
Az embernek csak a teste öregszik, a 
lelke örök gyerek marad. A legjobban 
talán ilyenkor érezzük ezt, a karácso-
nyi ünnepek előtt, a Várakozás idő-
szakában. 
 
Hogy mi változik az évek alatt? A 
gyermek még csak azt érzi, kapni jó. 
A felnőtt tudja, adni jobb. Adni az 
igazi öröm. Látni a másik ember sze-
mében a csillogást, látni a megajándé-
kozott örömét, érezni, hogy béke és 
szeretet van a szívedben. 
 
Karácsony közeleg, a béke és a szere-
tet ünnepe. Egy olyan ünnep, ami ösz-
szehozza az embereket, amely, ha rö-
vid időre is, de feledteti velünk a hét-
köznapok gondjait, ami alkalmat ad 
arra, hogy megfogjuk egymás kezét a 
feldíszített fenyőfa előtt állva, és gon-
dolatban azokét is, akik nem lehetnek 
velünk, és akik már nincsenek velünk. 
 
A keresztény világ a Megváltó Jézus 
születését ünnepli. Hívők és nem hí-
vők között ez egy biztos kapocs, hi-
szen mindannyian várjuk a csodát,  
várjuk a fényt, várunk valami jót, és 
együtt énekeljük a karácsony himnu-
szát, a Mennyből az angyalt.  
 
Karácsony közeleg. Rohanunk vásá-
rolni, és idegesek vagyunk, és tele va-
gyunk feszültséggel mit is vegyünk 
ajándékba, és bár tudjuk a szívünkkel, 
nem az ajándék ára számít, az eszünk-
kel mégis a drágábbat, a nagyobbat 

választjuk. Keressük a legszebb fenyő-
fát, és hetekig dugdossuk a megvett 
ajándékokat. 
 
 
Forrongó, válságokkal teli világban 
élünk. Tele vagyunk hamis ígéretek-
kel, hamis „megváltókkal”, békétlen-
séggel és önzéssel. Képesek vagyunk 
megbélyegezni, gyűlölni, megölni a 
másik embert, mert más nyelven be-
szél, más a bőrszíne, másban hisz, 
mint mi. 
 
Ismét itt a karácsony. A remény és a 
bizakodás ünnepe, a gyermek Jézus 
születése, valami új, valami jó kezde-
te. A reményé, hogy talán, most to-
vább „kitart” bennünk a karácsony 
hangulata. Hogy mindenki megtalálja 
a csodát. A betlehemi jászol melegét, 
az éjféli mise varázsos hangulatát, egy 
szerető, kedves mosolyt, a gyerekek 
önfeledt örömét. 
A Másik Ember szeretetét. Ezt a cso-
dát. A MI CSODÁNKAT.  
 
Répcelak Város Önkormányzata nevé-
ben békés, szeretetteljes karácsonyt, és 
boldog új évet kívánok minden kedves 
répcelaki polgárnak! 
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VIRÁGOSÍTÁS 
 
Kremán Ferenc vállalkozó írás-
ban jelezte, hogy 2009. január 
1-től nem vállalja a város virá-
gosítását. 
Pályázatot írtunk ki a feladatra, 
és összesen öt potenciális pá-
lyázónak küldtük el az anyagot. 
A  kiírásra három jelentkezés 
érkezett. A bíráló feladatot vég-
ző Pénzügyi Bizottság  az 
anyag nem hiánytalan leadása 
miatt egy pályázót kizárt, a két 
érvényes pályázat  közül a rép-
celaki Kremán Csabát hirdette 
ki győztesnek. Reméljük „az al-
ma nem esik messze a fájától”, 
és városunk továbbra is pom-
pázik a több ezer  szebb és 
szebb virágtól. 
Kremán Ferencnek köszönjük 
az eddigi munkát. 
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Gyermek lenni… 
 

Gyermek lenni újra, 
Ez minden vágyam. 
Hinni a mesékben, 
Hinni a csodákban. 

 
Őszinte örömmel 
Angyalokra várni. 

Karácsony ünnepén 
Ajándékká válni. 

 
Meglátni, ami szép 
Csak a jóban hinni. 
Mindent odaadva 
Önzetlen szeretni. 

 
Pichlerné  

Kondra Katalin 
 
 

 
 

EGYEDÜLIKÉNT 
 
A Vas Népe 2008. november 
14-i számában  beszámolót kö-
zöl a vasi városok adósságáról. 
Ebből kiderül, hogy a 11 város 
közül egyedül Répcelaknak 
nincs adóssága. 
 
CSODA NINCS 
  
Az, hogy Répcelaknak nincs 
adóssága felkeltette a média 
érdeklődését is.  
A Duna TV tudósítást közölt ez-
zel kapcsolatban. Varga Jenő 
alpolgármester a TV-nek el-
mondta, hogy csoda nincs, de 
minden évben szigorú költség-
vetést készítettek,  presztízsbe-
ruházásokat nem hajtottak vég-
re, főleg a gyermeklétszám 
csökkenése miatt népszerűtlen 
intézkedéseket is hoztak. 
A több mint 200 milliós tartalék 
az EU-s fejlesztéseket szolgálja.  
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BELVÍZRENDEZÉSRE  
NEM KAPTUNK  EU-S PÉNZT 
 
Szerettük volna az Aradi, Hunya-
di és a Csánigi utca belvízrende-
zést Európai Uniós pénzből meg-
oldani. 
A tervezett bekerülési költség 
106.594 e Ft, ebből 15 %-os ön-
rész mellett a fennmaradó   
91.400 e Ft-ra pályáztunk.  
A Nyugat-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács döntése alap-
ján Répcelak nem nyert a pályá-
zaton. 
A beérkezett 35 igényből 19-et 
bíráltak el pozitívan, ebből 15 
Zala, 3 Vas,  és egy Győr- 
Moson–Sopron megyei. 
A felsoroltakból is kitűnik, hogy a 
bíráló bizottság  a belvíz veszély-
nek  jobban kitett Zala megyei 
településeket preferálta. 
 
ELSŐ OLVASATBAN TÁRGYALTUK 
A 2009. ÉVI BÜDZSÉT 
 
Képviselő-testület 2008. novem-
ber 27-i ülésén tárgyalta a 2009.  
évi költségvetési koncepciót. 
 A bevételi és kiadási főösszeget 
857 millió Ft-ban határozta meg. 
A végleges számok várhatóan 
február közepére alakulnak ki. 
Január elején nyilvánossá válnak 
az ország költségvetésének ön-
kormányzatokat érintő részletes 
számai, majd a közös fenntartá-
sú intézmények költségveté- 
sének elfogadása következik. 
Közben a Szervezeti és Működési 
Szabályzatunk  szerint közmeg-
hallgatást is tartunk a témáról. 
 
 
 
 

 
Köszöntsük együtt 

az új esztendőt! 
 

Tűzijáték 
2009. január 1-jén  

01 órakor 
a Művelődési Otthon 

előtti téren. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Forint alapon –  

biztos alapon!  

Forint személyi  

kölcsön 
(deviza hitel  

kiváltására is) 

2 millió Ft-ig 
a  

Répcelak és  
Vidéke  

Takarékszövetkezetnél.  

Pl. 300.000 Ft akár 

6.500 Ft 
havi részlettel. 

 

Nézzen be hozzánk –  

megéri! 
 

Az akció  

2008. december 31-ig 
tart. 

 

Répcelak,  

Petőfi S. u. 50. 

℡: 95/588-666,  

      588-667 

FAX: 95/588-668 

 

E-mail: 

repcelaktaksz@ 

globonet.hu 

 
Honlap:  

www.repcelaktksz.hu 
 

THM: 17,54 % 

NEM EMELKEDNEK AZ ADÓK 
 

A vállalkozók által  fizetendő 
iparűzési és építményadó nem 
emelkedik.  Ugyancsak  marad 
az eddigi szinten a vállalkozókat 
és a lakosságot is érintő gépjár-
műadó. 

 
EMELKEDIK,  
DE NEM DRASZTIKUSAN 

 
A vízdíj és a csatornadíj 4,3 szá-
zalékkal emelkedik. Így a bruttó 
ár m3-re az alábbi lesz 2009-ben: 

•     Vízdíj             259 Ft/m3 
•     Csatornadíj    375 Ft/m3 

      
A lakosság szemétszállítási díja 5 
százalékkal lesz magasabb, és 
2009-ben így alakulnak a bruttó 
árak: 
 
Egyszeri ürítési díjak 
 
50-60 literes edény        130,- Ft 
70-80- literes edény        176,- Ft 
110-120 literes edény     244,- Ft 
240 literes edény           464,- Ft 
770 literes edény        1.484,- Ft 
1100 literes edény       2.123,- Ft 
 
A Müllex feliratú többlethulladék 
gyűjtésére szolgáló zsákok ára: 
224,- Ft/db. 
 
KÁBELTELEVÍZIÓ                                                                                     

 
A  répcelaki kábeltévé   hálózat 
2009. évi előfizetési  díjai a kö-
vetkezők: 
1. csomag                   520,- Ft 
2. csomag                1.200,- Ft 
3. csomag                2.600,- Ft  
4. csomag                4.000,- Ft  
4 cs.+HBO                6.000,- Ft 
 
 
Az Internet szolgáltatás díjai 
2009-ben változatlanok: 
1. cs.      4.000,- Ft    

letöltési korlát 100 BG 
2. cs.      5.500,- Ft   korlátlan 
3. cs.      8.500,- Ft   korlátlan 
 



4 14 .  évfolyam 4.  szám 

 

 
 

KARÁCSONYVÁRÓ  
2008.  

december 22-én  
hétfőn 

17 órától a  
Művelődési Házban 

 
Ünnepi köszöntőt 

mond: 
Dr. Németh Kálmán 

polgármester 
 

Fellépnek:  
Gyöngy kórus  

Modern tánccsoport 
Móra F. Művészeti  
Iskola növendékei 
Nyugdíjas Klub  
énekkara 

REST együttes 
Színjátszó csoport 
Ümmögő együttes 
Vekker együttes 

M I  LENNE ,  HA  …?  
A  POLGÁRMESTER  NAPLÓJÁBÓL  
Nézzék el nekem, hogy most nem  
konkrét répcelaki témáról elmélke-
dem. Persze érint bennünket, így a 
településre is tartozik.  
 
Válság van.  Világválság, pénzügyi 
válság, kezdődő gazdasági válság.  
A nem szakember el sem igazodik, a 
szakemberek pedig nem egyértelmű-
en tájékoztatnak bennünket. 
Maradjunk Magyarországnál.  
A tájékoztatás itt sem világos. Vannak 
okos, a  makró közgazdaságtanhoz  
értő emberek, akik azt mondják, hogy 
Magyarországot a kormányzat az el-
múlt években folytatott  rossz  gazda-
ságpolitikája  miatt  jobban érinti, a 
válság, ezt a kormány rosszul kezeli. 
Vannak  okos,  makró közgazdaság-
tan ezen ágaihoz értő szakemberek, 
akik azt mondják, hogy  Magyarorszá-
gon azért nem lesz még nagyobb baj, 
mert a kormány az elmúlt években 
lényegesen csökkentette a hiányt, a 
válságot pedig jól kezeli. Ki érti ezt? 
Nem is a mi dolgunk megmagyarázni. 
Egyben biztos  vagyok. A válságot 
nem mi répcelakiak idéztük elő.  Nem 
mi vásároltunk Amerikában  fedezet 
nélkül hitelre ingatlanokat. Mert állító-
lag ezzel kezdődött. 
A krízist viszont sajnos sok répcelaki 
meg fogja  érezni. Milliónyi magyar, 
százmilliónyi  európai, ázsiai, ameri-
kai. 
A megoldás kulcsa nem a mi kezünk-
ben van. Nem a répcelakiak, és csak 
korlátozottan a magyarok kezében. 
Enyhíteni sem tudjuk? Ebben már 
nem vagyok biztos.  
Az egyik következménye a recesszió-
nak, hogy az embereknek kevesebb  
pénzük lesz,  kevesebbet vásárolnak, 
emiatt kisebb lesz a termelés, kisebb 
lesz a foglalkoztatás, a gazdasági 
egységek árbevétele csökken. A cé-
gek  kevesebb adót fizetnek.  A mun-
kanélküliek  nem fizetnek adót, TB  
járulékot.  Kisebb összeg jut közfel-
adatokra (iskola, egészségügy, rend-
őrség, tűzoltóság, kultúra, stb.) Ez 
világjelenség lesz. 
 
Mit tehetünk ellene, mi  magyarok,  
répcelakiak? Játsszunk el a gondolat-
tal. Mi lenne ha … 
Mi lenne, ha a kormánypárt és a leg-
nagyobb ellenzéki párt elnöke közö-
sen jelentené be, hogy 2009-ben sza-

badságát  Magyarországon tölti? Az 
egyik család mondjuk az Őrségben, a 
másik a Hortobágyon. Arra már gon-
dolni sem merek, hogy  ugyanabban 
az időben, ugyanazon a helyeken. 
Mondjuk egy hetet az Őrségben, 
egyet pedig a Hortobágyon. Bár el-
képzelhető, hogy az asszonyok meg a 
gyerekek szépen meglennének egy-
mással. Lehet, hogy a  két úr az őrsé-
gi mézes pálinkától legalább szóba 
állna egymással. Vagy még jobban 
összevesznének. ( Ez már elég nehéz 
lenne.) 
 
Mi lenne, ha ezt megszívlelné a két 
kisebbik parlamenti pát vezetője, és a 
többi politikus is? 
Mi lenne, ha ezen a példán felbuzdul-
va jövőre a külföldre utazni szándéko-
zók jelentős része  megváltoztatná 
elképzelését és itthoni   célpontot vá-
lasztana? 
Mert legyünk ám realisták. Válság ide, 
válság oda mint az idén, úgy jövőre is 
magyarok százezrei  árasztják  el a 
horvát tengerpartot, tízezrek utaznak 
sítúrára  Ausztriába vagy  Szlovákiába 
és ugyanakkor százezrek más euró-
pai – amerikai  és ázsiai – kirándulás-
ra. 
Válaszom a feltett három kérdésre. 
Tehát, amennyiben a pártvezérek, 
politikusok és a külföldre szándékozni 
induló hazánkfiai zöme itthon marad, 
a következő  előnyök származnak eb-
ből. 
A  magyarországi  szállodák,  üdülő-
központok   bevétele nem csökken, 
hanem  még nő is. A falusi turizmus 
sem  torpan meg, hanem  fejlődik. A   
szállodákból, panziókból  nem kell 
embereket elküldeni,  talán még több 
pincér, recepciós, takarító, karbantar-
tó kell. Az üdülőhelyek vendéglőinek, 
éttermeinek, kolbászosoknak, halsü-
tőknek nem csökken a forgalma, ha-
nem emelkedik. Így  az idegenforga-
lomban, mint egy nagyon fontos  gaz-
dasági ágban növekedés lesz. Az érin-
tett településeknél növekszik az ide-
genforgalmi adóbevétel. Nemcsak 
gazdasági, társadalmi, de emberi 
haszna is lesz ennek. A magyarok 
jobban megismerik hazájukat. Mert a 
francia Riviérán  pihenő honfitársunk, 
vagy a szicíliai  Vezúv lábánál csodál-
kozó hazánkfia, illetve a mostanság  
Macedoniát felfedező több ezernyi  

 
 

A HELYTÖRTÉNETI  
MÚZEUM  
NYITVA  

TARTÁSA 
 

2008. december 26-án 
(péntek) 

9-17 óra között 
 látogatható 
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Répcelakon a Művelődési Otthonban 
2008. november 8-án 9 órai kezdettel ke-
rült sor az önkormányzat szokásos őszi 
konferenciájára, amely a széndioxid törté-
netéről, a Szénsavgyárról szólt, illetve a 
Linde Gáz Magyarország Zrt. tevékenysé-
gét ölelte fel.— Nagy érdeklődéssel hall-
gattuk az előadókat, és beleéltük magun-
kat a régmúlt eseményeibe. Nagy megle-
petésünkre, - miután Varga Jenő alpolgár-
mester, a vállalat egykori beruházója be-
fejezte nagyszerű előadását, amelyben ki-
fejtette, hogy milyen nagy hatással volt 
Répcelak társadalmi fejlődésére a szén-
savgyártás, - dr. Németh Kálmán polgár-
mester lépett a mikrofonhoz, aki elmond-
ta, vannak hűséges résztvevők. Bejelen-
tette, hogy az önkormányzat 10. Konfe-
renciáján a Gőcze házaspárt köszönti, 
akik Budapestről minden eddigi konferen-
cián jelen voltak. 
— ( Gőcze Tibor gazdasági újságíró, par-
lamenti gazdasági szakértő, édesapja, né-
hai Gőcze István Répcelakon volt tanító, 
iskolaigazgató, - Gőczéné Kovács Gabri-
ella tanárnő-újságíró, Répcelakon is taní-
tott és úttörő-csapatvezetőként is tevé-
kenykedett az iskolában. ) - 
              - Nagy megtiszteltetésnek vettük, 
hogy a Polgármester Úr felkért bennünket, 
hogy vegyük át az ajándékot. Ezúton is 
hálásan megköszönjük a Tisztelt Önkor-

mányzat figyelmességét! Nagyon örülünk 
annak, hogy az egykori faluból ilyen dina-
mikusan fejlődő várossá nőtte ki magát 
Répcelak. Szívből gratulálunk— a szén-
savgyártókat is beleértve– a répcelaki ön-
kormányzatnak, - kiemelve polgármeste- 
rét, alpolgármesterét, akik joggal vívták ki 
maguknak a város elismerését.— El kell 
mondani, mi Répcelakot nagyon szeret-
jük!  Arról nem is beszélve, hogy egyi-
künknek itt ringott a bölcsője. A Művelő-
dési Otthon helyén volt az 
iskola igazgatói szolgálati 
lakás és több mint negyed 
századig benne élt Répce-
lak forgatagában. Később, 
édesanyja házában, a Jókai 
út 8-ban, 1965-ben, az ár-
vízkor lapáttal védte a töl-
tést és felkérésre a műszaki 
katonai alakulat parancsno-
kának a szakértőjeként véd-
te a gátakat. Közben a csa-
ládi házat az ár elvitte.  
- Egyébként pedig, Weöres Sándor, vasi, 
csöngei költő szavait tudjuk ismételni: Ha 
az ember öregszik, mindig jobban haza 
felé törekszik… ( a gondolata nem idé-
zet! ) -  
 
Gőcze Tibor        
Gőczéné Kovács Gabriella 

A SZÉN -DIOXID  KONFERENCIÁN  
KÖSZÖNTÖTTEK  BENNÜNKET  

magyar, nem baj, ha megismeri 
(jobban megismeri) az egri vár törté-
netét, a tihanyi  apátságot, vagy azt, 
hogy ugyan miért kilenclyukú a horto-
bágyi híd.  
 
A változásoknál, a nyertesek mellett  
vesztesek is lesznek. Mégpedig az állí-
tólag nagyon kedves horvát panziótu-
lajdonosok,  vendéglősök (az 
állítólagot azért írom, mert én még 
nem voltam ott). 
Szomorúak lesznek a Alpok és a Tátra 
síparadicsomainak  tulajdonosai, bér-
lői. Meg  a párizsi Notre-Dame francia 
idegenvezetője. De, ez legyen az ő 
bajuk. Majd csak kitalálnak valamit. 
Igen ám, de a cikket olvasó kedves 
répcelakiak egy része (úgy gondolom 
a nagyobbik), nem készül külföldre. És  
hazánkból milliók  ugyancsak nem ter-
veznek  más országba utat. Ők, hogy 
segítsenek a magyar gazdaságnak? 

A receptet  az ez évi júniusi számban 
már megírtam. Igyekezzenek magyar 
terméket vásárolni. Hasonló ár, és 
hasonló minőség esetén válasszák  a 
magyar gyártmányút.  Mert higgyék 
el, ott sorakoznak a boltok polcain. 
Csak figyelni kell, csak keresni kell.  
Jó néhányra még az is rá van írva „
Köszönjük, hogy magyar terméket 
vásárolt.”  Szerintem magyarságuk-
nak  ez az egyik szép  kifejezése. 
 
A válság kezelése alapvetően az ame-
rikai és  európai uniós jegybankoktól, 
a világot  átfogó bankrendszertől, a 
fejlett országok pénzügy miniszterei-
től, és az egyes kormányoktól függ. 
Talán egy kicsit sikerült éreztetnem, 
hogy az egyes emberektől is. Akik, ha 
összefognak, sok millióan vannak. 
Rajtunk is múlik. 

 
AZ ÉV VÉGI ÜNNE-
PEK  IDEJE ALATT 

A  
MŰVELŐDÉSI OTT-
HON ÉS KÖNYVTÁR  
AZ ALÁBBI  NAPO-

KON  
MŰKÖDIK: 

 
december 22 (hétfő)  
    10.00-18.00 óráig 

 
december 23. (kedd)   

10.00-18.00 óráig 
 

december 29 (hétfő) 
10.00-18.00 óráig 

 
december 30 (kedd) 

10.00-18.00 óráig 
 

december 31 (szerda)  
10.00-14.00 óráig 

 
Az új év első nyitva 

tartási napja:  
2009.  január 6. (kedd)  
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iparosításról tartott továbbgondolás-
ra érdemes bevezetőt.  
 

Előadásában hangsúlyozta, hogy 
soha még ekkora fejlesztési projek-
tek előtt nem állt a vidéki Magyaror-
szág, de ezeket a lehetőségeket 
megragadni csak társadalmi össze-
fogással lehetséges. 
A konferencia előadói voltak: Dr. 
Németh Kálmán, Répcelak város 
polgármestere; Kovács Vince, a Vas 
Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke; Lukácsi Ernő, ny. gáz-
üzem vezető; Mátis Sándor ny. ter-
vező; Nagy József, ny. személyzeti 
osztályvezető; Varga Jenő, ny. be-
ruházó; Schleinig Endre, ny. üzem-
vezető; Dr. Mikos Imre, ny. gazda-
sági igazgató; Érdi György vezér-
igazgató; Hegedüs Imre műszaki 
igazgató; Dr. Dancsecs László, a 
Liss Kft műszaki vezetője  és Tóth 
János, a Magyar Olajipari Múzeum 
igazgatója. 
 

A konferencia a Liss Kft termékei-
nek bemutatójával és a Láng Pincé-
szet borainak kóstolójával zárult, 
majd a város és a gazdasági egysé-
gek vezetői elhelyezték koszorúikat 
az 1969. évi robbanás áldozatainak 
emelt emlékműnél. 

 
A rendezvényt támogatta a Linde 
Magyarország Rt és a Liss Patron-
gyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. 

Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete immár tizedik al-
kalommal rendezett konferenciát a 
település történetének kimagasló 
eseményeiről, a  fejlődés és a tele-
pülésfejlesztés folyamatáról. Az 
1997-ben indított sorozatban több 
mint 100 előadás hangzott el a köz-
igazgatás, az oktatás, az egészség-
ügy, gazdaság és sport területéről. 
 

Az idei konferencia témájának  szo-
morú aktualitást a Szénsavtermelő 
Vállaltnál 40 éve történt tragikus 
robbanás évfordulója adta. De nem 
csak az évforduló indokolja a téma-
választást, hanem az a döntő tény 
is, hogy a Vállalat és utódai, a Linde 
Magyarország Rt, valamint a Liss 
Kft meghatározói szereplői települé-
sünk gazdasági életének, és az eb-
ből következő társadalmi és kulturá-
lis változásnak.  
 

A mostani konferencia előadásai be-
mutatták az egykori Szénsavtermelő 
Vállalat tevékenységét, hatását 
Répcelak társadalmi és közéletére. 
A hallgatóság betekintést nyerhetett  
az üzem  privatizációjának  folyama-
tába, megismerhette az új tulajdo-
nos, a  Linde AG tevékenységét. 
Tájékoztatót kapott a Linde Gáz Ma-
gyarország Rt gazdasági szerepé-
ről, az üzemben folyó termelésről és 
a vállalat kiemelkedő beruházási 
projektjeiről. Tájékoztatás hangzott 
el a Liss Kft tevékenységéről és a 
Magyar Olajipari Múzeum répcelaki 
vonatkozásairól. 

A konferencia díszvendége Glatz 
Ferenc akadémikus volt, aki vidéki 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DVD-sikerlista a 
 városi könyvtárban 

 
1. 21 - Las Vegas 

ostroma 
2. Nem vénnek  
         való vidék 
3.      Nagyon vadon 
4.      Horton 
5.      A rettenthetetlen 
6.      Alvilági játékok 
7.      Visszavágó 
8.      Vérző olaj 
9.      Vaskabátok  
10.    Nemzet aranya 2. 
               

A SZÉN -DIOX ID  SZEREPÉRŐL   
RÉPCELAK  TÖRTÉNETÉBEN -KONFERENC IA  

Fotók: Garas Kálmán 
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1995 őszén az akkori 6. b osztályosok az  
„Életrevaló Plussz” játék keretében jóté-
konysági estet szerveztek osztályfőnökük, 
Enginé Kozonits Mária irányításával. 11-12 
éves diákok egy egész estét betöltő progra-
mot tartottak, ezzel új hagyományt teremtet-
tek. Ha értelmes, érdekes, nemes feladato-
kat adunk a gyerekeknek, szép célokat tű-
zünk ki eléjük, akkor a Micsoda fiatalok! 
felkiáltás a büszkeség, a csodálkozás kifeje-
zése lesz, nem az ellenkező értelmében kell 
használnunk. 
Elismerően hangozhatott el ez a rövid meg-
jegyzés november utolsó péntekén is az ala-
pítványi est után. Micsoda fiatalok! – 
mondhattuk jó kedvvel az új ötletek láttán, a 
hangulatos műsorszámok, a sok készülődés-
sel csiszolt,  gördülékenyen előadott 17 vál-
tozatos műsorszám után. Volt angol kerin-
gő, népi tánc és diszkó-tánc. A jelenetekben 
ironikus hangvétellel eljátszották, hogy ho-
gyan fogalmazná át Arany János Családi 
kör című versét egy XXI. századi költő. El-
maradhatatlan részei a programoknak a di-
ákszerelem, iskolai tanórák bemutatása. 
A róka és a holló című mese átiratain, a 
bankautomata használatához készült útmu-
tatón is jókat derült a közönség. 
Az est után a szereplők és osztályfőnökeik 
boldogan ünnepelhettek.  

A diákok így összegezték tapasztalataikat, 
élményeiket: „Az alapítványi estet rengeteg 
munka és felkészülés előzte meg. Sok nehéz-
ség árán jutottunk el odáig, hogy ez a műsor 
színpadra kerülhetett. De a sok kedves visz-
szajelzés után úgy érezzük, megérte fáradoz-
ni. A főpróba után senki nem gondolta, hogy 
ilyen nagy sikerünk lesz. Rengetegen támo-
gattak bennünket, sok felajánlást     kaptunk 
az árverésre is. Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni tanáraink fáradozását és a sok kedves 
ember támogatását.” 
Mit tehetnek ehhez hozzá a felnőttek? Hogy 
mennyi munkával járt, azt csak azok tudják, 
akik részt vettek benne. Sajnos, nem minden 
nyolcadikos gyermek vállalt feladatot. 
Aki látta a műsort, tudja, hogy ezek a fiata-
lok sokféle szempontból, az érzelmi élet szá-
mos területén /felelősek vagyunk egymásért, 
összetartozunk, vállalnunk kell másokért fel-
adatokat…/ sokat fejlődtek. A sikerélmé-
nyért, azért a lelket tisztító, szívet melengető 
érzésért, amit átéltek, megérte! A legfonto-
sabb ugyanis nem az, hogy mennyi pénz 
gyűlt össze, hanem az, hogy tanáraik segítsé-
gével egy felejthetetlen élményben volt ré-
szük. Gyönyörködhettünk bennük, és ismét 
kedves mosollyal ismételhetjük: Micsoda 
fiatalok!                

    Szoporyné Szabó Piroska 

M ICSODA  FIATALOK !  

ÁRAD  A  SZERETET  
Köszönetképpen elvisszük 
magunkkal ezt a hangulatot, de 
nemcsak az adventi szent idő-
re, mert amit itt megtapasztal-
tunk, az a szeretet kiáradása. 
Aki ehhez a hangversenyhez 
bármilyen módon kapcsoló-
dott, szereplőként, szervező-
ként, hallgatóként, belekerült a 
szeretet áradásába.  Ez az ad-
venti várakozás lényege. 

 
Szoporyné Szabó Piroska 

 

Negyedik alkalommal került sor jótékonysági 
hangversenyre advent harmadik vasárnapja 
előestéjén a Szent István Katolikus Templom-
ban. 

„Énekeljetek Istennek,…  
ujjongjatok az Úrnak!” 

Szent Pál apostol szavaival köszöntötte Szeke-
res Tibor, az egyházközség képviselője a kato-
likus és evangélikus testvéreket. A koncert fő 
szervezője a Móra Iskola zenetanára, a temp-
lom kántora, Tanda Ibolya volt. 
A műsorszámok többségét a helyi művészeti 
iskola jelenlegi és volt diákjai és tanárai adták 
elő. A zeneiskolások kamaraegyüttese kísérte 
a gyermekkórust, szólót énekelt Szabó Anna. 
Üzenet volt ez mindenkinek, gyönyörűséges 
nyitány, az adventi várakozás dallamokba fog-
lalt kifejezése. Hagyomány a Gyöngy Kama-
rakórus és a Katolikus Énekkar szereplése. 
Minden évben új műsort, új ötletekkel szerve-
zett programot hallgathat a közönség. 
Idén három új vendég vállalta, hogy jócsele-
kedettel példát mutat. Császár Sándor kenyeri-

pápoci kántor, Dankos Attila a szombathelyi 
művészeti középiskola orgonaszakos növen-
déke és Varga Bence mosonmagyaróvári he-
gedű tanszakos zeneiskolás lépett fel.  
Vastaps gyakran hangzott fel ezen az estén, 
könnycsepp sokak szemében megcsillant. A 
Kérges-család és a hegedűegyüttes kamara-
muzsikáját, Csőszné Bolfert Enikő és Tóth 
Katalin énekszólóit, Donyec László művészi 
hegedűjátékát, Tóth Klaudia virtuóz marimba 
számát, az egyik legkisebb zeneiskolás, 
Verasztó Barnabás és a művészeti iskolánk 
első diákjai között felvett Szegedi Benjamin 
műsorszámát hallgatva megszépült az adventi 
várakozás, értelme lett az elmélyülésnek, 
áradt az atyai, anyai, gyermeki szeretet. 
Görbe László plébános úgy fogalmazott, hogy 
ezek a negyedik éve szervezett esték nem 
egyszerűen hangversenyek, hanem a szeretet 
kiáradásai. 
Egy titok tárul fel előttünk, ahogy ezek a gye-
rekek ilyen zseniálisan tudják tanáraikkal 
együtt az adventi hangulatot idevarázsolni. 
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50 ÉVES  KÖNYVTÁRI  DÉLUTÁN  

Répcelak város nyilvános könyvtára 
fennállásának 50 éves jubileumát az 
„Összefogás a könyvtárakért” 2008.  
október 9. és 12. között megrendezett 
programsorozat nyitó napján ünnepel-
te. Az idei évben a rendezvények az 
„Országos Tini Könyvtári Napok” elne-
vezést kapták, így a programok túlnyo-
mó része ezt a korosztályt célozta meg. 
Emellett helyet adtunk az előző évben, 
és az idén is sikeresnek bizonyult  
„Olvass nekem!” babaolvasónak és a  
„Meseparti” nevű kölyökolvasónak is. 
 
Október 9-én a könyvtár az olvasóit 
meglepetésekkel várta. A jubileumi dé- 
lutánt a fenntartó önkormányzat nevé-
ben Szabó József, a Közoktatási, Műve-
lődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnö-
ke, nyitotta meg. Németh Tiborné, a 
Berzsenyi Dániel Könyvtár Szaktanács-
adói és Ellátórendszeri Titkárságának 
munkatársa az önkormányzat és könyv-
tár együttműködésének példás viszo-
nyát, a répcelaki könyvtár újításokban, 
új technológiák és szolgáltatásfejlesz-
tésben való élen járó szerepére is kitért 
köszöntőjében, üdvözölve a jelen lévő 
olvasókat, érdeklődőket, tolmácsolva 
Pallósiné Dr. Toldi Márta megyei könyv-
tárigazgató szívből jövő köszöntő sza-
vait is. 
 
Az évfordulóra a könyvtár új használati 
tájékoztatóval, Egy könyvtár lapjai című 
jubileumi kiadvánnyal és egy valódi 
meglepetéssel, Az ifjú Indiana Jones és 
a végzet könyvtára című PR filmmel ké-
szült. 
A könyvtárhasználati tájékoztató létre-
jöttét az idén szintén 50 éves Répcelak 
és Vidéke Takarékszövetkezet, az Egy 
könyvtár lapjai című kiadvány megjele-
nését Dr. Németh Kálmán polgármester 
úr támogatta. Polgármester úr gondola-
tait a bevezetőben olvashatjuk. 
Pallósiné Dr. Toldi Márta PhD előszava 
sikeres és közönsége körében kedvelt 
könyvtárképet vázol fel Répcelakon. A 
színes fotókkal illusztrált kiadvány to-
vábbi fejezetcímeiből: Tények röviden, 
Sikeres pályázatok, Szolgáltatások bő-
vülésének kronológiája,  
 

Az én könyvtáram, mely fejezet az ol-
vasók írásaiból áll. A Múltidéző Balassa 
Bélánéról, Elvira néniről, az első könyv-
tárosról szól. Jó egészséget kívánunk 
ez úton is! Az 50 év eseményeit, ténye-
it összefoglaló kis füzetet Fotóalbum 
zárja.  
 
Az emlékező délután befejező esemé-
nye Az ifjú Indiana Jones és a végzet 
könyvtára tizenegy perces reklámfilm 
bemutatása volt. Tudomásunk szerint 
hasonló jellegű PR film Vas megyében 
eddig még nem készült, s főszereplő 
kollégámmal együtt kissé szorongva 
vártuk a fogadtatást.  
Néhány kulisszatitok: egy szeptember 
végi szombat délután forgattunk. A film 
elkészítésére Boros Ferencet, a szom-
bathelyi Szent-Györgyi Albert Középis-
kola videó fakultációs tanárát kértük 
fel, aki szinte azonnal „vevő volt” a fel-
adatra, és további ragyogó ötletekkel 
segítette a közös gondolkodást. Az 
eredmény szerény elképzeléseinket fe-
lülmúlta: fogadtatása rendkívül sikeres 
volt. Az először felcsattanó, majd állan-
dósuló nevetés, és a vetítés végén a 
közönség soraiból felhangzó tapsvihar 
Boros Ferenc munkáját dícséri. Ez úton 
is szeretnék köszönetet mondani érte. 
A bemutatót követő egy hónapon belül 
az alkotó feltette a YouTube video-
klipeket tartalmazó weboldalára. A láto-
gatók száma folyamatosan emelkedik, 
ezen írás megfogalmazásakor már 791-
en tekintették meg. 
 
Répcelak város immár felnőtt korba lé-
pett nyilvános könyvtára az Önöké, mi 
csak dolgozunk benne. Jöjjön el Ön is, 
Te is, látogassa a könyvtárat! Széles 
folyóirat-, napilap-, könyv és DVD vá-
lasztékkal várjuk! Próbálja ki az infor-
mációs övezet lehetőségeit! Tapasztalja 
meg – ha eddig még nem tette volna – 
milyen ma ez a könyvtár, mennyire tu-
dott és volt képes alkalmazkodni a 
megváltozott társadalmi-gazdasági kö-
rülményekhez. Mi könyvtárosok pedig 
azon leszünk, hogy továbbra is az Önök 
szolgálatában álljunk legjobb tudásunk 
szerint.                                     
                                              -csé- 
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CSEH  GUSZTÁV  KIÁLLÍTÁSA  ELÉ  
NYITOTT  TÉR  
Kevés művész tudja, hogy hosszabb-rövidebb 
munkásságából mi bizonyul az utókor számára 
maradandónak és értékesnek. De aligha van mű-
vész, akiben élete során ne merülne fel a gondo-
lat, a szándék, a terv: megalkotni azt a művet, 
melyet - mint Zrínyi Miklós írta - "irigy idő, sem 
tűz el nem bonthat". Az pedig már a művész utó-
életére tartozik, hogy ez a szándék egybeesik-e 
az utókor ítéletével, vagy sem.  
Talán megkockáztathatjuk azt a feltevést, hogy 
az itt kiállított 120 rézkarc Cseh Gusztáv életmű-
vének a kétségtelenül maradandó részéhez tarto-
zik, és hogy a sajnálatosan rövid életű művész e 
metszeteket valóban addigi életműve összegezé-
sének és csúcsának, capo d'operának szánta. 
(Sietek megjegyezni, hogy ezzel a kijelentéssel 
nagy kockázatot ma már nem vállalok, hiszen a 
Cseh Gusztávról szóló műkritikák legtöbbjében 
ugyanezt az értékítéletet olvashatjuk. De a két 
könyv kiadástörténete - több alkalommal való 
megjelenésük és maradéktalan népszerűségük - 
is azt bizonyítja, hogy a művészi szándék mara-
déktalanul találkozott az utókor várakozásaival.) 
Az említett szándékra vall a metszetek keletke-
zés-története is. Cseh Gusztáv ugyanis az alkal-
mazott grafika egyik utolérhetetlen erdélyi mes-
tere volt. Művészi tevékenységének jelentős ré-
szét könyvborítók és könyvillusztrációk teszik 
ki; volt idő, amikor a Kárpát-medence magyar 
nyelvű könyvkiadásában a Tóth Samu vezette 
"kolozsvári műhely" a legrangosabbak sorába 
tartozott, s ennek a rangnak a kivívásában az ál-
tala foglalkoztatott grafikusok - köztük Cseh 
Gusztáv is - nagy szerepet játszottak. Könyvtör-
ténettel foglalkozó kartársam nagyjából kétszáz-
ra teszi azoknak a könyveknek a számát, melyek 
grafikai külleme Cseh Gusztáv avatott kezét di-
cséri - ez önmagában is jelentős művészi teljesít-
mény. Másik alkotás-területe szinte következik a 
könyvművészet iránti elkötelezettségéből: Cseh 
Gusztáv számtalan - legalábbis eddig meg nem 
számolt - ex librist, könyvekbe ragasztható tulaj-
donjegyet tervezett és vésett, s ennek az ősi és a 
könyvgyűjtők körében oly népszerű műfajnak a 
hazai és nemzetközi kiállításain több díjat is 
nyert. Nem csoda, hiszen ahogy könyvborítói, 
szöveg-illusztrációi mindig arra törekedtek, hogy 
kifejezzenek valamit a szóban forgó mű jellegze-
tességéből - valami olyat, ami csak a grafika sa-
játos eszközeivel fejezhető ki -, ex librisei sem 
csak fölényes rajztudását és biztos szerkesztő-
készségét tükrözik, hanem visszaadnak valamit a 
leendő tulajdonos, a possessor lelkületéből, 
könyvekhez fűző viszonyából is. Ez persze a mű-
fajnak egyenesen követelménye, nem mindegy 
azonban, hogy e műfaji elvárásnak milyen szin-
ten és milyen eredetiséggel felel meg a művész. 
Márpedig Cseh Gusztáv ilyetén kisgrafikái min-
dig kiváltották mind a megrendelőnek, mind pe-
dig a szakmának és a nagyközönségnek az osz-
tatlan elismerését.  
A Hatvan  főember és a Jeles házak azonban 
másképpen keletkezett. Esetükben maga a mű-

vész volt a megrendelő. Amit úgy is mondha-
tunk, hogy az alkalmazott grafika tematikus és 
tartalmi kötöttségeivel szemben Cseh Gusztáv 
egy olyan műformát keresett és talált is e 120 la-
pon, amely őt magát, saját lelki tartalmait volt 
hivatva kifejezni. S ha e "lelki tartalom" 
minéműségére kérdezünk, talán azt mondván já-
runk legközelebb az igazsághoz, hogy a művész 
a saját identitását kereste munkája közben, s en-
nek az identitásnak a felfedezését, a rátalálás 
örömét fejezte ki ciklusokká terebélyesedő mű-
veiben.  
Az "identitás" azonban olyan "kulcsszó", mely 
eltérít eredeti tisztemtől, Cseh Gusztáv metszete-
inek méltatásától, s a ma alig méltányolt jelzőre 
irányítja figyelmemet. Arra, hogy cseh Gusztáv 
erdélyi művész, identitása erdélyi identitás. Kós 
Károly óta tudjuk, hogy az erdélyiség nem szüle-
tési helyet, földrajzi illetőséget jelent, hanem egy 
lelkületet. Ennek egyik meghatározó összetevője 
az erdélyi múlt értékeinek tisztelete és zsinór-
mértékül alkalmazása a jelen tevékenységében. 
Így lesz a jelen a múlt folytatása, és a jelenben 
élő ember múltbeli őseinek folytatása. A Cseh 
Gusztáv kiválasztotta "főemberekben" a művész 
mintegy saját őseit álmodta meg, és amikor - en-
nek az arcképcsarnoknak a kiegészítéseként, de 
azt is mondhatjuk, hogy kiteljesítéseként - "rézbe 
karcolta" a "jeles házakat", elénk varázsolta azo-
kat a műemlékeket, melyet ezek az ősök reánk 
testáltak. Az egyes ember halandó, mint tudjuk, 
akkor is, ha fejedelem, akkor is, ha tudós, akkor 
is, ha művész. Amiben tovább él, az a hagyatéka. 
"Felejtsd el arcom romló földi mását", hirdeti 
egy kiváló erdélyi költő sírfelirata, felszólítva 
bennünket, hogy ne a halandó személyt tisztel-
jük reá emlékezvén, hanem a műveibe zárt hal-
hatatlanságot.  
Ebben az értelemben e két albumot akár Cseh 
Gusztáv művészi hitvallásaként is forgathatjuk, 
hiszen ugyancsak arra biztatnak, hogy ne a sze-
mélyesben, a mindenki mástól különbözőben ke-
ressük a szépséget, hanem abban, amiben a meg-
idézett múltra hasonlítanak.  
Nem kell hangsúlyoznom, hogy ennek a múltidé-
ző azonosság-tudatnak milyen nagy jelentősége 
van egy kisebbség életében és gondolkodásában. 
A Kelet- és Közép-európai nemzetek identitása - 
akárcsak a magyarságé - történelmi gyökerű. S 
mivel e nemzetté válások "versenyhelyzetben" 
mentek végbe, szinte törvényszerűen tartozik 
hozzájuk a "mások", a "versenytársak" történel-
mi múltjának a lekicsinylése vagy éppen tagadá-
sa.  
Bár a diktatúra erőszakos tiltásai az önazonossá-
got erősítő kultúrismeretek terjesztését illetően 
ma már elvesztették érvényüket, még mindig 
megszégyenítő, megalázó gesztusokkal kell a ha-
táron túli magyarságnak szembenéznie. 
(Gondoljunk a földrajzi nevek körüli vitára Szlo-
vákiában.) Ezekkel szemben öntudat- és önérzet-
erősítő minden olyan alkotás, mely a magyar kö-
zösségeket gyökereikre emlékezteti. Ezzel kap-

csolatban azonban két meg-
jegyzés még ide kívánkozik. 
Egyik, hogy nem mindegy, mi-
lyen művészi színvonalon tör-
ténik ez az "emlékeztetés". 
Mély és tartós, mondhatnám 
életre szóló hatása csakis a re-
mekműnek lehet. S a remekmű 
a jelen befogadójához csakis a 
legkorszerűbb formanyelven 
szólhat. Cseh Gusztáv metsze-
tei mindkét követelménynek 
eleget tesznek, ez hosszan tartó 
népszerűségük titka.  
Másik, hogy a léthelyzet, 
melyre válaszolnak, nem kife-
jezetten "határon túli", kisebb-
ségi léthelyzet. Erdélyben 
másfél millió magyar él ki-
sebbségként a román állam-
ban; Magyarországon tízmillió 
magyar él kisebbségben Euró-
pában. Identitásunk - nyelvi és 
művelődésbeli identitásunk - 
tudatos őrzése és ápolása nél-
kül áldozatul esünk a "globális 
asszimilációnak". Cseh Gusz-
táv két albuma nemcsak példát 
mutat az identitás-őrzésre, ha-
nem rólunk is szól, hiszen a 
H a t v a n  f ő e m b e r  a z 
összmagyar történelem meg-
annyi kiemelkedő személyisé-
ge. S a hatvan Jeles ház az 
összmagyar építészettörténet 
megannyi emléke. Ne csak er-
délyiségére figyeljünk hát, ha-
nem magyarságára is.                 

    

Dr. Láng Gusztáv 
megnyitója 
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A Napkeleti Bölcsek másik ajándéka a 

mirha volt, amit állítólag Gáspár vitt a kisded 

Jézusnak. A mirha Arábiában és Szomáliában 

őshonos, 3-5 méter magasra növő, örökzöld 

sivatagi cserje. Kérgében hosszanti csatornák 

futnak, amelyek a köztes szövetek kitöredezé-

sével kiterjedt öblökké alakulnak. Ezekbe az 

öblökbe halványsárga, szemcsés váladék gyű-

lik össze: a mirhagyanta. Ez a sebzéseken ke-

resztül a felszínre kerül, és a levegővel érint-

kezve vörösesbarna, nyúlós masszává alakul. 

Illata aromás, íze kissé fanyar. A kereskede-

lemben dió nagyságú gömböcskék formájában 

kapható. 
 

A mirhagyanta sokféle betegség 

gyógyszere. Csillapítja a vérzést és a lázat, 

serkenti az emésztést, és a bélmozgást, de hu-

rutos megbetegedésekre is ajánlják. A borba 

kevert tömjén és mirha fájdalomcsillapító ha-

tású. Ezzel kínálták a kereszten szenvedő 

Krisztust is, aki azt visszautasította. (…) És 

mirhás bort adnak vala néki inni; de ő nem 

fogadá el. (…) (Mk. 15. 23.) A mirhát halottak 

balzsamozására is használták, ezért a halál, a 

szenvedés és a bánat szimbóluma lett. A biblia 

szerint Nikodémusz rabbi száz font mirhából 

és aloéból készült kenetet hozott Krisztus tes-

tének bebalzsamozására. A hamvasztások al-

kalmával is mirhát füstöltek. Füstje a szimbo-

likus jelentésen túl távol tartotta a rovarokat és 

a keselyűket, amik a halottak hívatlan kísérői 

voltak. Mirhaolajat használtak a papok fel-

szentelésekor is. Egyiptomban a mirha értékes 

parfüm alapanyag volt, manapság fogkrémek 

(Parodontox) és szájvizek alkotórésze. 

 

Pap Edina 

Az ajándékozás a karácsony elmaradhatatlan 

része. Ajándékot kapott az újszülött Jézus is, 

amit Gáspár, Menyhért és Boldizsár vitt neki a 

világ minden tájáról: „(…) És bemenvén a 

házba, ott találák a gyermeket anyjával, Mári-

ával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és 

kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: 

aranyat, tömjént és mirhát.(…)” (Mt. 2. 11.) 

Ezt olvashatjuk a Bibliában a Napkeleti Böl-

csek látogatásáról. 
 

               A tömjén és a mirha az akkori idők-

ben az arannyal egyenértékű, füstölésre hasz-

nált gyantát szolgáltató növény volt. A töm-

jénfa Arábiában, Szomáliában, Indiában és 

Etiópiában őshonos lombhullató fa. Törzse és 

vázágai tejszerű gyantát tartalmaznak, ami a 

levegővel érintkezve megkeményedik. Úgy 

nyerik, hogy a törzset hosszanti irányban mé-

lyen bemetszik, és eltávolítanak egy keskeny 

kéregdarabot. A kifolyó nedv körülbelül há-

rom hónap alatt keményedik meg, és sárgás 

könnycseppszerű képződményként csüng a 

törzsön. Ezt hosszadalmas és fáradságos mun-

kával kosarakba gyűjtik, és minőség szerint 

gondosan elkülönítik. A legértékesebb gyantát 

a fiatal növények adják. 
 

A tömjén belsőleg alkalmazva élénkítő 

hatású, bár ilyen formában ma már nem hasz-

nálják. Plínius írásaiból kiderül, hogy a tömjén 

az akkoriban „nagy kedvvel használt” méreg, 

a bürökfőzet ellenanyaga volt. Ajánlották tu-

morra, lázra, sőt leprára is. Az édeskés illatú, 

fehéren füstölő tömjén elsődlegesen a templo-

mi, temetési szertartások alkalmával használt 

áldozati füstölők alapanyaga. Ma már több 

más illatanyagot is kevernek hozzá. Nemcsak 

a keresztény, de a zsidó és pogány szertartáso-

kon is használták, a rómaiak háztartásukban is 

alkalmazták, mert füstje fertőtleníti a levegőt. 

A NAPKELETI  BÖLCSEK  AJÁNDÉKA :  
TÖMJÉN  ÉS  MIRHA  

Arany-tömjén-mirha 

Mirhagyanta  

Tömjénfa  

Tömjén  

Mirha  



„AZ IGE TESTTÉ LETT”:  

A gyermek, aki örökre megváltoztatta a 

világot… 

Dec. 20. (szombat) 18:00  (Műv.Ház) 

 A SZÜLETÉS                   

amerikai dráma, 95 perc, 2006         

KN 

Egy lélekemelő film az egész család szá-

mára. A világ talán legismertebb története 

egy minden ízében hitelességre törekvő, 

megrázó és izgalmas filmben éled újjá. Egy 

család, egy történet, és egy gyermek, aki 

örökre megváltoztatta a világot. Mária és 

József Názáretből Betlehembe menekül, és 

mert senki nem fogadja be őket, a kis Jézus 

egy istállóban, az állatok között születik 

meg, akit pásztorok és messze földről érke-

ző bölcsek köszöntenek. 

Répcelaki  Hírmondó 11  

    
 
 

 
 

Könyvsikerlista a  
városi könyvtárban 

 
        1.     FELLOWES:   

        SZNOB 
 

2.     JONG: 
        EJTŐERNYŐK ÉS 

CSÓKOK        
 

3.     FORSYTH: 
        IKON  
 

4.     STRASSER: 
        A HULLÁM  
 

5.     ROLLINS: 
        KÁOSZ                                                        
 

6.     GRIPPANDO:     
AZ ÉJ LEPLE 
ALATT  

 

7.     McNAUGHT:
ÉDENKERT ’  

 

8.     ANDERSON:A LÉ-
LEK DALA  

 

9.     VERNIER:
CLIPART  

 

10.    BINCHY:  
        A VÉRBÜKK  

  
  
 

ANYAKÖNYVI  HÍREK  

SZÜNIDEI MATINÉ:  

Kis elefánt nagy fülekkel… 

 

Dec. 23. (kedd) 10:00 (Könyvtár)

HORTON          

amerikai animációs film, 88perc, 2008  

 KN 

Egy kedves mese Hortonról az elefántról, 

aki segélykiáltást hallva egy porszemről 

összebarátkozik az ott lakó szuperkicsi Ki-

falva lakóival és polgármesterével. Szükség 

is van a barátságukra, ugyanis sokan van-

nak, akik elpusztítanák a porszemet. Egy 

gyermekétől nehezen megváló kenguru és 

szövetségese, Vlad, a keselyű egyszerre tör 

a porszem és az elefánt elveszejtésére. 

 
 
 

SZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉS    

Akiknek örülünk 
 

Bogdán Brúnó Botond 

(Dr. Bogdán Olivér és Dürvánger Mónika 

 fia) 
 

Mészáros Eszter 

(Mészáros Szabolcs és Csorba Patrícia 
lánya) 

 

Turai Nóra Anna 

(Turai László és Novák Gyöngyi lánya) 
 

Könczöl Ervin 

(Könczöl József és Szekeres Zsuzsanna 
fia) 

 

Gyurák Tibor 

(Gyurák Gábor és Lakner Beatrix fia) 

 

HALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁS    
    

 Akiktől búcsúzunk 
 

 
 
 
 
 
 

Halász Béla 

 
Horváth Pál 

 
Kiss János 

 
Töreki Istvánné 

 
 
 

 

MOZILÁZ  F ILMKLUB  
DECEMBERI  F ILMVETÍTÉSEK  

ESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐ    

Akiknek gratulálunk 

 
 
 
 
 
 
 

Varga Péter  
és  

Szakács Veronika 
 
 

 

 
KN - Korhatár nélkül megtekinthető 

12 - 12 éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott 
 

A VETÍTÉSEK INGYENESEK!  
A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 
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RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

Véget ért a 2008/2009 bajnoki szezon őszi 
fordulója. (Kivétel a női kézilabda, ahol 
még három mérőzés van hátra.) Az elért 
eredmények vegyes képet mutatnak, egy-
két csapatnak a tavaszi folytatást komo-
lyabban kell vennie. A részletekről néhány 
gondolatot hadd osszak meg a Tisztelt Ol-
vasókkal. 

 
Labdarúgás 
Az NB III. Bakony csoportban 
szereplő felnőtt csapatunk 19 
pontjával a 9. helyen végzett. 

Voltak bravúros mérkőzések és kihagyott 
lehetőségek egyaránt. Sikerként könyveljük 
el pl.: a Csorna és Celldömölk elleni ide-
genbeli győzelmet, vagy a csesztregi dön-
tetlent, ugyanakkor bosszantó volt a Bük, 
Tapolca, Vép elleni hazai döntetlen, de 
nem lehetünk büszkék a Hévíz ill. SVSE-
GYESE 7-0-s vereségekre sem. A szezon 
végére úgy tűnt, hogy csapatunk összeállt, 
amely egy jó felkészüléssel reményt ad a 
sikeresebb folytatáshoz. Az edzéslátoga-
tottság 80% felett van, ami a korábbiakhoz 
képest pozitívan sokat változott. 
 
Ifjúsági csapatunk 27 pontot szerzett, ez-
zel az 5. helyen várja a tavaszi folytatást. 
(A dobogó 3. fokán álló csapatnak is 
ugyanennyi pontja van.) Ismerve a nehéz-
ségeket elismerésre méltó ez a teljesítmény. 
A csapatban több fiatal bontogatja szárnya-
it, kitartó munkával egy-két játékos menta-
litásával remélhetően szereznek szurkoló-
inknak örömteli perceket. A Bakony cso-
port U-19-es góllövő listáján két játékos a 
legjobb tízben van. (Tóth Zsolt 14 találattal 
4., Széles Sándor 11 góljával a 8. helyet 
foglalja el.) 
 
Serdülő csapatunk 7 pontjával a 13. he-
lyen telel. Tőlük tisztes helytállást vártunk, 
ismervén a korosztályi létszám gondokat. 
Németh Tibor edző szezon közben lemon-
dott edzői megbízatásáról,  az utolsó négy 
meccset, ill. az edzéseket a labdarúgó szak-
osztály vezetője ill. vezetői végezték. E he-
lyen is szeretnénk megköszönni Németh 
Tibornak közel nyolcéves tevékenységét, 
melyet sikerek és kevésbé jó szereplések 
egyaránt tarkítottak. Kérjük ezután is segít-
se és támogassa Répcelak sportéletét.  
Bízunk a tavaszi jobb folytatásban. 
 
 

U-13-as csapatunk a Megyei Labdarúgó 
Szövetség által szervezett bajnokságban a 3. 
helyen végzett. Még több munkával, ki- 
tartással, komolyabb hozzáállással a tavasz-
szal előbbre is végezhetnek.  
 

 
NB I.-es tekecsapatunk a 
tízfős mezőnyben a 3. helyet 
foglalja el, ami dicséretes 
teljesítmény. 

Bízunk a tavszi hasonló jó folytatásban. 
 
11 csapattal indult a város és környéke ama-
tőr tekebajnoksága. Öt forduló után el-
mondhatjuk, hogy jó színvonalú, zömében 
izgalmas mérkőzések voltak. 
 
 

Férfi kézilabda csapatunk a 
Győr-Moson-Sopron megyei NB 
III-as bajnokságban szerepel. A 8. 
helyezéssel sem a vezetés, sem a 
csapat nem lehet elégett. Erősebb 

lett ugyan a bajnokság, ennek ellenére a ta-
vasszal jobb teljesítményt várunk.  
 
Női kézilabda csapatunk szintén a Győr-
Moson-Sopron megyei NB III-as bajnokság-
ban szerepel. Még három forduló van hátra, 
a középmezőnybe várjuk a csapatot. Örven-
detes, hogy a létszámgondok megoldódtak, 
több fiatal bontogatja szárnyait, mely a jövő-
re nézve bíztató. 
 
 
Megköszönöm az elnökség tagjainak, a 
szakosztályok vezetőinek és tagjainak, az 
edzőknek és valamennyi csapat játékosának 
az őszi szezonbéli hozzáállását. A téli szü-
netben van arra idő, hogy ki-ki átgondolja 
mit és mennyivel kell többet hozzátennie a 
még sikeresebb szerepléshez. 
 
Egyesületünk valamennyi tagjának, szpon-
zoroknak, támogatóinknak, segítőinknek és 
valamennyi szurkolónak áldott, békés kará-
csonyt, boldog, sikerekben gazdag új eszten-
dőt kívánok! 
 
                                            
                                           Haraszthy István 
                                            ügyvezető elnök 

A RÉPCELAKI  SE HÍREI  

Az egyesület vezetésében 
változás történt. A 3-as szá-
mú Répcelaki Hírmondó-
ban már jeleztem, hogy Dr. 
Németh Kálmán lemondott 
társadalmi elnöki megbíza-
tásáról, ill. Biró József el-
nökségi tagságáról. (Egy 
időközben hatályba lépő 
ún. összeférhetetlenségi 
törvény indokolta lemondá-
sukat.)  
Még egyszer is hadd kö-
szönjem meg mindkét sze-
mélynek a több cikluson át 
végzett önzetlen, odaadó 
munkáját és kérem őket, 
hogy lehetőségeikhez mér-
ten továbbra is kísérjék fi-
gyelemmel és támogassák a 
sportegyesület munkáját. 
A november 6-án megtar-
tott  küldött-közgyűlés tár-
sadalmi elnöknek egyhan-
gúlag Molnár Árpádot a 
Répcelak és Vidéke Taka-
rékszövetkezet elnökét vá-
lasztotta, ill. elnökségi ta-
gunk  Winkler Krisztinát 
kooptálta.  
Mindkettőjüknek jó munkát 
kívánok! 
 
Az elmúlt időszakban Kul-
csár Péterné - 30 éve vég-
zett gazdasági felelősi mun-
kájáért - elismerésben ré-
szesült. A Vas megyei köz-
gyűlés a nevezett személy-
nek „Vas Megye Sportjá-
ért” kitüntetést adományoz-
ta.  
Gratulálunk az elismerés-
hez! 


