
A szeretet fényei

Tudjuk, újra itt a karácsony. A ke-
resztény világ együtt ünnepeli a Meg-
váltó Jézus születése napját. Más-más 
szokásokkal és külsőségekkel, de lehe-
tünk a világ bármely pontján, minden-
hol ott van a szeretet és a fény. Hiszen 
minden évben újra látjuk megszületni 
azt a Kisdedet ott az istállóban. Látjuk 
a jászol körül a boldog Máriát és Józse-
fet, az egyszerű pásztorokat és a messzi-
ről jött három királyt. Nem lehet olyan 
lelketlen ember, akinek egy ártatlan kis-
gyermek ne túlcsorduló szeretetet önte-
ne a szívébe. Ez a Gyermek sokaknak 

Tartalom:
Mi emberek, már csak ilyenek va-
gyunk. Az életünk egy örök várako-
zás, egy örök vágyakozás, örök re-
mény, hogy lesz jobb, hogy boldo-
gok leszünk, hogy mi leszünk a sze-
rencsések, hogy a jövő szebb lesz, 
mint a jelen. Mindig várunk vala-
mit. Ezek az érzések ilyenkor ad-
vent idején felerősödnek bennünk, 
hiszen most tudjuk, hogy valami jó, 
valami szívet melengető vár ránk.

a megváltás és a remény is. De látjuk 
a betlehemi csillagot, látjuk a fényt is, 
ami világosságot hoz, utat mutat. 

A szeretet jegyében megajándékoz-
zuk egymást, feldíszítjük, kivilágítjuk 
a karácsonyfát, fénybe öltöztetjük szű-
kebb és tágabb környezetünket. Így te-
szünk mi is itt Répcelakon. Bár, az idei 
karácsony egy kicsit rendhagyó lesz vá-
rosunkban, hiszen a leendő főtér csak 
jövő májusban készül el. De bízom ben-
ne, a jövő ilyenkori látvány kárpótol 
majd bennünket, és együtt ünnepelhe-
tünk a megújult művelődési ház előtt.

Azért úgy gondolom, az idei évben is 
van mit a város képzeletbeli nagy fája alá 
tennünk, hiszen megújult az óvoda, el-
készült a tekepálya, tovább szépült tele-
pülésünk. De a legfontosabb, hogy a lé-
nyeges közös dolgainkban béke és meg-
értés van. És béke és megértés legyen. 

Kívánok a város minden lakójának 
áldott, békés karácsonyt, sikeres boldog 
újesztendőt. Szeretetben és fényben. 

Szabó József
alpolgármester
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A „légi” polgármester 
A régi

November 27-én önkormányzati vá-
lasztásokat tartottak Szlovákiában. 
Testvértelepülésünkön a Csallóközi 
Lég-en újból Szitási Ferenc lett a pol-
gármester, akinek a választáson nem 
volt riválisa.
A településen a polgármester mellett 9 
képviselőt választottak. Az alakuló ülés 
december 17-én volt, ahol dr. Kiss Ju-
lianna jegyző és dr. Németh Kálmán 
polgármester képviselte Répcelakot. 

Újból Alelnököt Ad 
répcelAk

Októberben újra alakult a Sárvár és 
Kistérsége Területfejlesztési Társu-
lás elnöksége. Az elnök ismét Patyi 
Ele mér bögötei polgármester lett. Az 
egyik alelnök Kondora István sárvá-
ri polgármester és a kistérségi polgár-
mesterek újból alelnökének választot-
ták dr. Németh Kálmánt. 

segítettünk
Répcelak Város Képviselő-testülete 
200.000 Ft-tal támogatta a vö rös-
iszap károsultjait. A pénzt a kormány 
által létrehozott „Kármentő alapba” 
utaltuk.

VAn répcelAki megyei 
közgyÛlési tAg

Szabó József alpolgármester az MSZP 
színeiben bekerült a Vas Megyei Köz-
gyűlés tagjai közé. Az előző ciklusban 
két répcelaki Dr. Németh Kálmán a 
Polgármesterek Vas Megyéért Egyesü-
let, valamint Horváth Csaba a FIDESZ 
színeiben volt tagja a grémiumnak. Bí-
zunk benne, hogy alpolgármester úr jól 
képviseli a répcelaki érdekeket.

cél A lAkosság jobb 
kiszolgálásA

Szerződés szerint a répcelaki szilárd hul-
ladékgyűjtő egy héten 4 órát köteles 
nyitva tartani és fogadni a lakosság szi-
lárd hulladékát. Az eddigi üzemelési ta-
pasztalatok alapján, most minden hó-
nap első szombatján délelőtt lesz nyit-
va, ellenben a hét minden munkanap-
ján 9-től 12 óráig a lakosság szolgálatába 
áll, ekkor azonban telefonos bejelentke-
zés szükséges Molnár László helyi meg-
bízottnál Tel.: 06-30/298-8620. A sze-
métszállítással kapcsolatos egyéb ügyek-
ben is ő hívható (törött kuka, stb).

sokszor megírtuk
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy 
köztéri világítási problémákat az ingye-

nesen hívható 06 40 533 533 számon 
lehet de bejelenteni, de bejelentés tehető 
az önkormányzat titkárságán, a 95/370-
101-es telefonon vagy személyesen is. 

Végre
A város vezetői sokat lobbiztak, hogy 
az InterCity vonatok megálljanak 
Répcelakon. A menetrend az alábbi.

Répcelak és Szombathely, illetve 
Szombathely és Répcelak között nem 
kell helyjegyet váltani.
Kérjük éljenek ezzel a szolgáltatással.

gyorsAbbAn
Nagyon sokan nézik a Répce Tv kép-
újságot. Kifogásolták, hogy egy-egy 
információ megtekintéséhez sokat kell 
várni. Hamarosan lehetőség lesz a té-
véadók képújságához hasonlóan „la-
pozgatni”. Erre az önkormányzat 1 
millió forintot különített el.

még AlAposAbbAn
Dr. Németh Kálmán polgármester ja-
vaslatára „Műszaki Munkacsoport” 
segíti a képviselő-testület munkáját. 
Feladatuk a meglévő, valamint a ké-
szülő mély- és magasépítési tervek vé-
leményezése. A csoport tagjai e témá-
hoz valamilyen formában kötődő rép-
celakiak. A munkacsoport elnöke a 
polgármester javaslatára Pálla Péter 
képviselő lett.

önkormányzAti 
Hírek

Répcelak-Győr-Budapest között

Indulás
Szombat-

helyről

Érkezés
Répcelakra

Érkezés
Budapest-

Keleti

6.00 6.30 8.54

9.00 9.30 11.54

13.00 13.30 15.54

15.00 15.30 17.54

17.00 17.30 19.54

19.00 19.30 21.54

Indulás
Budapest-

Keleti

Érkezés
Répcelakra

Érkezés
Szombat-

helyre

6.10 8.26 9.01

8.10 10.26 11.01

10.10 12.26 13.01

14.10 16.26 17.01

16.10 18.26 19.01

18.10 20.26 21.01
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jubileum
Jövőre lesz 10 éve, hogy 15 település 
(köztük Répcelak) városi címet kapott. 
A mi kezdeményezésünkre az érintett 
települések polgármesterei Vecsésen ta-
lálkoztak, ahol áttekintették milyen kö-
zös emlékezésre lesz lehetőség.

grAtuláció
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és 
Tállai András önkormányzatokért fe-
lelős belügyminiszteri államtitkár levél-
ben gratulált Dr. Németh Kálmánnak 
polgármesterré választása alkalmából. 
A polgármesternek mindkettő szemé-
lyes ismerőse. Dr. Pintér Sándor 2000-
ben a gázközmű vagyon kifizetésekor 
járt Répcelakon, Tállai Andrással pedig 
2007-ben találkozott Mezőkövesden, 
amikor a Katolikus Énekkart kísérte el 
polgármesterünk. Az érintett levélben 
köszönte meg a jókívánságot és együtt-
működési készségét fejezte ki.

kArácsonyi segély, 
támogAtás

Répcelak Város Képviselő-testülete min-
den 70 éven felüli nyugdíjasnak, akinek 
a nyugdíja nem érte el a 128.250 Ft-ot 
3.000 Ft támogatásban részesít. Ugyan-
csak támogatást kaptak a három vagy 
több gyereket nevelők, illetve a gyerme-
küket egyedül nevelők. Itt a támogatási 
feltétel az volt, hogy az egy főre eső jöve-
delem ne érje el a 99.750 Ft-ot. Minden 
támogatási formát kérni kellett.

Aktuális
Répcelak Város Képviselő-testülete 
2010. december 15-i ülésén tárgyalta a 
település fontos üzemeinek és egy szol-
gáltatójának felkészülését a környezetvé-
delem területén és az esetleges katasztró-
fák elhárításában. A Linde Gáz Magyar-
ország Zrt., a Liss Kft., a Pannontej Zrt., 
a Vasivíz Zrt. illetékesei számoltak be.

módosul A rendezési terV
Néhány helyen változtattunk a Ren-
dezési Tervben. A legfontosabb, hogy 
a későbbiekben sem lesz autóforgalom 
az Imaház – Csánigi utca – iskola – Jó-
zsef Attila utca területen. Ezt a javas-
latot nem vita nélkül fogadta el a tes-
tület. Itt a tervek szerint egy szabad idő 
park kerül kialakításra. 

módosult A 
lAkásszerzési 
támogAtásról szóló 
Helyi rendelet
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete módosította a la-
kásszerzési támogatásról szóló helyi 
rendeletét.

A korábbi szabályozás szerint a la-
kásszerzési támogatás mértékéről és 
a részletfizetés engedélyezéséről az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 
javaslata alapján a Képviselő-testü-
let döntött, továbbá a jogszabályban 
meghatározott esetekben méltányos-
ságot gyakorolt, s hiánypótlási felhí-
vást bocsájtott ki. A módosításoknak 

köszönhetően az eljárás egyszerűsö-
dött, mivel a fent felsorolt esetekben a 
Képviselő-testület a döntést 2010. ok-
tóber 29-től egy új bizottságra a Tár-
sadalmi Bizottságra ruházta át. 2010. 
október 29-től tehát a lakásszerzési tá-
mogatási ügyekben a Társadalmi Bi-
zottság dönt.

Változik a támogatás mértéke is, 
melynek legmagasabb összege 2011. 
január 1-től lakás vásárlása esetén 
800.000 forintról 880.000 forintra, 
családi ház építése esetén 960.000 fo-
rintról 1.060.000 forintra nő.

Az önkormányzAti 
VálAsztásokAt köVetô 
Változásokról
Az október 3-án lezajlott önkor-
mányzati választás településün-
ket érintően is változásokat hozott. 
Ugyan nem a polgármester és a kép-
viselők személyében, hanem a kép-
viselő-testület létszámában, a bi-
zottsági struktúrában és a feladatok 
felosztásában.

A helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármester választásáról szó-
ló 2010. évi L. törvény csökkentette 
a képviselő-testületek létszámát, azaz 
a képviselők számát, így településün-
kön a képviselő-testület létszáma 6 
főre csökkent.

A választók túlnyomó többségének 
bizalmát élvezve a korábbi polgármes-

ter Dr. Németh Kálmán került ismét 
a település élére, 905 szavazattal, 498 
ellenében. 

A jól végzett munka és elért ered-
ményeknek köszönhetően a telepü-
lés lakossága a vezetést jó kezekben 
érzi, ezt mutatja az is, hogy a régi 
testületi tagok közül, a létszámcsök-
kentésből fakadóan kilencből hat fő 
alkotja ismét az önkormányzat kép-
viselő-testületét. A bizalom tehát itt 
is töretlen, Biró József, Dr. Dömö-
tör János, Horváth Csaba, Pálla Pé-
ter, Szabó József és Szalai Szabolcs 
személyének. Az alpolgármesteri 
tisztséget Szabó József tölti be. Var-
ga Jenő több mint 20 év „közszol-

16. évfolyam 4. szám 2010. december 3



gálatot” követően nem indult a vá-
lasztásokon.

A lecsökkent létszám a korábbi bi-
zottsági struktúra átgondolására ösztö-
nözte a képviselő-testületet. A szerve-
zeti és működési szabályok módosítá-
sával a Közoktatási, Művelődési, Ifjú-
sági és Sportbizottság, illetve Egészség-
ügyi és Szociális Bizottságra háruló fel-
adatokat az október 14-i alakuló ülést 
követően egy bizottság látja el, Társa-
dalmi Bizottság elnevezés alatt.

A Társadalmi Bizottság elnöke 
Horváth Csaba, tagjai Biró József, 
Szalai Szabolcs képviselők, valamint 
Hozbor Imre és Takács Márta, kül-
sős tagok.

E bizottság hatáskörébe utalta a 
képviselő-testület a korábbi két bi-
zottság feladatainak összevonásán túl 
a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, 
a lakásszerzési támogatás, valamint a 
népjóléti (segélyezési) ügyek zárt ülés 
keretében történő elbírálását is.

A már ismert bizottságok közül az 
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bi-

zottság ugyanazokat a feladatokat látja 
el, mint választások előtt.

Az Ügyrendi Bizottság elnöke Bíró 
József, tagjai Pálla Péter és Szalai Sza-
bolcs képviselők.

A Pénzügyi Bizottság elnöke Dr. 
Dömötör János, tagjai Pálla Péter, Hor-
váth Csaba képviselők, valamint Kiss 
Attila és ifjú Varga Sándor külsős tagok.

Ezen túlmenően két állandó mun-
kacsoport dolgozik az ügyek döntés-
re való előkészítésében, a közbeszer-
zési kérdések tekintetében a Közbe-
szerzési Bírálóbizottság (elnöke: dr. 
Kiss Julianna jegyző), az önkormány-
zati beruházások terveinek szakmai 
egyeztetésére a Tervellenőrzési mun-
kacsoport (elnöke: Pálla Péter) ka-
pott felkérést.

Bízunk abban, hogy a bizottságok 
összevonásával, a munkák koordinálá-
sával elejét lehet venni a képviselő-tes-
tületi tagok még nagyobb arányú le-
terhelésének, ezzel az eddig megszo-
kott bizottsági munka minősége, szín-
vonala is biztosított marad.

Sárvári Kistérség Oktatásáért Díjat ka-
pott: 
Fülöp Ildikó óvodavezető és Enginé 
Kozonits Mária igazgatóhelyettes 

Sárvári Kistérség Egészségügyéért Dí-
jat kapott:
Dr. Gombay Csongor főorvos

Lábodi Zoltán Kistérségi Közművelő-
dési Díjat kapott:
Szórádi Enikő, a Művelődési Otthon 
és Könyvtár igazgatója

Horváth Zoltán Kistérségi Sportdíjat 
kapott:
Kiss Tímea, a női kézilabdacsapat 
edzője

Sárvári Kistérség Polgárainak Szolgála-
táért Díjat kapott: 
Szalai Lajosné, a répcelaki okmány-
iroda főelőadója

Gratulálunk!

HelyreigAzítás

A Répcelaki Arcképcsarnok 
című, 2010. szeptemberében 
megjelent könyvben téves in-
formáció szerepel. Gőcze Ist-
ván 1922–1956 között volt 
a répcelaki iskola igazgatója. 
Az érintettek szíves elnézését 
kérem.

Szórádi Enikő

Kondra Katalin 

Várakozás
 
Hó hull az égből
És tiszta fehéren
Beborít mindent
A Téltakaró,
 
Csengő csilingel
Ott távol az éjben
Hol készül az ünnep
S ezt várni, de jó!
 
Gyertya, ha gyullad
Fenyőkoszorúnkon
Már nem sötét éjünk
Szívünkben a fény
 
Ragyogva mutatja
Az útját meg annak
Kit várunk, mert hisszük
Hogy eljön közénk.

kistérségi díjAk
2010. szeptember 30-án, az Önkormányzatok Napján ünnepélyes keretek 
között került sor immár második alkalommal a Kistérségi Díjak átadására 
Sárváron. Patyi Elemér a társulás elnöke Kondora István, Sárvár alpolgár-
mestere és Dr. Németh Kálmán, Répcelak polgármestere társaságában adta át 
az emlékérmeket és az okleveleket a díjazottaknak. A díjazottak között – aki-
ket az október 14-i alakuló ülésen a testület külön is köszöntött – büszkesé-
günkre voltak répcelakiak is.
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Nos akkor mit üzentek a ked-
ves répcelakiak? Szerintem azt, hogy 
hagyjuk Önöket nyugton az országos 
politikával. 

Azt mondták, hogy itt helyi veze-
tőket választunk, és nem országosa-
kat. Itt ismerünk minden jelöltet, itt 
élnek vagy születésük vagy évtizedek 
óta. Van aki szimpatikus, de a város 
ügyeit nem bíznánk rá, van aki felké-
szült, van aki eddig bizonyított (vagy 
nem) a másikat meg aszerint támoga-
tom, mert új szellemet vinne a több 
mint 100 éves hivatal épületébe.

Tehát azt üzenték, hogy nem párt-
ra, hanem személyre szavaznak. A vá-
lasztás eredménye igazolta, hogy a 
nagy többség valóban így gondol-
kodott. Máskülönben nem lehettem 
volna újból – immár ötödször – pol-
gármester. Nagyon köszönöm a bi-
zalmat. Munkával, sok-sok munká-
val akarom meghálálni. Persze lehet-
nek olyanok mindkét oldalon, akik 
csak a narancsot vagy a szegfűt néz-
ték. Ők voltak kevesebben.

Akárhogyan is nézem, több száz 
(négyszáznál is több) a megyei listán 
jobboldalra szavazó gondolta úgy, 
hogy a város vezetését rám bízza. Kü-
lönben nem jött volna össze az az ir-
datlan nagy szám, amit kaptam, és 

biztos voltak olyanok is, akik ugyan 
a baloldalra szavaztak, de nem rám. 
Rengeteg ok lehet. Nem kaptak se-
gélyt (a kérelmeket nem én bírálom 
el, általában nem is tudok róluk), va-
lamilyen szabálysértésért megbüntet-
te a hivatal (legtöbbször ezen ügyek-
ről sincs tudomásom), esetleg nem 
köszöntem neki (igyekszem minden-
kinek köszönni), nem ért egyet, hogy 
az evangélikus templom környéke 
olyan legyen, amilyen lesz (a dön-
tésben volt szerepem, de ezzel külön 
munkacsoport is foglalkozott és szé-
leskörű véleménynyilvánítás előzte 
meg). A lehetséges okokat még bő-
ven sorolhatnám. 

Tehát a választás nem pártok-
ról szólt. Ennek ellenére nem takti-
kai okokból indultam „független je-
lölt”-ként. Sokszor elmondtam nyil-
vánosan is az okát. Mégis a válasz-
tások után két általam tisztelt rivá-
lisom egy beszélgetésen nem tudott 
az elhatárolódásomról. Pedig egysze-
rű. Most újból elmesélem: 1994 évi 
önkormányzati választáson nem en-
gem indított polgármester jelöltnek a 
pártom. Kénytelen voltam független 
jelöltként indulni. Akkor fogadtam 
meg, hogy polgármesternek mindig 
függetlenként indulok. 

A répcelakiak nemcsak a polgár-
mester, hanem a képviselő-testületi ta-
gok választásánál sem pártoskodtak. 
Ha nem így lett volna, akkor a helyi 
baloldali párt elnöke sem kapta volna 
a legtöbb szavazatot. Sőt a második is 
a most népszerűtlen ellenzéki párt tá-
mogatásával jutott be. Nekik külön is 
gratulálok, mint ahogy minden megvá-
lasztott képviselőnek is. Itt is üzentek a 
répcelakiak. Csupa régi képviselőt vá-
lasztottak meg. Ez elismerés a testület 
elmúlt négy éves munkájának. 

Van a mostani voksolásnak egy ér-
dekessége is. 1990 óta ez volt a hatodik 
választás. Az előző testületekben min-
dig volt hölgy képviselő. Most nincs. 
Pedig induló volt három is. Különösen 
sajnálom hogy nem tagja a testületnek 
az, aki a réginek is tagja volt, és kivá-
lóan, felelősségteljesen dolgozott, és ne 
keseredjen el. Nagyon sokan szavaztak 
rá, és ha marad a kilenc fő, akkor most 
ő is képviselő. Nem került be a testü-
letbe, de számomra kellemes megle-
petésként jól szerepelt egy fiatalem-
ber. Ha marad érdeklődése a közügyek 
iránt és ambíciói is megnövekednek az 
elkövetkező 20–30 évben fontos em-
bere lehet Répcelaknak. 

Különben a megye városaiban is 
üzentek a választó polgárok. A 12 
városból 6-ban nem a népszerű kor-
mánypárt színeiben vagy támogatásá-
val induló jelölt lett a polgármester.

A kampány amúgy korrekt volt 
Répcelakon. Köszönhető a riválisom-
nak és az azt támogató pártnak is. De 
úgy gondolom a másik oldalnak is. 

Persze az ember hallott furcsa dol-
gokat is, hogy ezek meg azok mit be-
széltek. De hát ez ilyenkor szinte ter-
mészetes. Hogy mennyire segítettem az 
egyiket, másikat és most meg ellenem 
kampányoltak. Harmincöt éve vagyok 
vezető. Talán ismerem az emberi lelke-
ket. Semmin sem lepődöm már meg. 

Dr. Németh Kálmán
polgármester

Újból üzentek
A polgármester naplójából

Mármint a répcelakiak. Pontosabban a répcelaki választópolgárok. 
Még precízebben azok, akik elmentek október 1-jén a helyhatósági 
választásokon szavazni. Habár valamit üzent az a 40% is, aki nem élt 
állampolgári jogával. 

A cím arra céloz, hogy négy évvel ezelőtt ugyancsak az önkormány-
zati választások után „A répcelaki választópolgár azt üzente” címmel 
írtam, itt a A polgármester naplójából című rovatban. Akkor is és most 
is sokat meditáltam, vajon zavarjam-e Önöket a legszebb ünnep, ka-
rácsony előtt a választásokkal. Legyenek elnézőek. Négyévenként egy-
szer talán elmegy. Mégiscsak nagy eseményről van szó.
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A sófalban sórögök találhatók, 
amelyek óriási felületen érintkeznek a 
szoba levegőjével, megtöltve azt jóté-
kony hatású negatív sóionokkal. Ezek 
a sóionok nincsenek vízhez kötve (azaz 
nem párologtatjuk őket), így nem irri-
tálják a nyálkahártyát; a száraz sóionok 
a légutak legmélyére lejutva fejtik ki 
tisztító, fertőtlenítő hatásukat.

Ebben a mesterségesen felépí-
tett sószobában állandó hőmérsékle-
tű mikroklíma uralkodik, amely általá-
ban 21°C és 23°C között van. Levegő-
je bakteriológiailag rendkívül tiszta, jó-
tékony mikroorganizmusokkal teli. Az 
egészségre és közérzetre döntő hatással 
van a belélegzett levegő.

A répcelaki sószoba jótékony hatá-
sa kiegészíthető a csakrák színeit meg-
jelenítő színterápiával, ami fokozza a 
kellemes közérzetet. Ezek az egészsé-
ges színek pozitívan hatnak a vegeta-
tív idegrendszerre. Nemcsak a szemen 

keresztül jutnak a szervezetbe, hanem 
a bőrön, majd a meridiánokon keresz-
tül az agy központi rendszerébe, ahol 
az anyagcsere-háztartást irányító fo-
lyamatokat pozitívan befolyásolják. 
A bőrön át jutnak el a sejtekig, ahol 

megindítják, elősegítik a regenerációs 
folyamatokat.

A sószoba létrehozásakor célunk el-
sősorban nem a már kialakult beteg-
ségek „gyógyítása” volt, hanem az im-
munrendszer erősítésével az egészség 
megőrzése. A sószobában való tartóz-
kodást a nevelési céljainkhoz szervesen 
illeszkedő tevékenységgel töltik óvodá-

saink: mesélnek, mondókáznak, éne-
kelnek, anyanyelvi játékokat játszanak. 
A kiegészítésképpen beépítésre került 
fény – és hangtechnika által fejlesztjük 
esztétikai érzéküket, fantáziájukat, bő-
vítjük szókincsüket. A Csiga csoport 
például a sóbarlangozás során a tudato-
san kiválasztott muzsikára meséket sző. 
A történetek, a cselekmény hatására át-
élt érzéseiket a fény segítségével jelení-
tik meg. Az érzések intenzitását a négy 
alapszín keverésével fejezik ki.

A gyerekek szülői engedéllyel láto-
gathatják a sószobát. Dr. Petz Zsuzsan-

na tüdőgyógyász, allergológus főorvos 
tartalmas előadása segítette a családo-
kat a döntésük meghozatalában. 

Sószobánk gyógyító erejét szeret-
nénk minden érdeklődő répcelaki la-
kosnak biztosítani. Az igénybe vétel 
módjának és szabályainak kidolgozása 
folyamatban van.

- ovi -

só, Ami só...
sószoba a répcelaki százszorszép óvodában

Gyermekeink egészségének hatékony védelme érdekében Répcelak Város 
Önkormányzata finanszírozásával 2010. szeptemberében az óvoda épüle-
tén belül elkészült a sószobánk, mely 1200 kg nyers parajdi sót tartalmaz. 
A négymillió éves parajdi só összetétele 96–97% NaCl, valamint a szürke 
színt adó iszapmaradvány, benne – egyebek közt - jód, bróm, kálcium, ká-
lium, magnézium, ammonitek, szulfátok.
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születtek: hosszú utazás, hegyek, izga-
lom, meglepetések, vendégség, szere-
tet, hála, kézfogás, ölelés, tiszta tekin-
tet, barátság, ámulat, hatalmas mére-
tek, bánat, magyarok, hagyományok, 
lelkiismeret, áldozatkészség, önzetlen-
ség, jókedv,… A gyűjtemény szavai 
mögött mély tartalom van.

Programunkat hagyományosan úgy 
állították össze, hogy szűkebb és tágabb 

környezetük minden nagyobb látniva-
lójával „találkozhassunk”. 

Kirándultunk Kőrispatakra a Szal-
ma kalap Múzeumba. Jártunk Pa-
raj don a sóbányában. Megcsodál-
tuk Korondon a fazekasok munká-
ját, Szé kely keresztúron a helytörténe-
ti gyűjteményt. Tisztelegtünk Segesvár 
és Fehéregyháza Petőfi-emlékhelyeinél, 
Farkaslakán Tamási Áron sírhelyénél, és 
Orbán Balázs sírjánál. Láttunk szénége-
tő boksákat, és átsétáltunk Szej ke fürdőn 
a székelykapuk sora alatt. Lélegzetelál-
lító látványt nyújtott nekünk, kisalföl-
di utazóknak a Békás-szoros és a Gyil-
kos-tó kézzelfogható közelsége. Jártunk 

Október elején Erdélyben járt is-
kolánk küldöttsége. A nemzetközi 
ACES (Academy of Central European 
Schools) pályázat keretében immár 
második alkalommal vehettünk részt 
három testvériskola közös projekt-
jében. 2008-ban mi voltunk a házi-
gazdák, idén a találkozóra az erdélyi 
Szentábrahámba utaztunk. Köszön-
jük mindenkinek, aki a pályázat el-
készítésében, lebonyolításában segí-
tett. A szlovákiai Marcelháza Szlo-
vák Tannyelvű Alapiskoláját 11 diák 
és három felnőtt, a répcelaki Móra 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményt 15 ta-
nuló és négy pedagógus képviselte. A 
vendéglátó iskolából a program né-
hány elemébe minden gyerek és ne-
velő bekapcsolódott.

Csoportfoglalkozások keretében a 
„Megoldáskeresés konfliktusokra” té-
májú, „Használj lágy szavakat és ke-
mény érveket!” című pályázat feladata-
it oldottuk meg. Tanulóink lelkesen vet-
tek részt az ismerkedő, kapcsolatterem-

tő játékokban, helyzetgyakorlatokban, 
szituációs feladatokban, az együttmű-
ködés páros és csoportos helyzeteiben.

Az elmúlt napokban a Répce TV 
munkatársai készítettek velünk ripor-
tot. Ez alkalomból idéztük fel emléke-
inket. A résztvevő tanulók és kollégá-
im körében végigfuttatott asszociáci-
ós kérdésre, miszerint „Mi jut eszed-
be Erdélyről?”, a következő válaszok 

székelyföldi 
testVériskolánkbAn jártunk
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Nincs új a nap alatt – mondhatnánk, 
hiszen a tehetséggondozásnak min-
dig is hagyománya volt az iskolák-
ban. Mégis egy újdonságról szeret-
nék hírt adni.

Lehetőségünk nyílt egy pályázat ke-
retein belül arra, hogy feltérképezzük 
a tehetségígéretes gyermekeket isko-
lánkban, s számukra külön fejlesztő-
csoportokat indíthassunk szeptember-
től. A tehetségígéret-mérést bemutató 
gyakorlatunkról ismertetés olvasható a 
www.kosar.educatio.hu honlapon. 

A folyamat már korábban elkezdő-
dött, de a tárgyi feltételek biztosítása 
és a fejlesztési tervek elkészítése a nyári 
hónapokra, illetve a tanévkezdésre ma-
radt.

Mi az újszerűsége ennek a tevé-
kenységnek? 

Talán az, hogy mostantól nem csak 
a versenyfelkészítésre korlátozódik a 
tehetséggondozás, hanem állandó te-
vékenységgé válik iskolánkban, ami vi-

szont tudomásunk szerint még nem el-
terjedt tevékenység az ország nyuga-
ti területein. A tanulók több területen 
kapnak fejlesztést: matematikai logika, 
kommunikáció, ill. szövegértési és he-
lyesírási készségfejlesztés. Tehát nem a 
tantárgyi versenyekre történik a felké-
szítés, hanem a gyermekek képességei-
nek ismeretében megpróbáljuk az erős 
oldalukat továbbfejleszteni, a gyengéb-
biket (pl.: társas kapcsolatokban meg-
lévő problémák…) pedig felzárkóztat-
ni. Ajánlott még mindenkinek vala-
mely művészeti tevékenységbe is be-
kapcsolódni. 

Ez rendkívül komplex tevékeny-
séget kíván, igazi csapatmunka. Két 
csoportot indítottunk ebben a tanév-
ben, egy alsóst és egy felsőst. A kicsik 
10-en, a nagyok 8-an vannak. Mind-
egyik gyermek valamely területen na-
gyon meglepő, kimagasló teljesítmény-
re képes. Most egyelőre a szárnyain-
kat próbálgatjuk, műhelymunkát vég-
zünk, anyagot gyűjtünk, érdeklődünk 

a már jól működő tehetségfejlesztő 
csoportoknál, kapcsolatot építünk más 
iskolák pedagógusaival, egyszóval fel-
készülünk az elkövetkező, remélhető-
leg sok-sok évig tartó tehetségfejlesztő 
munkára. További terveink közt szere-
pel, hogy tehetségpontként regisztrál-
juk az iskolát, így újabb és újabb lehe-
tőségek nyílnak meg számunkra, más-
részt egy másik pályázat keretében is-
kolánkban egy pedagógus négy féléves 
tehetségfejlesztő szakértő képzésen ve-
het részt ingyenesen.

A tehetségfejlesztés hosszú távú te-
vékenység, az óvodáskorban kell, hogy 
elkezdődjön, s nem fejeződik be a kö-
zépiskolában, hanem a felsőoktatá-
si szakasz végéig tart. Célunk az, hogy 
ne vesszenek el a kiváló képességek, ha-
nem minél előbb nyújtsunk támoga-
tást a gyermekeknek, ezzel a jövőjüket 
és az ország jövőjét is a siker felé kor-
mányozhatjuk.

Az, hogy egy tehetségígéretből va-
lódi tehetség válik-e majd, nemcsak tő-
lünk függ. Mi lehetőséget adunk a szü-
lőknek, s a tanulóknak és legjobb tu-
dásunk szerint biztosítjuk számukra az 
ideális fejlődést.

Bárdosi Katalin 

teHetségfejlesztés 
A mórA iskolábAn

és ámultunk a meseszép Kiskóhi Med-
vebarlangban, ahol igazi cseppkőrenge-
tegben sétálhattunk. 

Pár napos ottlétünk alatt házigaz-
dáink testünket-lelkünket bőségesen 
táplálták. Annyi melegséget, szeretetet 
kaptunk tőlük, mint ami régi, jó barát-
nak, testvérnek jár. 

„Hatalmas közösségformáló ereje 
volt az október 6-ai emlékműsornak. 
.. A műsor a földrajzi távolságokat le-
győzve vált kerek egésszé. A kegyelet-
gyertya gyújtása az együttműködés leg-
hitelesebb pillanatai közé tartozott.” 
– írta Gothárd-Kis Zita Ilona tanítónő 
az Udvarhelyi Hírmondóban. 

Átéltük a borzongás és a csodálat ér-
zését. Kívánjuk, hogy minden ember leg-
alább egyszer az életben tapasztalja meg 
mindezt. Erdélyi testvéreink várnak ránk. 

Nagyné Szabó Tímea
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A Városháza díszterme adott otthont 
2010. december 11-én az író születésé-
nek 100. évében a Tatay Sándor emlék-
konferenciának. A rendezvény szakmai 
partnere a Magyar Írószövetség volt. 

Az író, aki 100 esztendeje Ba kony ta-
má siban született, életének egy időszakát 
Répcelakon töltötte. Itteni élményei vé-
gigkísérték életét és munkásságát, mert 
nálunk kezdte írói pályafutását. Répce-
lak nem először emlékezik Tatay Sán-
dorra, hiszen 2001-ben emléktábla ke-
rült a Városháza falára, ahol lakott. A 
kisváros pedig bekerült a Vas megyei iro-
dalmi emlékhelyek sorába. 

A mára kissé elfeledett író többek kö-
zött olyan műveket alkotott, mint a Ki-
nizsi Pál, vagy a Puskák és galambok 
című ifjúsági regények, melyek annak 

idején generációk olvasmányélményeivé 
váltak, illetve olyan meghatározó műve 
teszi őt maradandó alkotóvá, mint a Si-
meon család című családregény. 

Ez évben születésének centenáriu-
ma adott alkalmat arra, hogy felelevenít-
sük irodalmi munkásságát. A Művelődé-

si Otthon és Könyvtár olvasásnépszerű-
sítő programsorozatának részeként 2010 
szeptemberében nagy sikerű vetélkedőre 
került sor, amelyen sok iskolás korú elő-
ször találkozhatott Tatay Sándor műve-
ivel, most pedig elsősorban a felnőttek 
számára kínáltuk a munkássága előtt tisz-
telgő emlékkonferenciát. 

Ennek keretében Mezey Katalin Tatay 
Sándor életművéről, Alexa Károly Tatay 
Sándor és a szőlőhegy kapcsolatáról, Dr. 
Fűzfa Balázs Móricz és Tatay realizmusá-
ról, taníthatóságáról beszélt, Dr. Bokányi 
Péter az Eszter és a fajdkakas, Ambrus La-
jos a Lyuk a tetőn című műveket elemez-
ték. Ez után beszélgetés következett Tatay 
Ágotával, az író lányával, aki édesapja éle-
tének jelentősebb epizódjait elevenítette 
fel. Az emlékkonferenciát méltó módon 
koszorúzás zárta az emléktáblánál. 

A program a TÁMOP 3.2.4-08/01-
2009-0031 pályázat támogatásával va-
lósult meg.

-csé-

tAtAy, 100
emlék kon fe ren cia uniós támogatással

A Répcelakért Közhasznú Egyesület 
november 20-án ismét jótékonysági 
bált szervezett. 

A rendezvény helyszíne a gyönyörű-
en feldíszített, fényárban úszó Répce ét-
terem volt. A szervezők az idén is lelke-
sen készültek az eseményre, és szépen 
fogytak a belépők is. Egyesületünk tagjai 
pénteken vették birtokukba a helyszínt, 
díszítették a termet, székeket és asztalo-
kat. Azt hiszem a bál vendégeitől más-
nap kapott elismerő szavak mindenkivel 
feledtették az előző nap fáradalmait.

Szombaton este 19 órától érkeztek a 
vendégek. Sokan vették igénybe a hely-
ben ingyenes háztól – házig szállítást.

Közel 130 bálozót köszönthettünk 
egy kis ajándékkal és egy pohár pezsgő-
vel. Sok répcelaki érezte magáénak kis-
városunk bálját, de Vas megye több te-
lepüléséről is érkeztek vendégek.

Nyitányként a szombathelyi One-
Step együttes táncbemutatóját csodál-
hattuk meg, majd a rendezvény fővéd-
nöke Dr. Németh Kálmán polgármes-

ter úr és védnöke Kovács Csaba ügyve-
zető úr köszöntötte az egybegyűlteket. 
Egyesületünk elnöke, Lukácsi Ernőné 
mondott köszönetet mindazoknak, akik 
anyagilag, tombolatárgyak felajánlásával 
vagy bármely módon támogatták ren-
dezvényünket, egyesületünket.

A Spontán együttes zenéjére fő tá-
mogatóinkat kértük fel egy táncra, 
majd kezdetét vette a hajnalig tartó vi-
gadalom. A finom svédasztalos vacsora 

és a tombolasorsolás idejére ürült csak 
ki a táncparkett!

A szórakozás mellett nemes célt is 
szolgált az esemény. A befolyt bevé-
telt a Móra Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
stúdiójának bővítésére ajánlottuk fel.

Köszönjük a támogatást!
Egy jó hír, kedves Lakiak! Az előze-

tes tervek szerint, a „10 éve város Rép-
celak rendezvénysorozat” zárásaként is-
mét megrendezzük a már VI. Répcela-
ki Városi bált.

Elekes Zoltán

V. répcelAki Városi bál
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A répcelaki evangélikus templomban 
2010. 10. 03-án istentisztelet kereté-
ben emlékeztünk meg a 110 éve szüle-
tett és 54 éve elhunyt Gőcze Istvánról 
(1900–1956) az 1796–1948 között 
működött Evangélikus Elemi Népis-
kola utolsó kántortanítójáról, aki egy-
ben az Állami Általános Iskola első 
igazgatója is volt. 

Rövid életrajzát dr. Smidéliusz Lász-
ló – az általa igazgatott iskola egykori ta-
nulója – ismertette, és méltatta azt a sok-
oldalú áldozatos oktató-nevelő, népmű-
velő, szervező tevékenységet, amelyet 
36 évnyi répcelaki munkássága (1920–
1956) során kifejtett, amely túlterjedt is-
kolai oktatói és egyházi kántori felada-
tain. Ez a szerteágazó, fáradhatatlan te-
vékenység tette – a többi néptanítóhoz 
hasonlóan – az akkori község lelki, szel-
lemi, gazdasági életének egyik meghatá-
rozó és széles körben megbecsült szemé-
lyiségévé. Felvázolta azt az elképzelést, 
mely szerint a Répcelak-Csánigi Evan-
gélikus Gyülekezet emléktáblán kíván-
ja megörökíteni több mint 4 évszáza-

dos története során a gyülekezetet vezető 
egyházi elöljárók, lelkészek, felügyelők, 
valamint tanítók nevét. 

Ezt követően Szoporyné Szabó Piros-
ka, a Móra Ferenc Általános Iskola igaz-
gatója a fennmaradt dokumentumok-
ból következtetve emlékezett meg egyko-
ri elődje személyes tulajdonságairól, jelle-
méről, példamutató munkásságáról és az 
iskola életünket meghatározó hatásáról. 
Az iskola egykori tanítóiról és tanárairól 
„tanítók fája” felállításával kíván emlékez-
ni, melyre az elsők között kerül majd fel 
Gőcze István egykori igazgató úr neve. 

A templomi megemlékezést záró 
oltári szolgálatban Verasztó János lel-
kész megemlékező imádsága zárta. A 
család nevében körünkben üdvözöl-
hettük Gőcze István fiát: Gőcze Tibor 
újságírót és feleségét Gőczéné Kovács 
Gabriellát a répcelaki általános iskola 
egykori tanárát. 

Végül az istentiszteletet követően a 
temetőben a város, az iskola és a gyü-
lekezet képviselői koszorút helyeztek el 
Gőcze István és felesége sírján. 

- sl - 

megemlékezés gôcze istVán 
igAzgAtó Úrról

DVD sikerlista 
a városi könyvtárban

1. Avatar
2. Végrehajtók

3. Zöld zóna
4. Újhold
5. Derült égből fasírt
6. Hold
7. Eli könyve
8. A hercegnő és a béka
9. Szárnyas fejvadász

10. Szellemíró

könyvsikerlista 
a városi könyvtárban

1. Benzoni, Juliette: 
Forgószelek Háza

2. Sheldon, Sidney: 
Ashley három élete

3. Holt, Victoria: 
A diadalmas oroszlán

4. Wouk, Herman: Remény
5. King, Stephen: Setét torony
6. Smith, Wilbur: A folyó istene
7. Spencer, LaVyrle: 

Fátylat a múltra
8. Clark, Mary Higgins: 

Csendes éj
9. Victoria Holt: 

Az elcserélt gyerek
10. McNaught, Judith: 

Emlékezz rám

köszöntsük együtt Az Új esztendôt!
tûzijáték

2011. január elsején 01 órakor, valószínűleg a Helytörténeti gyűjtemény mögöt-
ti területen. A pontos helyszínről a Répce TV képújságában olvashatnak majd.

ünnepi istentiszteletek Az 
eVAngélikus templombAn:
December 24. 18.00 óra: Ünnepi isten-
tisztelet. December 25. 10.00 óra: Ün-
nepi istentisztelet úrvacsorával. Decem-
ber 26. 10.00 óra: Ünnepi istentisztelet 
úrvacsorával. December 31. 18.00 óra: 
Ünnepi istentisztelet. Január 1. 10.00 
óra: Ünnepi istentisztelet úrvacsorával. 
Január 2. 10.00 óra: Istentisztelet. Január 
6. 10.00 óra: Ünnepi istentisztelet.

ünnepi miserend A 
répcelAki szent istVán 
király-templombAn:
December 24. 21 óra: Szentmise 
karácsony este. December 25. 9.30 
óra: Szentmise karácsony napján. 
December 26. 9.30 óra: Szentmise 
Szent Család vasárnapján. Decem-
ber 31. 17.45 óra: Év végi hálaadás. 
Január 01. 9.30 óra: Szentmise Újév 
napján.
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A legtöbb gyógyteát télen fogyasztjuk. 
Az ilyenkor szokásos megbetegedésekre 
szép számmal találunk gyógynövénye-
ket, megfázás elleni, köhögés- és lázcsil-
lapító, immunerősítő és fájdalomoltó 
teákat. Legjobban akkor hatnak, ha már 
enyhe tünetek esetén alkalmazzuk őket.

Hársfavirág. A hársfavirág-teának sokrétű a 
hatása, a legjobb természetes szer a láz és kö-
högés csillapítására, és a szervezet védekező-
képességének fokozására, hogy jobban meg 

tudjon megküzdeni a kórokozókkal. Enyhí-
ti a hörghurutos panaszokat, köptető, nyák-
oldó hatású. A hársfavirág teája hatásos iz-
zasztószer meghűléses megbetegedések ese-
tén. Jó idegerősítő és vértisztító, vaamint 
fertőtlenítő hatású, az emésztőrendszer 
gyulladásos betegségeit is enyhíti. Hársfavi-
rág-mézzel fogyasztva fokozhatjuk a hatását. 
A mézet langyos teába keverjük bele.

Csipkebogyó. Igen magas C-vitamin tar-
talmú gyógynövény. A C-vitamin köztu-
dottan fokozza a szervezet ellenálló-képes-
ségét, a flavonoidok pedig gyulladáscsök-
kentő és antibiotikus hatást fejtenek ki, a 
pektinek az emésztésben segítenek. A bo-

gyóból készített gyógytea influenzás idő-
szakban, meghűléses megbetegedések ide-
jén rendszeresen fogyasztható. Mivel a 
C-vitamin magas hőfokon roncsolódik, 
kizárólag áztatással vonható ki a csipkebo-
gyó-termésből a hatóanyag.

Kakukkfű. A leghatásosabb természetes szer 
a felsőlégúti megbetegedések, köhögés le-
küzdésére. Illóolajai, a timol és a karvakrol 

erőteljes baktériumölő, fertőtlenítő, emellett 
szélhajtó, görcsoldó hatású. A keserű- és cser-
anyagok fokozzák az emésztőnedvek terme-

lődését. Forrázatának fogyasztása, vagy az az-
zal történő gargarizálás jó gyógyír köhögés, 
torokfájás esetén. Kakukkfüves fürdő vagy 
borogatás segíti a téli sportokban megerőlte-
tett izületek, izmok regenerálódását.

Orbáncfű. A téli fényszegény időszak so-
kakat elkedvetlenít, szomorkássá tesz, sú-
lyosabb esetben a depresszió tünetei is ta-
pasztalhatók. Segít a depresszió, az alvásza-
varok leküzdésében. Gyakori fejfájás, ne-
hézlégzés, szívritmuszavarok, valamint ki-
merültség okozta közérzetromlás, nyugta-
lanság esetén is hatásosan alkalmazható. 
Nem túl szép magyar nevét onnan kapta, 
hogy kiválóan gyógyítja a bőrbetegségeket 
is. Sebgyógyító, hámosító kenőcs és tink-
túra is készül belőle. Öblögetésre használ-
va csökkenti a fogínyvérzést. Baktérium- és 
vírusölő tulajdonságokkal is rendelkezik.

Citromfű. Az orbáncfűhöz hasonlóan 
nyugtató, fejfájást csillapító hatású termé-

szetes szer. Erős vírusölő hatással is rendel-
kezik, jól alkalmazható felsőlégúti megbe-
tegedésekben. Íze kellemes citromos, így 
más teák ízesítésére is használható.

Kamilla. Talán a legismertebb és legáltalá-
nosabban használt gyógynövény. Gyógyha-
tása sokrétű, amelyet külső és belső alkalma-
zása révén lehet kihasználni. A kamillában 
előforduló illóolajok főleg gyulladáscsök-
kentő hatásúak. A kamillás gőzölés enyhíti a 
köhögést, a hörghurutot és a vírusos, illetve 

bakteriális légúti fertőzések tüneteit, serken-
ti az immunrendszer működését. Alkalmaz-
ható gyomor és bélhurut esetén is. Garga-
rizálással, szájöblögetéssel megszüntethető a 
torokgyulladás, illetve a száj, a fogíny egyéb 
gyulladásos betegségei.

Borsmenta. A leghatásosabb szer az eldu-
gult orr kezelésére. Inhalálással csökkenthe-
tő a köhögés. Kellemes, frissítő aromájú te-

ája fokozza az emésztést, izzasztó, vértisztító 
hatású is, ami segíti a szervezet méregteleníté-
sét. Szélhajtó, görcsoldó, idegnyugtató, fejfá-
jás-csillapító, fertőtlenítő hatása is ismert.

Bíbor kasvirág. Az utóbbi évtizedekben 
fedezték föl erős immunerősítő hatását, és 
ma már sok gyógykészítmény készül vele. 
Ezt a tulajdonságát a legjobban a téli idő-

szakban tudjuk kihasználni. Enyhe vagy 
középsúlyos megfázás, légúti és húgyúti 
fertőzés kiegészítő és megelőző kezelésére 
alkalmas. Segít abban, hogy a betegségek-
ből gyorsabban kilábalhassunk. Külsőleg 
nehezen gyógyuló sebek, gyulladásos bőr-
betegségek esetén alkalmazhatjuk.

Pap Edina

gyógynöVényteák téli nyAVAlyákrA
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lAbdArÚgás
Az NB III. Bakony csoportban szereplő fel-
nőtt csapatunk 12 pontjával a 14. helyről vár-
ja a tavaszi rajtot. Köztudott szurkolóink kö-
rében, hogy csapatunk a bajnoki évad előtt to-
vább fiatalodott, jórészt répcelaki és környék-
beli játékosokat igazoltunk. Szurkolói an-
kéton – ahol örömünkre nagyon sokan vet-
tek részt – ez a tény pozitív visszhangot vál-
tott ki. A változásokról a 3. számú Hírmon-
dóban részletes tájékoztatást adtam. A rutin-
talanság, a tapasztalatlanság vagy néhányszor 
gyermeteg egyéni hibák számlájára is írandó, 
hogy több mérkőzésen az utolsó percekben 
kapott gól (gólok) eredményezték a döntet-
lent, vagy a vereséget. Az viszont elmondha-
tó, hogy egyetlen mérkőzésen sem játszottunk 
alárendelt szerepet! Bosszantó volt a sárvári il-
letve celldömölki hazai vereség, de nem lehe-
tünk „büszkék” a Sopron elleni 4:2-es vere-
ségre sem. ( A 86. percben még mi vezettünk 
2:1-re) Ugyanakkor voltak pozitívumok is, 
pl.: a Csornán aratott 4:0-ás győzelem, vagy 
a ZTE II., illetve Lipót elleni hazai döntetle-
nek. (Mindkét mérkőzésben bent volt a győ-
zelem lehetősége.) A szakosztálynak, a megbí-
zott szakembereknek, a csapatnak együttesen 
kell megtalálni a jobb szereplés kulcsát. Szán-
dékunk egy-két poszton erősíteni. Az elnök-
ség bízik a tavaszi jobb folytatásban. 

Ifjúsági csapatunkról az előző Hír-
mondóban azt a tájékoztatást adtam, hogy 
erősen átalakult, néhány játékos maradt csak 
a korábbi csapatból. A generációváltás termé-
szetesen magával hordja a nehézségeket is. 
Tisztes helytállást kértünk és várunk a csapat-
tól. Az új bajnoki rendszer sem kedvező ifjú-
sági és serdülő csapatunknak. (Korábban már 
erről is írtam) Mindezek figyelembevételével 
a tabella második felében tanyázó ifjúsági csa-
pat teljesítménye elfogadható. A felnőtt csa-
pat játékoskeretéből – elsősorban a sok sérült 
miatt – nem mindig volt visszajátszó. A ta-
vaszi szezonban elsősorban ez segíthet a jobb 
szereplésben, de a fegyelmi helyzeten is van 
javítanivaló. A téli szünetet arra kell felhasz-
nálni, hogy egy-két új játékost igazoljunk. 

Serdülő csapatunk döntő többségében 
együtt maradt, amely bíztató a jövőre néz-
ve. Játékban sokat fejlődtek, ami néha nem 
tükrözi az eredményességet. Ennek ellené-
re mondhatjuk, hogy jó úton járnak, amely 
előbb-utóbb sikerekkel is párosul. A tabella 
második felének közepén telelnek, várjuk a 
tavaszi jó folytatást. Néhány ígéretes tehet-
ség bontogatja szárnyait. 

U-13-as csapatunk a Megyei Labdarú-
gó Szövetség által szervezett bajnokságban 
szerepel. Az erősen átalakult csapat játéka 
most még döcögős, de még több munkával, 
kitartással a tavasszal előbbre is végezhetünk.

U-6-7;8-9;10-11-es csapataink a 
NUPI által meghirdetett formában verse-
nyeznek. Tavasztól újabb átalakulás várha-
tó, de bízunk abban, hogy mindez nem a 
megszűnést jelenti, ellenkezőleg, a tartal-
mi munka színvonalának további javulását 
eredményezi. 

teke
NB I.-es tekecsapatunk az őszi szezont 
az első helyen zárja, ami dicséretes telje-
sítmény. Az első hely értékét növeli, hogy 
a pályaválasztási jog felcserélésével vala-
mennyi mérkőzést idegenben játszottuk. A 
négysávos új tekepálya tartozékaival együtt 
elkészült. A használatba-vételi eljárás meg-
történt, csupán néhány technikai dolog 
hátráltatja az igazi birtokbavételt. Ezek ki-
javítása, megszüntetése rövid időn belül 
megoldódik. Serdülő, ifjúsági, illetve fel-
nőtt játékosaink közül többen bekerültek 
a regionális döntőbe. 

Ifjúsági csapatunk szintén az első he-
lyen zárta az őszi szezont, amely ugyancsak 
dicséretes teljesítmény. Mindkét csapatnál 
bízunk a jó folytatásban.

A város és környéke amatőr tekebaj-
nokságot – pálya nem lévén – nem tudtuk 
elindítani. Elhatározásunk az, hogy tavasz-
szal – a csapatok véleményét kikérve – úgy-
nevezett „félszezonos” bajnokságot rende-
zünk és ősszel visszatérünk a régi kerékvá-
gásba. (Őszi-tavaszi forduló)

A répcelAki se 
Hírei

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE
kiadó: Répcelak Város Önkormányzata Képviselô-testületének Ügyrendi Bizottsága
a kiadásért felelôs neve: Biró József bizottsági elnök • a szerkesztôség címe: Mûvelôdési Otthon és Könyvtár,
9653 Répcelak, Bartók B. u. 55. • Fôszerkesztô: Bokányi KálmánnéHírmondó

Répcelaki

Mire a Tisztelt Olvasók kézbe veszik a Répcelaki Hírmondót, már valamennyi szak-
osztályunkban befejeződik a 2010/2011 bajnoki évad őszi fordulója. A csapatok a le-
vezető edzéseket követően megkezdik a téli pihenőt. Az elért eredmények vegyes ké-
pet mutatnak. Vannak dicséretesen szereplő csapatok, másoktól jobb folytatatást vá-
runk a tavaszi szezonban.

HAlálozás
Akiktôl bÚcsÚzunk

Bakk Jenőné
Pap Jánosné

Wittinger Ernőné

születés
Akiknek örülünk

Mészáros Zoltán és Varga Brigitta 
leánya Dorottya Katalin

Horváth Krisztián és Mór Andrea 
leánya Elizabet

Sisak Tamás és Nagy Tünde 
fia Ábel

Pataki Ferenc és Keszei Annamária 
leánya Emma Róza

kézilAbdA
Férfi kézilabda csapatunk helytállása is 
elismerésre méltó. Az NB III-as bajnokság-
ban az őszi szezont a második helyen zár-
ták! A sokadik „felvirágzásuk” időszakára 
emlékeztető teljesítményre sokan felkapják 
fejüket, pedig a bajnokság erősebb a koráb-
binál. Csak így tovább fiúk!

Női kézilabda csapatunk őszi teljesít-
ménye a negyedik helyre volt elegendő. A 
tapasztalt játékosok mellett egyre ígérete-
sebb teljesítményt nyújtanak a fiatal tehet-
ségek. Tőlük is jó folytatást várunk, dobo-
gó, vagy aközeli végső helyezést.

Örömünkre szolgált, hogy Kiss Tímea 
a csapat edzője a Sárvári Kistérség Sportjá-
ért Díjat kapta. Gratulálunk!

E helyen is megköszönöm az elnökség 
tagjainak, a szakosztályok vezetőinek és tag-
jainak, edzőknek és valamennyi csapat játé-
kosának az őszi szezonbéli hozzáállását. A téli 
szünetben van arra idő, hogy ki-ki átgondol-
ja mit és mennyivel többet kell hozzátenni a 
még sikeresebb tavaszi szerepléshez.

Befejezésül engedjék meg, hogy egyesüle-
tünk valamennyi tagjának, szponzorainknak, 
támogatóinknak, segítőinknek, valamennyi 
kedves szurkolónak, a Hírmondó olvasóinak 
meghitt, békés karácsonyt, boldog, sikerek-
ben gazdag új esztendőt kívánjak!

Haraszthy István
ügyvezető elnök
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Mint már a korábbi számaink-
ban is beszámoltunk a NYDOP-
3.1.1/A-2f-2009-0012 számú 
Répcelak városért program ke-
retében zajló kivitelezési mun-
kálatok megfelelő ütemben zaj-
lottak. 

fôtér rekonstrukció:

A főtér kialakítása a leglátványosabb ele-
me a projektnek. Az októberi és novem-
beri jó időt kihasználva a kivitelező jó 
ütemben haladt a munkáival.  A térköve-
zési munkálatok nagy része elkészült, az 
időigényesebb szökőkút körüli rész tér-
kövezése is már kialakulófélben van.

A recycling technológiával elkészí-
tett útalapra a szükséges 2 rétegű asz-

faltréteg felkerült, így nagy örömmel 
vette igénybe a lakosság. 

A villamos munkák tekintetében 
a villanyoszlopok kikötéseinek kiváltá-
sa befejeződött, és az új kandelláberek 
is kikerültek. 

A november végi csapadékos 
és decemberi havas és hideg időjá-
rás a főtér projekt kivitelezőjét – Ma-
gyar Aszfalt Kft. – kissé visszavetette 
a munkában, mivel a fagypont alat-
ti hőmérséklet nem teszi lehetővé 
a munkálatokat. 

tekepálya felújítása 
és bôvítése:

A munkálatokat a kivitelező szeptem-
ber hónapban felgyorsította. A mű-

tájékoztAtó A répcelAk 
Városért progrAm keretében zAjló 
munkákról, eredményekrôl
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szaki átadás-átvételi eljárás októ-
ber 4-én sikeresen lezárult. Átvettük 
a már 4 sávosra bővült tekepályánkat, 
melyen minden pályán külön kijelző 
jelzi a dobási eredményeket. A játé-
kot egy központi számítógép felügye-
li. Feladata a játékosok dobásainak ki-
jelzése, a belépések azonnali és pontos 
érzékelése, pontlevonások érvényesí-
tése, a jegyzőkönyvek elkészítése. A 
számítógép felügyelni tudja a pálya-
testek műszaki állapotát is. A közpon-
ti számítógép alkalmazásával csak egy, 
a számítógépet kezelő játékvezető al-
kalmazására van szükség, ami hosszú 
távon megtérül.  

mûvelôdési otthon 
és könyvtár 
rekonstrukciója:

A beruházás során a kivitelezési mun-
kálatok megfelelő ütemben folytak. A 
kivitelező a Vasi Tandem Kft. novem-
ber 30-án sikeres műszaki átadás-át-
vételi eljárás keretében átadta az épü-
letet. Megújult a nagyterem, a szín-

pad, valamint beépítésre került egy 
személylift, valamint egy lépcsőlift. 
Megújult az épület vizesblokkja, vala-
mint a házasságkötő terem új parketta 
burkolatot kapott. Kialakításra került 
a nagyterem szellőzőrendszere. A rak-
tározási gondok megoldására új tolda-
lék épületrész épült.

római katolikus 
templom parkolójának 
kialakítása:

A pályázatási eljárást követően a kivitelező 
az AQUA Bau Kft. lett. A munkálatok a 
novemberi kedvező időjárást kihasználva 
gyorsan haladtak. Kialakításra került 15 
db parkoló, térkő burkolattal ellátva, vala-
mint a templom mögött egy aszfaltos út. 
A műszaki átadás-átvétere 2010. decem-
ber 8.-án kerül sor. Bízunk abban, hogy 
a templomot látogatók kényelmesebben 
használhatják a befejezett parkolót.

Bízom abban, hogy a kivitelezés-
sel járó kellemetlenségeken túllépve a 
munkálatok befejeztével együtt örülhe-
tünk városközpontunknak és megújult 
középületeinknek.

Mérgesné Stampf Ildikó

leállt a fôtéri építkezés

A kemény téli időjárás miatt a főtér épí-
tését sajnos fel kell függeszteni – nyi-
latkozta lapunknak Huff László, a Ma-
gyar Aszfalt Kft. művezetője. A mun-
kálatok 95%-ban elkészültek, a befeje-
zésig a balesetmentes közlekedést biz-
tosítják a téren.
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Amikor az ötletgazda – a BHF Eu-
rópa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. 
– beépítette a programba a képzése-
ket: a vállalkozói és a közösségfejlesz-
tési tanfolyamot, ez utóbbiról csak sej-
tettük, hogy mit takar és milyen tar-
talommal bír. A résztvevők invitálása-
kor ennyit tudtunk mondani: gyertek 
el, nagyon hasznos lesz, sok-sok új él-
ménnyel és tapasztalattal fogtok gaz-
dagodni városunk és közösségünk jele-
nének feltérképezésében, jövőképének 
felvázolásában.

A kedves olvasó most nyilván arra 
gondol, hogy miért kellene ezen gon-
dolkodnia, hiszen jól működik a vá-
ros képviselő-testülete, szavazataink-
kal rájuk tettük a fejtörés és az előre-
látás terhét. Nos, a közösségfejlesztő 
tanfolyamon rájöttünk, hogy ez egy-
általán nem így van. Közösen, kellő 
akarattal, tevékeny civilként megva-
lósíthatunk olyan jól körvonalazott 
álmokat és célokat, amelyekre tele-
pülésünk önkormányzatának nincs 
lehetősége. 

A képzést vezető Pósfay Péter 24 éves 
– többféle intézményben, s a közigaz-
gatásban eltöltött – népművelői mun-
ka után – 1993-ban kezdett el foglalkoz-
ni a településfejlesztés humán-központú 
ágával. Elkötelezett híve annak, hogy a 
helyben megtalálható értékekre támasz-
kodva, a helyi szellemi tőke mozgósításá-
val működésbe lendüljön a helyi társada-
lom. Vallja, hogy ezeknek a baráti körök-
nek, egyesületeknek, asztaltársaságoknak 
rendkívül fontos szerepe van társadalmi 
gondjaink enyhítésében, megoldásában. 
Civil szervezetek szervezetfejlesztésével, 
stratégiai tervezésével, vezetőinek kész-
ségfejlesztésével is foglalkozik.

A közösségfejlesztő tanfolyamon 
az építő együtt gondolkodás, a lakos-
ság együttműködésének igénye fogal-
mazódott meg bennünk. És mi, akik 

lAkossági képzések A répcelAk 
Városért progrAm keretében
A rejtélyes megfogalmazás két ingyenes tanfolyamot takar, amelyekkel célunk 
a program keretében a répcelaki lakosság életminőségének javítása, a kínál-
kozó gazdasági lehetőségekkel való élni tudás képességének fejlesztése volt. 
Ajánlattételi eljárás során a képzések szervezésének jogát a Vasi Könyvjelző 
Bt. nyerte el, mindkét képzésre a legkompetensebb előadókat szerződtette a 
Limex Kft. és a Közösségszolgálat Bt. megbízásával.
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A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.

Szalay Sándor, Arany János utcai la-
kos: Nagyon sok kellemetlenséget okoz 
az építkezés, de biztos vagyok benne, 
hogy megéri.

Bozzai Réka, Úttörő utcai lakos: A 
munkálatok kezdetekor sokan panasz-
kodtak, hogy nem tudnak közleked-
ni. Most már az utak járhatóak, nekem 
különösen tetszik a felújított Művelő-
dési Ház külső megjelenése.

Verasztó János lelkész: Örömmel kö-
vettem a munkálatok menetét, csodá-
latos lesz a városközpont. Véleményem 
szerint a Nyugat-Dunántúl talán leg-
szebb kisvárosi főterével büszkélkedhe-
tünk majd. A látványképbe sajnos nem 
illik bele az elhanyagolt Radó-épület, 
de tudom, hogy az önkormányzat il-
letékesei lehetőségeikhez mérten min-
dent elkövetnek, hogy ezen az állapo-
ton változtassanak.

Kissné Joli néni, Csánigi utcai nyug-
díjas: Örülök a térnek, nyáron, mi 
nyugdíjasok is szívesen ki fogunk ülni 
a padokra.

Bankovits Zoltán, Úttörő utcai lakos: 
Nagyon tetszik a tér, a munkát nem 
tudtam figyelemmel kísérni, mert rit-
kán vagyok itthon. Most hallottam, 
hogy wi-fi is lesz a főtéren, mint a na-
gyobb városokban, és ezt különösen jó-
nak tartom.

Őri Tamás, tűzoltó parancsnok: A fő-
tér településünk éke, szíve lesz. Végre 
modern központunk épül, amitől iga-
zi városi jelleget kap Répcelak. Remé-
lem, minél előbb elkészül, és birtokba 
veheti a lakosság. Bízom benne, hogy 
turista-csalogató látványosság lesz.

-sze-

megkérdeztük….

részt vettünk a képzésen, nagyon sze-
retnénk ezt a folyamatot városunkban 
is véghezvinni. Sok és rendkívül szerte-
ágazó tapasztalatot szereztünk – eköz-
ben egy teljesen más szempontból is-
mertük meg és térképeztük fel egy-
mást, – és ezeket az ismereteinket sze-
retnénk Répcelak város lakosságának 
szolgálatára és a közbizalom megterem-
tésére fordítani.

A közösségfejlesztési tanfolyammal 
párhuzamosan a kis -és középvállalko-
zók részére, valamint minden érdeklő-
dőnek, akik a piac –és versenyhelyzet 
mai világában szeretnének jobban el-
igazodni, vállalkozási ismeretek tanfo-
lyam is zajlott.

A képzés tematikája négy fő alapté-
makör köré épült: a helyes kommuni-
káció, gazdasági alapismeretek, pénz-
ügyi tervezés és nem utolsósorban a 
modern vállalkozásvezetés. A résztve-
vők számára a legkeményebb feladat az 
üzleti terv készítése volt. 

A képzés során az oktatók felhívták 
a figyelmet arra a fontos tényre, hogy 
az induló vállalkozóknak már a kezde-
teknél tudatában kell lenniük gazdasá-
gi erőforrásaikkal és képességeikkel ah-

hoz, hogy vállalkozásuk hosszú távú ívét 
sikeresen biztosítsák. A hallgatók egy-
hangú véleményként fogalmazták meg, 
hogy a képzésen hasznos ismeretekkel és 
gyakorlati tanácsokkal gazdagodtak. 

A főtér építése nem kis kellemetlenséget okoz a város közlekedésében, 
gyalogosokat, kerékpárosokat és az autósokat is komoly megpróbálta-
tás elé állítja. A térkövezés látványos munkafolyamatát napról-napra fi-
gyelemmel követte a lakosság, sokan elsétáltak megnézni a térkereszt és 
a díszburkolat kialakítását. Sajnos, a havazás miatt a térkövezést fel kel-
lett függeszteni, a zord idő ellenére csak a köztéri világítást telepítő cég 
munkatársai szorgoskodtak. Úgy tapasztaltuk, hogy a közlekedés okoz-
ta bosszúságon az emberek hamar túltették magukat, és lelkesen várják 
a dísztér elkészültét. Néhány vélemény:
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