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Kedves RépcelaKiaK!

November végén együtt nevethet-
tünk, tapsolhattunk az általános isko-
la 8. évfolyamának műsorán, ami iga-
zán felüdítő, önfeledt szórakozás volt. 
Jó volt azt is látni, hogy sokan men-
tek el a közös adventi gyertyagyújtás-
ra is. Az iskolások készülnek a kará-
csonyi műsorokra, adventi hangver-
senyre, az egyházaink családi nap-
pal, betlehemessel hangolódnak rá az 
év legszebb ünnepére, az egyesületek 
december 22-én közös beszélgetés-
re, éneklésre várják kis városunk la-
kóit az ünnepi fényekben úszó főtérre 
egy meleg tea, forralt bor kíséretében. 
Azt hiszem, mindenki megtalálhatja a 
magának kedves programot, legyen az 
idősebb vagy fiatal. Ilyenkor nagyon 
jó érzés látni, hogy közösségben mi-
lyen jól érezzük magunkat, talán egy 
kis időre elfeledkezhetünk kisebb-na-
gyobb gondjainkról, bajainkról. 

Az adventi időszak után sokunk-
nak megadatik, hogy visszatérhetünk 
családjainkhoz, ahol meghitt, benső-
séges hangulatban ünnepelhetjük Jé-
zus születését, az év legörömtelibb, 
legszeretetteljesebb napját. 

A karácsonyi ünnep után az óév el-
búcsúztatása, az újév köszöntése vár 
ránk. Lencse, virsli, pezsgő, tűzijáték, 
újévi fogadalmak a szilveszteri mulat-

Végezetül engedjék meg, hogy 
magam, családom és Répcelak Város 
Képviselő-testülete nevében áldott, 
békés karácsonyt, és sikerekben gaz-
dag új évet kívánjak!

Szalai Szabolcs
önkormányzati képviselő

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy köszönthetem Önöket a 2013-as 
év utolsó hírmondójában. Amikor megkaptam a felkérést, egyszerre arra 
gondoltam, hogy szép feladat ez, de vajon mikor lesz nekem időm erre? 
Sokukkal együtt így december közepén már utolsó erőtartalékainkat 
használjuk. Jó lenne kicsit megállni, lazítani, egy kicsit megnyugodni az 
egész éves hajtás után. Elgondolkodtam azon, hogy mi volt, és mi vár még 
ránk ebben az időszakban.
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ságok kihagyhatatlan kellékei. Az ün-
neplés, a hangulatos, vidám esték után 
kis pihenés, hogy aztán újult erővel 
állhassunk neki a 2014-es év felada-
tainak. De jó is lenne, ha a decembe-
ri időszakból mindenki el tudna rak-
tározni magának az év többi napjára 
is egy kis vidámságot, jókedvet, szere-
tet, vagy akár elcsendesedést! Amikor 
úgy érezzük, hogy kimerültünk, elfá-
radtunk, elegünk van már mindenből, 
akkor próbáljunk meg visszagondolni 
arra, hogy milyen szép is a december, 
hogy Jézus megszületett, aki segít, ha 
mi is szeretnénk.

Hírmondó
Répcelaki
Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
19 . évfolyam 4 . szám 2013 . december



siKeR a leadeR pályázaton
Az Európai Uniós úgynevezett 
„LEADER” pályázat a vidékről, jelen-
tős részben a mezőgazdaságról szól, és 
jellemzően az 5000 lakos alatti telepü-
lések nyerhetik el. Városok azonban 
csak ritkán pályázhatnak. A mostani 
IV. tengelyen viszont lehetőség volt az 
5000 lélekszám alatti városoknak, illet-
ve egyesületeinek is pályázni. Répcelak 
Város Önkormányzatának felkérésé-
re a Nyitott Tér Közhasznú Kulturális 
Egyesület pályázatot nyújtott be a te-
metőben tervezett „Mindenki kereszt-
je” megvalósításáról. A pályázat sike-
res volt, a támogatás összege 9,9 millió 
Ft. (Az elnyerhető maximum 10 mil-
lió Ft.) A projekt önköltsége 15,5 mil-
lió Ft. A pályázaton felüli összeget az 
önkormányzat biztosítja. A beruházás 
várhatóan augusztus elejére elkészül. 

Jó híR! 
(Egy „picike” csalódással)

Jövő év elejétől indul az M-86-os 
Hegyfalu – Répcelak - Csorna szakasz 
kivitelezése. A tervek készek, a kivite-
lező is ismert: a KS-M86-II. konzor-
cium, vezetője a Közgép Zrt. tagja a 
STRABAG Kft. A munkálatok már a 
jövő év elején elkezdődnek. A befeje-

zési határidő 2016. október. Itt a „pici-
ke” csalódás. Hivatalos levelekben azt 
ígérték, az út 2015. december 31-ig el-
készül. Azonban úgy gondoljuk, most 
a lényeg az, hogy elkezdődik a munka, 
és 3 év múlva befejeződik. A munka-
terület-átadási ceremónia Répcelakon 
a művelődési házban volt. Az érdekelt 
hatóságok (gáz, telefon, villany, vasút 
stb.) kaptak meghívást, valamint a te-
lepülések vezetői. Az eseményen Dr. 
Németh Kálmán polgármester, Sza-
bó József alpolgármester és a műszaki 
csoport ügyintézője Berta-Dobos Esz-
ter vett részt. Polgármesterük megkér-
dezte, hogy a megépülő összesen 33,4 
km-es útnál lesznek-e szakaszonkén-
ti átadások. A kivitelező részéről a vá-
lasz az volt, hogy ilyet nem terveznek, 
azonban ez a lehetőség sem kizárt.

ÚJabb Jó híR 
(Itt már nincs csalódás, csak kellemes 
meglepetés)

2007-től felgyorsult az M 86-os út pro-
jektjének megvalósulása. Azonban a la-
kosság szomorúan tapasztalja, hogy a 
városon átvezető út egyre rosszabb álla-
potba került. Sokszor lobbiztak a felújí-
tásért a város vezetői. Sikeresen: a jövő 
év elején a répcelaki belterületi szakasz 

ÖnKoRMányzati 
híReK

Répcelak Város Képviselő-testülete nevében  

minden kedves répcelakinak szép karácsonyt,  

és sikeres új évet kívánok.
Dr. Németh Kálmán

polgármester

új aszfaltréteget kap. Köszönjük a dön-
téshozóknak a pozitív hozzáállást. 

állandó laKosoKnaK 
változatlan

Az urnafal 2010-ben épült, összesen 
20 urnafülkével. Ez idő alatt már több 
mint felére igény mutatkozott. A testü-
let a novemberi ülésén az urna díját az 
eddigi 80 ezerről 120.000 Ft-ra emelte. 
Akik haláluk előtt legalább 1 éve rép-
celaki állandó lakosok, az igénybevétel 
változatlanul kedvezményes (8.000 Ft). 

GRatulálunK
A Sárvár és Kistérsége Többcélú Kistér-
ségi Társulás által alapított díjat kapott:
Sárvári Kistérség Polgárainak Szolgála-
táért Díj: Szár Miklós Zoltán
Sárvári Kistérség Polgárainak Szolgála-
táért Díj: Szár Miklós Zoltánné
Lábodi Zoltán Kistérségi Közművelő-
dési Díj: Csorba Jánosné
Radó Kálmán Kistérségi Közéleti Díj: 
Répcelak Városi Bányász Horgász-
egyesület
A díjak átadására októberben a Répce-
laki Művelődési Otthon és Könyvtár-
ban szervezett kistérségi ünnepségen 
került sor. Az elismeréseket átadta Patyi 
Elemér, Bögöte polgármestere, kistérsé-
gi elnök, Kondora István Sárvár és dr. 
Németh Kálmán Répcelak polgármes-
tere, kistérségi alelnökök.

az idén is
A Répcelakon működő egyesületek sze-
retettel hívják a város lakosságát az im-
már hagyományos karácsonyváró ren-
dezvényre. A kezdés 2013. decem-
ber 22. (vasárnap) 16.00 óra. A menü: 
forralt bor, zsíros kenyér és pogácsa. A 
hangulat fokozásáról a répcelaki együt-
tesek gondoskodnak.

MelyiK a KÖzelebbi?
A répcelaki, csánigi, nicki és a környék-
beli polgároknak melyik település fek-
szik közelebb, Répcelak vagy Sárvár? 
Ezt kérdezte Dr. Németh Kálmán rép-
celaki polgármester azon a megbeszé-
lésen, amelyet Dr. Galántai György a 
Sárvári Járási Hivatal vezetője hívott 

tûziJátéK
2014. január 1-jén

01 órakor a fôtéren.
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össze közigazgatási átalakítással kap-
csolatban. Meghívót kaptak a járás pol-
gármesterei és jegyzői. Polgármeste-
rünk azt kifogásolta, hogy a járási hiva-
talok kialakításával egyes ügyek intézé-
se Répcelak helyett Sárváron történik. 
A gyámügyet, az építéshatóságot és né-
hány közigazgatási eljárást említett. A 
kormányzat azt ígérte, hogy az ügyek 
intézése közelebb kerül az emberekhez. 
A megbeszélésen jelen volt Dr. Haran-
gozó Bertalan kormánymegbízott, aki 
megígérte, hogy ezekben a témákban 
ügyfélfogadás lesz Répcelakon.

Ki viszi … ? 
MáRMint RépcelaKon 
a hulladéKot?

Eddig úgy nézett ki, senki sem, illet-
ve a polgárvédelem szervezi. Egy kor-
mányzati intézkedés alapján az önkor-
mányzatoknak fel kellett mondani az 
eddigi hulladékgazdálkodási szerződést. 
Egy másik határozat alapján ilyen tevé-
kenységet csak 50 %-nál nagyobb ön-
kormányzati vagy állami tulajdonú cé-
gek végezhetnek. Az eddigi szolgáltató, 
a Müllex Kft. külföldi érdekeltségű cég, 
amellyel az önkormányzat és a lakos-
ság döntő többségben elégedett volt. Az 
első pályázati körben, melyben az eddi-
gi helyi és országos gyakorlatnak megfe-
lelően 10 évre került kiírásra a pályázat, 
egyetlen egy jelentkező sem volt. Az ez-
zel foglalkozó cégek nem pályáztak, hisz 
a kormányzat által előírt „rezsicsökken-
tés” miatt a répcelaki szállítás több mil-
liós veszteséget jelentett volna éven-
ként. (Ez nemcsak nálunk van így, ha-
nem a települések döntő többségénél). 
A második kiírásra, amely egy évre szól, 
már volt jelentkező. Igaz, hogy csak 
egy. Döntés a decemberi testületi ülé-
sen, lapzárta után lesz. 

helyesbítés
A Répcelaki Hírmondó előző szá-
mában (2013. szeptember) azt írtuk, 
hogy a szóba jöhető bevásárlóközpon-
tokat 1998-ban kerestük meg levél-
ben, ismertetve a répcelaki lehetősé-
geket, és kértük, hogy nyissanak üz-
letet a településen. Az évszám téves, a 
legutolsó hivatalos megkeresés 2008-
ban volt. Elnézést kérünk. 
Természetesen ezt megelőző években 
is felvettük a kapcsolatot a potenciális 
bevásárlóközpontokkal. A válasz min-
dig negatív volt.

RépcelaK tÖRténete iii. 
KÖtet. JanuáRban 
a RépcelaKi családoK 
KapJáK

Répcelak történetéről eddig két könyv 
is megjelent. Az elsőt a répcelakiak 
1998-ban kapták kézhez, amely általá-
nosan tárgyalja a település történetét. 
A második, jóval kisebb terjedelműt 
2002-ben (itt olyan tárgykörök kerül-
tek bemutatásra, amelyekkel az I. kö-
tet nem foglalkozott). 
A képviselő-testület már februárban 
döntött a Répcelak története III. ki-
advány megjelentetéséről. A könyv az 
előző kettőhöz hasonló borítású, most 
120-140 oldal terjedelemmel, mint-
egy 50 képpel jelenik meg. A szerző 
Dr. Németh Kálmán polgármester, a 
fotókat Garas Kálmán készítette, il-
letve rendszerezte. Dr. Kiss Julianna 
jegyző írta a köszöntőt. A terv az volt, 
hogy karácsony előtt minden állandó 
lakhellyel rendelkező répcelaki család 
megkapja. A közbejött nehézségek mi-
att 2014 januárjában lesz a megjelenés 
és a családokhoz való eljuttatás. 

eGy Kis seGítséG
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
az alábbi csoportok (amennyiben az 
előírt feltételeknek megfelelnek) a ka-
rácsonyi ünnepek előtt az alábbi támo-
gatásban részesülnek:
A 70 éven felüliek 3.000,- Ft-ot, a 
gyermeküket egyedül nevelő szülők 
gyermekenként 6.000,-Ft-ot, a három 
vagy háromnál több gyermeket nevelő 
családok gyermekenként 6.000,- Ft-ot 
kapnak. 

Készül az ÖnKoRMányzat 
2014-2020-as eu-s ciKlusRa

Répcelak Város Képviselő-testülete át-
tekintette a következő EU-s ciklus ter-
vezett fejlesztéseit, amelyekhez támo-
gatásban részesülhetünk.
Ezek a következők:
Bekerülési összeg
1.Répcelak második főterének a kiépí-
tése a „Népkert” megvalósítása. Be-
avatkozási terület katolikus templom 
– Csánigi utca 100 millió Ft
2. Önkormányzati hivatal, művelődési 
ház, óvoda, Bölcsőde és Idősek Klubja, 
Egészségház , iskola, sporttelep alterna-
tív energiával való ellátása 65 millió Ft
3. Radó-kastély hasznosítása. A főtér 

Pichlerné Kondra Katalin: 

KaRácsonyi 
GondolatoK

 Mindenkinek más a karácsony.
Van aki díszes fára vágyik,
sok étel legyen az asztalon
- így sóhajtozik a másik.

Nagymama a meleg tűz körül
fiára gondol s az unokákra.
Hamarosan itt a karácsony,

talán megjönnek nemsokára.

Nem baj, ha hó helyett eső szakad 
és megfakulnak a fények a fákon,

amikor együtt van a család
az olyan ünnep, mint a karácsony.

2013. december

további bővítése, házasságkötő terem 
és egyéb közösségi funkciók kialakítása 
vásárlás + átépítés: 75 millió Ft
4. Ajkai kastély megvásárlása, és idő-
sek otthonának kialakítása. Partner az 
evangélikus egyház. 500 millió Ft
5. Műfüves pálya (világítással) építése 
a sporttelepen 150 millió Ft
6. Ipari, szolgáltató területek kialakítá-
sa a megépülő M86-os mellett (föld-
vásárlás + infrastruktúra) 100 millió Ft
7. Sportcsarnok építése 650 millió Ft
8. Kerékpárút Répceszemere, Répce-
lak. Répcelakra eső rész 50 millió Ft
9. Kerékpárút Répcelak – Nicki mű-
gát. Répcelakra eső rész 50 millió Ft
10. Kerékpárút a 86-os út mellett 
Hegyfalu – megyehatár (Győr-Moson-
Sopron megye) Répcelakra eső rész 100 
millió Ft
11. Ipari Parknál elkerülő út építése 75 
millió Ft
12. KRESZ – parknál sportlétesít-
mény, szabadidőpark 50 millió Ft
13. Répce partnál üdülési övezet 30 
millió Ft
14. Répcelak város teljes belvízrende-
zése 650 millió Ft
15. Világítás korszerűsítése 100 millió Ft
16. Petőfi utca közterületeinek felújí-
tása 100 millió Ft
17. Iskola-felújítás: 250 millió Ft
1.–17. pont között összesen 3 milliárd 
115 millió Ft

19. évfolyam 4. szám 2013. december 3



RépcelaK váRos helyi 
esélyeGyenlôséGi teRve

Répcelak város esélyegyenlőségi 
programja helyzetelemzésből és intéz-
kedési tervből áll. A helyzetelemzésben 
került meghatározásra, hogy a Répce-
lak településen élő hátrányos helyze-
tű társadalmi csoportok, különösen a 
mélyszegénységben élők, romák, gyer-
mekek, nők, idősek és fogyatékkal élők 
a teljes lakossághoz viszonyítva milyen 

lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi, 
szociális és területi mutatókkal rendel-
keznek és ezek alapján milyen esély-
egyenlőtlenségi problémákkal küzde-
nek. Az intézkedési terv tartalmazza a 
helyzetelemzés során feltárt problémák 
komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket és megvalósításuk idő-
rendi ütemezését, forrásszükségletét. 

RépcelaK váRos eGészséGteRve 
2013 – 2017

A pályázat keretében kötelezően el-
készítendő dokumentum a település 
egészségterve.

A települési egészségterv egy straté-
giai terv és cselekvési program, amely a 
település állapotleírásából, a lakossági 
probléma- és igényfelmérésből indul ki, 
az egészséges közösségek kialakítását, ez-
által a lakosság életminőségének javítá-
sát célozza, kidolgozásában és megvaló-
sításában az adott közösség aktívan vesz 
részt, tartalmazza a stratégiai irányel-
vekből következő közösségi cselekvésre 
alapozott, problémamegoldás-orientált 

cselekvési programokat, amelyek fenn-
tarthatósága legalább 3 évre tervezett.

Egészségtervekre vonatkozó általá-
nos elvárások:

-  Az elkészített dokumentum köte-
lező elemei:

o Állapotleírás
o Problématérkép
o Stratégia
o  Cselekvési program, mely kitér a 

hátrányos helyzetű célcsoportok 
bevonására is

o  Visszacsatolási mechanizmus be-
mutatása 

Az elkészített dokumentum a pro-
jektidőszakon túl további minimum 3 
évre készül és tartalmazza a fenntartásra 
vonatkozó tervet is.

A tervet a külön pályázati eljá-
rás keretében kiválasztott BFH Euró-
pa Kft. készítette el „Répcelak Város 
Egészségterve 2013-2017” címmel. A 
tervet a Társadalmi Bizottság egy elő-
zetes prezentáció keretében ismerte 
meg, majd javasolta elfogadásra a kép-
viselő-testületnek. A képviselő-testület 
„Répcelak Város Egészségterve 2013-
2017” című dokumentumot a 2013. 
november 28-i ülésén tárgyalta és el-
fogadta. 

Az egészségterv megtekinthető a 
www.repcelak.hu oldalon a „Projektek/
TÁMOP-6.1.2-11-1-2012-0810 Rép-
celaki Egészségiránytű” címszó alatt.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31.§-a alapján a 
települési önkormányzatoknak ötévente, öt évre szóló esélyegyenlősé-
gi programot kell készíteniük, melyet kétévente felül kell vizsgálniuk. 
2013. július 1-jétől csak azok az önkormányzatok részesülhetnek pá-
lyázati úton odaítélt támogatásokban, akik megfelelő hatályos esély-
egyenlőségi tervvel rendelkeznek. A hatályos esélyegyenlőségi terv-
ben meghatározottakat a helyi esélyegyenlőségi programok elkészíté-
sének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.
(XII.27.) Korm. rendelet, valamint a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.(VI.5.) EMMI ren-
delet rögzíti.

Répcelak Város Önkormányzata a TÁMOP-6.1.2/11/1. kódszámú pá-
lyázat keretében „Répcelaki Egészségiránytű” címmel pályázatot nyert, 
melyet a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 
8.000.000,-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélt.

halálozás
aKiKtôl bÚcsÚzunK

Balassa Imre
Farsang István
Finta Sándor
Gaál Lajos

Mészáros András
Németh Lajos

Németh Tamás Ernő

esKüvô
aKiKneK GRatulálunK

Tóth Miklós és Pájter Andrea

születés
aKiKneK ÖRülünK

Böcskör István és Mészáros Tímea  
leánya Liza

Braunmüller Tamás és Kótai Zsuzsanna 
leánya Petra

Kleé Roland és Vincze Marianna  
fia Krisztián

Németh Tamás és Takács Katalin  
fia Barnabás

Dr. Bogdán Olivér  
és Dürvágner Mónika Erika  

fia Félix Bendegúz

anyaKÖnyvi híReK
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RépcelaKi Mûvelôdési  
otthon és KÖnyvtáR  
iGazGatóJánaK MeGbízása

Szórádi Enikőt a Társadalmi Bi-
zottság hallgatta meg, mely bizottság a 
közalkalmazotti képviselővel és a rep-
rezentatív szakszervezetek két tagjával 
bővült ki. 

A Magyar Népművelők Egyesüle-
te által delegált közművelődési szakér-
tő írásos szakértői véleményében leír-
ta, hogy Szórádi Enikő felkészült köz-
művelődési szakember, aki pályázata 
alapján jó vezetői attitűddel és meg-
felelő gyakorlattal is rendelkezik. Pá-
lyázatát a település értékeinek ápolása, 
az identitástudat erősítése és a lokális 
szemlélet hatja át. Leírt közművelődé-
si elképzelései relevánsak, azok meg-
valósíthatóak, s a település kulturális 
életének fejlesztéséhez járulnak hozzá. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesü-
lete által delegált szakértő a bizottsági 
ülésen szóban támogatta a pályázatot 
és a pályázó megbízását újabb 5 évre. 

A megbízási jogkör gyakorlója, 
azaz a képviselő-testület a bizottság 
írásba foglalt véleményét is mérlegel-
ve döntött.

A szakmai bizottság írásba foglalt 
véleményében javasolta Szórádi Eni-
kőt 2014. január 17. napjától továb-
bi 5 évre a Répcelaki Művelődési Ott-
hon és Könyvtár igazgatójának. 

Répcelak Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a 2013. no-
vember 28-i ülésén egyhangú döntés-
sel Szórádi Enikő Répcelak, Kőris u. 
38. szám alatti lakost, közalkalmazot-
tat 2014. január 17. napjától 2019. 
január 16. napjáig terjedő 5 éves idő-
tartamra megbízta a Répcelaki Műve-
lődési Otthon és Könyvtár magasabb 
vezetői (igazgatói) feladatainak ellátá-
sával. 

Enikőnek gratulálunk, és a további 
munkájához sikereket kívánunk !

ÚJ RendszeRben 
a családseGítés

MûeMléK inGatlantulaJdonosoK, 
építKezôK, teRvezôK  
és KivitelezôK fiGyelMébe

Szombathelyi Járási Hivatala Járá-
si Építésügyi és Örökségvédelmi Hiva-
tala által kihelyezett Örökségvédelmi 
Szolgáltató Pont kezdte meg működé-
sét kéthetente (páratlan heteken) hét-
fői napokon délelőtt 9 órától délután 
15.30-ig a Sárvári Járási Hivatal Sárvár, 
Várkerület 3. szám alatti székhelyén (a 

földszinten, az okmányirodával szem-
ben). Előzetes időpont-egyeztetéshez 
hívja Bodovics László Jan műemléki 
felügyelőt 06-95/523-217 telefonszá-
mon, egyéb napokon a 06-94/520-355 
központi telefonszámon, vagy egyez-
tessen e-mailen: bodovics.laszlo@
szombathely.jaras.gov.hu

Répcelak Város Önkormányzatának fenntartásában működő Répcelaki 
Művelődési Otthon és Könyvtár igazgatójának, Szórádi Enikőnek a ha-
tározott időre - 5 évre - szóló magasabb vezetői megbízása 2014. január 
16. napjával lejár. A magasabb vezetői beosztás ellátására pályázat ke-
rült kiírásra, melynek beadási határideje 2013. október 30-ig tartott. A 
megadott határidőig egy pályázat érkezett, a jelenlegi vezetőtől. A jog-
szabályi előírásoknak a beadott pályázat megfelelt. 

2012. január 1-jétől Répcelak Vá-
ros Önkormányzata működési en-
gedéllyel rendelkezik a családsegítés 
feladatainak ellátására, ennek kere-
tében feladatellátási szerződés alap-
ján biztosítja az ellátáshoz való hoz-
záférést Csánig és Nick települések 
részére. 

A Magyar Államkincstár előze-
tes felmérései kapcsán nyilvánvaló-
vá vált, hogy a központi költségvetés-
ből támogatás csak akkor jár az önkor-
mányzatnak, amennyiben a feladatot 
önállóan, működési engedéllyel vagy 
társulás formájában látja el. A Rép-
celak és Térsége Önkormányzati Tár-
sulás a képviselő-testületek külön-kü-
lön meghozott döntése alapján 2013. 
július 1. napi hatállyal alakult meg az 
óvodai nevelés, a gyermekétkeztetés és 
a védőnői feladatellátásra. Szükséges-
sé vált a családsegítés feladatának be-
emelése a társulás keretei közé az aláb-
biak szerint:

A társulás 2014. január 1. napjá-
tól biztosítja a családsegítést Répcelak 
településen, és a családsegítéshez való 
hozzáférést, Csánig, Nick települése-
ken mint a társulás tagjainak. 

Ugyanakkor Vámoscsalád és 
Vasegerszeg települések kérelemmel 
fordultak Répcelak város polgármes-
teréhez, hogy ők is csatlakoznának a 
családsegítéshez társulási formában. 

Vasegerszeg és Vámoscsalád te-
lepüléseken a családsegítéshez való 
hozzáférést előreláthatólag a mű-
ködési engedély kiadását követően 
2014. március 1. napjától biztosítja 
a társulás.

KÖzleMény
Répcelaki Közös Önkormányzati 
Hivatal december hónapban a kö-
vetkező napokon tart zárva:
December 21., 24 – 27., 31.
Ügyeleti jellegű nyitva tartás lesz:
December 23-án és 30-án
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Xiv. ôszi KonfeRencia  
– az egyesületi élet Répcelakon

A polgármester úr összefoglalta az 
előző évek konferenciáinak témáit is. 
Volt már szó például a mezőgazdaság-
ról, az oktatásról, egészségügyről, ön-
kormányzatról, a sajtgyártásról, a szén-
dioxid feldolgozásáról, és a szövetkeze-
ti életről.

Dr. Galántai György a Sárvári Járá-
si Hivatal vezetője az egyesületek társa-
dalmi szerepét hangsúlyozta: „Az em-
bereknek az önkéntes összefogása pó-
tolhatatlan erőforrás a társadalom szá-
mára. Én azt gondolom, hogy az egye-
sületeknek a helyi értékek megterem-
tésében, a hagyományoknak az ápolá-
sában pótolhatatlan szerepük van. Te-
vékenységükkel támogatják az állami 
és önkormányzati feladatok ellátását 
is, számos feladatot át is vállalnak. Az 
egyesületek tevékenysége, mondhat-
juk, hogy az élet minden területére ki-
terjed és része az életünknek.” Az egye-

sülési jog alapvető szabadságjog, amely-
nek Magyarországon a reformkorban 
nyílt meg a lehetősége, és az egyesületi 
életnek a fontosságát is gróf Széchenyi 
Istvánnak köszönhetjük. 

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumát Karvalics Helga főosztályve-
zető-helyettes asszony képviselte. Rö-
viden bemutatta a magyarországi ci-
vil élet történetét, amelynek kezdete a 
15. századra vezethető vissza. Az or-
szág viharos történelme azonban nem 
kedvezett a civil szerveződéseknek. Az 
1980-as évek végén indult meg újra az 
aktivitás, amelyben élen járt a Nyu-
gat-dunántúli Régió. Talán a mai na-
pig ebben az országrészben a legak-
tívabbak a szervezetek, itt a legna-
gyobb az intenzitása az önkéntesség-
nek. 2011-ig csak keretrendszer szabá-
lyozta az egyesületi életet, csak ekkor 
született meg a Civil törvény.

A Vas Megyei Civil Információs 
Centrum munkatársa, Nagy Krisztina 
az egyesületek pályázati lehetőségeit is-
mertette. Biczó Ferenc az egykor mű-
ködő, de már megszűnt egyesületek te-
vékenységével, működésével a régmúlt-
ba kalauzolta a résztvevőket. Ifj. Varga 
Sándor a városlakók szemszögéből ér-
tékelte az egyesületek közéleti szerepét.

A konferencián bemutatkozó egye-
sületek: Nyitott Tér Közhasznú Kul-
turális Egyesület, Répcelaki Gazda-
kör, Répcelakért Közhasznú Egye-
sület, Répcelaki Polgárőr Egyesület, 
Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let, Répcelaki Sportegyesület, Répce-
laki Rakurai Karate Egyesület, Répce-
lak Város Bányász Horgász Egyesület.

A konferenciát követően Coop-
termékeket és a Mándli Borház borait 
kóstolhatta meg a hallgatóság.

-k.d.-

A 2014. évi helytörténeti kon-
ferencia immár hagyományosan 
szép számú érdeklődőt vonzott. Az 
idei évben a helyi civil szer vezetek 
kerültek fókuszba, a téma apro-
póját dr. Németh Kálmán polgár-
mester úr megnyitó beszédében 
vázolta. Elmondta, hogy amikor 
Répcelak a városi címre pályázott, 
fontos célkitű zés volt a civil élet 
fejlesztése. A várossá válás óta el-
telt időszak a civil szféra kiteljese-
désének időszaka, és éppen ezért a 
XIV. őszi konferencia célja a tele-
pülés sokszínű egyesületi életének 
bemutatása. „Működnek hagyo-
mányos, nagy múltra visszatekin-
tő szervezetek, és olyanok is, ame-
lyeknek éppen a városi cím adott 
motivációt, hogy elkezdjék tevé-
kenységüket.”
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RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE
kiadó: Répcelak Város Önkormányzata Képviselô-testületének Ügyrendi Bizottsága
a kiadásért felelôs neve: Biró József bizottsági elnök • a szerkesztôség címe: Répcelaki Mûvelôdési Otthon és Könyvtár,
9653 Répcelak, Bartók B. u. 55. • Fôszerkesztô: Bokányi KálmánnéHírmondó
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RépcelaKi eGészséGiRánytû
A 2013 augusztusától folyama-
tosan valósulnak meg a Répce-
laki Egészségiránytű programjai. 
A nyitórendezvény, az egészség-
hét, a stresszoldó és lelki egészsé-
get szolgáló, gyermekeink egész-
séges táplálására biztató előadá-
sok jelentős számú érdeklődőt 
vonzottak.

A Répcelaki Egészségiránytű soron 
következő eseményeit ajánljuk a kö-
vetkezőkben figyelmükbe. December 
28-án a kora délutáni órákban gyalog-
túrára várjuk Önöket. A Mozgat-Lak 
első túráját a két ünnep közé ütemez-
tük, amikor is mindenkinek jólesik 
némi mozgás, felfrissülés a jó leve-
gőn. A sorozat túravezetője a Répce-
laki Csatangoló sorozatban már nagy 
tapasztalatokkal rendelkező Király 
Anna tanárnő lesz. Sétáljunk, és gyö-
nyörködjünk együtt a téli táj varázsá-
ban. A természet ébredését második 
túránkon csodálhatjuk meg, 2014. 
február végén a Csáfordi-erdőbe invi-
táljuk gyalogtúrára Önöket. 
„Közelebb egymáshoz” címmel ja-
nuártól folytatódik Licskainé Dr. 
Stipkovits Erika mentálhigiéniai szak-
pszichológus előadássorozata, amely-
ből arra kaphatunk a kiváló szakem-
bertől tanácsot, hogy személyiségünk 
önfejlesztésén keresztül miképp épít-
sük tudatosan párkapcsolatainkat. Se-
gíti a családi kapcsolatok erősítését, 
a gyermekek fejlődéséhez szükséges 
egészséges légkör kialakítását, a pár-
kapcsolatok rejtett dimenzióinak fel-
tárását.
 Az előadásokat gyakorlati foglalko-
zás, tréning is követi, ahol kézzelfog-
ható megoldásokat kaphatunk, olyan 
problémáinkra, amelyek a családok 
zömében előfordulnak: a felmerülő 
konfliktusok hatékony megoldására, 
érzelmi intelligencia fejlesztésére és az 
agresszió kezelésének módjaira a kü-
lönböző életkorokban.

A tavaszi szünetben projektünkben 
gyermekek részére ajánlunk kiállí-
tást, amely interaktív módon segíti az 
egészséges életmódról szerzett isme-
retek elmélyítését, mozgásfejlesztő és 
egyéb játékok kipróbálásával játszva 
tanulhatnak.
Figyelmükbe ajánljuk nyersétel-re-
cept játékunkat. A nyers étel szolgál-
ja a testet, építi az elmét, egyszerű-
ségével táplál, gyógyít és energetizál. 
A Répcelaki Egészségiránytű projekt 
egyik célja, hogy az egészséges táplál-
kozás kevésbé ismert területeire is rá-
mutasson. A segítségüket kérjük: szer-
kesszük közösen Répcelak nyers étele-
ket felvonultató szakácskönyvét.
Bizonyára Önnek is van olyan, nyers 
alapanyagokból készült kedvelt csalá-
di recept a birtokában, amelyet szí-
vesen megosztana másokkal. Kérjük, 
egy receptjét küldje be nekünk, és az 
ételről készült fotóval járuljon hozzá 
a gyűjteményhez. A recepteket 2014. 
március 31-ig várjuk a művelődési 
otthon e-mail címére, vagy a facebook 
oldalunkra. 

Szeretettel várjuk Önöket programja-
inkra, gyűjtsék az egészségpontokat!

Mozgat-Lak gyalogtúra 2013. decem-
ber 28-án szombaton. Indulás 14 óra-
kor a művelődési ház elől.

A részvétel 3 egészségpontot ér! Pár-
kapcsolati válságok, játszmák, pár-be-
széd. Licskainé Dr. Stipkovits Erika 
mentálhigiéniai szakpszichológus elő-
adása. 2014. január 17-én pénteken 
16.30 órakor a művelődési otthonban.

Projektirányító munkacsoport
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RéGMÚltunK 
fotóalbuMaiból

A képeslapot Pálla Péter bocsátotta rendelkezé-
sünkre. Köszönjük!
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Most azt írom le, hogy ebben a történel-
mi távlatban nem nagy, egy ember életében 
azonban igen jelentős időszakban milyen 
új dolgok kerültek bevezetésre Répcelakon. 
Ezek mind a helyi polgárok mindennapja-
it érintik, ha valamelyik megszűnne nagy 
hiányérzés lenne, és sok esetben felháboro-
dást váltana ki. 
Ezek a szolgáltatások, új elemek jelentős 
részben nem a képviselő-testületnek és fő-
leg nem a polgármesternek köszönhetőek 
(vagy nem csak nekik), hisz változott, fejlő-
dött a világ. Azonban olyan is akad, amivel 
jóval megelőztünk más településeket. Erre 
is kitérek. Nem a konkrét építőipari fejlesz-
tésekre, felújításokra gondolok. Azokat le-
írni ennek az írásnak a terjedelmét több-
szörösen meghaladná.
No, vágjunk neki! Mire is gondolok? Mi 
változott azóta? A teljesség igénye nélkül: 

Répcelaki hírmondó
Az 1994-es polgármesteri programban 
szerepelt egy helyi újság kiadása. Az első 
szám 1995 decemberében jelent meg hat 
oldalon, és negyedévenként. A negyedév 
maradt, de néhány éve teljesen más tech-
nikával kerül kiadásra. Az újság akkor a 
megyében újdonságszámba ment, most 
már egyre több településen kiadnak saj-
tóterméket. De még korántsem minden-
hol. Az idén egy Somogy megyei gyógy-
fürdővárosban jártunk feleségemmel. 
Nem fürödni, régi barátság fűz bennün-
ket a vendéglátóinkhoz. Nagy örömmel 
mutatja a helyi újságot, amely tavaly je-
lent meg először. Kérdezte, hogy nálunk 
van-e ilyen? 

van címerünk
Ezzel a címmel jelent meg 1996 júniusá-
ban a Répcelaki Hírmondó. A címerava-
tásra az év augusztusában került sor. Ak-
kor még kevés településnek voltak ilyen 
jelképei.

Répce tv 
Minden répcelaki ismeri és remélem figyeli 
is a magazinműsort vagy a képújságot. Az 
első adás 1997. december 27-én volt. Ha-
sonló nagyságú településeken (vagy még 
nagyobbaknak) még most sincs.
Egy történet! 2000-ben amikor a városi 
cím beadásán gondolkoztunk, a képviselő-

A polgármester naplójából

az elMÚlt tizenKilenc év 
Nekem december – immár tizenkilenc éve – ünnep, emlékezés, számvetés. 1994-
ben ebben a téli hónapban választottak meg először polgármesternek. Általában 
magam ünneplek, de volt két alkalom a tíz és a tizenöt éves évforduló, ahova a 
kedves utcabelieket meghívtuk. Mivel nekünk itt mindenki kedves és szeretett, 
így az egész utca a vendégünk volt.

testület tagjai meglátogatták a burgenlandi 
Oberwart polgármesterét. Vajon mit jelent 
ott a városi cím? 
Felhívtam a városvezetőt és megbeszéltük, 
hogy tolmács nem kell. Ő is tud egy ki-
csit magyarul, egypáran a testületből mi 
is tudunk egy kicsit németül. Mindenben 
megértettük egymást, csak egyben nem. 
Mit jelent az, hogy Répcelakon helyi tévé 
működik? Oberwartban ilyen akkor még 
nem volt. Nem tudom, hogy most van-e? 

Könyvek Répcelakról
A település történetéről az első könyv 
1998-ban jelent meg Répcelak történe-
te címmel. A II. kötet 2002-ben, és még 
további két könyv. Ezek: Répcelaki Képes-
könyv (2006), Répcelaki Arcképcsarnok 
(2010). Jó néhány településről főleg a vá-
rosokról jelent meg könyv, de nagyon sok-
ról nem. Az utóbbi kettő azonban egyálta-
lán nem jellemző. Különösen nem a Rép-
celaki Arcképcsarnok című könyvhöz ha-
sonló. Répcelak története III. kötetet jövő 
év elején kapják meg a répcelaki családok.

Répcelaki fesztivál
Az idén volt a XII. No, ez igazán nem a tes-
tület érdeme. Az országban szinte minden-
hol vannak ilyen rendezvények: falunapok, 
városnapok. Persze sok száz helyen hitelből 
fedezik. Oda se neki. A kormányzat átvál-
lalja. A település helyett fizet a magyar ál-
lampolgár, azaz mindenki. 

tûzijáték
Úgy emlékszem 2000 szilveszterén volt az 
első. (A tévedés nem kizárt). Azért gondo-
lok erre az időpontra, mert 2001 szeptem-
berében a városavatón is rendeztünk, így 
úgy gondoltuk, hogy év végén ne legyen. 
A kedves répcelaki polgároktól az elmúlt 
19 évben sok bírálatot kaptam. De ta-
lán annyit semmiért sem, mint hogy mi-
ért maradt el. Természetesen azóta az újév 
első órájában tűzijátékban gyönyörköd-
hetnek a városlakók és a vendégek.

Répcelak virágos város
Amikor polgármester lettem a települé-
sen a Polgármesteri Hivatal ablakaiban vol-
tak csak muskátlik. Ezzel nem az elődei-
met akarom megbántani, hisz kiváló pol-
gármester asszony, és tanácselnökök irányí-

tották a települést. Csak akkor a települé-
sek virágosítása egyáltalán nem volt jellem-
ző. Az idén körülbelül 30.000 díszcserjét, 
virágot ültettünk.

Karácsonyi, újévi díszkivilágítás
Az elmúlt jó néhány évben Répcelak díszki-
világítással várta a karácsonyt és az újévet, az 
ideit is. Ez nem a helyi önkormányzat kez-
deményezése csak, szinte mindenhol látni. 

Konferenciák
Répcelak történetének egy-egy szeletéről 
már 14. alkalommal rendeztünk konferen-
ciát. Az elsőt 1997-ben. 
Ez igazi répcelaki ötlet, nem tudom, hogy 
valahol lenne ilyen.

városi bál
Az elismerés a Répcelakért Közhasznú Egye-
sület vezetőit, tagjait illeti, akik szervezik a 
rangos társadalmi eseményt. Az elsőre 2006-
ban került sor, az idén novemberben külö-
nösen jól szervezett, kiváló hangulatú volt.

egyesületek karácsonya
Néhány éve annak, hogy a Répcelakon mű-
ködő egyesületek karácsonyra meghívják a 
város lakosságát vendégségbe. A menü: for-
ralt bor, pogácsa, zsíros kenyér. A hangu-
lat fokozásáról a répcelaki zenei együtte-
sek gondoskodnak. Nem hiszem, hogy a 
megyében, országban sok helyen van ilyen 
kedves esemény, de az ötletet az akkori vépi 
polgármestertől loptam el. 2006-2010-ben 
a Polgármesterek Vas Megyéért Egyesület 
színeiben ketten jutottunk be a Vas Megyei 
Közgyűlésbe. Sokszor találkoztunk és invi-
tált, hogy nézzem meg, miként köszöntik 
a lakosságot a civil szervezetek. Karácsony 
előtt tíz nappal bármikor mehetek, mert 
minden nap más szervezet a vendéglátó - 
mondta. Elmentem, elvittem magammal a 
művelődési ház, valamint néhány egyesü-
let vezetőjét. A következő évtől már nálunk 
is rendeztek az egyesületek ilyen eseményt, 
igaz nem külön-külön, de így is (vagy talán 
így) színvonalas. 

polémia
Magammal vitatkozom. Egy nagy költőnk 
az 1830-as évben azt a kérdést tette fel, 
hogy vajon ment-e a könyvek által előbbre 
a világ? Mint a város 19 évvel ezelőtt meg-
választott polgármestere néhány kérdést te-
szek fel. A leírtaktól jobban érzik-e magu-
kat a répcelaki emberek? Közelebb kerül-
tek-e egymáshoz? Közelebb kerültek-e a 
városhoz? A magam válaszát nem írom le, 
mert nyilván elfogult vagyok. De a ked-
ves olvasó tegye fel magában a kérdéseket. 
És válaszoljon is. Kíváncsi lennék minden-
ki feleletére, amelyeket nyilván nem tudok 
meg, legfeljebb néhányan mondják el. Ta-
lán legelőször éppen az egyesületek kará-
csonyán, december 22-én. 
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Változás az, hogy október közepé-
től új igazgató vezeti az intézményt. Vál-
tozás az is, hogy a 20 éve igazgatóként 
dolgozó Szoporyné Szabó Piroska is-
mét matematikára taníthatja a gyereke-
ket. Két új igazgatóhelyettesünk is van: 
Némethné Horváth Krisztina és Keszei 
Szabolcs. A vezetőváltozások áthangolják 
az egész iskolai környezetet és életet, ha 
ez nem is látszik azonnal, bár sok apró jel 
érzékelteti ezt a folyamatot. 

A bejárat és a folyosók képe megvál-
tozott, virágosak, és az évszaknak meg-
felelő képekkel dekoráltak. A művésze-
tibe járó gyermekeink rajzai mellett, 
Molnárné Szabó Ernesztina vezetésével, 
sokan bekapcsolódtak a falfestésbe, mely-
nek során kedves állatok és növények je-
lentek meg a felületeken. Évszakasztal ke-
rült az iskolai „előszobába” Pap Györgyné 
irányításával. Igazmondások és híres em-
berek idézetei, találós kérdések gondol-
kodtatják el a belépőket. A fogyaték-
kal élők világnapja alkalmából kitett Al-
bert Schweitzer idézetet megtanulták né-
hányan, és elmondták az Esélyegyenlősé-
gi napunkon az egész iskola előtt. Adven-
ti koszorú van az udvaron és a Móra-fal-
nál is. Égtek a mécsesek a folyosókon ad-
vent köszöntésére. A folyosókra kitett új 
székek illetve padok szolgálják a várako-
zókat és az öltözködő kicsiket, a cipővál-
táshoz cipőtartók készültek. Az illemhe-
lyek ajtaját be lehet zárni, és a használat-
hoz szükséges feltételek megújultak. A 
csempe- és járólaphiányokat pótoltuk. 
Minden osztályajtón kopogtatók vannak, 
melyek közül a technikaterem ajtaján 
lévő egészen különleges. Fotók készül-
tek a tanórákon zajló munkáról, amelye-
ket a honlapunkon szeretnénk bemutat-
ni. Egyértelműen látszik a művészeti is-
kolai jelleg, nem csak a díszítésből, a fala-
kon és a paravánokon megjelenő, havon-
ta cserélődő művészeti alkotásokból, me-
lyek közül az egyik bemutatja egy Mórás 
ifjú alkotó munkáit. Rudi Máté képeit te-
kinthettük meg, akinek Weöres Sándor-
ról készített grafikáját Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő is értékelte. A kis első-
söket nagyon szép folyosó és osztályterem 
várja nap mint nap tanítóik, Pallag Eszter 
és Talabér Sándorné kreativitását mutat-
va. Az alsósokat meleg, meghitt környe-
zetből viszik haza az értük érkező szülők. 

változásoK a MóRa feRenc 
általános isKolában

Az életben sokszor és sokféle változást élünk meg. Szinte minden percben for-
málódunk kívül és belül. A pozitív változások akkor következnek be, ha biztos 
alapokra tudunk építeni, amelyek a Móra Ferenc általános iskolában adottak. 



Az alsós osztályfőnökök személyében más 
változások nem történtek.

A napközisek gyönyörű tablókat ké-
szítenek, az ügyeletes és napközis ta-
nárok, Glóbitsné Balogh Ilona, Király 
Annamária, Meleghné Szanyi Veroni-
ka, Silóczkiné Siba Zsuzsanna, Sulyok 
Györgyné vezetésével. Az osztályfőnö-
kök mellett a lelkészek és hitoktatók, a 
néptánctanár, zenetanárok segítik az is-
kolában zajló, gazdag programokkal teli 
életet. 

Kedves újdonság a reggelente átélt ta-
lálkozás és köszöntés öröme. A hagyomá-
nyos rendezvényeket továbbra is lelkesen 
megélik az iskolások az egész tanári kar 
együttmunkálkodásával. 

A hulladékgyűjtés rendkívül eredmé-
nyes volt, melyet a diákönkormányzat 
szervezésében Szalai Szabolcs irányított. 
Az október 23-i akadályverseny hagyo-
mányosan a 7. évfolyamosok feladata, 
melyben Farkasné Tóth Mária és Szalai 
Szabolcs segített. Az Öko-játéknapon 
Farkasné Tóth Mária vezetésével gyö-
nyörű asztaldíszek és virágok készültek 
természetes alapanyagokból. A nyolca-
dikosok pályaválasztási nyílt napokra 
mentek a középiskolákba, és az új sárvári 
biolabor is vonzza a tudományra éhes fi-
ataljainkat. A Zrínyi-matematikaverseny 
házi fordulóját tudtuk csak megrendezni, 
mert a tankerület sajnos csak egy szak-
tárgyi vetélkedőt támogatott. Ezért nem 
jutottunk el az október 6-i Pannónia-
Ringes sportnapra. Öröm viszont, hogy 
mi rendezhetjük meg a Bozsik-program 
keretében az utánpótlásnevelés számára 
biztosított alkalmakat. A sporttevékeny-
ség továbbra is iskolánk egyik alappillére 
Biczó Gyula és Szabó Róbert irányításá-
val. Király Anna aerobikóráit pedig ked-
velik a lányok. 

Tanulóink kiemelkedő eredményei: 
Szent Márton Vetélkedő Szombat-

hely: I. helyezést értek el: Nagy Nikolett 
Anna, Németh Eszter és Németh Bálint 
csapata.

„Háziállataink a magyar költészet-
ben” címmel a Diána Vadászhölgy Klub 
Vas Megyei Szervezete által kiírt vetél-
kedő különdíjasa és helyezettje: Ments 
Hanna 2. osztályos 1. díjat ért el, Varga 
Dániel különdíjas.

A Magyar Kyokushin Karate Szerve-
zet utánpótlás bajnokságán Gyöngyösön 
Dr. Bogdán Olivér vezetésével Gáspár 
Martin 7. osztályos 1. helyezést ért el.

Rendkívüli nap volt nálunk:
Zenés adventköszöntőt tartott Hor-

váth Péter, Szalai Szabolcs és Verasztó Já-
nos. Megénekeltettek bennünket adven-
ti és karácsonyi dalokkal. Hétfőnként és 
péntekenként továbbra is velük éneke-
lünk. Tanda Ibolya tanítványai hétköz-
napokon zenés karácsonyi énekekkel kö-
szöntötték az iskolába érkező gyerekeket. 
Különleges ajándékot, Weöres Sándor 
teljes életművét bemutató köteteket kap-
tunk Ágh Péter országgyűlési képviselő-
től, akit teljes gyűrűbe fogtak a gyerekek, 
és elénekelték neki a nyolcadikosok „sze-
retethimnuszát”. Mikulásvárás kapcsán 
köszönetet mondunk a napot előkészí-
tő Szalainé Kutasi Ildikó vezette Szülői 
Munkaközösségnek, iskolaszéknek és a 
Vargáné Chlebik Hajnalka vezette intéz-
ményi tanácsnak valamint Erős András-
nak és Kiss Mihálynak. 

Esélyegyenlőségi nap volt, amelyet 
a szombathelyi MMIK LOGO Ifjúsá-
gi Szolgálata vezetésével a Savaria Rehab 
Team Nonprofit Kft. segítségével valósí-
tottunk meg. A fogyatékkal élők világ-
napja december 3-a, és ehhez kapcsoló-
dott ez a nap, amely érzékenyebbé tette 
tanulóinkat a fogyatékkal élőkkel szem-
ben. Nyolc csoportra osztotta igazgató-
helyettesünk tanulóinkat. Körforgás-
szerűen vonultak az egyes csoportokba. 
Mozgássérültekkel és hallássérültekkel 
két csoportban, terápiás kutyákkal egy 
csoportban találkozhattak. Látássérültek 
és érzelmi sérültek is voltak közöttünk. 
A rendezvényt Dr. Németh Kálmán pol-
gármester nyitotta meg, díszvendégünk 
volt Horváth Róbert, akinek neve össze-
forrt az Aranyhíd Nevelési-Oktatási In-
tegrációs Központtal. Egyed Orsolya fo-
gyatékkal élő embertársunk, aki a Savaria 
Egyetem történelem szakos és magyar 
mesterszakos hallgatója megható szavak-
kal köszöntötte és köszönte meg Hor-
váth Róbertnek élete alakulását, és meg-
könnyezték szavait nemcsak a felnőttek, 
hanem a gyerekek is. Tanáraink már jó 
előre felkészítették a gyerekeket erre a 
különleges napra. Vakond játékokat ját-
szottak, kipróbálhattak a gyerekek olyan 
billentyűzetet, amelyet a vakok is tudnak 
használni. Tapintás útján történő pénz-
felismerést gyakoroltak, és egyéb beleér-
ző játékokat játszottak. Volt olyan kisdi-
ák, aki arra csodálkozott rá, hogyan lehet 
szintetizátorozni színek alapján, hiszen 
színkotta is állt a zenélő rendelkezésére. 

19. évfolyam 4. szám 2013. december 9



Az Alapítványi est már régóta hagyomány iskolánkban. Ez egy egész estés 
műsort jelent, amelyet az Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány javára ren-
dezünk, és vidám, szórakoztató műsorral köszönjük meg az alapítvány javá-
ra érkező adományokat, felajánlásokat. Erre az alkalomra mindig a 8. osztá-
lyosok készülődnek. Így voltunk ezzel mi is.

Jó érzés töltött el minket, hogy 
olyan műsoron szerepelhetünk, ahol a 
zene, a vidámság, a móka, a tánc játszik 
szerepet. Számomra azért is volt fontos 
ez az est, mert jó célt szolgáltunk sze-
replésünkkel.

Nagyon sokat készültünk erre az 
előadásra. Minden héten legalább négy 
napot dolgoztunk a műsoron az isko-
lában, a művelődési otthonban, ahol 
csak tudtunk. 

Hétről hétre egyre nagyobb izga-
lommal gyakoroltunk. A próbák na-
gyon jó hangulatban teltek, de persze 
voltak olyan pillanatok is, amikor fá-
radtabbak, idegesebbek voltunk. Ez a 
készülődés azért is jó volt, mert így az 
egész évfolyam sokat lehetett együtt, 
így jobban megismerhettük azokat a 
társainkat is, akikkel eddig nem so-
kat beszélgettünk, a két osztály teljesen 
összekovácsolódott.

Ebben az időszakban a szülők is ki-
vették a részüket a munkából, és hogy 
legalább annyira szorgalmasak voltak 
mint mi, azt a rengeteg összegyűjtött 
tombolatárgy, és az általuk varrt jelme-
zek is bizonyítják. Itt szeretnénk meg-
köszönni minden tanárunknak a segít-
séget.

 A műsor előtti délután főpróbát 
tartottunk, ahova az iskola minden ta-

íGy KészültünK…
8. évfolyamos tanulók közös összefoglalója

nulóját vártuk. Mindenki izgult, hogy 
jól sikerüljön. Mikor vége lett, meg-
könnyebbültünk. Tanáraink dicsérő, 
biztató szavai segítettek nekünk. Pén-
teken, a „nagy napon” már délelőtt 
óriási volt az izgalom. Nem is tud-
tunk másra figyelni, csak az estéről 
beszélgettünk. Aztán este, mikor fel-
mentünk a színpadra, láttuk, hogy a 
nagyterem zsúfolásig megtelt. Mikor a 
nyitó dalunkat elénekeltük, már érez-
tük, hogy minden rendben lesz. A sok 
beleölt idő, a sok munka végre meg-
hozta gyümölcsét. A közönség lelke-
sen tapsolt minden műsorszám után. 
Mi, akik éppen nem szerepeltünk, iz-
gatottan szurkoltunk az éppen színpa-
don lévőknek.

A végén megkönnyebbülve és meg-
hatódva borultunk egymás vállára, hisz 
a közönség állva tapsolt nekünk. Meg-
érte a sok befektetett energia, mert így 
legalább mosolyt csalhattunk az embe-
rek arcára.

Egy összeszokott, egymást segítő 
csapat tagjának éreztük magunkat.

Nekünk életre szóló élmény volt. 
S ahogy megízleltük a sikert, egy csa-
pásra elfelejtettük az összes nehézséget, 
fáradságot, sőt kifejezetten hiányozni 
fognak a próbák, s ha tehetnénk, újra 
megcsinálnánk. 

Idézetek a szereplő tanulók részéről:
„Az alapítványi est életem egyik 

legjobb élménye és szórakozása volt.” 
László Dániel

„Lelkileg is nagyon jó volt.” Mészá-
ros Andrea

„A legnagyobb elismerést kaptuk a 
közönségtől, állva tapsoltak meg min-
ket. Köszönet a tanároknak a kitartó 
felkészítésért.” Koronczai Erik

„Nagyon jól éreztem magamat. Jó 
móka volt.” Varga Péter

„Egy összeszokott és egymást segí-
tő csapat tagjának éreztem magam. Hi-
ányozni fognak a próbák, szívesen elő-
adnám még egyszer a többiekkel.” 

„Jó volt látni, hogy tetszik az embe-
reknek, amit csinálunk. Amikor elkez-
dődött még nagyon izgultam, de ez az 
érzés egy idő után teljesen elszállt.” Tu-
lok Piroska

„Minden számban jól éreztem ma-
gam.” Balassa Regina

„Jó volt táncolni” Vörös Valentina
„Én a Zizi Laborban éreztem maga-

mat a legjobban.” Erős András
„Szerintem csodálatos este volt. Fe-

lejthetetlen élmény marad. A két osz-
tály közötti kapcsolat megváltozott, 
összekovácsolódott ez a kis társaság.” 
Bernáth Evelin

„Nagyon jól esett, hogy a végén áll-
va tapsoltak meg minket.” Freund Re-
beka

„Jóba lett a két osztály, beszéltem 
olyan emberekkel is, akikkel eddig 
nem.” Kronekker Roberta, Bíró Katica

„A két osztály nagyon összeková-
csolódott.” Gyürüsi Ramóna, Horváth 
Ivett

„Sok rejtett értéket mutattak fel, 
amelyet a tanárok négy év alatt nem is-
mertek meg.” – a tanárok mind ezt val-
lották.

Az így felkészített kisiskolások tá-
tott szájjal és csodálkozó szemmel fi-
gyelték a fogyatékkal élőket, a nagyok 
pedig rendkívüli módon elsajátították a 
jelbeszédet és ügyesen kerekeztek a ke-
rekesszéken. A kutyákkal való gyakor-
latokat pedig mindnyájan szórakoz-
tatónak találták. A mi iskolánkban is 
van néhány olyan gyermek, aki látha-
tó és megtapasztalható fogyatékkal él, 
akikkel az osztályfőnökök és a gyere-
kek továbbra is türelemmel és szere-
tettel bánnak. Autistákkal ugyan nem 
találkozhattak a gyerekek, hiszen őket 
nem lehet ilyen rendezvényre elvin-
ni, ám voltak olyan idézetek, amely-

ben autisták maguk vallottak nehézsé-
geikről, és volt olyan feladat is, amely-
ben az autistákra jellemző vonásokat 
kellett tanulóinknak összegyűjteni, 
vagy híres emberek képeiből kellett 
kiválasztani az autistákat. Érdemes el-
mondani, hogy Bartók Béla kiváló ze-
neszerzőnk is autista volt. Mindnyá-
junk számára sok tapasztalatot és lel-
ki gazdagságot hozott ez a nap. A fo-
gyatékosokkal érkező szervezők egy-
behangzóan számoltak be arról, hogy 
milyen fegyelmezettek, érdeklődők és 
érzékenyek voltak a gyermekeink. Ők 
is arról számoltak be, hogy jó volt ez 
a nap.

„Az egyetlen igazi tanulás: a lé-
nyünkben szunnyadó tudásnak te-
vékennyé ébresztése.” valljuk Weöres 
Sándor szavaival. Törekszünk arra, 
hogy az iskolánkban folyó tanításnak 
és tanulásnak is ez legyen a lényege. 
Ezért is visszük el hatodik osztályos ta-
nulóinkat adventi ajándékként Buda-
pestre a Néprajzi Múzeumba és a Par-
lamentbe, hogy igazi élményeken ke-
resztül kötődjenek a hon- és népisme-
ret adta értékekhez. Jellemükbe gyö-
kerezzen a tágabb és szűkebb hazához 
való kötődés.
Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna

igazgató
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Az első előadás apropóját a magyar 
nyelv egyik legjátékosabb művelője, vasi 
születésű költője, Weöres Sándor születé-
sének 100. évfordulója adta. Dr. Bokányi 
Péter irodalomtörténész, az est házigazdá-
ja bevezetőjében ismertette Weöres Sán-
dor munkásságának mérföldköveit, majd 
rátért az egyéni hangnemű poéta utá-
nozhatatlan, hangulat és érzelem világá-
nak méltatására. Elmondta, hogy Weöres 
olyan ritmikus és képgazdag nyelvi vilá-
got teremtett meg, amely más nyelvben 
visszaadhatatlan és lefordíthatatlan. Rá-
mutatott a költő ritka, a magyar nyelv 

iRodalMunK GyÖnGyszeMei
– a nyitott tér KKe új sorozata – 
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A fenti címmel indította új előadássorozatát a Nyitott Tér. Az igényes, ma-
gyar szépirodalom népszerűsítését mindig is fontos, alapszabályában megfo-
galmazott feladatának tartotta az egyesület. A városi könyvtárban rendszere-
sen jelen levő Verskedvelők társaságának érdeklődése motiválta a Nyitott Tér 
vezetőit, megérett az idő arra, hogy útjára bocsáthassák az új sorozatot.

táRsasJátéK Klub
A Répcelakért Közhasznú Egyesület 

szervezésében 2013. november 7-én tar-
totta első foglalkozását a Társasjáték klub-
nak elnevezett összejövetel. Létrehozásá-
nak célja az volt, hogy új elemmel frissít-
sük a közösségi életet, és egy kicsit színe-
sebbé tegyük a hosszú téli estéket. Ebben 
az évszakban több a szabadidőnk, de egyre 
kevesebbszer mozdulunk ki otthonról, rit-
kábban találkozunk a barátokkal, ugyan-
akkor igényünk van a társasági életre.  

Bízunk abban, hogy nem csak a gyer-
mekkor kiváltsága a „társasozás”, a játékos 
kedv megmarad felnőttkorban is. Egy jó 

társasjátéknak számos előnye van: növe-
li a kreativitást, segít megőrizni a szellemi 
frissességet, és (hagyományos formájában) 
legalább két ember kell hozzá, tehát oldja 
a magányt.  Természetesen tudjuk, hogy 
számítógépes játékok sokasága érhető el az 
interneten, de mi a közösségi szórakozást 
céloztuk meg. Szándékunk szerint – és ezt 
a meghívónkban is kiemeljük -  a megje-
lenteknek nem kötelező részt venni a játé-
kokban, lehetőség van kötetlen beszélge-
tésre, szurkolásra.

Mindezekre alapozva született meg 
a klub létrehozásának ötlete, amelyhez 

a helyszínt a művelődési otthon Ifjúsági 
klubja biztosítja. 

A résztvevők elhozhatják kedvenc tár-
sasjátékukat (kártya, sakk, malom, dáma, 
„Ki nevet a végén?”, „Gazdálkodj oko-
san!”, marokkó, dominó stb.), és csopor-
tokat alakítva zajlik a játék. Novemberben 
két – rendkívül jó hangulatú –  találkozót 
tartottunk. 

A klub nem zártkörű, nincs tagság, 
nincs semmilyen kötelezettség, bármelyik 
összejövetel szabadon látogatható. Az idő-
pontokat  minden alkalommal meghir-
detjük a Répce Tv képújságában, és szere-
tettel várjuk a játékos kedvű répcelaki fel-
nőtteket.   Hozbor Imréné

egyesületi tag

gazdagságát, színeit tükröző dinamikájá-
ra. Weöres érzelemvilágát a Pável Ágos-
tonnal folytatott levelezéséből vett idéze-
tekkel tükrözte, amelyet két szombathelyi 
tanítványa olvasott fel. 

Így emlékezik Pável tanár úrra a tanít-
vány: „…rengeteget olvasgattunk, beszél-
gettünk együtt. Ő nála, az Ő érlelő me-
legében írtam első komolyan vehető ver-
seimet… Oh, milyen megértéssel, gyen-
gédséggel tudta felkarolni a fejlődő, bon-
takozó tehetségeket!… Azok közt, akik 
kifejlődtek a tudomány, művészet, élet-
szentség, vagy más humánum terén, alig-

ha akad csak egy is, aki Pável Ágostonok 
nélkül útja elején össze ne roskadt volna.” 
(Forrás: balazsgeza.hu)

A jövőben a Nyitott Tér „Az irodal-
munk gyöngyszemei” sorozatban be-
mutatja „A tizenkét legszebb vers” - Fűz-
fa Balázs irodalomtörténész válogatásá-
ban, prof. dr. Pusztay János tolmácso-
lásában. Megismerkedhetnek az érdek-
lődők Bereményi Géza: A vadnai bébi 
című új művével, és Szerb Antal emlé-
kezetének is szentelnek egy estét.

1998, 1999, 2000. A magunk mö-
gött hagyott század utolsó három 
éve. A történeti krónikák talán azt 
jegyezték föl, és őrizték meg az 
utókor számára, hogy milyen vá-
rakozások fakadtak föl az évezred-
forduló közeledtével. Mert az em-
beriség és benne minden ember 
mindig vár valamit. VALAMIT. 

alapítványi est
verasztó János ünnepi köszöntôje az alapítványi 
esten 2013. november 28-án, Répcelakon

Akik ma itt vagyunk, szülők, nagy-
szülők, családtagok, tanítók és tanárok, 
ebben a három évben nem valamire vár-
tunk, nem valamit kaptunk, hanem VA-
LAKIT. Negyvenegy ajándékot, egy fiút, 
egy leányt, akiket először az édesanyák a 
szívük alatt, majd az édesapák a kezükben, 
a nagyszülők az imádságaikban a tanítók 
és tanárok a szeretetükben hordoztak. 

Az ajándékot, mely valamit rejt, min-
dig nekünk kell kibontani. Az ajándék, 
amely valakit rejt, mindig magától bom-
lik ki.

Advent 1. vasárnapjának előestéjén az 
immár nagykorúvá lett Alapítványi estün-
kön boldogan rácsodálkozhatunk gyer-
mekeink kibomló tehetségére, és arcu-
kon, személyükön keresztül, talán meg-
látjuk annak arcát aki az örök ÉRKEZŐ 
az örök VALAKI, akinek szeretete ma is 
fenntart mindent és akiről szól gyermeke-
ink első éneke. 

Szép estét kívánok mindannyi unk nak! 
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Az idei évben, immár nyolcadik al-
kalommal rendezte meg, a Répcelakért 
Közhasznú Egyesület a város bálját.

Közel 100 vendéggel, jó hangulat-
ban szórakozhatott mindenki, aki meg-
tisztelt minket a részvételével. Az idei 
évben a bál fővédnöke Dr. Németh Kál-
mán, védnökei pedig Dr. Dombi Ist-
ván, és Nagy György voltak. 

Mint minden évben, most is ven-
dégül láttuk szponzorainkat, akik közül 
szinte mindenki elfogadta a meghívá-
sunkat. Sokat köszönhet nekik egyesü-
letünk, hiszen az éves támogatásuk nél-
kül nem tudna működni.

Tombolatárgyakkal rendkívül sokan 
támogattak minket, helyi polgárok, vál-
lalkozók, szomszéd települések önkor-
mányzata és még sokan, akik kedvelik a 
Répcelakért Közhasznú Egyesület prog-
ramjait és munkáját.

Platina Táncklub kiváló táncosai 
szórakoztatták a vendégeket fergete-
ges műsorukkal. A köszöntőbeszédek 
után egyesületünk tagjai a hagyomá-
nyossá vált bécsi keringővel köszönték 
meg támogatóinknak az önzetlen se-
gítséget.

teni, hogy jól átjárja a fűszerkeverék. 
Olajjal is meglocsoljuk, de csak fino-
man. A hagymákat rászeleteljük. Persze 
mindezt már a tepsiben, amiben sütni 
fogjuk. Lefóliázzuk a húst, és betesszük 
a hűtőbe "érni". Sütés előtt rátesszük a 
zsírt, aláöntünk kb fél-1 dl sört és fél dl 
vizet. A tepsit lefedjük, vagy alufóliá-
val lezárjuk. Megsütjük. Érdemes néha 
megnézni, kell-e aláönteni valami fo-
lyadékot. Mikor a hús már puha, le-
vesszük a fóliát vagy a fedőt, és szép pi-
rosra sütjük. A szeletet meg is lehet for-
dítani menet közben, hogy a fűszeres lé 
mind a két felét átjárja.

Párolt káposztával, hagymás bur-
gonyával tálalhatjuk.

sütési hőfok: 160°C
költség: 1400 Ft
A recept forrása: http://www.nosalty.

hu/recept/boros-malaccomb-rozmaringgal 
2013. december 11. 10.30 

elkészítés:
A hozzávalókat összekeverjük, hab-

szifonba töltjük. Becsavarunk egy pat-
ront. Tálalás előtt a habszifont erőteljes 
mozdulatokkal 5-10-szer rázzuk meg. 
Amennyiben nem elég kemény a hab, 
rázzuk meg újra. Nyomjuk a habot üveg-
tálakba, vagy kehelybe, és a teljes élvezhe-
tőség érdekében fogyasszuk amilyen ha-
mar csak lehet.

Recept forrás: Németh Orsolya: Habkre-
ációk. - [Répcelak]: LISS Kft., 2005.- 45. p. 

bôRÖs MalaccoMb 
RozMaRinGGal 

hozzávalók/4 adag
•  kb. 1 kg-os bőrös malac vagy 

sertéscomb "szelet"
•  1 nagy fej vöröshagyma
•  5 gerezd fokhagyma
•  só
•  bors
•  borsikafű
•  kakukkfű
•  1 púpozott tk szárított rozmaring
•  napraforgó olaj
•  4 ek zsír
•  fél - 1 dl sör a sütéshez

hozzávalók
•  0,5 literes habszifon
•  1 db habpatron
•  300 ml tejszín
•  100 ml Tokaji Aszú
•  2 evőkanál porcukor
•  1 tojás sárgája

toKaJi boRhab
kehelyben, szôlôszemekkel
Gyermekeknek alkoholtartalma miatt 
nem ajánljuk.

váRosi bál 2013
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KÖnyvhódítós 
siKeReK

A kiváló vacsorát a West Korrekt 
Kft. dolgozóinak és vezetőjének köszön-
hetjük, akik segítségünkre voltak a te-
rem díszítésében is, ami – mint min-
den évben – az idén is elnyerte tetszését 
minden vendégünknek.

És végül, de nem utolsó sorban, a 
SPONTÁN Együttes szolgáltatta az 
idén is, mint minden évben, a talp alá 
valót, hajnalig. Kiváló hangulatban telt 
el a rendezvény.

Raschkáné Horváth Anita
egyesületi elnök

Egy TÁMOP-os könyvtári, konzor-
ciumos pályázat úgynevezett fenntartá-
si ideje alatti sikerről számolhatunk be. 
Már azt is sikernek könyveltük el, hogy 
olvasásnépszerűsítő programként 2013-
ban a Weöres évforduló kapcsán meghir-
detett, hónapokon át tartó vetélkedőre 
Répcelakról hat csapat jelentkezett.  Bő-
vebben lásd:  http://mok.repcelak.hu/
Konyvtar/KoNYVHoDiTo.html

A Bújócska Weöres Sándor világá-
ban című vetélkedő záró rendezvényé-
re Szombathelyen a Berzsenyi Dáni-
el Könyvtárban 2013. november 22-én 
került sor. Répcelakot az Okoskák csa-
pata képviselte. Tagjai: Németh Erika, 
Paál Viktória, Skultéty Viktória, men-
toruk a városi könyvtár vezetője volt. 

A jól teljesítő, 135 pont feletti ered-
ményt elérő, díjkiosztóra meghívott 
14 csapatból  a lányok végül a kilence-
dik helyen végeztek. A könyvjutalma-
kon túl kirándulást tettek Csöngére, 
ahol  Dr. Bokányi Péter irodalomtörté-
nész értő vezetésével ismerkedtek meg 
Weöres Sándor szülőházával, és az életét 
bemutató kiállítással. 

Gratulálunk nekik! -cs.é-

elkészítés:
A comb bőrét kicsit be lehet koc-

kázni. A  fűszereket összekeverjük, 
és a hús mindkét oldalát jól bedör-
zsöljük. Érdemes előző nap előkészí-
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„Visszahozhatatlan és megnevezhe-
tetlen élményt rejtenek a pillanatok. 
Ha újra élhetném őket elmondhat-
nám, hogy legyőztem az időt, legyőz-
tem az életet. Az ember azonban nem 
erre teremtetett, legföljebb arra, hogy 
emlékezzen” írta Kertész Imre. Az em-
lékezés eszközei a kiállításon a fényké-
pek voltak.

Korniss Péter fotóművész így be-
szélt a fényképezésről: „A fényképez 
szónak szerencsés szinonimája a ma-
gyar nyelvben, a megörökít. Érzékel-
teti a múló idő megragadásának, a tü-
nékeny világ megőrzésének szándékát. 
Idő és fényképezés elválaszthatatlanok. 
Az exponálás egy pillanatot búcsúztat: 
a jelenből a gombnyomás pillanatában 
múlt lesz. A képen annak a lenyomatát 
őrizzük – ami volt.”

A Répcelakért Közhasznú Egyesü-
let alapszabályban rögzített céljai kö-
zött szerepel Répcelak közeli és távoli 
múltjának feltárása. Ezért határoztuk 
el a kiállítás megszervezését. Kezdet-
ben voltak kételyeink, hogyan fogadják 
majd a répcelaki emberek ezt az ötle-
tünket. Örömünkre azonban szívesen 
adták oda akár a saját, akár hozzátar-
tozóik fotóit. Sokan – nemcsak egye-

sületi tagok – segítettek a fényképek 
gyűjtésében. Nekik köszönhető, hogy 
nyolcvannégy képet állíthattunk ki, 
amelyek közül a legkorábbi 1920-ban 
készült, de kaptunk 1928-ban, 1938-
ban és számos a későbbi években ké-
szült képet is. A kérésünk az volt, hogy 
legalább 50 évvel korábbi felvételek le-
gyenek. Valamennyi összegyűjtött ké-
pet bemutattuk a kiállításon. 

A fényképeken mi magunk is 
örömmel fedeztük fel hozzátartozóin-
kat, ismerőseinket esetleg általunk ed-
dig nem látott képeken. Szinte csodál-
tuk a Madonna arcú menyasszonyt az 
1928-ban készült fotón.

Ahhoz, hogy a képeket felnagyít-
hassuk, a technikát hívtuk segítségül. 
Elekes Zoltánnak, egyesületünk el-
nökségi tagjának köszönhetjük, hogy 
a fotókról ilyen jó minőségű másola-
tok készültek.

A kiállítás megnyitóján szép szám-
ban jelentek meg a képeken szereplő 
személyek hozzátartozói. Nagy örö-
münkre a megjelentek között voltak 
a képeken szereplők is. Sajnos többen 
vannak, akik már nem lehetnek kö-
zöttünk.

Külön örültünk annak, hogy Né-
meth Imre bácsi is eljött megnézni 
a kiállítást, ahol a róla és feleségéről, 
több, mint 60 éve, 1952-ben készült 
fotó is szerepelt.

Azt szeretnénk, ha az emlékek-
ről készült fotók felkutatása és kiállí-
tása a következő években is folytatód-
na. A jövő évre már van is tervünk: régi 
óvodás, iskolás fényképeket szeretnénk 
gyűjteni és Önök elé tárni. A 2015-ös 
évben pedig az 1965-ös árvíz lenne a 
témánk az 50 éves évforduló kapcsán.

Természetesen a kiállított képek 
megmaradnak, azokat egyesületünk 
megőrzésre átadta a könyvtárnak. Az 
eredeti fényképeket pedig köszönettel 
visszajuttattuk tulajdonosuknak.

Végezetül Thury Zsuzsa írónő gon-
dolatait idézném: „Az ifjúság tele van 
élménnyel. Annyi van belőle, oly vad 
iramban követi egyik a másikat, hogy 
az agysejtek éppen csak befogadják 
azokat, ahogy jönnek nagy összevissza-

ságban. Azután eljön az idő, úgy hat-
van esztendőn túl, mikor az összegyűj-
tött élményből emlék lesz, s az ember, 
hiszen egyre több szabad idővel rendel-
kezik, most már szépen, módszeresen 
rendet teremt a zűrzavarban. Az idő 
közben megtisztítja, fényesre csiszolja 
a hajdani élményeket; egyik összezsu-
gorodik, másikat váratlan jelentőséggel 
ruházzák fel az évek – így kerül minden 
a maga helyére.”

A Répcelakért Közhasznú Egyesü-
let Elnöksége nevében megköszönöm 
a kiállítás létrehozásában segítők köz-
reműködését. A Tisztelt Olvasóktól pe-
dig azt kérem, hogy a következő évek-
ben is legyenek segítségünkre abban, 
hogy az emlékek „zűrzavarából” min-
den a maga helyére kerülhessen.

Bokányi Kálmánné
elnökségi tag

A Répcelakért Közhasznú Egyesület régi esküvői és lakodalmi fotókból ren-
dezett kiállítást azzal a szándékkal, hogy emlékezzünk a múltra, a múltunk-
ban élt, vagy ma is köztünk élő emberek életének egy jelentős eseményére.

eMléKeK

ünnepi istentisztele-
t ek az evangélikus 
templomban
December 
22. 10 óra ünnepi istentisztelet – 
Advent 4. vasárnapja
24. 18 óra ünnepi istentisztelet - 
Karácsony szenteste
25. 10 óra ünnepi istentisztelet úr-
vacsorával – Karácsony első napja 
26. 10 óra: ünnepi istentisztelet úrva-
csorával – Karácsony második napja
29. 10 óra: istentisztelet
31. 18 óra: ünnepi istentisztelet
Január 
1. 10 óra ünnepi istentisztelet úr-
vacsorával
5. 10 óra istentisztelet
6. 10 óra istentisztelet - Vízkereszt 
ünnepe

ünnepi szertartásrend 
a répcelaki  
katolikus templomban
December 
24. 20.30 Hittanosok betlehemes 
játéka
24. 21.00 Karácsonyesti szentmise
25. 09.30 Szentmise Karácsony 
napján
26. 09.30 Szentmise Karácsony 
másnapján
29. 09.30 Szentmise Szent család 
vasárnapján, családok megáldása
31. 16.30 Év végi hálaadás
Január 
1. 09.30 Szentmise újév napján 

Németh Dénes és Bokor Lídia esküvője (1928)
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a RépcelaKi se 
híRei

labdaRÚGás
A megyei bajnokságban szereplő felnőtt csa-
patunk a Sárvár mögött a második helyen 
zárta az őszi szezont, innen várja a tavaszi 
folytatást. Egy döntetlen (Jánosháza ottho-
nában) és egy vereség ( Király SE ellen hazai 
pályán) volt a negatív mérleg, a többi mér-
kőzésen győztesként vonult le a csapat. A Ki-
rály SE elleni vereség nem volt „bekalkulál-
va”, emiatt nagyon szoros az élmezőny. Köz-
tudottan legfőképp fiatal játékosokat igazol-
tunk, illetve az utánpótlás csapatból három 
fő – Fazekas Dávid, Varga Dávid, Tóth Dá-
vid – került a felnőtt keretbe. Fiataljaink tel-
jesítményükkel nem vallottak szégyent. A 
vezetőedző megtalálta az idősek-fiatalok he-
lyes arányát, ez a jövő célkitűzése is. Két ta-
pasztalt játékosunk sérülés miatt alig állt az 
edző rendelkezésére. Kovács Zsolt (akit Aj-
káról igazoltunk) mindjárt az első felkészü-
lési meccsen súlyos sérülést szenvedett. Az 
utolsó 3-4 fordulóban már leült a kispadra, 
egy-két mérkőzésen 15-20 perceket játszott. 
Simon Attilának menet közben kiújult ko-
rábbi sérülése, valószínű meg kell műteni, 
így a tavaszi évadot már nem tudja vállalni. 
Pótlásáról az átigazolási időszakban gondos-
kodni kell. Bízunk a jó folytatásban.
Ifjúsági csapatunknál az ősz folyamán lét-
számgondok nem voltak. Ezt pozitívan be-
folyásolta, hogy a serdülő csapatból töb-
ben az ifjúsági csapatnál is szerephez jutot-
tak. Az őszi 7. helyezés elfogadható teljesít-
mény. Mérkőzéseiket a felnőtt csapat mecs-
csei előtt két órával játsszák, melyet jó do-
lognak tartunk.
Serdülő csapatunk továbbfejlődve az őszi 
szezonban a 3. helyen végzett. Értékes tel-
jesítmény ez, hiszen hét közben alig tud-
nak edzeni. Mérkőzéseiket pénteki napo-
kon játsszák, amely néha nehézségekbe üt-
közik. Tehetséges fiatalok bontogatják szár-
nyaikat, rajtuk múlik, mikor épülnek be a 
felnőtt csapatba. 
Új csapatként indult az U-15-ös korosz-
tály, mely a Vas Megyei Labdarúgó Szövet-
ség által kiírt bajokságban szerepelt. A kez-
deti időszakban a pálya méretét (sokkal na-
gyobb a küzdőtér) nehezen szokták, de a ké-

sőbbiekben már jobban szerepeltek. A 7. 
hely elfogadható, de tavasszal van esély az 
előrelépésre. 
Új dolog továbbá, hogy az U-13-as csapa-
tunk a Bozsik-program keretében torna jel-
leggel versenyez. 
Az egyéb korcsoportok – U-6-7; U-8-9; 
U-10-11 – teljesítették az előírt őszi prog-
ramot. Köszönet az iskolának, óvodának az 
együttműködésért. Örvendetes dolog, hogy 
egyre több szülő vesz részt ezeken a rendez-
vényeken. Utánpótláscsapataink felszerelt-
ségében sokat sikerült javítanunk. 

teKe
Szuperligás tekecsapatunk őszi teljesítmé-
nye dicséretes. Azzal, hogy sikerült első ízben 
megvernünk a tavalyi bajnok Zalaegerszeg 
csapatát, a tabella második helyén várjuk a ta-
vaszi folytatást. Ez minden várakozást felül-
múlt. A felnőtt csapathoz hasonlóan ifjúsági 
csapatunk teljesítménye is dicséretes. Ők ve-
retlenül vezetik a bajnokságot és az első hely-
ről, nagy előnnyel startolhatnak tavasszal.
Ifj. Móricz Zoltán az elmúlt hétvégén kivá-
lót teljesített. A Szombathelyen megrende-
zett országos ifjúsági kategória döntőjében 
sprint versenyen ELSŐ helyezést ért el egyé-
ni, illetve összetett versenyben a HARMA-
DIK helyet érte el. BRAVÓ ZOZÓ!
Felnőtt csapatunk – közös összefo-
gás eredményeként – október 1-6 között 
Augsburgban vett részt nemzetközi megmé-
rettetésen. A 25 csapatból álló versenyen a 
6. helyen végeztek, mindössze néhány fá-
val lemaradva a négyes döntőbe jutó hely-
től. Elismerés az elért teljesítményért. 2013-
as eredményeik alapján meghívást kaptak a 
Vas Megyei Sportgálára, melyet december 
23-án rendeznek.
Tizenkét csapattal indult útjára az őszi-tava-
szi kétfordulós város és környéke amatőr te-
kebajnokság. Az eddig lejátszott hét forduló 
után elmondhatjuk, hogy jó színvonalú, zö-
mében küzdelmes mérkőzések voltak. 

Kézilabda
Női kézilabdacsapatunk nem nagy remé-
nyekkel indult a Győr-Moson-Sopron me-

gyei bajnokságban. Előzőekben már tájé-
koztattuk szurkolóinkat, hogy átlövők nél-
kül vágunk neki a bajnoki évadnak. Ez ter-
mészetesen rányomta bélyegét az őszi sze-
replésre. A téli időszakban megvannak az el-
képzelések az erősítésre. Amennyiben ez re-
alizálódik, reméljük sikeresebb lesz a csapat 
tavaszi teljesítménye. 
Év vége és karácsony közeledtével szeretném 
megköszönni az elnökség tagjainak, a szak-
osztályok vezetőinek és tagjainak, edzők-
nek és valamennyi csapat játékosainak az 
őszi teljesítményeket, az elért eredménye-
ket. Most pihenő következik, a tavaszi sze-
zonhoz még több sikert kívánok. 
Egyesületünk valamennyi tagjának, szponzo-
rainknak, támogatóinknak, segítőinknek, va-
lamennyi szurkolónak és minden kedves Hír-
mondó olvasónak áldott, békés, boldog kará-
csonyt, sikerekben és egészségben gazdag új esz-
tendőt kívánok.

Haraszthy István
ügyvezető elnök

Répcelaki Rakurai Karate 
egyesület 

Kiemelkedô 
nemzetközi sikerek

Az Egyesület életében az őszi verseny-
szezon kifejezetten sikeresen záródott. 
A 2013.10.26-án Dunaszerdahelyen 
(Szlovákia) rendezett Serdülő Karate 
Európa-kupán, 6 ország 100 verseny-
zője közül Gáspár Martin II. helyezést, 
míg Bernáth Evelin III. helyezést ért el.
A 2013.11.15-ei Nagyváradi (Romá-
nia) Ifjúsági Kyokushin Karate Európa-
bajnokságra (20 ország, 442 verseny-
ző) két karatékánk – Seregély Gyön gyi 
és Németh Gergő – kvalifikálta ma-
gát.  Gergő kiváló küzdőszellemmel a 
pontszerző VI. helyen végzett.
A 2013.11.23-ai utánpótlás magyar 
bajnokságán (53 klub, 292 versenyző) 
Gyöngyösön Gáspár Martin kiemelke-
dő teljesítményt nyújtva I. helyezett, 
Magyar Bajnok; Seregély Gyöngyi II. 
helyezett lett.
A 2013.11.30-ai Várpalotai terüle-
ti versenyen (10 klub, 192 verseny-
ző) I. helyezett: Horváth Milán, Vö-
rös István; II. helyezett: Bernáth Eve-
lin, Kiss Márk, Rudi Máté, és III. he-
lyezett: Novák Gergő, Pichler Márk, 
Szabó Balázs. 
Büszkék vagyunk sikereikre!
A 2014 januárjában második alkalom-
mal megrendezésre kerülő Répcelaki 
Rakurai Kupára 200 versenyzőt várunk.

dr. Bogdán Olivér

Amire a kedves olvasó kezébe veszi a Répcelaki Hírmondó karácsonyi számát, addig-
ra valamennyi szakosztályunkban befejeződnek a 2013-2014 bajnoki évad őszi küz-
delmei. (Szuperligás tekecsapatunknak van még egy őszi mérkőzése, melyet a tavaszi 
szezonról hoztak előre). A sporttelepen egyedül a város és környéke amatőr tekebaj-
nokság küzdelmeitől hangosak a hétfői, illetve pénteki napok. Megkezdődött a téli 
pihenés időszaka és egyben az erőgyűjtés, a ráhangolódás lehetősége a tavaszi idényre.
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A mikulásvirágot többnyire aján-
dékba kapjuk, ezért a cserepet díszes 
fóliába burkolják. Ezt a lehető legha-
marabb el kell távolítani, mert a mi-
kulásvirág gyökerei rendkívül oxigén-
igényesek, és a műanyag csomagolás 
megfojtja azokat. Ezt az igényét az ön-
tözésnél is vegyük figyelembe, és csak 
akkor pótoljuk a vizet, ha a cserépföld 
felszíne már szinte teljesen száraz.

A mikulásvirág nem kedveli a vál-
tozó hőmérsékletű szobát, és a huza-
tot. A legjobb, ha nyílászáróktól távol 
egy olyan helyiségben tartjuk, amely-
nek hőmérséklete legfeljebb 16 és 
20 oC között ingadozik. 23 oC felett a 
növény biztosan pusztulásra van ítél-
ve, és a száraz levegő sem tesz jót neki, 
ezért a fűtőtesttől távol helyezzük el.

A mikulásvirág díszei a színes vi-
rágzati fellevelek. A klasszikus vörös 

a MiKulásviRáG taRtása
A mikulásvirág vörös köpenysze-
rű felleveleinek köszönhetően a 
karácsonyi ünnepek kedvelt vi-
rágzó szobanövénye. Hidegked-
velő növény, ezért a fűtött lakás-
körülmények nem éppen kedve-
zők a számára. Kis odafigyeléssel 
azonban az ünnepek után is mu-
tatós maradhat a növény, és az 
újravirágoztatásával is megpró-
bálkozhatunk.

szín mellett kaphatók krémfehér, ró-
zsaszín, lazacszín és tarkán csíkozott 
fellevelű, illetve többször elágazó tör-
pe fajták is. A színes virágzati felleve-
lek csak akkor alakulnak ki, ha a vi-
rágképződés megindul. Ez azonban 
csak rövidnappalos körülmények kö-
zött történik meg, vagyis akkor, ha a 
folyamatos megvilágítás időtartama 
kevesebb, mint 12 óra. Ezt a termesz-
tő üzemekben sötétítéssel oldják meg. 
A lakásban tartott mikulásvirág oldal-
hajtásain elnyílás után csak zöld leve-
lek fejlődnek. 

Minél több fényt kap a növény, 
annál hosszabb ideig virágzik, és a fel-
levelek is sokáig szépek maradnak. El-
virágzás után, körülbelül áprilisban 
a színes fellevelek is hervadnak. Ek-
kor oldalelágazásig távolítsuk a főhaj-
tást, és ültessük át a növényt lehetőleg 
agyag cserépbe, enyhén savanyú, 6,2 
pH-jú (Florasca A típusú) virágföld-
be. Mérsékelt öntözés mellett három-
hetente, majd a nyár folyamán kéthe-
tente tápoldatozzuk a növényt általá-
nos hatású tápoldattal. A nyár folya-
mán a mikulásvirágot a szabadban is 
tarthatjuk, de ne tegyük a tűző napra.

Ősszel megpróbálkozhatunk a mi-
kulásvirág újravirágoztatásával. Szep-
temberben vigyük a növényt kiegyen-
lített hőmérsékletű helyiségbe. 14 órás 
időtartamra, például délután 3 órától 
reggel 7 óráig helyezzünk egy megfe-
lelő nagyságú papírdobozt a növény-
re. A nap folyamán viszont kapjon ele-
gendő fényt a növény. Az elsötétítést 
körülbelül 8-10 hétig végezzük. Ami-
kor a színes fellevelek láthatóvá váltak, 
abbahagyhatjuk a rövidnappalos keze-
lést. Ily módon a következő karácsony-
ra egy terebélyes, jól elágazódó növény 
díszítheti az ünnepi asztalt. 

Pap Edina
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RépcelaKi eseMényeK KépeKben

Adventi gyertyagyújtás 2013.12.01. Fotó: MOK

Ángyán Csilla fazekas kiállításmegnyitója 2013.10.08.  Fotó: Boros András

Belelapozgató 2013.12.04. Fotó: MOK

Emlékek c. kiállítás megnyitója 2013.11.15. Fotó: MOK Képviselő-testületi ülés 2013.11.28. Fotó: MOK

Egészséges táplálkozás gyermekkorban 2013.09.26. Fotó: Novák LászlóAlapítványi est 2013.11.29. Fotó: MOK

Márton-nap 2013.11.08. Fotó: MOK
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