
tőjeként Dr. Németh Kálmán polgár-
mester köszönetét fejezte ki a Répcelak-
ra kihelyezett megyei ünnepségért. Kö-
szöntőjében a három Barthodeiszky fi-
vér negyvennyolcas szerepéről szólt, va-
lamint arról, hogy Répcelak nem csak 
honvédtiszteket, hanem Radó Kálmán 
személyében vezetőt is adott a megyé-
nek. Továbbá helyi születésű művészt, 
Engelsz Józsefet, de adtunk ipart is, hisz 
itt gyártják a Medve és Karaván sajtot, 
valamint a szódavizet. A polgármester 
úr végül gratulált a kitüntetetteknek, 
különösen a répcelakiaknak. 

A megyei közgyűlés elnöke, Ko-
vács Ferenc ünnepi beszédében arra 
utalt, hogy az 1848-as márciusi esemé-
nyek csak a mi forradalmunk volt. Hi-
szen a forradalom szó elé nyomuló, be-
lénk sulykolt, vagy megkopott jelzők: 
őszirózsás, ipari-, kulturális stb. más 
nemzeteknél is fellehetők, de nemzet-
teremtő forradalmunk csak nekünk 
volt. Kölcsey „szívlekötésnek” nevezte 
a forradalmat. E szót csak egyszer, ak-
kor is csak önmagának írta le. És e szó 
olyan szabadságot jelent, amely a lélek 
legmélyén vállal közösséget mindazzal, 
ami a hazát jelenti: embertársainkat, a 
múltat, jelent, jövőt. 

Az ünnepi műsort követően elis-
merésben részesültek azok, akik az el-
múlt időszakban a közjó, településeink 
és közösségeink javára eredményesen 
tevékenykedtek, magas szintű szakmai 
munkájukkal szolgálták a megye fejlő-
dését, és példás emberi hozzáállásukkal 
kivívták környezetük megbecsülését. 
Gratulálunk nekik! 

-csé- 

AvAtó, közös ünnep, 
megyei kitüntetések

Nemzeti ünnepünkön került sor az 
Európai Uniós támogatással felújí-
tott Művelődési Otthon és Könyv-
tár avatására. A beruházást Szabó 
József alpolgármester ismertette. A 
Répcelak Városért Program része-
ként korszerűsített intézményben 
új nyílászárók kerültek beépítés-
re, akadálymentesített lett az épü-
let egésze (a tetőtéri szintek megkö-
zelítésére a nagyterem mellől induló 
hidraulikus személylift, másutt lép-
csőlift szolgál, átépítésre kerültek a 
női-férfi mosdók). Megújult a nagy-
terem légtechnikája, átalakultak 
színháztechnikai körülményei (füg-
gönyrendszerű elhatárolás, korszerű 
fényrendszer és hangosítás). Megva-
lósult a házasságkötő és tanácskozó 
terem parketta cseréje. Az épület tel-
jes műszaki átadás-átvételére 2010. 
november 30-án került sor. 

Közel 114 millió forint értékben 
szépült meg az épület. A teljes pro-
jekt sikeréhez nagyban hozzájárult a 
menedzsment részéről a BHF Európa 
Kft., a kivitelező Vasi Tandem Kft., a 
műszaki ellenőrzésért és lebonyolításá-
ért felelős Szövterv Kft. A projekt épí-
tési munkálatai a főtéri rekonstrukció 
befejező szakaszával, várhatóan 2011. 
április 15-ig zárulnak le. 

A március 15-i ünnepség nyitó ese-
ményeként a megújult Művelődési 
Házat átadó Kovács Ferenc, Vas Megye 
Közgyűlésének elnöke, országgyűlési 
képviselő kiemelte, hogy egy ünnep-
nek mindig rangot ad, ha nagy volu-
menű beruházásról lehet számot adni. 
A répcelakiak pedig mertek nagyot ál-
modni, és biztosítani tudták a pályá-
zathoz tartozó önrészt is. Az idén tíz 
éves kisvárost a megyei közgyűlés elis-
merő oklevéllel jutalmazta. 

Vas megye és Répcelak önkormány-
zata együttes ünnepi ülésének beveze-
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grAtulálunk
Répcelak Város Képviselő-testüle-
tének javaslatára Dr. Kiss Julianna 
jegyző „Vas Megye Önkormányza-
ta Szolgálatáért Közigazgatási Tago-
zata”, a Polgármesteri Hivatal dolgo-
zója Gere Csabáné pedig „Vas Megye 
Közgyűlése Elnökének Emlékplakett-
je” kitüntetést kapták.
A szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Könyvtár javaslata alapján Csuka Éva 
könyvtárvezető „Vas Megye Önkor-
mányzata Szolgálatáért Kulturális Ta-
gozata” elismerést kapott. Mindhár-
muknak gratulálunk és köszönjük a 
munkájukat.
A kitüntetéseket Répcelakon a művelő-
dési házban megrendezett március 15-i 
megyei ünnepségen adta át Kovács Fe-
renc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke.

lehet hívni A vendégeket
A hagyományos „Répcelaki Feszti-
vál” az idén június 3–5. között (pén-
tek, szombat, vasárnap) kerül megren-
dezésre. A helyszín ismét a Művelődé-
si Otthon és Könyvtár épülete és kör-
nyéke. Az idén lesz Répce Expo is.

tíz éve város répcelAk
A jubileumot meg kívánjuk ünnepel-
ni. Két prospektus is megjelenik. Az 
egyik a répcelaki látnivalókat mutat-
ja be, mert vannak, illetve lesznek ilye-
nek. A teljesség igénye nélkül: az épülő 
szökőkút, a készülő Luther szobor, az 
Engelsz stáció képei a katolikus temp-
lomban, a helytörténeti múzeum, a 
Tatay emléktábla. A másik kiadvány 
városunk 10 éves fejlődését ismerte-
ti. Jönnek ismert együttesek, énekesek 
is. A hagyományos őszi konferencia is a 
városi címhez kapcsolódik.

elismerés 
A polgármesternek, 
de városunknAk is

A TÖOSZ (Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetsége) az ország 



önkormányzAti 
hírek

legnagyobb önkormányzati érdekvé-
dő szervezete. A 3177 magyarorszá-
gi településből 1625 település a tagja, 
melyből 122 Vas megyei. A megyei ta-
gozat ülésen a répcelaki polgármestert 
választották megyei tagozatvezetőnek. 
A jelenlévő polgármesterek – politikai 
hovatartozásuktól függetlenül – egy-
hangúlag voksoltak.
A megválasztáshoz Kovács Ferenc, a 
Vas Megyei Közgyűlés elnöke levél-
ben gratulált.

társAdAlmi és gAzdAsági 
progrAm

A képviselő-testületeknek megválasz-
tásuk után 6 hónapon belül el kell ké-
szíteni gazdasági és társadalmi prog-
ramjukat. A répcelakit februári ülésén 
fogadta el a testület. 
A 29 oldalas dokumentum bemutat-
ja a jelenlegi helyzetet (infrastruktú-
ra, intézményrendszer, népesség stb.) 
és foglalkozik a négy éves tervezett fel-
adatokkal. Például a munkahelyterem-
tő támogatás 100%-kal emelkedik, de 
50%-kal lesz magasabb a lakáshoz jutá-
si támogatás is a ciklus végére.
A fontosabb fejlesztési elképzelések 
közül néhány:

elkészült A költségvetés
Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 17-én 
tartott ülésén fogadta el a város 2011. évi költségvetését. A bevételi és a kiadási 
főösszeg több, mint 1 milliárd forint.

Néhány fontosabb szám e Ft.
Bevételek:

Intézmények működési bevétele 45195
Iparűzési adó 240000
Építményadó 16000
Gépjárműadó 45000
Önkormányzatok költségvetési támogatása 148656
Támogatási célú bevételek 107226
Pénzmaradvány 310000

kiadások:

Működési kiadások
Körjegyzőség 81426
Bölcsőde és Idősek Klubja 27256
Művelődési Otthon és Könyvtár 46552
Móra Ferenc Általános Iskola 196319
Százszorszép Óvoda 76016
Támogatások, pénzátadások 47978

Fejlesztések:

Répcelak Városért program 170000
Belterületi vízrendezés 73000
Autóbuszváró (Gróf tüzépnél) önrész 9400

céltartalék:

Általános tartalék 21450
Munkahelyteremtésre 5000
Európai Uniós projektek tartalékkerete 24741
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•	 Iskola rekonstrukció
•	Szabadidő park (Népkert) a katoli-

kus templom és a Csánigi utca köz-
ti területen

•	Buszváró a Gróf tüzépnél
•	Mindenki keresztje vagy imaház a 

temetőben
Az anyag hamarosan olvasható lesz tele-
pülésünk honlapján: www.repcelak.hu

Aluljáró, Felüljáró
Még a legrégebbi helyi képviselők, vagy 
önkormányzati dolgozók sem emlékez-
nek arra, hogy egy hónapon belül két 
közmeghallgatás lett volna. Az idén 
februárban megtörtént. A „rendes” éves 
közmeghallgatáson is napirend volt 
Nick kérése, az, hogy Nick és Répcelak 
közötti kerékpáros közlekedés az új 86-
os útnál ne felüljárón keresztül történ-
jen, hanem aluljárón át. 
A téma előadója itt Pálla Péter képvise-
lő úr volt. Utána újabb tények merültek 
fel, és a vélemények is megoszlottak. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy még 
egy közmeghallgatást tart. Ezen már részt 
vett Csorba József nicki polgármester és 
a beruházó (Nemzeti Infrastruktúra Zrt.) 
részéről Wagner Balázs projektvezető. 
A képviselő-testület végül is márci-
us 3-i rendkívüli ülésén úgy döntött, 
hogy nem ellenzi Nick település kéré-
sét, hogy a kerékpáros közlekedés alul-
járóval legyen megoldva, az üzemelte-
tési költségek azonban Nicket terhelik.

építési törmelék
Az építési törmelék (az úgynevezett 
„inert” anyag) elhelyezésére szigorú 
szabályok vonatkoznak. Ilyen anyagot 
Vönöckön, Sárváron kialakított hul-
ladéklerakó fogad. Kisebb mennyi-
ség azonban előzetes egyeztetés után a 
répcelaki szeméttelepen is elhelyezhe-
tő. Ebben a témában illetékes Molnár 
László telefonszáma: 30/298-8620.

lomtAlAnítás
Városunkban a lomtalanítás április 
17-én (szombat) lesz. A hulladékgyűj-
tő edényekbe be nem rakható háztar-
tási hulladék kerül elszállításra, ame-
lyet reggel 6 órára kérünk kirakni. Be-
tondarabokat, építési törmeléket nem 
viszünk el. Gallyakat, fadarabokat kö-
tegelve kell kitenni.

Az Állami Számvevőszék Vas 
Megyei Ellenőrzési Irodá-
jának munkatársai helyszí-
ni vizsgálat keretében 2010. 
október 4. és december 8-a 
között átfogó jelleggel vizs-
gálták Répcelak Város Ön-
kormányzatának gazdálko-
dási rendszerét. 

Az ÁSZ az Önkormányzat gazdál-
kodását a 2005. évben ellenőrizte átfo-
gó jelleggel, melynek során 41 szabály-
szerűségi és 6 célszerűségi javaslatot 
tett. A javaslatok megvalósulása érde-
kében – a felelősök és a határidők meg-
jelölésével – intézkedési tervet fogadott 
el a Képviselő-testület.

A korábbi számvevőszéki ellenőr-
zések megállapításainak, szabályszerű-
ségi és célszerűségi javaslatok megvaló-
sításának utóellenőrzésére került most 
sor, továbbá ezen túlmenően az alábbi 
szempontok alapján vizsgálták az Ön-
kormányzat gazdálkodását:

1. Az Önkormányzat milyen mó-
don biztosította a költségvetési és 
a pénzügyi egyensúlyt a költségve-
tésében és annak teljesítése során, 
valamint változott-e a hiányzó be-
vételi források pótlásában a finan-
szírozási célú pénzügyi műveletek 
jelentősége, hatása;

2. eredményesen készült-e fel a sza-
bályozottság és a szervezettség 
terén az Európai Uniós forrá-
sok igénylésére és felhasználásá-
ra, megvalósította, működtette-e 
a támogatott célkitűzést, továbbá 
biztosította-e az elektronikus köz-
szolgáltatás feltételeit, a gazdálko-
dási adatok közzétételével a gaz-
dálkodás nyilvánosságát;

3. megfelelően kialakította-e és mű-
ködtette-e a belső kontrollokat a 
költségvetés tervezés, a gazdálko-
dás és a zárszámadás készítés, va-
lamint a belső ellenőrzés folya-
matában.

Az ellenőrzött időszak: az 1., 2. 
programpontok tekintetében a 2007-
2009. évek és 2010. I.–III. negyed-
év, a 3. ellenőrzési programpontnál a 
2009. év és 2010. I.–III. negyedév. Az 
önkormányzatok gazdálkodási rend-
szerének 2005. évi átfogó ellenőrzésé-
ről készített jelentésben rögzített javas-
latok megvalósítását, hasznosítását, va-
lamint a 2006–2010 között végzett to-
vábbi ellenőrzések során megfogalma-
zott javaslatok végrehajtása érdekében 
a 2006–2010. I.–III. negyedév közötti 
időszakban tett intézkedések. 

Az Állami Számvevőszék az ellen-
őrzés eredményeként a polgármester 
részére egy célszerűségi, a jegyző részé-
re a jogszabályi előírások maradékta-
lan betartása érdekében 8 szabálysze-
rűségi, valamint a munka színvonalá-
nak javítása érdekében 5 célszerűségi 
javaslatot tett.

A javaslatok alapján elkészült – a 
felelősök és a határidők megjelölésé-
vel – a végrehajtást szolgáló intézkedési 
terv, melyet a Képviselő-testület meg-
tárgyalt, és elfogadott. 

Az ÁSZ jelentés teljes terjedelmé-
ben olvasható Répcelak honlapján.

h t t p : / / w w w. r e p c e l a k . h u /
Gazdalkodasi_adatok/Gazdalkodasi_
adatok4/A_mukodes_torvenyessege_
ellenorzese.html

Répcelak, 2011. március 9.

dr. Kiss Julianna
jegyző

ász vizsgálAt Az 
önkormányzAtnál
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egy jó borozót, Győrben – mivel 7 évig 
ott dolgoztam – én ajánlottam egyet. 
Kónynál mindig meg szoktunk állni, ha 
Budapestről jövünk, és legvégén a Mar-
garéta vendéglő következett. Arra is em-
lékszem, hogy a legtöbb helyen Jenő ba-
rátom fizetett, hármunk közül talán Ő 
örült legjobban a jó hírnek.

Másnap reggel megyek dolgozni, 
leülök az asztalomhoz és látom, hogy 
ott van egy FAX. Előző nap délután 4 
óra körül adták fel a MÁV budapesti 
központjában. A lényege az volt, hogy 
a délelőtt lefolytatott tárgyaláson meg-
beszélteket tekintsük tárgytalannak.

A másik történet: Közvetlenül a 
városi cím elnyerése után intenzí-
vebb tárgyalásokat folytattunk. Végül 
is a MÁV pozitív választ adott. Csak 
egy probléma volt. Mivel nem tudták, 
hogy kifizetődő lesz-e a megállás, egy 
évig a megállással kapcsolatos költsége-
ket nekünk kellett volna fizetni. Nem 
néztem meg az akkori jegyzőkönyvet, 
de úgy napi 10.000 Ft-ra emlékszem. 
Ez egy évben 3 millió 650 Ft lett volna. 
Ezt az összeget nem vállaltuk.

Most viszont a peron újraépítését 3 
millió Ft-tal támogatjuk. A jegyvétel-
lel van egy kis probléma, de informá-
cióim szerint hamarosan kapnak az it-
teniek egy számítógépet, és ez a gond 
is megoldódik. Remélem a jegykiadás 
marad Répcelakon. A Szombathely-
Csorna-Győr szakaszon egyedül csak 
nálunk és Csornán van.

Minden rosszban van valami jó. De 
ez fordítva is igaz. A környéken min-
denki örül a megállásnak. Csak a VO-
LÁN nem, mert eddig InterCity vo-
nat nem állt meg Répcelakon, IC busz 
azonban igen. Ennek az utasforgalma 
úgy hallom, lényegesen csökkent.

 Azért jó dolog, hogy Répcelak után 
a busz csak Budapesten áll meg. Remé-
lem még nagyon sokáig.

Dr. Németh Kálmán
polgármester

A polgármester naplójából:

sAvAriA intercity vonAt érkezik
A címben közölt mondat minden nap többször is elhangzik. Nemcsak Szom-
bathelyen, Csornán, Győrben, Tatabányán, hanem tavaly decembertől Rép-
celakon is. Hirtelen azt is akartam írni, hogy ez a mondat hallható a komáro-
mi és az almásfüzitői vasútállomáson, de ott az IC vonatok nem állnak meg, 
ahogy Beleden sem. Ezt a csatát a két település közül Répcelak nyerte.

A cím pontos, de ha nagyon iga-
zak akarunk lenni ez 2009. december 
előtt is igaz volt. Akkor is érkeztek IC 
vonatok, de ahogy megérkeztek, meg-
állás nélkül át is száguldottak a répce-
laki vasútállomáson. Tehát fontos az, 
hogy érkezik, megáll és indul. Össze-
sen 6 vonatpár. 

Mi, a város vezetői már tavaly má-
jusban sejtettük, hogy jó irányban ha-
ladnak azok az erőfeszítések, amelye-
ket tettünk az ügy érdekében. Szep-
temberben már majdnem biztos vol-
tam benne, százszázalékos pedig akkor 
lettem, amikor az illetékes miniszter 
aláírta a papírokat. Köszönet a minisz-
ternek, de még inkább azoknak a dön-
tés-előkészítőknek, akikkel tárgyal-
tunk. Ezeket a tárgyalásokat körülbe-
lül 15 éve folytattuk. Sok erőfeszítés, 
lobbizás, rengeteg kudarc és másfél év-
tized után sikerült.

Ha a munkám során nagy siker 
ért, mindig egy Illyés Gyula vers jutott 
eszembe. Mindig el is olvastam ezt a 
verset. Kívülről nem tudom, mert any-
nyi sikert nem értem el (meg nehezen 
is tanulok verseket). 

Persze, ha kudarcok után olvasnék 
el egy verset, azt sem tanultam volna 
meg fejből. Az okok az előbbiekhez 
hasonlók.

Gimnazista korom óta szeretem ol-
vasni Illyés Gyula verseit, drámáit, ta-
nulmányait. A különös odafigyelés le-
gelőszőr nem a munkásságának szólt, 
hanem annak, hogy 1902 novembe-
rében született, abban az évben és hó-
napban, mint édesapám. Ezért kezd-
tem olvasni. Később meg azért, mert 
nagyon megszerettem.

A vers címe:
A Vízfakasztó ünneplése

Az általam legkedveltebb részlet:
Fölszáll – kezében sár, arcán mosoly – 
 a kútásó a föld alól.
Kiáltás. Füttyök. Ez, az odafut.
Készül hetedik hete ez a kút.
Megvan! Elérte! Valami csoda 
megestét látni fut a nép oda.
Kötik a vödröt s – fejedelmi kép –
a kútásó a vödörből kilép.

A „vízfakasztó” szó Illyés Gyula 
zseniális nyelvi leleménye. Az embe-
rek kútásónak mondták. Mintha gyer-
mekkoromból emlékeznék is ilyen em-
berekre. Igaz, a mi kerti kutunkat úgy 
emlékszem, édesapám és Buti Jóska bá-
tyám ásta.

Tehát a vers arról szól, hogy valaki 
sokat dolgozik, fáradozik és végre eléri 
célját. Ezért kedvelem, és semmikép-
pen nem azért, mert „vízfakasztónak” 
képzelem magam.

Az IC vonatok megállása érdeké-
ben tett erőfeszítéseimből sok történe-
tet tudnék elbeszélni. Most kettőt osz-
tok meg Önökkel.

Talán 1999-ben, vagy 2000-ben el-
jutottunk a MÁV második, vagy harma-
dik legbefolyásosabb emberéhez. A ta-
lálkozót egy vámoscsaládi vasutas csa-
lád Pestre, magas beosztásba került le-
származottja hozta létre. Varga Jenő al-
polgármesterrel és Szabó József képvise-
lővel mentünk fel Budapestre. A megbe-
szélésen a „nagy” ember megígérte, hogy 
meg fognak állni az InterCity vona-
tok Répcelakon. Ezt azonnal megünne-
peltük. Budapesten Szabó Jóska tudott 
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Az egészséges életmód alapjainak 
megszilárdítása óvodánkban is 
több szinten valósul, meg mind 
a csoportok, mind az intézmény 
életének tekintetében

Fontos feladatunknak tartjuk a 
gyermekek testi és lelki szükségleteinek 
kielégítését, az egészséges életvitel igé-
nyének kialakítását, a gyermekek testi 
fejlődésének elősegítését, a testápolás, 
a mozgás, a táplálkozás és az egészség-
megőrzés szokásainak alakítását.

Ezeket a folyamatokat a csoportok 
napirendjükbe építik. A folyamatos 
napirend rugalmasságánál fogva pozi-
tívan hat a gyermekek testi, lelki har-
móniájának alakulására. 

Az egészséges fejlődés alappillére a 
testi, lelki egyensúly, amelyet a nyu-
godt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes 
légkör biztosít. A lelki egészségvédel-
met szolgálja az óvodai tevékenységek 
szabadjáték- tapasztalatszerzés – pihe-
nés stb.) megfelelő aránya. 

A mozgás megszerettetését, a minden-
napokba való beépülését, természetessé 
válását segíti a napi tevékenységek sorába 
beillesztett testnevelés. A szabad levegőn 
való tartózkodás során a spontán mozgás 
mellett élményt nyújtanak a mozgásos já-
tékok, a rövidebb és hosszabb kirándulá-
sok. A testnevelési foglalkozásokat válto-
zatos eszközökkel, játékokkal és felada-
tokkal tesszük színesebbé, ugyanakkor 
ezekkel biztosítjuk a mozgáskultúra élet-
kornak megfelelő fejlesztését. 

A gyerekek egészségének megóvá-
sát, a betegségek megelőzését, az el-
lenálló képességük, immunrendszerük 
erősítését segíti az elsősorban preven-
ciós célokkal kialakított sószoba napi 
rendszerességű használata. 

A csoportjainkban havonta egy na-
pot kiemelten az egészségmegőrzés téma 
köré szervezünk. A programok között 
szerepel mozgás, relaxálás, különbö-
ző stílusú zenei élményekhez juttatás, 
amely lelki életüket gazdagítja. Az újsze-

rű ételek együtt készítésének öröme, va-
rázsereje, reményeink szerint az új iránti 
nyitottságukat segíti. Ezek mellett helyet 
kap a személyi, testi, környezeti higiéni-
ára való figyelemfelhívás is.

Az egészséges életmódra nevelés 
fontos részét képezi az egészséges táp-
lálkozás, amely magába foglalja a meg-
felelő alapanyagokból készített változa-
tos ételeket, nyers zöldség és gyümölcs 
napi fogyasztását, a megfelelő mennyi-
ségű folyadék bevitelt. 

Intézményi szinten a legnagyobb 
kihívást az jelenti számunkra, hogy a 
megállapított mindenkori gyermek-
élelmezési normából, az élelmiszer 
nyersanyag-felhasználási előírások be-
tartása mellett a legmagasabb tápérté-
kű, legegészségesebb ételeket tudjuk el-
készíteni. Feladatunk az adott határok 
keretein belül a tápanyagok sokféle fel-
használhatóságának keresése, újfajta re-
ceptek beépítése, egészségesebb elkészí-
tési módok preferálása.

Az óvodának modell szerepet is be 
kell töltenie. Erre a kihívásra reagálva 
invitáljuk a szülőket, a város lakosságát, 
a kollégákat különböző témájú előadá-
sokra. Olyan előadókat kérünk fel, akik 
speciális szaktudásukkal segítik az adott 
témában való ismeretgazdagodásunkat. 
A közelmúltban vendégeink voltak: Dr. 
Petz Zsuzsanna tüdőgyógyász főorvos; 
Dr. Vekerdy Tamás pszichológus; Ko-
vács Erika az Oktatási Minisztérium fő-
tanácsosa; és a Nyugat Magyarországi 
Egyetem számos munkatársa.

A legutóbbi előadásunkon Dr. Bor-
csányi – Andics Mónika tisztiorvos és 
Bedi Zsoltné az ÁNTSZ munkatársá-
nak prezentációját láthattuk, „Téli zöld-
ségek, immunerősítő ételek. Influenza. 
Kérdések és válaszok„ címmel a Répce-
lakon meghirdetett Zöld Napok keretén 
belül. Az előadás ideje alatt hasznosan 
töltöttük az időt a szülőkkel érkező gye-
rekekkel. Gyümölcslevet készítettünk és 
ittunk nagy-nagy lelkesedéssel. 

Az előadók által ajánlott alapanya-
gok felhasználásával összeállított fi-
nomságokat meg is kóstolhatták a 

Az egészséges életmód 
kiAlAkításA óvodánkBAn

RÉPATORTA

Hozzávalók:
10 dkg margarin 
4 dl reszelt sárgarépa
2 dl méz
½ dl narancslé
2 db tojás
½ dl mazsola
½ dl finomra kockázott aszalt szilva
4 dl liszt
2 tk. sütőpor
1 tk. szódabikarbóna
Ízlés szerint fahéj, gyömbér, vaníliaaroma.

Így készítjük:
Óvatosan adjuk a mézet a habosra vert 
margarinhoz, majd egyenként a tojáso-
kat jól felverve. Külön edényben kever-
jük össze a narancslét, vaníliát, sárgaré-
pát és a gyümölcsöket. A száraz hozzá-
valókat is külön keverjük össze. A száraz 
anyagokkal kezdve és befejezve, felváltva 
keverjük őket a krémhez. Minden hoz-
záadás után jól keverjük össze. Öntsük a 
masszát kb. 20×30×5 cm-es kikent tepsi-
be (tortasütőbe). Helyezzük 170 °C elő-
melegített sütőbe. Süssük 35–40 percig 
(légkeveréses sütőben 25–30 perc)

résztvevők. Az elkészítési módnál és a 
tálalásnál igyekeztünk olyan ötleteket 
adni, amelyek vonzóbbá teszik a re-
formételeket a gyerekek számára.

A kínálatban szerepelt: almasaláta; 
mézes-citromos sárgarépa krém; bors-
mentás citromfű tea; „nagymama kert-
je” gyümölcstea; zöldfalatok; sajtfalat-
kák. A délután kedvence a mézes-ma-
zsolás répatorta volt.

Kiemelkedően fontosnak tartjuk a 
jóízű, egészséges étkezéshez az esztéti-
kus terítést, étvágygerjesztő tálalást. 

Óvodánk konyháján régi törekvé-
sünk a korszerű, egészséges ételek kíná-
lása gyermekeinknek, és nyitottak va-
gyunk az újdonságokra. 

– ovi –
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A répcelaki Móra iskola e projekt-
ben érintett pedagógusai, Bárdosi 
Katalin, Enginé Kozonits Má-
ria, Némethné Horváth Krisztina, 
Szabadosné Molnár Melinda min-
dent megtesznek azért, hogy a cím-
ben megfogalmazott állítás a napi 
munkában bizonyítást nyerjen. 

A pályázati kiírásnak megfelelően 
történt a nyolcvan tanulói és négy ta-
nári laptop, valamint a működtetésük-
höz szükséges tároló és a töltőegységek, 

router, WiFi-k, digitális tananyagok és 
teremfelügyeleti szoftverek beszerzése. 

A hordozható tanulói netbookokat a 
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészetoktatási Intézményben a pá-
lyázat szerint 4 tanulócsoportban: 5.a, 5.b, 
6.a és 6.b két kompetenciaterület (mate-
matika – logika, szövegértés – szövegalko-
tás) kiemelt fejlesztésére használjuk. 

Az új oktatási módszer bevezeté-
sét a pályázatban vállalt területeken kí-
vül természetesen más tantárgyakból 
is tervezi az iskola. (pl.: informatika, 
idegennyelv), és nemcsak a kiválasztott 
osztályok diákjai tanulhatnak, gyako-
rolhatnak ezekkel az ügyes kis gépek-
kel, hanem az iskola vezetőinek szán-
déka szerint minden diák leülhet eléjük 
havonta legalább egy-két órában. 

A gépek segítségével új távlatok 
nyílnak az oktatásban és a diákok fej-
lődésében. A laptopokat kiválóan le-
het alkalmazni különböző tárgyak 
szemléltetőeszközeként. Számos olyan 
alkalommal is előveszik a gyerekek, 
amikor maguknak kell feladatokat 
megoldaniuk. Elősegítik a hatékony 
önálló tanulás képességének fejleszté-
sét. Segítségükkel újszerű, folyamatos 
az elektronikus mérés-értékelés. A ta-
nítók és a tanárok minden diák egyé-
ni fejlődését egzaktan és rendszeresen 
tudják nyomon követni. A pedagógu-
sok ennek a funkciónak a használatá-
val egy lépést tesznek digitális napló, a 
digitális oktatási adminisztráció alkal-
mazása irányában. 

A tanulói laptopok alkalmazásával 
szervezett munkaformákkal, a te rem fe-
lü gye le ti szoftver használatával kapcsolat-
ban képzéseken vettek részt a pedagógu-
sok és az intézményvezetés. A felkészítést 
követő lelkiismeretes pedagógiai munka 
azt bizonyítja, hogy korszerű eszközök-
kel nemcsak a tanulás, hanem a tanítás 
is öröm.

Szoporyné Szabó Piroska
igazgató

közlemény A  
korszerû eszközökkel 
öröm A tAnulás is (tiop 
– 1.1.1/09/1-2010-0031) c. 
pályázAt megvAlósulásáról

Ezzel a dallal kezdtük az Alapítvá-
nyi Estet. Szinte mindenki úgy érez-
te, hogy ez valóban különös nap volt, 
bár néhány héttel ezelőtt nagyon ke-
vés kedvünk volt a sok próbához. Vé-
gül majdnem 30 műsorszám jött ösz-
sze. Volt ebben mindenkinek a kedvére 
való: tréfás jelenetek üzenetrögzítőről, 
iskolánk életéről, iskolabüféről, bank-
kártyáról… A nagyérdemű láthatott 
sokféle táncot, hallhatta a walesi bár-
dokat angolul, megtudhatták, mit ta-
nultunk anyukánktól, hogy hangzik 
egyes foglalkozások neve manapság.

Az nagyon jó érzés, hogy a végére ösz-
szekovácsolódott a két osztály. A próbá-
kon sokat nevettünk, egyre szívesebben 
jöttünk. A hetedikeseknek azt üzenjük, ne 
hagyják ki, készüljenek gőzerővel! Keres-
senek ők is sok jó ötletet! Az internetről 
is bőven lehet ideillőt letölteni. Néhányat 
úgy tanultunk be, hogy sokszor megnéz-
tük a számítógépen. Jó osztályközösség-
ben még könnyebb lesz felkészülni. Az 
ellentéteket már az elején félre kell tenni. 
Nagyon jó, hogy néhányan igazán jó öt-
leteket hoztak. A legjobban szerintünk a 
Faces of Disco tetszett a felnőtteknek is és 
a gyerekeknek is. A tanárok fényképével a 
fejükön táncolt egy osztálynyi gyerek. 

Sokan hozzájárultak tárgyak, aján-
dékok felajánlásával, pénzzel az alapít-
ványhoz. Ezért hálásak vagyunk. Szeret-
nénk megköszönni osztályfőnökeink-
nek, Bárdosi Katalin és Nagyné Herczeg 
Judit tanárnőknek, hogy követeltek tő-
lünk és segítettek. Nagyon jó a siker íze. 
Ez a nap igazán a mi napunk volt.

Jó lenne több ilyet átélni, és akkor biz-
tosan valóra válna az a bölcsesség, ami az 
ünnepi beszédben elhangzott: Az ért el si-
kert, aki jól élt, gyakran nevetett és sokat 
szeretett; aki élvezte a jó emberek bizalmát 
és szeretetét; aki kitöltötte a helyét és bevé-
gezte a feladatát; aki jobb világot hagyott 
maga után, mint amilyent talált…

8.a és 8.b tanulói

mA vAn 
A te nApod
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2. Az alapítvány célszerinti tevé-
kenységére vonatkozó beszámoló

Az Egészséges Gyermekeinkért 
Alapítvány célja, hogy ösztönözze az 
embereket, azok csoportjait, közös-
ségeit, a jogi és nem jogi személyeket 
a répcelaki általános iskolában tanuló 
gyermekek testi és lelki egészségének 
megőrzésére, támogassa az ezzel össze-
függő kezdeményezéseket.

2.1 A költségvetési támogatás fel-
használása.

Alapítványunk célszerinti tevékeny-
ségei közül a kuratórium 2010-ben az 
egészségmegőrzés témára helyezte a 
hangsúlyt, ezért a gyerekek sport antro-
pológiai mérését 201600 Ft-al, míg az 
udvari sporteszközök felújítását – ami 

a diákok szabadidejének hasznos és 
egészséges eltöltését segíti – 239375 Ft-
al támogattuk. Az osztálytermekben az 
1–2. évfolyamon új székek és tanulói 
asztalok beszerzésével segítettük a kis-
iskolások életkori sajátosságaihoz igazo-
dó felszerelés beszerzését 534950 Ft-al. 
Megörvendeztettük a napközis csopor-
tok diákjait a 69690 Ft összegben be-
szerzett szabadidős és fejlesztő játékok 
vásárlásával. Az oktatás, nevelés, képes-
ségfejlesztés célterületre eszmei és anya-
gi támogatást adtunk, 64900 Ft érték-
ben a hangverseny bérletek megvásár-
lásával. Így alapítványunk a 2009. évi 
SZJA támogatást (335486 Ft értékben) 
a tanulók egészséges életre való nevelé-
sére fordította. 

2.2 Az Egészséges Gyermekein-
kért Alapítvány ingó vagyonnal, in-
gatlannal nem rendelkezik. 

Központi költségvetési szervtől, el-
különített állami pénzalapból, települési 
önkormányzatok társulásától, kisebbsé-
gi települési önkormányzattól, egészség-
biztosítási önkormányzattól és mindezek 
szerveitől nem kapott támogatást. 

Alapítványunk Répcelak Város 
Önkormányzatától kapott 160000 Ft, 
azaz százhatvanezer Ft támogatást, me-
lyet a napközis tanulók részére fejlesztő 
játékok beszerzésére és az udvari ping-
pong asztalok felújítására fordította és 
hangversenybérlet vásárlásával támo-
gattuk a diákokat.

2.3 A kuratórium tagjai az alapí-
tó okirat szerint díjazás nélkül látják el 
feladatukat.

3. Az Egészséges Gyermekeinkért 
Alapítvány működéséről és a kuratóri-
um tevékenységéről szóló beszámoló.

Mint minden évben, így 2010-ben 
elkészítettük alapítványunk közhasz-
núsági beszámolóját, melyet elfogadása 
után ismertettünk a szülőkkel is. Közzé-
tettük újságokban, a helyi tv-ben. Szülői 
körlevelekben és a helyi tv-ben kértük a 
lakosságot támogassák alapítványunkat 
adójuk 1 %-val. A szeptemberi szülői ér-
tekezleteken megköszöntük a támoga-
tást. Alapítványunk céljainak megvaló-
sulása érdekében sok ember közös össze-
fogással tevékenykedett. 

Alapítványunk kuratóriuma kö-
szönetét fejezi ki támogatóinak, 
mindenkinek, aki munkájával, anya-
gi támogatásával segítette céljaink 
megvalósítását.

Répcelak, 2011. február 8.

Verasztó János
kuratóriumi elnök

egészséges 
gyermekeinkért AlApítvány

i. számviteli beszámoló

Az alapítvány 2009.december 31-i záró egyenlege: 829914 Ft
Bevételek összesen 2010-ben: 518990 Ft
Kiadások összesen 2010-ben: 1126732 Ft
Záró egyenleg 2010. december 31-én: 222172 Ft

Bevételek megoszlása:

Répcelak Város Önkormányzatának támogatása: 160000 Ft
APEH SZJA 1%-ának jóváírása: 324438 Ft
Vállalkozás és magánszemély adománya 32000 Ft
Kamatjóváírás: 2552 Ft
Összesen: 518990 Ft

kiadások:

Kiértékelési díjak, számlavezetés 3217 Ft
Támogatás – napközibe  játékok 69690 Ft
Támogatás iskola felé udvari sporteszközök felújítása 239375 Ft
Támogatás-tanulói asztalok, székek beszerzése 534950 Ft
Hangverseny bérlet iskolánk tanulói részére 64900 Ft
Sportantropológiai mérés támogatása 201600 Ft
Társasági adó 13000 Ft
Összesen: 1126732Ft
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Répcelak, József A. u. 32. • Adószáma:18885259-1-18

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről.
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A Nyugdíjas Énekkar működésé-
ről kérdeztük az együttes művé-
szeti vezetőjét, Varga Henriettát.

Jól tudom, hogy az együttes már 16 
éve alakult?

Igen, 1995 óta énekelnek együtt. 
Horváth Endre bácsi karolta fel az ötle-
tet, hogy alakítsanak egy nótakört, kez-
detben még csak a saját maguk szórakoz-
tatására. Endre bácsi lelkesedése és hosz-
szú citera oktatói múltja kovácsolta a 
csoportot népzenei együttessé. Új és új 
népdalcsokrokat sajátítottak el, kezdet-
ben a településünk rendezvényein sze-
repeltek, majd részt vettek a kistérsé-
günk és régiónk rangos népzenei bemu-
tatóin. Szép sikert értek el Körmenden, 
a Békeffy Antal emlékversenyen, ahol 
kiváló minősítést és különdíjat kaptak. 
Vasváron a Vass Lajos Népzenei Feszti-
válon ezüst minősítést értek el, és ezen 
kívül is számos elismerés tulajdonosai.

Endre bácsi visszavonulása törést 
okozott az Együttes életében….

Horváth Endre bácsi, akitől a nép-
zene szeretetét és tiszteletét kaptuk, saj-
nos 2007 nyarán – betegsége miatt – 
visszavonult. Valamennyi répcelaki ci-
terás az Ő növendéke volt, tőle sajátí-
tottuk el a pengetés összes fortélyát. Ő 
volt számunkra a mérce, az igazi for-
rás. Folyamatosan kereste és gyűjtötte 
énekkarunk számára az autentikus vasi 
népdalokat és a zenei aláfestéseket.

Horváth Endre bácsi visszavonulás-
kor megijedtünk, hogy az oly népszerű 
énekkar gazda és vezető nélkül marad. 
Azután az Együttes tagjai kitörő öröm-
mel újságolták, hogy jön „ a Heni”!

Végtelenül megtisztelő volt szá-
momra, amikor az Együttes tagjai fel-
kerestek és felkértek a kórus vezetésé-
re. Szívesen jöttem és jövök ma is, még 
ha sokszor nagyon nehéz egyeztetnem 
a gyermeknevelés és az együttes elvárá-
sai között.

Mik azok az értékek, amelyek megha-
tározóak kórusvezetői szerepedben?

A népzene világa nagyon ízes és 
sokszínű, mindenki találhat ben-
ne kedvére valót. Messze nyúló gyö-
kerek, hagyományok jellemzik, ame-
lyekből igyekszünk válogatni, csokor-
ba szedni a legszebbeket. A mai em-
bereket nem lehet egyszerűen „csak” 
népzenével becsábítani az utcáról, 
ehhez családi indíttatás is kell. Kell, 
hogy otthon hallja a dalt, szülői pél-
dán keresztül tükrözze a népdal és 
népzene szeretetét. Úgy hiszem, a leg-
fontosabb az a kincs, amit otthonról 
hozunk magunkkal. Hagyományaink 
őrzésében a mi énekkarunk nagyszü-
lői élen járnak.

Fellépéseitekkor segítőitek is vannak.
Örömmel mondhatom, hogy End-

re bácsi tanítványai részt vállalnak fel-
lépéseinkben, tovább visszük a szel-
lemiséget, amit kaptunk, és amiért 
őszintén hálásak vagyunk. Az ének-
kar tagjai végtelenül nyitottak és fo-
gékonyak az új dalokra, motívumokra 
– csodás élmény a közös munka, a kö-
zös nótaszó. Őszintén remélem, hogy 
a dalainkból áradó szeretet hozzájárul 
hagyományaink méltó megőrzéséhez, 
ápolásához és átörökítéséhez. Küldeté-
sünket Babits Mihály egy versrészleté-
vel tudom szemléltetni:

„Mindenik embernek a szívében dal van,
És a saját lelkét hallja minden dalban,
És akinek szép, a szívében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek.” 

nyugdíjas klub

A Répcelak története c. könyvből tud-
juk, hogy a klub 1983 óta tényező te-
lepülésünk életében. És, hogy miért 
is mondjuk ezt? Mert a klub tagjai-
nak munkája Répcelak szinte minden 
pontján fellelhető és tapasztalható. Az 

mi újság önöknél?
nyugdíjas énekkar, nyugdíjas klub

aktív közösségi tevékenységen túl szá-
míthatunk rájuk a karácsonyi sütemé-
nyek elkészítéstől a kiállítások terem-
őri feladatain át a közélet valamennyi 
területén.

A Klub rendezvényeire a sokszí-
nűség jellemző. Programjaikban sze-
repel kertészeti témájú és az egészsé-
ges táplálkozást népszerűsítő előadás, 
történelmi és vallási témák elemzése. 
Visszatérő, kedvenc előadó Szomjú 
Tamás celldömölki tanár, aki világ-
járó utazásairól tart élménybeszámo-

lót. Természetesen a programok sorá-
ban helyet kap a szórakozás is: far-
sang, szomszédolás a baráti nyugdíjas 
kluboknál, szalonnasütés és persze az 
évenkénti két kirándulás. 

A Nyugdíjas Klub 2011. évi prog-
ramjaiból két újdonságot ajánlunk. 
Idős korban gyakori probléma az esé-
sek következményeként a csonttö-
rés. Dr. Bogdán Olivér négy danos 
karatemester segítségével a klub tag-
jai megtanulhatják, hogyan kell az 
esést tompítani, a tompítással megtör-
ni az esés lendületét és erejét. Abban 
bízunk, hogy csökkenthetjük a követ-
kezmények súlyát. Ősszel induló „Így 
főzzük mi!” című foglalkozásunkat 
nemcsak fiatal háziasszonyoknak, ha-
nem a gasztronómia szerelmeseinek is 
ajánljuk. Megtanítjuk a fánk és a rétes-
sütés fortélyait, főzünk búzagáncát, és 
sok más régi, ízletes ételt.

A Klub foglalkozásai nyitottak, a 
Répce TV képújságában a kéthetente 
zajló programokat olvashatják. Öröm-
mel várunk mindenkit, ha érdeklő-
désükre számot tartó rendezvényünk 
van! És nem utolsósorban: nagyon jó 
a társaság!

- sze-
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              2011. június 3–4–5.
Előzetes programjainkból
Június 3. (péntek)

Főtér-átadó ünnepség 
20.30 Holdviola együttes  
21.30 Lézer-show
Főtéri vigalom a Spontán együttessel

Június 4. (szombat)

XI. Laki Kalinkó
10 órától gyermekprogramok – bábszínház, 

játszóház, népi kismesterségek bemutatói
14 órától: néptánc együttesek bemutatói
Közben: 10 éves városok zászlóinak 

felvonulása és bemutatása

Június 5. (vasárnap)

9.00 Főzőverseny – az eredményhirdetés 
előtt kb. 12 órakor Bódy Guszti  
és a Feketeszemek

15.00 REST
16.00 Három szabólegények – a Mesebolt 

Bábszínház előadása
17.00 MP3 együttes – Máthé Péter emlékműsor
18.00 Gálaműsor ismert musicalekből 

(Feke Pál, Janza Kata, Egyházi Géza)

A Répcelaki  
Szabadegyetem  
előadásai
03.23 | Tóth Csaba festőművész, főiskolai docens 
NYME: Száz év impresszionizmus Vas 
megyében

04.27 | Borsodi Zsuzsa grafológus tanár:
Személyiség az írás tükrében

05.25 | Tóth Endre muzeológus:
Keresztény leletek a répcelaki várdombról

06.15 | Orbán Róbert:
Répcelak a Szent Márton  
európai útvonalban

Megnyílt az egyenlő 
bánásmód hatóság 
ügyfélszolgálata!
Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha 
helyzete, valamely tulajdonsága vagy jellemzője 
miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), 
mint amelyben más, Önnel összehasonlítható 
helyzetben levő személy vagy csoport?
Munkatársunk – dr. Jójárt Ágnes; 2011. április 
20. napján (szerda) 9-13 óráig – Sárvár és Kis-
térsége Többcélú Kistérségi Társulás irodájában 
(9600 Sárvár, Hunyadi u. 54.) megválaszolja kér-
déseit, kíváncsi tapasztalataira, valamint tájékoz-
tatja arról, hogy jogsértés esetén milyen lehetősé-
gei vannak a jogérvényesítésre.

NINCS EGYEDÜL!
TÁMOP -5-5-5/08/1 -2008-0001
A diszkrimináció elleni küzdelem  
– a társadalmi szemléletformálás 

és a hatósági munka erősítése

A Répce Galéria kiállításai
03.16 | Borbély Lajos festőművész (Pápa)

04.13 | Balla Demeter Kossuth-díjas 
fotóművész (Budapest)

05.11 | Budai Tibor grafikusművész 
(Budapest)
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A Vas Népe, a Répce TV, a Répcelaki 
Hírmondó két legutóbbi száma több 
alkalommal tudósított a könyvtár 
első Európai Uniós, egyben első kon-
zorciumos pályázati támogatásáról, 
– TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-0031 
„Tudásdepó-Expressz” – mely során a 
Művelődési Otthon és Könyvtár ösz-
szesen 5 129 e Ft értékű vissza nem té-
rítendő támogatást nyert. Ám az eddi-
gi hírek az olvasásnépszerűsítő prog-
ramok közül -bármennyire is nagysza-
bású rendezvények voltak- „csupán” a 
Tatay Sándor születésének 100. évfor-
dulója kapcsán megvalósított vetélke-
dőről, illetve a Tatay 100, emlékkon-
ferenciáról tudósítottak. A pályázat 
azonban ennél jóval szélesebb körű 
tartalmat és összefogást takar. 

Az olvasásnépszerűsítő programok kö-
zött 2010-ben megvalósításra kerültek 
még a Szamárfülek, illetve a Lapozgató –
iskolai kötelező és ajánlott olvasmányokat 
feldolgozó- programsorozatok. Az idén 
pedig az iskolával együttműködő partner-
ként fogunk közreműködni a Móra-hét; 
a Vas megyei könyvtárakkal közösen pe-
dig a megyénk egészére kiterjedő, a kon-
zorciumvezető Berzsenyi Könyvtár által 
indított Könyvhódító nevű irodalmi játék 
megvalósításában. Ez utóbbi meghirdeté-
se hamarosan várható, feladatunk a játék-
ra ajánlott könyvek közül a legjobb kivá-
lasztására csapat/ok szervezése, munkájuk 
egész évbeni segítése. 

A projekt lényeges tartalmi eleme 
az akadálymentesített könyvtári/intéz-
ményi portál megvalósítása, széleskörű 
web-alapú szolgáltatások kialakításá-
val párhuzamosan. A portál www.mok.
repcelak.hu cím alatt található, ahol a 
távoli elérésű tartalmak körét folyama-
tosan bővítjük. 

Megújult az online könyvtár tartal-
ma, szerkezeti felépítése. Könyvet virtu-
álisan kivinni persze nem lehet, de ez év 
januárjától hangulatjelekkel egymásnak 
ajánlani; az elolvasandók körét virtuá-

lis polcra tevéssel bővíteni; a könyvtá-
rosnak beszerzésre javaslatot tenni stb. 
lehetséges. A web-alapú szolgáltatások 
teljesen új fejezete a könyvtár fotógyűj-
teményének –index kép és tartalom-
leírás- közzététele Fotó kereső címszó 
alatt. A fotók számítógépre vitele fo-
lyamatosan történik, eddig több mint 
900 db került fel az internetre. A web-
alapú tartalmak körét bővíti a honlap 
Okostojás menüpontja is, ahol több té-
makörben 13+1-es totókat tölthet ki a 
Répcelakról többet tudni vágyó virtuá-
lis látogató. A témakörök bővítése is fo-
lyamatosan történik. 

A virtuális könyvtári szerepkör a 
konzorciumvezető Berzsenyi Dáni-
el Könyvtár és a megye együttműkö-
dő könyvtárai részvételével a közös 
Vasi Könyvtári Portál megvalósulásá-
val fog kiteljesedni. A tesztelési fázisok 
még folynak. Ha végleg elkészül majd, 
az intézményi honlap része lesz az egy-
séges arculatú közös könyvtári felület. 
Itt aktuális információkat találhatunk 
a Vas megyében működő könyvtárak-
ról, a gyűjteményekben őrzött tudásva-
gyonról, és az egyes dokumentumokra 
vonatkozó elérhetőségekről. Könyvtár-
kezelői rendszerünk már most alkalmas 
elektronikus dokumentumok továbbí-
tására, a Vasi Könyvtári Portál megvaló-
sulásával azonban az otthonról történő 
könyvtárközi kölcsönzés kezdeménye-
zésének lehetősége is adott lesz.

A pályázat saját, répcelaki projekt-
részének megírásakor próbáltuk a he-
lyi sajátosságokat is belecsempészni. 

tájékoztAtó A könyvtári 
európAi uniós pályázAt 
elôrehAlAdásáról

A projekt kínálta eszközbeszerzési le-
hetőségek közé így kerültek az olvasást 
népszerűsítő programok megvalósítá-
sához -az általunk is használt tanács-
kozó terembe- a tárgyalóasztalok, az 
Ifjúsági Klubba az asztalok és székek 
több mint 1,3 millió forint értékben. 
Végül az olvasásnépszerűsítő program-
sorozatnak így váltak részeivé a Répce-
lakhoz is kötődő Tatay Sándor író ne-
vével jelzett rendezvények. 

A könyvtár szakmai munkáját az 
uniós pályázat a maga sokoldalúságával, 
a tervezett és megvalósított tevékeny-
ségek sokaságával örömünkre jelentős 
mértékben befolyásolta. A 2011-ben 
megvalósításra váró feladatok pedig re-
ményeink szerint az Önök számára is 
kellemes élményeket, meglepetéseket és 
sok örömet fognak még okozni. 

Csuka Éva
könyvtárvezető

DVD sikerlista 
a városi könyvtárban

1. Sherlock Holmes
2. Egek ura
3. Szellemíró
4. Szélhámos fivérek
5. Színes fátyol
6. Terrorbolygó
7. Utolsó óra
8. Éli könyve
9. 1408

10. Alice Csodaországban

könyvsikerlista 
a városi könyvtárban

1. Leslie L. Lawrence: Fekete 
özvegy

2. Andrews, Virginia: Vadvirágok
3. Mcnaught, Judith: Édenkert
4. Price, Katie: Angel
5. Gilbert, Elizabeth: Eat, Pray, 

Love
6. Meyer, Stephenie: 

Hajnalhasadás
7. Cornwell, Patricia: Halál 

nyomában
8. Hassel, Sven: Monte Cassino
9. Ketchum, Jack: Szomszéd lány

10. Pilcher, Rosamunde: 
Tengerparti románc
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A természetes gyógymódok alkalmazásá-
nak újbóli fénykorában mind több különle-
ges gyógyhatású növény neve terjed el köz-
tudatban. Egyre-másra forgalomba hozzák 
a belőlük készült gyógyhatású készítménye-
ket, és némelyek palántáját is forgalmazzák 
házikerti termesztésre. Mint látni fogjuk, van 
közöttük olyan is, amelyik már évszázadok 
óta kertjeinkben él, csak épp gyógyító hatá-
sáról nem volt tudomásunk.

sztívia
Leginkább az alacsony szénhidráttartalmú 

diéták kapcsán találkozhatunk gyakran a sztívia 
vagy édesbokor (Stevia rebundiana), mint ter-
mészetes eredetű cukorpótló nevével. Őshazájá-
ban, Dél-Amerikában az indiánok a keserű teá-
kat ízesítették vele, levelét sebgyógyításra hasz-
nálták. A modernkori kutatások szerint a nö-
vény hatóanyagai kedvezően hatnak a hasnyál 
és a máj működésére, gyulladáscsökkentőek, 
emésztést segítő, emellett C-vitaminban és cink-
ben gazdagok. A sztívia segít a szervezet vércu-
kor-szintjének beszabályozásában. Rendszeres 
fogyasztása segíti a hasnyálmirigy harmonikus 
működését, segít a megfelelő vérnyomás-szint 
beállításában, és javítja a zsírbontás hatékonysá-
gát, így kiváló kiegészítője a fogyókúrának. Kül-
sőleg vágott, dörzsölt sebek, pattanások, kelések, 
fekélyek kezelésére alkalmazható.

A sztívia a mi éghajlatunkon edényes bal-
konnövényként, vagy kertben egynyári növény-
ként nevelhető, magról vagy palántáról szapo-
rítva. A magról kelt palántákat 5–6 lombleve-
les korban, a késő tavaszi fagyok elmúltával ül-
tethetjük ki a kertbe, amikor a talaj hőmérsékle-
tet elérte a 8–10 °C-ot. A szerves anyagban gaz-
dag, jó vízvezetésű talajt kedveli. Nyáron rend-
szeresen öntözzük, de ne túlságosan, mert rot-
had. Leveleit közvetlenül az őszi virágzás előtt 
szedjük, frissen vagy szárítva használhatjuk fel. 
Egy kávéskanál szárított sztívialevelet 2 decili-
ter meleg vízben áztassunk ki, majd ezt az édes 
oldatot használhatjuk fel édesítésre. Ha edé-
nyes növényként tartjuk, télen napfényes, eny-
hén fűtött (10–15 °C-os) helyiségben tároljuk. 
Nyár végén dugványozással, tavasszal tőosztás-
sal is szaporíthatjuk.

goji-bogyó
E keleties hangzású növény nem más, mint 

az útszéleken nálunk is sokhelyütt előforduló ör-
dögcérna (Lycium barbarum) termése. Soká-
ig mérgező növényként tartották számon atro-
pin-tartalma miatt, ami nagy mennyiségben fo-
gyasztva pupillatágulatot, szabálytalan szívve-
rést, légzési nehézségeket, a legvégső esetben ha-
lált is okozhat. Tény, hogy nem is javasolják nagy 
mennyiségben fogyasztani, legfeljebb napi 10 
gramm vagy 15 szem szárított bogyó egy felnőtt 
ember adagja! Az ördögcérna gyümölcse a termé-
szetben fellelhető egyik leggazdagabb természe-
tes antioxidáns-forrás. Ásványi elemekben (kal-
cium, kálium, vas, cink, szelén), riboflavinban 

(B2-vitamin), C-vitaminban, béta-karotin-
ban, likopinban, poliszacharidokban és feno-
lokban gazdag. Egyes vélemények szerint a vi-
lágon az egyik leggazdagabb C-vitamin forrás: a 
szárítmány 100 grammja 129–148 mg C-vita-
mint tartalmaz, kétszer annyit, mint a brokkoli, 
és 22-szer annyit, mint az alma. Az immunrend-
szert többszörösen támogató, a szabadgyökök le-
kötését végző antioxidáns-tartalma tízszer maga-
sabb, mint az áfonyáé. Emellett a kínaiak szerint 
a lícium afrodiziákum is, védi a kiválasztó szerve-
ket, a májat és a vesét. A tradicionális kínai orvos-
lás szerint a máj felel látásunkért, így a máj tisz-
tulásával a szemproblémák is megszűnnek. Nyer-
sen, szárítva, gyógyteaként, illetve kompótba és 
levesbe főzve fogyasztható.

A Himalája völgyeiben őshonos ördögcérna 
nálunk is jól megterem, mínusz 25 fokig télálló. 
2-2,5 métere magasra növő elterülő hajtású nö-
vény. Napos helyre, kerítés vagy más támaszték 
mellé ültessük, szerves anyagban gazdag talajba. 
Nemesített fajta palántáját vásároljuk, mert a ha-
zai vad állomány nagy része nem hoz termést. Az 
elültetett növényt vissza kell vágni, a következő 
évben csak az erősebb hajtásokat meghagyni, azt 
követően pedig csak ritkítani kell. A 2–3. évtől te-
rem. Bogyói augusztustól októberig érnek, amit 
fagyasztással vagy aszalással tartósíthatunk.

Babér
A kis-ázsiai származású, de a Földközi-ten-

ger vidékén széles körben termesztett és dísznö-
vényként is ültetett fűszerbabér (Laurus nobi-
lis) szárított levele minden háztartásban meg-
található. Burgonyás, káposztás, babos, paradi-
csomos ételeket, tartósított savanyúságokat íze-
sítünk vele. A babér nálunk mínusz tíz fokig 
télálló, ezért biztonságosan csak edényben ne-
velhető. Télen 0-10 fok között teleltessük. Az 

ország egyes részeinek védett kertjeiben a sza-
badban is nevelhetjük, ekkor a visszafagyott le-
vél- és ágvégeket tavasszal le kell vágni.

A babér tápdús, nem túl meszes talajt, ta-
vasztól őszig bőséges víz- és tápanyagellátást, 
félárnyékos, illetve napos fekvést igényel. Nyá-
ron párásítsuk a környezetét. A gyenge növé-
nyeket könnyen megtámadhatja a pajzstetű. Ha 
edénybe ültetjük, válasszunk számára nagymére-
tű agyagedényt. Átültetni csak többéves korban 
kell. Lassan nő, jól tűri a metszést. Illatos levelét 
a virágzáshoz közeli időszakban szedjük. Fűszere-

zés mellett a porrá őrölt babérlevél ízületi gyulla-
dásra, fej- és gyomorfájásra, húgyúti problémák 
ellen, rovarcsípésre, valamint sebek gyógyításá-
ra használható. Cineol-tartalma elűzi a lakásban 
esetlegesen előforduló csótányokat, de ugyanez a 
hatóanyag enyhíti a felsőlégúti panaszokat is.

valódi sáfrány
A világ legdrágább fűszernövénye a sáfrány, 

pontosabban a valódi sáfrány (Crocus sativus) 
hosszú, magas festőanyag-tartalmú, sötét na-
rancssárga bibéje. Egy gramm szárított sáfrány-
hoz 150 virág bibéjét használják föl, ez 1000-
1500 forintba kerül. Régi kultúrnövény, szárma-
zását nem ismerik pontosan, feltételezik, hogy 

Délkelet-Ázsiából ered. A középkorban hazánk-
ban is nagy állományokban termesztették étel-
színező és ízesítő fűszernek, ami nemcsak szép 
sárga színt, hanem különleges ízt is ad az éte-
leknek. Ám az édesnemes fűszerpaprika kine-
mesítés óta háttérbe szorult. Helyettesítője a sáf-
rányos szeklice, ami parasztsáfránynak is nevez-
nek, ám narancssárga színén kívül semmi köze a 
valódi sáfrányhoz. Nálunk már nem, de a világ 
többi táján, a Földközi-tenger mellékétől egé-
szen Indiáig még ma is termesztik, legnagyobb 
mennyiségben Spanyolországban, Dél-Francia-
országban és a volt Szovjetunióban.

A valódi sáfrány, tavaszi hagymás növény ro-
konához, a krókuszhoz hasonlóan hagymás évelő 
növény. Ősszel nyílik, a nyári nagy melegben visz-
szahúzódik. Nyár végén, augusztusban, szeptem-
berben ültethetjük el, előzőleg mélyen átforga-
tott talajba, 10x10 centiméteres tőállásba. Az ál-
lományt 4-6 évig szabad csak egy helyben tarta-
ni, azután át kell ültetni. A hideget jól tűri, szep-
temberben, októberben virágzik, lila virágai cso-
daszép látványt nyújtanak a kertben. A virágnyí-
lás 2-3. napján szedhetjük a virágonként 3-3 bi-
bét, amit tálkába helyezve a fűtőtesten szárítha-
tunk meg. A fűszert kisebb (pl. bébiételes) csavar-
záras vagy csatos üvegben tárolhatjuk a következő 
évi termésig. Nagyon keveset használjunk belőle, 
a család vasárnapi levesébe elég 2-3 bibeszál. Szí-
nező és fűszerező hatása mellett a valódi sáfrány 
zsíroldó hatása révén serkenti az emésztést, csilla-
pítja a fejfáját és javítja a közérzetet.

Pap Edina

különleges gyógynövények sAját kertBôl
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Az elnökség a napokban fogadja el a 
2011. évi költségvetését, amely fegyelme-
zett, szigorú gazdálkodást követel vezetők-
től, szakosztályoktól egyaránt. A drasztikus 
áremelések (energiák, bírói díjak, játéken-
gedélyek stb.) mindenkitől takarékos gaz-
dálkodást követelnek meg. Csak így lehet-
séges, hogy szakosztályaink továbbra is za-
vartalanul működhessenek, és a különböző 
egyéb fontos fenntartási és működési kiadá-
saink finanszírozhatók legyenek. Tovább-
ra is egyik fontos feladatunknak tartjuk a 
meglévő szponzorok megtartását, esetleges 
újabb támogatók megnyerését. Mindezt 
napi feladatunknak tekintjük.

Február 12-én rendeztük meg a hagyo-
mányos sportbálunkat, amely ez évben is 
jól sikerült. E helyről is szeretném meg-
köszönni mindazoknak, akik tombola-fel-
ajánlással és egyéb módon járultak hozzá a 
bál sikeréhez.

lABdArúgás
Az NB III-as labdarúgócsapatunk ja-

nuár közepén kezdte meg a tavaszi szezon-
ra való felkészülését. 

A szakosztály vezetésében változás tör-
tént, Németh József sok-sok éven át töltöt-
te be a szakosztályvezetői funkciót, most 
több okra hivatkozva kérte felmentését. 
Az elnökség eleget tett kérésének. A meg-
üresedett helyre Horváth Bélát nevezte ki 
a labdarúgásért felelős szakmai vezetőnek. 
Előbbinek megköszönjük munkáját, utób-
binak sok sikert, eredményes tevékenységet 
kívánunk.

A csapathoz érkezett Varga Gergő 
(Ke nye riből), Szántó Dávid (Bükről) és 
Balassa Péter (Ausztriából). Utóbbi hosszú 
éveken át volt a Haladás erőssége.

Távoztak: Tamási Roland (Soproni 
VSE-hez), Hegedűs Bence (Bükre), Hajós 
Attila (Balogunyomhoz).

A keretben több fiatal, helyi kötődésű, te-
hetséges játékos szerepel. A csapat az első for-
dulóban Sárváron 0:0-ás döntetlent ért el.

Serdülő csapatunktól az Illés Akadémi-
ára igazolt Dulicz György, akinek sok si-
kert kívánunk. Létszámban kissé megfo-
gyatkoztak, de nagy elánnal, elszántsággal 
készültek a tavaszi rajtra.

Ifjúsági csapatunkhoz sikerült igazol-
ni 2-3 játékost. Reméljük, nem lesznek lét-
számgondok a tavaszi szezonban. Mindkét 
csapatunk az első fordulóban 2:1 arányú 
vereséget szenvedett Sárvártól.

Az U-13-as csapatunk is elkezdte a fel-
készülést. Kőszegen vettek részt egy tor-
nán, ahol neves csapatokat megelőzve a 2. 
helyen végeztek. A megyei szinten rende-
zett bajnokság március 23-án indul.

teke
Tekecsapatunk birtokba vette az elké-

szült négysávos tekepályát. A tavaszi fordu-
lóban valamennyi mérkőzését hazai pályán 
játssza. Eddigi mérkőzéseiken győztesként 
hagyták el a küzdőteret, nagy fölénnyel ve-
zetik a 11 csapatból álló NB I-et. Fogal-
mazhatnék úgy is: útban a SZUPERLIGA 
felé! Marton Gábor Csákánydoroszlóba 
távozott. Helyére Szőke Gézát igazolta a 
szakosztály. 

Ifjúsági csapatunk teljesítménye is di-
cséretes. Ők is nagy fölénnyel vezetik a baj-
nokságot. 

Február végén indult a város és környé-
ke egyfordulós amatőr tekebajnoksága 13 
csapattal. Várható befejezés május közepé-
re várható.

kézilABdA
Női kézilabdacsapatunk is megkezdte 

már a versenyszerű szereplést. Az első for-
dulóban egygólos vereséget szenvedtek egy 
nyerhetőnek ígérkező mérkőzésen. 

Férfi csapatunk március végén kezdi a 
szezont.

Örömmel tájékoztathatom a Tisztelt 
Olvasókat, hogy elkészült a 4 sávos teke-
pálya. Ugyan néhány technikai probléma 

még van, de ezek kijavítása remélhetőleg 
hamarosan megoldódik. A szombatonként 
zajló mérkőzésekre szépszámú szurkoló lá-
togat ki, de minden répcelaki érdeklődőt 
szívesen várunk.

Ugyancsak örömteli dolog, hogy folyik 
a 206 fős fedett lelátó kivitelezése az ered-
ményjelzővel, illetve a kispadokkal párhu-
zamosan. Döntően ez is EU-s pénzből va-
lósul meg, de köszönet illeti a képviselő-tes-
tületet, hogy az önrészt felvállalták. Ezzel 
együtt újulna meg a sporttelep előtti par-
koló is. Várható befejezés – az engedélyezé-
si eljárásokkal együtt – május vége. 

Tájékoztatjuk a Hírmondó Tisztelt Ol-
vasóit, hogy csapataink aktuális mérkőzé-
seinek időpontjáról, illetve az elért eredmé-
nyekről a Répce TV-n és a kihelyezett pla-
kátok útján folyamatosan informálódhat-
nak.

Kérjük szurkolóinkat, hogy a tavaszi 
idényben is buzdítsák, bíztassák kedvenc 
csapataikat! Bízunk abban, hogy eredmé-
nyes szerepléseikkel sok örömet szereznek 
Önöknek.

Hajrá Répcelaki SE!

Haraszthy István
ügyvezető elnök

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

Még várat magára a tavaszi kikelet, ennek ellenére – az U-13-as labdarúgó csapat, va-
lamint a férfi kézilabdacsapat kivételével – elkezdődött a tavaszi szezon. A csapatok 
már január közepén megkezdték a felkészülést erre a bajnoki idényre. Az NB III-as 
labdarúgó csapatunk, serdülő és ifjúsági csapataink, tekecsapatunk, illetve a női ké-
zilabdacsapatunknál javában zajlik a versenyszerű szereplés.

hAlálozás
Akiktôl Búcsúzunk

Bernáth József

Dr. Dombiné Szilveszter Edit

Németh Ernő

Soós Ferencné

Szabó Gyula

Szabó Józsefné

Tóth Jánosné

Varga Ferenc

Wolf Sándor és Csehi Noémi 
leánya Katalin Petra

Csupor Tamás és Gáspár Viktória 
leánya Lola

Őri Tibor és Kiss Rita 
leánya Zsófia Anna

születés
Akiknek örülünk

12 Répcelaki Hírmondó



A projekt keretében a Répcelak és 
Vidéke Takarékszövetkezet épülete, a 
Répcelak és Vidéke Kereskedelmi Szol-
gáltató Kft. tulajdonában álló Répce 
Áruház épülete és az irodaház épület te-
tőszerkezet felújítása, katolikus temp-
lom parkoló kialakítása, sportpályán a 
tekepálya kivitelezése, illetve a Műve-
lődési Otthon és Könyvtár épületének 
rekonstrukciója már lezárult. A projekt 
keretében a főtér kivitelezése folyik. Saj-
nálatos módon, tavaly év végén a csapa-

dékos és hideg időjárás miatt a munká-
latokat le kellett állítani. 

A kivitelező – Magyar Aszfalt Kft. 
- március közepe után áll neki – fagy-
mentes időjárást követően - a befejező 
munkálatoknak. Mint láthattuk a tér-
kövezés utómunkálatait végzi a cég. A 

Művelődési Otthon és Könyvtár előtti 
szakaszon, illetve a evangélikus temp-
lom előtt forgalomterelő pollersor ke-
rül kihelyezésre. A díszkandeláberek-

kel ellátott közvilágítás már elkészült. 
Az alvállalkozásba kiadott parkosítási 
munkákat nagy erővel végzik. Jelenleg 
a tereprendezési munkálatoknál, illetve 
a növények – főleg fák – kiültetésénél 
tartanak. A tujákat, cserjéket, egynyári 
virágokat majd ezt követően ültetik el. 

A szökőkút áprilisban kapja meg 
végleges formáját, a szén-dioxid bubo-
rékokat szimbolizáló gránit és márvány 
golyókat Simor Márton szobrászmű-
vész helyezi el. 

Az Evangélikus templom parkjában 
létesülő Luther Márton mellszobor 1:1 
modelljének zsűrizése a Magyar Kép-
ző- és Iparművészeti Lektorátus művé-
szei által pozitív eredménnyel zárult. A 
kész művet Veres Gábor szobrászmű-
vész május elején adja át.

Itt szeretném kérni a lakosságot, 
hogy a Művelődési Otthon és Könyv-
tár épülete előtti díszburkolattal ellá-
tott parkba gépjárművükkel ne hajtsa-
nak be, illetve a díszburkolaton ne áll-
janak meg, mivel a térkőburkolat gép-
jármű-közlekedésre nem alkalmas. A 
kivitelező cég még nem helyezte ki for-
galomtechnikai táblarendszerét, de a 
Bartók Béla utca jelenleg kivitelezéssel 
érintett szakaszára megállni tilos tábla 
kerül. Kérem, hogy aki ezen a terüle-
ten szeretne parkolni, vegye igénybe az 
újonnan kialakított kulturált és megfe-
lelő férőhelyes parkolót. 

Megértésüket köszönöm!

Mérgesné Stampf Ildikó 
műszaki csoportvezető

tájékoztAtó A répcelAk városért 
progrAm címû projekt keretéBen 
zAjló munkákról, eredményekrôl
Mint már a korábbi számainkban is 
beszámoltunk az NYDOP-3.1.1/A-
2f-2009-0012 számú Répcelak Vá-
rosért Program című projekt kere-
tében zajló kivitelezési munkálatok 
megfelelő ütemben haladnak.
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Veres Gábor szobrászművész Luther 
szobrát – amely a Répcelak Váro sért 
Program keretében kerül felavatás-
ra az evangélikus templom mellett 
– zsűrizte a Magyar Képzőművészeti 
és Iparművészeti Lektorátus. Ebből 
az alkalomból jártunk Hegyfalun a 
művész otthonában.

Aki átutazóban Hegyfalun Veres 
Gábor szobrászművész házára szeretne 
rápillantani, bizonnyal csalatkozni fog, 
mert az öreg malom, a művész otthona 

a főúttól távol, egy erdősávban húzó-
dik meg. Vadregényes, jegenyékkel tar-
kított bekötőút vezet az ódon malom-
hoz. A festői táj csendjét csak a Répce 
folyó csobogása töri meg.

De hogyan került a nyolcvanas évek 
közepén erre az Isten háta mögötti, 
enyészetnek ítélt helyre Veres Gábor, és 
ötvösművész felesége Veres Éva? Talán 
Önök is emlékeznek a nyolcvanas évek 
elején indított ún. kastélyprogramra, 
amelyben magánszemélyeknek ajánlot-

tak fel megvásárlásra elhanyagolt mű-
emléképületeket, azok megmentése re-
ményében. Veres Gáborék is bontan-
dó romként vásárolták meg az épüle-
tet, amelyet évek hosszú során átépít-
gettek, csinosítottak, alakítottak mun-
kahelynek és otthonnak. 

Veres Gábor Békésről származik, a 
művészeti szakközépiskolát Szegeden 
végezte el. Ugyancsak Szegedre járt ta-
nárképző főiskolára matematikát ta-
nult, majd innen vezetett az útja Bu-
dapestre, a Képzőművészeti Főiskolá-

ra, ahol mestere Szabó Iván és Borsos 
Miklós volt. A legmeghatározóbb fo-
gadott Mesterének, atyai jó barátjának, 
a nemrég elhunyt Borbás Tibor szob-
rászművészt tartja, neki állít emléket a 
szobrain elhelyezett apró állatkákkal. 

1993 óta a szombathelyi művészeti 
középiskola tanára. 

Szobrait, köztéri alkotásait nagyon 
szeretik a szombathelyiek. Weöres Sán-
dor szobra immár legendás találkozó-
hely, az Alma című szobrát imádják a 

volt főiskolások, az egyetemistáknak 
pedig kabalája. James Joyce falhoz si-
muló szobra a szombathelyi Főtéren az 
Ulysses-rajongók zarándokhelye. Bu-
dapesten az Operett Színház előtt lévő 
Kálmán Imre szobrát a világ jelentős 
részén ismerik, ahol a világhírű operett 
szerző műveit játsszák. Vesszőparipája a 
szobrok „használhatóvá” tétele, a moz-
gás beépítése, valamint, hogy alkotásai 
kreatívak legyenek.

Különleges érzeke van ahhoz – nyi-
latkozta egy vele készült interjúban, 
hogy elképzeljen, elhelyezzen egy tár-
gyat az adott térben, kitalálja, milyen 
anyag és megmunkálás illene a témá-
hoz. Ezt a csodálatos képességét hasz-
nálta akkor is, amikor megálmodta 
Répcelak első köztéri szobrát, Luther 
Márton portréját. 2009 végén keres-
te meg a város a pályázati lehetőséggel. 
Luther szobra az első szakrális témájú 
alkotása. Mint minden munkája előtt, 
gondos tanulmányokba kezdett Luther-
ről, a vallásmegújítóról, a kiváló ember-
ről. Korabeli ábrázolásokra hagyatko-
zott, amelyekből sajnos kevés van, ezek-
ből formálta meg a leendő bronz mell-
szobrot. A kültéri szobroknál szakmai 
fogás az, hogy a művet nem életnagy-
ságban, hanem annál ¼-del nagyobb-
ra készítik. Erre azért van szükség, mert 
a mű szabadtéren, egy karakteres magas 
épület mellett áll, és félő, hogy eltörpül. 
Veres Gábor mellszobrát fehér mészkő 
talpazatra állította, a portré hátterének 
pedig egy 240 cm magas mészkő táblát 
épít, amelybe belevési a lutheri 95 pon-
tot az elején magyarul, a hátoldalán pe-
dig németül. A művész a szobor felállí-
tását személyesen végzi és irányítja. 

A mű makettje és az agyagmodell 
már átesett a szakmai zsűrizésen, ahol 
kiváló ajánlásokat kapott. 

A répcelaki közönség 2011. május 
8-án láthatja, amikor ünnepélyes kere-
tek között avatjuk fel. 

-sze-

A répcelaki luther szobor alkotója:

veres gáBor szoBrászmûvész
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Kisvárosunk új főterének térkövezése, díszburkolata már elkészült. Köz-
tudott, hogy a tér közepét szökőkút fogja díszíteni, melynek központi 
kompozícióját Répcelak fejlődését megalapozó szén-dioxidra utalva, azt 
szimbolizálva, gránit „buborék” halmaz fogja alkotni. Szám szerint 33 db 
különböző méretű gránit gömb és félgömb. Ezek között a gömbök, fél-
gömbök között tizennégy fúvókából fog feltörni majd a vízsugár. Látni 
egyelőre csak az alapokat lehet, egy nagyjából hat méter átmérőjű, mész-
kővel burkolt medencét. 

rot, amit a Magyar Köztársaság akkori 
elnöke, Sólyom László avatott fel 2010 
márciusában. Ezekre mind nagyon 
büszke vagyok. A kisfiús ivókutamra 
meg azért vagyok büszke, mert ez az 
első szegedi, köztéri alkotásom.

– Hogyan szerzett tudomást a répce-
laki szökőkút projektről, és miként sike-
rült a városvezetés bizalmát elnyernie?

– Egy kőszegi építész barátomon 
keresztül kerültem ennek a projektnek 
a közelébe. A tervek elkészítésénél és a 
makett zsűrizésénél engem választottak 
ki. Ez egy hosszú folyamat volt, ami 
még azelőtt elkezdődött, hogy Répce-
lak megnyerte volna ezt a felújítási pá-
lyázatot. 

– A buborékos szökőkút a kivitelezési 
folyamat melyik részénél tart?

– Most tavasszal fejeződik be a szö-
kőkút medence falának mészkő burko-
lása, és a rétegelt üveg elemeknek a be-
építése. Április elején pedig helyükre 
kerülnek a gránit elemek. Tehát az áp-
rilisi vízpróbára már meg lehet csodál-
ni a teljes kompozíciót. 

Köszönöm az interjút, a megvalósí-
táshoz a Répcelaki Hírmondó olvasói 
nevében sok sikert kívánok!

-csé-

répcelaki fôtér éke, a buborékos szökôkút:

simor márton szoBrászmûvész

Ismerjük a szökőkút tervezésére és 
annak szobrászati elemeinek kivitele-
zésére megbízást elnyerő fiatal szob-
rász, Simor Márton nevét. Szeretnénk 
azonban részletesebb képet kapni sze-
mélyéről, megtudni miként nyerte el 
a Tisza-parti nagyváros, Szeged szü-
lötte, a Répce-parti kisváros pályáza-
tát. Milyen munkákon dolgozott ed-
dig és mikor láthatjuk az elkészült 
szökőkútját.

– Kérem, meséljen nekünk kicsit ma-
gáról.

– Gyerekkorom óta képzőművésze-
ti pályára készültem. Már a középisko-
lában is a szobrászat érdekelt, és azt ta-
nultam a díszítőszobrász szakon. Ké-
sőbb rajz tanári diplomát szereztem 
szülővárosomban, majd ’98-ban kiju-
tottam a Düsseldorfi Képzőművészeti 
Akadémiára, ahol szobrászatot tanul-
tam és ahonnan egy kicsit belekóstol-
hattam a nemzetközi képzőművésze-
ti életbe. Visszatérve Magyarországra, 

a szobrászat mellett elkezdtem tanítani 
és két évet még a Pécsi Tudományegye-
tem Művészeti Karán tanultam. Jelen-
leg Szegeden tanítok, és mint szobrász, 
pályázatokon veszek részt legtöbbször 
köztéri szobrászati témákban.

– Tájékozódtam az interneten, és 
ha jól láttam, legújabb alkotása egy 
kisfiús ivókút Szegeden, mely az eddi-
gi első köztéri szobra szülővárosában. 
A gyermek szobra, rövidnadrágos-ba-
kancsos figurájával, nekem határozot-
tan tetszik. Saját művei közül melyikre 
a legbüszkébb?

– Mindegyik köztéri munkámra 
más miatt vagyok büszke. 2008-ban 
avatták a várpalotai Trianon Múze-
um előtti parkban kőbe faragott tu-
rul szobromat, mely avatáson ott volt 
Gróf Apponyi Albert unokája, Gróf 
Pálffy István is. Készítettem szobrot 
több délvidéki településre is, pl. Kis-
hegyesre egy Hunyadi Mátyás szob-
rot, Horgosra egy Szent István szob-
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A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.

Répcelak megújult honlapjának 2010 
júliusától naponta átlagosan nagyjából 
száznegyven, havonta több mint négy-
ezer, indulása óta összesen közel negy-
venezer látogatója volt. Igyekeztünk a 

Répcelak Városért Program előrehala-
dásáról, vagy a különféle helyi progra-
mokról korrekt módon és rendszere-
sen tudósítani, az eseménynaptárt fo-
lyamatosan frissíteni, s mindezt lehető-
ségeink szerint sok-sok képpel illuszt-
rálni. A honlap tartalmának frissítésé-
hez az eseménynaptár gondozásához 
az önkormányzatot és intézményeit, az 
egyesületeket, az egyházakat igyekez-
tünk megnyerni egyrészt a „minden-
ki a maga portáját gondozza” alapon, 
másrészt a programok egymásra szer-
vezésének kiküszöbölése céljából. Leg-
utóbbi cél megvalósítása azonban nem 
mindig sikeredett. Kérjük, hogy a Mű-
velődési Otthon és Könyvtár bárme-
lyik elérhetőségén vagy a honlap ven-
dégkönyvében jelezzék észrevételeiket, 
hogy a továbbiakban még pontosab-
bak lehessünk. Köszönjük!

– csé –

Már a nyomdai munkálatok zajlanak 
a Répcelak Városért Program kereté-
ben megjelenő „80 kiállítás könyve” 
munkacímű kiadványnál. Az alcím 
is elárulja, hogy a Répce Galériában 
bemutatkozó művészeket és alkotá-
saikat mutatja a be a könyv, melyet 
Salamon Nándor művészettörténész 
szerkesztett, és Garas Kálmán fotó-
művész képei illusztrálnak. A megje-
lenés ideje: 2011. áprilisa. A munkapéldány egyik oldala.

A répcelAki 
hírmondó 
jövôjérôl
Kedves Olvasóink! A Rép-
celak Városért Program ré-
szeként új formában, nyom-
dai úton előállított Hírmon-
dó utolsó uniós támogatású 
számát tartják kezükben. Re-
méljük, hogy a megújult lap 
elnyerte tetszésüket! Öröm-
mel tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a Művelődési Otthon 
és Könyvtár költségvetésébe 
2011-ben bekerültek a nyom-
dai előállítási költségek.

www.repcelAk.hu

kiállító 
tér
80 kiállítás a 
répce galéria 
10 évében
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