
RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

A beruházás, melyről már olyan sokat hallot-
tak, nagy jelentőséggel bír városunk életében 
és a kistérség számára, de a legnagyobb örö-
met az óvodahasználóknak - gyerekeknek, 
családjaiknak, az óvodában dolgozóknak je-
lent. 
2009. július 27-én az alapkő letételével kez-
dődtek meg a felújítási munkálatok. Ekkor 
nyilvánossági nap keretén belül tájékoztatta a 
média képviselőit Dr. Molnár Csaba kancel-
láriaminiszter, Polgár Tibor VÁTI Kht.  ügy-
vezető igazgatója, Dr. Németh Kálmán pol-
gármester és munkatársai az óvodai projekt 
részleteiről.  

A tervezett munka két ütemben valósul meg. 
I. ütemben 2009. december végéig az új épü-
let szépül meg és bővül toldalék szárny-
nyal, ahol egy új csoportszoba kerül ki-
alakításra a hozzátartozó kiszolgáló he-
lyiségekkel együtt. A II. ütemben 2010. 
nyaráig a régi épület felújítására kerül 
sor. A projekt keretén belül teraszaink 
alapterülete is növekedni fog és fix, he-
lyenként mobil tetőt, árnyékolót kap. Bő-
vül fejlesztő és játékkészletünk, kicseré-

lődnek elhasználódott bútora-
ink.  Gyermekeinknek a legna-
gyobb örömet az udvar megújulása 
jelenti. Páratlan nagyságú és szép-
ségű kertjeink vannak,  és most 
mindez kiegészül különböző játék-
szigetekkel, örökzöldekkel, virág-
zó cserjékkel, árnyat adó lombhul-
latókkal. 
A terveknek megfelelően halad a 
munka. Párhuzamosan készül az új 

szárny, ahol az alapozáson túl már a falak 
építése és a belső felújítási munka zajlik. 
Eközben elkezdődött a tanév is. Az átmeneti 
időben a régi ovi részleges kiürítésével és 
egyes helyiségeinek funkciócseréjével oldot-
tuk meg a gyermekcsoportok elhelyezését.  A 
kiürítéshez a Polgármesteri Hivataltól, a Víz-
műtől, és a Répcelak és Vidéke Kereskedelmi  
Kft.-től  kaptunk sok segítséget. 
Főzőkonyhánk felújítási munkálatai alatt az 
iskola konyhájáról biztosítjuk gyermekeink 
ellátását, melynek szállítását a Bölcsőde és 
Idősek Klubja Összevont Intézmény kisbu-
sza, alkalmanként a vámoscsaládi falugond-
noki busz segíti. 

A szülőket augusz-
tus folyamán szülői 
értekezleten tájékoz-
tattuk a pályázat 
i n t é z m é n y ü n k r e 
gyakorolt hatásáról, 
feladatainkról, a 
gyermekek elhelye-
zéséről, az előttünk 
álló tanév rendjéről.  

Senkinek nem lesz könnyű az előttünk álló 
tanév, de az örömét is mindannyian élvezzük 
majd. A családok megértését, türelmét  ismé-
telten kérem.  
Mi megteszünk mindent, hogy óvodásaink 
nyugalmat érezzenek, a változásokat öröm-
mel éljék meg. Óvodai életüket úgy szervez-
zük, hogy szokásaik, szokásaink sértetlenek 
maradjanak. 
                                                    Fülöp Ildikó 

                                                        óvodavezető 
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A répcelakiak még jobb ellátásáért 
 

2002 augusztusától működik mentőállo-
más városunkban. Az épületet ingyene-
sen bocsátottuk az Országos Mentőállo-
más rendelkezésére, és jelentős milliókkal 
is támogattuk. Eddig a hét 24 órájában  
vonuló  mentőkocsi és  munkanapokon 8 
órában dolgozó esetkocsi teljesített szol-
gálatot. Az esetkocsi annyiban különbőzik 
a másiktól, hogy a sofőr és az ápoló mel-
lett itt mentőtiszt is szolgál. 2009. au-
gusztus 15-től az esetkocsi a hét minden 
napján és 12 órában teljesít szolgálatot. 
Ezt az önkormányzat 5 milliós támogatása 
tette lehetővé. A szerződés szerint a szol-
gálatot legalább két évig fenn kell tartani. 
Megjegyezzük, az országban sok mentő-
állomáson  nincs esetkocsi és Vas megyé-
ben is vannak helyek (Celldömölk, Kő-
szeg), ahol ez hiányzik. 
 

Illusztris vendég az őszi  
konferencián 

 

A hagyományos  őszi konferencia 2009. 
november 7-én (szombat) lesz.  
Címe:  A kereskedelem és pénzügyek fej-
lődése a szövetkezeti szektorban Répcela-
kon. 
A Takarékszövetkezet és az ÁFÉSZ múlt-
ját, jelenét, és várható jövőjét tekintik át 
az előadók. 
Jelen lesz, és előadást tart  Dr. Demján 
Sándor az ismert üzletember, aki az  Or-
szágos Takarékszövetkezeti Szövetség  
elnöke is. 

 

Megszűnt a varroda 
 

A varroda 1995 óta működött Répcela-
kon. Az, hogy itt létesült önkormányzati 
támogatásnak is köszönhető. A támogatá-
si szerződést 1995. január 25-én  írta alá 
Fodor Attila a FODAT KFT elnöke és Dr. 
Németh Kálmán polgármester. E szerint a 
KFT 1 millió Ft támogatást kapott és a  4 
év iparűzési adómentességet. A feltétel 
az volt, hogy 4  évig üzemeltetni kell a 
varrodát minimum 30 fővel.  A megszű-
nésről az ügyvezető elnök elsőként tájé-
koztatta a város polgármesterét, aki fel-
ajánlotta, hogy a kormány munkahely 
megtartó forrásának elnyeréséért próbál 
lobbizni.  Fodor Attila azonban közölte, 
hogy a munkát adó TRIUMPH  a felhal-
mozott hatalmas, eladatlan árukészlet 
miatt mindenhogyan megszünteti a ter-
melést. Az épület  hasznosításával, mun-
kaerő foglalkoztatásával  kapcsolatban  

történtek és történnek lépések. 
 

Új képeslapok 
 

Városunkról a legutolsó képeslap több 
mint  10 éve készült. Mi tagadás, azóta 
változott Répcelak. Hamarosan  kétféle 
képeslap is kiadásra kerül. Az egyik 2800, 
a másik 1400 példányban. 

 

Befejeződött a járdafelújítás  
(kormányzati támogatással) 

 

Elkészült a Béke utca mindkét oldalán, 
valamint a Petőfi utca Török Panzió  - 
Gazdabolt közti járda szakasz felújítása. 
A költségek 65 %-ára kormányzati támo-
gatás nyertünk. 
 

Útépítés 
(ugyancsak központi támogatással) 

 

Megkezdődött a Hunyadi  és Aradi utcák 
utolsó szakaszainak szilárd burkolattal 
való ellátása. Ennek keretében aszfaltos  
lesz ez a két utca. Az Aradi utca költsége-
ire  50 %-os  kormányzati támogatást 
nyertünk. 

 

Temetői kerítés, urnafal 
 

A hely méltóságához illő kerítés lesz a te-
mető  bejárata felőli részen.  Eddig nem 
volt urnás temetkezési lehetőség, most az 
is lesz. A temető város felőli részén  20 
urnahelyet létesítünk. A kivitelezési  mun-
kákat  a Polányi és Társa  KFT  nyerte, a 
befejezési határidő 2010. június, de van 
esély, hogy az idén elkészül a beruházás. 

 

Fedett lelátóra pályázunk 
 

„Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejleszté-
sek”  című pályázati kiírásnál látunk  némi 
esélyt arra, hogy  EU-s pénzt  nyerjünk a 
sporttelep labdarúgó pályáján  egy 200 
fős  lelátó építésére. Ehhez sikeres pályá-
zat esetén 90 %-os támogatási pénzt ka-
punk.  A dokumentumokat a  Répcelaki 
SE-vel együtt adjuk be. 

 

Polgármesteri  vizit a legnagyobb 
foglalkoztatóknál 

 

Rendszeres és természetesen rendezett a 
kapcsolat  Répcelak meghatározott gaz-
dasági vezetői és a polgármester között.  
Legutóbb augusztus végén volt személyes 
megbeszélés a Linde Gáz Magyarország 
Zrt,  Pannontej Zrt, Liss KFT, Nagymező 
2008 KFT vezetői és Dr. Németh  Kálmán 
között, aki a válság hatásairól és a várha-
tó munkaerőhelyzetről érdeklődött.  
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2009 őszén az alábbi  
foglalkozásokat és 
tanfolyamokat  

ajánljuk figyelmükbe: 
 
 

Moziláz Filmklub 
Időpontja a Répce Tv 
képújságában és a 

repcelak.emagyarország.
hu honlapon látható 
Vezeti: Boros Ferenc 

 
 

Szombati Műhely: 
Kézműves foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak 

minden páros  
szombaton  15 órától 
Időpontja a Répce TV 
képújságában látható 

 
 

Szövőműhely: 
Gyermekeknek és  

felnőtteknek 
Időpontja:  

kedd és péntek                      
           15-18 óráig        
A jelentkezés folyamatos 
Vezeti: Szakács Józsefné 

 
 

Csillagász szakkör: 
Első foglalkozás:  
október 2. (péntek) 

18.00 óra                                          
Vezeti: Pálffy István 

 
 

Tőzike Foltvarró Klub 
kezdő és haladó: 
Első foglalkozás:  

október 2-án (pénteken)                                      
17  órától 

A jelentkezés folyamatos 
Vezeti:  

Skultétyné Szabó  Erika 
 
 
 

Nyugdíjas Klub: 
Páratlan héten   

(nyári időszámítás  
szerint 18.00 óra) 

(téli időszámítás szerint: 
17.00 óra) 



Répcelaki  Hírmondó 

Gőzerővel a főtéri projektért 
 

Jövő nyáron már minden bizonnyal látvá-
nyos munkák folynak a Polgármesteri Hi-
vatal, evangélikus templom, Művelődési 
Otthon és Könyvtár közti területen,  vagy 
a tekepályánál, és ezt a közönség is lát-
hatja.  Most nem kis intenzitású, de ke-
vésbé látványos tevékenység folyik. 
Készülnek a projekt kiviteli tervei, elké-
szült a szökőkút látványterve, folynak az 
egyeztetések a rendőrségi épülettel  kap-
csolatban,  a parkoló ügyében  a katoli-
kus egyházzal.  A képviselő-testület 2009. 
szeptember 10-i ülésén tekintette át a 
projekt állását. 

í 

Minden nyilvános 
 

A répcelakiak nagy többsége valóban 
örül, hogy  több százmilliós támogatással 
megújul a  főtér és jó néhány fontos épü-
let.   A terveket már többször bemutat-
tuk.  A főteret legelőször még 2004 no-
vemberében, de azóta is számtalanszor. 
 Nagyon sokan jöttek be a hivatalba is és 
kérték, hogy magyarázzuk el a fejleszté-
seket. 
Már a Luther szobor  makettjét és a szö-
kőkút látványtervét is meg tudjuk mutat-
ni. Várjuk az érdeklődőket.  

 

Az egyenleg  pozitív 
 

Július elsejétől változtak bizonyos adó és 
járulékfizetési szabályok. Ezen  kormány-
zati intézkedések Répcelak számára ked-
vező  eredményt hoztak. A második félév-
ben  5 %-kal kevesebb  társadalombizto-
sítási járulékot fizettünk, a minimálbér  
kétszereséig. Ez 3 millió 815 e Ft megta-
karítást jelent,  az 5 %-os ÁFA  emelés 
miatt viszont    1.466 e  Ft többletkiadást.  
A kettő  hatásaként  2.429 e Ft-tal több 
marad az önkormányzatnál. 
 

Önkormányzati jelképek,  
kiadványok árusítása  

 
Önkormányzati jelképekkel ellátott tár-
gyak (Répcelak címeres póló, kulcstartó, 
kitűző, asztali zászló, képeslap) és kiad-
vány (Répcelaki Képeskönyv) vásárolha-
tók a Gróf Kft., valamint Varsányi Anita 
által üzemeltetett papírboltokban. 
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Nyugdíjas Klub  
Énekkara: 

Próba:  szombaton   
16 órától 

Várjuk az új tagok  
jelentkezését! 

 

 
Ümmögő együttes: 
A próbák időpontja: 
szerda és  péntek:  

17 – 19  óra 
Az együttes várja az új 
tagok és érdeklődők  

jelentkezését! 
 
 

Aerobic:    
  (Step, fitball,  
alakformálás) 

Időpont: kedd, szerda, 
péntek 18.30 órától 

Részvételi díj:   
300,-Ft/alkalom 

Vezeti: Király Anna 
 
 

Szenior torna : 
Időpont:  

szerda: 17.30 órától  
Részvételi díj:  

300,- Ft/alkalom 
Vezeti: Király Anna 

 
 

Callanetics: 
Alakformálás 
Időpont:  

kedd 17.00 órától 
Részvételi díj:  
600,-Ft/alkalom 
Vezeti: Gróf Ilona 

 
 

 Kismama torna 
10 alkalom, heti egy  

foglalkozás 
Részvételi díj:  
600,-Ft/alkalom 

Időpontja  a jelentkezők 
számától függően  

Vezeti:  Békefi Henrietta 
gyógytornász 

 
 

-               akinek esetében átmeneti segély meg-
állapítása iránt eljárás van folyamatban, a kére-
lem elbírálásának időpontjáig, vagy 
-               aki a 136/2009. (VI: 24.) Korm. rende-
let szerinti támogatás megállapítására irányuló 
kérelmének benyújtását megelőző 90 napon be-
lül átmeneti segély megállapítására kérelmet 
még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkor-
mányzat rendeletében előírt feltételek az átme-
neti segélyre való jogosultságát egyébként kizár-
ják. 
 

A támogatás összegét a regionális nyugdíj-
biztosítási igazgatóság állapítja meg, és a Nyug-
díjfolyósító Igazgatóság folyósítja. 
 

A támogatás igényléséről. A támogatás megál-
lapítása iránti kérelmet formanyomtatványon a 
kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, 
2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a 
között lehet benyújtani. (a formanyomtatvány 
átvehető a polgármesteri hivatal szociális ügyin-
tézőjénél, ill. letölthető a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium (www.szmm.gov.hu) és az 
Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság  
(www.onyf.hu) honlapjáról. 

                               Polgármesteri Hivatal 

A krízishelyzetbe került személyek támogatásá-
ról szóló 136/2009.(VI. 24.) Korm. rendelet 
értelmében a területileg illetékes nyugdíj-
biztosítási igazgatóság egyszeri, vissza nem térí-
tendő támogatást állapíthat meg a Magyar Köz-
társaság területén bejelentett lakó- vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkező személynek, ha 
1.             felnőtt korú (18 év felettiek) és nem 
részesül nyugellátásban, 
2.             családjában a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban az egy főre jutó havi jöve-
delem a minimálbér nettó összegét (57.815,-Ft) 
nem haladta meg, 
3.             a gazdasági válsághoz kapcsolódó, 
előre nem látható esemény következtében a csa-
ládja mindennapi életvitelének fenntartását sú-
lyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került 
(2008. szeptember 30-át követően elveszítették 
munkahelyüket, 2008. szeptemberéhez viszo-
nyítva 20 %-os jövedelemveszteséget szenved-
tek el, vagy lakáshitelük havi törlesztő részleté-
nek növekedése eléri a 20 %-ot, vagy egészségi 
állapotuk ezt indokolja). 
Nem jogosult támogatásra az a személy 
-               akinek a 2009. év folyamán 15 ezer 
forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt 
állapítottak meg, 

KRÍZISHELYZETBE  KERÜLT  
SZEMÉLYEK  TÁMOGATÁSA  



A munkanélküli ellátások rendszerében 
2009. január 1-jétől az állami munkanél-
küli ellátás (álláskeresési támogatás) fo-
lyósítási idejének kimerítése után, vagy 
egyéb együttműködések teljesítése esetén 
a jegyző által megállapítható ellátások új 
elnevezése összefoglalóan az aktív korú-
ak ellátása lett.  
A szociális ellátásokról és a szociális 
igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szociális törvény) tartal-
mazza az aktív korúak ellátására vonatko-
zó szabályokat. 
 
Az ellátási rendszerbe történő bekerülés 
jogosultsági szabályai az eddigi segélye-
zési szabályokkal azonosak, tehát a jogo-
sultsági körben nincs nagymértékű válto-
zás. Aktívkorúak ellátására jogosult az: 
a)           aki munkaképességét legalább 
67%-ban elvesztette, illetve legalább 
50%-os mértékű egészségkárosodást 
szenvedett, vagy 
b)          aki vakok személyi járadékában 
részesül, vagy 
c)           aki fogyatékossági támogatásban 
részesül (az a)-c) pont szerinti személy a 
továbbiakban együtt: egészségkárosodott 
személy), vagy 
d)          akinek esetében a munkanélküli-
járadék, álláskeresési járadék, álláskere-
sési segély, vállalkozói járadék (a továb-
biakban együtt: álláskeresési támogatás) 
folyósítási időtartama lejárt, vagy 
e)           akinek esetében az álláskeresési 
támogatás folyósítását keresőtevékenység 
folytatása miatt a folyósítási idő lejártát 
megelőzően szüntették meg, és a kereső-
tevékenységet követően az Flt. alapján 
álláskeresési támogatásra nem szerez jo-
gosultságot, vagy 
f)           aki az aktív korúak ellátása iránti 
kérelem benyújtását megelőző két évben 
az állami foglalkoztatási szervvel leg-
alább egy év időtartamig együttműködött, 
vagy 
g)          akinek esetében az ápolási díj, a 
gyermekgondozási segély, a gyermekne-
velési támogatás, a rendszeres szociális 
járadék, a bányász dolgozók egészségká-
rosodási járadéka, az átmeneti járadék, a 
rehabilitációs járadék, a rokkantsági 
nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, 
az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása 

megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj fo-
lyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése 
szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a 
kérelem benyújtását megelőzően az álla-
mi foglalkoztatási szervvel legalább há-
rom hónapig együttműködött, 
feltéve, hogy saját maga és családjának 
megélhetése más módon nem biztosított, 
és keresőtevékenységet – ide nem értve a 
közfoglalkoztatást és az alkalmi munka-
vállalói könyvvel végzett munkát – nem 
folytat. 
Abban az esetben nem biztosított az 
igénylő megélhetése, ha a családnak az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jöve-
delme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 90 %-át (2009. január 
1-től 25.650,-Ft). Szintén feltétele a jogo-
sultság megállapításának, hogy a család-
nak ne legyen vagyona. Új szabály a va-
gyonvizsgálat tekintetében, hogy a va-
gyoni helyzet vizsgálatkor egy ingatlant 
lehet lakottként figyelembe venni. 
 
Az aktív korúak ellátásra való jogosultság 
- az álláskeresési támogatás időtartamá-
nak kimerítéséről, 
- a keresőtevékenység megszűnésétől, 
- a rendszeres pénzellátás folyósításának 
megszűnésétől  
számított tizenkettő hónapon belül be-
nyújtott kérelem alapján állapítható meg. 
 
Nem állapítható meg az aktív korúak el-
látásra való jogosultság annak a személy-
nek, aki 
a)          előzetes letartóztatásban van, 
elzárás büntetését, illetve szabadságvesz-
tés büntetését tölti, 
b)          a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, 
és – a határ menti ingázó munkavállaló-
kat kivéve –tartózkodási joga megszűnt 
vagy tartózkodási jogának gyakorlásával 
felhagyott, 
c)          gyermekgondozási segélyben, 
illetve gyermeknevelési támogatásban 
részesül, 
d)          gyermekgondozási segélyre jo-
gosult, a gyermek egyéves korának betöl-
téséig,e) az Flt. szerint az álláskeresési 
támogatás megállapításához szükséges 
munkaviszonnyal rendelkezik, 
f)    katonai szolgálatot teljesít, 
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SZOCIÁL ISAN  RÁSZORULTAK  RÉSZÉRE  
ÚJ  ELLÁTÁS I  ÉS  TÁMOGATÁS I  FORMÁK  

15.  év folyam 3 .  szám 

Német kezdő és  
haladó nyelvtanfolyam 

70 órás – heti 2 óra  
(május végéig) 
Tájékoztatás:  

szeptember 23-án (szerda) 
18.30 óra 

Részvételi díj a  
jelentkezők számától függ 

Vezeti: Szabó István 
 

Angol kezdő,   
középhaladó és haladó 

70 órás – heti 2 óra   
(május végéig) 

Tanfolyam kezdete:  
szeptember 4. hete 

Tájékoztatás:  
szeptember  29.(kedd) 

17.00 óra 
Részvételi díj a jelentkezők 

számától függ 
Vezeti:  Zsoldos Gergely  

 

Angol intenzív  
nyelvvizsga felkészítő 

4 főtől indul  
900 Ft/óra/fő 

90x45 perc   81.000,-Ft 
Vezeti: Zsoldos Gergely 

 

A nyelvtanfolyamok  
jelentkezési  
határideje: 

2009. szeptember 26. 
 

Felnőttképzés:   
(Fény-Szoft Tanoda  

Felnőttképzési  
program) 

 

A  tanfolyamok  
induló létszáma min. 10 

fő, a feltételekkel  
kapcsolatban kérjük 

személyesen  
érdeklődjenek ! 

- E-business  
(üzleti számítókép- kezelő) 

- Virágkötő 
- Élelmiszer és vegyi áru 

eladó 
- Kereskedő boltvezető, 

Vendéglátó eladó 
- Kéz-és lábápoló,  
műköröm-építő 

- Frissítő masszőr , nyirok-
masszőr, talpreflex-

zónamasszőr 
- Divatsmink 

- Szociális gondozó és  
ápoló 

 

   Jelentkezni és  
érdeklődni személyesen 
     a répcelaki Művelődési 
Otthonban  vagy  az alábbi 
telefonszámokon lehet:  
95 / 370 – 211, 06 30 

3773011 
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2009. október 3-án 
(szombaton)  

17.00  
órától az  

Idősek Világnapja  
alkalmából a  
Szombathelyi 

SENIOR Színpad ad 
műsort  

 
 
 
 
 
 

Még várjuk a  
jelentkezőket 

Modern  
tánccsoportunkba! 

 
Művészi táncok  

oktatása 
versenyzési  
lehetőséggel 

(show-tánc, hip-hop) 
 

7-14 éves korig 
Heti egy alkalommal 

csütörtökön 
Vezeti : Pethő Viktória 

 
Tandíj: 3000,- Ft/fő 

 
Jelentkezni  

szeptember 29-ig 
lehet a  

Művelődési Házban! 

g)           közoktatási, illetőleg felsőoktatá-
si intézményben nappali oktatás munka-
rendje szerint tanulmányokat folytat, 
vagy az Foglalkoztatási törvény szerint 
képzési támogatásként keresetpótló jutta-
tásban részesül. 
 

A módosított Szociális törvény 33. §. 
(1) bekezdése értelmében a jegyzőnek 
először a kérelmező esetében az aktív 
korúak ellátására való jogosultságát 
kell megállapítania.  Amennyiben a ké-
relmezőnek a jegyző megállapította az 
aktív korúak ellátására való jogosult-
ságát, utána kell a törvényi előírások 
betartásával azt megállapítania, hogy 
melyik ellátási formára (rendelkezésre 
állási támogatás vagy rendszeres szoci-
ális segély) vált jogosulttá a kérelmező.  
 

Rendelkezésre állási támogatás 
 

Az az aktív korúak ellátásra jogosult sze-
mély, aki rendszeres szociális segélyre 
nem jogosult, arra az időtartamra, amikor 
közfoglalkoztatásban neki fel nem róható 
okból nem vesz részt és táppénzben vagy 
távolléti díjban nem részesül, vagy olyan 
képzésben vesz részt, amelyhez kereset-
pótló juttatást részére nem állapítanak 
meg, rendelkezésre állási támogatásra 
jogosult. 
A rendelkezésre állási támogatás összege 
megegyezik a mindenkori öregségi nyug-
díj legkisebb összegével, amely jelenleg 
28.500,-Ft/hó. A rendelkezésre állási tá-
mogatást, amennyiben a feltételeknek 
megfelelnek, mindkét házastárs megkap-
hatja. 
 

Fő szabály tehát, hogy a rendelke-
zésre állási támogatásban részesülő sze-
mélynek közfoglalkoztatásban kell részt 
vennie. A közfoglalkoztatás ideje alatt 
munkabér illeti meg a jogosultat, ha 
azonban közfoglalkoztatást nem tudnak 
felajánlani, akkor a rendelkezésre állási 
támogatást kapja. 

A rendelkezésre állási támogatásra 
jogosult személy köteles a munkaügyi 
központnál nyilvántartásba vetetni magát, 
a munkaügyi központ kirendeltségével 
álláskeresési megállapodást kötni, s az 
abban foglaltakat teljesíteni.  
A 35 életévét be nem töltött személy, ha 
az általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezik, számára az együttműködés 
fő formája nem a közfoglalkoztatás, ha-
nem a képzésben való részvétel, melynek 
részletes szabályait az álláskeresési meg-
állapodás tartalmazza. 

Rendszeres szociális segély 
 
Az az aktív korúak ellátására jogo-

sult személy, aki az ellátásra való jogo-
sultság kezdő napján 
a)        egészségkárosodott személynek 
minősül, vagy 
b)        az 55. életévét betöltötte, vagy 
c)        14 éven aluli kiskorú gyermeket 
nevel – feltéve, hogy a családban élő 
gyermekek valamelyikére tekintettel 
más személy nem részesül a Családtá-
mogatásról szóló törvény szerinti gyer-
mekgondozási támogatásban, gyermek-
gondozási díjban, terhességi gyermek-
ágyi segélyben – és a gyermek ellátását 
napközbeni ellátást biztosító intézmény-
ben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják 
biztosítani,        rendszeres szociális se-
gélyre jogosult. 

 
A rendszeres szociális segély havi 

összege a családi jövedelemhatár össze-
gének és a jogosult családja havi összjö-
vedelmének különbözete, de nem halad-
hatja meg a teljes munkaidőben foglal-
koztatott munkavállaló részére megállapí-
tott személyi alapbér mindenkori kötele-
ző legkisebb összegének személyi jöve-
delemadóval, munkavállalói, egészség-
biztosítási és nyugdíjjárulékkal csökken-
tett összegét (2009. január 1-től: 57.815,-
Ft).  

Rendszeres szociális segélyre egy 
családban egyidejűleg csak egy személy 
jogosult.  
 
A rendszeres szociális segélyezettek – az 
egészségkárosodott személyek kivételé-
vel – a segély folyósításának feltételeként 
a települési önkormányzat által kijelölt 
szervvel együttműködésre kötelezettek. 
Az 55. életévét betöltött személy, illetve 
a 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő 
szülő (ha a gyermek napközbeni ellátását 
intézményben nem tudják biztosítani), az 
együttműködési kötelezettséget nyilatko-
zatban kell, hogy vállalja Ezt az együtt-
működést azonban az önkormányzat által 
kijelölt szervvel kell teljesítenie.  
 

Polgármesteri Hivatal 



Vezetői engedély 
 
2009. április 1-től a lejárt kategória érvé-
nyességű vezetői engedély cseréjének kez-
deményezését követően – az új vezetői en-
gedély kézhezvételéig, de legfeljebb 60 na-
pig – a járművezető, a Magyar Köztársaság 
területén gyakorolhatja vezetési jogosultsá-
gát a lejárt érvényességű vezetői engedélyé-
vel és a közlekedési igazgatási hatóság által 
elektronikus úton előállított kérelem máso-
lati példányával. Ezzel biztosítottá vált a 
járművezetők részére, hogy az okmány 
központi kiállításából adódó adminisztráci-
ós időigény ellenére a vezetési jogosultsá-
got gyakorolhassák. 
 
Gápjármű ügyintézés 
 
Az EGT valamely más tagállamából beho-
zott használt jármű magyarországi forga-
lomba helyezésére irányuló eljárást meg-
előzően – 2009. július 1-ét követően – nem 
kell külön eljárásban elvégezni a szárma-
zás-ellenőrzést, és az előzetes eredetiség-
vizsgálatot, feltéve, hogy az ügyfél kérel-
méhez csatolja a származó tagállam hatósá-
ga által kiadott 

-      nem harmonizált adattartalmú for-
galmi engedélyt vagy annak a kiál-
lító hatóság által hitelesített máso-
latát, vagy 

-      harmonizált adattartalmú forgalmi 
engedély I. részét, valamint a II. 
részét feltéve, hogy a jármű szár-
mazási tagállamában ez utóbbi 
kiállításra került. 

A forgalomba helyezésre irányuló eljárás 
során az okmányirodában az ügyfél által 
bemutatott okmány és az okmányban sze-
replő adatok, valamint a Schengeni Infor-
mációs Rendszerben történő ellenőrzésével 
kerül sor a jármű jogi helyzetének a tisztá-
zására. 
Amennyiben az okmány nem felel meg a 
fenti követelményeknek, a származás-
ellenőrzési eljárás során került sor a jármű 
jogi helyzetének tisztázására a magyaror-
szági forgalomba helyezés előtt. 
 
Személyazonosító igazolvány és lakcím-
igazolvány ügyintézés 
 
2009. június 28. napjától – a 14 év alatti 
polgárok is elláthatóak személyazonosító 
igazolvánnyal, illetve a személyi azonosítót 
és a lakcímet igazoló hatósági igazolványok 

(lakcímigazolvány) adatai között – ilyen 
irányú kérelemre a szülő(k)/ törvényes kép-
viselők(k) neve és telefonszáma is feltüntet-
hető. 
A Magyarországon született újszülött ma-
gyar állampolgár személyazonosító igazol-
vánnyal történő ellátását a szülők első ízben 
már a kórházban kérelmezhetik. 
A 14 év alatti gyermek személyazonosító 
igazolványát a törvényes képviselő illeték-
mentesen az okmányirodában kérelmezheti. 
A kérelemhez szükséges a gyermek születé-
si anyakönyvi kivonata, személyi lapja 
vagy lakcímigazolványa 
A 14 évét betöltött, de még 18 életévét el 
nem érő polgár személyazonosító igazolvá-
nyának kiállítását illetve cseréjét szintén a 
törvényes képviselő kérheti, melynek díja 
1.500.- Ft. 
 
Útlevél ügyintézés 
 
2009. június 28-tól módosult azon országok 
meghatározása, ahova személyi igazolvány-
nyal is lehet utazni. Ezen országok listája 
az alábbi link címen érhető el: 
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/
h u / b a l / K o n z u l i _ i n f o r m a c i o k /
Utazas_kulfoldre/Vizummegallapodasok 
 
Ez a lista azonban csak tájékoztató jellegű, 
ezért utazás előtt mindenképp keressék meg 
az érintett ország Magyarországra akkredi-
tált külképviseletét. 
A fenti időponttól igényelt útlevelek tároló 
eleme a 12 éven felüli polgárok esetében 
már az ujjlenyomatot is tartalmazza. 
Változott a magánútlevél illetékének mérté-
ke is.  
Az illeték összege jelenleg 5 évre 7.500.- 
Ft, 10 évre 14.000.- Ft, 18 év alatt és 70 év 
felett 2.500.- Ft. 
 
Parkolási igazolványok cseréje 
 
2004. augusztusában kerültek kiadásra a 
mozgáskorlátozottak részére az új típusú 
parkolási igazolványok  öt éves időtartam-
ra.. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy 
a csere érdekében keressék fel okmányiro-
dánkat. 
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VÁLTOZÁSOK  AZ  OKMÁNYIRODAI  
ÜGYINTÉZÉSBEN  

15.  év folyam 3 .  szám 

 

2009.10.06 (kedd)  
10 órakor 
MESÉLŐ NAGYIK   
Mesés délelőtt Németh 
Gyuláné, Marika nénivel 
 
2009.10.07 (szerda)  
10 órakor 
MESÉLŐ NAGYIK   
Mesés délelőtt Németh 
Györgyné, Joli nénivel 
15 órakor 
NAGYSZÜLŐKRŐL ÍRTÁK 
irodalmi játékok, kölyök-
olvasó Mészáros Imréné, 
Márta nénivel 
17 órakor 
ÖNISMERET—  
50 FELETT 
Előadó: Nagyné Farkas 
Rita szociálterapeuta, 
mediátor 
 
2009.10.08 (csütörtök)  
10 órakor 
MESÉLŐ NAGYIK   
Mesés délelőtt Simon Istvánné, 
Ili nénivel 
15 órakor 
BABAOLVASÓ—DÚDOLÓ 
Partnerek: Takács Márta vé-
dőnő, Hollósi Gyuláné bölcső-
devezető 
17 órakor 
KREATÍV HOBBI 50 felett 
Kiállításmegnyitó 
 
2009.10.09 (péntek)  
10 órakor 
MESÉLŐ NAGYIK   
Mesés délelőtt Mészárosné 
Szabó Erzsébettel 
 
2009.10.10 (szombat) 
10 órakor 
NOSZTALGIA MOZI/
HÍRADÓ 
Karády Katalin filmen -  
a NAVA Pont bemutatása 
 
2009.10.11 
KÖNYVES VASÁRNAP 
10.00-15.00 óra között 
Térítésmentes DVD kölcsönzés 
és internet használati  
lehetőség 
14 órakor 
ÍRÓPALÁNTÁK 
A gyermekíró pályázat ered-
ményhirdetése, az írópalánták 
díjazása, megvendégelése 



Répcelaki  Hírmondó 

Répcelak Város Önkormányzata 
a „Répcelak Városért Program” című Euró-
pai Uniós pályázat keretein belül valósítja 
meg a Művelődési Otthon és Könyvtár épü-
lete, valamint parkja rekonstrukcióját és 
egyben egy új szökőkút létesítését is. A ter-
vek szerint a dísz tér teljesen új, korszerű 
köztéri arculatot kap a díszburkolat, új nö-
vényzet és utcabútorok, térvilágítás és szö-
kőkút megépítésével. Az építészeti tervek 
elkészítésére a szombathelyi Szövterv Kft., 
a szobrászati elemek elkészítésére Simor 
Márton szegedi szobrászművész kapott  
megbízást.    

 A 6 m külső átmérőjű, vasbeton 
szerkezetű, természetes mészkő elemekkel 
burkolt medence mellvéd falába 10 cm vas-
tag ragasztott üvegbetétekkel készül, mely 
alatt húzódó fénycső megvilágítás egyedül-
álló élményt nyújt. Belső átmérője 5,2 m, 
tervezett mélysége  80 cm, a vízszint 50 cm 
magas (kb. 10 m3 víz tárolható a medence-
térben). A medence közepén a város mellett 
feltörő szénsavas vízre utaló, buborékokat 
szimbolizáló, csiszolt, esztergált, polírozott 
felületű különböző színű és méretű gránit 
gömbök (összesen 19 db, egyenként 38, 50 
és 60 cm-es átmérőjűek).  

 
 
 

 

A gömbformák között 14 db fú-
vókákból maximum 3 m-es vízoszlopma-
gassággal tör fel a víz, időben eltérő válto-
zatos látványt nyújtva. A medence káváján 
4 db azonos magasságban pillérek kerülnek 
kialakításra, melyen rétegelt üvegbetét ta-
lapzaton nyugvó gránit félgömbökből öm-
lik a víz a medencébe vízsugár formában. A 
medence alaplemezébe tervezett 8 db, vala-
mint a kávába tervezett 4 db 12V 50W-os 
INOX süllyesztett lámpatest biztosítja a 
medencevíz és a vízsugarak megvilágítását. 
A gépészeti tér a medence mellett a föld alá 
süllyesztve kerül kialakításra. A szökőkút 
tervezett költségvetése 27 millió Forint, 
melynek túlnyomó része Európai Uniós 
támogatás.    

Az Önkormányzat és a Polgár-
mesteri Hivatal részéről mindent megte-
szünk, hogy a kiíró hatóság pályázatunk II. 
fordulóját is sikeresnek és támogatásra ér-
demesnek ítélje, ezáltal kialakuljon Répce-
lak városi rangjához méltó városközpont, 
melyben a szökőkút egy üde színfoltot kép-
visel.   

 

            Mérgesné Stampf Ildikó 
Polgármesteri Hivatal 
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SZÖKŐKÚT  ÉPÜL  RÉPCELAKON  
A ’Kreatív  

hobbi  
50 év felett’  

című kiállításra szánt 
kézműves munkákat 

(hímzés, szövés,  
horgolás stb.)  
október 3-án 

(szombaton) 14 óráig 
szíveskedjenek  

behozni a városi 
könyvtárba.  

 

Amennyiben a  
behozatalt megoldani 

nem tudja, kérjük  
jelezze a 95/588-002-

es telefonszámon.  
Ez esetben  

Boros András - a 
könyvtár munkatársa -  

fog egy  
Önnel egyeztetett  

időpontban segíteni. 
 

� 
Írópalánták!  

 
Ne feledjétek,  

szeptember 30.-ig 
(szerda) adhatjátok le  
írásaitokat a városi 

könyvtárba. 
 

Emlékeztetőül:  
megkötöttség nélkül,  
bármilyen témában  

írhattok! 
 

Eredményhirdetés,  
író-olvasó találkozó 
- az Országos Nagyi 
Könyvtári Napok  
rendezvénysorozat 

Könyves Vasárnapján – 
 október 11-én (vasárnap) 

14.00 órakor lesz. 
 
Ötletes, érdekes munkákat 

várunk! 
 

a könyvtár munkatársai 



Hamarosan 15 éve lesz, mikor 1994 de-
cemberében, megválasztásom után, talán 
a második vagy harmadik napon egy rép-
celaki polgár keresett fel. Gratulált a sike-
remhez, elmondta, hogy ő rám szavazott, 
és azt is, hogy miért.  
Ugyanis a feleségének  viszonya van egy 
répcelaki férfival, és ő bízik benne, hogy 
én ezt meg tudom szüntetni. 
Kérdezte, hogy tudok-e róla. 
Természetesen nemmel válaszoltam, hisz 
én nem láttam együtt őket. 
Nehezebb lett volna a dolgom, ha azt kér-
dezi, hogy hallottam-e.  Mert hallottam. 
Beszéljek a feleségével, kérte tőlem a 
gyerekek érdekében is szakítsa meg ezt a 
kapcsolatot, és azt is kérte, hogy a férfit 
hívassam be. 
Igaz, hogy teljesen újonc voltam mint 
polgármester, de az önkormányzati vilá-
got  elég jól ismertem, és elméletileg is 
igyekeztem felkészülni a feladatokra, így 
barátságosan, de határozottan válaszol-
tam. – Ez nem polgármesteri feladat – 
ebben  nem tudok segíteni, és nem is 
akarok  beavatkozni. 
- Megbántam, hogy rád szavaztam, töb-
bet nem fogok – kiabált mérgesen és  
rám vágta az ajtót. 
Azóta rengetegen fordultak hozzám (az 
ajtót dühösen talán senki sem vágta be), 
sokan valóban a polgármesterhez tartozó 
ügyekben, sokan pedig olyanban, amely  
valóban  nem tartozik a feladatomhoz.  
Persze az utóbbinál is igyekszem segíteni, 
ha nem az előbb elmondott magánügyek-
ről vagy    hasonlókról   van szó. 
Az emberek zöme nem tudja, hogy mi  az 
önkormányzati, jegyzői, polgármesteri 
feladat. 
Nem csak Répcelakon, - sőt még  itt talán 
a legjobban értik  – hanem egész Ma-
gyarországon sem. 
Ez a tény általában nem a polgárok hibá-
ja, hanem a tájékoztatásé.  Viszonylag  
fiatal – még húszéves sincs -  az önkor-
mányzati rendszer. Ez is közrejátszik. A 
tanácsi világ  - habár a feladatok egy ré-
sze hasonló - azért más módon műkö-
dött. 
Például a  segélyt, néhány ritka  gyorsse-
gély kivételével, nem  a  polgármester 
osztja. Kisebb településeken a képviselő-
testület, nagyobbakban, és városokban 
egy bizottság, amelynek sehol nem tagja 
a polgármester. Így, nálunk sem. Hogy ki 
kapott segélyt, arról a bizottságnak, a 

képviselő-testület, illetve  a polgármeste-
rek felé  nem  is kell beszámolnia. 
A polgárok zöme  ezt sem tudja. A derék 
Bunyós Pityu is vígan énekli: 
 

Felmegyek a hivatalba,  
rácsapok az asztalra 

Polgármester csak azt kérem  
egy kis segélyt  adjon  nékem. 

 
Lehet aztán, hogy Bunyós Pityu mégis 
tudja. Csak így sokkal hatásosabb. Mert 
képzeljék el, ha a valóságot énekelné, azt  
zenésítenék meg. 
Mármint, hogy  be kell menni a szociális 
ügyeket intéző előadóhoz (nálunk ez Soós 
Gyuláné), jó néhány adatot be kell sze-
rezni (jövedelem, vagyoni helyzet, család-
tagok száma, stb.), majd az ügy  a  Szoci-
ális Bizottság legközelebbi ülésére kerül. 
A bizottság öt fős, és többségi szavazattal 
dönt. Tehát a kérelmezőnek  rá kellene 
verni a négy bizottsági tag  asztalára 
(vagy vállára), ők nálunk Biró József, 
Enginé Kozonits Mária képviselők, vala-
mint Takács  Márta, Emmer Gáborné kül-
ső tagok. Utána még a bizottság elnöké-
nek az asztalára is rá kellene ütni, ő Hor-
váth Csaba képviselő. 
Ha ezt a folyamatot   dalba foglalná, az 
általam is szeretett Bunyós Pityu akkor 
ebből híres sláger sohasem lett volna. 
Legfeljebb balladában lehetne, de azt 
meg Arany János óta keveset írtak. Meg 
mostanság  nem is igen vannak Arany 
Jánosok. 
Mert ugyan hozzám segélyt kérni bejöhet 
akárki, (nagyon sokan megtették), rá is 
csaphat az asztalomra, (erre még nem 
volt példa), mint polgármester csak egyet  
tehetek, udvariasan  odakísérem a szociá-
lis ügyek intézőjéhez, tehát Soós 
Gyulánéhoz.  Amennyiben ő nem dolgo-
zik, akkor  pedig Böröndyné Nagy Anikó 
aljegyző az illetékes. 
Továbbra is várok fogadóóráimon vagy 
azonkívül a hivatalban, de otthon  is min-
den kedves répcelakit.  Megpróbálok segí-
teni.  Szerelmi ügyek megoldásában  vi-
szont nem a polgármester az illetékes. De 
a négy bizottság (Ügyrendi, Pénzügyi, 
Szociális, Közoktatási, Művelődési, Ifjúsá-
gi és Sportbizottság)  sem. 
Ezeket az élet szokta megoldani. Meg az 
érintettek. 
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AZ  ÖNKORMÁNYZAT I  ( POLGÁRME S TE R I )  
F E LADATOKRÓL  
A  POLGÁRME S TE R  NAP LÓ J Á BÓL  

15.  év folyam 3 .  szám 

Pichlerné Kondra Katalin: 
 

Becsengettek 
  

Megszólalt a hívó csengő 
Hallja Peti, Dorka, Sára 

Tudják, most van itt az idő 
Menni kell az iskolába 

  
Őrzi még a határt a csősz 

Deresednek a levelek 
Szőlőt szüretel már az ősz 

Útra kelnek a gyerekek 
  

Tárt kapukkal az iskola 
Várja őket, nem késhetnek, 
Gyertek, gyorsan jár az óra 
Hamarosan becsengetnek. 

  
Óvodából iskolába 

Átváltani bizony nehéz 
Mindennek megvan az ára 

S jó dolog a betűvetés 
  

Mert a betűk gondolattá 
Növekedve szavak lesznek 
A szavakból mondatokká 

Szorgos munkával fejlődnek. 
  

KÖNYVSIKERLISTA 
a városi könyvtárban 

 
1. Friderikusz     

eddig! 
2. Meyer: Alkonyat    
3. Meyer: Újhold 
4. Abbott: Pánik 
5. Csernus: A férfi 
6. Eddy:             

Összeomlás 
7. Westerfeld:   

Csúfok 
8. Cornwell: A ha-

lál nyomában 
9. Palmer: Gyilkos 

dózis 
10.     Larsson: A                                                                                                                                                 

tetovált lány 



Répcelaki  Hírmondó 

Megszoktuk, hogy az új tanév kezdetén 
rendszerint iskolánk szépüléséről számol-
hattunk be. Most egy közel tízmillió forin-
tos beruházás indulásáról adhatunk hírt.  
Répcelak Város Önkormányzatának támo-
gatásából megvalósul az őszi szünet végé-
ig a legrégebbi épületszárnyban a világí-
táskorszerűsítés. Ami karbantartási munkát 
idén nyáron végeztettünk el (a D épületen 
a tetőszigetelés és az udvari kijáratnál a 
lépcső rendbetétele), az most nem látvá-
nyos, de szükség volt rá.  
 
A répcelaki Móra iskolában a székhelyen 
324 gyermeknek csengettek be,  közülük 
76-an a művészeti iskola foglalkozásain is 
részt vesznek. A tagiskola 32 kisdiákjából 
öten részesülnek művészeti képzésben. 16 
településről 183 bejáró tanulónk van.  

Az új tanévi sikerek természetesen elsősor-
ban nem az iskolaépület minőségén múl-
nak, hanem a lelkekén. Az ott dolgozók, az 
ott tanulók tulajdonságai, képességei, is-
meretei a mérvadók. A szeretetelvű peda-
gógiában naponta  kell jól vizsgázni!  
Az új tanév a tanítási módszereket illetően 
sok változást hoz az 1., az 5. és a 6. évfo-
lyamon. Répcelak város önkormányzata a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program-
ban uniós támogatást nyert a közoktatási 
intézményekben megvalósítandó kompe-
tencia-fejlesztésre. Ennek keretében a szö-
vegértés, a matematikai gondolkodás és a 
szociális képességek és készségek fejlesz-
tése kap különösen nagy hangsúlyt és je-
lentőséget szeptembertől. Minden jó átla-
got, pozitív tendenciát meg kell őrizni! 
Akkor is, ha át kell strukturálni a tananya-
got, ha más módszereket kell alkalmazni, 
ha ebben a tanévben a tantestület tagjainak 
közel kétezer óra továbbképzésen kell 
részt vennie.  

A TÁMOP 3.1.4 pályázat tartalmi fejlesz-
tésre az eddig legnagyobb összegű támo-
gatás iskolánk életében. Arra kell töreked-
nünk, hogy elmondhassuk a program zárá-
sakor, hogy nemcsak pénzügyileg nagy 
program ez, hanem a tanulóknak és a pe-
dagógusoknak is jelentős segítséget, fejlő-
dést, sok pozitív tapasztalatot jelent. Egy 
új év indításakor nem bizonytalanodhatunk 
el, hogy képesek leszünk-e a hagyományos 
programok színvonalas megvalósítására, 
lesznek-e idén is tehetséges diákjaink, és 
érnek-e el a korábbiakhoz hasonló eredmé-
nyeket…? Ez a feladatunk, hogy ezeket 
megoldjuk, sőt – az országosan is jellem-
ző - negatív tendenciákat: pl.: diákok közti 
agresszivitás, egészségtelen életmód,  pe-
dagógusok iránti bizalom csökkenése…, a 
mi iskolánkban mérsékeljük, megállítsuk, 
esetleg megfordítsuk.  
 
Tudás, egészség, kompetencia, – ezt a há-
rom szót írtuk le legtöbbször a tanévnyitó 
értekezleten. E három kifejezéshez kapcso-
lódik a következő 10 hónap legtöbb iskolai 
eseménye, hiszen okos, egészséges, sokfé-
le hasznos dologhoz értő fiatalokat szeret-
nénk a répcelaki iskolában felkészíteni a 
középfokú tanulmányokra. Mindez csak 
akkor sikerülhet, ha a gyerekek akarnak 
tanulni, ha hallgatnak ránk és szüleikre, és 
idejüket a jövőjük szempontjából is fontos 
dolgokra fordítják. Legalább napi egy óra 
folyamatos,  intenzív mozgásra minden 
gyereknek szüksége van. Az iskola tud 
biztosítani szabadidős lehetőségeket. Azt 
szeretnénk, ha ezekkel minden gyerek él-
ne.  Azért dolgozunk, hogy a mi tanítvá-
nyaink legyenek jobbak, okosabbak, 
egészségesek, szerethetőbbek. 
A mi iskolánk minden diákja kapjon sok 
dicséretet, piros pontot, ötösöket. Olvas-
hassunk iskolánk, iskolásaink sikereit be-
harangozó újságcikkeket. Fel a fejjel! 
 A gyerekeknek  társaik őszinte barátságát, 
egyre több használható tudást, gyereknek, 
felnőttnek sok mosolyt, sok sikert, sokáig 
tartó jó egészséget kívánok!  
 
 

Szoporyné Szabó Piroska 
igazgató 

9 

FEL  A  FEJ JEL !  

2009. szeptember 26-
án (szombaton) 10-12  

között  
Maszat Játszóháza az  

Ifjúsági Klubban  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009. október 3-án 

(szombaton) 10 órakor 
Meseláda a  

Városi Könyvtárban 

Morvai András tanár úr 
harsonázik 

Vár bennünket a csengettyűs 
iskola 

Elsősök 



Iskolánk nyugdíjas pedagógusa, Csoknyay 
János 50 évvel ezelőtt vette át a Pápai Tanító-
képzőben tanítói oklevelét, és idén szeptember 
12-én ugyanott megkapta aranydiplomáját. 
               Az életbölcsességet summázó 
közmondás szerint a jó pap is holtig tanul. 
(Mennyivel emberibben, bölcsebben, 
biztatóbban hangzik ez, mint az 
LLL rövidítés a továbbképzé-
seken, amely az élethosszig tartó 
tanulást jelenti) A jó pedagógus, a 
jó orvos, a jó szerelő is… mindig 
gyarapítja tudását,  hiszen sok 
újdonsággal szembesülnek.  
Csoknyay János kollégánk is meg-
tanult internetezni, és azóta nem-
csak nyomtatott könyvekből, ha-
nem a netről is tanul és kutat. Vas 
megye néhány településéről, köz-
tük természetesen szülőfaluja, 
Vasegerszeg (Keményegerszeg, 
Ivánegerszeg) történetéről ma ke-
vesen, vagy talán senki sem tud annyit, mint ő. 
 

Nekünk segít abban, hogy iskolánk elődjének 
a 19.századi  történelméről a levéltárakban 
adatokat gyűjtsünk. Szeretetből ajánlotta fel, 
nem kérdezte, mit kap ezért. Ma, amikor sok 
helyen a pénz és az érdek mozgat mindent, 
szívmelengető érzés ilyen felajánlásokat halla-
ni.  
 

Csoknyay tanító bácsi tudta, hogy a bére nem 
lesz több, ha igényesebb műsort tanít a gyere-
keknek. Így hát csendes felajánlásként, társa-
dalmi munkában irányította – szinte egy szín-
házi rendező alaposságával – a próbákat.  

Megjelenésével, tekintélyével fegyelmet pa-
rancsolt. Tekintélye volt, amit senkinek más 
nem adhat, mindenkinek magának kell elérnie. 
Egyik fiatal kolléganő azt mondta egyszer, 
hogy amikor a Csoknyay tanár úr azt mondta, 
hogy „osztály vigyázz!”,  akkor még a szék 
lába is vigyázzban állt. 

 
 

Nem szerette a lezserséget, 
és nem tűrte a tiszteletlensé-
get. Megadta a tiszteletet, 
elvárta, és tapasztaltuk, hogy 
meg is kapta. 
 

Akik ismerték, tudják, hogy 
mindig korrekten nyilatko-
zott, mindig pontosan elvé-
gezte a munkáját, átlátta a 
változások lényegét, jó és 
rossz következményét .    
Példa ő arra, hogyan végez-
heti valaki évtizedeken át 
egy munkakörben töretlen 

hittel, hűséggel, alaposan feladatait. 
 

Szívből köszöntjük e szép jubileum alkalmá-
ból, és őszintén kívánjuk, hogy - gyerekei sze-
retetében, unokái mosolyától, kedves szavaitól 
a bánatot, gondokat feledve - tudjon kedvenc 
időtöltéseinek, a keresztrejtvényfejtésnek, az 
olvasásnak, a helytörténeti kutatásnak hódolva 
még sokáig nyugalomban, jó egészségben él-
ni!                        
 
               Szoporyné Szabó Piroska 

igazgató 
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A TANÍTÓ  BÁCSI  NYUGDÍJAS ,   
DE  A  TUDÁSVÁGYA  NEM  

15.  év folyam 3 .  szám 

 

Répcelak város Képviselő-testülete a gyer-
mekek és szülők nagy örömére 2007-ben 
varázsolta újjá a Linde lakótelep játszópark-
ját. Az ünnepélyes átadóra szervezett 
program vált immár hagyományossá, 
hiszen harmadik alkalommal zajlott  a 
családi nap. 
Az idei rendezvény kibővült a Répce-
laki Csatangoló III. túrájával, amelyen 
mintegy nyolcvanan vettek részt.  
A Családi Nap idei programját a helyi 
Önkormányzat és az Új Magyar Vi-
dékfejlesztési Program támogatásával 
tudtuk kialakítani. A helyszínen felállított 
ÚMVP sátorban kedves ajándékokat kaphat-
tak a gyerekek és  hasznos információkhoz 
juthattak az érdeklődők. 

Bízunk benne, hogy sokaknak jelentett 
hasznos és tartalmas kikapcsolódást az 
Alma együttes koncertje, a sok szabadtéri 

játék, a bűvész és bohóc-
show,  a Kőszegi 
Mazsorettek bemutatója, 
Fekete Dávid és  a REST 
fellépése. 
Köszönet a szervezésben 
és a lebonyolításban köz-
reműködőknek: Biczó 
Gyula tanár úrnak, a Száz-
szorszép Óvoda óvónői-

nek, a Répcelakért Egyesület tagjainak. 
Külön köszönet az almás sütiért a Répce 
Étteremnek. 
 

Családi Nap 

CSALÁDI  NAP  



Répcelaki  Hírmondó 

A harmadik évezred első évtizedének végén 
újabb elmozdulások és átrendeződések fi-
gyelhetők meg a régió, és azon belül Vas 
megye képzőművészetében. Ezen belül is 
különösen a képzőművészeti nyilvánosság 
színtereinek, a kiállítóhelyeknek a rangsoro-
lása borította fel a korábbi „papírformát”. Az 
utóbbi évek egyik legrangosabb és legigé-
nyesebb kiállítóhelyévé ugyanis a répcelaki 
Nyitott Tér Galéria vált. A megyeszékhelyen 
ugyanis lassan a Szombathelyi Képtáron és 
az Irokéz Galérián kívül nem maradt rangos 
galéria, kiállítótér. A Savaria Tourist galériá-
ja, az MMIK Médium Galériája, a Művelő-
dési és Sportház galériája, a Művészetek Há-
za pincegalériája vagy megszűnt, vagy tetsz-
halál állapotában van, a Savaria Múzeum 
már korábban deklarálta, hogy a képzőművé-
szeti kiállítások háttérbe szorulnak a múze-
um profiljába illő kiállítások miatt. Kőszegen 
a Művészetek Háza a Kőszegi Művészeti 
Egyesület működtetésében és a sárvári Galé-
ria Arcis mutat aktív tevékenységet, az egy-
kor oly híres és jelentős Kemenesaljai Műve-
lődési Központ ilyen szempontból mintha 
nem is létezne, szentgotthárdi kiállításokról 
sem lehet sokat tudni, illetve hallani, Kör-
menden rendeznek képzőművészeti kiállítá-
sokat a Batthyány lovardában és Vasváron az 
új művelődési Házban, amiben sajnos igazán 
jó kiállítótér nem lett kialakítva. A „
versenyben lévő” szombathelyi, kőszegi és 
sárvári színhelyek mögött komoly képzőmű-
vészeti élet és múlt áll, Répcelak ilyen tekin-
tetben tabula rasa. Természetesen itt is találni 
a városhoz köthető nemzetközi rangú élet-
műveket, Engelsz József ötvösművészét  és 
Garas Kálmán fotóművészét, de az épp itt és 
most debütáló Jagadics Mónika professzio-
nális szintű, appropriation art kategóriába 
tartozó munkái joggal keltenek feltűnést. (Az 
angol kifejezés szó szerint kisajátítást jelent, 
de igazából olyan szemléletű művekre utal, 
amiket korábban alkottak és mai alkotó  köl-
csönvette a kompozíciót, a témát a formát 
stb.) Az appropriation art a posztmodern ré-
sze, az ezredforduló egyik legmarkánsabb 
stílusirányzata. A digitális képalkotás műfa-
jában Vas megyében még Dénes Nóra a kép-
viselője, de épp az idén Mérai Kitti is diplo-
mamunkájában hasonló problematikával fog-
lalkozott.  
Jagadics Mónika Klimt-adaptációja is diplo-
mamunkának készült egy évvel ezelőtt, igaz 
a hazai bemutatkozáshoz újabb darabokkal 
egészítette ki azt. A bécsi szecesszió legje-
lentősebb mesterének, Gusztáv Klimtnek 
mindeddig nem tudtuk elképzelni digitális 
adaptációját, hiszen annyira szubjektív és 

individuális Klimt művészete, hogy elképzel-
ni sem tudtuk, hogy mindez „lefordítható” a 
számítógép nyelvére, eszközkészletére. 
Jagadics Mónika erre a lehetetlen feladatra 
vállalkozott, és mindezt nagyon látványosan 
oldotta meg. Mindebben segítségére volt, 
Bonyhádi Károly tervezőgrafikus, aki már 
több mint három évtizede jelen van képző-
művészeti életünkben igényes, experimentá-
lis munkáival, aki a diplomamunka konzu-
lense volt, valamint Szigeti Wanda ruhater-
vező, aki Klimt női modelljeinek életre-
keltésében volt segítségére Jagadics Móniká-
nak, a ruhák, a sminkek megválasztásában, 
kialakításában. A felsorolásból is kitűnik, 
hogy Jagadics Mónika Klimt sorozata 
összművészeti kihívás volt, és így is valósult 
meg.  
 
A mai, gazdasági világválság idején, mi sem 
bizonyítja azt jobban, mint ez a kiállítás, 
hogy a kultúra előfinanszírozása, a kulturális 
marketing, nem pazarlás és nem luxus, ha-
nem egyszerűen egy hosszútávú befektetés. 
A répcelaki Nyitott Tér Kulturális Egyesület 
kiállítási missziójának első gyümölcse 
Jagadics Mónika  ígéretes pályakezdése. A 
Nyitott Tér Galéria nyitott és nyílt szemmel 
figyeli a kortárs magyar és regionális képző-
művészetet, annak kimagasló eredményeiről, 
értékeiről számot adva tölti be hiánypótló 
funkcióját. Ez a répcelaki apropó, amire 
mindannyiunknak oda kell figyelni.  
 

Tóth Csaba 
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APROPÓ  RÉPCELAK  -   
RÉPCELAKI  APPROPRIATION  ART  

 
 
 

Sebők Imre festőművész 
tárlata  

2009. október 03-ig  
látható a Művelődési Ház 

Galériájában.  
 

A répcelaki  
Szabadegyetem  
sorozatban  

Dr. Takács Magdolna  
ügyvéd a Pécsi  

Tudományegyetem  
tanszékvezető főiskolai 
docense tart előadást : 

A magyar  
alkotmányfejlődés  
szakaszai címmel  

2009. szeptember 30-án 
(szerdán) 18.00 órától a 
Művelődési Házban.  

 
Szeptember 26-án az 
Ümmögő együttes  

Celldömölkön a Szüreti 
Fesztiválon szerepel.  

Képzőművész Kör 
 

A képzést nem hivatásos, 
festeni-rajzolni szertők  

számára indítjuk. 
Kezdés:  

október második fele. 
A jelentkezés folyamatos! 

 

Vezeti: Jagadics Mónika 
 

Jelentkezni és érdeklődni 
személyesen a répcelaki  

Művelődési Otthonban vagy 
az alábbi telefonszámokon 

lehet:  
95/370-211, 06 30 3773011 

 

Szeretettel várjuk az  
érdeklődőket! 



Szép, kedves és kívánatos, de támaszra 
szorul. Megadással tűri, hogy karóhoz 
kössék, hogy növekedését erős metszéssel 
tartsák kordában. Mindezeket bő termés-
sel hálálja meg. Bogyóiból nemcsak bor 
készülhet, de az üdítően édes-leves friss 
szemek gyógyító hatásúak is. 
 

Nyáron és ősszel a fürtök bogyóiban a nap-
fény hatására sok tápanyag és vitamin hal-
mozódik fel. Héjának nagy ballasztanyag-
tartalma megszünteti a bélrenyheséget, a 
székrekedést, elősegíti a víz kiválasztását, 
méregtelenít és megköti a zsírokat. Ideális 
őszi táplálék. Fokozza a vesében, húgyhó-
lyagban, a húgyutakban a vizelet áramlását, 
kimossa a baktériumokat, csökkenti a gyulla-
dásokat. Valamennyi B-vitamin megtalálható 
benne, különösen sok B12 vitamint tartalmaz, 
ami fontos szerepet játszanak a szénhidrátok 
anyagcseréjében, szükséges az idegek és agy 
működéséhez. A fruktóz (gyümölcscukor) 
csak mérsékelten emeli a vércukorszintet. A 
szőlőcukor a legkönnyebben felszívódó egy-
szerű cukor. Ezek az egyszerű szénhidrátok 
elengedhetetlenül fontosak az ember életé-
ben a mindennapi feladatok ellátásához. A 
túl alacsony vércukorszint a fáradtság, az 
ingerlékenység és a koncentrációs zavar 
egyik fontos oka. A szőlő C-vitamin tartalma 
az immunrendszer működésében, a mangán a 
csontok anyagcseréjében, a pajzsmirigy mű-
ködésében és az idegrendszer táplálásában; a 
magnézium az izmok és a szív működésében 
játszik szerepet, és ezek bőséggel megtalál-
hatók a szőlőben. Kálium- és szeléntartalma 
a keringési betegségek kezelésére, az im-
munrendszer működésének és antioxidáns 
védelmének erősítésére szolgál. Káliumtar-
talma kiegyensúlyozza a túl sós, nátriumban 
gazdag táplálkozást, csökkentve a magas 
vérnyomás okozta problémákat. 
A szőlő levében és magjában számos 
antioxidáns hatású vegyület található, ami 
többféle betegség megelőzésében és kezelé-
sében nyújthat segítséget. A szőlő jelentősen 
gátolja a rossz koleszterin oxidációját, amely 
felelős az érelmeszesedés és az infarktus, 
valamint az agyi érkatasztrófák kialakulásá-
ért. Tény, hogy a szőlő fokozott védelmet 
nyújt az étkezéseket követően intenzívebben 
keletkező szabadgyökök ellen. 
A szőlőmagban előforduló vegyületek javít-
ják a szívműködést, különösen infarktuson 
átesett betegeknél. Csökkentik az infarktus 
méretét, lassítják a szívritmust, mérséklik a 
szívremegést, gátolják a szívizomsejtek 
programozott sejthalálát is.  A szőlő ható-
anyagai tágítják az ereket, így segítenek 
megelőzni minden olyan betegséget, aminek 

a hátterében a beszűkült erek állnak. A sző-
lőmagban és a bogyóhéjban levő hatóanyag-
ok csökkentik a trombociták összetapadási 
képességét, védelmet nyújtanak a 
tromboembóliás betegségekkel szemben. 
Mindegyik szőlőfajta éretlen bogyójában 
megtalálható a klorofill, ami gyulladás gátló, 
fertőtlenítő, savassága összehúzó hatású.  
       Nemcsak a bogyó, hanem a szőlőlevél is 
tartalmaz hasznos anyagokat. A levélben 
levő savtalanító hatóanyagok rugalmassá 
teszik a kötőszöveteket, védenek a narancs-
bőr ellen. Ez a hatás fürdővízben jól érvé-
nyesíthető. 

 

Szőlő- és borterápia 
A wellness – ami jól létet jelent – egyre ter-
jedő divathullámát a szőlészek-borászok is 
meglovagolják. Európa vezető szőlő- és bor-
termelő nagyhatalmaiban, Olaszországban és 
Franciaországban már nem cseng idegenül a 
borterápia szó, ami nemcsak a bor szájon át 
történő elfogyasztását jelenti. Hazánkban is 
felismerték az ebben rejlő üzleti lehetőséget, 
és mind több wellness-szálloda kínálatában 
szerepel. 
A borterápiás szállodák Franciaországban és 
Olaszországban is mesébe illő tájban, roman-
tikus kastélyokban kezdték meg működésü-
ket, ahol kellemesen kikapcsolódhatunk egy-
egy pohár jóféle bor társaságában. A szőlő és 
a bor azonban nemcsak a gyomron át segít az 
egészségmegőrzésben. A borkivonatból és 
illóolajokból készült fürdőben a bor meg-
számlálhatatlanul sok alkotórésze a bőrön át 
jut a szervezetbe, lassítja az öregedést, segít 
az elsődleges rákkeltőnek tartott anyagcsere-
melléktermékek (szabadgyökök) semlegesí-
tésében. A borfürdő után következhet a 
szőlőmagolaj-masszázs, illetve a törkölypa-
kolás. E két anyag a borkészítés mellékter-
méke, ami ugyanazokat a hasznos anyagokat 
tartalmazza, mint a bor. A szőlőtörköly arc- 
és testpakolás bőrfiatalító hatással rendelke-
zik, ráadásul nagyon gyorsan nagyon látvá-
nyos hatás érhető el vele. Egyhetes terápia 
után a bőr teljesen felfrissül, a páciens szinte 
újjá születik. A borterápia kiegészítője lehet 
szüret idején a szőlőkúra, ami során 3-6 na-
pig csakis szőlőt (és persze bort) fogyaszt a 
vendég, ami salaktalanító, bőrfelfrissítő és 
testmegújító hatású. A borterápiához termé-
szetesen hozzátartozik minden egyéb 
fittness- és wellness-szolgáltatás, kirándulás 
a természetben, a táj gasztronómiai ínyencsé-
geinek, borainak kóstolgatása. 

Pap Edina 
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AZ  ŐSZ  KINCSE  A  SZŐLŐ  

15.  év folyam 3 .  szám 

 
Hogyan készül a  

mustméz (pekmez) 
 

A mustméz vagy pekmez 
török eredetű édesítő szer. 

Nagyon finom sültek  
lakkozásához, grillezett 

gombán, markáns  
sajtokon, vagy joghurtra, 
vaníliafagylaltra, esetleg 

salátára csurgatva.  
Elkészítéséhez egy  

kilogramm szőlőt több  
vízben megmosunk.  

Leszemelgetjük,  
gyümölcscentrifugával  

kipréseljük a levét, majd 
leszűrjük. Így körülbelül 6 
dl szőlőlét kapunk. Lassú 
tűzön, 35 perc alatt egy 

deciliterre, azaz hatodára 
beforraljuk. Vigyázzunk a 

sűrűségre! A magas 
szőlőpektin-tartalom miatt 

a forralás vége felé  
gyorsan sűrűsödik.  

Sterilizált kis üvegbe  
töltjük, és forrón  

szárazdunsztba tesszük, 
ahol kihűlésig tartjuk. 

 

Mustméz - pekmez 

borterápia 



  HALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁS    
    

      Akiktől búcsúzunk 
 
 
Ágoston Lajos 
Dávid István 
Éles Lajos 

Farsang Vendelné 
Gángli Lászlóné 
Gönczöl Károly 

Győrvári Ferencné 
Hatos Imre 
Kun István 

Ments Sándor 
Németh Lajos 
Paál Ferenc 

 
 

 SZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉS    

       Akiknek örülünk 
 
 

Krétai Kornél és Niczki Ildikó  
leánya Anna 

 

Vincze Géza és Sándorfi Andrea  
leánya Dóra 

 

Kremán Csaba és Ádám Vanda leánya 
Dorka 

 

Ágoston Attila és Bognár Anita leánya  
Viktória 

 

Kiss Zsolt és Őri Gabriella fia Bence 
 

Bognár Tamás és Winkler Krisztina fia 
Ádám Tamás 

 

Csősz Krisztián és Bolfert Enikő Valéria fia 
Nimród András 

 

Szabó Balázs és Novák Henrietta leánya 
Julianna 

ESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐ    

  Akiknek gratulálunk 
 
 

 
Kleé Roland és Vincze Marianna 

 
Mészáros Zoltán és Varga Brigitta 

Viktória 
 

Szabó Lajos és Kósa Mária 
 

Chlebik László és Tóth Szabina 
 

Mozolán Zoltán és Molnár Lilla 

 

Répcelaki  Hírmondó 

2009. augusztus 1-től Aigner Géza atya váltotta 
Görbe László plébánost a répcelaki plébánián. 
Ez ad alkalmat arra, hogy visszatekintsünk a 
múltba és előre a jövőbe a katolikus egyházköz-
ségünk életét meghatározó események tükrében. 
   Görbe László atya 1999. augusztus 25-én érke-
zett – az akkor még Vámoscsalád székhelyű – 
plébániára dr. Konkoly István akkori megyés 
püspök kinevezése alapján. Az atya számára a 
püspök úr fő feladatul a répcelaki Szent István 
templom építésének elősegítését adta a Szent 
István alapítvány közreműködésével.  
László atya állomáshelyének elfoglalása után 
számtalan nehézséggel találta szembe magát, 
többek között a plébániai adminisztráció hiá-
nyosságaival, amelyet édesanyja támogatásával 
távozásáig – áldozatos munkával – napra késszé 
tette. 
Az atya folyamatosan szívén viselte templo-
munk építését – annak nehézségei ellenére – és 
alig várta, hogy első szentmiséjét elmondhassa a 
még vakolatlan templomban. 
2002. május 20-án Pünkösdhétfőn a püspök atya 
a „félkész” templomban bérmálta meg a fiatalo-
kat, és szentelte fel a templom harangját. László 
atya folyamatosan figyelt a részletekre, hogy a 
liturgikus alkotások egyházművészeti és a ma-
gyarság jelképeinek egyaránt megfeleljenek. 
A 2004. november 7-i felszentelés után is fárad-
hatatlanul dolgozott azon, hogy tovább szépül-
jön a nyolc boldogságot szimbolizáló templom. 
A következő lépés, mely a közösség lelki fejlő-
dését is segítette az elektromos orgona beszerzé-
se volt. László atya volt az, aki leginkább hitt és 
tett a több milliós hangversenyorgona megvásár-
lása érdekében. 
2006. április 27-én érkezett meg Hollandiából a 
liturgikus szolgálat színvonalát növelő Content 
4700 típusú orgona. 
Itt kell megemlíteni az atya mindenre kiterjedő 

figyelmességét, amikor a – hívek véleményét is 
kikérve – 300 darab kényelmes székkel látta el 
templomunkat. 
A 15 stációkép – Engelsz József alkotása – az 
adományozók, így Répcelak Város Önkormány-
zatának és magánszemélyek adományaiból, a 
művész fáradhatatlan munkájából és László atya 
szervező munkájából adódóan egyedi művészi 
értékkel ruházza fel a Szent István templomot. 
Az atya vezetésével és hatékony közreműködé-
sével fejlődő közösségünk eredményeit elismer-
ve dr. Veres András megyéspüspök 2007. június 
18-án kelt 888/2007. számú rendelkezésében a 

répcelaki Szent 
István király 
fíliát plébániai 
rangra emelte. 
2009. augusz-
tus 1-i hatály-
lyal a megyés-
püspök – 10 
éves eredmé-
nyes répcelaki 

szolgálat után – Görbe László atyát a Zala me-
gyei Milejszeg plébániájára helyezte át. 
Ettől az időponttól Aigner Géza atya került a 
répcelaki Szent István Király Plébánia élére. 
Géza atya Szombathelyről a Szent Márton temp-
lomból érkezett közösségünk élére. Szombathe-
lyen elévülhetetlen érdemeket szerzett a Szent 
Márton kultusz „kiépítésében”. 
A püspök úr Géza atya kinevezési okmányában 
a lelkek templomának építése mellett a répcelaki 
plébánia építését határozta meg fő feladatául. 

„Emberé a munka, Istené az áldás” – 
e gondolat jegyében kívánjuk, hogy László atya 
Milejszegen, míg Géza atya Répcelakon folytat-
hassa eredményesen egyházi szolgálatát. 
 

Szekeres Tibor 
világi elnök 
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PLÉBÁNOS  VÁLTÁS  A  SZENT  ISTVÁN  
K IRÁLY  PLÉBÁNIÁN  RÉPCELAKON  

ANYAKÖNYV I  H Í REK  

MOZILÁZ  
F I LMKLUB  
A Simpson család 
amerikai animációs film,  

88 perc, 2007  

Szept. 26. (SZOMBAT) 
10:30  (Könyvtár)  

 
 

Made In Hungaria 
magyar zenésfilm,  

100 perc, 2009  

Szept. 26.  
(SZOMBAT) 19:00   

(Szabadtéri vetítés, rossz 
idő esetén Műv.Ház) 

 
 

 
DVD sikerlista a városi 

könyvtárban 
 

1. Golyózápor 
2. Erőszakik 
3. Hívatlanok 

4. Elcserélt életek 
5. Benjamin Button... 
6. Made in Hungária  

7. Hetedik 
8. Az ajánlat 

9. Füstölgő ászok 
10. A csíkos pizsamás fiú 

 



RÉPCELAK VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

Főszerkesztő: Bokányi Kálmánné 
Felelős kiadó: Dr. Kiss Julianna 
Szerkesztőség címe:  
Városi Könyvár  
Répcelak, Bartók B. u. 55. 
Tel.: 95/588-001 
Szerkesztette: Boros András 
Készült a Művelődési Otthon CANON NP 
6251 típ. fénymásolóján 1050 példányban 
Sokszorosításért felel: Szórádi Enikő 

U-13-as csapatunk Csorba János vezeté-
sével győzelemmel rajtolt. A Megyei Lab-
darúgó Szövetség által kiírt bajnoki évad-
ban hét csapattal kell megmérkőzni. A 
keretbe 14 új játékost igazoltunk. 

 

TEKE 

Felnőtt és ifjúsági csapatunk két fordulón 
van túl az NB I - es bajnokságban. Jól si-

került a rajt, mindkét mér-
kőzést győztesen hagyták 
el csapataink. Bizakodás-
sal várjuk a jó folytatást. 
Gombos Zsolt az utolsó 

pillanatban eligazolt tőlünk. Új szerze-
mény Horváth Attila és örülünk Zsámboki 
Ádám visszatérésének. 

 

KÉZILABDA 

A női és férfi kézilabda csapatunk is meg-
kezdte a felkészülést. Bajnoki évadjuk - 

ahogy korábban már említet-
tem - szeptember második 
felében kezdődik. Mindkét 
csapatnál erősítések történ-
tek.  

 

A vezetőség négyéves mandátuma rövi-
desen lejár. A küldöttgyűlés feladata lesz, 
hogy új vezetőséget válasszon. Az előké-
születek megkezdődtek, a jelölő bizottság 
hamarosan megkezdi munkáját.  

 

A júniusi Hírmondóban azt kértem a szur-
kolóinktól, hogy töltsék kellemesen a nya-
rat és gyűjtsenek erőt a következő bajno-
ki évadra.  

Most azt kérem tőlük, hogy a 2009-2010-
es bajnoki évadban is buzdítsák kedvenc 
csapatukat, csapataikat. Találják meg a 
játékosokkal a megfelelő összhangot, 
mert az Önök támogatása higgyék el, el-
engedhetetlen a sikerhez. 

Remélem, ez a bajnoki évad is sok sikert, 
örömöt hoz mindannyiunknak. 

 

HAJRÁ RÉPCELAKI SE ! 

 

                                         Haraszthy István 

                                          ügyvezető elnök 

 

 

Ismét benépesült a sporttelep, vége a 
nyári szünetnek. A csapatok megkezdték 
a 2009-2010-es bajnoki évadot. Kivétel a 
női ill. férfi kézilabdacsapat, ők szeptem-
ber második felében kezdenek. 

LABDARÚGÁS 

A felnőtt csapat a szokottnál korábban - 
július elején - kezdett, mivel a 
Magyar Kupában már július kö-
zepén fordulók voltak. Az orszá-
gos főtáblán egészen a legjobb 

68-ig jutottunk, sajnos azonban a lébényi 
vereséggel már nem jutottunk tovább.  
Közben elindult a 2009-2010-es Magyar 
Kupa sorozat, az első akadályokat siker-
rel vettük.  

A csapat vezetőedzője továbbra is Tóth 
Zsolt. A játékosállományban változások 
történtek. 

Távozott: Joó Bálint, Németh Zoltán, 
Pockmecz Norbert, Süle Norbert. 

Érkezett: Ulrick Péter, Bellovics Gábor, 
Hajós Attila, Baranyai Áron, Bödecs Ba-
lázs. Az ifjúsági csapatból kerettag lett: 
Széles Sándor, Kiss Zoltán, Bujtás Ró-
bert.  

A felkészülési mérkőzések jól szolgálták 
az új játékosok kipróbálását. Az érkezet-
teken kívül még 10 játékos volt próbajá-
tékon.  

A rajt sikeres volt (Büköt győztük le), utá-
na viszont három bosszantó vereség kö-
vetkezett. A Csesztreg legyőzésével meg-
kezdődött a felzárkózás. Bizakodva várjuk 
a folytatást! 

Ifjúsági csapatunk (U-19) Csorba János 
vezetésével kezdte meg a munkát. A ta-
valyi szezon remek szereplését valószínű 
nem tudják megismételni, de bízunk a jó 
folytatásban. Az edzőktől jó együttműkö-
dést, egymás segítését, támogatását vár-
juk el. 

Serdülő csapatunk (U-16) Varga József 
edző irányításával dolgozik tovább. Az 
edzőnek is köszönhetően megszűnt a ko-
rábbi létszám probléma. Jelenleg 21 fős 
kerettel dolgozik.  

Főleg az ifjúsági csapatnál - de a serdülő-
re is igaz - az iskolai év megkezdésével a 
kollégista diákok csak hétvégén állnak az 
edzők rendelkezésére, így a hétközi edzé-
sek nagyon hézagosak.  

Ennek ellenére az utánpótlás csapatok jó 
úton járnak. 
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