
RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

„Nézzétek az első adventi gyertya fényét, 
A Megváltó elhozza a világ békéjét. 

Karácsonykor ismét leszáll a Földre az Ég, 
Négy hétig készülődik rá az emberiség.” 

               
Az adventi koszorún égő gyertyák a B É -

K E , a H I T , a S Z E R E T E T  és a R E -

M É N Y  fényei. Szívünkben kell hordoz-
nunk, és vigyáznunk kell a lángra, hogy 
örökké égjen.  
Talán mindannyiunk lelkében él még egy 
gyermekkori karácsony emléke, amikor 
áhítattal álltunk a feldíszített fenyő előtt és 
boldogan vártuk az ajándékokat, amiket az 
angyalok szorgosan becsempésztek a már 
feldíszített, illatozó karácsonyfa alá.  
A fa alá ne csak az ajándékokat helyezzük 
el, hanem szívünk szétáradó szeretetét is! 
Ahol harmónia, béke, szeretet van, ott meg-
hitt, bensőséges kapcsolatra épülő családot 
lehet teremteni, amely érzelmi lelki közös-
séget, élményt nyújt. Úgy érzem, csak így 
tudjuk az otthon melegét valósággá, megél-
hetővé tenni, ami végig kíséri egész életün-
ket, és mindig megadja számunkra a meg-
újulás lehetőségét.              

Szentestén egy kicsit magunkba szál-
lunk, a rohanó, zajos világ helyett a csön-
det, a meghittséget választjuk. Az ünnep 
hangulatában a másik emberre figyelünk, és 
arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk sze-
retteinknek, azoknak, akik fontosak a szá-
munkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Ezt 
soha ne felejtsük el! 

A karácsony az összetartozás jeles 
ünnepe is. Segít nekünk abban, hogy elhe-
lyezzük magunkat ezen a bolygón, megta-
láljuk a helyünket, átérezzük, nem hiába 
érkeztünk erre a világra, komoly feladatok 
várnak ránk. Szent Péter szerint áldott, aki 
erre a világra született, én úgy folytatnám 
áldott akkor igazán az ember, ha tudja mi a 
feladata, jól végzi azt, és munkájával segí-
teni képes másokon. Mert bizony most, 
hogy mi ünnepelünk, számtalan embertár-
sunk hánykolódik, betegségek, gondok sa-
nyargatják, és nem lehet azokkal, akikkel 
legjobban szeretne. Gondolnunk kell azok-

ra, akiknek ezekben a pillanatokban nem jut 
ajándékra, otthonra, családra, szeretetre is 
csak vágyakozva gondolnak egy meghitt 
karácsonyra. Gondoljunk az idős emberek-
re, s azokra, akik egyedül élnek, és senki 
nem nyit rájuk ajtót. Mi legyünk számukra 
a remény, hogy érdemes élni, mert van, aki 
gondoskodik róluk.     

Üljünk csak le egy percre! Lassít-
sunk,  f igye l jünk a  csa ládunk-
ra! Telepedjünk le a szeretteink társaságá-
ban a karácsonyfa mellé! Szívjuk be a mé-
zeskalács illatát, hallgassunk karácsonyi 
zenéket, és élvezzük az ünnep meghittségét, 
nyugalmát! 

Kívánom, hogy a szeretetből ne csak 
három napig jusson az embereknek, mint 
ahogyan a csodák tartanak, hanem egész 
évben szeretettel és békével gondoljunk 
egymásra. 

 

„Mikor a fenyő illata megérinti szívünk,  
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk. 
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni, 

és másokért a szokottnál is többet tenni 
A rohanó világban megkoptak a fények, 

halványak a hitek,  
és halványak a remények. 

Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, 
őszintén szeretni, és bízni a jóba.” 

 

Ezen gondolatokkal kívánok BÉKÉS, 
SZERETETTEL TELI KARÁCSONYT és  

EGÉSZSÉGBEN, SIKEREKBEN GAZDAG  
BOLDOG ÚJ ÉVET  

városunk minden lakójának magam és a 
képviselő-testület nevében! 

 

 
Enginé Kozonits Mária Gyöngyi 

                                        képviselő 
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FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

2009. szeptemberében Répcelak város ön-
kormányzata és a városban legtöbb dolgo-
zót foglalkoztató gazdasági társaságok ve-
zetői közül nyolcan, úgynevezett „
Foglalkoztatási megállapodást” kötöttek. Ezt 
a tényt közöltük a Répce TV-ben is. Jó né-
hányan a város lakói között azt gondolták, 
hogy ez azt jelenti, hogy az aláíró cégek 
írásban vállalták, hogy csak répcelakiakat 
vesznek fel, vagy előnyben részesítik őket. 
Ez nem szerepel a dokumentumban. Ilyet a 
cégek nem is írtak volna alá, mert diszkrimi-
natív, amelyet a felettes hatóságok  is kifo-
gásolhattak volna. A kölcsönös segítés 
azonban talán azt jelenti, hogy a helyi mun-
kavállalók jobb helyzetbe kerülnek. 
 
A megállapodás fontos részei  az alábbiak: 
 

1.    A Paktumot aláíró gazdasági egy-
ségek ingyenes álláshirdetési lehetőséget 
kapnak a Répce TV Nonprofit Kft. hirdetési 
felületein. 

2.    A Paktumot aláíró gazdasági egy-
ségek ingyenes álláshirdetési lehetőséget 
kapnak a Répcelaki Hírmondó helyi időszaki 
lapban. 

3.    Nagyobb munkaerő kereslet esetén 
lehetőség biztosítása a munkaerőigény is-
mertetésére a képviselő-testület ülésein. 

4.    Munkaerőigény esetén – az érintet-
tek hozzájárulásával – adatok szolgáltatása 
a jövedelempótló támogatásban részesülők-
ről. 

5.    Hosszú távú munkaerőigény ese-
tén tájékoztatási lehetőség az iskolában. 

6.    A gazdasági egységeket érintő ter-
vezett új adónem bevezetéséről, vagy a 
meglévő adóterhek tervezett emeléséről 
előzetes szakmai konzultáció biztosítása. 
 

 

Gazdasági egységek által vállalt feladatok: 
1.    Valamennyi – ide értve más médi-

umokban is megjelentetett – munkaerő-
igény megjelentetése a Répce TV Nonprofit 
Kft. hirdetési felületein. 

2.    Az Önkormányzat kérése esetén 
évente egy alkalommal állásbörze tartása a 
gazdasági egység bemutatásával, tájékozta-
tó tartásával az érdeklődő fiataloknak, mun-
kanélkülieknek. 

3.    Az Önkormányzat kérésére önkor-
mányzati ciklusonként egy alkalommal kép-
viselő-testületi ülésen beszámoló tartása a 
cég működéséről. 

4.    Esetleges csoportos leépítés ese-
tén – mely eléri a 10 főt – írásban tájékoz-
tatja a polgármestert.  
 
Az aláíró répcelaki gazdasági társaságok: 
Linde Gáz Magyarország Rt. 
Liss Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. 
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet 
Répcelaki Fiókja    
Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. 
LUX-TEX Kft.         
VJS Transz Kft. 
Wimmer Trans Kft.                          
                                                      
HIÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉS 

 
Sorra jelennek meg a sajtóhírek, hogy a 
vasi városok 2010-es költségvetési koncep-
ciói – adott esetben jelentős – hiányt tartal-
maznak. Répcelak ez alól kivétel. A képvise-
lő-testület 2009. novemberi ülésén tárgyalta 
a költségvetést, amely nem számol hiány-
nyal. Minden tervezett kiadásra megvan a 
fedezet. A büdzsé 977 millió bevétellel és 
kiadással készült. Ez az összeg a végleges 
elfogadásig még változhat. 
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Pichlerné Kondra Katalin: 

 

Hogyha... 
  

Hogyha angyal lennék 
Ablakpárkányokon ülve 

Bepillantanék a szobákba, 
Belopóznék a szívekbe is 
Sötét ablakukat kitárva 

Hagynám betörni a fényt. 
  

Hogyha angyal lennék 
 A földi léttel szembesülve 

Nem várnék semmilyen 
csodára 

Összefognám kezeitek  
erővel is 

  Nem hagynám közöttetek 
járva 

Hogy elveszítsétek a  
reményt. 

  
Hogyha angyal lennék 

Emberi testbe  
kényszerülve 

Tudnám, nem élek hiába 
Szeretném az ellenségem 

is 
Elvesztett szárnyaim  

megtalálva 
Felemelném az embert, 

szegényt. 
  

Hogyha angyal lennék 
 A farkasok megszelídülve, 

Úgy élnének a világba 
Mint a bárányok, ha  

szürkén is 
S az emberek közt békésen 

járva 
Visszahoznák az elveszett 

reményt. 
  

2008-12-07  



Répcelaki  Hírmondó 

MEGFOGADÁSRA KERÜLTEK A  
POLGÁRMESTER SZAVAI 

 
December elején Dr. Németh Kálmán pol-
gármester megbeszélésre invitálta a répce-
laki egyesületek vezetőit. Elmondta, hogy  a 
répcelaki önkormányzat minden évben tá-
mogatja az egyesületeket, amelyek jó és 
hasznos munkát végeznek. A polgármester 
azt is megjegyezte, hogy az összeget  alap-
vetően a helybeliek által befizetett adóból 
tudják biztosítani, és biztosan örülnének a 
répcelakiak, ha karácsonyra valamilyen for-
mában  ezt megköszönnék. A vezetők  
„vették a lapot”, és így született az elhatá-
rozás, hogy 2009. december 20-án délután 
1600 órától  a Művelődési Ház előtt az egye-
sületek a város lakosságát forralt borral,  
pogácsával, süteménnyel, teával, zsíros ke-
nyérrel, és helyi szereplők műsorával 
várják  
 
TALÁLKOZÁS A FIATALOKKAL 

 
A  város 16 és 35 év közötti polgárai meghí-
vót kaptak 2009. december 20-án,  1500 
órára a Polgármesteri Hivatalba. Tájékozta-
tás hangzik el  a fiatalokat érintő eddig 
megtett intézkedésekről, és az érdeklődök – 
akár előzetesen is – kérdéseket tehetnek 
fel. A fórumon  a Répcelak és Vidéke Taka-
rékszövetkezet elnöke Molnár Árpád a fiata-
lokat érintő banki szolgáltatásokat ismerteti. 
 
MINDEN A TERVEZETT SZERINT 

 
A város vezetői 2009. februárjában tartottak 
közmeghallgatást, ahol többek között ismer-
tették a 2009. évi tervezett fejlesztéseket. 
Az elképzelések megvalósultak,  illetve a 
terv szerint folynak. 
 
Az elkészült nagyobb felújítások: 
                                                         
Aradi utca vége (útépítés)  
összes költség  6.466 e Ft, kormányzati tá-
mogatás 3.233 e Ft 
 

Hunyadi utca vége (útépítés)           
összes költség (kormányzati támogatás nél-
kül)  5.890 e Ft 
 

Úttörő utca második szakasz (útfelújítás)
összes költség  3.492 e Ft, kormányzati tá-
mogatás 1.366 e Ft                         
 

Béke utca (járdafelújítás)    
összes költség  2.598 e Ft, kormányzati tá-
mogatás 1.688 e Ft 
 

Petőfi utca (Török Panziótól a Gazda boltig 
járdafelújítás) 
összes költség  5.357 e Ft, kormányzati tá-
mogatás 3.482 e Ft 
 

Iskola világítás korszerűsítés            
összes költség (kormányzati támogatás nél-
kül)  7.497 e Ft 

Készül a temetői kerítés és az urnafal, 
amelynek összköltsége 18.025 e Ft. Idén az 
urnafal valamint a kerítés lábazatának építé-
se fejeződik be, jövőre pedig  a kovácsolt-
vas kerítés és a kapuk is a helyükre kerül-
nek. A befejezési határidő 2010. május 31. 
 
TERVEZETTEK SZERINT HALAD AZ 
ÓVODAI PROJEKT 

 
Mint már többször elmondtuk, 147.369 e Ft-
ból  amelynek 90 %-a  132.632 e Ft kor-
mányzati és  EU-s támogatás, teljesen újjá-
épül az óvoda. A munkák a tervezett ütem-
ben haladnak. Az idén az úgynevezett „új” 
épület felújítása és bővítése fejeződik be, a 
tervezett műszaki átadás ideje december 
21. Az ovisok várhatóan jövő év március 1-
jén vehetik igénybe az új részt, ugyanekkor 
kezdődik  a „régi” óvoda felújítása. A pro-
jekt végleges befejezése az elképzelések 
szerint 2010 júliusában lesz. 

 
GŐZERŐVEL FOLYIK A VÁROSKÖZ-
PONT FELÚJÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 

 
A répcelakiak még semmit sem látnak vá-
rosunk eddigi legnagyobb fejlesztési pro-
jektjéből, pedig az illetékesek rengeteget 
dolgoznak. Már konkrét időpontok is van-
nak. Várhatóan még az idén megjelenik a 
Közbeszerzési Értesítőben a pályázati felhí-
vás mégpedig három részben. Külön kerül 
kiírásra a művelődési ház felújítása, a négy-
sávos   tekepálya kivitelezése, valamint a Fő 
tér átalakítása. 
A tervek szerint a  közbeszerzési ajánlatokat 
2010. február 2-ig  kell beadni, a testület 
március 2-ig dönt a nyertesekről, a szerző-
dés aláírásának dátuma április 10. Ezután 
kezdődhetnek meg a konkrét kivitelezési 
munkák. 
A Művelődési Otthon és Könyvtár, valamint 
a tekepálya befejezési határideje 2010. ok-
tóber 31., a Fő téré pedig 2011. május 31. 
A dátumok tervezett időpontok, amelyek 
módosulhatnak. 
 
VITA A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGON  
VALAMINT A TESTÜLETI ÜLÉSEN 
 
No, nem a bizottsági tagok, illetve a 
képviselők, hanem a MÜLLEX-Körmend 
KFT vezetője és az előbb említettek kö-
zött. Ugyanis a szemétszállítást végző 
cég eredetileg 15 %-os emelést kívánt 
elérni. Javaslatukat két dologgal indo-
kolták. Egyrészt, ahol ők szolgáltatnak, 
azok közül Répcelakon a legalacso-
nyabb a térítési díj (ebben van némi 
igazság), másrészt a helyi hulladékgyűj-
tő üzemeltetése nagyon drága, mivel 
kevés a leszállított szemét. Ezt számok-
kal is igazolni próbálták.   
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KISTÉRSÉGI DÍJAK 
 
A Sárvár és Kistérsége 
Többcélú Kistérségi Tár-
sulás díjakat alapított,  
amelyek kiosztására az 
idén került sor először. A 
34 kitüntetettnek  2009. 
december 4-én adta át az 
elismerést –ünnepélyes 
keretek között– a Sárvári 
Polgármesteri Hivatalban 
Patyi Elemér  bögötei pol-
gármester a társulás elnö-
ke, Dr. Németh Kálmán 
répcelaki polgármester, 
alelnök, valamint  Kondo-
ra István sárvári alpolgár-
mester. A díjazottak kö-
zött – akiket a december 
17-i ülésén a testület kü-
lön is köszöntött – szeren-
csére  és büszkeségünkre 
voltak répcelakiak is. 
 
Radó Kálmán Kistérségi 
Közéleti Díjat kapott 
Szekér György 
Pénzügyi Bizottsági tag 
 
Sárvári Kistérség  
Oktatásáért Díjat kaptak: 
Mészárosné Szabó Erzsé-
bet óvónő,  
Mészáros Imréné 
pedagógus 
  
Lábodi Zoltán Kistérségi 
Közművelődési Díjat  
kapott Csuka Éva 
könyvtárvezető 
                                      
Horváth Zoltán Kistérségi 
Sportdíjat kapott              
Szabó Róbert 
pedagógus 
 
Sárvári Kistérség Közbiz-
tonságáért Díjat kapott     
Németh Kálmán 
ÖTE parancsnok 
 
Sárvári Kistérség Egész-
ségügyéért Díjat kapott 
Kovács Lászlóné 
asszisztens   
 
Köszönjük a munkát. 



Végül 7,5 %-os emelés került elfoga-
dásra,  ez a lakosságot néhány tized 
százalékkal többel érinti, mivel az ön-
kormányzati hozzájárulás nem emelke-
dett. Mint ismeretes az önkormányzat is 
támogatja a lakosságot a díjak kifizeté-
sében. (Többek között emiatt is ol-
csóbb.) A díjak a következőképpen ala-
kultak: 
 

 

EMELKEDIK A VÍZ-ÉS CSATORNA-
DÍJ 

 

A víz-és csatornadíj 6 %-kal lesz na-
gyobb 2010. január 1-től.  
 
Az  ivóvíz szolgáltatás díja: 
Fogyasztás arányos vízdíj: lakosság           
229 Ft/m3 

Csatornaszolgáltatás díja: lakosság           
332 Ft/m3                                         

A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
KÁBELTÉVÉ ÚJ DÍJTÉTELEI  
 
1. csomag 2010-ben 560 Ft   
    (2009-ben 540 Ft)  
2. csomag 2010-ben 1300 Ft 
     (2009-ben 1250 Ft)              
3. csomag 2010-ben 2800,-Ft 
    (2009-ben 2700 Ft)               
4. csomag ára változatlan: 4000 Ft 
4. csomag+HBO ára változatlan:  
     6000 Ft                    
Az árak bruttón értendőek. 
 

Az internet szolgáltatás díjai 2010-ben 
is változatlanok: 
 

1. csomag 2048 kb/s,     
4000 Ft,  letöltési korlát  100 GB 
2. csomag 4096 kb/s,  
5500 Ft, korlátlan 
3. csomag 8192 kb/s, 
8500 Ft, korlátlan 

KÖSZÖNET 
 

Az evangélikus egyház a régi torony-
órát, amely  2005-ig mutatta az időt, 
felajánlotta a helyi  múzeumnak. Most a 
legkorszerűbb  műholddal vezényelt óra 
működik.  
Köszönet a nagylelkű adományért. 

 
MÁR ITT AZ ÚJ IDŐPONT 

 
Képviselő-testületi döntés alapján a 
Répcelaki Fesztivál jövőre június 11., 
12., 13-án kerül megrendezésre. A  
művelődési ház és a Fő tér átalakítása 
miatt más helyen, a sportpályán lesz. 
Répce Expo nem lesz, hisz ott nincs 
olyan épület, ahol azt meg lehetne ren-
dezni. A többi hagyományos program 
viszont ugyanúgy  lesz mint eddig. 
 
BALESETVESZÉLY 

 
Az ott lakók és az ott közlekedők jogos 
kérésére felújításra került a  Petőfi utcai 
Török panzió és a Gazdabolt közötti  
járdaszakasz. A munkák  túl jól sikerül-
tek. A kerékpárosok is előszeretettel 
használják. Kérjük  ezt ne tegyék. A jár-
dán kerékpározni tilos és  balesetveszé-
lyes. 
 
 
 
 

 
HIRDETMÉNY 

 
Répcelak, Vörösmarty u. 46. szám alatti 

családi ház eladó! 
Érdeklődni a 06-99-368-526-os  

telefonszámon lehet az esti órákban. 
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (Ket.) 2005. november 1-i hatályba 
lépését követően ismét, 2009. október 1-től a 
2008. évi CXI. törvénnyel jelentős módosításon 
esett át. 
 
Az alábbiakban e törvény legjelentősebb, ügy-
feleket is érintő módosításait ismertetjük. 
 
Egyértelművé vált, hogy az eljárás kérelemre 
vagy hivatalból indul. Az eljárás megindításá-
ról az ügyfelet a kérelem beérkezésétől számí-
tott öt munkanapon belül értesíteni kell. Az 
értesítés mellőzhető, ha a hatóság öt munkana-
pon belül érdemben dönt.  
Új fejezet a kapcsolattartás, amely az ügyfél és 
hatóság között lehet szóbeli vagy írásbeli. Az 
írásbeliség egyik fajtája az elektronikus út – 
amely teljes körűen 2011. január 1-től kerül 
általánosan bevezetésre - ügyfélkapus azonosí-
tással működhet. Tájékoztatáskérés-és nyújtás 
lehetséges sima e-mailben is, ehhez azonban 
joghatás nem fűződhet.  
Változás, hogy illeték vagy igazgatási szolgál-
tatási díj meg nem fizetése esetén a hatóság az 
eljárást nem megszüntetheti, hanem megszünte-
ti, a hatóság mérlegelését kizárták. 
A szakértői vélemény elkészítése a továbbiak-
ban nem felfüggesztési ok, mivel a szakértői 
vélemény elkészítésének időtartama az ügyinté-
zési határidőbe nem számít bele. Másik jelentős 
változás, hogy ha az ügyfél kérelmére történik 
az eljárás felfüggesztése, akkor az eljárás foly-
tatását is csak az ügyfél kérheti és csak hat hó-
napon belül. Ha ez idő alatt nem kéri az ügyfél, 
akkor a hatóság az eljárást megszünteti.  
Az ügyintézési határidő harminc nap helyett 22 
munkanapra, 2011. január 1-től 20 munkanapra 
csökkent. Az ügyintézési határidőn belül nem-
csak a döntést kell meghozni a hatóságnak, 
hanem gondoskodni kell a döntés közléséről is. 
Testületi szerv esetén az eljárás időtartama 60 
napról 45 munkanapra változott. Ügyintézési 
határidő meghosszabbítására továbbra is van 
lehetősége a hatóságnak.  
Bővült az ügyintézési határidőbe be nem szá-
mító időtartamok köre.  
Új: ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési ha-
táridőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztve-
vőjének fel nem róható okból túllépi, köteles az 
ügyfél által az eljárás folytatásáért megfizetett 
illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget az 
ügyfél részére visszafizetni. 
Szintén új jogintézmény az „egyablakos ügyin-
tézés”, mely alapján valamely jog megszerzésé-
hez szükséges összes eljárást az ügyfél egy he-
lyen tudja intézni, az ún. közreműködő ható-
ságnál. Ez a törvény azonban csak a keretét 
teremti meg az ágazati jogszabályok rendelke-
zéseinek. 
 

Változás, hogy a szakhatósági eljárásokért fize-
tendő díjat, illetéket az ügy érdemében eljáró 
hatóság szedi be, küld szükség esetén hiánypót-
lási felhívást és addig nem is keresi meg a szak-
hatóságot, amíg az ügyfél a fizetési kötelezett-
ségét nem teljesíti.  
Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban eddig 
csak akkor volt kötelezhető a megjelenésre, ha 
a kérelmére indult eljárást a hatóság hivatalból 
folytatta. A módosítás után az ügyfél akkor is 
kötelezhető a megjelenésre, ha jogszabály köte-
lezővé teszi az eljárásban közmeghallgatás, 
tárgyalás vagy egyezségi kísérlet tartását.  
 Új elem, hogy a szemle megtartása során – a 
tulajdonos értesítésével egyidejűleg – a szemle-
tárgy birtokosa kötelezhető arra, hogy az ügyfe-
let a szemle helyszínére beengedje. Ez a hiány-
zó szabály a gyakorlatban több-kevesebb prob-
lémát okozott. 
Fontos változás, hogy megszűnik az „udvarias 
levél” forma, mert a hatóság a joghatás kiváltá-
sát célzó iratokat végzés formájában adja ki.  
Új elem, hogy egyezség jóváhagyása eseté-
ben – a határozat jogerőre emelkedésétől szá-
mított 1 éven belül – a résztvevő bármely ügy-
fél kérelmére a hatóság visszavonja az egyezsé-
get és lefolytatja az eljárást.  
 

Aki figyelemmel kíséri a Polgármesteri Hivatal 
hirdetéseit bizonyára felfigyelt arra, hogy több 
ízben jelent meg pályázati felhívás ügyintézői 
álláshelyek betöltésére. 
A répcelaki hivatal sem képez kivételt az alól 
az elvárás alól, hogy a köztisztviselői létszám – 
az egyre sokrétűbb és bonyolultabb közigazga-
tási feladatok ellenére – ne növekedjen (sőt a 
központi közigazgatásban csökkenteni kell).  
Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, 
hogy Hivatalunk az eddigi kötelezően ellátandó 
feladatai mellett azon munkálkodik, hogy meg-
valósítsa az Önkormányzat jövő évre (és 2011-
re) tervezett több mint fél milliárdos beruházá-
sait. A menedzseri teendőkkel a műszaki cso-
port vezetőjét bíztuk meg. A műszaki csoport 
vezetőjének ez irányú és a munkaidő teljes egé-
szét kitevő feladatai miatt nem sérülhet a hatás-
körünkbe tartozó önkormányzatok egyéb mű-
szaki és építéshatósági ügyeinek intézése. A 
csoport létszáma ezért átmenetileg három főre 
emelkedett. Az igazgatási és pénzügyi csoport-
ban a személyi változást a fluktuáció és családi 
okok indokolták. 
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Dr. Németh Kálmán 1994. december 11.-e óta, 
tizenöt éve polgármestere Répcelaknak. Ez 
alkalomból kerestük fel, és beszélgettünk az 
eltelt évekről.  
 

Miért döntött úgy, hogy indul a  polgármesteri 
posztért az 1994-es választásokon? 
Az akkori polgármester, Bokányi Kálmánné 
lett a jegyző, és egy ideig alpolgármester ve-
zette a képviselő-testületet. Alapvető ok tehát, 
hogy az előző polgármester nem indult a vá-
lasztásokon, és a répcelaki lakosok közül en-
gem ekkor sokan megkerestek, és bíztattak. A 
másodlagos ok, hogy abban az időben a 
Kaposfarm Rt. főmérnöke voltam, ami sok 
utazással járt. Például egyik nap Kiskunhalas-
ra, másnap Gödöllőre, harmadnap Komárom-
ba kellett  indulnom. A cégnél egyébként jól 
éreztem magam, ahol 1988. január 1-jén szak-
tanácsadóként kezdtem, és főmérnökként vál-
tunk el. Sok beosztottammal még most is bará-
ti viszonyban vagyok.  
 

A képviselő-testület tagjai között van-e olyan, 
akivel 15 éve folyamatosan együtt dolgozik?  
Az egyik Varga Jenő, az alpolgármester. Vele 
képviselőként is dolgoztam az 1990-94-es cik-
lusban, sőt mindketten tanácstagok is voltunk.  
Az egyik legfőbb munkatársam, és bizalma-
som. Örülök, hogy az utolsó három választá-
son ő kapta a legtöbb szavazatot. Azt gondo-
lom, hogy az alpolgármester úrral  korrekt a 
viszonyunk. Az előterjesztéseket vele mindig 
megbeszélem. Amikor egymást nem tudjuk 
meggyőzni valamiről -nagyjából az esetek tíz 
százalékában- szavazáskor  más véleményt 
képviselt, amit természetesnek tartok. Dr. Dö-
mötör János képviselővel gyerekkorunk óta 
ismerjük egymást. Ő is Répcelakon született, 
járt iskolába, sőt az egyetemet azonos évfolya-
mon végeztük el levelezőn. Megválasztásának 
kezdete óta a testület Pénzügyi Bizottságának 
az elnöke, én javasoltam erre a posztra, ezt az 
akkori  döntésemet a mai napig nem bántam 
meg.  Négy cikluson keresztül képviselő a 
Szabó Jóska is, aki már 1990-ben is tagja volt 
a testületnek. 1994-ben egy ciklust kihagyott, 
utána viszont megválasztották, így ő a harma-
dik, akivel  hosszú évek óta együtt dolgozom,
ő is egy fontos bizottságnak az elnöke. Emberi 
tartásuk, szakmai munkájuk alapján nem cso-
dálom, hogy ennyiszer bizalmat kaptak. 
 

Mekkora leterheltséggel és milyen feszültség-
gel jár a polgármester munkája?  
Most csalódást fogok okozni az olvasóknak. 
Mert tény ugyan, hogy elég nagy a leterhelt-
ség, de különösebb feszültséggel ez énnálam 
nem jár, hiszen majdnem 40 éve vagyok veze-
tő beosztásban, és sok mindent megértem.  
Persze ennek a másik oka az, hogy Répcela-

kon nyugodt légkörben tudott a képviselő-
testület és a polgármester tevékenykedni, a 
mindennapi gondokon kívül nem borzolták a 
kedélyeket úgynevezett „nagy” ügyek.  
 

Ön szerint mi a feladata egy jó polgármester-
nek? 
A törvényeket be kell tartani, ami azt jelenti, a 
polgármester sohase próbálja felülírni a jegy-
ző törvényességi felügyeletét. A másik, hogy 
a választópolgárokkal közvetlen és jó kapcso-
latot kell tartani. A harmadik dolog pedig, 
hogy a pályázati lehetőségeket  próbálja maxi-
málisan kihasználni, mindig tegye meg azokat 
a lépéseket, amelyek elősegítik, hogy minél 
több  pályázati pénzt kapjon  a település. Ez a 
három talán a legfontosabb, azon kívül még 
rengeteg.  
 

Immár négy cikluson keresztül áll a képviselő-
testület élén. Melyik testülettel tudott a legjob-
ban együttműködni? 
Az az igazság, hogy mindegyikkel, sőt sze-
mély szerint az eddig megválasztott vala-
mennyi képviselővel is. A testületek közül az 
elsőt azért szerettem mert kezdő polgármes-
terként támogatták törekvéseimet. A második 
ciklus azért volt érdekes és szép, mert ekkor 
lett város  Répcelak. A harmadikban sok fej-
lesztést tudtunk megvalósítani. Utak épültek, 
az iskola korszerűsödött, ekkor épült a műfü-
ves pálya. Ebben a ciklusban volt talán a leg-
jobb anyagi helyzetben az önkormányzat. A 
mostani képviselő-testület legszimpatikusabb 
vonása számomra, hogy a döntések során egy-
általán nem érződik, hogy melyik képviselő 
milyen párt támogatásával jutott be a testület-
be. 
 

Mit jelent az Ön számára a városi cím elnye-
rése? 
Nem tagadom, legelőször nem támogattam. 
De képviselő társaim, a lakosság egy része, az 
alpolgármester pedig különösen,  meggyőz-
tek, hogy a városi cím fontos Répcelaknak. 
Személyes különvéleményem, hogy 2001-ben 
még rangja volt annak, hogy melyik település-
ből lesz város, amit a 2009-es odaítélésnél 
már nem annyira érzékelek, és most nem 
Vépre gondolok.  A városi rang közvetlen 
hozadékainak örülök a legjobban. Annak, 
hogy okmányiroda létesült, gyámügyi hivatal, 
kiterjedt építési hatóság és bővült a civil szfé-
ra (Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesü-
let, Répcelakért Egyesület).  
 

Mire a legbüszkébb, amit a tizenöt éves pol-
gármesteri tevékenysége alatt elért?  
Arra, hogy Répcelakon nyugodt, építő munka 
folyt, és a lakossággal mindig szót tudtunk, 
tudtam érteni. Nagyszerű emberek a répcela-
kiak. Nélkülük nem lehetett volna eredménye-

6 15.   évfolyam 4.  szám 

 

Köszöntsük 
együtt az új  
esztendőt! 

 

Tűzijáték 
 

2010. január 1-jén  
01 órakor 

a Művelődési 
Otthon előtti  

téren. 
 

POLGÁRMESTERKÉNT  TIZENÖT  
ÉVE  RÉPCELAKON  



 

7 15.   évfolyam 4.  szám 

ket elérni. Polgármester és a lakosság, képvi-
selő-testület és a lakosság, mindig beszélő 
viszonyban volt egymással. Ezen kívül néhány 
konkrét eredményt hadd emeljek ki: Egészség-
ház, mentőállomás, készenléti tűzoltóság, óvo-
dabővítés. Remélem, hogy büszke lehetek 
majd a főtéri projektre is. Örülök annak is, 
hogy az óvodai és az iskolai körzetet nem kis 
munka árán sikerült bővítenünk (Vasegerszeg, 
Nagygeresd, Nemesládony), és a könyvtár 
magas színvonalú munkájára is büszke va-
gyok.  
 

Miért kapta, illetve kapja a legtöbb bírálatot? 
Bírálatot általában azokért a dolgokért kapok, 
amihez a polgármesternek, vagy képviselő-
testületnek beleszólási lehetősége nincs, vagy 
pedig  rendkívül csekély. Az egyik ilyen, hogy 
miért nincsen bevásárló központ Répcelakon.  
Sokszor  tárgyaltam  ilyen cégekkel, és mindig 
az volt a válasz, hogy Répcelak és vonzáskör-
zete kicsi. Egyébként,  ha valaki ide akarna 
jönni, azt meg se tudnánk akadályozni. Ha 
nem látja gazdaságosnak, akkor pedig nem jön 
ide. A  mindenkori fiatalok részéről érkezik 
egy másik bírálat,  miszerint kevés a szórako-
zási lehetőség Répcelakon. Diszkó, kávézó, 
vagy nem tudom milyen szórakozóhely létesí-
tése nem önkormányzati feladat. Máshol sem 
az önkormányzat rendezi. Önkormányzati fel-
adat a Művelődési Otthon és Könyvtár mű-
ködtetése, fenntartása, mi ezzel biztosítjuk a 
művelődési és szabadidő eltöltési lehetősége-
ket.  Különben ezt a bírálatot szinte minden 
polgármester megkapja. A közelmúltban talál-
koztam egy hasonló nagyságú osztrák telepü-
lés polgármesterével, őnála is panaszkodnak, 
hogy kevés a szórakozóhely. A harmadik pe-
dig a munkahelyek kérdése.  Hasonló nagy-
ságrendű települések között talán nálunk a 
legkisebb a munkanélküliség és legtöbb a 
munkahelyek száma. Nyilván ez a tény azt, 
aki esetleg munkanélküli, vagy máshová jár el 
dolgozni, nem vigasztalja. Ezért alakítottuk ki 
az Ipari Parkot, ezért adtunk néhány vállalko-
zásnak támogatást, hogy ide települjön. Sajnos 
csak részeredmények vannak.  Ami  közvetlen 
tőlünk függött: a mentőállomás és a tűzoltóság 
létesítése bizony jónéhány embernek adott 
munkát.   
 

Tudjuk, hogy rengeteget dolgozott azon, hogy 
a varroda Répcelakra kerüljön. Miként élte 
meg a megszűnését? 
Az egyik legnagyobb teljesítménynek tartot-
tam eddig, hogy polgármesterségem első évé-
ben egy ismeretség folytán Fodor Attila bará-
tom ide telepítette a varrodát. Azt hiszem na-
gyon jól működött. Korábban, ha elmentem 
előtte kicsit mindig kihúztam magamat büsz-
kén, mert örültem, hogy segíthettem. Az idén 
februárban még  bővítésről és nem leépítésről 
volt szó. Így villámcsapásként ért  Fodor Atti-
lának telefonja, hogy sajnos a cég nem fogja 
fönntartani a varrodát. Azonnal fölajánlottam 
segítségemet, hogy kormányzati munkahely-

megtartó támogatásért fogok lobbizni. De 
megtudtam, hogy a működtető cég nagyon 
elszánt a leépítésben, mert túltermelés van, 
sok évre elegendő azokból a termékekből ami-
ket gyártottak, úgyhogy a felajánlott segítséget 
nem fogadták el.  
 

Az elmúlt 15 évben sok országos hírű politi-
kust fogadott. Kik voltak közülük Önnek a leg-
szimpatikusabbak? 
Valóban nagyon sok politikus járt Répcela-
kon, úgy jobboldali, mint baloldali. Nekem a 
legszimpatikusabb Kiss Péter kancellária-, 
jelenleg társadalompolitikai miniszter volt, 
akivel nagyon sokszor tárgyaltam. Segítőkész-
sége, emberszeretete azt gondolom nem csak 
hivatali-miniszteri munkájából fakad, hanem 
belső habitusából is. Hosszabb idejű ismeret-
ség fűz Dr. Lamperth Mónikához. Személyes 
véleményem, hogy az önkormányzatoknak  
akkor volt igazán jó minisztere -2002-2006 
között- amikor Ő volt az önkormányzati mi-
niszter.  Érezte az önkormányzatok problémá-
it.  2004-ben EU-s választási gyűlésen járt itt 
Pokorni Zoltán. A rendezvényre a szervezők 
engem is  meghívtak, és természetesen elmen-
tem. Annak ellenére, hogy a fórum este tíz 
órakor ért véget, invitálásomra átjött körülnéz-
ni a Polgármesteri Hivatalba, ahol hosszan 
elbeszélgettünk. Nekem rendkívül szimpatikus 
volt.  
 

Végül mik a további tervei, indul-e a 2010-es 
választásokon a polgármesteri posztért?  
Azt hogy a 2010-es választásokon indulok-e, 
Répcelak város polgárainak 2010 áprilisáig 
bejelentem. Attól nem függ, hogy milyen szí-
nű kormány alakul.  Alaposan fogok mérlegel-
ni, és megfontolt döntést hozok. Több dolgot 
is fogok latolgatni. Egyet azért hadd mondjak 
el. Találkoztam nagyon sok olyan polgármes-
terrel, aki már ötödik ciklusát viszi, hatvanas 
évei elején, vagy akár a végén jár  lelkesen, 
fiatalosan, tele tervekkel. És találkoztam olyan 
30-40 éves polgármesterrel első-második cik-
lusában, aki a feladatok súlya miatt fásultan, 
fáradtan dolgozik. Rengetegen állítanak meg, 
hívnak telefonon, hogy induljak újból. Mivel 
már 4 választáson túlvagyok érzékelem, hogy 
többen mint az eddigiekben. Sokan megjegy-
zik, ők ugyan  jobboldaliak, de polgármesteri 
választáson számíthatok rájuk. 
Amennyiben a jövőben szerepem lenne, biztos 
hogy a Móra Ferenc általános iskola teljes 
rekonstrukciója lenne a legfontosabb. Sok 
megvalósítanivaló van még: belvízrendezés, 
szabadidőközpont a Répcénél, csánigi utcai 
összekötő út. A válság elmúltával az a több 
tucat vállalkozás közül, akiket megkerestünk 
és érdeklődés mutatkozott az Ipari Park iránt 
néhányan talán úgy döntenek, itt telepednek 
le. Az iskola rekonstrukciója mellett ez a leg-
fontosabb. 
 

Polgármester Úr, a beszélgetést köszönöm. 
További munkájához, tervei megvalósításához 
jó egészséget, kitartást kívánok.              -csé- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne feledje: 
 

online is  
olvasható  

újságunk, a  
Répcelaki  
Hírmondó! 

 

www.repcelak-322.
emagyarorszag.hu  

címen.  
 

A microsite-ot  az 
eMagyarország  

Centrum  bocsátotta  
rendelkezésünkre.   

 
 



ENGELSZ JÓZSEF 
1928-2009 

Engelsz József nem alkot többé, 2009. no-
vember 8-án hosszantartó, súlyos beteg-
ségben elhunyt.  A kétszeres Munkácsy-
díjas ötvösművészt, városunk díszpolgárát 
Szentendrén helyezték örök nyugalomra. 
 

Répcelakon született, és munkássága élete 
alkonyán  ide kanyarodott vissza. Életmű-
ve utolsó jelentős művét –a keresztút meg-
jelenítését- a Szent István templomba ké-
szítette.   
Eseményekben gazdag életpályájának 
főbb állomásait nehéz néhány mondatban 
bemutatni. Répcelakról indult, majd a pa-
tinás győri Czuczor Gergely Bencés  Gim-
náziumba járt. Győrben szerzett fémöntő 
mestervizsgát is. Egy kalandos véletlen 
során került a Képzőművészeti, majd az 
Iparművészeti Főiskolára, amelynek ké-
sőbb tanszékvezető tanára lett. Életművé-
nek szerves része az a száz körüli tanít-
vány, aki művész-tanár pályafutása során 
a keze alól kikerült. 
A főiskolán ismerkedett meg az ötvösség-
gel. Az ötvenes évek második felétől a 
modern magyar fémművesség és ötvösség 
egyik megújítója volt. Munkái létrehozá-
sában az ötvösművészet azon kiviteli tech-
nikáit alkalmazta, amelyek elsajátítása a 
mesterségen belül is a leghosszadalma-
sabb. A vele készített interjúkban szinte 
mindig hangsúlyozta a fémművesség ágai-
nak szoros kapcsolatát, a művészeti terü-
lethez kapcsolódó fizikai munka fontossá-
gát – amelyben szintén örömét lelte. 
Kedvenc és fő alapeljárása a cizellálás 
volt, amelyben a valamilyen képlékeny, 
felmelegített anyagra ragasztják fel a meg-
munkálásra szánt fémlemezt. Ezután, a 
mesterség speciális eszközeivel negatív 
irányba kell megmunkálni a felületet. 
Engelsz József úgy mondta: kalapálni, s 
szinte reggeltől estig végezte e komoly 
fizikai és szellemi  erőnlétet kívánó műve-
letet. 
Kiváló művelője  volt a zománcozásnak 
is, amelynek technológiája rendkívüli fi-
gyelmet és hozzáértést igényel.  
Munkásságában elsődleges volt a tartalom 
és a forma egyensúlya a magyarság jegyé-
ben. Motívumaiban a történeti és a népi 
hagyományok szintézisét teremtette meg. 
A szkíta szarvasok, a magyar tarsolyleme-
zek ornamentikája, a bronzkori spirálmotí-
vumok harmonikus egységet alkotnak mű-
veiben. 

A rajz kiemelkedő szerepet töltött be alko-
tóművészetében. Mérnöki precizitással, 
rajztáblán tervezte meg  az elkészítendő 
mestermű valamennyi részletét. Tervrajzai 
éppúgy műalkotások, mint az azokról el-
készült remekek. (2008. évi kiállításán a 
répcelaki közönség is ízelítőt kapott rajza-
iból.)  
Engelsz József pályája elejét  modern köz-
téri alkotások, plasztikák  és szobrok, va-
lamint  ékszerek jellemzik. Később a szak-
rális és az ősi  magyar mondavilágot meg-
jelenítő témák felé fordult. Városunkban 
található művei hű keresztmetszetét jelení-
tik meg életművének. A katolikus temp-
lomban cizellált és zománcozott alkotásai 
is találhatók, könyvtárunkban, múzeu-
munkban  és a városházán látható remek-
művei méltán reprezentálják az alkotót. 
 
Engelsz József kemény és következetes 
ember volt. Élete középpontjában a mun-
ka, az alkotás állt. Szakmáját tökéletesen 
művelő, az anyaggal csodálatosan bánó,  
munkája edzette, tájékozott és humánus 
ember volt.  
Kimondhatatlan veszteség számunkra e 
nagyformátumú ember elvesztése. Vigasz, 
hogy műveiben velünk marad. Engelsz 
József szavai: „Mindenfajta alkotás az em-
berért történik…”  
Köszönjük alkotásait, és emlékét tisztelet-
tel megőrizzük. 
 
 
                                         Szórádi Enikő 
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„M I NDENFA J TA  ALKOTÁ S  AZ  EMBERÉRT  
TÖRTÉN IK…” 
IN  MEMOR IAM  ENGEL SZ  JÓZ SE F  



Répcelaki  Hírmondó 

Megváltozott a világ. Panaszkodnak az idő-
sebbek, hogy azok a társadalmi, erkölcsi 
normák, amelyek korábban tartást adtak az 
embereknek nem nagyon léteznek. Panasz-
kodnak, hogy a fiatalok nem tisztelik az 
időseket, a diák a pedagógust, sokszor a 
gyerek sem a szülőt. A vezető a beosztott-
ját, a beosztott a vezetőt. A sort még foly-
tathatnám.  
Nekem erről nem teljesen ez a vélemé-
nyem. Szerintem a fiatalok zöme tiszteli az 
időseket, a diákok a tanáraikat, a gyerekek 
pedig természetesen a szülőket. Az igazi 
munkahelyi vezető partnernek tekinti a be-
osztottját, a beosztott is elismeri a vezető 
nehéz munkáját. Persze kivételek mindig 
vannak, és voltak is.  
Kedves ötvenesek, hatvanasok, no meg het-
venesek, nyolcvanasok és szerencsére még 
vannak városunkban kilencvenesek is 
(sajnos csak ketten). Ne áltassuk magunkat!  
Ezelőtt harminc-negyven netán ötven-
hatvan évvel ezelőtt is voltak fékezhetetlen 
fiatalok, köszönést elfelejtő gyerkőcök és 
akkor is volt szülő gyerek ellentét.  
Azaz mindig voltak mai fiatalok. 
Mindig is tisztelet övezte az öltönyös, 
nyakkendős embert. Ez két dologból is 
adódhat. Általában a hivatalnokok öltöztek 
így, és azért azt a köznép mindig is respek-
tálta, másrészt az öltöny bizonyos- általá-
ban ünnepélyes - alkalomkor szinte kötele-
ző viselet is. 2007 nyarán Rómában jártam. 
A hőmérő negyven fok felé közeledett az 
utcán az emberek pólóban, rövidnadrágban 
sétáltak, ennek ellenére elég gyakran lehe-
tett látni sötét öltönyös, nyakkendős férfia-
kat. Mint megtudtam, ők voltak a köztiszt-
viselők.  
Az emberek még most is felnéznek az öltö-
nyös urakra, főleg, ha olyan helyen látják, 
ahol azért nem általános. 
Hadd mondjak el egy történetet. Novem-
berben a büki fürdőre jártam egy ideig. A 
reumatológus utalt be. Derékfájás ilyenkor 
már nem ritka, két-három évenként el szok-
tam menni egy kúrára. Masszázs, iszappa-
kolás, tangentor, víz alatti torna stb. Nappa-
li kórháznak mondják, de semmi kórház 
jellege nincs, mindenki kap egy szekrényt, 
egy ágyat, átöltözik és mehet az éppen kö-
vetkező kezelésekre. Most aktuálisnak érez-
tem, mert fájt a derekam, meg nem árt telje-
sen fittnek lenni készülve az elkövetkező év 
feladataira. Remélem, nem csatáira … 
Már jó néhány napja jártam kezelésre álta-
lában pulóverben, kardigánban szoktam 

menni vagy zakóban mellénnyel. Az egyik 
nap úgy alakult, hogy délután 13 órára Kő-
szegen kellett lennem a Vas-megyei Príma 
Primissima Díj átadásán. Külön meghívót 
kaptunk néhányan Répcelakról, mivel Ga-
ras Kálmán a Nyitott Tér Kulturális Egye-
sület elnöke is jelölt volt a művészeti kate-
góriában.  
A kedves meghívás, no meg Garas Kálmán 
iránti tiszteletből is mindenképpen részt 
akartam venni az eseményen, de a kezelést 
sem akartam kihagyni. Úgy beszéltük meg 
a többi répcelakival, hogy a fürdőnél majd 
felvesznek.  
Így természetesen sötét öltönyben, fehér 
ingben és nyakkendőben mentem a kezelés-
re. Általában úgy szoktam, ha megérkeztem 
nagykabátomat letettem és végigmentem a 
folyóson, ahol várakoznak a páciensek 
(magyarok, németek, de egyre több szlovák 
és cseh is), megnéztem, hogy nincs-e vala-
mi fennakadás, hol mennyien várakoznak 
és visszamentem gyorsan átöltözni. Ismerős 
általában nem volt, a páciensek különöseb-
ben nem szokták egymást üdvözölni. Most 
is ugyanezt tettem. A nagykabátomat leve-
tettem és öltönyben, fehér ingben, nyakken-
dőben végigmentem a folyóson. Igen ám, 
de most sorra hallom, hogy Jó napot, Guten 
Tag, meg, hogy Dobry den (ez szlovákul Jó 
napot jelent).  
Amikor jövők vissza a folyóson, ugyanígy 
köszönnek, de már én is veszem a lapot és 
próbálok előre üdvözölni mindenkit magya-
rul, németül és a légi (Csallóközi) testvér-
kapcsolatnak köszönhetően szlovákul is (a 
köszönést tanultam meg egyedül). Vissza-
érek az öltőzőbe, gyorsan átöltőzök –
fürdőnadrág, fürdőköpeny, papucs – és új-
ból átmegyek a folyóson. Senki sem kö-
szön.  
Leülök két idősebb hölgy közé egy szabad 
székre, természetesen őket üdvözlöm.  
Képzelje el uram – mondja az egyik. Az 
előbb járt itt a fürdőigazgató. Öltönyben, 
nagyon fiatalos volt, olyan kedvesen mo-
solygott.  
A derékfájásom ellenére kihúztam maga-
mat, és valami jól eső érzés fogott el. 
 Ekkor megszólalt a másik hölgy. Dehogy 
volt fiatalos, az öltöny sem áll jól neki, meg 
elég kövérkés is.  
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AZ  ÖLTÖNY ,  A  FEHÉR  I NG  É S  A  NYAKKENDŐ  
T I SZTELETE  
A  POLGÁRME STER  NAPLÓ JÁBÓL  

MOZILÁZ  
FILMKLUB 

 

JANUÁRI ELŐZETES 
 

FEHÉR  
TENYÉR 

- magyar dráma - 
 
 
 

 
 
 
 

Dongó Miklós nagyreményű, 
de egy sérülés miatt félbesza-
kadt tornászkarrierjét követően 
edzőként érkezik Kanadába, 
hogy újraépítse életét. Magá-
val hozott stílusa és beidegző-
dései miatt azonban kérdésessé 
válik, hogy be tud-e illeszked-
ni ebbe az új világba, képes-e 
megfelelni az új kihívások-
nak... 
 
 

 
SZÖRNYEK 

AZ  
ŰRLÉNYEK 

ELLEN 
- amerikai rajfilm -  
 
 
 

Becsapódik egy meteorit, 
melynek következtében a kali-
forniai Susan Murphy átválto-
zik egy óriás szörnnyé. A kor-
mány persze felfigyel az ese-
ményre, és egy titkos bázisra 
küldik, ahol hasonképp járt 
társakkal találkozik, akikkel 
mostantól egy csapatot kell 
majd alkotnia. 

 
 

 
POLIGAMY 

- magyar vígjáték - 
 

 
 
 
 
 

A n d r á s ,  a k i  s o r o z a t -
forgatókönyveket ír, és Lilla, 
aki egyetemitanár-segéd, évek 
óta együtt járnak, épp össze-
költöznek, lassan akár jöhetne 
is az esküvő meg a családala-
pítás. Egyik nap Lilla bejelen-
ti, hogy gyermeket vár, és ettől 
kezdve Andrással események 
sora történik. Minden reggel 
más nő oldalán ébred az ágyá-
ban, s minden más nőt éppen 
Lillának hívnak...  
 
 



Az Alapítványi est már régóta hagyomány 
iskolánkban. Ez egy egész estés műsort je-
lent, amelyet az Egészséges Gyermekein-
kért Alapítvány javára rendezünk, és vi-
dám, szórakoztató műsorral köszönjük meg 
az alapítvány javára érkező adományokat, 
felajánlásokat. Erre az alkalomra mindig a 
8. osztályosok készülődnek. Így voltunk 
ezzel mi is. 

  Jó érzés töltött el minket, hogy 
olyan műsoron szerepelhetünk, 
ahol a zene, a vidámság, a móka, 
a tánc játszik szerepet. Számom-
ra azért is volt fontos ez az est, 
mert jó célt szolgáltunk szereplé-
sünkkel. 
 Nagyon sokat készültünk erre az 
előadásra. Minden héten legalább 
négy napot dolgoztunk a műso-
ron az iskolában, a művelődési 
otthonban, ahol csak tudtunk. 

Hétről hétre egyre nagyobb izgalommal 
gyakoroltunk. A táncosok, az énekesek, a 
különböző szerepekben játszó diákok, na 
meg persze osztályfőnökeink rengeteg 
munkával állították össze a programot. 
 A próbák nagyon jó hangulatban teltek, de 
persze voltak olyan pillanatok is, amikor 
fáradtabbak, idegesebbek voltunk. Ez a ké-
szülődés azért is jó volt, mert így az egész 
évfolyam sokat lehetett együtt, így jobban 
megismertük azokat a társainkat is, akikkel 
eddig nem sokat beszélgettünk. 
 A műsor előtti délután főpróbát tartottunk, 
ahova diáktársainkat vártuk. Mindenki iz-
gult, hogy jól sikerüljön. Mikor vége lett, 
megkönnyebbültünk. Tanáraink dicsérő, 

biztató szavai segítettek nekünk. Következő 
napon, a „nagy napon” már délelőtt óriási 
volt az izgalom. Nem is tudtunk másra fi-
gyelni, csak az estéről beszélgettünk. Mikor 
este odaértünk a művelődési házba, láttuk, 
hogy mindenki a szövegét vagy tánclépéseit 
gyakorolja. Aztán szóltak, hogy kezdünk. 
Mindenki beállt a helyére, felmentünk a 
színpadra, és láttuk, hogy a nagyterem zsú-
folásig megtelt. Mikor a nyitó dalunkat el-
énekeltük, már éreztük, hogy minden rend-
ben lesz. A sok beleölt idő, a sok munka 
végre meghozta gyümölcsét.  A közönség 
lelkesen tapsolt minden műsorszám után. 
Mi, akik éppen nem szerepeltünk,  izgatot-
tan  várakoztunk  az előtérben, és hallván a 
bentről jövő tapsot, ujjongást örömmel 
mondtuk egymásnak: „Sikerült nekik!” 
 A végén megkönnyebbülve és meghatódva 
borultunk egymás vállára. Megérte a sok 
befektetett energia, mert így legalább mo-
solyt csalhattunk az emberek arcára. 
  
Az est folyamán összegyűlt pénzből új pa-
dokat, sportszereket, játékokat vásárolnak 
az itt maradó gyerekek részére, akik majd 
biztosan nagy örömmel veszik birtokba 
ezeket, és talán eszükbe jut ez a nyolcadik 
évfolyam, a 2009-es Alapítványi est.   
Nekünk életre szóló élmény volt. S ahogy 
megízleltük a sikert, egy csapásra elfelejtet-
tük az összes nehézséget, fáradságot, s ha 
tehetnénk, újra megcsinálnánk. 

                                                      
                                           Németh Eszter                                                                 

                                           Őri Zoltán                                                                                
                                           Tama Kitti                                                                                               

8.a osztály 
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ÍGY  KÉSZÜLTÜNK . . .  

15.   évfolyam 4.  szám 

FELKÉSZ ÍTÉS  A  KOMPETENCIA  ALAPÚ  
NEVELÉS -OKTATÁSRA  RÉPCELAKON  
Óvodánk felújításával párhuzamosan fut a 
TÁMOP 3.1.4 – 08/2-2008-0025 megvalósí-
tása, amely  a szakmaiság megújulását segíti.  

Óvodánk két csoportjába – a Kék és a Süni 
csoportba - kerül bevezetésre a kompetencia 
alapú óvodai programcsomag .   

Ennek keretén belül  tartottuk meg a répcela-
ki Százszorszép Óvodában az őszi témahetet, 
melynek mottója:  

 

A TŰZ  A TERMÉST ÉRLELŐ,  A ME-
LENGETŐ, AZ OLVASZTÓ, A FÉNYT 

ADÓ 

A természet őszi ajándékairól való tapaszta-
latgyűjtés az érzékszervek útján 

A gyerekek a termésekkel, anyagokkal való 
tevékenységek által szerezzenek minél több 
ismeretet az életkori sajátosságaiknak megfe-
lelően mind mennyiségben, mind mélységé-
ben, a változatos programok keretén belül, 
más-más helyszínen átélt élményeiket elrak-
tározva. 



Répcelaki  Hírmondó 

A hét napjain különböző lehetőségeket kínál-
tunk  fel a gyerekeknek: 

Hétfő a kirándulás napja volt. Gyűjtögettünk 
az ősz kincseiből.  

Útvonalunk a régi, már nem használt vasúti 
töltésen vezetett végig. 
A keskeny töltés bal olda-
lán gyümölcsfák, vadvirá- 
gok, gyógynövények, a 
jobb oldalán nyárfák, aká-
cok és szántóföld található. 
Az úton végighaladva csip-
kedtünk a fodormenta, 
borsmenta, csalán, pity-
pang, vérehulló fecskefű 
leveléből. Vittünk magunk-
kal otthonról hozott rozma-
ring-, kakukkfű-, zsálya-, 
snidling-, petrezselyem-, 
lestyán leveleket, oregánót. 
A nagyok a töltés két olda-
lán sorfalat állva, egy „ös-
vényt” alakítottak ki. 
A sorfalat állók egy-egy 
levelet tartottak a kezükben, 
amit dörzsölgettek. 
Játék: Csukott szemmel 
kellett átmenni az „ös-
vényen” és illatokat gyűjte-
ni, szagolgatva, újra ismé-
telve hasonlítgatni  az illa-
tokat valamihez. 
„Óvó néni ennek a növény-
n e k  p i z z a  s z a g a 
van.” (oregánó) - mondta 
egyikük.  
„Ennek fogkrém szaga van 
(fodormenta) - mondta a 
másik óvodás. 
A növényeket szemléltetés 
alapján mutattuk be. A be-
mutatott növényt illatáról 
azonosítottuk, és az óvó 
néni megnevezte. 
A továbbiakban a kicsik 
elmentek zöldségeket gyűj-
teni egy kiskertbe. A na-
gyobbak pedig csipkebo-
gyót, galagonyát, kökényt, 
diót, almát szedtek. 

A Kossuth utcai játszótéren 
újra találkoztunk és a szü-
lők által készített elemózsi-
ás hátizsákból falatoztak a 
gyerekek. A kirándulás során sokat énekel-
tünk, verseltünk és mondókáztunk. 

Kedd: A kirándulás emlékeit felhasználva az 
ősz színeit a nagyok festették, a kisebbek 
tenyérnyomattal almafát készítettek és az 
ujjnyomaikkal almákat, leveleket nyomdáz-
tak arra. A színkeverés, az új technika a ki-
csiket is a rajzasztalhoz csábította és a na-

gyobbak sem szerettek volna kimaradni a 
tenyérnyomat almafa készítéséből. Így mind-
két tevékenység mindhárom korcsoportban 
megvalósult. A festés után drámajáték követ-
kezett Tűz az ember barátja címmel. Egy 
kirándulás, eltévedés, melegedés, majd haza-
találás történetét játszottuk el mozgással. 

Szerdán énekeltünk és 
zenéltünk. A piacos játék 
előkészítéseként elját-
szottuk a „Hej a sályi pia-
con” című dalocskát, al-
más, diós, mogyorós 
mondókákat ismételget-
tünk, különféle mozdula-
tokkal kisérve, az egyen-
letes lüktetés érzékelteté-
sével.  

Meghallgattuk Weöres 
Sándor Galagonya című 
versét megzenésítve a 
Bojtorján együttes elő-
adásában.  

Csütörtökön és pénteken 
teljesedett ki az ősz ün-
nep. A hét elején gyűjtött 
és a szülők által felaján-
lott termésekből gyü-
mölcs és zöldségsalátát, 
gyümölcslevet készítet-
tünk és kóstolgattunk. 
Piacos és bütykölős asz-
talokat helyeztünk el az 
udvaron. A faházikót ki-
neveztük „Érzékelő” kuc-
kónak, ahol csukott 
szemmel tapintás, szaglás 
és ízérzékelés alapján 
nevezték meg a termése-
ket. A három helyszín 
közül kedvük szerint vá-
logathattak a délelőtt fo-
lyamán. 

Pénteken tüzet raktunk, 
melegedtünk, sütöttünk 
almát, krumplit, geszte-
nyét. Kísérleteztünk is, 
hogy milyen anyagok 
égnek el a tűzben, és mi-
lyenek nem./kavics, 
vas.../ Közben a lányok 
elkészültek az almás süte-
ménnyel, és mindenkit 

megkínáltak az oviban.  

A gyerekek a mai napig örömmel emlékez-
nek vissza erre a hétre. 

 

-ovi- 
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Erzsi néni almás sütije 
 

Hozzávalók: 
6 egész tojás, 45 dkg kris-
tálycukor, 1 ek. vaníliás 
cukor, 45 dkg liszt, 
1 sütőpor, 1 kg hámozott 
alma, kevés őrölt fahéj 
Vajazott vagy sütőpapírral 
bélelt tepsit használunk. 
Az almát gerezdekre vág-
juk és lerakjuk a tepsi al-
jába. Meghintjük vaníliás 
cukorral és fahéjjal. 
Az egész tojásokat a kris-
tálycukorral habosra ke-
verjük, majd a sütőporral 
kevert lisztet hozzáforgat-
juk, és ráöntjük az almára. 
Sütés után kifordítjuk a 
tepsiből. ( Ez a teteje.)  
 

☺☺ 
 

Mézes saláta 
 

Hozzávalók: 
2 db körte, 1 fürt fehér 
szőlő, 1 fürt kék szőlő, 1 
db alma, 1 citrom leve,  
2 ek méz, 1 ek napraforgó 
Az almát és a körtét koc-
kára vágjuk, a szőlőket 
leszemezzük. Nagy tálba 
rakjuk, rácsorgatjuk a cit-
rom levét és a mézet. Ösz-
szekeverjük, majd meg-
szórjuk napraforgóval. 
 

☺☺ 
 

Vitamin saláta 

Hozzávalók: 
Uborka, saláta, paprika 
(különböző színű), paradi-
csom, lilahagyma, sárga-
répa 
A salátát laskára tépjük, a 
paprikát kockára vágjuk, a 
paradicsomot, uborkát, 
hagymát, répát  negyed 
karikára vágjuk  
Öntet:  
natúr joghurt, 1 ek oliva-
olaj, 1 nagy csokor petre-
zselyem apróra vágva 
vagy 
Salátalé:  
2 ek olivaolaj, kevés al-
maecet, 1-2 ek víz, csipet 
cukor, kevés só. 



Az év vége közeledtével általában számve-
tést készítünk, mit is tettünk -jól, rosszul- 
az eltelt év során. Így tesszük ezt mi is, a 
Répcelakért Közhasznú Egyesület tagjai. 
Számvetésünket most szeretnénk megoszta-
ni a Répcelaki Hírmondó olvasóival. 
  
Egyesületünk 2005 évben alakult, jelenleg 
hetvenhét tagja van. Munkánkat számos 
évről-évre ismétlődő feladattal -évente új 
programokat is beiktatva- éves munkaterv 
alapján végezzük. 
 
Alakulásunk óta mindig köszöntjük az „Év 
első répcelaki újszülöttjét”, akit 15.000 Ft-
os takaréklevéllel  ajándékozunk meg. Az 
idei évtől ajándékkal kedveskedünk egye-
sületi tagjaink újszülött babáinak. Az örö-
mön túl osztozunk egymás bánatában is.  
 
Nemzeti ünnepeinken egyesületünket szá-
mos tagunk képviseli rendszeresen. Az ön-
kormányzat kérésére állandó résztvevői va-
gyunk a Répcelaki Fesztiválnak, segítünk a 
városi családi nap lebonyolításában. Egye-
sületünk szervezi évről-évre az immár ha-
gyományossá vált „VÁROSI BÁL-t”. Sike-
resen vállalunk szerepet egészségügyi felvi-
lágosító előadások szervezésében, szűrő-
vizsgálatok népszerűsítésében.  
 
Nagy népszerűségnek örvendenek tagjaink, 
de a város lakói között is a kertészeti, nö-
vényvédelmi előadásaink, melyek befejezé-
seiként a répcelaki bortermelők boraiból jó 
hangulatú kóstolókat tartunk.  
 
Környezetünk védelmében  az egyesület 
tagjai jelzik a Polgármesteri Hivatal felé az 
általuk feltárt illegális hulladéklerakót, az 
esetleges parlagfüves területeket.  
 
A helyi kereskedők és szolgáltatók érdeké-
ben felvállaltuk az „Először Répcelakon 
nézek be” mozgalom népszerűsítését, külö-
nösen a nagyobb ünnepeket megelőzően. 
Az új vállalkozókat -kérésükre- a Répce 
Tv-n keresztül segítjük bemutatni, vállalko-
zásukat megismertetni a városlakókkal.  
 

Egyesületünk kezdeményezésére jött létre 
az adventi gyertyagyújtás hagyománya. Az 
adventi hétvégeken az általunk készíttetett 
adventi koszorún gyertyát gyújtunk, és köz-
reműködünk az adventhez kapcsolódó mű-
sorok, programok megvalósításában, lebo-
nyolításában.  

A városi könyvtárral kötött megállapodás 
alapján elkezdtük a könyvtárban elhelye-
zett, Répcelak életének jelentős eseményei-
ről készített fényképek rendszerezését.  
 
Tagjaink körében népszerűek az egyesületi 
családi napok, amelyeken főzőcskével, be-
szélgetéssel, zenével múlatjuk az időt.  
 
Május 23-án Dr. Bokányi Péter irodalom-
történész vezetésével irodalmi emléktúrán 
vettünk részt a Kemenesalján. Az emléktú-
ra Tatay Sándor emléktáblájának koszorú-
zásával kezdődött. Ellátogattunk Ostffy-
asszonyfára, ahol megnéztük a Petőfi-
emlékszobát és kilátogattunk a hadifogoly 
temetőbe. Csöngén Weöres Sándor, Egyhá-
zashetyén Berzsenyi Dániel emlékházát 
tekintettük meg. Utunk további állomása 
Duka, Dukai Takács Judit síremlékének 
megtekintése volt. Az irodalmi emléktúrát a 
sárvári Vármúzeumban fejeztük be. A túrán 
31 egyesületi tag volt jelen. A résztvevők 
számára meglepő volt, hogy szinte közvet-
len környezetünk is mennyi irodalmi érté-
ket rejteget. 
 
Október 10-én az 1969-es szénsavgyári 
robbanás 40. évfordulójára emlékezve Zala-
egerszegre látogattunk, ahol az Olajipari 
Múzeumban a felrobbant tartályról készült 
emlékmű megkoszorúzásával és mécsesek 
gyújtásával emlékeztünk a kilenc áldozatra. 
Ezt követően kirándulást tettünk az Őrség-
be. 
 
December utolsó napjaiban tartjuk évzáró 
rendezvényünket, melyen a polgármester úr 
rövid ismertetőt tart az önkormányzat ered-
ményeiről. Ezt követően baráti beszélgetés-
sel búcsúztatjuk az óévet. 
 
Tisztelt Olvasó! 
Igyekeztünk bemutatni hogyan is működik 
egyesületünk. Azt szeretnénk, ha a város 
lakói nem csak a leírtakból, hanem rendez-
vényeink látogatása során is képet kapná-
nak rólunk. 
 
Végezetül egyesületünk nevében városunk 

valamennyi lakójának áldott szép kará-
csonyt, és békés, boldog új évet kívánok! 

 

Lukácsi Ernőné 
elnök 
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Színházi előadások  
Répcelakon 

 
2009. nyarán a Nyitott Tér 
KKE pályázatot nyújtott be 
az OKM kiírására, amely  

oktatási és nevelési  
programba illesztett  

színházi vendégelőadások 
megvalósítását célozta.  

Az Oktatási és Kulturális 
Minisztériumtól elnyert  

1 millió forint támogatásból 
a répcelaki gyermekek és 
családok négy ingyenes 

színházi előadást kapnak. 
 

„Az égig érő fa”  
című előadás   

- Mesebolt Bábszínház            
 

„Holle anyó”  
című előadás  

– Turay Ida Színtársulat 
 

„Amália”  
a 2008. évi  

Weöres Sándor  
szövegkönyvírói és  

bábprodukciós pályázat 
nyertes darabja 
Üveghegy-díjjal 

kitüntetett előadás  
– Mesebolt Bábszínház 

 

„Dzsungel könyve”  
musical a Soltis Lajos 

Színház előadása 



Répcelaki  Hírmondó 

A foltvarrás remek hobbi és hasznos időtöltés. 
Ugyanakkor művészi szintre is lehet emelni. 
Nem csak az  lesz boldog aki készíti, hanem 
az is, aki kapja a kézzel készített tárgyakat. 
 

Háromezer évvel ezelőtt már a  görögök is jól 
ismerték a foltvarrást, de az  alapok Kínából 
erednek. Amiért mégis Angliát tekintjük a mai 
értelemben vett foltmozaik-varrás hazájának, 
az az a tény, hogy a textilgyártás megszerve-
zése Angliában kezdődött. Angol és ír kiván-
dorlók vitték magukkal a patchwork techniká-
ját és szeretetét a tengerentúlra. Az első tele-
pesek valóságos foltvarró mozgalmat indítot-
tak el Amerikában. A foltmozaik varrása kö-
zösségi munkává vált, kialakultak a különböző 
stílusok is, amelyek mind a mai napig megma-
radtak. A magyar, elsősorban erdélyi néprajz 
is említést tesz az elvarázsolt vásznak folton-
kénti összevarrásáról, de a ma ismert foltvar-
rás az Amerikába érkező telepesek munkái 
nyomán alakult ki. Messze, közép-nyugat, 
nyugat felé vándoroltak az Európából áthajózó 
telepesek. Kevés, de annál nagyobb becsben 
tartott holmijuk hamar elvásott, utánpótlás 
nem, vagy csak nehezen volt beszerezhető. 
Minden, még használható darabkát újra varr-
tak. Aztán a szükségből lassanként  művészi 
szintű alkotások születtek. Már lehetett válo-
gatni az anyagok között, színesek, mintásak, 
selymek, brokátok… 
Gyönyörű takarókat őriznek az amerikai mú-
zeumok az 1700–as évek végéről. Amerikában 
még mindig ez a legelterjedtebb és legnépsze-
rűbb kézimunka. 1988-ban megalakult a Folt-
varró Világszövetség, majd Dolányi  Anna 
kezdeményezéseként 1989-ben Magyarorszá-
gon is létrejött a Foltvarró Céh. 
 

A Tőzike foltvarró csoport kiállítását  2009. 
november 14-28 között tekinthették meg az 
érdeklődők. Sok szép munka, különböző tech-
nika került bemutatásra a csoporttagok által. 
Szemet és szívet melengető alkotásokat láthat-
tunk. A kiállítás megnyitóünnepségén a helyi 
Művészi Iskola növendékei Tanda Ibolya  
közreműködésével szerepeltek. 
   

A hobbi, amely a szívünket táplálja ezáltal az 
egészségünket óvja. Hamariné Márta írásából 
idézve: 

„A foltkór (morbus foltus sutura) 
pathológiája: A foltkór a krumplibogárhoz és 
parlagfűhöz hasonlóan Amerikából indult vi-
lághódító útjára. A kórokozó virulenciáját erő-
sítette az 1846-49. közötti írországi burgonya-
vész, amikor Írország lakosságának fele emig-
rált részben hittérítőként a gyarmatokra, rész-
ben pedig pionírként Amerikába. Ez a szám 
kb. 1,5 millió foltvarró feleséget feltételez, 
ami magyarázhatja a kór világméretű elterje-
dését. A betegség tehát a burgonyavész kései 
utóhatása. 
 

A betegség terjedése: A kórokozó a szemen át 
jut a szervezetbe különösen a több foltvarró 
együttes jelenléte esetén, de leírtak már fertő-
zéseket pusztán külföldi kiadványok nézegeté-
se által is. Különösen veszélyeztetett a 30-60 
év közötti populáció azon egyedei, akik im-
munrendszerét más, tűforgatással kapcsolatos 
tevékenység meggyengítette. 
 

Lappangási idő: Néhány órától több évig is 
terjedhet. Ha a fertőzött személy a lappangási 
időben az amerikai anyagok árait böngészi, 
előfordul,hogy a betegség nem manifesztáló-
dik. A betegség kialakulása:t az ujjak enyhe 
bizsergése jelzi. A beteg ekkor megveszi 
Dolányi Anna összes műveit és/vagy beiratko-
zik egy húszórás foltvarró tanfolyamra. A tan-
folyam végén szomorúan állapítja meg,hogy 
semmivel se került közelebb a kiállításokon 
látott csodákhoz, és meggyőződése, hogy eze-
ket ufók hozták a földre,hogy lelki békéjét 
megzavarják. 

 

A betegség stádiumai: 
1. Elkezdődik egyszerűbb tárgyak készítésé-
vel. 
2. A betegség előrehaladását jelzi, hogy a cse-
repes virágok elpusztulnak, az ablakon csak a 
varrószobában lehet átlátni, és a vasárnapi 
ebéd az előző napi sós pálcika felmelegítve. 
3. A munkák és rongyok gyűlnek. A lépcső-
házban feltornyosult dobozok miatt a tűzoltó-
ság a házat II. tűzveszélyességi fokozatba so-
rolja át. 
4. A foltkóros érdeklődési köre beszűkül, a 
politikusokat csak nyakkendőjükről ismeri fel. 
5. Időskorukban az elbutulás kevésbé veszé-
lyezteti őket az ujjak és a jobb agyfélteke fo-
lyamatos koordinációja miatt. Szociális ott-
honba viszont nagy helyigénye miatt nem he-
lyezhető 
6. Orvoshoz nem jár, gyógyszert nem szed, 
ezért magas kort megérhet.” 
 

Jobbulást kívánok minden foltos kórban szen-
vedő társamnak! Szép és meghitt ünnepeket!  

Találkozunk a jövő évben is. 
 

Skultétyné Szabó Erika 
a Tőzike foltvarró szakkör vezetője 
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FOLTVARRÁSRÓL ,  KIÁLLÍTÁSRÓL  



Hippokratész (Kr.e. 460-380.), az orvostu-
domány atyjának híres, és máig igaz mon-
dásából, miszerint „Gyógyszered legyen az 
ételed, s ételed legyen a gyógyszered.„ tud-
juk, hogy szervezetünk egészséges műkö-
dése számára rendkívül fontos az egészsé-
ges és kiegyensúlyozott táplálkozás. A 
szív- és érrendszeri betegségek a modern 
kor betegségének számítanak, kialakulásuk 
elsődleges oka az egysíkú táplálkozás és a 
mozgásszegény életmód. 
 
Növényi eredetű élelmiszerek egész tárháza 
áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy meg-
előzzük ezeket a betegségeket. A magas 
vérnyomás, a koleszterinszint csökkentése, 
az érelzáródás esélyének mérséklése érde-
kében fontos a húsfogyasztás mérséklése, 
és ezzel arányban – a fehérjepótlás érdeké-
ben – a magas fehérjetartalmú hüvelye-
sek, borsó, bab, szója mennyiségének növe-
lése táplálkozásunkban. Igen hatásosak a 
magas telítetlen zsírsav-tartalmú olajos 
magvak (dió, mogyoró, pisztácia, naprafor-
gómag stb.), amelyek , amelyek emellett a felesleges 
zsírok felszívódását megakadályozó, 
emésztést serkentő élelmi rostokban, vala-
mint ásványi anyagokban és vitaminokban 
is gazdagok. Az erek védelmét szolgálják a 
telítetlen zsírokban gazdag hidegen sajtolt 
olajok (olívaolaj, napraforgóolaj, tökmag-
olaj, lenmagolaj, kukoricacsíra-olaj, szója-
olaj, mandulaolaj, szezámmagolaj stb.), 
amelyekből elegendő naponta egy kiskanál-
lal elfogyasztani, például nyers zöldségsalá-
tásra csepegtetve. 

 
Zöldségek, gyümölcsök 
A nyers zöldségeknek magas a rosttartal-
muk, ezért telítettség-érzetet adnak. Ezek 
között sok olyan van, ami télen is hozzáfér-
hető, jól tárolható. Ilyen a burgonya, a ká-
posztafélék (fejes- és kelkáposzta, bimbós 
kel), a fekete retek, a csicsóka, a vörös- és 
fokhagyma. 
A magas vérnyomásra hajlamosak jó, ha 
kerülik a só fogyasztását, és bányászott só 
helyett tengeri sót használnak, illetve az 
ételek ízesebbé tétele érdekébe több zöld-
fűszert, az étel jellegétől függően bazsali-
komot, rozmaringot, tárkonyt, kakukkfüvet, 
lestyánt stb. használnak, szárított vagy friss 
formában. 

Van néhány zöldségféle, ami kifejezet-
ten gyógy-zöldségeknek is nevezhetünk. 
Ilyen a fokhagyma és a fekete retek. A fok-
hagyma köztudottan csökkenti a vérnyo-

mást, tágítja az 
ereket, csökkenti a 
vér koleszterin-
szintjét. A fekete 
retek hasonló tu-
l a jd o nságo kka l 
bír, emellett vér-
tisztító hatású is: segít megszabadulni a 
vérben szállított felesleges és káros anya-
goktól. Mindkettő télen is rendelkezésre 
áll! 
Sokat hallunk bizonyos étrend-kiegészítők 
kapcsán a flavonidokról. Ez a növényvi-
lágban elterjedt olyan vegyületcsoport, ami 
jótékony hatással bír az emberi szervezetre: 
antioxidáns, immunrendszert erősítő, rák-
megelőző, gyulladáscsökkentő, vírusellenes 
és baktériumellenes, májvédő, tehát összes-
ségében egészségvédő hatású. A szív- és 
érrendszerre hatva a flavonoidok növelik az 
erek rugalmasságát, csökkentik a koleszte-
rinszintet. Sok flavonoidot tartalmaznak a 
piros gyümölcsök (alma, cseresznye, diny-
nye, kékszőlő, bogyósok, szilva), a citrusfé-
lék és a kivi is. 
Jó hatású az erekre a bor is, természetesen 
mértékkel fogyasztva: csökkenti az infark-
tusveszélyt, regenerálja a szívet infarktus 
után, tágítja az ereket, javítja az agy és a 
szervek vérellátását. Közismert az úgyneve-
zett „francia paradoxon”, miszerint a fran-
ciáknál a napi 2-3 deciliter mennyiségű 
borfogyasztás miatt kisebb a szívinfarktus-
ból eredő elhalálozás aránya. Természete-
sen ehhez hozzájárul az olyan táplálkozás, 
amelyben a zöldség-és gyümölcsfélék van-
nak túlsúlyban. 

 
Gyógynövények 
Az előbb láthattuk, hogy valójában a leg-
hétköznapibb zöldség- és gyümölcsfélék is 
gyógyhatással bírnak, ezért bizonyul igaz-
nak Hippokratész mondása, amelyet a cikk 
elején említettem. 
A növények között vannak olyanok is, ame-
lyek az emberi szervezetre ható 
(biológiailag aktív), sajátos anyagokat tar-
talmaznak, amiket hatóanyagnak nevezünk. 
Ezeket nevezzük gyógynövényeknek. Szá-
mos olyan növény van, amelyek hatóanyag-
tartalma olyan magas, hogy háziszerként 
nem használhatók. Ezeket a gyógyszeripar 
vonja ki belőlük, és ellenőrzött adagban „
teszi bele” bizonyos gyógykészítményekbe. 
Ilyen növények a szívglikozidokat tartalma-
zó gyapjas gyűszűvirág, májusi gyöngyvi-
rág, tavaszi hérics, szúrós gyöngyajak, sep-
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GYÓGYNÖVÉNYEK  ÉS  NÖVÉNYI  ÉTELEK  
A  SZ ÍV -ÉS  ÉRRENDSZER  VÉDELMÉBEN  

15.   évfolyam 4.  szám 

eper 

olívabogyó 

zöldtea 

csipkebogyó 



  HALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁS    
    

      Akiktől búcsúzunk 
 
 

 
Garab Ferencné 

 
Hollósy Kálmán 

 
Károlyi Gábor 

 
Mesterházy Sándorné 

 
Takó László 

 
Tóth Imre 

 

 SZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉS    

       Akiknek örülünk 
 
 

Szakács József és Horváth Mónika fia 
Dominik 

 
Mozolán Zoltán és Molnár Lilla leánya  

Anna 
 

Mészáros Attila és Semetéty Edina 
leánya Nóra 

 
Szalay Győző és Seregély Ildikó fia  

Áron 
 

Marsits Péter és Maráczi Mónika fia  
Kornél 

ESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐ    

  Akiknek gratulálunk 
 
 

 
 
 
 
 
Ambrus Zsolt és Ágh Alexandra 

 

Répcelaki  Hírmondó 

rűzanót. Ezeknek a növényeknek az ellen-
őrizetlen mennyiségben történő alkalma-
zása szívritmuszavarhoz és egyéb kerin-
gési rendellenességekhez vezethet! 
Határeset a szelíd és az erős hatású gyógy-
növények között a 
fehér fagyöngy, 
amelynek szárított 
leveles hajtása kap-
ható a patikákban. 
Áztatással készített 
vizes kivonatát fo-
gyaszthatjuk. Szívműködést serkentő, ideg-
erősítő, vérnyomás- és pulzusszám-
csökkentő hatású. Túladagolható, ezért leg-
feljebb napi 2,5 deciliter vízben kiáztatott 
egy teáskanál szárítmány fogyasztható be-
lőle! 
Kizárólag gyógykészítmények (kapszula, 
tabletta, teakeverék) formájában alkalmaz-
ható a páfrányfenyő (ginkgo) levelének ki-
vonata is, ami tágítja az ereket, javítja az 
agyi vérkeringést, megakadályozza a vér-
rögképződést, csökkenti a visszértágulatot. 
A levélben található ginkolsav allergizálhat, 
ezért házilag ne főzzünk belőle teát! 
Szívműködés-serkentő hatású a cseresznye-
szár, pontosabban a cseresznye gyümölcs-
kocsánya. Forrázatát fogyaszthatjuk, ezért 
érdemes nyáron gyűjteni és szárítani. 
Kiváló lekvár készíthető a galagonya gyü-
mölcséből. Májusban gyűjtött leveles-
virágos hajtásának forrázata vérkeringési 
zavarokat megszüntető, szíverősítő, szív-
nyugtató, vérnyomáscsökkentő hatású. 
A parlagi ligetszépe magjából kivont olaj 
javítja a koszorúér keringését, csökkenti a 
vér koleszterin-szintjét. Patikákban kapható 
az olaja, emellett kapszula (galagonya-
fagyöngy-ligetszépe) formájában is elérhe-
tő. 

Kizárólag külsőleg, a visszértágulatok 
megszüntetésére használható a vadgeszte-
nye termésének főzete, vagy a belőle ké-
szült krém. Erősíti a vénák falát, javítja az 
érfalak rugalmasságát, oldja a lábikragör-
csöt, visszeres panaszok esetén eredmény-
nyel alkalmazható. Szintén külsőleg, boro-
gatásként javallott az orvosi somkóró virá-
gos hajtásaiból hideg vizes áztatással ké-
szült kivonata. Véralvadásgátló hatású, fo-
kozza a nyirokkeringést, csökkenti a véna-
tágulatokat, visszérgyulladás ellen haté-
kony. 
Fontos megemlítenünk még a vértisztító 
hatású gyógynövényeket. Ezek a nyílfale-
vél, a pitypanggyökér, a csalánlevél, a me-
zei zsurló, a kamillavirág, a búzavirág, a 
körömvirág, a bodzavirág és az erdei mály-
va virága, illetve levele, hogy csak a fonto-
sabbak soroljuk. 
A gyógynövényekből készült teákat kivo-
natokat kizárólag kúraszerűen, két-három 
hétig javasolt fogyasztani, majd tanácsos 
két-három hónapos szünetet tartani. Egye-
seket, például a galagonyát hosszabb ideig 
kell adagolni ahhoz, hogy hatásukat kifejt-
sék. 
A gyógynövények általában sokkal lassab-
ban hatnak, mint a gyógyszerek, ám hatá-
suk tartósabb. Fontos szem előtt tartani, 
hogy nem gyógyszer helyett, hanem annak 
kiegészítésére, vagy betegségmegelőzésre 
szolgálnak. Amennyiben gyógyszert sze-
dünk, a háziorvost mindenképpen tájé-
koztatnunk kell arról, hogy gyógynö-
vény-kúrába kezdenénk! 

 
Pap Edina 
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Könyvsikerlista a  
városi könyvtárban 

 
1. Meyer: Alkonyat 
2. Meyer: Újhold 
3. Meyer: Napfogyat-

kozás 
4. Larsson: A tetovált 

lány 
5. Larsson: A lány, aki 

a tűzzel játszott 
6. Fejős Éva: Eper  

reggelire 
7. Deaver: A tizenket-

tedik kártya 
8. Adler: Varázslatos 

Malibu 
9. Archer: A dicsőség 

ösvényein 
10. King: A fekete ház 

 

ANYAKÖNYVI  HÍREK   
 
 

DVD sikerlista a  
városi könyvtárban 

 
 

1.  Volt 
2. Képlet 

3. A felolvasó 
4. Valkűr 

5. Angyalok és démonok 
6. A vasember 

7. A gépész 
8. Kettős játék 
9. Frost/Nixon 

10. [REC] 

vadgesztenye 



RÉPCELAK VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

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

U-6-7, 8-9, 10-11-es csapataink a NUPI, ill. 
Gyermek Labdarúgó Szövetség által meg-
hirdetett formában versenyeznek. Köszö-
net az iskolának, az óvodának az együtt-
működésért, az anyagi hozzájárulásért. 

 

NB I.-es tekecsapatunk a 2. 
helyet foglalja el, ami dicsé-
retes teljesítmény. Az ifjú-
sági csapatot alkotó 
Zsámboki Ádám és Bedi Gábor ELSŐ HE-
LYEN állnak, mely szintén dicséretre méltó. 
Bízunk a tavaszi hasonló jó folytatásban. 
Horváth Attila és Bedi Gábor az országos 
vidék-bajnokság döntőjébe jutott.  

12 csapattal indult a város és környéke 
amatőr tekebajnokság. Hét forduló után 
elmondhatjuk, hogy jó színvonalú, zömé-
ben izgalmas mérkőzések voltak.  

 

Férfi kézilabda csapatunk a 
Győr-Moson-Sopron megyei 
NB III.-as bajnokságban szere-
pel. Jelenleg a középmezőny-
ben tanyáznak. Bízunk az elő-
re lépésben, a tavaszi jobb folytatásban. 

Női kézlabda csapatunk szintén a Győr-
Moson-Sopron megyei bajnokság másod-
osztályában szerepel. A megfiatalított csa-
pat a középmezőnyből kezdheti a tavaszi 
startot.  

 

Megköszönöm az elnökség tagjainak, a 
szakosztályok vezetőinek és tagjainak, az 
edzőknek és valamennyi csapat játékosai-
nak az őszi szezonbéli hozzáállását. A téli 
szünetben van arra idő, hogy ki-ki átgon-
dolja, hogy mit és mennyivel kell többet 
hozzátenni a még sikeresebb tavaszi sze-
repléshez. 

 

Egyesületünk valamennyi tagjának, szpon-
zoroknak, támogatóinknak, segítőinknek, 
valamennyi szurkolónak és minden kedves 
Hírmondó olvasónak áldott, békés kará-
csonyt, boldog, sikerekben gazdag új esz-
tendőt kívánok! 

 

 

Haraszthy István 

ügyvezető elnök 

 

Mire a Tisztelt Olvasók kézbe veszik a Rép-
celaki Hírmondót, már valamennyi szak-
osztályunkban befejeződik a 2009/2010 
bajnoki év őszi fordulója. A csapatok meg-
kezdték a téli pihenőt és egyben az erő-
gyűjtést is a tavaszi szezonra. Az elért 
eredmények vegyes képet mutatnak. Né-
hány csapattól jobb folytatást várunk a ta-
vasz folyamán.  

 

Labdarúgás 

Az NB III. Bakony csoportban 
szereplők felnőtt csapatunk 10 pontjával a 
11. helyen várja a tavaszi rajtot. A bajnok-
ság kezdése előtt - ahogy a hármas számú 
Hírmondóban már megírtam - több fiatal 
játékos került az első csapat keretébe. 
(zömében répcelakiak.) A rutintalanság 
vagy a tapasztalatlanság számlájára is 
írandó, hogy több mérkőzésen egygólos 
vereséget szenvedtünk. Különösen fájó a 
sárvári, a csornai, a pápai vagy a bada-
csonytomaji vereség, mert ezeken a mér-
kőzéseken nem játszottunk rosszabbul, 
mint ellenfeleink. Pozitívum, hogy nem sza-
ladtunk bele nagy pofonokba. (Elmúlt sze-
zonban kétszer volt 7:0-s vereség.) a szak-
osztálynak, a megbízott szakembereknek, 
a csapatnak együttesen kell megtalálni a 
jobb szereplés kulcsát. Az elnökség bízik a 
tavaszi jobb folytatásban.  

Ifjúsági csapatunk 11 pontjával a 9. helyen 
zárta az őszi szezont. A csapat többsége az 
iskolai évadban csak pénteken tud edzeni, 
szombaton bajnoki mérkőzést játszik. A 
szezon elején - amint már köztudott - há-
rom játékos az ifjúsági csapatból a felnőt-
tek keretébe került, illetve egy játékos 
Uraiújfaluba igazolt. A teljesítményen ez 
erősen érezteti hatását. Tóth Zsolt 10 talá-
latával a góllövő lista 8. helyén tanyázik. A 
jobb szereplést elősegítheti a felnőtt illetve 
az ifjúsági csapatok közti játékos „ára-
moltatás”, egymás segítése. 

Serdülő csapatunk 6 pontjával a 11. he-
lyen telel. A helyezés ugyan nem tükrözi a 
csapat fejlődését, ennek ellenére mond-
hatjuk, hogy jó úton járnak. A keretet 20 fő 
tehetséges játékos alkotja, közülük három 
fő ciráki, gyórói, ill. dénesfai. Bízunk a tava-
szi jobb folytatásban. 7 találatával Dulicz 
György a korcsoportos góllövő lista 15. he-
lyén áll.  

U-13-as csapatunk a Megyei Labdarúgó 
Szövetség által szervezett bajnokságban - 
hasonlóan a tavalyi szezonhoz - a 3. helyen 
végzett. Az átalakulóban lévő csapatunk 
még több munkával, kitartással a tavasz-
szal előbbre is végezhet.  

A RÉPCELAKI  SE HÍREI  

Küldöttközgyűlés a  
Répcelaki SE-nél 

 
2009. December 18-án 
küldöttközgyűlést tartott a 
Répcelaki SE, ahol beszá-
molók hangzottak el az 
elmúlt 4 éves munkáról. 
Ezt követően tisztújításra 
került sor.  
A küldöttközgyűlés elnök-
séget és számvizsgáló bi-
zottságot választott. 
 

Az elnökség összetétele: 
 

Társadalmi elnök:  
Molnár Árpád 

 

Ügyvezető elnök: 
Haraszthy István 

 

Elnökség tagjai:  
Németh József, Németh 
János, Kiss Zsolt, Turai 
László, Keszey Lajos. 

 
A számvizsgáló bizottság 

összetétele: 
 

Elnök: Kiss Attila 
 

Tagjai: Németh Melinda, 
Takács Károly. 

 
 

Gratulálunk! 
Jó munkát kívánunk! 


