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kat próbálkoztunk, de a Répce folvónál
a_szabadidokozpont már 1ovai k";;;;-Ue Kerulne, trról is keszült egy elkép-zelés, most ez is aktuaiizuraráí,eiul""

A városközpontnál es környékén a ter-vek .már úgy keszültek hoóy ; o"rri.-rendezes zál1 csapadékóor.uiOu]'r
ol9ódj9n meg E teren tortenii"';;;;
előrelepes - a 86-os tirt ,"to,isirui"i
ójával a Petőfi utca paros oioaia'r,"p"it
zár1 vízelvezetést-
o e r v iz e r vez-e-ö; # ir:'. :1 

"il'#,i:1is átnézésre került

lgazi zöidövezet a B6-os fóút mellett aSzéchenyi utca és Sportterep- io)ilrész l.tt egy Sétáló pihenó Üru[t"i?-vánunk kialakítani

Elképzelesekben, ötletekben nincs hi-
311, |nrrez meg hozzát"..em, 

-Áogy

t(onkrét tervekkel rendelkezünt 
" uZ'-rosközpont rekonstrukciója, az Uttá.utcai útfelúlítás, és a Csánrgi ,l;;':|mahaz utcai összekötő ú] i;r4a'b";akkor azt mondtam, rrogy ezet< JJtle--tek mintegy .l mílliárd Ör"*ij.il"r".-tenek. Ez eqv r(

350 000 Fi","Öi,r.,"§§3J' Polgárra

Befejezesként szabad legyen még egygondolat. Ezekről a tervekról a dO"nt-é.iegy, ős.szel lejáro mandátumú Ü;Ü;i
|::l1 Yugi.,azt gondoltuk h;gy;;j:Kepzelesek olyanok, amelyek .rÉ;r".r.á-rű, lakossági támogatott.agr. .-r'á;[-
l:ilut és mivel Jz EU oe..*; ;;2007; 1anuar .í-én 

indul, ezeket 
".Íepá-seket most kell megtennr_
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Dr Németh Kálmán
polgármester

R É P CELAKI ÁiRM ON D Ó

i N{TNlit' 1,oBB PriN Z J OJJoN ItÉpC il,L.\ i{ltA

)

N.ekem a legfontosabb mindenképpen aMóra Ferenó Általános es Művészeti ls-kola teljes rekonstrukciój", A-;;;i;;i
1dgs_zaklan (2003-2006)'". i.r."iar.'?.a környekere 68 millió r*i.]"i iOt,;itünk. Ez nem kis pénz, de látva a fel-adatokat ennek minimum há;;;.;o;-sát még könnven rernasznathai;;:;Ö
300:390 millió Ft-ot. Az lskola vezetésekonkrét elképzelésekk"l ;;;;Ö;k:most 

,ezekrőJ "gy 
olyan tanulmá;y1;;reszül, amely adott esetbun parvá)"t,

dokumentumként is benyújthatÓ.

Aktualizálásra kerül a Linde lakóteleovilágítási terve, valami"] 
"-SrÖ".iutcában elképzelt kerékpárút.

A vízj.centrum kialakítására (100 hektá-ros tó) nagyon kicsi a remeny, peOió sJ

A képviselő-testület máiusban Frl\/
rendkívül fontos döntést r,l"r"ti Á rl.ü1ro,zat szama 124l2O06.(V,31.) ez nu,i-van a kedves olvasónák nónr-.oiu,
mond. legfellebb annyi kiderül h"gÉ;-ben az evben már 1'24 - szer ;;;r;;
tunk.

A 
_ 
határozatot egyhangúiag szavaztam9g a testület. Ebben nem volt semmikülönös. liyen statiszt'kát nem n;;i;;,de nekem úgy tűnik a mostani ciklus-Dan a legtöbb a teljes egyetertesset

megszavazott előterjesztes.--Persze vi-ták, ellenvélemények azért adódnak.

A határozat arról szól, hogy a várható
|iY1:":, . 

EU támogatáso['riner 
;oO-Üxtnasznalása végett aktualizálunk';J-

nany tervet illetve újakat keszíttetünk
el. A több ezer milliárd 

"."ly;t;;i;;a]att fel iehet haszn atni az-JrJzágl;;
*{fr:_osszeg, hogy szerintum ." tJg'-

loj.o..g,ond az építőipari szakipari Jsegyeb kapacitással lesz, és nunr u ,un]delkezésre álló összeggel.
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l(úpei< az V. I{épcelaki
I]eszti vál ró l

Fotó]i Ho]irisy Dávid

KöszöNET
A képviselő-testület nevében köszöne-
tet mondok mindazoknak, akik a Rép-
celaki Fesztivál megszervezésében és
lebonyolításában közreműködtek.

KEDVES RÉPCELAKIAK
Szívből örülünk, hogy olyan sokan
részt vettek a háromnapos Répcelaki
Fesztivál rendezvényein, Külön is hálá-
sak vagyunk, hogy jó házigazdák is
voltak. Amennyiben a hozzánk elláto-
9atók is sikeresnek ítélik az eseményt,
az nem csak a szervezők és lebonyo|í-
tók, hanem minden répcelaki érdeme,

Célunk az volt, hogy a fajsúlyos és szó-
rakoztató műfajok ugyanúgy legyenek
műsoron, mint a néptánc, népzene és
népművészet, ugyanakkor nézelődésre,
vásárlásra is legyen lehetőség.

FELHÍVÁs
Elkezdődött a városban létrehozandó
Helytörténeti Múzeum részére a kiállí-
tási anyag összegyűjtése.
Kérjúk, akinek olyan régi tárgya, fény-
képe van, amely hasznosítható a mú-
zeumi anyagban, jelezze az alábbi rép-
celakj lakosoknál:

1. Varga Jenő alpolgármester
Répcelak, Kossuth u. 47.

2. Dobrovics Ferencné
Répcelak, ]őzsef A. u,4,

3. Horváth Csabáné
Répcelak, Kossuth u, 54.

4, Könczölné Bernáth ilona
Répcelak, Csánigi u. 30.

5. Blczó Ferenc
Répcelak, Kossuth u. 14,

LEHET HÍVNI A VENDÉGEKET
A répceIaki búcsú az idén augusztus
20-án lesz,

xözvrlÁcírÁs
Tobbször közöltük, de ú;bó| tá;ékoztat-
juk a lakosságot, hogy az utcai Jámpák
meghibásodását a helyi tarifáva] hívha-
tó számon a 06 40 330 330 számon le
het be;elenteni. Amennyiben a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán Kovácsné
Ori Zsuzsannáná| be;elentik, azonnal
i ntézked i k.

RÉGI PROBIÉUn OLDÓDIK MEG
A temetőnél - főleg akkor ha sokan
vannak temetésen - állandó 9ond a
parkolás. Most a temető előtt 50 9ép-
kocsi számára alakítunk ki parko|ási Ie-
hetőséget.

KozosEN
Sokan és régóta kifogásolták, hogy a
Temető úton a ,,GYESEV" vonalnál az
út nagyon egyenetlen, A vasúttal közös
kivitelezésben ez a rész javításra ke-
rü lt.

Épírxrzőx FIGyELMÉBE
A Hunyadi utca végén lehet vásárolni
tellesen közművesített építéSi telkeket
amelynek nagysága 1000 - 120O m2
között van.
Eladási ár bruttó 1560 Ft / m2,
A vételárat - indokolt kérés esetén -
két részletben is meg lehet fizetni.

UŰrÜVrS PÁLYA AZ ISKOLÁBAN
Elkezdődött a pálya kivitelezése, A
több mrnt 18 milIió Ft-os beruházást a
kormány 5 miIlióval, a Magyar Labda-
rúgó Szcvetség 3,4 millió Ft-tal támo-
gatla.
Itt is megköszönjük a Móra Ferenc Ál-
talános és Művészeti Iskolának, hogy a
pályázatot elkészítették. Külön köszö-
net;ár Szabó Róbert tanár úrnak.

KÉSZÜL A RÉPCELAKI
"xÉptsxöruvv"
Az iden szeptemberben lesz öt éve,
hogy város Iett településünk. Ez alka-
lommal készul el a Répceiaki Képes-
könyv, amelyet mrnden helyi csa|ád in-
gyenesen megkap. A képek osszeálIítá-
sát Garas Káimán répcelaki származá-
sú fotóművész, Bokányi Kálmánné cím-
zetes főlegyző és Dr, Németh Kálmán
polgármester végzik, akik ú9y döntöt-
tek, a vé9leges összeállítás előtt az
anyagot egy,,elő zsűrinek" is bemutat-
;ák, A könyv mintegy 120-740 képből
ájl

NAGY ESÉLY AZ ÁLLANDÓ
x Észe N lÉrI TűzoLTósÁGNAk
Képviseiő-testületünk 2OO6. málusi
ülesen Úgy c]öntótt, hogy Köztestületi
Tűzoltósá9ot alakít, és pályázatot nyú.li
be állandó készenléti tűzoltósá9 |étre-
hozásához. A tervek szerjnt a répcelaki
körzethez 7-B település tartozik, és 5
főállású tűzoltó lesz. Esély mutatkozik
arra, hogy 2007.;anuár 1-től megvaló-
sul az elképzelés.

VÁROSUNKRÓL A VASI
GAZDASÁGBAN
Az újság,,Térségrő| Térségre" rovatá-
ban írás jelent meg a Répce Expo-ró|,
összefoglal;a Répcelak eddigi eredmé-
nyeit és a további fe;lesztési elképze|é-
sekről is ír.



Répcelaki Hirmondó

BERU.HÁzÁsoK, FELÚJÍrÁsox
KERJÜK A LAKOSSÁG TÜRELMÉT
Az elmúlt napokban illetve az eIkövet-
kező időszakban a lakosságot is érintő
út, .1árda és kerékpárút korszerűsíté-
sek, építések kezdődnek, Ezek a követ-
kezők:
útkorszerűsítés;
Avar utca, Bartók utca B6-os főúttól a
Nicki elágazásig tartó része, Honvéd
u tca
Kivitelező: Hoffmann Rt.
Várható kezdés: 2006,.;úlius 2O.
Befe;ezés: 2006, szeptember 3O.
Járdafelúiítás:
Vorösmarty utca Cukrászda felőli ré-
sze, Csánigi utca, Bartók utcában a _]ó-
zsef Attila utca és a vasúti sorompó
közti rész, Széchenyi utcában az orvosi
rendelő felőli oldalon a Honvéd utca és
a gyógyszertár közti terület.
Kivitelező: STRABAG Rt.
Várható kezdés: 2006. ;úlius 10
Befejezés: 2006. augusztus 30.
kerékpárút építés
Ady r"rtca (vasútállomástól a B6,os fő-
útig) A munkák elkezdődtek.
Kivitelező: Vegyépszer Rt,
Befejezés: 2006. szeptember 3O.
Parkolók:
József Attila utcában az óvoda és az ís-
kola előtt.
Kivitelező: STRABAG Rt.
Várható kezdés; 2O06. július 10.
Befejezés: 2006, augusztus 20.
Aszfaltozás a temetőben
A temetői bejárati utak ( a db)
Kivitelező : STRABAG Rt.
Várható kezdés; 2006. július 10.
Befejezés: 2006. szeptember 15.

n 9ége.|( versenyfelhívás után, a leg-
kedvezőbb ajánlatot adva nyerték el a
munkákat. Amennyiben a kjvitelezés
alatt valamilyen problém at vagy kérdés
merül fel szár zoltán műszaki főtaná-
csost keressék, illetve felvilá9osítást ad
Lukácsi Ernő, a munkát felügyelő mű-
szaki ellenőr. (Telefonszám: 06 20 54O
9763)

HATÁROZAT

Répcelak város képviselő-testülete
2005. június 15-í ülésén ú9v határo-
z9t!, hogy támogatja az Útbizottság
,únius 21-i demonstrációját és egyben
az önkormányzat egyik autója is részt,"esz a tüntetésen.

A B6-os főút Szombathely-Répcelak
szakaszát érintő települéóek p"rgá.-
mesterei dr. Németh Kálmán Répce-
lak, Németh Imre Vámoscsalád, Né-meth József Vasegerszegl Kálmán
József Hegyfalu, Enzsöl Btla Pósfa,
dr. Galántai György Szeleste, és Bí]
ró József Vát az alábbi sajtóközle-
ményt adták ki:

A B6,os főút Szombathely - Répcelak
elkerülő szakaszának építése már évtr-
zedek Óta napirenden van. Az addig is
hatalmas forgalom 2004 tavasza óta ej-
viselhetetlen a lakosság számára. 2O05.
júliusában kezdeményeztünk egy talál-

l kozót az illetékesekkel, és az'érintett
országgyűlési képviselőkkel. A kancellá-
rjaminiszter is járt itt két alkalommal e
témában. Közben Iakossági kezdemé-
nyezésre,,Útbizottsá9" is aiakult, ameiy
már demonstrációt is tartott. Nem állít]
"1uk, hogy az elmúlt időszakban nem tör-
tént előrelépés (engedélyezési tervek,
egyes területek kisajálítás stb.), de
ezek l_assúak , az egész projekt megvaló-
sulásáról pedig nincs konkrét döntés,

EzérL az alábbiakat kérjük:
1. Ezúton is felkér;ük Gyurcsány Ferenc

kormányfőt, hogy a Kormány illetve
amennyiben szükséges a Parlament
hazzan VnnD"ár AA^l:-| ^- ' llhozzon konkrét dönlést az elkerülő
szakasz__építéséről, és annak befejezé-
si végső határideje: 2OO9. december

l2.
31. legyen.
A kamionforgalom csökkentésér" u. i

illetékesek addig is találják meq a iocri
lehetősé9et (pl. útdíj bevezetése;, ii-, letve technikai eszközök felhasználá-
sával ösztön özzék a sebesség korláto-
zását.

3 Felkérjük Vas megye országgyűlési
képviselőit, hogy fogjanat oéiie az lü9y érdekében, és interpellációkkalj
hívják fel a figyelmet a kialakult hely- 

izetre és az illetékes bizottsá9oknál
kezdeményezzék a napirendre uétett.
KüIönosen kérjük, és elvárjuk ezt az
érintett településekhez tartózó terü leti
országgy űlési képviselőktől.

4. Az elkövetkező időszakban egy meg-
beszélést szervezünk. Ezúton 

'is 
fe-l-

kérjük Dr. Kóka János Gazdasági és
Közlekedési Miniszter Urat u"gy"n
részt ezen, és ismertess" a .negoidási
javaslatukat. Erre a tárgyalásrá meg-
hívót kap Kiss Péter miniszter úr a
probléma jó ismerője, az Útgazdálko-
dási és Koordinációs Iga}gatósá9
igazgatója, a Magyar rozút rrit ve]
zérigazgatója, a Magyar Közútkezelő
KHT Vas megyei területi igazgatója, a

i vasi országgyűlési képvúelór Úaia-
mint a megalakult Útbizottság vezető-
je. Az eseményt a sajtó nyiIvánossága
előtt kívánjuk megrendezni.

5. Támogatjuk az Útbizottság június
2 1 -én tervezett demonstrációját.

@
RÉPCELAK

Egy nyaralás
Önnek is jár!

Vagy

bármit vásárolhat
a Répcelak és

Vidéke
Takarékszövetke-

zet személyi köt-
csönéból.

Akciónk 2006
július 1-től

augusztus 3Í-ig
tart.

Maximális hitel:
í millió Ft.

Maximális futamidő
A Ár,v Uv.

Példa:
Hitel összege
5oo.ooo Ft
havi részlet

1{.8oo Ft.
Futamidő

60 hó
THM: 16,58 %

Répcelak,
Petőfi S. u. 50

Tel ; 95/588-666,
95/58B-667

Fax: 95/5B8-66B
E-mail:

repcelaktksz@mail.
datanet.hu

Kis bank -
nagy

lehetóségek!

@l
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2005. évi (rövidített)
liiizh aszn úsá gi,j e l c n tést:

,\1 Eg\csL]íet 200l-bcrr alakuIt igé-
rlrcs kúllzónl[iveszeli, iroclalnri és
kclnloll zenei retlcjczvények szerve-
zcse cóljából, |ví|:iködeset 2002,
ct bcll kezdte rneg 2005, évben
1c\ ckC1l\Ségtink bcjViilt a hrlzzittlk
c!]\ e SLill Unllllögó KlrI] lilar]atai-
\ Itr, l , t,k k,.zr]í lr l. :,1e,. ttt,,tlhll
j j,,{|1.1ll- ukl;lt.t< .,. .17 l 111111ng,t

1],','/.'|r,'," '^' :,::.,, J
lcI.ia lj_qVdsilleIi nlitttkáIlk ercd-
nlónres Renclezvénreirlk láto.qatói- j

tlak szánra fblt,arnalosatl rrő, Níii- ]

!.,\/ k,,IoLItcll c9)lc ll,]k:lhh ranqot
jclcllt benlutatktlzni a Repce Cialé-
rilibarl [Jrrinlalgő úg\L]ttesLink lét-
szltIlla. és llunkajtrk szakttlai szitt-
l Lltlala ttiitt [ienciszclescn szcrcocl-
Lck :t talLttltrpokon. a nviiri népzene- 

i

Jl.i|]liillc leszti\álokrirr. és e.gyéb 
]

Litlttcpséeeken, 
]

]005. ér i t.r:lrrlczr ónr einL 
]1r, küJrlol]]tl\(,\/cll rí'e-trtteny.

,/..],1.1,,/. yt.L]lkat lcrLiltrtiircsz,
1óló) kiiiIlitzist és 12 iroclalnli. zerrci
cs cgl,eb rendez\,éirvt tartottunk
nct,cs nl[iveszck alkotásaiból. rarr-
go5 slcrnól}ek lrózrelnúikódésér,cl,
Rclli]czt,cnvcink kijzLiI a lcgjelentő-
scbll a l-akr l(alinkó Népzene i Nóp-
tárlc |]csztir.,ál. rllcIlerr i2 népzenei
c_§ l]eptánc csoport nlutatkozott be.
lalartrirtt a Regós zcnekar koncert-
je. cs a Borlya Egytittes nluzsikáia,
ajsszesen mintcg1, 500 íös szereplő-
_várda szórakoztatta a köZönséget.
\ Fesztivál keretébcrr nyitottuk
|,.J9 I c5(.ll\Cl N1.1Ita szobrasznlír-
lósz klálIitasát. és este l tenlplonl-
llarl ir Dolrnánl i -I'rió koncertczett
rcnt]czes Lin kben li.endezvónveinket
di|1llcntesel1 láto9athatták

2()05. óv liözhasznti ercdnlényc
|r,,zlI.tiztttl bcr ctclciltk o55Zcgc 2
I 8j ezer Ft. nlel1, a kózhasznú rn[i-
ködésrc kapott tánrogatásokból, a
paill,ázati úton elnl,ert tálnogatások-
ból. u SZ.IA l7ó f'ela jánlásából,

' közhasznú tevékenységLinkbőt szár-
nrazó bevótelekból, tagilíj és egyéb
bevételekből tevődött ajssze, köz-

] hasznú rátbrrlításaink összege 2
860 ezer Ft. nrelyből a rendizvé-
tll,ek költségei 1 382 ezcr Ft. a míi-
kajdcsl költségek ósszege l 478

' ezcr Ft_ A tárgyévi közlrasznír ered-
] nleny, 674 978 Ft vesztesóg, nrelyet
lt rrrcglévő Sajár TökcböI í-edez-

, 
tüt)k, Eszközállonlárlyunk 454 ezer

I Ft. rtrelyItck ledezete 397 ezer Ft

] Sa.iat tőkc. és 57 ezer Ft kötelezett-

i ség, Az Egyestilet Elnöksége a vég-
/cll e:\esiiletI ttturtk.rjáett selttnti-
llenl[l jLlttatáSball nenr rószcsiiít

[ztiton is köszönjült lnindcn tiinro-
grtónl( adoInányát, a rendczl,énye-

inl<en lrözrerrríi l<ödők scgítségét.

Garas káltniin
clllók

12. i.vfolyaln 2. szám
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A .n9sy éves programot meghatározza Rép-
celak társadalmi, gazdasági helyzete, az ón-
kormányzat pénzügyi kondíciója, az intéz-
ményrendszer íelépítése és nem utolsósor-
ban a kormány önkormányzatokkal kapcsola-
tos elvárásai, támogatási politikája
Répcelak társadalmi, gazdasági helyzetének
javítására az előző önkormányzat megtette
az alapvető lépéseket. Sikeresen pá|yázott a
városi cím elnyerésére, Pénzügyi kondícró,
ban mindenképpen pozitívum, hógy nincs hi,
tel csekély a hosszú távú elköteiezettség is
(LlNDE-Sporttelep). A működési kiadásokl a
fejlett intézményrendszer miatt is a költség-
vetés egyre nagyobb hányadát teszik ki, szá-
b.ad .mozgású pénz alig marad (a költségve-
tés kevesebb mint 10 %-a). A programlan
úgy_ számolok, hogy a 2003. évi (miniegy 160
milliós) fejlesztési összegen kívill (ameiy leg-
l9qy9bb lésze a pénzmaradvány) egy továÓ-
bi 150 millió Ft (évente 50 millió) áll Óndelke-
zésre. Ehhezjohetnek pályázati penzek, Fon-
t.o.s lenne egy o|yan kormányzati gazdaságpo-
litika, amely plusz forrásokat biztósit a telépü-
léseknek. Ez most nem látszik.

Prioritásként három tényezőt határozunk
meg:

1 A fejlett intézményrendszer megőrzése
2. Répcelak központi szerepónek érősítése3 Munkahelyteremtés,

l.

lntézménveink működése

A legfontosabb feladat az elért színvonal

Ktr PVIStrL ci _,t, Fl S 
-f LjLE,T N

Vtr S P Ro GRAN,IJ A

Hegyfalu és néhány környékbeli község
nem állt az ügy mellé, Volt olyan is - a te]
metót járda - amelyet nem is szorgalmaz-
tunk ttt a lakosság véleménye is megoszlik,
hogy egyáltalán szükséges-e a több miIliós
ráford ítás

Ugy dontöttünk, hogy a négyéves program
végrehajtásái a jűrnius 29,-i üIésen tárgyal.1a
a testLilet, a napirend teljes anyagát felveszi
a Répce TV és vágatlanul többlzör is le-
adásra kerül,

Várjuk a végrehajtásról u uéIu-u^.,,,,. ,.

tlsztelettel hívjuk a vá.- ,.,rossagát a júni
uS 29 _i lilÁ_

Bns zr\x,rc., AN
\,.E,GRtrFiAITÁsr
Répcelak város képviselőtestülete 20O3
február 13-i ülésén tárgyalta a tervezett
nógyéves programot (2003-2006), es azt
61i2003(l1.13.) számú határozatávaI egy-
hangú|ag elfogadta,

Azóta minden évben testületi úlésen napi
rendre kerúlt a program végrehaltása, Eze-
kp- ^- i!Iéqeken a képviselók jónak erlékel-
ték a végrehajtás ütemét. A megoldott fe|-
adatokat, illetve azokat, amelyek ez évben
biztosan megvalósu|ókat vastag betúvel
szedtúk. Már ránézve is látni, hogy a célkitű-
zéseink döntő többségét teljesíteni tudtuk.

Általában azok nem valósultak meg, ahol a
külső körülmények erősen befo|yá"^rr''., .-
elképzelés kivilelezését Például az orvosi
ügyelet Répcelakra teIepítésével nem tud-
tuk megszervezni a Beled környék telepulé-
sek támogatását az önálló kistérségnél

ÉcyLÓ
1{OL

tr\/trS PRoGRÁA,,f

Dr, Németh Kálmán
polgármester

A Polgármesteri Hivatal bővítése
valósuljon meg.
Legalább 12 millió Ft-ot fordítsunk
az iskola korszerűsítésére.
Az Ady utcai kerékpárút kivitelezé-
sére pályázatot kelI benyújtani.
Amennyiben ez sikeres lesz, és na-

Écy

megtartása. A szükséges gazdasági ra-
cionalizálások ne vezessenek az intéz-
mények szakmai önállóságának meg-
szűnésére. Nagyon jelentős létszám-
csökkenés várható az iskolában, amely
a finanszírozás reál értékben vaió lé-
nyeges szűkítését is jelenti. Fel kell tár-
ni azokat a módozatokat (tulórák,- ener-
giatakarékosság, adható bérek, szol-
gáltatások) amelyek alapján mérsékelni
lehet a kieső anyagi forrást. Ehhez
adott esetben külső szakérlőket is
igénybe kell venni. Az iskola négy év
alatt a művészeti oktatás technikai
színvonalának fejlesztésére kapjon
egyszeri 2,5 milliós támogatást.
A Polgármesteri Hivatalban érje el a
jegyző, hogy a ciklus végére legalább
egy középfokú nyelwizsgával rendelke-
ző munkatárs legyen. Törekedni kell - a
modern technikát is kihasználva - a
m unkák racionalizálására.
Az lnternet minden intézményünknél
hozzáférhetővé váljon.

ll.
Felúiítások, beruházások

l

2,
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gyobb összeget nyeIünk, el kell vé_
gezni a kivitelezést,

4.) Anyagilag is támogatni kell az evangé-
likus templom tatarozását és külső móg_
világítását.
5.) A sportcsarnok terveztetését el kell
végezni, megfelelő pályázati lehetőséggel
szorgalmazni kell, hogy megkezdődlön }z
építkezés.
6.) Folytatni keíl az út és járdafelújításo-
kat. Ezen belül oldódjon meg a Vasút ut-ca korszerúsítése és a Bartók-széche_
nyi utcai ..köz" -ben a járda kiépítése, va-
lamint az Arany János, lmaház utcai jár-
da.
7.)Az iskola parkolóját ki kell építeni. En_
nek keretében lehet módot találni a Jó-
zsef Attila utca iskola útjának korszerű-
sítésére.
8.) A temetőbe ki kell vezetni a vizet.
9.) Eí kell kezdeni a munkát annak érde_
kében, hogy az Arany János utca és a
Csánigi utcai út elkészüíjön. Az elsó lé-
pés a területek megvétele.
10.)A város kulturális, társadalmi életé-
nek központja a Polgármesteri Hivatal,
evangélikus templom, Művelődési Ott-
hon és Könyvtár közötti rész. Alakítsuk a
városunkhoz méltóan
11.) Évente egy-egy út aszfaltozását el-
végzik.
,l2.) Folytatni kella telkek kialakítását,
'í 3.) A csapadék és felszíni vizek elveze-
tését folytatni kell.
14.) A temetói járdát ki kell alakítani.

|lJ. 
Városunk közp k növe-

lése

E temakörben a legbizonytalanabb a prog-
ramunk, hisz sok kü|ső tényezőtől (állaÚ,
szomszédos önkormányzatok) függ.

a. Meg kell kisérelni, hogy Répcelak és a
környékbeli települések ónálló kistérsé-
get alakítsanak.

b A hétvégi orvosi ügyelet répcelaki köz-
ponitai való működését szorgalmazni
kell.
Az állandó önkormányzati készenléti
tűzoltóság kialakítása hosszú távú
feladat. A tűzoltó egyesűlet technikai
fejlesztését e cél érdekében is elótér-
be kell helyezni, valamint szorgal-
mazni kell a megfeleló hely kialakítá-
sát.
A vizi centrum terve egy olyan ,.álom'',
amely hosszú távon meghatározná te-
lepülésünk fejlődeset. Az 1 milliárdos
köItség jelen állás szerint finanszírozat-
lan, A tervról azonban nem kell lemon-
dani, Tisztázni kell van-e lehetőség ál-
lami szerep vállalásra, vaíamint min-
den lehetséges szinten propagálni
kell a projektet.

lV. Művelődés, sport, közösséqi ólet

- Legyen Répcelak és a környékbeli
települések nagy rendezvénye a Rép-
celaki Fesztivál. Ennek keretében a
Répcelaki Kalinkó és a Répce Expo
programjait anyagilag is támogatni
kell.

- Folytatni kell a jól sikerült konferen-
ciákat (2003, 2004, 2005.)

- Településünk történetéról 2004-ben
rendezzünk vetélkedőt

" Kerüljön újból megrendezésre a
vers- és prozaíró verseny.
Legalább egy répcelaki vonatkozású
könyvet adjunk ki, ltt több lehetőség
is van. llyenek:
Répcelak régi képeken, eddigi konfe-
renciák anyaga, répcelaki szerzók ver_
sei, prózái, 

]- Orizzük meg Répcelak eddigi sport-
színvonalát. (NB ll-es teke, NB lll-as
labdarúgás, megyei és női kézilab-
dacsapat). Segítsük változatlanul a
kiterjedt tömegsportot (street-bal, te_
remfoci, teke, tenisz stb.),

Egyesületek, alapítványok színesítik Rép-
celak sportéletét. Változatlanul pártoljuk
az ilyen szervezeteket.
A katolikus és az evangélikus egyház
fontos szerepet tölt be Répcelak iársa-
dalmában. Támogassuk a közösség ér-
dekében végzett m unkájukat.

v. lfiúsáq, munkahelvteremtés

Amennyiben valóban jelentős igény je-
lentkezik, újból foglalkozzunk iaXásva_
sárlással.

A munkahelyteremtés érdekében 2OO3. 1a-nuár ülésen krlelöltük a íeladatokat , EzeÉ a
következők:

a. lpari Parkká kell minősíteni az iparte-
rületet.

b. Az iparterület infrastruktúráját fej-
leszteni kell. (külsó világítás, gáze|Á-
tás, szennyvíz)

c. Prospektust kell kíadni a répcelaki
befektetési lehetőségekről.

d Adatbankot kell létrehozni azokról a
dtplomásokról, középíokú végzettségű-
ekről, akík répcelakiak, és itt szeretié-
nek elhelyezkedni.

e. A nagyobb üzemeink vezetóit- és a
pályakezdő fiatalokat évente egy al_
kalommal megbeszélésre hívjuk ösz-
sze.

v Eqvéb feladatok

a. A szennyvízhálózat amortizációjára
változatlanul évente 1 milíió Ft_ot kell
tartalékba helyezni.

b. A szelektív hulladékgyűjtés csírái
már megvannak. Ezt tovább kell fej-
leszteni.

Képek az V. Répcelaki
Fesztiválról

Fotók: IJollósy Dávid
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,,Répce Szépe 2006'

Nemzetközi
Szépségverseny

Július 22-én 18 órától
a Művelődési Házban

Érkezett nevezés az ország
minden pontjáról - Sopron-
tól Budapesten át egészen
Hódmezővásárhelyig, sőt
Szlovákiában is megtalálták
a rendezvényünket.
A versenyen láthatunk
majd répcelaki (Kozma Hel-

9a), csánigi (Molnár Er-
nesztina), dénesfai (Győr-
vári Katalin), uraiújfalusi
(Varga Betti) versenyzőt is.

Az amatőr leányok mellett,
találkozhatunk majd az
eseményen profi, rutinos
modellekkel is, akik harcba
szállnak majd a ,,Répce
Szépe" címért. Itt lesz a

IVtiss Internet, a Miss
Universitas, a Miss Hungary

] második helyezet§e, a Miss
'Tini Sopron, Miss Csopak.,.
] is, Sőt Polgár Ildikó a na-
l pokban képviseli Kínában
l"sy világversenyen Ma-

] gyarország színeit.
]i 18 órától színvonalas
programok: Az akrobatikus
rock & roll csoport/ hastán-
cosok, táncdal- és operett

énekesnő is fogja szórakoz-
tatnia nagyérdeműt.

L7 őrakor Wellness party-
val kezdődik az este a kora
délután, majd a szépség,

versenyt követően 23 órá-
tól bállalzárul majd a

,,Répce Szépe" N emzetközi
Szépségverseny.

Jegyek csak elővétel-
ben, 1500 Ft-ért kapha-
tók a következő helyeken

vagy személyeknél:

Royal Söröző
Gróf Papírbolt -
(Varga Brigitta)
Varga Kálmán
Nagy György

Rendelhető telefonon is:

06/20-44-1,4-256

Jó szórakozást kíván a
Répce Média Bt.

http ://repcelak. helyhir. hu

TÁ;Ét<o zTAló A szociÁLIs TöRvÉxy
N,IóDosut-ÁsÁgór FAKADó vÁLT ozÁsoKnól

A pénzbeli ellátásokat érintő változá-
sok

A rendszeres szociális segély 2006. júli-
us 1-jétől családi alapú segélyezéssé
alakr"rl:

továbbra is az egészségkároso-
dottak és a rendszeres szociális
segélyberr részesüIők lesznek a
jogosultak,
az egész családnak nyújtott tá-
mogatás, miveI az eltartott
gyermekek számát is figyelem-
be veszi,
a segéIy nem fix összegű, ha-
nem a jogosultsági jövedelem-
határig (a nyugdíjminimum 90
oÁ-a) egészíti ki a család meglé-
vő jövedelmét,

a jogosultságot és a segély ösz-
szegét egy fogyasztási egység-
re - azaz nem az egy főre -jutó
jövedelem alapján határozzák
fr€g,
alapja a nyugdíjminimum 90
Yo-a,23.220,-Ft, amit a család
nagyságától függő szorzőval
szoroznak
további feltétel, hogy a segé|ye-
zett v állalja a bei l leszkedést. se-
gítő programban való részvé-
telt - a program rnűködtetését
az ikervári Gyermekjóléti Szol-
gálat répce laki családgondozój a
Németh Krisztina végzi
(Répcelak, Bartók B. u. 55,),

alkalmi munkaválIalás rrrellett
is jár,

a frissen eIhelyezkedett, előző-
leg szociális segélybeIl része-
sü lt m un kavállaló relldszeres
szociális segéIyének 3 hónapig
50 oÁ, rnajd nrég további 3 hó-
napig25 Yo-át folyősítják az el-
he lyezkedést követően,
nem együttműködés esetén a
segély összegét az önkormány-
zat haí hónapig J5 %o-os nér-
tékben folyósítja, az együttmű-

ködési kötelezettség súlyos,
vagy két éven beliil történő is-
rnételt megszegése esetén nreg
is sziinteti a segélyt.

A retrdszeres szociális segéIy rnegálla-
pítása iránti kérelrnet a Polgármesteri
Hivatalba kell benyújtani, az ellátás
megállapításáróI továbbra is átruházott
hatáskörében az Egészségügyi és Szoci-
ális Bizottság dörrt.

A természetbeli ellátásokat érintő
változások
Átalakul a közgyógyeltátás rendszere
2006. július 1-jétől.
Az új rendszerben a jogosultsági felté-
telek és a nyújtott szolgáltatások köre
lényegében v áltozatían nrarad.

Változás, hogy az úgynevezett méltá-
nyossági jogcírnen adható közgyógy:
ellátás esetén az önkorrnányzat rendele-
téberr meghatározotí feltételek szerint a
jegyző gyakorolja a jövőben a hatás-
kört. Ezen feltételek: jogosultsági jöve-
delemhatár családban élőknél az őreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének - ami 2006. évben 25.800,-
Ft - a l50 Yo-a fielenleg: 38.700,-Ft),
egyedülálló esetében 200 oÁ-a (jelenleg:
51.600,-Ft), a győgyítő ellátás költsége
pedig meghaladja az öregségi nyugdíj
nrindenkori legkisebb összegének 25
oÁ-át 

Qelenleg: 6.45 0,-Ft).

A közgyógyellátás iránti igényt a jegy-
zőnél kell benyújtani, a Kornráttyrende-
letben meghatározott formanyottltatvá-
l1yoll.

A MEP határozza meg az egyéni
gyógyszerkeret összegét és gondosko-
dik a közgyógyellátási igazolvány egr
éves időtartamra történő kiállításáról.
A2006.július 1. előtt kiállíton igazol-
várryok legkésőbb 2007, június 30-áig
használhatók fel

Polgárrnesteri Hivatal
Répcelak
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Répcelaki
ltjúsági

Hét

2006. augusztus
11-19.

(előzetes)

Fiatal művé-
szek tárlata

Sportfes ztivál
és utcabál

Horgászver-
seny

szabadtéri
színházi elő-

adás

Kerékpártúra

vidám vetélke-
dő

Autós-motoros
talá|koző

Hobbyállat
szépségver-

Seny

Divatbemutató

Anyma Sound
System
koncert

Bn,szqycp,rps Á B6-os pőúrnór- Á
RpI,CE LÁKi É1 szei<ÁBAN
\ poLcÁnN{EsTER NÁprólÁgóL
rJigyázni kell, hogy az ember mint mond.
igyszer már megjártam, de úgy látszik nem
:anultam belőle. A lelkesedés és a hév má-
sodszor is megtréfált.

Az első történet 2001. tavaszán, talán nyár
elején volt. A már jó elótte folyó tárgyalások
eredményre vezettek, a répcelaki mentóál-
icmás ügye úgy nézett ki, hogy végre sínre
xerül. Szinte biztosnak látszott, hogy Répce-
akon előbb épül fel, mint a másik vasi tele-
lülésen, és az is eldőlt, hogy nem lesz egy
<özeli Győr-Moson-Soproni helységben,
tanem immár végleges nálunk.

Azonban kaptam egy telefont gondolom
megértik, hogy ennyi év után sem írom |e,
rogy kilől. Annyit elárulhatok, hogy a tárgya-
ásunkon, szinte állandó résztvevó minisz-
:eriumi munkatárstó|.

l telefonbeszélgetés lényege az volt, vi-
7yázzak, újból előtérbe került a másik vasi
:elepülés, ugyanis sokan lobbiznak azért,
^lgy elóször mégis ott epüljön, és csak utá-
-a Répcelakon.

:zt tanácsolta, mivel annyira komoly azügy,
-]gy a fő-fő illetékessel beszéljek, minden-
.3ppen kérjek tőle egy személyes találko-
-l5t.
- vom a fő-fő illetékest, illetve a titkárnójét,
-,:yanis annál sokkal nagyobb ember volt,
-:gy közvetlenül lehessen vele beszélni. A
::<árnő - miután bemutatkozom - udvaria-
sa,^ közli, hogy éppen tárgyal a íőnöke, de
-:,d jelentkeznek.
. ; óban visszahívott és udvariasan mondja,
-:3y a felettesének nincs ideje beszélni ve-
.:. a mai és a holnapi napja is teljesen
':3ialt, talán 2-3 nap múlva. Hívtam több-
:::r is, aválasz mindig udvarias, de elutasí-,: ,c|t: nincs idő a személyes konzultációra.
'.. jyon rosszat sejtettem.
- rövetkező hívásnál kóvetelésemre már
:..:apcsoltak az illetékeshez, aki természe-,::en ugyanazt mondta. Az elkövetkező na-
: :.,3an nem tud módot találni a találkozóra.
:-,,hén - valóban enyhén- felemeltem a
-:-gomat és azt mondtam. lde figyeljen
-.zle|t Uram! Nem akarom elhinni, hogy
:;., polgármesterre - akkor még nem
-:ldhattam, hogy városi, - nincs 15 perc
::'e egy ilyen fontos témára. Majd kijelen-,.::.l,] - mint utóbb kiderült meggondolatla-

- - a következőt - hajlandó vagyok Önnel
=: _Ey érdekében bármikor és bárhol talál-
_--], _] ;

- :eszélgetésünk egy csütörtöki napon volt.-;, óra múlva kaptam a telefonértesítést. A
-. -rnő - ha lehet még barátságosabban

, -: - a főnöke üzeni, hogy holnap vagyis
:.:-:eken Debrecenben lesz egy konferenci-
:-.s este 7 órakor a megadott szállodában
-:rbeszélhetjük a témát.

Mint tudják kedves Répcelakiak a történet
jól végződött. lgaz, hogy a másik vasi tele-
pülésen előbb rakták le a mentőállomás
alapkövét - erről jutott eszembe, hogy ná-
lunk ilyen ceremónia nem is volt, - de Rép-
celakon 2002. augusztus óta működik a
mentőállomás, a másik helyen pedig tavaly-
tól. A szomszéd megyei településén pedig
még nem is.

Az idén - akkor hirtelen nem emlékezve er-
re a történetre - újból mondtam egy eléggé
át nem gondolt mondatot.
A 86-os fóút elkerülő szakaszával kapcso-
latban már személyesen tárgyaltam a kan-
celláriaminiszterrel, államtitkárral, államtit-
kár-helyettesekkel, vezérigazgatókkal, köz-
úti igazgatóság vezetőivel, megyei közgyű-
lés elnökével, országgyűlési képviselőkkel,
polgármesterekkel, Utbizottsági tagokkal ...
a sort folytathatnám még. Az Útgazdálkodá-
si és Koordinációs lgazgatóság nemrég ki-
nevezett igazgaíójával Horváth László úrral
azonban még nem. Pedig úgy értesültem,
hogy fontos döntések függnek tőle.

Hívom az igazgató urat. Ót azonnal kap-
csolják, aki nagyon udvarias. Mondom,
hogy szeretnék vele személyesen találkoz-
ni. O is örülne neki, de sajnos teljesen fog-
laltak a napjai, az elkövetkező időszakban
nincs szabad ideje. Újból elhangzik tőlem
az öt éwel elótti kijelentéshez hasonló:
Kedves lgazgató Ur! Nekem olyan fontos a
86-os főút ügye, hogy bárhol és bármikor
hajlandó vagyok a személyes találkozóra.
Horváth úr közli velem, hogy a hét végén
Szombathelyre utazik (azigazgatő úr a me-
gyeszékhelyen született) és bejönne hoz-
zám a hivatalba. Tervei szerint a délutáni
órákban indul Budapestről. Megadta a mo-
bilját, hívjam fel úgy három óra körül. Hí-
vom a jelzett idópontban, de még tárgyal,
talán 6 óra körül újból érdeklódjek. Akkor
már azt mondja, hamarosan indul, de még
Gyórben is lesz egy megbeszólése, Az
igazgató úr éjjel fél tizenegykor érkezett a
répcelaki hivatalba és pechemre - illetve
szerencsémre - egyáltalán nem sietett. Min-
dent átbeszéltünk és úgy éjfél körül búcsúz-
tunk el egymástól.

Gyalogosan megyek haza, és az AGRO-
ALFA Kft előtt egy ismerős házaspárral ta-
lálkoztam. Családi névnapról jöttek, Miután
kérdésükre elmondom nekik, hogy a 86-os
főút ügyében tárgyaltam az illetékes igazga-
tóval elég furcsán néznek rám. Nekem úgy
tűnt el sem hitték. A polgármester máshol
lehetett, talált egy jó kifogást, vélhették. Mi
tagadás. E gondolatukat is megértem.
Most már csak azért szurkolok, és azon dol-
gozunk, hogy a 86-os elkerülő szakasz
ügye is kedvező fordu|atot vegyen.
Mint néhány éwel ezelőtt a mentőállomásé.
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V. Répcelaki Fesztivál

Főzőverseny
eredmények

1. Vegyes vágott
Németh János, Varga
Zoltán, Vróbel László

2. Resti-Kotányi
Haraszty Isfuán, Hor-
váth Csaba, Koronczai

Attila

3. Rosé
Szabó József, Tamás
Tibor, Varga Zsolt

Köszönet
a közönség

étkeztetéséért:

Biró Józsefnek
és feleségének,
Keszey Lajosnak

és nejének,
Varga Csabának

Fotók: Hollósy Dávid

V. REPCE,LAKI FESZTIVÁL

Az ötödik alkalommal megrendezett
Répcelaki Fesztivál szervezésekor is
legfőbb törekvésünk volt, hogy prog-
ramjaink a város lakosságának ízlé-
sével találkozzanak, és lehetősége-
inkhez mérten minden korosztály,
minden érdeklődési kör elvárása ki-
fejezésre jusson.
E lap hasábjait nem szeretném pa-
naszra igénybe venni, hisz valójában
a kezdeményező - Répcelak Város
Önkormányzata - teljes mértékben
finanszírozta a rendezvénysorozatot.
Mégis el kell mondanom, hogy az
eddigi évekkel ellentétben a Fesztivál
költségeit szinte kizárólag saját for-
rásból, az országos és a regionális
támogatások nélkül kényszerültünk
megszervezni. A pályázati források
beszűkülése miatt a témában be-
nyújtott pályázataink sikertelenek
voltak.

Az elmúlt évek gyakorlatához híven
rangos képzőművészeti tárlat volt a
Nyitott Tér KKE szervezésében a
Fesztivál megnyitója. (A megnyitó
szövege a lap 9. oldalán olvasható.)

A Capella Savaria koncertjét nagy
érdeklődés kísérte a katolikus temp-
lomban, amelyet a Bikini együttes
koncertje és a Spontán együttes mű-
sora követett.

A szombati nyitó programunkat, a
Kapuvári Fúvós együttes koncertjét
sajnos elmosta az eső, Az expó meg-
nyitóját megtisztelte jelenlétével
Básthy Tamás, országgyűlési képvi-
selő, Rába László, országgyűlési kép-
viselő, Dr. ipkovits György, Szom-
bathely polgármestere.
A vásárdíjak kiosztását egy szá-
munkra megtisztelő esemény zárta.
A Répcelakért Egyesület által alapí-
tott ,,Az Ev Egyesúlete" cím és ván-
dorserleg átadására került sor, ame-

lyet 2006-ban a Nyitott Tér Közhasz-
nú Kulturális Egyesület érdemelt ki,

A Kalinkó népzenei fesztivált gyer-
mekcsoportok műsora nyitotta meg,
majd a vidám és színpompás felvo-
nulás követte. A felnőtt csoportok
műsorában nagy közönségsikert ara-
tott a Nicki Fergeteg új dél-alföldi
koreográfiája. Ümmögő együttesünk

Galga-menti tánca szakmai körökben
már ran9os elismerést kapott, de
először láthatta a helyi publikum. Az
egész napos népzenei-néptánc prog-
ramot kirakodó vásár, népi kismes-
terségek bemutatója és kézműves
fog lalkozások ta rkították.
Az Ümmögő együttes tagjainak lel-
kesedését, kiváló felkészültségét és
szerltező munkáját széles körű elis-
merés dícséri.

A Fesztivál harmadik napjának prog-
ramját evangélikus istentisztelet és
keresztény zenekarok találkozója in-
dította, a Gospel kórus és a SÓ ze-
nekar közreműködésével. Ismét
népszerű volt a főzőverseny, és na-
gyon sokan voltak kíváncsiak a ren-
dezvénysátorban zajlő színpadi pro-
dukciókra. Fellépett nálunk: Gryllus
Vilmos, Kossuth-díjas előadóm űvész;
a szombathelyi General Harmony
énekegyüttes; a One-Steap tánc-
együttes; Csepregi Eva és Hevesi
Tamás énekesek.

Összességében e9y jó hangulatú,
nagy nézőszárnot vonzó eseményt
tudunk magunk mögött. (Talán csak
az expo kiállítóinak számát kevesell-
te a nagyérdemű.) A Fesztivál sike-
rét a rendezők, a répcelaki szerve-
zetek, egyesületek, intézmények
összefogása eredményezte,

köszönet minden közreműködőnek!

szórádi Enikő



Répcelaki }Iírmondó

Mielőtt bárki szememre vetné, hogy o vildg-
hír hongoztot<ísóvol túlzósro rogodtottom má-
9om, ovofott szerzők két megőllapítosőt idé-
zem. Fekete Győrgy szerint| ..,egyetlen puri-
ián onyagbon -ez o somoft- való megérzése,
t* o nyomán felamlő csodólotos élmények a
műfoj legnogyobb úttörői kazé emelik;. Egy
rólo íródott könyv Dvorszky Hedvig íii-
sai bevezető soroi közötí megazt tolóljuk:...
,elentős múzeumok o vilóg első húsz káromi-
<uso közötf tortjók szdmon. A bizonyító ere-
1űtények, odoíok sokos<ígót nemzetközi kiáI-
ítósok, díjok, diplomók, egyetemek,

szimpoziumok meghívősai, a gyűjrők rogasz-
<od<íso négy földrészen Japőntól Amerikő-
c megíolólhotjuk o lexikonokbon, oz életraj-
:ához illeszt ett gazdag biblio9ráf iókbon.

5chrommel Imre Szombathelyen született
]933-bon. Nehéz ídőkben, az ötvenes évek-
:en tonult az Tparművészeti Főiskolón. Sors-
'cnmóló mestere Borsos Míklós volt, okinél
:rvöskánt kezdte, de tondcsóro ótvóltott o
:,: rce lón tonszokro. Rogoszkod<ísó t mindv égíg
-egőrizte irónto, jelentőségét nogyro érii-
,elte. Borsos temelése nopjón ezt jegyezte
'e|, rá em|ékezvei Vele egy korszak zór,ult le
: nogyor művészetben Mós olkolommol meg o,:.r,ar és művész kisugőrzó hotósót értékelte:
|:gyar ker<ímio .., nem született volno nélkü-

.l diplomo megszerzése utón a benne rejlő,znetség és emberi értékei olopjdn meghív-

ScnRAMMEL KrÁ LLírÁs
Kossuth-díjos , érdemes művészünk, kevés hí-
jón, fél évszázada von o pólyán s éppen har-
minc esztendeje mutotkozott be Vos megyé-
ben, a kőszegi Zwingerben. Aztán lepergett
fizenhórom év, omikor végre szülővórosóbon
is kióllítotto olkotósoit. Emlékezetes, áhíta-
tot keliő, elmélyedésre késztető t<írlot
voltl ... csolódomnok és szü!ővórosomnok ren-
deztem jegyezte föl noplójóban. 5 most,
újobb 13 év múltőn, Répcelokon lóthotjuk
munkóinok v<ílogototf kisgyűjteményét. Kaz-
ben rendeztek tórlotot vosvóron is, ohol vi-
lághóborúk hőseire emlékező műve óll o vóros
közponíj<íbon. Ennyiben ősszegezhetők cso-
lódi kötődései mellett a művész és o szülőtój
viszonyót jelző történések. Volljuk be, olighá
nev ezhet ő tú lhojtott, i nt enzív kopcso latnok s
felfokozott érdeklődésnek o vilóghír mogos-
lafóro emelkedett keromikus szobrósz zze-
mélye, művészete irónt. Ezért örülünk, hogy
ismét felénk fordult figyelme, elfogadtahívó .

szónkot és személyesen i5 eljött hozzónk.

tók volt tanszékére oktotónok. A küzdelmes
tonóri p<ílyón a rektori székig vítte, amelyet
1993-1999 között foglolt el.

Jelentkezéséig o mogyor kerómio a népi fa-
zekassőg agyogot és mózokat hosznóló
tórgyolkotó hogyomónyaira és az iporilog
gydrtoti porcelőn onyogairo és technológii-
jóro olopozott művészet volt. Az utóbbivol
kezdte Schrommel Imre is munkóssógót, de
homor r<íébredi, hogy ezek az utok óltolo
jórhotatlonok. Anyag és formakísérletivel a
kezdetekhez, o földhöz fordult visszo: .. or-
ra rendezkedtem be, hogy a természet je-
lenségei mö9é lássok hotórozto me9 torek-
vései lényegét. Megragadható eredményei
csokhomor szokmoi tekintéllyé avottdk. Á
folyomotos olkotómunko eredményeként olo-
kult ki o műfojt felkovoró, forrodolmosító
schrommeli módszer és f ormavilóg, amelynek
kézjegyei tévedhetetlenül felismerh etők ke-
rómio szobroin. Aloponyoga a keverékekkel
ótolokított agyag, a megformólős szobrószi.
Ného drasztikus eljórósokot olkolmoz. Á
végső, jelentést hordoző formdt ozonban o
tűz, az égetés folyomoto odja meg. Művei az
utóbbi évtizedekben jobbóro o figurólis
szobrdszot körébe ílleszkednek, de mint
olyonok. hosonlíthototlonok. Alkotójukot mél-
tatói különböző, egyébként tolóló jelzőkket
i lletik. 6ondo lat ai, szövegel olapjón ko ltőnek,
leleményei nyomán f elf edezőnek, kísérletei
révén újítőnak, elért eredményeit értékelve
pedig var ázslónok tartjók,

Műtermében, kióllításoin főként oktok, tor-
zók, különös tárgylenyomatok, emberpórok,
portrék, ifjok és vének lóthotók. Drómoi
erőt, szenvedést és fójdolmot. tiltokozóst
és elfogadóst kifejező Krisztusok, szentek,
nimfák és ifjú istenek, trónoló vogy csinto-
lonkodó bikafejű Minotouruszok, sirotók és
s zer elmespóro k, bolloddk olokjoi, történelmi
évfordulókot idéző tervek testesítik me9 o
birtokolt anyag és fechniko törvényeit.

Mőr idézett barótjo, az értetlenkedőkkel
perlekedve írto: Néhányon keveslik, tobb_
ször mondtók soknok e hazóbon, de
Schrommel Tmre elég Európónok. Remélem,
Répceloknok isl Kióllítósóí obbon o hitben
nyitom meg, hogy művei o körülményekhez
igozodvo itt is megrendírő és gondolotokot
ébresztő élmény részeseivé ovotnok bennün-
ket. Köszőnet érte,

Solomon Nóndor művész ettörténész.
ny.képtőr igazgató

L

Nyt()mrÉn
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Most zga7án he/lénualó
r/1€8li//a|ítás, bogy ma a
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öruende7beíünk.
S chrammel Imre műuei (és
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Már előjárőban
k ö s 7ö tt e t li n k e t fej e 3iu k ki

a műués7ilr ttemes
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schrammel lmre,
Kossuth és Munkácsv-

díjas keramikus művész
kiállításának megnyitója

(Répcelaki Fesztivál,
2006.06, 17)

Fotók: Hollósy Dávid
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A Pálla-fiúk az Egerben
tartott országos kérnia

Verseny SZÜnetében

Balogh Petra átveszi
a nemzetközi rajzpályázat

düát

Aprilisban a Szombathelyi
Képtárban volt a vasi művé-

szeti iskolák kiálI ítása

A megyei bajnok
horgászcsapat a szakkör

vezetőjével

1SXOLÁSÁINK KiEMELKEDŐ
Á 2005 -2006-os TANpvnp,N

\.E R S E N Y I] RE D N,{ E N Y E _

TANULMÁNYI VERSENYEK

ORSZÁGOS oÖNrŐsp JUTOTT tanulók
(és fetkészítőik):
Pálla Péter három versenyen került az első
tíz közé: töúénelem - 2. hely, (Keszei Sza-
bolcs); anyanyelv - 7. hely, (Szabadosné Mol-
nár Melirrda); kénria - 8. lrely; (Pap Györgyné
és Vargyai Cyőzóné).
Testvére, Pálla Tamás két döntőben szere-
pelt: kénria - 20. hely (Pap Györgyné), mate-
nratika - középnrezőny (Glóbitsné Balogh llo-
na)

MEGYEI HELYEZESEK:
1. helyezés: Pálla Péter - történelem, kénlia,
anyanyelv; Pálla Tamás - nratematika
2. helyezés: Pálla Péter - floldrajz, Pálla Ta-
más - kémia
3. helyezés: Pálla Tamás - foldrajz, ftztka;
Sulyok András - nratematika
4. helyezés: Pálla Tamás, Nagy Ákos - mate-
matika; Sütő Viktória - anyanyelv
5. helyezés: Pálla Péter, Sütő Viktória, Pálla
Tamás - n]atenlatika
ó. helyezés: Pálla Tamás - matematika; Né-
meth Bálint - 1tildrajz
Felkészítő pedagógusok: Glóbitsné Balogh
Ilona, Horváth Lajosné, Keszei Szabolcs,
Kovácsné Szilvágyi Erzsébet, Némethné Hor-
váth Krisztina, Nyeső László, Pap Györgyné,
Szabadosné Molnár Melinda, Szabó Róbert

művÉszErr - múvelrsÉor
VERSENYEK

PolgárvédeImi nemzetközi rajzpályázaton
díjazott lett: Balogh Petra (Molnárné Szábó
Ernesáina)

MEGYEI ZENEISKOLAI VERSENYEK:
Ezüst minősítés: Horváth Nóra - hegedű, Bo-
kányi Balázs - furulya, Kiss Andrea - furulya,
Simon Fanni - furulya, Pálla Tamás - klari-
nét

Bronz minősítés: Cseh Anasztázia - hegedű
Felkészítők: Csőszné Bolfert Enikő, Kérges
Albert, Dorryec László, Tanda Ibolya

Képzőműv észeti pályázatokon rlíjat nyert:

Máthé DanieIla, Varga Györgyi, Németh
Leila, Tóth Daniella. Felkészítők: Molnárné
Szabó Ernesztina, Varga Zoltánné

Országos nlese- és versíró pályázatokon díjakat
kapott: Szalai Csilla

Készíts el saját könyvedet! c. pályázaton díja-
Zott lett Ládi Eszter és Nagy Bianka munkája
(Mészáros lrnréné), Angol képregény készítő
verseny országos döntőjébe került Nagy Ákos
alkotása (Nagyné Herczeg Judit)

Megyei 3. hely a diákönkormányzati csapat-
versenyen. A csapattagok: Németh lr4elinda.
Kiss lngrid, Kocsis Cergő (Kovács Krisztina

SPORTSIKEREK

Dákolimpiai Országos döntőbe jutott: Bog-
dán Lajos - l00 m-es futás, ötpróba egyéni
összetett, Bókkon Bálint - rnagasugrás

MEGYEI VERSENYEK:
l. hely: Pálla Tamás - magasugrás, Simon
Szatlolcs - súlylökés, Bogdán Lajos - l00 m-
es futás, ötpróba egyéni összetett, Bókkon Bá-
lint - magasugrás
2. helv: Heczler Lilla - magasugrás, Németh
Márió -2000 m-es futás-, Németh Ervin
1500 m-es és 3000 m-es futás
3. hely: Varga Szalrolcs ,{Om-es futás, Pálla
Tamás - távolugrás, 2000 rrr-es futás, Biczó
Kata - 1000 m-es futás, Németh Ervin - l0O
m-es futás, Leány labdarúgócsapat: Bara-
nyai Dóra, Biczó Kata, Böcskör Szabina,
Ilorváth Bianka, Kulcsár Klaudia,
Koronczai Cintia, Kercza Ottília, Heczler
Lilla, Horváth Adrienn, Oláh Tímea, Sere-
gély lldikó
4. helv: Pörneczi Máté 3000 m-es futás, öt-
próba csapat: Bogdán Lajos, Bókkon Bálint,
Németh Ervin, Ments Barnabás, Pinezits
László, Szalay András
6. hely: Seregély Krisztián, Dombi Péter -
l000 m-es futás
Az atlétikai és a leány labdarúgócsapat
edzője: Biczó GyuIa

H}P,GÁszvErÉlreoór
Országos horgászverseny döntőjébe jutott:
kádi szabolcs

MEcyEt vf,RsENyEK:
Vasi Vízeken iskolák közti csapatverseny:
1. hely: A csapat tagjai: Koroncai Cintia
(egyéniben 6. hely), Szabó Lilla, Németh Zol-
tán, Kádi Szabolcs (egyéniben 2. hely),
pinezits László
felnőtt egyéni verseny: Koroncai Cintia 2.,
Szabó Lilla 3. hely
ifjúsági verseny] egyéni l. hely: Pinezits
László, csapatverseny 2. hely Pinezits Lász-
ló - Szabó Arlrián Felkészítő: Bakk Jenő

OR SZ ÁGO S LEV ELÉZÓ VERSENY
5. hely: Szalai Csilla - magyar nyelvtan
6. hely: Szegedi Benjamin - zeneí verseny a
Bartók em lékév tiszteletére
arany minősítés: Berta Evelin, Dan Ádám,
Forintos Fanni, Varga Virág - matematiká-
ból
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NaGY SIKER VOLT

A Móra Ferenc Általános Iskola nvolcadi-
kos diákjaira rninden évben rragy kihívás
v,ár. Az ő feladatuk az, hog;, az Egészséges
Gyerrnekeirrkért Alapítvárr1, javára n-,.g.én-
dezett Alapítványi Esten vidám, szórakozta-
tó nrűsorral köszönjék lneg az adornányokat.
Ebben az évben nekünk kellett összeállítani
egy színvonalas rrrűsoű.

Osáályfőnökeink már szepternber-től kezdve
buzdítottak rninket arra, hogy gondolkod-
junk, mit szeretnénk csinálni, keressünk ide
illő jeleneteket, De mi nem fogadtuk meg a
tanácsaikat Még nem voltunk ilyen helyzet-
ben, nem tudtuk, mi vár ránk, ezért úgy hit-
rük, ráérünk, és egyre csak halogattuk a ké-
szülődést. Harnarosan aztán azon kaptuk
magunkat, hogy már csak egy hónapunk
van,

\ekiláttunk a munkának. Osztályonként is
készültünk, de sok olyan műsorsiam is volt,
amelyben az egész évfolyam összefogott.
Készültünk táncokkal, jelenetekkeI, az isko-
ia életéről szóló vidám karikatúrával. foci-
oaródiával, zenés-hangszeres szálrrokkal.
Kezdetben külön-külön próbáltunk, Ez ne-
héz, küzdelmes időszak volt, rengeteg ve-
szekedéssel, sírással, de azéft sokszorJókat
:eszélgettünk és nevett{,ink is. Problémát
;kozott a bejárás is: Nagygeresd, NicIt,
\'ámoscsalád...Mindenhova más-rlás idő-
:en indult a busz. De minden nehézsés elle-
:ere végül rnégis összeállt a rnűsor.

i,;ött a várva várt nap. Nagy volí az izga-
lrm. rnég tanáraink, Erni néni, Erzsi néniés
Robi bácsi is izgultak, hogy rninden jól sike-
rJ.ijön. Rengeteg szülő, tanár és diák volt
rank kíváncsi. Amikor meglártuk, hogy zsú-
:rlásig nregtelt a terem, azt hittük, ti ,.,-,,,
n:rünk menni a színpadra. Pontban hat óra-
kcr megkezdődött az előadás. E,lőször
§g\ üttesen elénekeltúk a MúInak a gyer-
nrekévek című dalt, majd egy táncos szánr

következett. Az első tapsok lassacskán ol-
dották bennLink a fesztiltséget. Vidáman lép-
tünk a színpadra, nli Iriagunk is élveztük az
előadást, és örultünk egymás sikereirrek. A
ntűsor első rész A fal című nagyszabású je-
lenettel éft véget, rnelyet egy évfolyanrtár-
sunk édesapja, Tamás Tibi bácsi állított ösz-
sze és tanított meg nekünk. Vastaps volt a
szereplők j utalma.

F.zután az árverés következett, mely nern-
csak sikeres volt, de igazán jó hangulatú is
Kocsis Gergőnek, az árverés vezetőjének
köszönhetően.

Műsorunk második része talán még sikere-
sebb volt, mint az első. Az est fénypontja a
Michael Flatley cínrű táncos darab volt.
Utólag rrrindenki sajnálta, aki kimaradt belő-
le, Az utolsó szárri után boldogan mentünk
vissza a színpadra rrleghajolni. A közönség-
nek nagyon tetszelt a tnűsorunk, és egytitt
örültek velünk, lrogv rrlinden jól sikerült.
Büszkék voltunk nlagunkra: Igen! Megcsi-
náltuk!

Még a következő napokban is rengeteg di-
cséretet kaptunk. Az alsóbb évfolyamosok
aa mondták, nagyon magasra tettük nekik a
mércét.

ft

Az összegyűlt pénzből új padokat, spoftsze-
reket, játékokat vásárolnak az itt maradó
gyerekek részére, akik majd biztosan nagy
örömmel veszik birtokba ezeket, és talán
eszükbe jut ez a nyolcadik évfolyam, a
2006-os Alapítván1 i Est.

Nekünk életre szóló élmény volt. S ahogy
rnegízlelttik a sikert, egy csapásra elfelejtet-
tük az összes nehézsóget, íáradságot, s ha
tehetnénk, újra megcsinálnárrk.

Dulicz Alexandra 8.c
Kovács Eszter 8.c
Lukács Szandra 8.c
Tóth Daniella 8,c

Fotók: Hollósy Dávid
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A KULLANCS

A vírusos agyvelőgyulladás (kullancsence-
phalitis) védőoltással megelőzhető, a többi
betegség pedig antibiotikummal gyógyítha-
tó Tehát nem állunk tehetetlenül a betegsé_
gekkel szemben: többségúket eredménye-
sen lehet kezelni, amelyiknél pedig nincs
speciíikus kezelési lehetőség, azzal szem-
ben hatásos védőoltással rendelkezünk.

A kullancsok által terjesztett fertőző beteg-
ségek többsége a csípés után 3-30 nap kö-
zött jelentkezik. Mit kell figyelni? Mi a teen-
dő?

Elóször is, ha lehet, védekezzünk a kul-
lancscsípés ellen. Ez a legjobb megelőzés.
A megfelelő öltözék (pl. nadrágszárra felhú-
zott zokni, nadrágba betűrt ing), a kullan-
csot távol tartó riasztó kenőcsök krémek 3-4
óráig hatásosak, utána ismételni kell hasz-
nálatukat. Tévhit, hogy a polybé tabletta ri-
asztja a kullancsokat, ezzel szemben bizto-
san kel|emetlen vizelet- és testszagot okoz.

Ha nem sikerült megelőzni.a csípést, mie-
lőbb el kell távolítani a kullancsot. Minél to-
vább tartózkodik a kullancs a bőrben, annál
nagyobb a fertózés esélye. A napi
"kullancs-vizit" célszerű minden kirándulás,
kertészkedés, erdei-mezei munka után. A
gyermekek íehér bőrén a szülő könnyen
észreveszi a kifejlett kullancsot. A ku|lancs-
lárva észrevételéhez azonban nagyon jó
szem kell. Egy alkalommal csecsemő ta-
nácsadáson egy anya mutatta a 8 hónapos
csecsemője nyakát, hogy ott lát "valamit''.
Az alig ,l milliméteres "valami" a mikroszkóp
a|att vizsgálva kullancslárvának bizonyult.

A kullancs e|távolítása nem orvosi telaO)t.
Egy egyszerű csipesszel mindenki elvé-
gezheti. A gyakorlott vadászok, erdőn dol-
gozók között akad, aki a kés hegyével is ki
tudja emelni a bőrbe fúródott kullancsot. Ha
eltávolításkor a kul|ancs feje bennszakad,
akkor sincs baj. Ket hét alatt idegentestként
(mint egy szálka) kilökődik Ellenben, ha
megpróbáljuk tűvel vagy egyéb eszközökkel
kiszedegetni a fej darabkáit, menthetetlenül
befertózzük a csípés he|yét, aminek bór-
gyulladás, esetleg orbánc lesz a következ-
ménye.

Jegyezzük fel a kullancscsípés és az eltá-
volítás idejét (erre a későbbiekben szükség
lehet). A kullancsbetegségek többsége két
héten belül jelentkez!k, A legfontosabb tü-
netek: láz, fejfá.lás, bőrpír, nyirokmirigy-
duzzanat.

Mi |átható a kullancscsípés helyén?

békés, reakciómentes. Máskor, fóleg, ha a
kullancs hosszabb ideig volt a bórben, len-
csényi halványpiros göb látható A kullancs
nyálára érzékeny személyekben 2-3 cm-es
élénkpiros viszkető folt jelentkezik, amely a
következő 2-3 nap aiatt magától elhal-
ványodik. Ettől sokat megijednek, pedig ez
nem Lyme-kór. Azonban a csípés után leg-
alább 3 nappal, esetleg hetekkel kesőbb
kezdődő, fokozatosan növekvő, vándorló
bórpír a Lyme-kór korai tünete, amely keze-
lést igényel.

Milyen jelentősége van a láznak?

A kullancsok által teílesztett fertőző beteg-
ségek további íontos tünete lehet a láz, kü-
lönösen kullancsencephalitisben és tula-
remiában, de a ritkább kullancs terjesztette
betegségekben is. A Lyme-kórra viszont
nem jellemző a láz.

Milyen betegségekre utal a nyirokmirigy-
duzzanat?

A nyirokmirigy-duzzanat a kullancscsípés-
hez legközelebb esó régióban tularemiában
(nyúlpestis), bartonellosisban és TlBOLA -
fer-tőzésben fordul elő, Fontos azonban
tudni, hogy a nyirokmirigy-duzzanat számos
más fertőző és nem ferlőző betegség kísérő
tünete lehet, ezér1, az orvosi vizsgálat elen-
gedhetetlen.

Ízületi és más mozgásszervi panaszok

Heveny lázas betegség kezdetén nem ritka
a vegtagfájdalom (pl. influenza, egyéb légúti
fertőzések), amely azonban a láztalanodás-
sal egyidejűleg íokozatosan elmúlik A
kullancsencephalitis kezdetén is _jelentkez-
het végtagfájdalom. A Lyme- kór késői tü-
netei között előfordulhat egy-egy nagyízület
fájdalmas duzzanaIa. A szimmetrikus (ketol-
dali) ízületi fájdalom azonban nem jellemző
a Lyme-kórra.

A kullacsok terjesztette betegségek lappan-
gási ideje 3 nap és egy hónap között van.
Egy hónapnál hosszabb lappangási ideje
csak a késói Lyme-kórnak van. Ennek felis-
meréséhez infektológus szakorvos segítsé-
gét célszerű igenybe venni,

Az ország erdeiben és bokros-csalitos tála-
in, főleg a Nyugat-Dunántúlon, igen elterjed-
lek a kullancsok. A legtöbb megbetegedést
Zala,Somogy, Vas, Győr-Moson-Sopron
megyéből jelentik. Kullancscsípés azonban
a kiskertben és városi (fóvárosi) parkban is
szerezhetó !

Védőoltás vírusos agyvelőgyulladás ellenAz eltávolított kullancs helye lehet teljesen



il é pcc laki FIírnron<Ió

Á kullancsencephalitis súlyos idegrendszerj
1únetekkel, nem ritkán iromnenüa.s"J-ás
<ellemetlen maradványtünetekkel járó OL-:egseg Minden korosztályt érinthet, Oe ráósúlyosabban a felnőtt ré.riur, O"tág"dnÉ
meg A megfigyelések szerint a gyeimet<et
cetegsege enyhébben zajlik.
- kullancsencephalitis ellóni védőoltás 1ó 15éve hozzaferheíő a hazal gyógyszer-
árakban, Az oltási sorozat hároű Jd'agból
; i, az első oltás után 1, majd l2 hOnap Áui-,a ezután pedig háromévenként egy úlraol
,as szLlkséges.

- gyorsított immunizálás azok számára 1a-
. asolt, ahol nincs idő az egy hónáp, ,'árására Ebben az esetben u.-Ót.o otta,,rn 

,1 hettel kapják a másodikat,
:bb két het múlva a harmadikat. mald 12,,nap múlva a negyediket. Ettől

. :zdve szrntén háromévenként ajánlatos az
=llékeztetó oltás.
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25-26.
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] A Sórvór és Kistérsége
Többcélú Kistérségi

Tórsulós icrnuóri ülésén
clöntött crrról, hogy

f elod qtcJ it
mozgókönyvióri

felodoiok ellótósóvol
bővíti. A ionuóri hotó-

rozot értelmében
intézményünk könyv-

tőrq 4 teiepülés
(Csónig, Nick,

Urcliúif o lu,

Vómoscsolódl
tekintetében

mozgókönyvtóri
felodotokot is ellól.

Pályázaton
900.0O0 Ft vissza

nem térítendő
támogatást nyert a

Művelődési otthon és
Könyvtár

,,A kistelepülési
szolgáltatóhelyek

szakmai munkáinak
elvégzésére'' a

Nemzeti kulturális
Alapprogramtól.

könyvtári i

szolgáltatóhelyek
] dokumentumainak

retrospektív és
folyamatos szám ító9epes
i feldolgozása incjul.
l

Felnőttek és gyermekek számára külon ol-
tóanyag van forgalomban, Az oltási reakció
enyhe, az első oltás napján magától múlá
hóemelkedes és fejfájás jelentkez'net a toO-
bi oltásnál még ennyi reakció sincs Rz ol-
tás helye 2-3 napig érzekeny, Szabálysze
rűen oltott felnőtt esetében gyakorlátilag
nem fordu] elő kullancsencephalriis

A kullancsok hozzátar1,oznak a környeze-
tünkhöz, kirrtásukra tett minden tióertet
sokkal nagyobb környezeti kárral 1arna mini
megtanttll a védekezes. amellyel az a]la-
luk terlesztett betegsegek elkerül'hetők

Forrás,
Dr Schneider Ferenc, rnfektológus, osztály-
vezető főorvos, Vas Megyei Márkusovsz(y
kórház, Szombathely

,l eltllitIt iclőszak ktilönböző főleg gaz-
,:iigi Ileltézségei következtébetl u Ét.-

, 
jsekert törlénő kiszálIásos ti.időszíi-

:.:k akadozva, több hónapos, sokszor
:s késésekkel történnek rneg. EzzeI
:]]lbell a klilc;nboző
_..,illegbetegedések kLiIönösképp a t|i-

.l li c_9y,re fbkozódó gyakoriságga l .| e-
, -.re zlle k, A Sárvári Tridőszíirő ÁlIá-

,_, Sát.r,ár, Rákóczi u. 21. sz. viszont
, rtllatosan szűri a lakosságot és fo-

_ ,_. a Sárvár körzetéheztartoző telepü-
: , : _, ] lakosokat, akik igényl ik a szűrést.

, .ntlelés időpontja :,,rötől - péntekig 7 - 15 őráig.

llódások e lkerülése végett kérji.ik,
-, Répceiak lakosai a következő év-
, ,:rllok szerint jelentkezzerrek. Min-

: -ríelőtt azokat a 40 évnél idősebb
.- .:kat és nőket várjuk vizsgálatra,

,, erős dolrányosok és ctaganatos
: : :etegedés fordu lt eIő családjukban.
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Ezen összegből a 2003-
2004,-től könyvbesze rzés i

társulás keretében l 
]

könyvtárunkhoz ta rtozó
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asz,aló

szárított gyümölcs

szárított zöldség

AszALJlJNK zóLDsÉcET,
GYUN,{oLCs Ör!
A házi tartósítás legősibb mód.ja a szárí-
tás. aszalás. A l'agyasztószekrény térhódí-
tása óta azonban szinte tcljesen eIle lejtő-
dött cz zr módszer. pedig igen értékes élcl-
tniszer készíthetii ill,rllódorr. A 9:*Li-
möicsaszalván_v egószségcs édességpótIó l

Az aszalás lénl,ege. lrogy iassLi szárrítással
a gyLirnölcs vag,v zöldség nedvességtartai-
ma csökken (kb. l8-22 oÁ-ra), arni már
nern elegendő a romlást okozó mikroorga-
nizrnr_rsok további életéhez, szaporodásá-
hoz" Nálunk a szilla és az allrra aszalása
vált hagyornányossá, de rendkíl,Lili tlnorn-
ság készíthető nlegg1,,ből, szőlőből, körté-
ből, banánból vagy kajszibói. A zöldség-
félék közül a levcsbe való g1,,ökórzöldsé-
geket, a gombát ós a fúiszernövórlyeket
szokták szárítani.

Egy kis kultúrtörténet

telt levegő a tálcák kózötti réseken át tá-
vozik a szerkezetból . Az aszalási iclő és
hőmérsékleti íbkozat előre beáIlítható. A
gyLirnölcsök általában a legInagasabb ío-
kozaton, 60 oC-on aszalhatók, a zöJctség-
íélék ós az érzékenyebb gyürnöicsök. pél-
dáLrl a sárgabarack. az ananász, az ősziba-
rack - amelyek magas cukortartaltnLrknál
fogva könnyen megbarnlrlnak - a középső
lokozaton, 40 oC-on száríthatók. A legala-
csonyabb hőmérsék|eten, 20 oC-on szárí-
tandó a paprika, a gomba valamint azilló-
o l a.j {arlal rnu któ l érté kes fűsze rnör,é n l,e l<

A gy|imölcsök közüI az altna, a ribiszke, a
málna és aszamóca aszalása géppel 4-6. a
banáné 5-B, a többi gyürnölcsé 8-12 óra
hosszáig tart az ernlített hőmérsék]eteken.
A zöidségfelék köziil 2-3 óra alatt szárít-
ható meg a petrezselyem, a leveszöldsé-
gek és a íűszernövények. 3-5 óra alalt ké-
szül el aszárítoít karalábé, káposzta, vala-
mint a hagyma. 4-6 őrát vesz igénybe a
bab, a brokkoli, a karfiol, a paprika, a
spárga, a tökfélék és a gonba szárítása. A
leghosszabb idő alatt, 8-10 óra rnútlva lesz
kész szárítmány a paradicsonrbó1.

Szellős helyen tároljuIr
Az aszalványok és szárítmányok élvezeti
értéktiket csak akkor őrzik meg hosszír
ideig, ha helyesen tároljuk őket. A nreleg
levegőtől felhevürlt készítrnényeket leItét-
ienül le kell lrűteni, csak lridegerl szabad
csomagolni. A tárolásra a legjobb az ala-
posan megtisztított és kiszárított üveg-
edény. Alkalrnas a befőzéseknél használt
csavaros dunsztosüveg is. Nejlonzacskó-
ban csak akkor tárolható a szárítmány, ha
azt 2-3 nap alatt elfogyasztjuk, vagy lra
vákuumos fóliahegesztővel zárjLrk le. Tá-
rolhatók az aszalványok száraz levegős
kamrákban, textil- (tüll-) zsákokban is.
Ilyenkor leginkább a molyoktól kell véde-
ní az ételt. A lehetó legrosszabb tárolási
hely a hűtős2ekrény, ahol az alacsony
nedvességtartalmú szárítmány pillanatok
alatt nedvességet vesz fel, és megrothad.
Az egészséges termésekből készült, he-
lyesen tárolt szárítrány, íz- és áIlaglom-
lás nélktil körülbelül 4-5 hónapig tarlható
el.

Pap Edinr

Kezdetben a szabad ég alatt, fiizi-avesszó-
ből font szárítókon vaey rostákon aszaltak
az etnberek, főleg a naposabb, kevésbé
csapadékos országrészekben. A tnestersé-
ges szárítás legősibb módja a ketnencében
való aszalás. Manapság a nagylizernekben
több tíz kilogramrn zöldséget és gylirlöl-
csöt is befogadó szalagos vagv tálcás szá-
rítókban végzik ezt a rniiveletet. A házi
aszalásra is létezik na már háztartási gép,
ani a háztartási s|itőben, f[itőteste rr törté-
nő szárításl.oz kópest sokkal korszer[ibb,
kényelrnesebb és éIvezetesebb l,égered-
ményt ad.

korszerű módszerreI
Az elektromos háztaríási aszalógép egy-
más fölé helyezett, középen iyr_rkas. kör
alakúr tálcákból áll, anelyekre körülbelül
50-60 dekagramm fl,iss, kimagozott és fel-
szeletelt gyürnölcsöt, illetve j0-40 deka-
gramm, l-rasonló nódon előkészített zöld-
séget lehet egy rétegben, szorosan egyrnás
mellé elhelyezni, Működés közben a fe-
lülről beszívoft levegő az egymásra helye-
zeíítálcák közepén kialakított alagúrton át,
egy hőérzékelőn keresztül árarnlik az
aszalógép ki.ilönböző erneleteir.e. A
hőérzékelő azonnal felmelegszik, ezáltal a
levegő elveszíti páratarlalmát, így képes
arra, hogy a zöldségből és gytimölcsből
elvezesse a nedvességet. A nedvességgel
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\,fúL,fL] NKgór 40.
..Szentnláloni Racló Kálmán nlegtórt óseihez."
Ezzel a tlondattal kezdódik a Győri Hírlap
i899. július 7-i számának vezércikke, amelyból
lncgisrnerhetjiik Itadó Kálmán életének utolsó
llap.iait.
]irnir,rs 23-án Lltazott el 1}udapestriil Karlsbadba.
.lhtlva inltnár ijtödik évc .jiirl veszéll,es nrájba;át
.,cze l1ctni. rlle llet korrlárll,biztosi nlunkássága
,,latt ka1lot1, Karlsbarli tarlózkoclása második
,.rpjilIl a lürdó orvosa iudtiira adta. hog1, szív-
_.ljban szellyccl" ós a kúr,a abbahagyásátjavasol-
:.r. A tanácsot rllegl'ogadva elhalározta. hogy.jú-
,.Lls else.ler;l otthegvja Karlsbaclot. és Bócsbc hí-
, rtla dr, Stlr,bungcr llerrlán siirr,,ári .járásorvost.
, lnt,k ilrr osi tanicsai1 I<tlrábban sokszot, igén;,,bc
..ite, ,\ rlap lillrartlzitl izgatottsága és iclegessége
l jvttltl-1illlr ást llőtt, Délutánra állirpota roha-

:::osittl ltlsszlibbl ll lbrclu]t. ez,ért tál,iratokat kcz-
_:-:tl írIri_ értesitic csaIád.ját. és nlásokat. hogv
.,sszttl érzl rlla,qát ós rö_gtöll 1á\"ozIk a íiirdó-
.ci1 ről. I:ze kct a tár,it,eltokat a nelle 1te lcl,ó ]ós-
-..l hrtszlir horc,ita a tát,író hiratalba. Időközben
.;ilá_q 1. ChtlrIn és Heitav képvisclők látogatták
::cg. akikllck szlrltén lre_jelentette e]távozását,
ítopatói 1ár,oztával az ablakon át negpillantot-

,., ilorsotlvt. I-a.jos fiánirk nlasántitkiil-át, akit lel-
i\Ott ll1agiihoz. nrcgkérr,ón. ho91, nóhány ú.jabb
.,lrratot ir,lon Ine_u. ez utiitl egv vízbe tnártott
, liilkóz(it tctt a sz,ívére. és íéi-alá sétáIva a szo-
..ailIl. arrti] 1lanaszkodott. hogv roppant szívdo-

- lása rail, ;\z iclőkijzben r,isszatért ]ruszárt az
- osór,l kir]dte, Összerog),g1t. rjc Borsody scgít-

::clr,el llltig az ágvhoz yonszolta tllagát. rliI<öz_
_ -] azt nlOna]ta, na_syon rossztt] r,aQYok, Rögtön
.lllr ír.jabb roharl keletkezelt. ós az orvosságát
j:,,., 1:,/.k l o]tak r_rtolsó szar aj. sze nrét lehun1,-
l. iSelldese1l. haláltusa nélkill öraikre elszende-

,,]il Kájttlárl at]éta-ter]Iclc ledőlt. és cló]tóbcrl
. 

> t t l.trzltl. ]icI,e,sztii ] h Úzta sil j at 1erveit. csalácl i a

\xy,\K Y\rl

számítását. tlclll7-cte renlénl,ei t. B olsociy zrzonIl al
értesítette Szilágyi és Chorin képvisclókct. akik
megtették a szükséges intézkedéseket. ós érlesí-
tették a csalácltagokat, lrogadták az iclőközben
útrakelt. és rnegérkezet1 íélcsóget ós fiilt is. akik-
kel közö]ték a szörnl,ű hírt. hogl, liadti Kálrniin
.július elsején. l6,]0 ór,akor eihtltlvt,
A holttcstcl htlzrj t,e ndes sze nlé]r r orlat ,1-én ked_
den érkezett a CYSEV soprorli pálr ahi'rzába.
ahol a rasirl tisztl ise]ői kara r,árta, l\ nc_eérkc-
zés utárl nt,olllbatl iittelték a koporsó1 a külön
Vonalril. iIl]]t,l\ l \.l),/disz|.t r,,lL ;iltiizt.,tr e , Ál-
tették a szltIrltalan. szebbnél szebll kosztlrirt is. r\
tisztviscliik kijrlnt,cs szcrllIl,tc]. rlúllllill br.rcsitzlak
elrrökük htll1tcstétiil. Illa.jc,l a r oIli]1 lassitll. ii]lnc-
pélyescn nlcgrrlilLrlt Répcclak 1ilé
Radó Kiilnlárl ha]ála nólr rószr tlle1 kc]let1 nlin-
deniitt, A ktlt,rrliinr,.jcgl,zi!killlr \l]en adoi1 enllek
kiüezést. Szé1l Ká]rnárl nlinls;utcrcln(lk pedig
lrosszabb tár,iiatbatl 1i,icztc ki t-tiszréii,l a csa]ácl
előtt, vils rárnlcQre rlaev halottiárlak tcnletésc

.július 6-árl dt(lrrttin .1 órakor l:,, ci anpó]ikus hit-
valIás szertartiisil szcrirlt taiítént ir csa]ác]j sírbo]t-
ban. ler.letéséll tlag)()n sokzttl I-észt vettek. kép-
viseIő társai. tllLttlliirttil-sili. a 1)trrll'lnlilli L.gl,ház,
kerüjel sz,ánlos grülckczeléllck képvisclói. és
rlég sokan lllások, L]arátaj kajztl] \,1ikszáth Kál-
rnán. l.ukács L}élr. Szirr1 el \4e lse ]'ál. Pursiv
Sándor.jeJcntek lncg a 1emLrtósen,

A.korabeli sajt(l íg1, értékelte mtrnkásságát:
..Eles esz,e. eriis tciletsógc. a közcclok leike_s szc-
retete. roppant szilrgaJnla. Illutlltiis r,ágla áldást
hoztak nlindc;l r ii]]aIat/rrlr. jnléztllénr éI,c. lt-toz-
galornra. anlinek élóre álll,"
'l'eIepüiésLirrk is ]lilg\,()]l sr,rklrt köszörlhet I{adrj

Kálnránrlak. jlisz llz ii lnLrrll:lissiica a]atl indrIlt
1! jlildésrrel.,

LJI.z, ].lr,.
heIrlörtctnt]:z

I:onás: Dr ]o1ll l_asz_lr, tllitzeL]i!rlL. rlkLt a Krsallblclbell. lt

(}tiitt llitla1l lEi)9 1lrilLL: J 5 6 i/ll]llij]
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Könyvsikerlista a

városi könyvtárban

l. Brown: Da Vinci- kcjd
2. Brown: Angyalok és

démonok
3. Albert Györgyi:

Miér-t pont én?
4. Lewis: Narnia króni

kái
5. Wass Albert: Kard és

kasza
6. Brezina: ldőkapu
J . Brezína: Órület. szlár-

lettem !

8. Márai: A gyertr,ák
csonkig égnek

9, Gordon: A doktornij
10. Wood: Az áldást ho-

zó kő

nÍnoN

sZüLETÉS
Al\ikrCk örüIünk

TUiok Klára
-3:di Marianna éS TUIok IStVán

Jánya

Király Krisztián
:^ Annamár a és KiráJy János

krisztián fia

Nómeth Máté
, cí L l\ ja cs \érr eth Ard.ás

ía

rffil EsKüvó
uwal
§-í4 -'|--,:,||,iJ,-:"

Ma,ocz Món r.a

és
Marsits péter

Németh Ha.lnaIka

és
Mo]nár Gábor

Kiss.]udit
és

Baranyal Krisztián

§ x
HALÁLoáS

Ai tló] cúCSU/t]nk

Csorba Pá]

Emmer Gábor
kovács krisztlna

1,1agy La;osné
Szarka Lajos

Takáts La]oSné



F,

nÉpcrux vÁRos
óNKoRÁü{NrzATÁNÁK lAPJA
MEG]ELENlK NEGYEDÉvE$rE

Főszerkesztó : KeGkés Péter
Felelós kiadó : Bokányi Kálmánné jegyzó
szerkesztóség címe :

Városi Kön}ttár

Répcelak, Bartók B. u. 55,
tel,:95/588,001
szerkesztette.: Csuka Éva

Készült a Művelódési Otthon CANoN NP
6030 típ, íénymásOlóján 1050 példányban
sokszorosításéft felel: szórádi Enikó

RÉp ctr LAKI S tr sp o RTHínn t

Véget értek a bajnoki kiizdelrlek mirrcl-
h.áronl szakosztályunk csapatainál.
Orönl számttnkra, lrogy a korábbi évek-
Itez hasonlóan ezúttal is jó eredné-
rryekről szánrollratok be városutrk
spotlszerető lakói nak.

Tekeszakosztályunk
az NB l-es bajnokság!1-\
írlabb bravúrral szolgált. -a\J'
Nagyszeríi,.r;"rr,".e"irli ? ft

,tr

nagy meglepetésre ezüstérnret szerzett,
és ezzel megyénk tekesporljának is él-
lovasává vált.
Ugyancsak figyelemre méItó i!úsági
csapatunk szereplése, amely nagyon
szépen fejlődik, és az eredmérryeik az
utánpótlást rövid távon is biztosíthat-
ják
A szakosztály sikerének egyik titka a
nagyszerű baráíi, sporltársi szellem,
amely tetten érhető abban is, hogy e si-
ker után a csapat zömét és az edzőt na-
gyon komoly ajánlatokkal bombázták
más csapatokrrál, de ők egységeserr a
nlaradás me l le11 dörrtöttek.
Szép volt fiúkl

Eredn-rén_yek

Felrrőttek:
2. Répcelak
12 gy. 1 d. 5v. 88-56 25 pont
Ifiúsági:
6. RépceIak
9 gy. 0 d. 9 v. 35-31 18 pont

KéziIa bda-szakosztályunk
ezúttal is érrnekkel örven-
deztette meg egyesüIetünk
tagságát és lelkes szurkolói-
kat.

Női csapatunk a Győr megyei II. o. baj-
nokságban az alapszakaszban csoport-
jában első lert, majd a két csoport éllo-
vasainak rájátszásában az ezüstérmet
szerezte meg,
Helytállásuk dícséretes, főként fontos
az a tény, liogy míiködésük példaként
lehet városr_rnk lrölgyei előtt a spofiot
illetően.

fi

Férfi csapatunk a Győr rlegyei ba_jnok-
ságban megisrnételte előző évi teljesít-
ményét, és a dobogó Inásodik fokára
léphettek. Az ezűstérern értékét rröveli.
hogy a rnúlt évinól crősebb bajnoki me-
zőnyben született a siker.

Eredmén_v

2. Répcelak
l4 gy. 0 d. 4 v. 456-]6 28 porrt

Labdarúgó-szakosztáIyu n k
teljesítette azt a céltkitűzést,
amit az egyesiilet vezetése a Ie-
lretőségeiriket, a játékosállo-
mányt fi gyelembe véve meghatározott.
NB III-as csapatunk alapos fiatalításorl
átesve végig az éIn-rezőny tapiia volt. A
csoportban a legkevesebb vereséget, cie
legtöbb dörrtetlent könyvelhetett el, va-
lamint a rnásodik legtöbb góIt rúgó
együttes volt.
Házi gőlkirály Rorri letí 12 góllal, és ez
a csapat góllövőlistáj án a 6. helyet jelerr-
tette.

Sportszer[iségi versenyberr felnőtt csapa-
tunk a 4., i|úsági csapatuttk az 5. helyet
foglalta el.
I|úsági csapatunk keller-r-res n,reglepetést
szerzett kitű nő szerep léséve l.
Jónéhány telretséges fiatal rnutatta meg
magát az év során.
Figyelemre méltó Nérneth Gábor 25 gól-
ja, amely a csopoft góllövőlistáj án a 2.
helyet jelentette és Bödecs Balázs 6. lre-
lye 15 góljával
Serdülőink a Vas megyei bajnokság sár-
vári csoportjában lroltversenyben az I-3
helyen végeztek.

Eredmén},ek
Felnőttek:
6. Répcelak '
12 gy. 13 d. 5 v. 55-32 49 pont
Ifi
5. Répcelak
18 gy. 6 d. 6 v. 112-52 960 pont

szarka sándor
SE Ligyvezető elnök


