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) Immár hagyományosnak mondható,
hogy a répcelaki búcsút megelőző he-
tet a fiatalok programjainak szentel-
jük.
A 2007. évi rendezvények a Képző-
művészeti Egyetem hallgatóinak a
grafikáiból összeállított tárlattal kez-
dődött. Három tehetséges fiatal: Bíró
Botond, Horváth Gergő és Sárai Lajos
kép9rafikái láthattuk. A kiállításon
művésztelepi munka inspirációi, mű-
helymunkát igénylő rajzok, litográfiák
és akvarellek szerepeltek, a hagyo-
mányos értelmezéstől az elvontig.

A rendezvénysorozat fórummal folyta-
tódott, amelynek keretében a korosz-
tály kérdéseket tehetett fel Répcelak
város polgármesterének és az érintett
bizottságok elnökeinek. FŐleg az in-
ternetes portálokon sok és többrétű
kérdés érkezett, amelyekre az érdek-
lődők alapos és kimerítő választ kap-
hatta k.
Pezsgett az élet Dj. versenyen/ ahol
28 versenyző mutatta be tudását a
minden igényt kielégítő technikai fel-
tételek mellett. A rendezvény szüne-
tében a KOZMIX lépett fel szépszámú
közönség előtt. A verseny első díját
ismét a tavalyi győztes, Császti Ba-
lázs érdemelte ki a rangos Dj-ket fel-
vonultató zsűritől.
A versennyel párhuzamosan zajlott a
játszótéri piknik a Répcelakért Egye-
sület lelkes tagjainak a közreműködé-
sével, akik vidám vetélkedőkkel, tá-
bortűzzel és változatos játékokkal
várták a családokat. Nagyon sikeres
volt az ifjúsági horgászverseny is.
A pénteki napot mazsorett csoportok
bemutatója
nyitotta, a téti
és az öttevé-
nyi ifjú höl-
gyek látvá-
nyos, kosztü-
mös produkci-
ót mutattak

be. A várakozással elíentétben csekély
számú nevezőt vonzott a lecsófőző
verseny/ bár igazán különleges étellel
kápráztatta el a bíráló mesterszaká-
csokat és a kóstolgató ínyenceket a
győztes Surdilovics csapat, a Németh

család. (A re-
ceptet lapunk
2. oldalán kö-
zöljük.) A hob-
by állat szép-
ségversenyre
sokan voltak
kíváncsiak, de

sajnos, csak néhány házi kedvencet
neveztek. A répcelakiak kedvenc ku-
tyusa - közönségszavazás alapján -
a yorkshire-terrier Bizsu lett.
Az est a Horizon, a Morte Silmoris ésa Pickup együttesek előadásával foly-
tatódott, bár a hűvös idő miatt keve-
sen hallgatták meg az igazán színvo-
nalas előadásokat. Dj. Miller fergetes
nosztalgiapartija zárta a programot.

A szombati napba az állami ünnepre
való megemlékezés is helyt kapott. A
répce-vidéki kórusok bemutatója köz-
ben Varga Jenő alpolgármester mél-
tatta augusztus 20-a és Szent István
jelentőségét.
A délután szórakoztató rendezvények-
kel telt, fellépett a Big Mouse Band,
Rokker Zsolti humorista, Dukai Regi-
na, a Diamond tánccsoport, _ Viki és
Dorina és volt hastánc bemutató is.
Értékelve a három nap színes esemé-
nyeit negatív eredményre jutunk,
mert sajnos, a programokat néhány
kivételtől eltekintve kevesen látták.
Engedjék meg, hogy ezúton is köszö-
netünket fejezzük ki az Ifjúsági Napok
szervezésében nyújtott munkáért a
Répcelakért Egyesületnek, a Répcelaki
Horgászegyesületnek, a Répce Média
Bt,-nek, Mészáros Péternek, Novák
Lászlónak és Rudi Attilának.
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Lecsó
surdilovics-módra
(A lecsófőző verseny
L helyezett- díjnyer-

tes- receptje)

3 kg paprika
1 kg paradicsom

50-60 dkg hagyma
6-8 gerezd
fokhagyma
30 dkg zsír

só

A fentiekkel elkészít-
jük a lecsóalapot, íz-
lés szerint fűszerez-
zük piros paprikával,
borssal, pörköltszaft
kockával. Közben 25
dk9 lecsókolbászt, 25
dkg sütőkolbászt, 25

dkg kolozsvári szalon-
nát, 2 pár virslit ma-
9yaros fűszersóval
megsózunk, grillen

megsütjük.
Majd kifőzünk 50 dkg
gyermelyi csigatész-
tát. A felkarikázott,

darabolt grilleket ösz-
szevegyíqük a lecsó-
val és a tésztával. Ki-
vajazott tálba vagy

tepsibe simítjuk, tete-
jére 4 dl tejfölbőt, 25

dkg reszelt füstölt
sajtból, sóból és

borsból álló keveréket
helyezünk, kicsit sü-
tőben átforrósíquk,

Fotó: repcenragazin.extra.
hu/webalburn
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Rangos elismerésben részesült városunk
polgármestere nemrégiben: Dr. Németh
Kálmán a Magyar Köáársasági Arany Er-
demkeresá kitüntetést kapta meg Sólyom
Lászlő köztársasági elnöktől.
Dr. Németh Kálmán elmondta, hogy nagy
meglepetésként érte az elismerés, melyre
egyébként Kiss Péter minisáer kezdemé-
ny ezésér e terj esáették fel.

Dr. Németh Kálmán szabadságát töltötte ép-
pen az elmúlt hetekben, amikor Varga Jenő
alpolgármester azzal hílta fel, hogy a fővá-
rosba ke|lene utaznia. Úticela pedig nem
lesz más, mint az, hogy átvegye kitüntetését
Dr. Lamperth Mónika szociális- és munka-
ügyi minisáertől.

Az elismerést
közéleti tevé-
kenységéért kap-
ta meg: l980 óta

:.:,:.r,i ban továbbra is nyuea-
lom legven. a gvarapo-

dás, a fejlődés kapjor-.

hangsúlyt ezután is.
Szeretné, ha még ebben
a ciklusban felavathat-
nák a felújíton Móra Fe-
renc Altalános Iskolát

óta bizottsági FotÓ: www,szmm.gov.hu kéPgalériája vagy végigsétálhatnának

fogott. Bár agrárrnérnökként is nagyon sz.-
vesen doIgozott, településpolitikusként talal-
ta meg a helyét a világban, ezteszi maradéi.-
talanul elégedett ernberré. Kiváló képvis;-
lőkkel, eredményes testületetekkel dolec-
zott, és dolgozik ma is; és olyan embereke:
képvisel, akik - vallja ezt ószinte szíwel -
különlegesek számára: a répcelakiakat.

,,Előző élete" setn múlt el nyomtalanul: azcl.
kevesek közé tartozik, akik ma is tartana]..

hízó marhákat,bár ezt sokan nem tudják rc-
la.

Hosszú polgárrnestersége alatt Répcelai.
rengeteget fejlődött, ő személy szerint a biz-
tonságosság teljes rnegteremtésére a leg-
büszkébb: rendőrség, mentóállomás és köz-

i.__.fr*.,*testületi tűzoltósás, ]:

W i§* rnűködik Répcelakon.

l "at@ Célia. hosv szeretett la-, , l"l lt l "r'"'q kóhelyén. szülőlalujá-
tagja a település ,

vezetésének, 90- ' {
ig tanácstag, az-,'
első ciklusban ,

képviselő, l994 
.

óta pedig Répce- ,,'. --r-- 
' i.

Iak polgármeste- i; _ ,

re. Hosszú 6u"P ffiJ'*-t:"i-"x '

munkát végzett a megyei közgyűlésben, a
tavalyi választásokon pedig a Polgármeste-
rek Vas Megyéért Egyesület színeiben man-
dátumot szerzell a megyei testület soraiban.

Dr. Németh Kálmán elárulta: sohasem bánta
meg, hogy eredeti szakmáját az
agráriumot * feladva közéleti tevékenységbe

az új városközponton - persze azt sem bán-
ná, ha mindkeftő megvalósulna.

Munkáját töretlen lendülettel végzi ezután
is, a köz érdekében - és mint a válasaási
eredmények is mutatják: közmegelégedésre.

-wk-
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INDULNAK
AZEU-S pÁryÁzarox
A képviselő-testiilet fudatosan készül
az EU -s források megpá|y ázására. Ké-
szek a tervek a Móra Ferenc Áltulá.ros
és Művészeti Iskola felújítására vala-
mint a Főtér (rendőrlámpa- Polgár-
m_esteri Hivatal- evangélikus temp-
lom- művelődési ház kőzti terület)

kialakítására. Az előbbire a Nyugat
Dunántuli Regionális Fejlesztési Ta-
nács már kiírta a páIyázatot, a Főtér
kialakításának páIyázatí felhívása
várhatóan novemberben jelenik meg.
Meghíváso s páIy ázatot hirdetiink, két
projekt pályázatainak megírására.
Nyertes a BFH Kft. A cég már meg-
kezdte a munkát.



Répcelaki Hírmondó

86-os rŐÚr
A 2004-es felújítás garanciális felül-
vizsgá|ata
A 86-os répcelaki szakaszán az asz-
faltréteg szinte mindenhol a felújítás
előtti áilapothoz hasonlít. A beruházó
(Vas Megyei Közút Klrt), és a kivitele-
ző (Hofímann Rt), amely jogutódja a

Colas Dunántul ZRt) közötti tárgyalá,
son - ahol az önkormányzat képvise-
lői is ott voltak - megállapodás szüle-
tett, hogy a balesetveszélyes vályúk
eltüntetésér e 2007 . október 1S,ig kerül
sor/ a teljes hiba kijavításra, pedig
2008. június 30-ig.

NEM LESZ KISAJÁTÍTÁS
Nagyon sokan vetik fel, hogy az
Arany János utcai beépítetlen részt
(Petőfi utcai kertek) az önkormányzat
miért nem vásárolja meg, és igy re-
mény lenne igazi kisvárosi központ-
hoz hasonló épületek megépítésére. A
megvásárlásra most ajánlatot te-
szünk, de kisajátítási eljárást nem in-
dítunk. Igaz, hogy a mostani törvé-
nyek még erre lehetőséget adnak, de
az AB döntések, és a bírói gyakorlat
már nem támogatja a telkek kisajátí-
tására indított eljárást. Így sajnos elő-
fordulhat, hogy még évtizedek múlva
is maradnak beépítetlen telkek ezen a

helyen.

VASEGERSZEG IS TÁRSULT
Az iskolát immár 8, az óvodát 7 őn-
kormányzat működteti társult formá-
ban. A nyáron Vasegerszeg is csatla-
kozott, ahonnét 7 óvodás és 12 iskolás
gyerek jár az íntézményeinkbe.
A Kenyeri Önkormányzat nem tagja a

társulásnak, de innét is hét iskolás ta-
nul nálunk.

úlnór LEADER
2005-ben Répcelak és több környék-
beli település pályázott LEADER
programba (Vidékfejlesztési Projekt).
Akkor nem sikerült nyerni. Most a
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települése együtt próbálkozik.

u1nór INDuL ELső oszTÁLy A
LEVELEZÓ GIMNÁZIUMBAN
Az idén már a második gimnáziumi
évfolyam végzett a répcelaki isko]á-
ban. A tanítás a csornai gimnázium
kilrelyezett osztály a keretében folyik.
Az első évben a normatíva még bizto-
san íedezi a költségeke! amennyiben
a későbbikben nem/ azt a répcelaki
önkormányzat kiegészíti. Vélhetően
nélrány százezer Ft-ról lehet szó.

KONFERENCIA
Az idei téma a Répcelak közigazgatá-
sának fejlődése
7997 óta rendezünk konferenciákat
településünk történetének egy-egy
szeletéről. Az idén a tanácskozást ok-
tóber 27-én szervezzűk, és a hagyo-
mányokhoz híven országos, régiós ki-
tekintést is adunk. Több neves szak-
ember előadása is várható. Biztosra
ígérte részvételét Dr. Zongor Gábor a

legnagyobb önkormányzati szövet-
ség, a TÖosZ íőtitkára.

RACIoNALIZ^L^S
A Művelődési Otthon és Könyvtár
hétfő és kedd délelőtt zárva lesz. A
képviselő-testrilet űgy ítélte meg,
hogy igy is maradéktalanul el tudja
Látni az intézmény a feladatait, A
könyvtár most hetente 25 őrában fo-
gadja az érdeklődőket az alábbi idő-
pontokban:

Hétfő 13-1B

Kedd 13-15

Szerda 13-18

Csütörtök 9-12 és 13-15
Péntek 13-1B

Szornbat9-12

EpÍrÉst rönnarrnx
Az elhelyezésre nincs konkrét hely,
azonban a közterület-felügyelővel il-
letve az alpolgármesterrel előzetes
konzultáció után az általuk megadott
helyen elhelyezhető.

-l

l

]l
Hosszú még az út ,..

Gyorsan robog a vonat

Még, mielótt tovább
indulunk

érkezik egy újabb csapat,
arra, ki elment, már nem

gondolunk,
de a helye úres marad.
A végállomás lassan

közeleg,
a vonat itt végleg megál|,

leszá|lok, és nézem a
tömegei,

de egyedül indulok tovább.

pichlerné
kondra katalin

; velem,
l elsuhan mellettem a táj,
minden változik körülöttem,
egyik ember jön, a másik

leszáll
] VulnaX a napok egymás
l után,
' néha az é9 is tisztán

ragyog,

I amikor a vonat megáll,
nem szállok le. tovább



Programajánló
2oo7-2oo8

2OO7 őszén az alábbi
szakköröket és tanfotya-

mokat ajánljuk figyel-
mükbe:

Moziláz Filmbklub
Minden hónap utolsó szom-
ba§án 17 órától
Vezeti: Boros Ferenc

Szombati Műhetv:
Kézműves foglalkozás ki-
csiknek és nagyoknak
Minden hónap utolsó szom-
batján 10 órától
Időpon§a a Répce TV kép-
újságában látható

szövőműhetv:
Gyermekeknek és felnőttek-
nek
Időpontja:
15-18 óráig

kedd-péntek

A jelentkezés folyamatos
vezeti: szakács Józsefné

,Csillaqász szakkör:
Altalános iskolai felső tago-
zatosok és felnőttek jelent-
kezését várjuk
Időpontja: pénteken 19
órától
Első foglalkozás: október 5,
Vezeti: Pálffi7István

Baba Klub
Minden hónap utolsó csü-
törtök 16 órától
Színes programokkal várjuk
a szülőket és a gyerekeket

Ifiúsáqi klub
Nyitva tartási ideje:
hétfő-szerda 19 - 22 óra
péntek-szombat 19 - 22 óra

Nvuqdíias Klub:
Kéthetente hétfő 17 vagy
18 órától
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Róu,ri sÉ-r,Árc
Á p oLcÁnME S.f F.

REP C F],L,-\ KT .\ KT. LTl\ LIT,i S o K
R NAPl,ÓJ,tgÓt,

Június vegén feleségemmel az olasz fő-
városban, Rómában töltöttünk néhány
napot. Ezzel az utazással is megszegtük
e5r fogadalmunkat. Uryanis jó néhánv
éwel ezelótt elhatároztuk, addig nem
utazunk krilföldre kirándulni, míg min-
den maryar irodalmi emlékhelyet fel
nem keresünk az országban, illetve a
ma5rarlakta erdéiyi, felvidéki- területe-
ken.
Voltunk is vary száz belyen, minderyik
na5r élmény - talán legemlékezetesebb
a csöngei Weöres ház és a niklai Berzse-
nyi hiria - de aho$ran számolgattam
mintegr háromszáz kisebb naryoúb i.o-
dalmi emlékheiy talátható az említett te-
rületeken. Ennyi felkeresése szinte ]ehe-
tetlen.
A fogadalmunkat először nem most, ha-
nem két éwel ezelótt szegtük meg. ígaz,
akkor csak ery kicsit, mert e$rik utűá-
si irodával kárpátaljai, erdélyi tátnivaló-
kat néztünk volna meg, és útközben,
Mórícz Zsigmond tiszacsécsei szü]óhá-
zát, Kölcsey Ferenc szatmárcsekei em-
lékhelyét, no meg Erdélyben, Koltón Pe-
tófi és Szendrei Júlia nászútjának he-
Iyét, Az utazás a kevés érdeklódó miatt
meghiúsult, és helyette Csehországot
ajánlották. Igaz, itt is volt ma§,ar iio-
dalmi emlék. Karlovy Varyban, a híres
cseh Íürdóvárosban glógzíttatta magát
Arany János.
De vissza Rómához.
Szerintem nem ígaz, hogl e5, külföldi,
vagl belföldi útnál, nyaraláskor teljesen
el tudja felejteni az ember az otihoni
dolgokat. Csak-csak eszébe jut a mun-
kahely, a hátrahagrott és megoldásra
váró feladatok. En sem voltam másként-
Az italiat fóváros csodás építményeiben
glönyörködve, ez utóbbiakat csak-csak
répcelaki dolgokkat kapcsoltam óssze.
Ime, néhány:
Septimius Severus diadalíve.
Jó pár diadalív található Rómában. Az
eryik ilyen Septimius Severus császáré.
Azt akartam írni, a derék császáré, de
ezt a jelzőt nem érdemli meg, hiszen el-
lentáborának szinte minden támogató-
ját lemészároltatta.
A djadalíve viszont impozáns. Arró1 ne-
vezetes, ha valaki átme$l alatta, az elő-
re megfogalrnazott kívánsága teljesüI.
Aho5l az építményhez értünk, már
mondta is az idegenvezető, kívánjunk
vaiamit, és menjünk át alatta. En is kí-
vántam, méghozzá magamnak. Ho§
mit? Könnyú helyzetben vagzok. Tudni-
illik a kívánságot senkinek nem szabad

elmondani- figyelmeztettek. Amikor
visszaértem a csoporthoz, nagron szo-
morú lettem. Micsoda önzó va§lok! Mi-
ért nem Répcelaknak kívántam vala-
mit? De u§/an mit! Hirtelen eszembe ju-
tott, hogz rövidesen hívnak a polgár_
mesteri Hivata]ból, lnogr az útépíté§i,
járda felújítási munkákhoz melyik a 1eg-
olcsóbb ajániat, tudniillik a távoli Ré§-
celakon most van a palyazatok bontása.
es megbeszéltük, hogl azonnal tájékoz-
tatnak. Az egész épitkezésre 63 millió
forintot terveztünk, elég nagl volt az, ér-
deklódés a kivitelezóknél, í5z remény-
kedtem, ho5r olcsóbb lesz. Ázt keliene
kívánni, hory 45 millió alatt leguen gon-
doltam. Visszament em az iaegenveátci-
höz, és kérdeztem, hogz lehetséges_e
az e]só kívánságot visszavonni, ." .ry
másikat kérni va$l esetleg kettót. rrloso-

Y_"f,^, 
kedvesen világosított fel, hory

Visszaültem egl 20OO éves kóre, szem-
ben velem a diadalív, jobbra a római
szenátus épülete. Sajnálgatom szegény
császárokat, ho§ a 30O tagú 

""..rut,r"-sai miiyen nehéz dolguk volt, hisz ne-
kem sem könnyú a 9 tagú testülette].persze a császároknak a római törvé-
nyek sokkai na$zobb hatalmat adtak,
mint a ,mas/ar jogszabályok a potgár-
mestereknek.
Közben megszólal a mobilom. A jegtző
a§szony tajékoztat, ho$, a legolcsóbb
ajánlat 43 millió forint. Tehát teljesen
fölösleges lett voina az llyen kívánság,úgy is teijesült. Köszönet nekű
Septimius Severus császár! Meg a
TBERAG-ASDAG Epítóipari és Kereike-
delmi Kft.-nek, ilietve a Swietelsky l(ft-
nek, hisz ók adták a iegolcsóbb .jar.,tu-
tot.

A félelem rejtélye,
TREVI kútnál.

megoldódik a

A ,,félelem" kifejezés végigkísért az egész
római úton. Ez nem jó doiog, de a ráai
birodalom története is tele van féleimek-
kel. Igaz, hog. erre a szóra már elótte is
gondoltam. Felhívták a fi$relmemet.
Június elején ery újságíró járt Répceta-
kon. Fórumot tartott. Állitólag árt u.
egrik ltozzászóió valami olyat mondott,
hog, az önkormányzati választásoko., á
répcelakiakat megfélemlítették. Egr in-
ternetes újságban is megjelent, és jó né-
hányan, - felháborodva - kozoliek is
velem és kértek, hog,r utasítsam vissza_
Mindenkinek azt válaszoltam, hogr nem
loglalkozom vele. Mivel sokan ..rűatat,
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ezért fe|téte|ezern, ho5r val,ami elhan-
gozhatott, de nem akarom elhinni, a
szövegkörnyezetet is ismernem kellene.
Azonban nem mondhatnám, hory néha-
néha nem jutott eszembe. Megfélemlí-
tés? Uglan ki és kit? Ilyenre nem em-
lékszem. Istenem, csak nem rám gon-
dolt a felszólaió?
Ezek a gondolatok néha elójöttek a ró-
mai úton,
Már amikor emelkedett fel Ferihe5lróI a
repülógépünk, odaszó1 a feleségem.
Edesem, us/e nem félsz? Újból eszembe
jutott a már leírt eset. (Pedig inkább a
boldogságot kellett volna éreznem, ho5l
az asszony több mint 30 éves házasság
után is ,,Edesemnek" szőlít. Igaz, az e|ső
öt évben sokkal többször tette ezt).
A. n Rómában, ho5r Nérótól, a ke5let-
:i l:sászártól mennyire íéltek az alatt-
valók. Aztán a Coiosseumnál - a gladi-
átor viadalok színhelyén -, hory micso-
da félelemben voltak az e5rmássai,
va§/ a vadállatokkal viaskodó rabszol-
gák. Ilyenkor mindig a répcelaki dolog
jutott eszembe. Uryan ki és kit félemlí-
tett meg, tavaly az önkorrTlányzatí va-
,asztásokon?
|iszont azért az is felmerült bennem, ha
valaki ilyet kijelent, annak konkrét, bi-
zon.r,ítható alapja kellene lenni. A rejtély
a TI'§VI kljtr:ál oldódott meg, A lnit,
ame ,. l'j*j.t:,;:n épült Róma eglik ide-
geníorgaimi nevezetessége. A hagro-

mány azt tartja, aki eg pénzérrnét be-
dob a kritba, késóbbiek íolyamán visz-
szatér Rómába. Mi is bedobtuk az euró
centet, háttal a kitnak, mert íry kell
csinálni. Aho5l felálltunk három, - ta-
lán holland - idósebb höl5l jön hoz-
zánk, kér meg bennúnket, fényképez,
zük te óket. A feleségem veszi el a fény-
képezőgépet, és ahory ott állnak, vala-
hory mintha ismerósök lennének. Nem
azok, de hirtelen gondolkozni kezdek.
Valakire hasonlítanak, va$l emlékeztet-
nek. Igen rájóttem. A félelem.
Be keli vallanom. Az önkormányzatí vá-
lasztások elótt megfélemlítettem három
Úttöró utcai hölryet. Pedig esi<tiszöm
nem volt szándékomban.
A történet a következó. Tavaly szeptem-
ber végén éppen az Úttörő utcában va-
§rok, amikor odajön hozzám három idó-
sebb höl5,.
Tisztelt Polgármester Úr! Olvastuk a
szórólapján, és hallottuk, hory aválasz-
tási srulésen is mondta, hory leaszfal-
toz-zák az utcánkat, eltüntetik az árko-
kat, parkolót építenek.
Miért van erre szükség? Mi félünk a fe1-

fordulástól, biztos ery évig is eltart. Oda
a nyrrgalmunk. Ú5lhogl még gondolko-
dunk, hory e5láltalán Önre szavaz-
zunk. Mert ha nyer, félhetúnk a felújí-
tástól.

Dr. Németh Kálmán
polgármester

Grrp,RME,KI HIT, BI ZALOM E,S

TISZTE LE,T AZ E,MBtr,RE,K IRANT
Istenáldotta tehetség - gondoltuk, ahány-
szor csak Németh 7oltánt, a MÓra Ferenc
Általános és Művészeti Iskola 7. osztályos
tanulóját verset vagy prózát mondani hal-
lottuk. Most Gimesi szerepét játssza a
soproni Petőfi Színház Légy jó mindhalálig
c. musicalében. Szeptembertől nehéz fel-
adat vár rá, a már lekötött több
mint harminc előadáson és az is-
kolában is helyt állnia,

Zolit június végén - a gyermek
szereplők válogatásakor - Nyilas
Misi főszerepére szerződtette a
színház, de a próbák során
Pinczés István rendező úgy dOn- {i:;
tött, hogy Gimesi szerepe jobban illt2;ii
illik rá.
A feladat óriási változást hozott
Zoli és családja életében. Nagy-
anyjával Sopronba, színészlakásba költö-
zöft, szinte egész nyáron át napi 6-7 órát
próbált. A komoly munka mellett szinte
alig maradt ideje kikapcsolódásra és já-
tékra, de a próbák szünetében azért na-

gyokat görkorcsolyázott barátaival.
Zoli komolyan vette a próbákat, a szöveg-
könyv pontos ismeretét, az énekszámok
és a koreográfia beható elsajátítását. El-
mondta, hogy a színészi mesterség szá-
mára inkább komoly munka, mintsem
könnyed játék.

A szeptember 15-i premier után
szülei meghatódva szóltak él-
ményeikről és a lelkes gyermek-
szereplő gárda kitűnő teljesít-
ményéről. Zoli pedi9 büszkén
mutatta meg a fejes vonalzót,
amelyetvalamennyi - a darab-
ban szereplő és közreműködő -
színházi ember dedikált.
Németh Zoltán tehetségét mi
Sem bizonyítja jobban, hogy
Darvasi llona színházigazgatő

beválogatta a Vitéz lélek című, Eperjes
Károly nevével fémjelzett darabba is.
Ószintén gratulálunk Zoli teljesítményé-
nek, és ott leszünk Sopronban, hogy
láthassuk! -SzE-

Programajánló
2oo7-2008

Tőzike FolWarró Klub
kezdő és haladó:
Minden csütörtökön 17

órától
A jelentkezés folyamatos
Vezeti: Nyitrai Klára

Nvuqdíias Klub Ének-
kara:
Próba: hétfő 17 órától
Várjuk az új tagok jelent-
kezését!

ümmöqő eqvüttes:
A próbák időpon§a: szer-
da és péntek: t7 - t9
óra
Az együttes várja az új ta-
gok és érdeklődők jelent-
kezését!

Nvelvtanfolyamok

Német kezdő és hala-
dó
7a őrás - heti 2 óra
(május végéig)
Részvételi díj a jelentke-
zők számától függ
Vezeti: Szabó IsWán

Anqol kezdő és haladó
70 őrás - heti 2 óra
( május vé9éi9)
Részvételi díj a jelentke-
zők számától függ
vezeti: szabó iréne

A nyelvtanfolyamok
jelentkezési
határideje:

2OO7. szeptember 21.

Figyelem!
A nyelvtanfolyamok

részvételidíját
Répcelak Város
Önkormányzata

támogatja!
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Önkorruánl<atunk

képuiselő-testülete

2007. február í 5-i

iilésfu í 6/ 2007.

(II.15.) si
határoiatáua/ fogadta
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Programot, amit most

itt is köi7átes7ünk.

AKF
Évn,s

Ktr, P VI S tr,L Ő _tE S T Ürp,r NÉGy
PRO GRAMJA

Az elkövetkezó négy évben várhatóan
jó esetben is stagnáló állami normatí-
vákkal számolhatunk ugyanakkor a
fejlesztési pénzek sikeres pályázatok
esetében (főleg EU forrás) nagyság-
renddel lehetnek nagyobbak, mint az
eddigiek. A Kistérségi pénzek és fel-
adatok is növekednek ennek hatása
városunkra pozitív és negatív is lehet.
Jó hír, hogy minden bizonnyal meg-
marad az iparűzési adó a vagyon tí-
pusú adók azonban átalakulhatnak,
ami további feladatokat és gondot
okozhat.

A fő célkitűzésének a következőket
tekinti a képviselő-testü|et:

1) A fejlett intézményrendszer megőr-
zését, amennyiben lehet a vonzáskör-
zet további bővítését.
2) A támogatások - ezen belül ki-
emelten az EU-s - minél nagyobb
mértékű kihasználását.
3) A fejlett civil szervezetek eddig el-
ért színvonalának megórzését.
4) A munkahelyteremtés érdekében a
vállalkozóknak a ,jó" környezet biztosi
tása,

A program az alábbifejlesztéseket
tartalmazza

lntézmények működése:

A legfontosabb az elért színvonal
megtartása, illetve a Művelődési Ház-
ban annak lényeges növelése. Az is-
kolában egy-két éven belül befejező-
dik a létszámcsökkenés, addig azon-
ban még további intézkedések szük-
ségesek. A csökkenő állami normatí-
vákat ugyanilyen költségcsökkentések
kövessék. Mindent meg kell tenni,
hogy további települések gyermekei
járjanak Répcelakra,

Az ldősek Klubjában új programokkal
még nagyobb további propagandával
kell növelni az érdeklődést. Erről min-
den évben számoljon be a vezető.

A Művelódési Ház és Könyvtár intéz-
ményben a művelődés, kultúra terén

lényeges színvonaljavítást kell elérni.
Több új programot kell indítani a veze-
lő 2007. áprilisi ülésen számoljon be
az új elképzelésekről. Ehhez a Közok-
tatási, Művelódési, lfjúsági és Sportbi-
zottság adjon írásbeli javaslatot. Mind-
ezt a színvonaljavulást úgy kell elérni,
hogy a költségek ne növekedjenek,
hanem csökkenjenek. Az áprilisi ülé-
sen tegyen javaslatot a vezető és a bi-
zottság az intézmény nyitva tartásá-
nak racionalizálása, ez alkalmazkod-
jon a megváltozott körülményekhez.

A Polgármesteri Hivatalban az egyes
csoportok közötti leterheltség különb-
ség mérséklésére a jegyző tegyen in-
tézkedéseket. Erről legkésőbb 2007
júniusában számoljon be a testület-
nek. A létszámnak az építési-hatósági
feladatok miatt egy fővel csökkenni
kell,

Fejlesztések

Nagyprojektek:

1) Városközpont átalakítása az el-
készült terv alapján
2) lskola teljes felújítása
3) Szabadidőközpont a Répce
partján

Ezek az elképzelések EU forrásból
valósíthatók meg, és a mindhárom
megvalósítására valószínűleg nincs
esély. A várható löbb száz milliós költ-
ségek miatt a testület azt tűzze ki cé-
lul, hogy ebből egy megvalósul, egy
pedig teljesen előkészítve pályázatra
alkalmas fázisban legyen.

Egyéb felújítások, beru házások:

U Aa. utak felújításának befejezése
(Gárdonyi, Dózsa, Uttörő és a Hon-
véd, Hunyadi utca még hátralévő
része valamint a Linde lakótelep
2) Az Aradi utca elmaradott részé-
nek aszfaltozása
3) A Csánigi - Arany János össze-
kötő út megépítése
4) 20 millió Ft-ot kell költeni járda-
építésre (Petőfi, Hunyadi, Derkovits
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é9 még egyéb kijelölt utcák) és ke-
rékpárút felújítása.
5) Művelődési Ház és Könyvtár
korszerűsítése {nyíIászáró cóere,
esetleg légkondicionáló)
6) Sétáló út a Széchenyi utca és a
Sportteíep között
7) Minimum .l0 millió Ft-ot kell köl-
teni a belvízrendszerre

9) A Sporttelep fejlesztése
(négysávos tekepálya, tétatO, xezi-
labdapálya aszfaltozása)
9) Linde lakótelepen világítás kor-
szerűsítése
10) Új kerítés és urnafal a temetó-
ben
11) Egyhazi beruházások, fejlesz-
tések támogatása. Katolikuó és
Evangélikus egyház 5-5 millió Ft
12) Linde játszótér felújítása,13) Városközpontban á telepUlés-
hez méltó információs tábla kihe-
lyezése

Egyéb elképzelések:

1) Sportcsarnok és tanuszoda épí-
tés abban az esetben ha komóty
(50%-ot jóval meghaladó) támoga-
tást lehet elnyerni.

Munkahelyteremtés:

-iz elmúlt négy évben ezzel aterülettel
foglalkozott a legtöbbet a testület. Á
rnár meghozott és meglévő intézkedé-
seken kívül (munkahelyteremtő rende-
et, céltartalék) a következőket kell
negoldani.

1) Foglalkozási paktum megkötésea nagyobb munkaadókkal (miben
segíti egymást az önkormánlzat és
a munkaadó).
2) 2007 első felében befektetői
konferencia szervezése. A befekte-
tési prospektus aktualizálása (egy
melléklet kiadása),
3) Pa.lpari Park útépítésének befe-
jezése.

4) Mindent el kell követni, hogy a
civil szervezetek eddigi tamogáíasi
szintje megmaradjon. A katótikus
és.evangélikus egyház is az eddigi-
ekhez hasonlóan kapjon támogi-
tást.
5) A Répcelaki Fesztivál nagy sike-
rű rendezvény, igazi vonzeŐ. Min-
den évben kerüljön megrendezés-
re.
6) Nagy siker volt a Répcelaki Ké-
peskönyv.
Egy újabb képeskönyv kerüljön ki-
adásra a település ismert emberei-
nek arcképcsarnokával.
7) Répcelak története vetélkedő
2008-ban kerüljön megrendezésre.
B) A nyelvtanulás segítésére egy
alapot kell létrehozni, Ez az atáp
összege a 201O-es években érje el
a 1,5 millió Flot,
9) A civil szervezetek részére,
amennyiben állami vagy egyéb tá-
mogatási pénzt tudnak nyerni, az
önrész biztosítására alapoi kell lét-
rehozni. Az összeg 2010-ben érje
el a 1,5 millió Flot.
10) Folytatni kell a jól sikerült kon-
íerenciákat,
11) Őrizzük meg Répcelak eddioi
sportszínvonalát (NB lll labdarúgáJ,
megyei női és férfi kézilabdacsapat,
NB ll_ es teke). Segítsúk vanozátta-
lu| ? kiterjedt tömegsportot
(kondicionáló terem, stree]bált, te-
remfoci, teke).

Egyéb feladatok:

1) Mint eddig is továbbra is min-
dent meg kell ténni, hogy a város-
unkat átszeló B6-os főúi forgalma
csökkenjen (elkerülő út építéJe, út-
díj bevezetése).
2) A szennyvízhálózat amortizácíó-
jára vállozatlanul évente .l millió Ft-
ot kell elkülöníteni

Répcelak, 2007. febru ár 15

cikíus végéíg 20%-kal kellemelni.
2) A négy év alatt a város vezetői
minimum két lfjúsági Fórumot tarta-
nak.
3) Az lrjúsági Hét minden évben
kerüljön megrendezésre.

Dr. Németh Kálmán
polgármester

4) Komoly több évre való elkötele-
zettség mellet az üresen álló épüle-
tek (pl. Ajkai kastély, ÉDASZ ) épu-
let ingyenes felajánlása.

fl úsági, civit szervezetek, kultúra:

1) A lakáshoz jutási támogatást a

LORD KONCERT

2OO7. október
t2-én 2O órakor
a Művelődési

Házban.

elővételben
12oo,- Ft

a helyszínen
15oo,- Ft
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Programajánló
2007-2oo8

Modern tánc - Beiratko-
zás: szeptember 6-án
16.30-tól
- táncos torna 6-7
évseknek
- művészitáncok (show-
tánc, hip-hop, jazz, kor-
társ{ánc)
7 éves kortól
Részvételi díj: 3000,- Ft/
hó
vezeti. petó viktória

kondicionáló torna
szeptember 6-tól
Csütörtök 18 órától
Részvételi dű: 200,- Ftl
alkalom
Vezeti: Molnárné Pap
Edina

Aerobic - szeptember 3-
tól
Hétfő, szerda, péntek
18,30 órától
szenior torna
(gerinctorna, pilates)
Kedd 18.30 órától
Részvételi díj: 300,- Ftl
alkalom
Vezeti: Király Anna

kismama torna
10 alkalom
Időpon§a: csütöttök 16
órától
Első foglalkozás:
október 4.
Részvéteíi dű a jelentke-
zők számától függ
Vezeti: Békefi Henrietta

Reiki
Október 5, 14-18 óra
Október 6. 9-1B óra
Vezeti: Zsebeházy Márta
természetgyógyász

Jelentkezni és érdeklődni
személyesen a répcelaki
Művelődési otthonban
vagy az alábbitelefon-

számokon lehet:
95 l 370 _ 211, 06 30

377307I

JÁr szólÉR, ó!

Hosszú évek vívódása után - a
gyerekek és szüleik legnagyobb
örömére - városunk önkormány-
zata újjávarázsolta a Linde lakó-
telep és a KŐris utca játszótereit.
Az eredményről a legavatottab-
bak, a gyerekek és a szülők be-
szél nek:

Ma rsitsné Maráczi Mónika :

Csodálatos a játszótér. Kisfiam 7
hónapos, ezért csak a babahintát
próbáltuk ki, de jövőre már bir-
tokba vesszük a többi játékot is.

T, S, (5 és fél éves):
A kicsiknek való részen az a jő,
hogy sok játék van, a nagyoknak
való részen meg jobb játékok
vannak. Képzeld, már a maga-
sabbik csimpizőn is tudok maj-
mozni! De a legjobb a pörgő.

Tóth Andrásné, Éva:
Nagyon tetszik, a játékok kreati-
vitásra késztetik a gyerekeket,
Gyakran járunk oda, jól érezzük
magunkat.

H. B. (B éves):
Minden nap kimegyek, legjobban
a forgóhintát szeretem.

Varga Csabáné, Hajni:
Általában hétvégén megyünk ki,
szép és ötletes, kifejezetten
gyermekbarát. Teljesen kielé9íti
a gyermekek mozgásigényét.

G. D, (9 éves):
A megnyitó után azonnal kipró-

báltam az összes játékot, a forgó-
hinta a kedvencem.

Szakács ]ózsefné:
Fantasztikus az új játszótér, az át-
adáskor három unokámmal szinte
az egész napot ott töltöttük. Este
alig tudtam hazavinni őketl

T, P. (B éves) sajnos nem ér rá
nyilatkozni, mert az iskola és a
leckeírás után pörgőzni kell men-
nie...

Molnárné Pap Edina:
szerencsém volt a tervezéstől a ki-
vitelezésig nyomon kísérni a ját-
szóterek születését. Úgy érzem,
hogy a lehetőségekhez képest a
legszínvonalasabb és legkreatívabb
játszóeszközök kerültek a játszó-
térre. Jó hely a gyerekek felesleges
energiáinak levezetésére, és ter-
mészetesen a szülők beszélgetés-
igényének kielégítésére is.

M. A. (9 éves):
Nekem a,,nagypörgő a kedven-
cem", és a tesómnak is, aki először
nem mert felülni rá, de most már
le sem akar szállni róla!

Gy, M. és Gy. R, (B és 6 évesek):
Amikor ráérünk, apuval vagy
anyuval mi is kimegyünk. Szeret-
jük a csúszdát, de a többi játék is
nagyon jó!

V. V. (B éves):
A kedvencem a körhinta és a fé-
szekhinta. Azért lehetne több gye-
rek is kint.

Fotók: HoIlósy Dávid



Répcelaki Hírmondó

SzÉLtr, S Rtr, TART KAPU

*i ...

'.ffé
!_ -

A 2007l2008-as tanévtől 8 önkormányzat
fenntartói társulása - idén csatlakozott
Vasegerszeg - működteti az iskolát. 12 te-
lepülésről (Beled, Csánig, lván, Jákfa,
Kenyeri, Nagygeresd, Nemesládony, Rép-
ceszemere, Uraiújfalu, Vámoscsalád,
Vasegerszeg) jár 306 általános iskolás
diákunk. Évfolyamonkénti megoszlásuk:
30, 31 , 27 ,25,38, 67, 51, 37 'fő. 14 osztály
és 2 napközis csoport indult. ldén szep-
tembertól 6 fővel kevesebb dolgozót tu-

dunk foglalkoztatni, mint tavaly, közülük
négyen pedagógusok.

Az elvégzendő munka nem lett kevesebb,
a feladatok jó megotdása másféle munka-
szervezést igényel.
Sajnos, a hegyfalui önkormányzattal janu-
ártól május végéig tartó tárgyalássorozat
nem járt sikerrel, Hiába ,,tártuk szélesre a
kaput", a hegyfalui önkormányzat egy kis-
altón az alapítványi iskolák hálózatába lé-
pett be. Megszűnt a beledi zeneiskolai ok-
tatásunk, mert a beledi önkormányzat nem
tudott a normatíván felül támogatást bizto-
sítani, a győri Napsugár művészeti iskola
vlszont vállalta önkormányzati kiegészítő
hozzájárulás nélkül az alapfokú művészet-
oktatás megszervezését.
A tanév kezdetét nehezítette sok jogsza-
bály változása, hatályba lépése. A gyere-
keket érinti, hogy 2007. szeptemberétől
már a 4, osztályosok is szöveges értéke-
lést kapnak osztályzatok helyett. Ebben a
tanévben is lesz országos kompetencia-
mérés, ennek összesített iskolánkénti
eredményeit nyilvánosságra kell hozni. Új-
.a kötelező lesz, hogy a középiskolák visz-
szajelzést küldjenek az általános iskolá-
nak a tanulók 9-,t 0. évfolyamos eredmé-
nyeiről.
A pedagógus munkakörben is bevezetik a
gyakornoki rendszert. Módosították a nyá-
ron a nemzeti alaptantervet, és hangsú-
lyos szerepet kapott benne a kompetenci-
ák fejlesztése.

Folytatódik az alapfokú művészeti iskolák
minősítési eljárása. Az előminősítésen
megfeleltünk. Reméljük, hogy a gyerekek
22 - 26 o/o-á ?z új tanévben is beiratkozik
művészeti foglalkozásra..
Ebben az évben kevesebb forrás áll ren-
de|kezésünkre sportfoglalkozások szerve-
zésére. Tavaly egy pályázaton az edzők
bérének 70 ok-át megnyertük. Szeretnénk,
ha sokféle sportággal megismerkednének
(floorball, tenisz, úszás...) a diákok szabad
idejúkben.
Testvériskolai együttműködésre beadott
pályázataink sikeresek voltak. Októberben
a légi (Szlovákia) magyar tannyelvű iskola
pedagógusaiva| közösen tartunk nevelési
értekezletet, tavasszal szentábrahámra
utazhat egy 25 - 30 fős küldöttség. Hagyo-
mányos programjainkat, pl. havonként az
osztályprogramokat, novemberben az ala-
pítványi estet, a szülőkkel együtt a majálist,
a diákönkormányzat szervezésében a diák-
napot... ebben a tanévben is megtartjuk.
Biztosítjuk a beszédjavító foglalkozásokat,
szakképzett gyógypedagógus irányítja a
fejlesztő foglalkozásokat. Támogatjuk a

Horváth Adrienn lelkes tanulásra buzdít

gyerekek pályázatokon való részvételét,
sokféle versenyre nevezzük és készítjük fel
őket. Normatív támogatásból interaktív táb-
lát szereztünk be, és a tanév során minden
felsőjosztálynak lesz o|yan órája, amelyen
ezt használják. ldén több előadást is meg-
nézúnk a Sopron| Petőfi Színházban.
Nagy öröm az számunkra, hogy a Légy jó
mindhalálig c. darabban Gimesi szerepé-
ben Németh Zoltánt, iskolánk 7. a asztá,
lyos diákját, láthatjuk,
Remélhetőleg e rövid ismertetésból kitűnik,
hogy a répcelaki Móra Ferenc Általános és
Művészeti lskola a 2007l2008-as tanévben
is hívja a gyerekeket, kapuját kitárta, szé-
lesre nyitotta, hogy jó lehetősége legyen
mindenkinek a tanulásra, a művelődésre,
jó szokások elsajátítására.

Szoporyné Szabó Piroska
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2007. augusztusában a répce|aki iskola két
pedagógusa, Molnár Lászlóné tanítónő és
Orbán Jenőné tanárnő vehetett át arany-
diplomát a tanévnyitó ünnepélyen. A meg-
osztott öröm kettős öröm! Ennek lehettünk
részesei. Egykori munkatársainkat a mai
iskolai közösség előtt köszönthettük.

JoIi néni 50 éwel ezelőtt, Sopronban ve-
hette kezébe a tanítói diplomát, Panni néni
1956-ban Szegeden szerezte meg történe-
lem - földrajz szakos általános iskolai tanári
képesítését. Mészáros Imréné igazgatóhe-
lyettes mutatta be MoInár Lászlóné, Joli
néni pá|yafutatását.
A beledi iskolában töltött rövid gyakorlóidő
után Répcelakon folytatta tanítói munkáját,
egészen a nyugdrjazásig, 1991-ig. 35 évig
tanított. Elsősorban az I-2. osztályos tanu-
lók ,,pótmamája" volt, óvta, bátorította a
szorongó kisdiákokat, vezette őket a tudás,
a betűk, számok birodalmában. Tanítvá-
nyait rendszerességre, pontosságra nevel-
te, szerető szigorral irányította munkáju-
kat. Megkülönböztetett figyelmet fordított
a gyengébb képességű, a hátrányos hely-
zetű tanu|ókra. Azt vallotta, hogy ,,rossz
jegy, a bukás kudarc a tanítónak is."
Joli néni, a szerény, csendes kolléganő, aki
közvetlen, őszinte kapcsolatot alakított ki
munkatársaival és a szülőkkel is. Akinek
szakmai tudása mega|apozott volt, jó pe-
dagógiai érzékkel rendelkezett. Osztálylét-
számtól függetlenül mindig sikerült figyel-
mét, szeretetét, türelmét úgy megosztani,
hogy minden tanítványnak egyformán jus-
son belőle.. Mint osztályfőnök, mint szak-
szervezeti vezető, mint a vöröskereszt lel-
kes aktivistá.la számtalanszor bizonyított.
Eszrevette a gondokkal küszködő szülőt,
kollégát. Kiegyensúlyozott családi háttere,
mérhetetlen hivatásszeretete, munkabírása

()K()ZILy|
mindig biztosrték vott arra, hogy az átlagos-
nál több időt forditson a kózösségre.

Orbán Jenőné, Panni néni életútjáról, érde-
meiről Enginé Kozonits Mária igazgatóhelyet-
tes beszélt.
Egyházasrádócon kezdett el tanítani, 1959-
ben került Vámoscsaládra, ahol 1 évig dolgo-
zotL, majd 5 évig Uraiújfaluban volt alkalma-
zásban. 1965-ben került Répcelakra, ahol
nyugdrlazásáig, I9B7-ig tanított földrajzot,
Szaktermet alakított ki, folyamatosan gazda-
godott a szertár. Szívesen foglaIkozott a főis-
kolás tanár;elöltekkel. Nagy megtiszteltetés-
nek vette, hogy évtizedeken át Iehetett osz-
tályfőnök. Ma is figyel arra, hogy példa le-
gyen, - felnőttnek, gyermeknek egyaránt -

ahogy él, ahogy dönt, ahogy vigyáz egészsé-
gére, szellemi frissességére.
Ma már az unokáival töltött idő emlékezteti
leggyakrabban aktív pályafutására, közel
negyven év sok ezer tanórájára, sikerekre,
élményekre. Ha újra választhatna, most utó-
lag sem döntene másképp. Szerette a tanít-
ványait, szaktárgyait. A tanítás öröm volt
számára, nem kimerítő munka.
Mindkettőjük hitvallása lehetne a következő
négy sor:
,,...gyengédnek, kedvesnek és előzékenynek
Ienni minden percben;
oly fáradsággal lehajtani fejem, mely álomba
ringat, s oly örömmei,
melyet csakis a jól végzett munka okozhat -
í9y szeretném én múlatni a napjaimat."

Köszönjük, hogy öregbítették iskolánk jó hk-
nevét.
Mindkét kollé9anőnknek szívből kívánjuk,
hogy tartson mé9 sokáig ez a megérdemelt
pihenés, a nyugdrjas élet, és hogy a gyé-
mántdiploma átvételekor is köszönthessük
őket!

Szoporyné Szabó Piroska
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A szentábrahámi Benedek Elek lskola kép-
viseletében '1 7 tanuló és 12 pedagógus
többszáz kilométernyi távolságból érkezett
hozzánk 2007 szeptember 8-án este. A
szépséges hargitai táj, Erdély délkeleti ré-
sze - ahol ők élnek -, természeti szépsé-
gekben, gyógyvizekben, ásványi kincsek-
ben, ásványvizekben gazdag vidék Lakói
őrzik még az ósi népszokásokat, a viseletet
és a nyelvet. Ezt igazolta Benedek Elek írá-
saibóI ósszeállított műsoruk, székely népvi-

seletben elóadott többféle táncuk.
Az egyhetes program szept 9-én, evan-
gélikus istentisztelettel indult, majd elsé-
tá|tunk a katolikus templomba és a hely-
történeti múzeumba, Délután az új 1áIszo-
téren minden játekot kipróbáltak a gyere-
kek,

Hétfőn részt vettek tanórákon, délután
Sárvárra kirándultak, és nagyon élvezték a
fürdőzést a termálfürdőben, Másnap Kő-

trS A HÚSÉG

Panrri néni az ünnepéll,en

l(opj alii
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Szegre utaztak, megnézték a Természetvé-
delmi Oktatóközpontot, a Marcipán Múzeu-
mot..., majd Szombathelyen a MLAND-
VAR-ban és a SAVAR|A PLAZA-ban is
.1ártak. Szerdán tartottuk az ún. TESTVER-
ISKOLA| NAP-ot. Délelótt minden gyerek
változatos technikával ajándékokat készített
a kézműves-foglalkozásokon. A felnőttek
látogatást tettek a Polgármesteri Hivatal-
ban, ahol dr. Németh Kálmán polgármester
úr és dr. Kiss Julianna jegyzónő fogadták
óket. Ezen a napon írtuk alá a testvériskolai
együttműködésről a megállapodást.

Délben 12-kor és délután 6-kor a művelódé-
si házban műsort adtak vendégeink. Este
ezt az Ümmögó Együttes lelkes iözreműkö-
désével táncház követte. Csütörtökön sajt-
kóstoló volt, fákat ültettek az iskola kertjé-
ben, délután pedig Nickre a Duzzasztógát-
hoz mentünk, ahol a program igen jó hangu-
latú szalonnasütéssel zárult.
Pénteken még egy nagyot kirándultak. lgen
szép élményekkel tértek vissza a soproni
kiruccanásról. A hét során különböző
(sport, kulturális, ügyességi) vetélkedőket
szerveztünk a két iskola tanulóinak. A bú-
csúesten kapták meg az oklevelekel

ZSZO RS Z

Oi,odánk hivatalos neve ,2oo7. szeptem-
ber r-to'l Százszorszép Óvoda. E nevet
ór-odánk neve]őtestülete választotta, s
örüIünk, hogy fenntartó Önkormán yzala-
ink is elfogadták.

október első hetére tervezzük névadó
ünnepségünket, melyen nemcsak a Száz-
vorszép nevet szeretnénk a Polgármester
t-rtól jelképesen megkapni, de kicsit em-
bkezni fogunk a régi időkre, elődeinkre,
ik megteremtették a lehetőségét, lerak-

az alapiait az óvodai nevelésnek vá-
sunkban. F-elidézzük szóban, képekben,
ilékekben azta 6l évet melyből46 év a
zsef A. u. zo. szám alatt telt el.

, rl, gondoltuk, névadó ünnepünk rnéltó
Lalom lenne a múlt idézésére is.

ndezvénysorozatunk első napja a gyer-
:keké lesz, E napon vendégünk lesz az
aiújfalui Bezerédj Amália gyermekcso-
:§a. Ugróvár, óriás Jenga-építés, kis-
natozás fogja színesíteni napjukat.

arásodik nap szép hivatásunké. Mivel

:ős kollégákat. Parais Istvárr Mozdu-
skola címmel tart nyitott módszertani

Találkozásunk emlékére egy kopjafát és
egy hóíehér kegyeleti gyertyát kaptunk
ajándékba. 2007-ben október 6.-a emlékére
iskoláinkban egy időben (Szentábrahámon
reggel kilenc órakor, nálunk 8-kor) gyújtunk
gyertyát, amelynek lángja egész nap lobog.
A kopjaía vagy jelfa jellegzetes ósi, magyar
örökségünk. Anyaga ősidők óta a tölgyfa,
mely maga is jelkep. A keménységnek, eró-
nek, az állhatatosságnak, a maradandóság-
nak a jelképe. O|dalára vésték közös nem-
zeti kincsünk, a székely- magyar rovásírás
néhány jelét. Ez is akárcsak a kopjafa, ke-
letról hozott örökségünk

Ha- jobbról balra haladva - betűzzük a jele-
ket, a hűség szót olvashatjuk. Ez a szó szí-
vünkbe vésődve figyelmeztet! Legy hű a
szülőföldhöz, légy hű a barátaidhoz... !

Hisszük, hogy e találkozás fontos esemény-
ként vonul be iskoláink történetébe, telepü-
léseink életébe, s hogy e találkozás életre
szóló barátságokat eredményezhet.

Szoporyné Szabó Piroska

2007.09.12
szerződés aláirás

EP,Sze N,{INT A N{trStrBtrN

A harmadik napra tervezzük hivatalos
névadó ünnepünket. Itt fogiuk megis-
mertetni a kedves szülőket, vendégein-
ket óvodánk támogatására létrehozott
Eszterlánc Alapítványunkkal is.

,-:,{Jl ,ni:

Emlékezünk a múItra, örülünk a
jeiennek.

Régi képekből, dokumentumok-
ból, játékokbóI összeállított tárlat-
ra inütáIunk mindenkit.

A gyerekek ezen a napon sem ma-
radnak aiándék nélküI. Óvodánk
Ribiszke Bábszinháza egv írj mesé-
vel készül e jeles alkaiomra.
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nutatót gyermekeinkkel Fülöp Ildikó
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A Répcelaki
Szabadegyetem

következő előadása

2OO7. szeptember
25-én,
kedden

18 órakor

Prof. Dr.
Pusztay János
tanszékvezető,
egyetemi tanár

Honnan ered a
magyar nyelv?
c. előadása lesz.

atara

V. Tóth László
(193o_20o1)

festőművész
kiállítása

2OO7. október S-ig
látható

a
Répce Galériában

13. évfolyam 3. szám

G,IRAS KÁLMÁN FOTÓUÚV ÉSZ
VIS SZATE,KINTŐ KIÁ LLÍrÁs,t
2O07. július 6-án Szombathelyen a Vas
me$rei Múvelódési és l!úsági Központ
Médium Galériájában a répceiaki szüle-
tésú, 60 éves Garas Kálmán fotómú-
vész életmú kiállításának megnyitóján
vettúnk részt. A kiállítás a Bartók Fesz-
tivál kiegészitő rendezvényeként nyílt
meg.
Rendkívül nary voit az érdeklódés!
Öröm volt látni, aho5u jött a közönség!
Szombathely és Répcelak város nagz
létszámban megtisztelte a Múvészt a
megjelenéséve1, érdeklódéséve1.
A tárlatot Rasperger József grafikus
rendezte, a fotómúvészt Joós Tamás, az
MMIK igazgatója köszöntötte,

A Nyitott Tér Közhasznú Kulturális
E5resúlet rendezvényeiról már jól is-
mert Tóth csaba festómúvész, főiskolai
docens értékes megnyitó elóadását és a
rendezók, valamint Szombathely és
Répcelak város vezetóinek gratulációit
követóen tekintettük
meg a kiállítást.

Garas Kálmán élet-
múve, a mintery 40
évnyi tevékenység
na§; része a kultu_
rális eseményekhez
köthető. A képek író-
oivasó találkozókon,
komo\rzenei rendez-
vényeken, képzómúvészeti kiáilrí- Fotó: mti
tásokon készültek, iiletve múvé-
szekról az a]kolás folyamalában. A vasi
kulturális élet majdnem minden meg- nevében kívánunk Garas l(álmán fotó-
határoző szereplójét megörökítette, va- múvész úrnak további sikeres éveket,
lamint a megrénkben fellépó vendég- alkotó kedvet, erót, egészséget. Erjen
múvészek közül is többeket. Írók, köl- meg még sok-sok boldog évet szeretó,
tők, színészek, zenészek, képzómúvé- és ót mindenben támogató családja kö-
szek és a tudomány képviselóinek port- rében. Kívánjuk, hogt az ót és munkás-
réfotóit láthattuk a kiállításon. különle- ságát tiszteiő közönség örömére még to-
ges éimény volt számunkra, hory töb- vábbi alkotásokkal gazdagítsa a fotó-
ben kozülük velünk egrutt nézték a ki- múvészet tárházát.
állítás képeit. U$l gondoljuk, ho5r Garas Kálmán,
A kiállÍtott 130 kép betöltötte a Galéria mint a repcelaki ku]turális élet e5lik
mindhárom termét. Az elsó teremben a Patrónusa és a Nyitott Tér E$resúlet el_
zenészekróI készült portrésorozat szinte nÖke, itthon legjobban annak örül, ha
megidézte a Bartók Fesztivái történetét. rendezvényeink látogatottsága nó, és
A kiál]ítás valóságos zenei kor- és kör- Szeretett szülóhelye mielóbb a kultúra
kép volt az elmúlt évtZedekbói. A má- forrásközpontja iesz a régióban.
sodik teremben az írók, költók portréit Garas kálmán visszatekintó éietmú ki-láthattuk. A teret két hata]mas naglí- állítása Vas megle és Répcelak önkor-tás: Weöres Sándor és Na$r Lászlo arc-
mása uralta. A harmadik teremben 

o'a..yzata támogatásának köszönhetó-

ery-ery alkotógárda, mint a Capella :;;l:'" 
volt látható a Medium Galé-

Savaria és vendégmúvészei köszöntek Na*r Ferencné

ránk a képekról. Itt láthattuk Zádort
Mária és Gregor József portréját is.
Impozáns volt a meglehetősen na5zmé-
retú fekete-fehér képek sora. A kiáUított
képeken nem volt látható múvészkedés,
mégis szuggesztívek voltak, mély hu-
mánumot tartalmaztak. Több, a kiállí-
táson látható kép ma már ismert ábrá-
zolás, Weöres Sándor és Gazdag Erzsi
képét Garas Kálmán fotóirót ismerjük.

Amiiyen áhítattal fi$zel a zenész a mu-
zsikára, ú5z liryel a fotós Garas Kál_
mán az ót körülvevó viiágra. Nagy em-
pátiával megérzi, mikor, hol lehet fény-
képezni. Ennek a látásmódnak az ered-
ménye, az alkotásain fiztkail,ag érzékel-
hetó emelkedettség, amely a kiátiítás
látogatóit is magával ragadta. Képei
megőrzík az ábrázolt személyt az alko-
tás legjellemzóbb pillanataiban, hog,
í5l lássuk ót, ísi őrizzűk meg emiéke-
zetünkben.

Osszességében elmond-
hatjuk, ho5z e5, csodáia-
tos, jó hangulatú, lélek-
eme]ó kiállításnak vo]-
tunk részesei. Megható
volt, aho$r a jelenlévók
sorban gratuláltak a Mú-
vésznek. Búszkék iehet-
tünk rá, hog, Ó Répce-
lak szülöttje!

Jókívánságainkat e cikk keretében
is megismételjük. Répcelak város
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o ZIKE trOLTVARRÓ KLUB
1

Az évről-évre tnegrendezésre kerülő kiállí-
tásokat kísérő érdeklődés azt bizonyítjta,
hogy a városban irnrnár l l éve ,"tlc;ú
foltvarró szakkör tevékenységét nagyon so-
kan ismerik, és ami nag1,on fontos ieavetip
lS.

Valószínű, annak idején még az alapító

;zakkgr15ok ..,, gondolták,"hosy iÚ.;
hosszú idő után is ,,élni'' rog u ..op-;fi, jr-u
kezdő csapat kemény magia intenzíven
r^észt vesz az országos, sőt a nen-rzetközi
foltos-életben.

kb. l7 csoport munkáit mutatjuk be.
o 2008. áprilisában szervezünk.
szintén a régiós csoporlok részvéte-
lével, egy közös varrást.

Az elkészült gyönyörű, egyedi rnunkák rla-
gukért beszélnek, és megcsodálják azok is,
akik valaha valamilyen agat prőbiltat< a ké-
zimunkának, és azok is, áti[ el sem tudják
képzelni, hogyan készülnek ,."X u. ,ipricsodák",
De ez csak az egyik old,ala az éremnek. A
másik, ami a kívülállók szálnáranem látha-

!ó,: 
u. ?, emberi kapcsolatrendszer, ami aközös hobbi következményeként rót.".;átt.

Az ország legtávolabbi csücskében ,r-,.gi"n-
Jezésre kerülő kiállításon, közös uuúron
ls talá,lkozhatunk régi,,foItos'' i.r"."r..i,
_lzerezhetünk új barátot. Életre szóló barát-
ságok kötődtek-kötődnek iIyen alkalrnak-
ior. Szerencsésnek érezheti nagát 

^l, ^Xioánnilyen tevékenységgel kapcsolatban
]leglsmefte lnár azt az érzést, milyen az,
.mikor a közös érdeklődés f.t.esOpá. nrinl
:en, látszólag fontos különbreg"t lrit 

".U..,.özött.
iöbbek közötí ezérí is örüItünk annyira,
.llikor az a megtiszteltetés éfte u .ropúoi,
,l_vl, a lrJvugat-Dunánttjli regió felelősei le-
,:ünk eg1, évig.
,z a köve,tkezőket jclenti:

o Osszel, egészen pontosan §zep-
tember 22-től 30-ig, rendezünk egy
kiállítást, arnelyen a régióhoz rurto|a

iij,i'.]li]:,{::ii.ilji:i]É,.i-,],,,i_=,1,j:."u1.1;_ 
Ven_dégeket várunk három rn.gyeUái,

Letenyétől Sopronig.
Ezeknek a rendezvényeknek a rnegtartásá-
hoz.támogatást kaptunk a, ot tatasi rraiiuJ-
lődési, Ifiúsági és Sportbizottságtól'is. ier-
mészetesen saját forrásból is próbálunk
gondoskodni arról, hogy mindenkljól érez-
ze magát,jó hírét vigye Répcelaknak.
Tertnészetesen helyi vendégeink is kapnak
cserébe valamit: kereszmetszetet láthatnaka Nyugat-Dunántúli régió foltvarróinak
munkáiból, látva, hogy mennyire változa-
tos, és egyéni ez a művészeti ág.
Mivel mindenkiben ott bujkál-kicsit a gye-
rek, nem. maradhat el a sák-sok a;ana8tot
re.lto zsÁrnAMACSKA sem, és sokan taj
vozhatnak maradandó emlékkel a kiállítás
megnyitójáróI.
Tehát: mindenkit szeretettel várunk szep-
temberben.

Tiszte]e tte]
meghíuiuk

városunk szépkorú
Iakosságát

2007. október 1-

ién (hétfőn) 17
órakor a

műve]ődési ház
nagJ.teímébe .

M*y Zsuzsi
táncdalénekes
műsotáva] és

uzsonnáva] váriuk
ónőket szeíetettel.

Répcelak Város
ónkormányzata

Mert bizony
nem múló hó-
bort, hanern
inkább egyre
terjedó hasz-
nos időtöltés
lett ebből a
messziről jött
kézművesség-
ből

Brányiné Csentei Gyöngyi

Fotók: Brányiné Csentei Gyöngyi
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Nagy Olvashow
2oo7.

Programok
a répcelaki városi

könyvtárban

BABAOLVASHOW
október 3. szerda

16.00 óra
Babaolvasó a Sajtkuc-
kóban könyvajánló,
ajándékkönyvek, baba-
olvasójegy
16.30 órr
Dúdoló - Énektanulás,
beszélgetés.
17.00 óra
Bababörze - f,:c,.tbere,
Konkrét tár: :,:.. ta-
p3szta!:' ..*§a.

KÖLYÖKÜLVASHOW
október 4. csütöÉök
15.00 óra
Irodalmi hétpróba kis-
iskolásoknak - Sárkány-
fejek porba hullnak - játé-
kos vetélkedő
16.00 óra
Olvassak neked? - A
kisgömböc - meseolva-
sás, kézműves foglalkozás

TINIOLVASHOW
október 5. péntek

15.00 óra
Ezt már olvastam vala-
hol! - könyvajánlók ifiú-
#9i regényekből
16.00 óra
Írd meg képregény-
ben! Nyomozás a
könyvtárban - képre-
gény írólrajzoló foglalko-
-:^Ló>

A KÖ ZPONTI ORVOSI IJCYE,LE,TI
SZOLGÁLAT MÚKOOÉSP,

A sárvári kistérségben a 2oo5.
évben történt me1 az orvosi ügyeletek -
a sárvári és a hegy{alui - tevékenységé-
nek összehangolása, és egy helyen törté-
nő továbbműködése. Az új ügyeleti for-
ma Sárvár városában kezdte meg műkö-
dését zoo6. január r-jétől Központi Or-
vosi Ügyeleti Szolgálat néven. A szolgá-
lat elláiási területe kiterjed a sárvári kis-
térség harmincegy települése mellett
Hegy{alura és RépceszentgyörgyT e is. Az
ügyéleti feladatokat ellátó huszonhárom
orvosnak a harminchárom település,
köztük két város lakosainak - köze}

38 ooo embernek - a sürgősségi ellátá-
sáért kell felelnie.

A zoo6. ér, során az ügyelet hét-
köznapokon két on,ossal, egy asszisz-
tenssel és egy gépkocsivezetővel, hétvé-

gén két gépkocsivezetővel látta el fe]ada-

iait, gooz szeptemberétől a működési
f'eiteteiekben annyi vaitozás .;íénik,
hogy héWégén is ery gépkocsivezető se-

gíti a kivonuló owos munkáját. A napi
gyakorlatként a sürgősségi ellátá"",..r, u,
alakult ki, irog1, az eryik orvos a köz-
pontban, Sárváron áll az ügyeletet felke-
reső betegek rendelkezésére, a másik or-
vos pedig a telefonon érkező bejelenté-
sekhez utazik ki.

A Központi Orvosi Ügyelet meg-
szervezését a Sárvár és Kistérsége Több-
célú Kistérségi Társulás váIlalta,..a mű-
ködtetését pedig Sárvár város Onkor-
mán7zata valósítja meg. Az orvo-
sok sürgősségi feladatainak meg-
szervezéséért az ügyeletvezető főorvos -
Dr. Kovács Gyula - felel.

Dr. Kovács Gyula ügyeletvezető
a Társulásnak több alkalommal beszá-
molt az ügyelet működéséről, a betegel-
látás formáj árő|, a napi betegforgalom-
ró1. A forgalmi adatok elemzése azt bi-
zonftotta azelső évben, hogy 75o fő kö-
rüli haú betegforgalom volt, kivétel má-
jus hónap, melyben r.orr fő volt az
ügyeletet felkereső betegek száma. A
hétköznapi ügyeleti szolgálat leterhelt-
sége alacsonyabb, pénteki napokon álta-
lában nagyobb forgalmat bonyolítanak
le, elsősorban amiatt, hogy az ügyeleti ,

szolgálat 13 órától kezdődik. Az első év

ben a sürgősségi ellátást nyújtó szolgá-
latot 86oo alkalommal keresték meg,
amelynek ne5redrésze gyermekellátás
volt.

A zoo7. évben május és június
hónapban a Társulás elégedettségi fel-
mérést végzett az ügyelet munkájáról. A
nem reprezentatív felmérés eredményei
alapján megállapítható, hogy a betegek
kétharmada a sárvári rendelőben sze-
mélyesen vette igénybg ]", , , iiátást. !

madukhoz gép!,,;-.iioi vonult 1, , __ . _

vos. A kérdőíveket kitöltót , '.}ő-a az e],-

látássa} és az ügyelet n:l ,.lával elége-
dett volt.

Az üplllet zatartalan :rűködé-
séhez a tárgjr*i feltételek biz sítottak,
beszerzésre keriilt egy ű 8l lcsi, egy
oxigénpalack rc,,",' ,-,t-^' Jiilrnint egy
hordozható EK{. ,,- _ l: rendelő je-
lenleg az Ady u. t,; m alatt műkö-
,,iik, azonban augr:szlusban mc ezdőd-
t"]. ;;1'; , ,.;,--t-'; : ,idelő kia'! lsának
munkái. Az új, akadályn-r", . n},u-

godt környezetben lér,i Széc-

Úenyi u. 7- szám t.' : be-
tegek a következő

Összességében elmondható,
hogy a Központi Órvosi Ügyelet műkö-
désá az elmúlt időszakban zavartalan
volt, az üryeleti szolgálatban résztvevők
és a szolgáltatási igénybe vevők elége-

dettek. Az év hátralévő részében két vál-
tozásra mindenképpen fel kell készülni,
Az e5rik, hogy a sárvári kórház aktív be-
tegellátásának megszűnése miatt az

ügyeletet felkereső betegek száma növe-
kedni fog, a másik változás pedig az,

hogy ügyeletben töltött időre új szabá-
lyot vonatkoznak, és emiatt az igye|ő
orvosok beosztását, túlmunka idejét új-
ra kell gondolni.

dr. Németh Gábor
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SZOBANÖVÉXYtrK
ÁGYAGGOLYÓK KÓZT
A szobanővény-tartás, bármennyire
is azt hinnénlg nem egyszerű feh
adat A szobanövényeken előforduló
káros elváltozásokat legtöbbszőr a
nem megfelelő ápolás okozza. A teg-
tőbb probléma az őntözéssel, főIeg a
túlöntőzéssel van, Ezt a probléáát
küszőböli ki, és még sok más előny-
nyel jár a vízkuttúrás szobanövéiy-
tartás.

A vízkultúra, más néven hidrokultúra lé-
nyege/ hogy a szobanövények nem ha-
gyományos földkeverékben vannak elül-
tetve, hanem a gyökérrógzrkí kozeg ége-
tett agyaggranulátum, A növény gyokerei
az agyaggolyócskák közötti vizes térben
fejlődnek,

Tiszta
Az agyaggranulátum előnye a hagyomá-
nyos fóldkeverékekhez képest egyrészt
az, hogy tíszta; nem kell tartani a iota ri-
szóródásából adódó szennyeződésektől
(pl. padlószőnyegen). Nem szaporodnak
fel benne a kis létszámban csak kellemet-
len, de nagy tömegben a növényen is kárt
okoző tőzeglegyek. A javarészt fehér tő-
zegből álló termesztő közeg valójában
(ahogy a neve is elárulja) csak a termesz-
tést szolgája, rendszeres öntözés, tápol-
datozás mellett. Szobanövények hosszabb
tartásra azonban nem alkalmas, meft
könnyen kiszárad, tápanyagtartalma ha-
mar kimerül, és a szerkezete is romlik, tö-
mődik, romlik a vízháztartása, ami a gyö-
kerek károsodásához, a díszítést szotgátó
növény esztétikai értékének romlásához
vezet.

Egyszerű
A vízkultúrás nóvénytartás, bár egyszeri
beruházási költsége magasabb, hosizú tá-
von megtérülő, könnyen kezelhető megol-
dást nyújt. Különösen azok számára ajánl-
ható, akik nagy, értékes növényekkel ren-
dezik be lakásukat, munkahelyüket, és ke-
vés ápolással, kis odafigyeléssel szeretné-
nek szép növényeket tartani maguk körül,

A vízkultúra több elemből álló
rendszer, ezért is drágább, Az agyag-
granulátummal feltöltött belső tanóedé-
nyen külön hely van kiképezve a vízmérce
számára. A vízmérce muta§a, hogy meny-
nyi víz van az agyaggolyók között, így az
öntözést nem megézés vagy találgatás

alapján kell elvégezni,
n'őaenvt j-10;il;;-
ta az optimum jelig
kell feltölteni vízzel
(képen), tartósabb tá-
vollét esetén a maxi-
mum jelig. Ha a víz-
szint a minimum jelhez
ér, akkor is mé9 4-5
napra elegendő ned-
vesség van a porózus
anyaggolyókban, ami-

hezhozzáfér a növény, A rendszer további
eleme a. speciálisan erre a célra kifejlesz-
tett ta.rtós műtrágya, ami hat hónaprá ele-
gendő tápanyagot nyúlt a vízkultúiás szo-
banövényeknek, A műtrágyázás időoontia
is beállítható a vízmérce sapkáján, Óy
r.T. k"]! azon gondolkodni, hogy miű
kell újból műtrágyázni a növényt.-'

Szép
A belső tartócserép bármilyen, méretben
hozzá tllő, a környezet és a növény stílu-
sával összhangban lévő kaspóba Éetetre-
lyezhető. A növény végső méretéhez
megfelelően megválasztott méretű edény-
ből ezután soha nem kell átültetni a nó-
vényt.

A vízkul-
túrás növénytar-
táshoz a legcél-
szerűbb olyan nö-
vényeket vásárol-,'..'
fli, amelyeket ,,,;,,

szintén ebben a,*
rendszerben ne- ;*
veltek. n hagyo-;ffi
mányosan ,uno11li

csak a vízben
könnyen gyökere-
sedő fajok (szo-
bafutóka, csokrosinda, dracéna, (kéoen)
nyíllevél, peperómia, fikusz),,urur.itniúr
át" vízkultúrássá.

A vízkultúrás növénytartás min-
denki szám.ára ajánloQ de a leginkább
reprezentatív helyeken (szállodák, iroda-
|ázak, .well ness-központok, vendéglátóhe-
lyek) éri meg beruházni ebbe, ahól tobb,
nagyméretű, impozáns, tartósan szép n6-
vényre van szükség, és nincs lehetőség,
szakavatott munkaerő az ápoláshoz

Pap Edina

15
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NAGYIOLVASHOW
október 6. szombat
10.0O óra
Könyvtárbemutatás * a
nagybetűs könyvek, han-
goskönyv kölcsönzési le-
hetősége, könyvek házhoz
szállí[ása
Nagyik-Papik a ríe-
ten - internethasználati
foglalkozás - receptek,
egeszsegü9yi oldalak,
társkeresők
11.00 óra
Lapozgató - beszélgeté-
sek saját olvasmányélmé-
nyekről, kedvencekről

KÖNWES VASÁRNAP
október 7. vasárnap

Rendkívüli nyitva
tartás 13.00-16.00 óra

között
A megbocsátás napja -
lejárt határidejű műveket
késedelmi dr; felszámítása
nélkül veszünk vissza. Díjmentes interne-

tezési lehetőség
. Negyedéves díjmen-

tes Médiatár tagság
váltási (video, DVD
kölcsönzési) lehető-
ség

15.0o
Az augusztus hó végén
meghirdetett Mesekönyv
készítő pályázat ered-
ményhirdetése - Gyer-
mekíró-olvasó találko-
ző

A programok megvalósítá-
sában partnerek:

Enginé Kozonits Mária,
Gömböcz Róbertné,

Hollósi Gyuláné, norváth
Csabáné, Mészáros

Imréné, Molnárné Szabó
Ernesztina, Nagy Károly,

Oszoliné Molnár Gabriella,
Szekeres Tibor, Szoporyné

Szabó Piroska, Takács
Márta, a Baba-Mama Klub,

és a Nyugdrjas Klub
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Ne feledd, szeptember
végéi9

mé9 beadhatod!:))

MEsEKöNW
rÉszítő

pÁlyÁznr

kisiskolások, óvodások
részére

Képekkel illusztrált, bár-
milyen témájú történetet,
mesét, ötletes megoldá-
sokat várunk maximum

10-12 lap terjedelemben.

A pályázat benyújtásának
formai elemei:
. Fekvő Al4-es rajzlapon

a történet szövege a lap
aljára kerüljön, fölé az
illusztrált tartalom. óvo-
dásoktól rajzos történe-
teket kérünk,

. A borítólapon legyen fel-
túntetve a mese címe, a
szerző neve. kiadónevet
a szerző óvodás cso-
portja, illetve osztálya
válasszon.

. Az elkészült könyv lapja-
it szalaggal, vagy bármi
módon összefűzve kér-
jük beadni.

közösen elkészített mese-
könyveket is elfogadunk:
2-3 gyerek, ovis csopott,
vagy osztály,

A beadott pályaművekből
kiállítast készítünk, hol a

legsikerültebbeket
a látogatók titkos

szavazatai döntik el.

Ötletes, ügyes
megoldásokat várunk!

a városi könyvtár
munkatársai

Történt egyszer, valamikor 1944 kora tava-
szán, hogy a Fő utcán az iskolás gyerekek
sorokba rendeződve, vidáman mint mindig,
nagy zsibongással mentek hazatelé. Az
Ajkay kastély előtt jöttek velem szemben.
Köztük volt egy 6-7 éves fekete, copfos
hajú, bánatosnak tűnő, gyönyörű fekete
szemű kicsi lány, Ó nem nevetgélt a többi-
vel, csak jött velük, Feltűnt, hogy lapos is-
kolás aktatáskáját magához szorította, fe-
jét le-lehajtva lépegetett a többivel. E|őször
nem ismertem fel, pedig korábban sokszor
láttam, és beszélgettem vele. Egyszerre
csak lejjebb csúszott a mellére szorított
táska, és elővillant a ruháján egy sárga
csillag, amit szégyenkezve eltakart. Editke
volt, a zsidó boltos kisleánya. Fejecskéjét
elfordította, talán nem akarta, hogy így lás-
sam, és apró, sietős lépésekkel ment to-
vább. Megsajnáltam, de nem tudhattam,
hogy lesz folytatás is. Akkor láttam utoljá-
ra.

A zsidó gettókat 1944, április végén hozták
létre. Vasvármegye zsidóságát a szombat
helyi gettóba terelték.
'1944. októberében a nyilasok átvették a
hatalmat. Akkorra, már május és július kö-
zött a magyar zsidókat elvitték oda, ahon-
nan többé nincs visszatérés.
Egy napon a Frankl boltot kiürítve láttuk,
kifosztva, berendezés nélkül, nem küíön-
ben a mellette lévő lakást is. A boltból nyi-
las párthelyiség |ett, hála lstennek nem so,
káig.

Azóta, ha látom a mai zöldségboltot, több-
ször eszembe jut a szörnyűséges történet,
és Editke, a fekete hajú, mélysötét szemű
kicsi lány. Miért? Miért, kinek, és mit vétett
ő, hogy olyan kegyetlen sors várt rá és
szeretteikre, és sokan másra?
Bizony gondolatban még ma is sokszor lá-
tom a hazafelé lépegetó apró, kedves,
szomorú tekintetű kislányt, EDlTKÉT. Ő
nem tehetett semmiről. Emlékét a répcela-
ki evangélikus templom falán márványtábla
őni a háború áldozatai között.

- Kérem, ne felejtsék még el.-

Vass Tibor

>V<

Helyreigazítás:
Lapunk 2007. júniusi számában az ,,Elfelej-
tett" mesterségek cikkben a húsvizsgáló
János bácsi helyett Sándor bácsi a he|yes
név megjelölés. A tévedésért elnézést
kérek. V_T

Az px RÉpcE,LAI(oM: (troITKE)

Többször, és sokat írtam már Az én Rép-
celakom címmel, hajdani falumról. Befeje-
zésül gyermekkorom egy nagyon szomorú
emlékét szeretném felidézni.

A negyvenes évek elején az emberek már
nemcsak arról beszéltek milyen lesz az
aratás, ki mit vett a vásáron, netán ki-kivel
köt házasságot még a nyáron. lnkább a jö-
vőt próbálták elképzelni, a már kitört hábo-
rú tükrében. Később. ki kapott katonai be-
hívót, kinek, mikor, és hova kellett bevo-
nulnia. Megváltozott a falu addig békés,
eseménytelen élete, és egyre több koráb-
ban szokatlan dolog történt. Európában
háború dúlt.

Répcelakra és környékére menekült len-
gyelek érkeztek. Német katonavonatok ro-
bogtak át a vasútállomáson, vagy álltak
meg kis időre. Azt mondták, a Balkánra
mennek. 1941-et írtunk. Április volt, úgy
húsvét körül, Az égen megszámlálhatatlan
német harci repülő húzott át délnek, az
idősebbek szerint Jugoszlávia felé. De a
szokatlan eseményeknek nem volt még
vége. Egy szakasz, vagy századnyi zsidó
munkaszolgálatos érkezett utat építen|. A
nyoma ma is látszik a Jókai utca folytatá-
saként, a régi TÜZÉP telep mögött, a vas-
úti felüljáróig, A Balogh-Horváth féle ven-
déglő udvarán készült tábori-konyhai ebéd-
jük elfogyasztása után dolgoztak tovább.
Fura dolog volt ez, mi fiatalabbak nem na-
gyon értettük mi ez, a felnóttek pedig ko-
moran nézték őket, de nem beszéltek. (A
háború után egy megmenekült munkaszol-
gálatossal együtt dolgoztam, és R.L. arról
mesélt nekem, hogy Répcelakon ,jó dol-
guk volt", óreik és a répcelakiak embersé-
ges magatartást tanúsítottak velük szem-
ben. R. L,-val jó barátságba kerültünk, a
nyugdíjazásáig együtt is dolgoztunk.)

Volt a faluban egy zsidó szatócsbolt,
Lithmann Albert és utóda Frankl lgnác Ve-
gyeskereskedése néven, Jól beilleszked-
tek a falu életébe, a lakosság zöme meg-
becsülte készséges munkához állásukat,
szerenységüket. Mi gyerekek pedig szíve-
sen jártunk oda vásárolni, mert sokszor
kaptunk egy-e9y csokoládé-cserebogarat.

Később egyre kevesebb áru lett a boltban,
végül bezárt. Mi gyerkőcök nem tudtuk mi-
ért, akkor már másra, a háborús esemé-
nyekre figyeltünk, kiváltképpen a moziban
bemutatott Híradókra. Egyszer csak azt
láttam, hogy Franklék ruháján egy nagy,
kb. 10 cm-es sárga csillag éktelenedik. A
felnőttek azt mondták azért van, hogy tud-
juk ki a zsidó. Dehát azt addig is tudtuk,
és miért kellene azt újra tudni?



:.elaki Hírmondó

S ZIRKA SÁXD OR PORTRÉ

.:l j bácsi nrár nag1,on régóta él a sport vonzá-
- .-1, azí mondja tula,|donképpen mindig is így

: ez. Sanyi bácsi l940-ben született a Répá
.,.:n. és ott is nótt fe l. Sziilóíblu.iát l4 évesen-:.,.i3 €l. Szombathelyre kerüIt középiskolába,
, ::ripari technikunrba járt. Répcelakra katona-
-:.:nek letöltése után került vissza, a Szénsav-
; -:e lő VáIlalatnál volt műszaki szerkesztő.
.: az l969-es gl,árrobbanás után biztonság-

:,..:.ikai osztáIyra került, és ezzel foglalkozolt
. . .,,:n nl,ugdíiazásáig.

,. ilond_ja. hogy a sportot nrár kisgl,erekként is
:_,-rn szerette nézni. nyolc éves volt, amikor a

: ::";iaki Kirrizsi SK nregalakult. és ó egyből
, , :s szurkoló.jukká lált. Középiskolásként a
, .lás meccseit kísérte figl,elernmel. de gyak-

-. né_q a fóvárosba is elutazott egl-e_ei,.jó ösz_
: - sapás kedvéért.

, ..:onaság után hazatérve tettre kész fiataleni-,j :..nt belevetette magát a közösségi teendők--: .963-ban kapott elóször hivatalos szerepet a
.:!an. a Kinizsinél Iett üg\,intéző. és ug_van-

".. ,i a Szérrsayban az lí;úsági Szervezet veze-
: :s ]etí. Ebben az időszakban erőteljes fe.ilő-

. _ .,l ment át a Szénsavtermelő Vállalat. rense-
:_ :latai került Répcelakra. akik igénl,eltéf a

, -1 .Zett sportéletet. A gyár vezetóinek segítsé-
_, :. t,égül l965-ben megalakult a Répcelaki
, , . á_sz Sportkör. A megszűnő Kinizsitól 1967-j jivették a labdarú_eó szakosztáll,t. ennek az
_. .ltézóje lett a későbbiekben Szarka Sándor.]-i-ban a sportegyesület ügyvezető elnökévé
, :_.Ztolták. és l984-ig ó tőltötte be ezt a posz-

ugy emlékszik vissza, hogy ez az időszak
. az egyesület életének legszebb és legered-

-: .,,esebb szakasza. Ekkor épült ki a sportte-, két zöldmezós focipáll,a. kézilabdapálya.
j ]j\os, automata tekepálya. és kiszolgáló épü-
; :fült,
- után Sanyi bácsi lovábbra is az egvesület

..ségének tagjaként. de kicsit távolabbról
_ :lte az eseménl,eket, Aggódott az egl,esüle-

tért. amikor a privatizációs idószakban veszélv-
be került a léte, és amikor '97-ben megkerestéL
hogy újra váIlal|a eI az ügyvezetó elnóki cirnet.
bizonv nehéz szívvel tette meg ezt.
A Szénsavgyár utódvállalata szinte teljesen ki-
vonult a sportéletből, a vezetóknek egészen más
munkát kellctt végezni. mint előtte. Sanvi bácsi
tudta ezt, és - ószintén bevallotta - tajott is a
kihír,,ástól. Akkor elvállalta az elnökséget, és a
mai napig is ó a - végül '97-ben új névvel indu-
ló - Répcelaki Sportegyesület ügyvezető elnöke.
Másik komoly szenvedélye, a fotózás is szoro-
san kapcsolódik a sporthoz. Egész éIetében a
páll,a szélén állva és figyelve megörökítette a
meccsek ernlékezetes pillanatait, óriási gyűjte-
mén;,e van lcnyképei ből. Tudósítókénl is áiilc;-
dik. l969-től a mai napig írja meg a meccsek
króniká.iát a Vas Népének. a óO-as, 70_es évek_
ben a Népsportnak is dolgozott. Albumba gyű_i-
tötte össze az egyesületról megjelent irásokat.
Manapság az Internet varázsolja el. rendszeres
olvasója elsősorban természetes€n a spofital
fo_slalkozó rveblapoknak. íórunlaikon gyakran
fe_it i ki vé lemónyét. szó l ho zzá a kérdésekhez.
Sanl,i bácsi ma már nyugctíjas. feleségével ket-
ten élnek, gyermekeik a fovárosban találták meg
a boldogulást. Négl,unoka - két lány es két firi ]
boiJog naglapia. akiket gl,akran mepIárogatnak.
és mindig szíveserr látnak.
A szeptember ll-én tartott küldöttgl,úlésen a
vezetőség elbúcsúzott Sanyi bácsitól: Dr, Né-
meth Kálmán polgármester. aki egyben az egye-
.sület társadaln-ri elnöke is, szír,hez szóló szaiák-
kai méltatta évtizedes munkáját.
Méltatta ót Mikos Imre is, aki hosszú éveken át
volt a Szénsavtermelő Vállalat gazdasági igaz-
gaíója, a7, akkori Bányász Sportkör nagy támo-
gató.ja. és elnöke is.
Sanyi bácsi nem vonul vissza teljesen. az elnök-
ség tagia marad. és továbbra is jegyzi a sporttu-
dósításokat a Vas Nepeben.

-rvk-

\_ryAKöxy\rl rlínEK
sZüLETÉs

Ak|knek örülünk

kronekker Bence
': .,áczi Anita és Kronekker

lStVán fia)

EsKüVŐ

Akiknek gratulálunk

Varga Eszter és Dulicz Péter

Takács llona és Horváth Norbert

Takács Andrea és Pál Atti|a 
'StVánMór Andrea és Horváth Krjsztián

Varga A|iz és Szabó Sándor

Dörnyer Diána eS MatiS AndíáS

Mihácsi Hajnalka és Kaderász Péteí
Németh Krisztina éS GálAttjla

Gergely

Füíöp Tünde és Varga János

kovács klaudia és karakai csaba

HALALoás
Akiktől búcsúzunkE

Bárány lstván
Bécs László

Bognár lstván Mihály
Kovácsné Dobos Éva
id. kronekker lstván
Reznyák Ferencné

Vas Gyula

l7

Fotó: HoIlósy Dávid

l rt6:7e/ntúIban - e3é,;;-

iQiiglli okok nia// -
/e nt o n d o í í li s 7l s ege ú /

Slarka Sátdor, a RéPce/a
ki .fporíegl,e.riiht igytle _r tő

e/nijke, akinek nere

uárosattkban sjttle
ti.r.rifbnódolí ai idá n li1

éues egs,esii /et n euéue/.

Könyvsikerlista a
városi könyltárban

Müller P
könyv

2. Alberr Gy,: Miérr pont
én?

3. Albert Gy.: Miért pont
ők?

4. Béres A

Süskind: A parfiim
Wass A.: A funtineIli
boszorkány
Sparks: Első látásra
Bán Judit: Anya va-
gyok, bomba nő

]O. eotcz A.: Karácsonyi
uíazás

I0. Kiss Sz.:Nag; ku.qlóf
] t<<inyv
]

1*:ffi
lffi#

l
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HaRASZT:g-y IsrvÁN Á nÉpcELAKI SE,
GYVF,ZF,TŐ ELNÖt<p,

Szeptember l l-én, kedden a sportegyesület
elnökségének küldöttgyilése megválasztot-
ta az egészségügyi okokból lemondott Szar-
ka Sándor ügyvezető elnök utódát
Haraszthy István személyében.
Az új elnök bögötei születésű, a celldömöl-
ki gimnáziumban érettségiz eít, közgazdasá-
gi technikumot, és vendéglátó űzletvezetői
szakiskolát végzeíí. Két gyennek édesapja.
I917-ben került Répcelakra az akkori
Nagyközségi Páft bizottság titkáraként.
89 után szülőfalujában, a Pafyi Panzióban
dolgozott üzletvezetőként tizenkét éven át.
Földijei az ottani sportkör elnökévé válasz-
tották, ezt a pozíciőt aztán tíz esáendőn át
töltötte be.2002-től nyugdílazásáig a hegy-

SpoRTHínprc

A nyári pihenőt befejezvén szak-
osztályaink közül az NB lll-as lab-
darúgó, serdülő és ifjúsági csapata-
ink, illetve az NB ll-es teke csapa-
tunk már megkezdte a versenyzést.

Felnőtt labdarúgó csapa-
tunktól távozott: Mészáros
Zoltán és Tompos Bálint
Ausztriába, Hujber Bálint

Bükre, Szalai Krisztián és Man-
ganelli Zsolt Celldömölkre, Süle
Norbert és Pongor Zoltán pedig
Angliában illetve Skóciában vállalt
munkát.
Érkeztek: Szabó Attila és Makai
Roland Pápáról, Tamási Roland a
ZTE-től, Varga Tibor az ETO-tól,
Németh Szabolcs Ausztriából,
Pezenhoffer György Bükről.
A felnőtt csapattal kezdte felkészü-
lését két itjúsági játékosunk Széles
Sándor és Rácz Péter.
A csapat edzőle továbbra is Varga
József.
lfjúsági- és serdülő csapatainknál is
nagy volt a fluktuáció. Több játékos
túlkoros lett, emiatt másutt folytat-
ják labdarúgó pályafutásukat. Az lf-
júsági csapatot nagyobb részben a

ú1 ü
falui Kertes Kft.-né| dolgozott. Az aktív
munkával azidei év elején hagyott fe|.
A répcelaki sportvezetésnek is tagjajó ideje,
már Mikos lmrével is dolgozott együtt még a
szénsavtermelő vállalat időszakában, és a
Linde SE időszak alatt is, jelenleg pedig már
a harmadik ciklusát töIti az elnökség tag|a-
ként Répcelaki SE-nél.
Az új elnök székfoglaló beszédében azt
hangsúlyozta, hogy alapvető, nagy változta-
tásokra nincs szükség, az űt és az irány jó.
Fő feladatának további támogatók, szponzo-
rok keresését tekinti, hogy az egyesület mű-
ködése mögött még stabilabb anyagi háttér
álljon.

-wk-

serdülőből felkerült játékosok alkot-
ják. Serdülő csapatunk sok tehetsé-
ges, új játékost igazolt. Az elnökség
döntése alapján az ifjúsági csapatnál
Tóth Zsolt, míg a serdülőknél Né-
meth Tibor az edző

D __ Teke csapatunk hazai

{ffi§}ál",* l,.:j,:j]
együtt maradt, csupán

László György távozott Szentgott-
hárdra, érkezett viszont Farkas lmre
Sárvárról.

Női, ill. fér-fi kézilabda csa-
is elkezdték a felké-
ók továbbra is a

Győr megyei bajnokságban
szerepelnek. Bajnoki évadjuk ké-
sőbb kezdődik.

Valamennyi szakosztályunk hazai
bajnoki meccseiről a Répce TV-ben
rendszeres tá4ékoztatást ad u n k.

Haraszthy lstván
SE ügyvezető elnök

* pataink
o szülést.


