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Csináljunk magunknak fehér ka-
rácsonyt! TISZTÁT, mint a frissen 
esett hó, VIDÁMAT, mint a kará-
csonyfát körülugráló gyerekek, 
GONDOSKODÓT, mint az ünnepi 
asztalt terítő édesanyák, MEGHIT-
TET, mint a feldíszített templomok-
ban énekelt karácsonyi dalok, SZE-
RETETTEL TELIT, mint a szerel-
mesek egymásba olvadó pillantása. 
Rajtunk múlik. Ha úgy akarjuk, fehér 
lesz. Ha nem azt nézzük, hogy meny-
nyibe került az ajándék, hanem, hogy 
szeretettel adták-e. Ha túllépünk a ki-

Fehér karácsonyt!

csinyes vitáinkon, és azt keressük ami 
összeköt, és nem azt, ami szétválaszt, 
ha nem toljuk el a felénk nyújtott ke-
zet, ha segítő kezet nyújtunk annak, 
aki rászorul, ha közöny helyett mo-
soly lesz az arcunkon. 

A keresztény világ a Megváló szüle-
tését ünnepli. Mindannyian kitárulko-
zó, meghitt szeretettel nézzük a jászol-
ban a Gyermeket, és egy kicsit jobbak 
leszünk általa. Állunk a karácsonyfa 
előtt, egymás kezét fogva énekeljük a 
„mennyből az angyalt”, és gondolat-
ban azok is velünk vannak, akik nem 

Így, december közepén, egyre többször hangzanak el ezek a mondatok: 
de szép lenne, ha az idén fehér karácsonyunk lenne! Remélem, az idén 
fehér karácsonyunk lesz! Aztán az idősebbek meg nosztalgiáznak, hogy 
bezzeg a mi időnkben micsoda csikorgó telek, gyönyörű fehér karácso-
nyok voltak. Hej, már a karácsony sem a régi! Milyen lesz az idei kará-
csony? Hát legyen fehér! Akkor is fehér legyen, ha nem esik hó, ha szür-
ke, sötét lesz az idő. 

lehetnek velünk. Akik már nem lehet-
nek velünk. 

Kedves répcelakiak! Már feldíszítet-
tük az ünnepre a várost, fehérbe öltöz-
tettük a főteret.

A képviselő-testület nevében kívá-
nok békés, szeretetteljes karácsonyt, és 
eredményes boldog új évet. Kívánok 
mindenkinek FEHÉR karácsonyt! 

„A szeretetnél nincs nagyobb erő
Ez minden évben egyszer érthető
Ha ez az igazság,
Legyen hát világosság
Mért nem, ó miért nem,
én csak azt nem értem
Mért nincs minden áldott nap karácsony.” 

(Bródy János)

Szabó József 
alpolgármester

Hírmondó
Répcelaki
Répcelak Város Önkormányzatának lapja 
Megjelenik negyedévente 
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ÖnkorMányZatI 
hÍrek

kÖsZÖnet a jó Munkáért
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete minden közalkal-
mazottnak, köztisztviselőnek, akik 
egész évben alkalmazásban voltak 
bruttó 25.000 Ft jutalmat szavazott 
meg, néhányuknak, akik nem teljes 
évet dolgoztak, kevesebbet. 

egy kIs segÍtség
A karácsonyi ünnepekre való tekin-
tettel Répcelak Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a három és 
több gyerekes családoknak és a gyer-
meküket egyedül nevelő szülőknek 
gyermekenként 6.000 Ft támogatást 
nyújtott. A 70 éven felüli nyugdíja-
soknak pedig 3.000 Ft-ot. Azok kap-
hattak, akik nem érték el a testület ál-
tal meghatározott egy főre eső jöve-
delmet. 

gratulálunk
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, valamint Dr. Né-
meth Kálmán polgármester javaslatá-
ra Sárvár és Kistérsége Többcélú Kis-
térségi Társulás elismeréseiben része-
sültek a következők:
– Lábodi Zoltán Kistérségi Közmű-
velődési Díj: Nyitott Tér Közhasznú 
Kulturális Egyesület
– Sárvári Kistérségi Oktatásáért Díj: 
Horváth Csabáné óvónő 
– Sárvári Kistérségi Polgárainak Szol-
gálatáért Díj: Kovács Pálné köztiszt-
viselő
– Sárvári Kistérség Közbiztonságáért 
Díj: Horváth Gyuláné Répcelak Vá-

ros Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 
elnökhelyettese
– Radó Kálmán Kistérségi Közéleti 
Díj: Lukácsi Ernőné, aki 3 cikluson 
keresztül volt önkormányzati képvise-
lő, a Répcelakért Egyesület alapítója és 
első elnöke
A kitüntetéseket Sárváron 2012. 
szeptember 28-án a társulás ünnepi 
közgyűlésén adta át Patyi Elemér el-
nök, bögötei polgármester, Máhr Ti-
vadar, sárvári alpolgármester, és Dr. 
Németh Kálmán alelnök, répcelaki 
polgármester. 

kÖltségvetés, koncepcIó, 
kevesebb pénZ

Elkészült a város jövő évi költség-
vetési koncepciója, amelyet először 
a novemberi ülésen tárgyalt a testü-
let. A tervezet szerint 195 millió fo-
rinttal kevesebb pénzzel gazdálko-
dunk, mint az idén. Ez a megszűnő 
feladatoknak, a kevesebb állami tá-
mogatásnak és az egyes adók elvoná-
sából származik. Például a lakosok 
által befizetett gépjárműadó 60%-át 
az állam kapja (eddig a teljes ösz-
szeg a településnél maradt). A vál-
lalkozások által befizetett iparűzési 
adó 25%-a is az állami büdzsébe ke-
rül. A veszteségek pótlására lenne le-
hetőség új adók kivetésére a vállal-
kozóknak és a lakosság felé, de ezt 
a képviselő-testület nem tervezi. In-
formációink szerint jó néhány tele-
pülésen vetnek ki új adókat, illetve 
emelik az eddigieket. Az elmúlt évek 
takarékos gazdálkodásnak köszön-

hetően a jövő évi költségvetésben a 
legfontosabb feladatokra van fede-
zet, és továbbra sem számolunk hi-
telfelvétellel.

gratulálunk
Répcelak Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nevében gratulá-
lunk Hozbor Imrénének „Az év ban-
kára” kitüntetéshez.

MegyeI dÍj
Kiss Jánosné a Répcelaki Nyugdíjas 
Klub tagja az Idősek Világnapja alkal-
mából a Vas Megye Közgyűlése elnö-
kének emlékplakettje elismerésben ré-
szesült. Gratulálunk!
Köszönjük a munkát és további ered-
ményes tevékenységet kívánunk. 

aZ elkerülô útról
Az előző kormány 2007-ben döntött 
a 86-os elkerülő út megépítéséről és 
arról is, hogy nem kétsávos főút, ha-
nem négysávos autópálya lesz. Ezt 
az érintett polgármesterek „lobbiz-
ták ki”. 
A 2007-es döntést megerősítette a 
mostani kormány. Eddig arról volt 
szó, hogy Szeleste–Csorna szakasz 
egy ütemben épül meg, és 2015 kö-
zepén befejeződik. Az elmúlt tíz év-
ben jó néhány autópálya rész kivi-
telezése volt hasonló, vagy nagyobb 
szakaszon.
A Magyar Közlöny 2012. augusz-
tus 30-i számában viszont nagy meg-
lepetésre olvastuk, hogy a kormány 
kiemeltként kezeli az M86-os út 
(Szeleste–Csorna) I. szakaszát. Ha van 
I. szakasz, akkor kell minimum II. 
szakasznak is lennie.
Egyes információk arról szólnak, 
hogy az I-es szakaszban nincs bent a 
84-es út (Hegyfalu elágazó) és a me-
gyehatár közti szakasz. Ez három te-
lepülést érint.
Dr. Németh Kálmán répcelaki, Né-
meth Imre vámoscsaládi, Németh 
József vasegerszegi polgármesterek 
2012. október 15-én levélben for-
dultak az illetékes miniszterhez, a bo-
nyolító Nemzeti Infrastruktúra Zrt. 
(NIF) vezérigazgatójához, a Vas me-

Répcelak Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében
minden kedves répcelakinak
szép karácsonyt, és sikeres új évet kívánok.

Dr. Németh Kálmán
polgármester
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gyei országgyűlési képviselőkhöz, és 
a Vas megyei Közgyűlés frakcióihoz, 
hogy járjanak utána a kérdésnek.
Szabó József alpolgármester – aki a 
Vas megyei Közgyűlés tagja – kü-
lön felszólalt ebben az ügyben, ahol 
ott voltak a NIF részéről is. Az illeté-
kes minisztertől, vezérigazgatótól még 
nem kaptunk visszajelzést. Az ország-
gyűlési képviselők közül viszont vála-
szolt Hende Csaba honvédelmi mi-
niszter, Kovács Ferenc, Bebes István 
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Kép-
viselőcsoportja, Dr. Neményi András, 
Dr. Ipkovich György az MSZP, Bana 
Tibor a Jobbik részéről. Az ellenzékiek 
látnak problémát a 2015-ös dátum-
mal kapcsolatban, a kormánypárti-
ak viszont nem. Legkonkrétabb válasz 
dr. Hende Csaba miniszter úr adta, 
aki leírta, hogy a tervezett időpontra, 
2015-re teljesen elkészül a Szeleste-
Csorna szakasz. Ezt a miniszter úr 
2012. novemberben Szombathelyen 
egy személyes találkozón is megerősí-
tette Dr. Németh Kálmánnak. Hiszek 
a miniszter úrnak, aki valóban nagyon 
elkötelezett az M86-os úttal kapcso-
latban – mondta a polgármester. 
Azt azonban sem a NIF, sem a válaszo-
ló országgyűlési képviselők nem cáfol-
ták, hogy az eddigi tervektől eltérően az 
I-es és II. szakasz is lesz, és a három te-
lepülést érintő út a II. szakaszban épül. 

gratulálunk, jó Munkát
Verasztó János lelkész urat a Magyar-
országi Evangélikus Egyház Zsinatá-
nak rendes tagjának választották hat 
éves ciklusra. 

MegsZûnô busZjáratok
A Kisalföld Volán december 9-től jó 
néhány buszjáratot megszüntetett. 
Olyanokat, amelyek hosszú évek óta 
működtek, és véleményünk szerint 
megfelelő volt a kihasználtságuk. A 
cég vezetői nem tájékoztatták előre az 
érintett polgármestereket. Dr. Németh 
Kálmán a Kisalföld Volán vezérigazga-
tójának levélben kifogásolta ezt, és sze-
mélyes találkozást kért az ügyben. 

MIndenkI keresZtje
Répcelak Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének négy éves 
programjában szerepel a „minden-
ki keresztje” felállítása a temetőben. 
Itt olyan hozzátartozók emlékének 
is tiszteleghetnek a répcelakiak, akik 
nem itt nyugszanak. Több egyezte-
tés, az egyházak véleményének kiké-
rése után döntés született a helyről és 
a tervek is elkészültek. A kivitelezésre 
a LEADER Európai Uniós vidékfej-
lesztési program keretében próbálunk 
pénzt nyerni. 

kÖsZÖnjük a Munkát

Diószegi Józsefné 2013. január 1-jétől 
már nem lesz alkalmazottja a Polgár-
mesteri Hivatalnak. 1979. november 
16-tól dolgozott a Nagyközségi Kö-
zös Tanácsnál, illetve a Polgármesteri 
Hivatalnál. Az előbbinél volt többek 
között gyámügyes, anyakönyvvezető, 
és intézett birtokvitákat is. A Polgár-
mesteri Hivatalban pedig titkársági 
csoportvezetőként végezte feladatát, a 
polgári védelemmel, illetve a kataszt-
rófavédelemmel kapcsolatos ügyeket 

is intézte, testületi ülés jegyzőkönyve-
it készítette.
Szorgalmas, megbízható, nagy tudá-
sú kolléga. Munkáját 2003 márciusá-
ban Répcelak Város Képviselő-testü-
letének javaslatára a Vas Megye Köz-
gyűlés „Vas megye Önkormányzata 
Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata” 
kitüntető címmel ismerte el.
Kedves Katika! Köszönünk mindent 
és szép nyugdíjas éveket kívánunk!

ne a Fôtéren
Kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy 
kedvenceiket ne a főtéren sétáltassák, 
illetve a „kutyapiszkot” azonnal taka-
rítsák el.

olcsóbb telkek
A Hunyadi utca végén lévő -az ön-
kormányzat által lakás céljára kialakí-
tott- telkek vételárát a képviselő-tes-
tület telkenként 500.000 Ft-tal csök-
kentette. Az érdeklődőknek a polgár-
mester ad további felvilágosítást.

Az elmúlt 22 év gyakorlatilag minden testületi ülésén ott volt Katika.

bozzai gyöngyi:

a sZeretet
A szeretet ad, 
a szeretet összeköt,  
a szeretet felemel, 
a szeretet átölel.

A szeretet varázsol, 
a szeretet létrehoz,  
a szeretet gyógyít,  
a szeretet felpezsdít.

A szeretet végtelenül csodás.
A szeretet hatványozódó 

kölcsönhatás.

tûZIjáték
2013. január 1-jén 

01 órakor a főtéren.
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Az idei Vas megyei Príma gálán 
Hozbor Imréné a Vállalkozók Orszá-
gos Szövetsége Vas megyei elnöksége 
megítélése alapján „Az év bankára” 
díjat vehette át.  

Hozborné Elvira azon kevesek közé 
tartozik, akit negyven éves szolgálati 
ideje egyetlen munkahelyhez kötött, ez 
pedig a Répcelak és Vidéke Takarékszö-
vetkezet. Szakmai múltja is egyetlen rö-
vid mondattal foglalható össze: 1972-
ben helyettesítő pénztárosként kezdett, 
2012-ben ügyvezető igazgatóként távo-
zott. Az intervallum köztes időszakában 

aZ év bankára vas Megyében

ÖnkorMányZatI reForM
változások az önkormányzati közigazgatásban II.

azonban szakmai tudása, személyes el-
hivatottsága, hatalmas munkabírása, és 
precizitása így együttesen mind, nagy-
ban hozzájárultak ahhoz, hogy a taka-
rékszövetkezet a megye északkeleti tér-
ségének egyik meghatározó pénzinté-
zetévé fejlődjön, piaci pozíciói stabilak 
legyenek. Pénzügyi-szakmai körökben 
személyisége, munkássága, életútja – 
úgy közvetlen munkatársai, mind a ré-
gió takarékai, vagy a takarékszövetkezet 
üzleti partnerei és ügyfelei körében – el-
ismert, követendő példa. 

A kitüntetéshez őszintén gratulálunk! 

Fenti összefoglaló címmel az előző, szeptemberi szám már közölt informá-
ciókat a várható önkormányzati és közigazgatási átalakításokról. Most az 
azóta megtett intézkedésekről és a 2013. január 1-től érvénybe lépő válto-
zásokról kívánunk rövid tájékoztatást nyújtani. 

2012. október 30-án aláírásra került 
önkormányzatunk és a Vas Megyei Kor-
mányhivatal között az a megállapodás, 
mely 2013. január 1-től a járási hatás-
körbe tartozó feladatok átadás-átvételé-
ről szól. Ahogy azt korábban megírtuk 
Répcelak – Sárvár járásszékhellyel – a 
sárvári járáshoz fog tartozni, és a járási 
hivatal hatáskörébe kerülnek többek 
között az okmányirodai feladatok, to-
vábbá a gyámhivatal, a gyámhatósági 
feladatok, egyes szociális feladatok és az 
építéshatósági feladatok ellátása. Ok-
mányirodánk – igaz, hogy a járási hiva-
tal részeként, és annak kirendeltsége-
ként működve – helyben marad. A vál-
tozások az ügyintézésben fennakadást 
nem jelenthetnek.

A gyámhatósági, építéshatósági és 
egyes szociális ügyek – ezek: alanyi ápo-
lási díj, időskorúak járadéka, alanyi és 

normatív közgyógyellátás – intézésében 
települési ügysegéd, illetve a lehetősé-
gek tükrében kirendeltség áll majd a la-
kosság rendelkezésére. A települési ügy-
segéd – a későbbiekben tisztázandó fel-
tételekkel – előreláthatólag naponta, 
vagy meghatározott napokon tart ügy-
félfogadást Répcelakon.

A járási hivatal kirendeltségeként 
működő okmányiroda és ügysegéd az 
eddig megszokott módon, az okmány-
irodai bejáraton keresztül lesz elérhető. 
Nem változik továbbá az okmányiroda 
telefonos hívószáma sem. 

A további információk birtokában 
tájékoztatjuk a lakosságot a gyámhivatali 
és építéshatósági ügyintézés alakulásáról.

2012. december 11-én döntöttek az 
iskolát fenntartó önkormányzatok a köz-
oktatási feladatok ellátásának állami fenn-
tartásba kerülésével kapcsolatos kérdések-
ről. Az átadásról készült szerződést az ön-
kormányzatok képviseletében Répcelak 
város polgármestere aláírta, és eljuttatuk a 
sárvári tankerületi igazgatóhoz.

Az önkormányzatok tulajdonát ké-
pező iskolaépületek és az oktatás- neve-
lés feltételeit biztosító berendezési tár-
gyak, egyéb eszközök állami vagyonke-
zelésbe kerültek. Állami alkalmazottak 

lesznek 2013. január 1-től az oktató- ne-
velő munkát végző személyek, az ő 
munkájukat segítők, továbbá a techni-
kai személyzet, a gyermekétkeztetésben 
dolgozók kivételével. A gyermekétkezte-
tés biztosítása továbbra is önkormányza-
ti feladat marad. Az átszervezés követ-
keztében az iskolai étkeztetés a Százszor-
szép Óvoda feladatellátásába került, az 
óvoda önálló gazdálkodási jogkört ka-
pott, a gazdasági, pénzügyi, könyvviteli 
feladatok ellátásához.

Végezetül néhány mondatban beszá-
molunk arról, hogy az önkormányzati kö-
zös hivatal kialakítása érdekében folyta-
tódnak az érintett – Répcelak, Csánig és 
Nick – önkormányzatok polgármesterei-
nek tárgyalása a jegyző részvételével. A kö-
zös hivatal felállítására a törvényi határidő 
2013. január 1-től 60 napban került meg-
állapításra. A megállapodás megkötéséig 
– úgynevezett átmeneti szabályok alapján 
– tovább működik a Polgármesteri Hiva-
tal, mely jelenleg is körjegyzőségi felada-
tokat lát el e települések tekintetében. A 
törvényi előírások alapján a közös hivatal 
köztisztviselői létszáma 15 főben állapít-
ható meg, a jelenlegi 19 fővel szemben. A 
létszámcsökkenést a járási hivatalhoz ke-
rült hatáskörök indokolják.

Munkatársaink közül – az okmány-
iroda köztisztviselőin és a nyugdíjba vo-
nulás miatt távozó Diószegi Józsefné tit-
kársági csoportvezetőn kívül – az átszer-
vezés mást személyében nem érint. 

A jelenlegi apparátus – a műszaki 
iroda munkatársait is beleértve, bár épí-
téshatósági jogkör nélkül – továbbra is 
készséggel áll a lakosság, tisztelt ügyfele-
ink rendelkezésére.

tájékoZtatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
2013. január 1-től az alábbi támoga-
tások -a normatív ápolási díj, idősko-
rúak járadéka, hajléktalan személyek 
részére kifizetett időskorúak járadé-
ka, otthonteremtési támogatás és a 
gyermek tartásdíj megelőlegezése- 
megállapítása és folyósítása tárgyá-
ban a jegyző helyett a járási hivatal 
jár el. A jelenlegi rendszerben a folyó-
sítás a jogosult folyószámlájára törté-
nő utalással, postai utalással, vala-
mint az önkormányzat házipénztárá-
ból történő kifizetéssel valósult meg. 
2013. január 1 napjától a kifizetés 
csak postai utalással vagy folyószám-
lára történő utalással valósulhat meg.

Továbbá tájékoztatjuk az érintet-
teket, hogy a 2013. január hónap-
ban esedékes ellátások folyósítása 
még az önkormányzatok feladata. A 
járási hivatalok első ízben 2013. feb-
ruár hónapban utalnak.
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Répcelaki

Mikszáth Kálmán „Különös házas-
ság” című kitűnő regényében mindjárt az 
elején azt írta: „Akkor még a diákok nem 
voltak úgy elkényeztetve, mint most.” 
Egy 85 évvel ezelőtti történetet dolgozott 
fel. A regény 1900-ban jelent meg, tehát 
akkor az 1815-ös évre célzott. Ugyancsak 
ennek a könyvnek első lapjain olvasható 
az a történet, miszerint két sárospataki 
diák nem tudott két tyúkot megfogni, 
amit a vendéglős ebédre szánt nekik. 

Egy harmadik fiú viszont a parittyá-
jából kilőtt kővel először az egyiket, majd 
a másikat találta fejbe. A fiút Kossuth La-
joskának hívták, aki aztán a Habsburgok 
bánatára néhány évtized múltán már 
sokkal merészebb dolgokat csinált. 

De ne csak a legnagyobb magyar ese-
tét említsem. Répcelakon az 1960-as 
évek elején a mostani Vörösmarty utcá-
ban (akkor Újhídi, de mondták Gyöpi 
utcának is) a Sajtgyár raktár ablakait 
(mostani orvosi rendelő) csúzlival pró-
bálta két kamasz – nem teljesen sikerte-
lenül – kilőni. Az izgatta őket, hogy a 

MIndIg voltak MaI FIatalok, és lesZnek Is
– a polgármester naplójából

dróttal átszőtt ablaküveget ki tudják-e 
törni. Jártak is ezért a rendőrségen, 
amely akkor a mostani Ady utcában 
volt. Mindkét édesanya sírt, az édesapák 
pedig nagyon mérgesek voltak. Nyakle-
vest is kaptak a gyerekek. Az egyik biz-
tos, hogy tisztességes, becsületes felnőtt 
lett. A másik? Őróla meg a répcelaki vá-
lasztópolgárok többsége gondolta az el-
múlt 18 évben öt alkalommal, hogy tisz-
tességes, becsületes ember.

Persze a mostani fiatalok már nem 
csúzliznak, hanem diszkóznak, a kör-
nyékbeli búcsúkba nem biciklivel, ha-
nem autóval járnak. A szimpatikus kis-
lánynak nem képeslapot küldenek, ha-
nem SMS-t, és általában nem Mikszáth 
regényeket olvasnak, (de talán van, aki 
azt is), hanem az internetet böngészik.

Ezek a gondolatok akkor jutottak 
eszembe, amikor olvastam a soproni ön-
kormányzat lapját a „ Soproni Téma” 
idei, augusztus 15-i számát. Ehhez az új-
sághoz úgy jutottam hozzá, hogy immár 
több mint tíz éve járok feleségemmel 
Sopronba szemorvoshoz, és vele, illetve 
asszisztensével nagyon összebarátkoz-
tunk és mindig összerakja nekünk a 
megjelent számokat.

Az újságban a következőt olvastam: 
L.A. és H.J. tanulók ma délelőtt a De-
ák-téren összekaptak valamin, aminek 
aztán verekedés lett a vége. Nem sokkal 
később a verekedésbe beleszólt az egyik 
fiú anyja is, mire a másik siheder se szó, 
se beszéd, kihozott a közeli lakásból egy 
élesre fent, méretes baltát és az asszony-

ra dobta, akinek eltalálta a kézfejét, így 
súlyosan megsebesítette. 

Sok munkatársamnak, ismerősöm-
nek felolvastam a tudósítást, és kérdez-
tem, hogy mit gondolnak erről. Min-
denki el volt keseredve, és abban teljes 
volt az egyetértés, hogy a mai fiatalok 
között terjed az erőszak. Hogy miért 
terjed, ott abban a válaszok már meg-
oszlottak. De azért (A megkérdezettek) 
többsége a TV műsorait, az interneten 
terjedő erőszakot, a fiatalok kilátásta-
lanságát, a tanárok fegyelmezési lehető-
ségének a megcsonkítását, a szülői el-
lenőrzés hiányát, a fiatalok jövőbeni ki-
látástalanságát említette. 

A politika egy kicsit most is bejött be-
játszott? tudniillik, egyik barátom az Or-
bán kormány, másik meg a Gyurcsány 
kormány politikáját hibáztatta. A beszél-
getések végén mindenkitől megkérdez-
tem, hogy 50 vagy 100 évvel ezelőtt ilyen 
a soproni Deák téren előfordulhatott-e? 
A válasz általában az volt, hogy nem. 

Mosolyogtam és megmutattam az új-
ságot. A leírt esetet az újság „Válogatás a 
korabeli soproni sajtóból” című rovatá-
ból olvastam fel. Az újság idéz a húsz éve 
(1992), ötven éve (1962) és az száz éve 
(1912) megjelent soproni lapokból. A 
baltás eset Sopronban a Deák téren nem 
2012 augusztusában történt, hanem ép-
pen 100 éve, 1912 augusztusában. 

Igen. Mindig is voltak mai fiatalok. 
Mindig lesznek is mai fiatalok. 

Dr. Németh Kálmán
polgármester

Semmi gondom a fiatalokkal. 
A répcelakiakkal meg végképp 
nincs. Tisztelettudóak, intelligen-
sek és akármennyire meglepődik 
a kedves olvasó, közülük nagyon 
sokan érdeklődnek a település 
dolgai iránt is. Meg különben is! 
Mindig voltak mai fiatalok, akik 
úgy viselkedtek. Hogy is viselked-
tek? Úgy, mint a mai fiatalok. 

Hozzávalók: 1 doboz natúr Medve koc-
kasajt • 25 dkg margarin • 1 doboz tejföl • 
1 tojás • 1 cs. élesztő • só • 15 dkg reszelt 
trappista sajt • 1 tojás a tészta kenéséhez • 
kb. 60–70 dkg liszt 

Az élesztőt kb. 1,5 dl tejben kevés cu-
korral felfuttatom. A tejfölt a margarint, 
1 tojást és a Medve sajtot összegyúrom az 

nem akarjuk az egészet kisütni, a tésztát a 
hűtőből 2–3 nap múlva is felhasználhat-
juk, így még finomabb.

ZsuZsI résZeges pogácsája
– Medve sajtos receptek

élesztővel elkevert liszttel. Megsózom, jól 
kidolgozom és egy napra hűtőbe teszem. 
Másnap a tésztát kinyújtom, a másik to-
jással megkenem a tetejét, reszelt sajttal 
megszórom, majd kiszaggatom. Előmele-
gített sütőben megsütöm. Sütés közben a 
pogácsák megdőlnek, ezért részeges. Két 
nagy tepsivel lesz ebből az adagból. Ha 

Az országunkban kizárólag Répcelakon 
gyártott Medve sajtot nem csak önállóan 
fogyaszthatjuk, hanem többféle étel ízesí-
téséhez, gazdagításához is felhasználhat-
juk. Lapunk ezentúl minden alkalommal 
közölni fog egy-egy Medve sajtos receptet. 
A jelenlegi recept forrása a Pannontej Rt. 
kiadásában megjelent Medve finomsá-
gok: Egyszerűen ∙ egészségesen c. kötet.
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répcelakért egyesület
– hírek 2013

A Répcelakért Egyesület, a Gazdakör, a gazdabolt és a művelődési ház 2013 
tavaszán is megrendezi immár hagyományos előadássorozatát. Az előadások 
a hagyományos ház körüli és kertben végzett munkákhoz kapcsolódnak. En-
nek keretében: 

•	 A	gyep,	dísznövény,	örökzöldek	telepítése,	tápanyagigénye	és	növényvédel-
me. Előadó: Pap Edina

•	 Nagyapáink	még	emlékeznek	rá...	alternatív	növényvédelem	a	kertben.	Elő-
adó: Pálla Péter

A borkóstoló lebonyolításán változtatni szeretnénk. Nem hívunk vendéget, 
csak a répcelaki termelők és borok mutatkoznának be.

Az előadások időpontjáról a képújságon keresztül tájékoztatjuk a város lakosságát.
Az előadások látogatása továbbra is ingyenes, várunk minden kedves érdeklődőt.

Dömötör Sándor

A Medve sajt gyártása 1970–es évek 
közepéig szünetelt, majd a barna négylá-
bú termék ikon újra megjelent a piacon. 
A kor követelményeinek megfelelően 
megújult, új frizurát kapott a márka jele, 
de a Medve kortalan, örök sajt marad, 
akit, amit, csak szeretni lehet. Találkozha-
tunk vele a modern reklámfilmben, vala-

mint a boltok polcait fürkészve évről évre 
meglep bennünk valami finomsággal.

Ma már naponta 1 millió kockasaj-
tot gyártunk kisvárosunkban, ahol Kö-
zép–Európa legkorszerűbb üzeme mű-
ködik. A kockasajt piacvezető márkája 
a Medve mellett Mackó, Csárdás, Ka-
raván kördobozos sajtok is készülnek, 
valamint a környező országokba jelen-
tős mennyiséget is exportálunk. 

Nem szabad megfeledkeznünk az 
eredeti bükkfa füstöléssel készülő Ka-
raván sajtról sem, hiszen izgalmat, ka-
landot hoz a vásárlók életébe. 

A szakavatott előadóknak köszönhe-
tően mindenki sajtmesterré válhatott a 
nap végére, s megtudhatta azt is, milyen 
borokat párosítson ezekhez a sajtokhoz.

Engedjék meg, hogy a Pannontej 
Zrt. vezetősége nevében köszönetem fe-
jezzem ki a város vezetőinek, a szerve-
zőknek, hogy a XIII. őszi helytörténeti 
konferencia témájának a sajtgyártást vá-
lasztották. Végezetül vállalatunk vala-
mennyi dolgozója nevében  békés, ál-
dott karácsonyt és sikerekben, örömben 
gazdag új évet kívánok Önöknek. 

Németh Valentina
brand manager – MEDVE brand

PANNONTEJ Zrt.

Sokaknak meglepő lehet, hogy a 
legismertebb kockasajt miért is Medve 
néven vált ismertté. A Svájcból hazánk-
ba települt Stauffer család 1908-ban 
alapította meg a sajtgyár elődjét, mely 
cég címerében Bern kanton barna 
medvéje is megjelent. Így kötődik több 
mint száz éve a medve Répcelakhoz. 

Az alapító családnak köszönhetően 
már a második világháború előtt sike-
res volt a répcelaki üzem. Tsohohey Ta-
mástól – az alapító dédunokájától- 
megtudtattuk milyen volt az élet a 
Stauffer üzemben. A folyamatos fej-
lesztéseket követően megvásárolták az 
ömlesztett sajtgyártás technológiáját, 
és elindult a Medve gyártása.

Államosítás után 1955-től  a Vas 
Megyei Tejipari Vállalat égisze alatt 
működött, majd Répcelaki Sajtgyár-
ként, önálló üzemként 1993-tól a 
privatizációig. 1995-től pedig már a 
francia Bongrain csoport tagja a Pan-
nontej Zrt. Napjainkban három te-
lephelyen: Répcelakon, Veszprémben 
illetve Zalaegerszegen készülnek a 
cég termékei.
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konFerencIa a sajtról

Október 13-án minden a sajt körül forgott városunkban. Reggel átadás-
ra került a régóta várt, biztonságos, modern parkoló a Pannontej épülete 
előtt. Majd a hagyományos őszi konferencián a szép számban résztvevő 
hallgatóság megtudhatta, hogy az alapítást követően, hogy is nőtte ki ma-
gát a XXI. század piacvezető vállalatává a sajtgyár. 
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MoZgásos prograMok 
aZ óvodában 
– kölyökkarate indult répcelakon

Vidám hangulatú edzések kereté-
ben ismerkedhetnek meg az ovisok a 
kyokushin karate kisgyermekekre sza-

bott formájával, ahol a hangsúly az 
alapvető gyakorlatok mellett elsősor-
ban a mozgás megszerettetésére, az 
egyensúlyérzék, a koncentráció, az ön-
fegyelem fejlesztésére került. Játékos 
feladatok segítségével/keresztül máris 
érezhetően nőtt a kis karatékák kitartá-
sa, ügyessége, tenni és tanulni vágyása; 
hétről hétre várják és egyre komolyab-
ban veszik a tréningeket. Számos pozi-
tív visszajelzés érkezett a szülőktől is, 
melyben arról számolnak be, hogy a 
korábban visszahúzódóbb gyerekek ki-
állása észrevehetően jobb lett; sőt azok, 
akik korábban nehezebben kezelhetőek 
voltak, nyugodtabbá, kiegyensúlyozot-
tabbá váltak.

Az óvónénik irányításához szokott 
gyerekek mára teljesen elfogadták 
edzőjükként az erős orgánumú, de kü-
lönösen közvetlen Sensei dr. Bogdán 

Szeptembertől új mozgásos lehetőség nyílt meg a legkisebbeknek: az ezév 
októberében 2. születésnapját ünneplő Répcelaki Rakurai Karate Egye-
sület elindította kölyökkarate csoportját a Százszorszép Óvodában.

Olivért, aki maga is kétgyermekes apu-
ka. A klub vezetőedzőjének munkáját 
Bernáth Evelin és Seregély Gyöngyi, az 

egyesület két 
karatékája segíti. 

A lányok és fiúk 
alkotta kis csapat az 
eltelt néhány hónap-
ban máris sokat ta-
nult és fejlődött, me-
lyet decemberben, 
első övvizsgájuk al-
kalmával bizonyít-
hatnak majd.  

Az immáron két-
éves klub munkájába 
több répcelaki és 
környékbeli bemuta-
tó alkalmával volt le-
hetőségük bepillan-

tani a helyieknek. Az edzéseket látoga-
tó gyerekek és felnőttek igazi kis közös-
séggé kovácsolódtak, akik nem csak a 
heti három edzés al-
kalmával találkoz-
nak, de örömmel 
vesznek részt az egye-
sület által szervezett 
szabadidős progra-
mokon: legyen az ke-
rékpáros kirándulás, 
szalonnasütés vagy 
reggeli futóedzés. To-
vábbi összetartó erőt 
jelentenek a területi, 
országos ill. nemzet-
közi versenyek, ahol 
egymást támogatva, 
a másiknak drukkolva és sikerének 
örülve számos közös élménnyel lesznek 
gazdagabbak a gyerekek. A karatékák 

több nívós megmérettetésen képvisel-
ték a klubot; területi versenyek mellett 
pl. a Szlovákiában megrendezett Gyer-
mek – Serdülő Európa Kupán, Len-
gyelországban az Ifjúsági Európa Baj-
nokságon vagy az Utánpótlás Magyar 
Bajnokságon, ahol Seregély Gyöngyi 
I., Horváth Dániel II., Gáspár Martin 
III. helyezést ért el.

Szintén kiemelkedő az iskola, az 
óvoda vezetésének hozzáállása, támo-
gatása, valamint nem utolsósorban a 
szülők igyekezete, példaértékű támoga-
tása, amely lehetővé tette, hogy októ-
berben megrendezésre kerüljön az I. 
Rakurai Kupa, melyen több mint 200 
versenyző mérhette össze tudását.

A Rakurai Dojo életéről további in-
formációt és képanyagot találhatnak a 

klub facebook oldalán: www.facebook.
com/rakurai.dojo.repcelak. 

Bogdán Mónika
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Répcelak város főterén ünnepi díszkivilágítás fogadta a hagyományos jóté-
konysági estre érkező szereplőket és a közönséget. Az Egészséges Gyermeke-
inkért Alapítvány javára 17. alkalommal tartottak a végzős osztályok egész es-
tét betöltő műsort sok tánccal, jelenetekkel, kivetítéssel, dalokkal, melyet Sza-
bó József alpolgármester nyitott meg. Kiemelte, hogy példa ez a mindig telt-
házas program az összefogásra, arra, hogy egymás kezét nem engedhetjük el.

vIlágkÖrülI utaZás

– Hogy kiknek szól a műsor? A szü-
lőknek, akik ránk bízták féltett kincsei-
ket, és láthatják, hogy mennyiféle tehet-
ség csiszolódik ezekben a közösségek-
ben, az alapítvány támogatóinak, az is-
kolánkba járó gyerekeknek és lakhelyük 
lakóinak – Mondja Pap György né, Ju-
dit néni, a 8. b osztályfőnöke.

– Két előadást tartunk. A csütörtöki 
kora délutánit az iskolatársaknak, a 
péntek estit a családoknak, ismerősök-
nek, a fenntartók és az iskolával kapcso-
latban álló szervezetek képviselőinek. – 
Mondja Enginé Kozonits Mária igazga-
tóhelyettes. – Ezekben az általános isko-
lai osztályokban is ott ülnek, tanulnak, 
sírnak és nevetnek, zenélnek, játszanak 
a jövő ügyes kezű művészei, jó lelkű csa-
ládanyái, példás családapái, kreatív ve-
zetői, szorgalmas dolgozói, pontos ügy-
intézői… De mindenért küzdeni kell! 
Csak az angol abc-ben van előbb a siker 
(success), mint a munka (work). Ezt 
megtapasztalták ezen az estén is. Előbb 

gyakorlás, sok próba, utána jöhet a jó 
teljesítmény fölötti öröm.

Hogy hány óra egy ilyen est kigon-
dolása, a forgatókönyv írásától, a meg-
hívók eljuttatásáig, a díszletek elkészíté-
sétől a tombolatárgyak gyűjtésén át a 
vendégül-látás megszervezéséig, a zenék 
kiválasztásától, a video-bejátszások ösz-
szeszerkesztésén át a próbák sorozatán 
keresztül az ünnepi előadásig, azt nem 
számoltuk össze. Az iskolavezetés sze-
rint ledolgoztuk a következő hónapot is 
előre. – Vélekedik Szabó Róbert, a 8. a 
osztályfőnöke. 

– A fizetség a gyerekek öröme, a né-
zőtérről az ütemes taps, az alapítvány 
javára összegyűlt adomány, amiből is-
mét újabb beszerzésekre lesz lehetőség. 
A tavalyi évben az öltözőkbe szekrénye-
ket, az ebédlőbe székeket vettünk töb-
bek között. – Mondja Varga Zol tán né, 
a kuratórium egyik tagja. 

Ebben az évben főképpen a világkö-
rüli útról gyűjtött élményeikről számol-

TÁMOP –  3.1.5/09/A/2-2010-0473
Répcelaki pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése

A Móra Ferenc Általános Iskola és AMI a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség által a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében kiírt TÁMOP-3.1.5 jelű  Pedagóguskép-
zések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új 
szerepben) című pályázaton 8 441 485 Ft–ot nyert a répce-
laki Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézményben megvalósítandó Répcelaki pedagógu-
sok kompetenciáinak fejlesztése c. projekt végrehajtására.

Támogató döntés kelte: 2010. 06.24
Szerződéskötés: 2010. 07.05. 
A projekt időtartama: 2010. szeptember 1. – 2012. 

október 1.

tak be a diákok a színpadon. Arról, 
hogy megtanulták európai és távoli né-
pek – törökök, japánok, amerikaiak... 
– táncait. Bemutatták, hogyan mulat-
tak az Oktoberfesten Münchenben, mi-
képpen készül a rádióstúdióban a kaba-
ré. Nyilvános volt az új típusú érettségi 
vizsga, sztárvendég volt a Voice c. tehet-
ségkutató verseny répcelaki győztese. A 
nemzetközi versenyeken szereplő 
karatékák bemutatóját, a dalfelismerő 
versenyt is szívesen újra megnézte volna 
a nagyérdemű. A Répcelak, szeretlek c. 
vetélkedőn már együtt énekelt a publi-
kum a szereplőkkel. A fináléban benne 
volt az egész program célja, lényege. 
Miért születtünk? Hogy induljunk és 
játsszunk még tovább! A szereplő tanít-
ványok maguknak és egymásnak éne-
kelték, meghatott szüleik ezt remélik, 
tanáraik az erre való felkészítésben segí-
tik őket: „Tiéd a holnap győzni kell, 
mindig az égig törni fel, megélni száz-
ezer új csodát, Tiéd a föld, a világ!”

Szoporyné Szabó Piroska
igazgató

Teljesített vállalások: három pedagógus szakirányú to-
vábbképzésben vett részt: 

•	 egy	 tanító	 tehetségfejlesztő	 szaktanácsadó	 szakkép-
zettséget szerzett 

•	 egy	 tanító	 szakvizsgázott	 gyakorlatvezető	mentorpe-
dagógus végzettséget szerzett

•	 egy	 tanár	 teljesítette	 a	 gyakorlatvezető	mentorpeda-
gógus szakvizsga követelményeit

Az elnyert támogatásból fizettük a képzésekkel kapcsola-
tos összes költséget: tandíjat, tankönyvek, jegyzetek árát, 
utazási költséget, a pedagógusok órakedvezményeit, továbbá 
a szükséges eszközök (2 db laptop) és irodaszerek árát.

További feladatok:
•	Újszerű	tanulásszervezés
•	 Fenntarthatóság	biztosítása
•	Nyilvánosság	biztosítása
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A dobogó legfelső fokára állhatott: 
Horváth Dániel (Kumite – Ifi/Fiú kate-
góriában), Pataki Zalán (Kumite – 
Gyerek 1/Fiú) Bernáth Evelin (Kata – 
Serdülő/Lány), Kronekker Roberta 
(Kumite – Serdülő/Lány) kategóriá-
ban. Horváth Dániel az előző tanévben 
még iskolánk diákja volt, jelenleg 9. év-
folyamos Szombathelyen. 2. helyezett 
lett Seregély Gyöngyi és Nagy Marcell. 
3. helyen végzett: Bernáth Evelin, Gás-
pár Martin, Horváth Milán, Keszei Mi-

hály, Németh Gergő, Pataki Marcell, 
Pénzes Vince, Rudi Máté.

Novemberben Gyöngyösön az 
Után pótlás Magyar Bajnokságon negy-
ven klub 287 indulója vett részt. Rép-
celakot hat fő képviselte az indulók kö-
zött. Ez a verseny a második legrango-
sabb hazai karateverseny, nagyon sok és 
jól felkészült indulóval. Ezért az ered-
mények is nagyon dicséretesek: Sere-
gély Gyöngyi I hely, Horváth Dániel II. 
hely, Gáspár Martin III. hely.

Óriási örömmel tért haza szlovákiai 
nemzetközi versenyről küldöttségünk. 
Seregély Gyöngyi a dobogó 2., Keszei 
Mihály a 3. fokára állhatott fel. Eddigi 
eredményei alapján a lengyelországi 
Kielcében novemberben tartott Európa 
Bajnokságon részt vehetett Horváth 
Dániel és Seregély Gyöngyi. Sajnos 
mindketten a torna végső győztesével 
kerültek össze az első meccsen, de a ne-
héz ellenfelekkel szemben is dicsérete-
sen küzdöttek. Részletek olvashatók az 
alábbi honlapon és képek találhatók a 
lelkes csapat tagjairól a youtube-on is. 

http://www.eckaratekielce2012.pl/
results.html, 

http://www.eckaratekielce2012.pl/
images/stories/fight-protocol.pdf

Köszönjük dr. Bogdán Olivérnek, a 
klub vezetőjének a sok szervezést, a ko-
moly edzésmunkával elért eredményeket, 
és minden támogatónak, a gyerekek szü-
leinek, hogy a programok színvonalas le-
bonyolításában önzetlenül segítenek.

Enginé Kozonits Mária

Budapesten 2012. október 10-én az 
ELTE dísztermében tartott ünnepsé-
gen, – számos 50, 60, 65 éve végzett – 
jogász, tanító, tanár között feleségem is 
átvehette a gyémánt diplomát.

Vas megyében Csörötneken szüle-
tett és járt elemibe, s majd Pápán a kép-
zőbe. 1952-ben, augusztusban védte 
meg a diplomáját a Budapesti Pedagó-
giai Főiskolán, de már 1951 szeptembe-
rétől, – a szakvizsgák letétele után- Rép-
celakra, Vas megyébe került gyakorló 

tanárnak, ahol földrajzot, biológiát és 
egészségtant tanított. Ősszel Szombat-
helyről kinevezték az Általános Iskola 
úttörőcsapat vezetőjének is. Tánccso-
portja is működött. 

Budapesten 1989-től már angol nyel-
vet is tanított és kiadta, s szerkesztette a 
„Popcorn” című angol nyelvű, havi diák-
magazint. 1985-ben a XV. kerület felké-
résére nem ment el nyugdíjba, majd csak 
1996 decemberében. Ugyanakkor – 
egész napra – szerződéssel továbbra is al-

kalmazták 2005. június 30-ig. 2005 
szeptemberében, a budapesti első mun-
kahelyétől, a II. ker. Fenyves utcai Általá-
nos Iskolától kapott megbízást, és a he-
lyettesítések mellett 2011. december 
31-ig szerkesztette a „Happy Face” nevű, 
angol nyelvű havi diákmagazint.

A 2012 évi pedagógusnap alkalmá-
ból, a Bp. XV. kerületi önkormányzat 
ünnepségén – országgyűlési képviselők 
támogatását is elnyerve – díszoklevéllel 
és anyagi elismeréssel tüntették ki. Ezzel 
gratuláltak az októberben esedékes gyé-
mánt diploma kiérdemléséhez. Ezzel kö-
szönték meg „a több évtizedes, áldoza-
tos, kiemelkedő munkáját.”

Egyébként a zánkai úttörővárosban 
1975-től –több mint tíz év nyarán– mint 
csapatvezető helyettes táboroztatott, leg-
többször a nemzetközi táborban. 

Nyugdíjazásáig három magas kitün-
tetésben részesült.

Gőcze Tibor

Répcelak város Képviselő-testülete 
gratulál Gabikának!

jó hÍrek aZ IFjú harcMûvésZekrôl
2012 október 20-án került meg-
rendezésre az I. Rakurai Kupa 
Répcelakon a Répcelaki Rakurai 
Karate Egyesület és a Móra Ferenc 
Általános Iskola közös szervezésé-
ben. A jeles eseményre 8 klubból 
(Kapuvár Castrum, Bushi Dojo – 
Siklós, Damashi dojo – Pápa, 
Wasabi dojo és Griff SE –mindket-
tő Szlovákia, Seishin dojo – Várpa-
lota és Répcelaki Rakurai KE) 200 
versenyző érkezett.

gyéMánt dIploMát kapott 
kovács gabrIella

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem rektora, valamint a Pe-
dagógiai Kar dékánja – a szenátus 
döntése alapján – Gőczéné Ko-
vács Gabriella tanárnak a 60 éven 
át kifejtett pedagógiai munkájá-
nak elismeréseként. 

18. évfolyam 4. szám 2012. december 9



10 év – 100 kIállÍtás
„Mi dolgunk a világon? küzdeni erônk szerint a 
legnemesbekért”

Az ezredfordulón az egyik falukonfe-
rencián hangzott el, hogy a várossá válás 
kívánalma, az igényes kulturális kisugár-
zás is. Ez volt az egyik inspiráló gondolat 
az egyesület létrehozására, mely 2001. 
december 18-án 15 személy akaratából 
alakult meg. Az alapítók célja az értékek 
bemutatása, az értékrend közvetítése, 
röviden megfogalmazva: bevezetni és 
szokássá tenni az igényes kulturális éle-
tet! Tíz éve, 2002-ben került bejegyzésre 
a Nyitott Tér Közhasznú Kulturális 
Egyesület és most 2012-ben elértünk a 
100. képzőművészeti kiállításig. 

A kiállítások szervezése nagy körülte-
kintéssel folyt és folyik, a műfaji sokszínű-
ség és a színvonal állandósága a cél. Megfo-
galmaztuk az elvárást, évente csak egy 
amatőr kiállítást rendezünk, a többi csak 
minősített művész tárlata lehet. A vizuális 
nevelés tudatos formálása a legnagyobb 
eredmény. Büszkék vagyunk arra, hogy a 
kiállítási programok megtervezéséhez és 
lebonyolításához sikerült értő és segítő 
szakembereket küldetésünk mellé állítani. 

Kialakult egy tárlatlátogató törzskö-
zönség, ami a település lélekszámához 
képest, népesnek mondható. Mégsem 
lehetünk elégedettek, mert sajnos hiá-
nyoznak a megnyitókról a képzőművé-
szetet kedvelő és művelő diákok, a je-
lentős alkotások és a kiállító művészek 
jelenléte pedig alkalmat adna beszélge-
tésekre és találkozásokra is. 

Elismeréssel kell szólni állandó művé-
szeti iskolás közreműködőinkről és felké-

szítő tanáraikról, azokról a hangszeres di-
ákokról, akik igényes komolyzenei dara-
bokkal hangulatot teremtenek és fokoz-
zák a megnyitók ünnepélyességét. 

Az önkormányzat megbecsülését je-
lenti, hogy 2011-ben lehetőséget kap-
tunk a 80 kiállítás feldolgozására, mely 
a „Kiállító Tér” című album elkészítésé-
vel valósult meg.

2006-ban kezdtünk el egy előadásso-
rozatot Répcelaki Szabadegyetem cím-
mel, mely a múlt héten elérte az ötven-
ötödik előadást. Nem törekedtünk tema-
tikus sorozatokra, inkább a sokrétűség és 
sokszínűség volt a cél. Az előadások láto-
gatottságával meg vagyunk elégedve.

Jó kapcsolatokat ápolunk az egyházi 
felekezetekkel, igyekszünk úgy megter-
vezni az éves programokat, hogy ré-
szükre is tudjunk előadásokat kínálni.

Szólnunk kell a népzene és néptánc 
helyéről is életünkben. 2005-ben a külön 
egyesületben működő Ümmögő Együttes 
kérte felvételét hozzánk, azóta népzene és 
néptánc ápolása rendkívül fontos szeg-
mense tevékenységünknek. Ezt mi külde-
tésnek tekintjük és nagy buzgalommal 
szervezzük a Laki Kalinkót, mely minden 
évben júniusban, három napos fesztivál 
keretén belül kerül megrendezésre, és a 

rendezvény az Ümmögő Együttes beolva-
dása révén egyesületünk feladatává vált. 

A népzene és néptánc ügyének és az 
együttesünk további szakmai fejlődésé-
nek segítésére, Dr. Halmos Béla népze-
nei portréfilmjeinek vetítését és tánchá-
zak szervezését iktattuk programunkba.

Harmonikus a kapcsolat a művelő-
dési házzal, és a könyvtárral, rendezvé-
nyeink munkatársaik segítő közremű-
ködésével valósulnak meg.

Pályázati munkánk -melyhez sok 
munka, meg-megújuló hit, lelkesedés és 
bizakodás is kell- arra irányul, hogy 
többlet pénzügyi forrásokat hozzunk a 
városba, és a támogatóink –elsősorban 
az önkormányzat– pénzét kiegészítve, a 
lakosság részére igényes szórakozási és 
művelődési alkalmakat teremtsünk.

Műsoraink szervezése során kiváló a 
munkakapcsolatunk a Nyugat-dunántúli 
Régió több jelentős kulturális intézmé-
nyével: a Savaria Egyetemi Központtal, 
Szombathelyi Képtárral, a győri Xántus 
János Múzeummal, műgyűjtőkkel, vala-
mint a népzene-, néptánc együttesekkel. 

Rendezvényeink ma már nemcsak 
városunkban, hanem Vas megyében és a 
Nyugat-dunántúli Régióban is ismer-
tek. Megtisztelő, hogy rendezvényein-
ken országos hírű előadók, művészek, 
tanárok vesznek részt, működnek közre. 
Rendezvényeink látogatottsága folya-
matosan nő.

Terveinkről is szeretnék pár gondo-
latot elmondani. 

Szeretnénk elérni, hogy a Répce Ga-
léria városunk szülöttje, Engelsz József 
ötvösművész nevét viselje.

Ugyancsak kívánatos lenne egy 
olyan gyűjteményes műtárgyanyag lét-
rehozására és gyűjtése, amely az itt kiál-
lító művészek alkotásainak felajánlásá-
ból gyarapodna.

Kimondhatjuk, hogy élvezzük a vá-
ros vezetőinek, a képviselő-testületnek 
és a város lakosságának bizalmát. Úgy 
gondoljuk, hogy az általunk teremtett 
értékrend megőrzése és további ápolása 
lehet a következő tíz év feladata!

Garas Kálmán
az egyesület elnöke

A kulturális egyesület jubileumi tárlat-megnyitóján Nagy Ferencné, az 
egyesület gazdasági vezetője részéről örömteli bejelentés is elhangzott: 
megérkezett az értesítő arról, hogy a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Ma-
gyar Kultúra Lovagja címet adományozza az egyesület elnökének, Garas 
Kálmánnak. Mi is gratulálunk!

Ezt olvashattam naponta gimnáziumi osztályunk falán, és idézte útravalóul bal-
lagási meghívónk is. A két Vörösmarty sor ötven éve kísér. Én ezt a szemléletet 
hoztam magammal, és követem minden törekvésemben, cselekedetemben.
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„a Meg neM érIntett” 
FIlM utóélete

téntek a bemutatók. Gallai József bará-
tom (a film forgatókönyvírója és fősze-
replője) és jómagam szerepeltünk a 
veszprémi Méz Rádió műsorában. Két 
oldalas cikk jelent meg a filmről a Premi-
er MoziMagazin hasábjain, valamint a 
filmtekercs.hu magyar filmes portálon is 
olvashatott egy kritikát a nagyérdemű. 
Ezek többsége mind pozitív visszhangú 
volt, mely bebizonyította számunkra, 
hogy az alkotásba vetett hitünk és a ke-
mény kilenc hónap munka meghozta 
gyümölcsét, hisz a közönség számára is 
szórakoztató és tanulságos mozgóképet 
sikerült létrehoznunk.

Feltett szándékunk munkánkat kül-
földi filmes versenyeken, fesztiválokon 
is indítani, így e cél elérésének érdeké-
ben dolgozunk az alkotás feliratozásán, 

és bízunk benne, hogy tavasszal már 
csatasorba állíthatjuk a világ számos 
pontjáról érkező mozgóképekkel.

A munka azonban nem állt meg, és 
folyamatosan tervezzük az újabb alkotá-
sok megvalósítását, melyekből szeren-
csére elég sok van, ám egyik-másik a 
megfelelő anyagi háttér hiányában saj-
nos egyelőre várat magára.

Remélem, hogy mind ezen, mind jö-
vőbeli munkáinkkal képesek leszünk öreg-
bíteni Répcelak város kultúráját, és kérem, 
engedjék meg, hogy e cikk keretein belül is 
megköszönhessem azoknak az emberek-
nek a munkáját, akik valamilyen úton-
módon lehetővé tették számunkra, hogy 
alkotásunk nyilvánosan is bemutatkozhas-
son a nagyközönségnek.

„A meg nem érintett” című filmünket 
minden kedves érdeklődő megtalálhatja a 
répcelaki városi könyvtárban, a legna-
gyobb video-megosztó portálon, valamint 
személyesen tőlem is beszerezhető.

Elekes Gergő

városI bál 2012

donság: WEST KORREKT PÉTE-
REK több fogásos, felszolgált vacsorával 

kápráztatták el, az akkor még éhes, 
majd jól lakott vendégeinket. A Spon-
tán Együttes húzta a talpalávalót egé-

szen hajnalig! Pihenni csak a tombola-
sorsolás ideje alatt lehetett, ahol közel 
száz felajánlás talált gazdára.

Köszönjük mindenki áldozatos 
munkáját, segítségét és támogatását! 

Külön köszönet: Némethné Pintér 
Mariannak, Elekesné Baranyai Erzsé-
betnek, Németh és Maráczi „Péte-
rek”-nek.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet!

2013. november utolsó szombatján 
találkozzunk a VIII. VÁROSI BÁL-on!

Elekes Zoltán

2012. szeptember 22-én láthatta a 
répcelaki közönség legújabb alko-
tásomat, az országban elsőként, az 
„A meg nem érintett” című függet-
len filmet. Nagy örömmel töltött 
el, hogy a közönség soraiban kü-
lönböző generációk képviselői fog-
laltak helyet, akik a vetítés után 
kérdéseikkel, megjegyzéseikkel to-
vább emelték az este értékét.

Most decembert írunk, és az azóta el-
telt három hónap alatt sok dolog történt 
alkotásunkkal. Versenyfilm volt az 59. 
Országos Függetlenfilm Fesztivál kerete-
in belül október 1-jén Veszprémben, ok-
tóber 12-én pedig Győrben is megtör-

A Répcelakért Közhasznú Egyesület immár hetedik alkalommal rendezte meg 
városunk bálját. A kék és fehér színekbe öltöztetett Linde étterembe, a helyi bá-
lozók mellett, a megye több településéről is érkeztek szórakozni vágyók. 

Az üdvözlő ital mellé, a Móra Ferenc 
Általános Iskola és AMI tanulói által ké-
szített – Répcelak központját ábrázoló 
grafikát- és a Velekey Ékszervilág aján-
dékutalványát kapták a párok. 

Az est meglepetés műsora a – Rock 
And Dili Show – a 70-es évek ifjúságá-
ba repített vissza, a rock and roll, és a 
twist korszakába. A fantasztikus műsor 
után, ifj. Varga Sándor, az est védnöke 
köszöntötte a vendégeket. Hagyományt 
szeretnénk azzal teremteni, hogy Rép-
celakért tevékenykedő fiatalok legyenek 
estünk védnökei. 

Egyesületünk nevében Elekesné Ba-
ranyai Erzsébet, a rendezvény háziasszo-
nya köszönte meg támogatóink segítsé-
gét. Dr. Németh Kálmán polgármester 
úr akadályoztatása miatt Szabó József 
alpolgármester úr nyitotta meg a bált és 
kívánt mindenkinek jó szórakozást! 

A nyitótánc után következett egy új-
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labdarúgás
Az NB III. Bakony csoportjában 
szereplő felnőtt csapatunk a 9. he-
lyen végzett, innen várja a tava-
szi folytatást. Főleg a hazai mérkő-
zéseken voltak bosszantó vereségek 
(Andráshida, Hévíz, Sárvár) viszont 
nem várt vidéki győzelmek is szület-
tek (például az első helyezett Bala-
tonfüred otthonában). Köztudott, 
hogy a csapat zöme fiatal, nincs 
még megfelelő rutinja, tapasztala-
ta. Ennek ellenére elmondhatjuk, 
hogy egyetlen meccsen sem játszot-
tunk alárendelt szerepet, több eset-
ben – főleg az egygólos vereségek-
nél – kis szerencsével fordított ered-
mény is születhetett volna. Bosszan-
tó volt, hogy az utolsó találkozón, a 
Körmend otthonában 2:0-ás vezeté-
sünk után tíz emberrel hozta dön-
tetlenre az eredményt a hazai csapat. 
A szakemberek feladata lesz, hogy 
kielemezzék, és megtalálják az oko-
kat, hogy tavasszal ilyen és hasonló 
dolgok már ne forduljanak elő. 
Egy-két játékosunknak el kell gon-
dolkodnia a jövőjét illetően. Ha to-
vábbra is a Répcelaki SE színeiben 
akarnak játszani, nem követhetnek el 
olyan fegyelmezetlenségeket, amit né-
hány meccsen elkövettek. Vonatkozik 
ez a taktikai utasítások be nem tartá-
sára, felesleges kiállításokra egyaránt. 
Az elnökség optimista és bízik a jobb 
folytatásban. 
Ifjúsági csapatunk –ahogy korábban 
már írtuk– teljesen átalakult. Alig ma-
radt hírmondó az előző csapatból. Tő-
lük tisztes helytállást várunk valameny-

nyi mérkőzésen. A fegyelem terén van 
mit javítani. Pénteken az edzést köve-
tően még 18-as a keret létszáma, az-
tán a szombati mérkőzésen már csak 
11–12-en jelennek meg. Ugye ez nem 
sportszerű dolog! Ilyenkor jön a kap-
kodás, a vidéki meccsre a tervezettnél 
későbbi indulás! Szüntessük meg ezt 
a rossz gyakorlatot és fogadjuk meg, 
hogy a tavasszal ez már nem fog megis-
métlődni. Higgyük el, hogy ez az ered-
ményességre is nagymértékben kihat. 
Serdülő csapatunk azzal, hogy több-
nyire együtt maradt, az őszi szezon-
ban már több pontot gyűjtött. A heti 
egy edzéslehetőség nem elég, de a 
kollégiumi elhelyezés nem tesz lehe-
tővé többet. Továbbra is igaz, hogy 
több tehetséges játékos bontogat-
ja szárnyait, akik közül néhányan re-
mélhetően 3–4 éven belül a felnőtt 
csapat közelébe kerülnek. Csak raj-
tuk múlik, hogy szorgalommal, ki-
tartó munkával, még jobb hozzáál-
lással mennyire viszik. 
U-13-as csapatunk a Megyei Labda-
rúgó Szövetség által szervezett bajnok-
ságban a 3. helyen várja a tavaszi foly-
tatást. Több tehetséges játékos került 
a csapathoz, akik az előző szezonban 
még az U-10-11-es korcsoportban 
szerepeltek. Ezért is elismerésre méltó 
az őszi teljesítmény. 
A Bozsik programban szereplő külön-
böző korcsoportos csapatok teljesítet-
ték az őszi programot. Köszönet az is-
kolának, az óvodának az együttműkö-
désért. Örvendetes dolog, hogy egyre 
több szülő vesz részt ezeken a rendez-
vényeken. 

teke
Szuperligás tekecsapatunk őszi telje-
sítménye dicséretes. A tavaszról előre-
hozott két forduló lejátszását követő-
en a Szeged és Zalaegerszeg mögött a 
tabella 3. helyén telel. Ez minden vá-
rakozást felülmúlt. A felnőtt csapat-
hoz hasonlóan ifjúsági csapatunk tel-
jesítménye is elismerésre méltó. Ők a 
4. helyen állnak. A felnőtt és ifjúsági 
egyéni versenyek kategóriájában hat 
versenyző jutott tovább Répcelak szí-
neiben. A további megmérettetés ta-
vasszal folytatódik. 
Tizenhárom csapattal indult útjára a 
kétfordulós város és környéke amatőr 
tekebajnokság. Nyolc forduló után el-
mondhatjuk, hogy jó színvonalú, zö-
mében izgalmas mérkőzések voltak. 

kéZIlabda
Örvendetes dolog, hogy női kézilab-
dában szerveződött egy főleg fiatalok-
ból álló csapat. Elindultak a Győr-
Moson-Sopron megyei bajnokságban 
és részt vesznek a Vas Megyei Kézi-
labda Szövetség által kiírt bajnokság-
ban is. Helyezésileg nincs kimondott 
elvárásunk. Az első bajnoki évben azt 
várjuk tőlük, hogy minden mérkőzé-
sen tisztességgel helyt álljanak, szerez-
zenek rutint, tapasztalatot, alkossanak 
egy szerethető csapatot. 
Év vége és karácsony közeledtével sze-
retném megköszönni az elnökség tag-
jainak, a szakosztályok vezetőinek és 
tagjainak, az edzőknek és valameny-
nyi csapat játékosának az őszi szezon-
béli hozzáállást, az elért teljesítménye-
ket. A téli pihenő alatt van arra idő, 
hogy ki-ki átgondolja, mit és mennyi-
vel kell hozzátenni a még sikeresebb 
tavaszi szerepléshez. 

Egyesületünk valamennyi tagjának, 
szponzorainknak, támogatóinknak, se-
gítőinknek, valamennyi szurkolónak és 
minden kedves Hírmondó olvasónak 
áldott, békés karácsonyt, boldog, sike-
rekben és egészségben gazdag új eszten-
dőt kívánok!

Haraszthy István
ügyvezető elnök

a répcelakI se 
hÍreI

Amire a kedves olvasó kezébe veszi a Répcelaki Hírmondót, addigra vala-
mennyi szakosztályunkban befejeződnek a küzdelmek, véget ér a 2012-
2013-as bajnoki évad őszi szezonja. Elcsendesedett a sporttelep, csupán a 
város és környéke amatőr tekebajnokság küzdelmei jelentik a nyüzsgést. 
A csapatok megkezdték a téli pihenőt, és egyben az erőgyűjtést, a ráhan-
golódást a tavaszi szezonra.
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sZületés
akIknek Örülünk

Kámán Tamás és Németh Martina 
leánya Róza

Finta László és Vojtila Zita 
fia Csanád

Őri Tamás és Kiss Rita Anikó 
fia Ádám

Halász Ervin és Kádi Judit 
fia Martin

Bucsek Krisztián és Illés Nikoletta 
fia Noel

Kovács Attila és Visy Krisztina 
leánya Petra

Molnár Gábor és Németh Hajnalka 
leánya Ivett

Csősz Krisztián és Bolfert Enikő 
fia Hunor Péter

haláloZás
akIktôl búcsúZunk

Seregély József
Szabó Józsefné
Szakács Frigyes

Török László Lajos

esküvô
akIknek gratulálunk

Czár József és Varga Andrea

A komposztáló helyet a kert végé-
be, lehetőleg árnyékot adó fa alá tele-
pítsük. Készíthetünk komposztkere-
tet csirkehálóból vagy falécekből, de 
a barkácsáruházakban műanyag kom-
posztáló edényt is beszerezhetünk.

A gyepen hagyott hullott lomb nagy 
kárt okozhat, ezért ősszel el kell távo-
lítani. A legegyszerűbb, ha a fűnyíró 
gyűjtőtartályával szedjük föl, és a fű-
nyesedékkel együtt komposztáljuk, ami 
nagy nedvességtartam miatt gyorsítja a 
lombkomposzt érését.

A levelek közül a legkönnyebben a 
tölgy, a juhar és a gyümölcsfák levele kom-
posztálható. Lassabban bomlik a szelíd-
gesztenye, a bükk, a vadgesztenye és a pla-
tán lombja; ezen aprítással segíthetünk.

Ne tegyünk a komposztba vaskos, 
bőrszerű leveleket (pl. babérsom, ba-
bérmeggy).

A diólevél is csak néhány százalék-
ban kerüljön a komposztba, mert las-
san bomlik, és csak tökéletes földdé 
érés esetén bomlik le a haszonnövénye-
inknél növekedési zavart okozó juglon 
nevű vegyi anyag.

A fenyőtű savanyítja a közeget, nyer-
sen rhododendronok, magnóliák, áfonya-
bokrok köré szórhatjuk. Aprítva a zöld-
séges kertben is felhasználhatjuk, gyan-
tás illata távol tartja a meztelen csigákat és 
a bagolylepke-hernyókat. Igen lassan, há-
rom év alatt bomlik le a komposztban.

Hosszan tartó szárazságban időn-
ként célszerű meglocsolni a halmot.

koMposZtáljunk!
Az első komolyabb hideg napok után nagy mennyiségű lomb hullik le a 
fákról. Egész éven át gyűlik a konyhai, kerti hulladék, amit jobb híján a 
kukába dobunk, növelve ezzel az amúgy is tetemes szemétmennyiséget. Az 
összegyűjtött falevelekből, növényi hulladékból értékes komposztot ké-
szíthetünk. Néhány szempontot azonban célszerű szem előtt tartani.

Alapanyagtól, mennyiségtől és hő-
mérséklettől függően 6-18 hónap alatt 
lesz kész a komposzt. Nagyobb meny-
nyiség számára dróthálóból készítsünk 
komposztkosarat, akkorát, amekkorára 
szükségünk lehet. 

Nyitott komposztálóban 18-24 hó-
nap alatt bomlik le a lomb, amit ke-
reskedelemben kapható komposzt-
aktivátorral gyorsíthatunk.

A kész komposzt sötétbarna színű, 
morzsalékos, szagtalan, földszerű anyag, 
amiben a növény szöveti szerkezete már 
nem ismerhető föl.

A friss, nyers hullott lomb talajok 
téli takarására kiváló. Jól használha-
tó olyan virágoskertekben, ahol tavaszi 
hagymás növények telelnek a talajban.

Pap Edina

TÁMOP – 3.1.7-11//2-2011-0435
TANULJUNK EGYMÁSTÓL!
Tehetségígéretes gyerekek és pe-
dagógusok mentorálása a répcela-
ki iskolában

A Móra Ferenc Általános Iskola és 
AMI a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program keretében kiírt TÁMOP-3.1.7 
jelű  Referencia-intézmények országos 
hálózatának kialakítása és felkészítése 
című pályázaton 3 998 630 Ft-ot nyert 
a répcelaki Móra Ferenc Általános Isko-
la és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
ményben megvalósítandó 

TANULJUNK EGYMÁSTÓL! c. 
projekt végrehajtására, melynek kereté-
ben két területen (tehetségfejlesztés, fel-
sőoktatási gyakorlóhely) vállaltuk, hogy 
más intézményekkel együttműködünk, 
jó gyakorlatainkat átadjuk. 

Támogató döntés kelte: 2012. 04.25
Szerződéskötés: 2012. 05. 14. 
A projekt időtartama:
2012. 05.01. – 2012. 11.30.
Teljesített vállalások:
•	 felkészülés a referencia-intézmé-

nyi szolgáltatásra
•	 működési	dokumentumok	kidol-

gozása
•	 pedagógusok,	vezetők	részvétele	

képzéseken: felkészítés mentor-
pedagógusi szerepre, eljárásrend 
adaptációja, a referencia-intéz-
mény eredményes megjeleníté-
se, tevékenységközpontú peda-
gógiák…

Az elnyert támogatásból fizettük a 
képzésekkel kapcsolatos összes költsé-
get, továbbá új bútorokat, informatikai 
eszközöket (3 db laptop, szkenner…) és 
irodaszereket vásároltunk.
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télI vItaMInForrás a csÍráZtatott Mag
Amikor a kert pihen, csak fóliában, fűtés mellett lehet zöldséget termesz-
teni, amit a háztáji kertészek nemigen engedhetnek meg maguknak. Ol-
csó és kis helyigényű módszer a gabona-, zöldség- és fűszernövény magvak 
csíráztatása. Szobában vagy konyhában egyetlen kistányéron néhány nap 
alatt maréknyi vitamintablettával felérő csíranövény fejlődik. Rendszeres 
fogyasztásukkal elkerülhető a téli levertség, fáradtság, ingerültség.

A magvak csírázása során a vízfelvé-
tellel egy időben a növénykében az en-
zimaktivitás a sokszorosára nő, amely so-
rán az emberi szervezet számára emészt-
hetetlen összetett tápanyagok lebomla-
nak, és jól hasznosítható tápanyagok-
ká alakulnak. Az összetett szénhidrát-
ok egyszerű cukorrá bomlanak, ezért ha 
megkóstolunk egy néhány napja kicsí-
rázott búzát, meglepően édesnek érez-
zük. A fehérjék aminosavakká, a zsírok 
egyszerű zsírsavakká alakulnak át, amik 
segítik a zsírban oldódó D-, A-, E-, és 
K-vitaminok felszívódását.

A csíráztatott magvak bőségesen 
tartalmaznak ásványi anyagokat, C- és 
B12-vitamint is. Az utóbbi csak az álla-
ti eredetű táplálékokban található meg. 
A csíranövény tehát igen nagy tömény-
ségben tartalmaz olyan anyagokat, 
amelyekhez csak igen tetemes menny-
ségben elfogyasztott zöldségfélékből 
juthatunk hozzá.

Csíráztathatunk gabonamagvakat, 
búzát, rozst, kukoricát és kölest. Finom 
a főtt szója és csicseriborsó csíra. Szend-
vicseinket, salátáinkat izgalmasabbá te-
hetjük a len, a napraforgó, a szezám, a 
lucerna, a mustár, a kerti zsázsa és a re-
tek csírájával. Természetesen a pirított 
magvak (pl. napraforgó, szezám) nem 
csíráznak! Csak csíráztatás céljára árusí-
tott magvakat vásároljunk. Ma már bő-
séges választékot találunk belőlük a na-
gyobb élelmiszer-áruházakban is.

A csíráztatás folyamata nagyon egy-
szerű. Lapos tálkába két réteg itatóspa-
pírt vágunk. (A vatta nem jó, mert nehéz 
leválasztani róla a csíranövénykéket.) 
Átnedvesítjük annyira, hogy a papír 
magába szívja az összes vizet. Erre szór-
juk egyenletesen elosztva a magvakat. 
A tálkát napjában többször öntözzük, 
hogy az itatóspapír ne száradjon ki. Vá-
sárolhatunk többszintes csíráztató tálat 

is, amiben egy időben többféle (általá-
ban háromféle) magot csíráztathatunk. 
Ezekben a lyukas aljú tálcákban csírá-
zó magokat naponta folyó vízzel át kell 
öblíteni.

Fajtól függően 3–7 nap alatt csírázik 
ki a mag, amelyet aztán értékes táplá-
lék-kiegészítőként fogyaszthatunk a vi-
taminszegény téli napokon.

Néhány csíranövény jótékony hatása:
Búzacsíra: A- és C-vitamin tartal-

ma mellett B17-vitamint tartalmaz, 
ami nagy szerepet játszik a rákos meg-
betegedés megelőzésében, kialakult be-
tegség esetén a tumorsejtek burjánzásá-
nak csökkentésében. Általános immun-
erősítő hatású, egészséges szinten tartja 
a vérnyomást, a vércukor- és koleszte-
rin-szintet.

Lucernacsíra: Lúgosítja a vért, a 
Candida-betegségben szenvedők legfőbb 
tápláléka. Értisztító hatású, „lepucolja” az 
érfalakról a lerakódott, koleszterint. Csök-
kenti a vércukor-szintet, segít a trombó-
zis megelőzésében, gyul la dás csökkentő. 
Fitoösztrogén-tartalmának köszönhetően 
enyhíti a női változókori tüneteket, segít a 
mellrák megelőzésében.

Mustármagcsíra: Emésztésserken-
tő hatású, epe- és májbántalmak ese-
tén javasolt fogyasztani. Enyhíti a szék-

rekedést, csökkenti a felfúvódást. Iz-
zasztó hatású, így megfázás, influenza 
esetén segíti a természetes gyógyulást. 
Hörghurut ellen is fogyasztható. Tisz-
títja a vért, javítja a vérkeringést, old-
ja az izomlázat.

Retekcsíra: Természetes antibioti-
kum. Tisztító, méregtelenítő, immun-
erősítő. Tisztítja a légutakat, nyálkaol-
dó. Tisztítja a vesét, vízhajtó hatású. Fo-
gyasztásával megelőzhető a vese- és epe-
kőképződés. 

Vöröshagyma-csíra: Természetes 
antibiotikum. Nyálkaoldó, megfázás 
esetén oldja a köhögést, izzasztó hatása 
révén támogatja a szervezet természetes 
gyógyulási folyamatait. Vírus-, gomba-, 
baktérium- és féregölő hatású.

Vöröskáposzta- és brokkoli-csí-
ra: A legmagasabb vitamin- és ásványi-
anyag-tartalmú csíra. Javítja a látást. 
Magas kalciumtartalmának köszönhe-
tően csonterősítő hatású. Rendben tart-
ja az emésztést, gyógyítja a gyulladásos 
fekélyt, és megelőzi azok kialakulását. 
Megelőzi a daganatképződést, kialakult 
betegség esetén lassítja a tumorsejtek 
burjánzását, különösen az emésztő- és 
kiválasztó szervekben és a tüdőben.

Zsázsacsíra: Csökkenti a szívin-
farktus kockázatát, megelőzhető vele a 
szív- és érrendszeri betegségek kialaku-
lása. Tisztítja a vért, gyulladáscsökken-
tő, rákmegelőző, általános immunrend-
szer-erősítő, roboráló hatású.

Szójabab-csíra: Jó hatással van a 
szívre, szabályozza a vércukorszintet. 
Magas rosttartalma csökkenti a vérnyo-
mást. Megelőzi a rákos sejtek kialakulá-
sát, magas vastartalma segíti a vérkép-
zést. Bőrvédő vegyületekben gazdag.

Pap Edina
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adventI hangulatok 
a varródoboZból

Szeretettel vártuk és fogadtuk a Tőzike Foltvarró csoport „Adventi han-
gulatok a varródobozból” című kiállítás megnyitóján az érdeklődőket. 
Örömmel vettük, hogy sokan voltak kíváncsiak a helyiek, környékbeliek, 
rokonok, barátok, foltvarró társak közül arra, hogyan is készült csopor-
tunk az ünnepkörre.

Faliképeinken megjelentek a jól is-
mert jelképek, koszorúk, csillagok, ka-
rácsonyfák. 

Színvilágukban nemcsak a kékes ár-
nyalatú, vagy a hagyományos színezésű 
(piros-fehér-arany) érvényesült, hanem 
megjelentek a barnás, a hosszú téli esték 
hangulatát idéző színösszeállítások is.

Lelkesen készültünk kézben fogha-
tó figurákkal, mikulásokkal, rénszar-
vasokkal, angyalokkal, amelyek képe-
inken is megjelennek, hogy üdvözöljék 
a lakásunkba belépőket.

Saját textiles díszeinkkel felöltözte-
tett karácsonyfánk mellett helyet ka-
pott a Szent Család, nemcsak a falon, 
hanem térben is. Kis filcfigurák és ál-
latkák csoportja veszi körül a kis Jézust. 
A természetes anyagokból készült kör-
nyezet segít, hogy elképzeljük ezt a cso-
dálatos jelentet.

Az adventi koszorúnkon jelképes a 
gyertyagyújtás. Mert hát milyen gyer-
tya illik egy foltvarróhoz? Varrott. A 
lángocskák is textilből készültek, így 
minden vasárnap egy újabb lángot 
„gyújthatunk meg” – tűzhetünk fel .

A rögtönzött kandallónkban „ég” a 
tűz, hogy az ünnep melegét erősítse a 
szívünkben. A rajta lógó csizmácskák 
csak arra várnak, hogy a gyermekek 
ajándékát belerejtsék. 

Kiállításunk célja az volt, hogy ün-
nepi hangulatot teremtsünk a szürke , 
rohanó hétköznapjainkba, és segítsünk 
egy kis figyelmet szentelni a közelgő 
ünnepekre.

Megnyitónkat színesítette Egyházi 
Tibor és Szalai Szabolcs zenéje, Mol-
nár Anita éneke, az Ümmögő együttes 
tánca.

Sajnos a kiállítótermet át kellett ad-
nunk más kiállításnak, így az alig egy 
hétig volt látható. Ha azonban a láto-
gatók közül valakinek kedve támadt a 
készülődéshez, akkor már el is értük a 
célunkat.

Kellemes és tartalmas várakozást és 
készülődést kívánok a Tőzike Foltvarró 
csoport nevében! 

Skultétyné Szabó Erika

18. évfolyam 4. szám 2012. december 15



répcelakI eseMények képekben

Tűzoltó egyesületek 130. éves jubileumi ünnepsége (2012.09.22.) Kreatív hobbi 50 felett kiállítás (2012.10.03.) fotó: Boros András

Tipegő tanoda (2012.10.04.) fotó Boros András XIII. helytörténeti konferencia témája (2012.10.13.) fotó: Novák László

A sajtgyár előtti parkoló átadása (2012.10.13.) fotó: Novák László

Meseláda - Télapó és ezüstmackó (2012.12.01.) fotó: könyvtár Civil karácsony (2012.12.16.) fotó: könyvtár

Márton napi sokadalom a főtéren (2012.11.28.) fotó: Boros András

16 Répcelaki Hírmondó


