vas vármegyéért, és szű-
kebb környezetéért, Répcelakért is.
Ez a neves személy Szentmártoni Radó Kál-
mán, a Szentmártoni Radó család legismer-
tebb és leghíresebb tag|a.

Répcelakon született l844. november 17-
én Radó Kálmán. Atyja Radó Lajos, Vas vár-
megye alispánja, anyja Forster Karolin. Két
testvérével együtt édesapjuk a leggondosabb
nevelésben részesítette gyermekeit. A későb-
biek folyamán Rajcsányi János a nagYudású
evangélikus pap tanította őket. Egyik testvérét
korán elveszítette, A két testvér ezután Sop-
ronban folytatta tanulmányait. A soproni évek
után Eperjesre került Kálmán, ahol jogot ta-
nult. l865-ben megbetegedett, amelyből ki-
gyógyult, de tesfuérét Lajost, áldozatul köve-
telte a halál.

l867-ben nősült meg, elvette az akkor l5
éves Saági Horváth Etelkát. Politikai pálya-
futása is ekkor indult, megválasáották a sár-
vári j árás szolgabírájának. A kiegyezési koro-
názáson - 1867. május elsején - a vármegye
bandériumának tagja. l869-ben képviselővé
váIasztják. A parlamentben a Deák párt sorai-
ban foglalt helyet. l 872 és 1875 közöft újra
képviselő, ekkor a Deák párti kormány Győr
megye főispánjának szemelte ki, de ezt nem
fogadta el. Azországgyűlés berekesztése után
nem vállalt mandátumot, családjának és gaz-
daságának élt. Munkához szokott lelke nem
tudott megpihenni. Élénken résá veft a me-
gye közéletében több válasámány és üdvös
intézmény tagjaként. l88l-ben az illetékes
miniszter kormánybiztosként a Rába-
szabályozó Társulat élére állította. Rendezte a
társulat pénzügyeit, és elérte hogy törvényt

alkosson az országgyűlés a Rába mellékfolyó-
inak szabályozásáról.

Fáradhatatlan munkásságának híre eljut a
királyig, aki l882-ben Vas vármegye főispán-
jává nevezte ki. Erélyes és humánus kor-
mányzása a várnlegyét a fejlődés magas foká-
ra juttatta, és mintavármegyeként kezdték em-
legetni. Számos kiváló alkotás hirdeti főispá-
ni működésének eredményét.

Az l887-es lpari Kiállítás védnöke. Gaz-
dasági téren is szerepet vállalt. Ú;aatatitotta
a Vas Vármegyei Gazdasági Eglesületet, és
vezetője lett. l880-ban mezőgazdasági kiálli
tást rendezett, az evangélikus egyhiiz zsinati
bizottságának tagja, l 889-ben pedig a Dunán-
túIi Egyházkerület világi felügyelője. l893-
ban I. Ferenc József valóságos belső titkos
tanácsosa lett.
1894-ben 13 évi főispáni szolgálat után le-
mondott. l896-ban a felsőőri kerület képvise-
lőjévé választották.

Településünk nagyon sokat köszönhet a
Radó családnak, de kiváltképp Radó Kálmán-
nak. Elete folyamán kialakította messze fol-
dön híres mintagazdaságát, és a Dunántúl
gazdasági rendszeréből is kivált (megindult a
falu fejlődése). 1867-ben területet, később ha-
rangot adományozott a templomnak. Répcela-
kon postahivatal létesüIt és a körjegyzőség
központ ide került, 189l-ben nyí|t meg a
Szombathely-Pozsony vasút, majd l895-ben
a Fertőszentmiklós-celldömölk közötti vasút-
vonal és Répcelak vasúti csomóponttá vált.

Források: Lexikonok, bibliográfiák adatai.

Biczó Ferenc
helytörténész

AxyAKöNyvl nínEK

szüLETÉs
Akiknek örülünk

Nagy Geígó
Kovács Eíika és Nag/ Szabolcs fia

Sajtos Adél, Janka

Horváth Réka és Sajtos Tiboí lánya

Takác§ Kata

Kovács llona és Takács Károly lánya

Baíanyai József
Tóü Teréz Mária és Baranyai József

fia

Németh Hunor Gábor

Nagy Valentina Márta és Németh Gá-
bor fja

Ments Hanna

\émeth Mónika és Ments Eruia lánya

pintéí Domonkos

Nagy Edina és Pintér Csaba fia

Patkó Adél

Molnár lldikó és Patkó Ernő lánya

szabó Natália

Kovács Henrietta és szabó Péteí |á,
nya

HALALoás
Akiktől búcsúzunk

Dominek Ferenc Béla
Ebneth Simon Mátyás

Király Gyuláné
Kiss József

Mészáros lstvánné
Nemes Béla

Németh lmréné
szekeres lstvánné
Takács Mihályné

5.

6.

Könyvsikerlista a
városi könyvtarban

1. Brown, Dan: A
megtévesáés foka

2. Brown, Dan: Da Vinci -

kód
3. Brown, Dan: A digitális

erőd
4. Harry Potter és a íélvér

herceg
Harry Potter ...
Malarn, John: Tuti, hogy
szeretnél kalózok fogsá-
gába esni?

7. Ma]arn, John: Tuti, hogy
mamutvadász akarsz len-
ni?

8. Chevalier, Tracy: A hölgy
és az egyszarvú

9. Chevalier, Tracy: Leány
gyöngy íijlbevalóval

l0, Polcz Alaine: Éjjeli
lámpa
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Fószerkesztó : kecskés péter

Felelós kiadó : Bokányi Kálmánné jeg}ző

Szerkesztóség Címe :

Városi Kön}vtár

Répcelak, Badók B. u, 55,
tel,:95/588_001
szerkesdette,: Csuka Éva

Készült a Múvelódési otthon CANON NP
6030 típ. fénymásolóján 1050 példányban
sokszorosításért felel: szóíádi Enikó

RÉpctrLAKI Str SpoRTHínp,t

Sok résztvevő, telt ház, remek han-
gLrlat jellernezte a hagyonlányos
Sporlbál ide i rer-rdezvényét.
Az önkorrnárlyzat által alapított Év
sportolója díjat a 2005. éi,i teljesít-
ménye alapján Mészáros Zolíán az
NB III-as labdarúgó csapat kapitá-
nya kapta,
k|ilörr elisrr-rerésben részesiilt az sE
részérőI Bedi Gábor az NB l-es te-
kecsapat utánpótlás versenvzője. aki
az országos serdiilő bajnokság egyé-
ni és páros kategóriájáball I]ag\lsze-
rúien szerepelt.
Egy,esiiletí-ink és a város sportrnut-t-
kájának eIisIlerése, hogy a \,íegl,ei
Önkornlárlyzat és a Meglei Sport-
igazgatóság hagyonlányos sportaktí-
va jutalmazásán 4 fő: Csorba
Jánosné, Szabó József Szabó Ró-
bert és szarka sándor részesült eIis-
rnerésben.

MájLrs elsején rlerlzetközi gvertnek-
labdarúgó tortra lesz Sportteleptinkön
12 csapat részvételér,el a Pantlon
Park Kft és a Répcelaki SE rerldezé-
sében.
Az MLSZ vezetőségr,álasztó kti Ic]ött-
közgyűlésének és oft a szayazatszátn-
láló bizottságnak tagla voIt labdarúrgó
szakosztálytLnk vezetőj e: Németh Jó-
zsef,
Női kézilabda csapatunk Győr me-
gyei II. osztályban befejezte az alap-
szakasz küzdelmeit, és magabiztosarl
lett a rájátszás résztvevője,

szarka sándor
SE ügyvezető elnök

SonsoLÁsot<

NB III-as labdarúgó- és ifiúsá-
gi csapat

március z5,
Tapolca - Répcelalt

április oz.
Répcelak - Balatonfüred

április o9.
Keszthely - Répcelak

április r5.
Répcelak - Csorna

április zz.
Csesztreg - Répcelak

április z9.
Répcelak - Sárvár

május o7.
Sümeg - Répcelak

május r4.
Répcelak - Sopron

május 17.

Pápa - Répcela}i
május zo.

Marcali - Répcelak

május zB.
Kapuvár - Répceiak

június o3.
Répcelak - Andráshida

június ro.
Bük - Répcelak

június r7.
Répceiak - Jánossonrorja

NB I-es tekecsapatunk
hátralevő mérk{zései

március z5.
Kühne - Répcelak

április oB.
Répcelak - A]ba Volán

április r5.
Komszol - Répcelak
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