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A MUNKAHELyTERtr,MTÉS Rőr,

Egy különös gondolat
A 2002-es önkormányzati választások
elótt a meglei lap, más megzei lapok,
országos sajtó is sok polgármester-
jelöltet kérdezett meg elképzeléseiről,
terveiról.
Szinte nem volt olyan polgármester,
polgármester-jelölt, aki ne ígért volna
új munkaheiyeket. A régi, tapasztalt
elöljarók óvatosabban, az új jeiöltek
már sokkal határozottabban. iry per-
sze lehetetlen összeszámolni, de ha
valaki vette volna az időt és fáradtsá-
got, összegezve az ígéreteket, az a]<-
kori 3 millió 85O ezer meglevó mun-
kahely mellé másfél millió piusz még
krjött voina, trnnyi munkaválla]ó Ma-
5rarországon nincs, teljesítés esetén
jöhettek volna a keleti, nyugati, de
még ázsiai munkások is.
Az ígéretek nyiivánvalóan nem telje-
sültek, nem teljesülhettek, a külföldi-
eknek nem kellett jönniük.
A Munkaü5ri Minisztérium szerint
mintegr 50-60 ezren dolgoznak töb_
ben mint 2OO2 őszén, va5lis mint
e$u másfél száeeJdrJrral,

járnak dolgozni. Akár elégedettek is
lehetnénk, A másik oidalon azonban
vannak a ftgtelrneztetó számok. Több
mint 300-an eljárnak dolgozni váro-
sunkból, az elkövetkező őt évben 30o
fiatal lép be a munkaeró-piacra.
Mit tettünk, mit lehet tenni?
2002 őszén azt mondtam, ho5l Rép-
celakon legalább 2O0 új rnurrt 

"r,.lukeliene még. Nem ígértem. Azt igéi-
tem, ho5r mindent megteszünk, hory
ez megvalósuljon.
Va]óban mit tettünk? A munkahely-
teremtésse1 kapcsolatos feladaták
hosszú távú koncepciós döntéseket
igényelnek. Azon dolgozturlk, ho5u a
befektetőknek jó tehetóséget biztÁít-
sunk, és menedzseljük a várost.
Adópolitika: Repceiakon a válla]ko-
zőknak nincs kommunális adó és te-
lekadó. Epítményadó csak 5O0O mz
felett van. trz mindössze két váltalko-
zást érint.
Iparterület, hamarosan talán Ipari
park:
kialakítottunk a valla,lkozők részére
az iparterületen, a terúlet megvétele,
víz, vlllany, útépítés több 10 millióba
került. A következó lépés a tűzi-viz
vezeték, gáz es szennyvíz elkészítése.
Ez további 50 millió. Erre állami tá-
mogatást is igénybe kívánunk venni.
5ét lehetóség is lesz. A Nyugat-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nács napokban kiírásra kerüló pályá-
zata, illetve ha sikerül elnyeri az lpa-ri Park cimet, megpróbáiunk -BU

pénzt igénybe venni.
Befektetési prospektu s:
Tavaly júniusban elkészüit városunk
befektetési lehetóségeit bemutató há-
ro_m nyelvÚ, a mas/ar mellett _ angol,
német - prospektusa, amelyet t.Útv
e5l konfere ncia keretében mutattunk
be, min te g, 6 O potenciá'i:.|""j..|li.rÍ..

Néhány nary tudású, tapasztalt, fel-
készült polgármester székébe került,
hogl vetélytársa több munkahelyet
igért. A me$rét, országot járva az új
kollégákat néha megkérdezem errói
Munkahelyekben lényeges etórelépés
nincs. Va]asz mindig van. Van aki a
régi polgármestert hibáztatja (közel
két év 1Jtán ez már eléggé etikátlan),
néhányan a kormányt szapulják (ez
minden kormány aiatt ís/ volt) e5le-
sek a világgazdasági recessziót emle-
getik (ebben van igazság).

A répcelaki helyzet
Már sokszor leírtuk. Ná]unk több a
munkaheiy, mint a munkaváltaló.
E5r répcelaki munkavállalóra |,25
munkahely jut. Több mint 7OO-an be-



Fesztivál
lrészlea

Fesztivál, ó te hangos,
vidám Fesztivál

Köszöntelek szép sza-
vakkal, szeretettel!

Jó, hogy jöttél ifjúság,
múltunkat az emlékek-

kel
Hangos szóval most Te

vidd így tovább.
Engedd meg, hogy be-

Gyerekkortól, napjainkig
milyen is volt az akkori

ifjúság

Három éves városunk-
nak Te vagy most a

büszkesége
.. Fiatalos Fesztivál,
Ummögőnek tánceso-

portja
Csodálatos népitánccal
vonulnak is énekelve

legelől
szól a zene, van

kalinkó, jut belőle min-
denkinek

Szépülj, épülj, fejleszd
magad a jövőnek örö-

mére,
Boldog, vidám, hangos

Fesztivál.

Répcelak, 2004. június 4.

Boros Béláné
nyugdíjas
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A SIKERBEN SOK MUNKA VAN
Répcelak Város képviseló-testülete nevében kö-
szönetet mondok mindazoknak, akik résztvevó-
ként, vagy bárnrilyerr módon hozzájárultak a III.
Répcelaki Fesztivál sikeróhez.

Dr. Nérnetlr KáInrán
polgárnlester

GRATULÁLUNK
A III. Répce Expo Vásári Nagydíjat kapott a LISS
Patrongyártó Töltó és Forgalmazó Kft, valamint a
Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet. Répcelak
város küIöndíját kapta a PANNONTEJ RT, vala_
mint Lég településről érkezett Sárközi Dénes
agancsíaragó, és Torncala .lózsef díszkovács,

VASI GAZDASÁG ÍnÁsa
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lapja
a "Vasi Gazdaság" legutóbbi száma terjedelmes
írást közöl a Répce Expóról, valamint az utána ren-
dezett befektetési konferenciáról. Az újság ismer-
teti a megnyitón ethangzott köszöntőket, a vásári
díjazottakat. A cikk,,Városfe.ilesztési iránvok..
alcílnnrel loglalkozik Dr. Nénreth Kálrnán poigár-
mesternek a megnyitó után rendezett bef-ekteiési
koní'erencián elhangzott előadásával.

FOGADÓÓRA
Dr. Németh Kálnrán polgármester minden lrétftín
]_3-16 óra között fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatalban.

BpÍrrsI TöRMELEK
A csánigi önkonnányzattal történt megegyezés
alapján építési törmeléket Csánigon, a faiu uégen
lehet elhelyezni a tehenészeti telep felé vezetőit-
nál.

CSAK SZABÁLYOSAN
A Kossutlr utca végén, a temetói útnál a játszótér
még nem használlrató. A tervek elkészültek. de hi-
vatalos engedéIyt még nem kaptunk. mint kidertilt,
ehhez a város rendezési tervét is módosítani kell.
Ez folyamatban van, várlratóan az összel meglesz a
módosítás, és terveink szerint tavaszra elkészril.
Végleges átadásig a játszótér nem használható.

TISZTELET A HÓSÖKNEK
A Répcelaki Fesztivál keretén belül emlékeztünk
a világháborúkban meghalt répcelakiakra. Június
6-án az istentisztelet után került sor az ünnepség-
re. Verasztó János lelkész úr bevezetője után Vai-
ga Adél Reményik' Sándor Zászlószántelés círnű
versét mondta el, majd az L világháborús emlék-
táblánál az önkormányzat nevében Dr. Nénreth
Kálmán és Szalai Szabolcs, a II. világháborúsnál
Keszey Lajos ós Szabó Józsel képvisálók koszo-
rúrztak

ELÓNYBEN A HELYBELlEK
2005. január l-től az önkornrányzat és intéznrényei
szánrláit a Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
vezeti. Eddig ezt a tevékenységet az oTP sárvári
fiókja látta el. A képviseló-testület döntésénél 3

aIapvetó szempontot vett figyelembe:
. A takarékszövetkezet sok helyi dolgozót foglal-

koztat,
. az önkormányzatnakflzeti az ipanizési adót,. a városi egyesületeket és rendezvényeket rend-

szeresen támogatja.
A takarékszövetkezet hasonló kondíciókkal vállalta
a számlavezetést, nlint az OTP. A takarékszövetke-
zeínél az elmúlt időszakban végrehajtott technikai
fejlesztés is garancia arra, hogy az atÁtlas zökkenö-
mentes lesz.

xözösrru
Az idén a Gyárköz utca kerül felújításra. A PAN-
NONTEJ Rt-vel folytatott tárgyalások eredményre
y..1.tt9! így a sajtgyár a várható bekerüIési össieg
felével, 5 millió Ft-tal |tozzájárul azépítkezéshez.

lrnlrÓan AZ EGYIK r,ÓurcÁuoz
Hamarosan elkezdódik a járda korszerűsítés az
Arany János utcában, valamint új járda építés a ka-
tolikus templom előtt és az Imaház uicánáL Az
elóbbi kettónél nem beton, vagy aszfalt lesz. hanem
tetszetős. "SEMMELROCK.. járólap, ezzel is ki
akarjuk iejezni, hogy a város egyik lóendő központ-
.ja a terület. A nrunkálatok váriratóan ar-rgusztus vé-
gére fejezódnek be.

KEVESEBB LE1Z AZ ÁnauszÁvtla
Energiatakarékos égök felszerelésére, és lritnpates-
tek cseréjére kerül sor a Vörösmarty, Csanigi, Sze-
chenyi és Avar utcákban, és néhiirry, Un. itizben
Ezzel a LINDE lakótelep kivéte|ével mindenhol
energiatakarékos égők világítanut. a *orÜ"i i.;-
lesztés 5 rnillió Ft-ba kerüI, az évi megtakarítás
700.000,- Ft. A beruházási összeg 30 o/cá|pilyáza-
ti úton p,róbáljuk elnyerni a Nemzeti en.rgátitui
Program keretében.

.tó szón,cxozÁsT!
Városunkban a búcsú augusztus l5-I6-án lesz.

xözrpnt vILÁGíTÁs
MEGHIBÁSODÁSA ESETEN
Amennyiben lakóterületünkön a köztéri világitás
meghibásodik, a Pol gármesteri Hivatal ban jelenisék
be Sándorli Miklósnénál, és azonnal inté;kedünk.
Lehet tárcsázni az ÉOÁSZ helyi tariíiíval hívható
számát is. Ez a következő: 06-40 330-330,

SIKER AZ EU-S pÁt-yÁzaroN
SAPARD pályázati csomag jelentős pénzekkel tá-
mogatta a mezógazdasági utak korszerűsítését. E
lehetőséget kihasználva az úgynevezett,gőzmal-
ni" útra adtunk be pályázatot. A SAPARD iroda
értesítése szerint a munkákhoz több mint 30 millió
Ft-ot, az összes bekerülési költség 75 Vo-át nyertiik
el. A korszerűsítés ez év végén, legkésóbb 2005
első íblóben készül el. A pro.iekt rn.gírá.áho, n.rn
vettünk igénybe külső segítséget, anrely több száz-
ezer.Ft lett volrra. A pályázatot a Polgármesteri Hi-
vatal dolgozói készítették eI, az uzleú tervet a pol-
gármester írta.



Répcelaki Hírmondó

(A munkahelyteremtésról - folytatás az 1, oldalról)
rLek. EZt a prospektust több tucat
helyre eljuttattuk, kamarák, 5uáLripa-
rosok szövetsége, külképviseletek - s
nem keVéS helyre személyesen vittem
el,
Támoeatás a letelepedó vállalkozók-
nak:
Az új munkahelyteremtők - szerző-

dés alapján támogatást kapnak. tr cí-
men * szerencsére - már több mitlió
Ft került kifizetésre. Az EtJ csatiako-
zás ezt a lehetóséget eléggé behatárol-
ja.

Az eredményekr§l
Az elmúlt tíz évben az önkorrnányzat
közremúködésével, segítségévei az
a_lábbi munkahelyek ]étesültek, illetve
a Savaria-Wood KFT esetén tétesüI.
- Varroda 70 fő

2OO4. augusztus 1-tól új szolgáltató
végzi a szemét$uújtést. Ezzel jó né-
hány változtatás is érvénybe lép, és
lényegesen emelkednek a díjak. Az
alábbiakban kérdés-felelet formájá-
ban megpróbáljuk a lakosságot tájé-
koztatni, azorrbarr biztos, ho5l még
marad megválaszolatlan kérdés.
Dr. Németh Kálmán polgármester,
Bokányi Kálmánné jeglző, és Dr.
Kiss Julianna aljeglzó készséggel áll
rendelkezésükre, de íelvilágosítást
tudnak adni a képviseló-testület
tagjai is. Ezenkívül a polgármester
2OO4. június 23-án es/enes adás-
ban válaszolt a Répce TV riporteré-
nek kérdéseire, az adás többször
megismétlésre kerül. A szolgáItató
Müllex KFT is küld a szerzódéssel
e§/ütt egl tájékoztatót.

Az alábbíakban közöljük a lakos-
ság által 2OO4. augusztus 1 után
fizetendő díjakat, ezek tartalmaz-

zák a 1O 7o-os önkormányzati
támogatást is.

A táblázatban részletes ma$raráza-
tot a kérdés-felelet rovatban
adunk.

1 db 50-60 literes tartály eglszeri
ürítése 94 Ft

1 db 70-80 iiteres tartály e$rszeri
ürítése L26 Ft

Még egy gondolat
Az elmúlt hónapokban a LISS KFT
közel 100 új dolgozót vett fe1. trzért
nekem, mint a város polgármester-
ének is sokan elismerésüket fejezték
ki.
Kedves Olvasó! Ószintén meg kell
mondanunk. Az elismerés nem min-
ket illet. Az elismerés e sorok írójától
is illesse a LISS KFT vezetóit, akik tu-
datos piacfelkutató munkával érték el
ezt az eredményt.

Dr. Németh Kálmán
polgármester

S VALTOZASOK A SZ1 LÁRD
KGYŰJrÉsBtrN

- Mentóállomás
- Városi címmel kapcsolatos
- LUX-TEX KF*f
- Savaria-Wood KFT

I6
5

28

1,69

1. Mennyibe került eddig a sze-
métszállítás a lakosságnát?
Az éves fizetendó összeg 6.344,- Ft,
eguedülállóknak pedig 3.224.- Ft
volt.

2. Miért kellett kiírni a pá|yáza-
tot?

Az eddigi szolgáltató a PARTNER-
TRANS KFT 2003. október 31-én
felmondta a szerződést. A feimon-
dási idó kilenc hónap, íry legké-
sóbb 2004. augusztus 1-tól új szer-
zódést kell kötnűnk. A kiírásnak
szigorú szabályai vannak. A pályá-
zati felhívás a Vas Népében és a
Kisalföldben jelent meg.

3. Kik Végezhetnek szilárd hulla-
dékgyújtést?

Ilyen tevékenységet megfeleló ható-
sági engedéllyel rend elkező gazd,a-
sági társaságok végezhetnek. Az
engedélyhez sok feltételnek meg
kell felelni (személyi, tár$li) vala-

fó
fó
fő

§
íő

]

J erENrő l

HULLAD É
1 db 110-120 literes tartály egls

ri ürítése I75
I db 24O literes tartály e§/szer

ürítése 335 Ft
I db 77O literes tartály es/szer,

ürítése 1.068 Ft
1 db 1 100 literes tartály es/szer

ürítése 1.526 Ft

@
BÉPcELAK

3x1=llql o/o*

Magas hozamú,

kényelmes,

biztonságos

a

úalrarélr

§zámlabeúét

a Répcelak és
Vidéke

lalrarélrszöyct-
lrezeúnél!

Térjen be

hozzáttk,

mcgéri!

Répcelak, Petőf S.

8:95/588-666,

588-667

Répcelak és
Vidéke Takarék-

szövetkezet

*EBKM: l-L,ll70
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A Berzsenyi Dániel Me-
gyei és Városi Könyvtár
az Országos Képzési

Jegyzékben 52 8422 01
számon regisztrált

könyvtáros asszisztensi, képzést szervez a ]

11l2004.(lv.14.) NKÖM ]

rendeletben elóírtak
szeri nt.

A 252 oras képzés során ]

a hallgatók megismerked-
nek a könyvtári tevékeny_ i
ség különböző munkaterü-
lete jvel, 1ártasságot sze-
reznek a könyvtári szolgál,

] tatásokkal kapcsoíatos ad- i

minisztratív, konyvtártech- 
]

nikai feladatot< eiveqzese- 
]

ben,
Az elméleti órák pénteki és
szombati napokon, általá-
ban kethetr rendszeresseg
gel követik egymást Ezen-
kivül 16 napos könyvtári.
iIIetve szamitástechnikai
gyakorlatra is sor keruI
eqyéni beosztás szerint. 

r

Az oktatás 2OO4. szeptem-
ber 3.án indul és 2OO5 iú-
niusában záróvizsgával fe- i

iezodik be, melynek sike-
res letétele után a résztve- ]] vők a Magyar Művelődési 

]

lntézet által kiállitott, a D"
' iközalkalmazotti fízetési

osztalyba való besorolás-
ra jogositó bizonyítványt
kapják kézhez

A tanfolyamra való jelent-
kezés feltétele érettsé9i,

] h"tárideje ]

2004. június 30.

forint, mely két részlet-
ben fizethető.

A vizsgadíj összege vár-
hatóan 9 ezer forint,

Jelentkezési cím:
l Berzsenyi Dániel Könyvtár
9701 Szombathely pf 1 13,
n_ril&]yam n€ry§zue,
Berzsenyi Dániel Könyvtár
9700 Szombathely, dr. An-
tall József ter 1 ,

A laníorVamnaI kapc..9qt]t
ban inforrnáció kerhetó
Nemeth Tlborne kónyvtáros
E-nlail, szet@nla l bdnlk hu
Telefoni fax 94/5 1 3-539
Telefon/|elefax 94/5 1 3-539

mint nem 1ehet a pál_vázónak APtrH,'lB tartozása. A lelhívásra számos
erdeklódó volt, ennek e5r része nem
rendelkezett errgedel_yekkel, íg1, n3p
ts pályázhatott. Az elsó kiírásra ket
enénytelen ajánlat is érkezett, a
masodikra eg\. er\enyes eS eg\ el.
vénl,telen.

4. Hogyan történt a pályázat el-
bírálása?

A beérkezett pályazatok bontását
közlegyző jeIenleteben a 3 ragu
Uglrendi Bizottság vegezte. A pii, Iyázatok elbírálásához 15 tágú
munkacsoport alakult. A munka,
csoportnak 4 képviseló, és 11 rep-
celaki külső taga volt. A munka-
csoport ep,hangúlag a Müllex KFT,t
javasolta nyertesnek kihirdetni, a
képviselő-testűlet 2OO4. június 1 7-i

l ülésén u5rancsak e§zhangúlag a
Müllex KFT pál,yázatát fogadta el.

5. Mennyi lesz a díj?
A dt;akat a táblazatban közöltük. A
Iakosságnak jelenleg 1 10 ltteres
tartályai vannak. Ennek egl.szeri
tirítése bruttó 175,- Ft lesz, heti e5,
alkalommal valo igenybevétel ese-
ten évi 9.100,- trt. Az látszik valo-
színúnek, hory a helybeliek na-
5robbik része erre köt szerzódest.
trddig kétszeri szállítás volt, arnely-
re más települeseken nem találtunk
példát, és a gyakorlatban sem volt
általános. A répcelakiak jelentós
resze csak es/szer tette ki a tar-
tályt, Természetesen lehet szerző-
clest kötni a 1,reti kétszeri szállításra
is, cle akkor az éves dú 1B.l73, Ft.
Van lehetóség az 50 60, vas/ 70-80
literes tartály vásárlására is.
Erre rgeny eseten akciót is szetwe-
zünk. 50-60 literes tartály egzszeri
iirítése évi 4.BBB,- Ft. Ezt az e§l
vag1,, ket fós családok választhatják,
hisz van es/ velelmezett szerrrét
tnennyiseg, arnel,v szenrél.yenként es
naporrként 3,5 1iter, Minden úrtar-
talmu tartály esetén heti két alka-
lommal történó úritesre is iehet
szerzódést kötni. Í5, ha valaki 50-
60 literes edényt vásárol, heti ket
all<alommal köt szerzódést. akkor a
dí3 9 776,- Ft.
6. Hányszor lesz szemétszállí-

tás?
N1 irli rnár, az elózo kerciesnel is szíl
voll, ir N,li_rlle,x I(F-T-l,cl kötött szerzo,
rle s alarp.járr a lakók clontil< ei, Tei,rrit
a lie:tszeri szallítas alkalrna is aclotr

tr5, E,Ú miniszteri rendelet alapján
a kisr,árosi övezetben - nalunk ez az,
Aranr János es az Utlörö utca, r,aia-
mint az Ady utcai társasházak kö-
Le].ezó a ketszert szállítás. Itt a szol-
gáltató elismeri azt a 5zakorlatot,
hogv ket csa]ádnak van egy edcnl.e,
1ermcszprescn li5 elemmel keIl lennt
a vólelrnezett hulladekmennl.iségre
is.

7. Mit jelentenek az edény mére-
tek?

Bddig csak 11O literes edénvek vol,
tak. Most kisebb is lehet, de adotr
esetben nagyobb is. Az es/es úrtar-
talmakhoz más más fizetési kötele-
zettseg tarLozik.

8. Támogatja-e az önkorrnányzat
a szemétszállítást?

Igen. A közölt, lakosság áltai íizeten-
dó összeg 10 %-kal kevesebb a Mü1-
lex árának. Ezzel támogatja a lakos-
ságot, ami számításaink szerint kö-
zel 1 millro Ft lesz, ezután 44 ak a-
dót ke]l lizelp;r,[, ug,anis ez a la_
mogatás i1l,en formában adókötles,
9. Mikor kerül bevezetésre a sze-

le ktív hulladé kgyűjtés?
F területen lényeges előrelépés vár-
ható. A Mütlex saját köItségén a vá-
rosban öt helyen alakít ki g,újtószi-
geteket, ahol külön elhelyezhetó a
papír, üveg, múanyag flakon. trbbol
kettót 2OO4. augusztus 1-ig kiepít.
A te rvezett helyek: PostánáI, volt
mozinaI, Arany J. u,, Uttörő utca,
Vörösmart1 trtca ÁPESZ boltnál.
1O. Milyen költség nemek terhe-

lik a díjat?
A szilárd huliadekryújtés költséges
szolgáltatás, atelepülésról a szi
lárd hulladekryújtóbe levó szállítá-
son kívül sok egvéb is felmerüi. A
teljesseg igénye nélkü1 néhánv: A
hr_rllaclék dózerolása, a telepen levó
í'igveIo kutak bakterologiai vizsgála-
ta (ez több szazezer F.t) szemétsiállí-
tó ar_rtó biztosítása, stb.
11. A környékbeli településeken

hogy alakul a díj?
Megneztünk jo erypár környékbeii
város és lalu szemétszáilítási dijait,
és azt találtuk, I,rogv a most közölt
re_lpcelal<t cll3ak az eg1,,ik legalacso
rtliri tl:r1<, I(i:rlirk rsmeroseik, ro}<o
naik nlegI<erclcze seve1 hasonlítsak
össze ir fizcterrdó összeget más tele,
pLrlesek díiarr.,al.

NIK,ii;i,,,
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2001. - ben oz Ümmö9ő együttes lelkes togioi
hogyomónyteremtő ielleggel LAKt <,a,LtN<Ó
néven népzenei és népművészeti íesztivól
elindítósól tűzték ki célul. A megvolósult óIom
sikere nyomón Répcelok vóros vezetése e kul-
turólis rendezvény kiteliesedését indítvónyozto
egy egész hétvégére vonoíkozóon, így született
meg o péntektől vosórnopig torló progromsoro-
zot, immór hormodízben. Lóssuk, mivel to|ólko-
zolt oz o lótogotÓ, oki ezen időpontbon erre
iévedt:

Június 4. (péntek)
A fesztivól l. nopión gozdog progromok
kínóltók mogukot o lortolmos kikopcsolódóst
keresők szómóro, mely 17 órokor Enqelsz Józseí
ötvösművész kióllítósóvol vetle kezdetét Qz
épülő kotolikus templom tógos épületében. A
kiólliiós iúnius végéig lótogothotó. l B órokor oz
evongélikus templombon Finto Gergely orgono-
művész koncertjében merüIhetett el o hollgotó,
ohol Boch, Mendelsson és Kodóly művei szólol-
tok meg. Ugyonitt 'l 9 órótól o Szombothely-
Gyöngyöshermóni, fél nyolckor o répceloki
Gyöngy kórus énekhon9versenye ielentett fe-
leilhetetlen élményt. A nop uiolsó progromiót o
GHYMES együttes 70 perces koncertie ielentette
o Műveiődési otthon meílett felóllított sőrsótor
színpodón.

Június 5. (szombot)
l0 órokor ünnepi megnyitó keretében hivoiolos
kerefek közöti Dr. Németh Kólmón polgórmesier,
Szekeres lmre, Bósthy Tomós orszóggyűlési
képviselő, Kovócs Loios EXPO szervező, megnyi_
totto o 3 RÉPcE EXPo-t, mely o Művelődési ott-
hon előtti téren és onnok belső termeiben
bőséges lótnivolót és vósórfiót kínólt boldog és
boldogtolon szómóro egészen vosórnop l B
óróig.
Az ébresztő zenét B órótól o Kopuvóri
Fúvószenekor szolgóltotto szerte o vórosbon. l O
órőtől 2 csinos "Ümmögős" konferonszié in-
vitólósóro kezdődtek o gyermek néptónc-
csoporlok bemutotkozósoi mosolyt és könnyeket
csolvo szemünkbe, ohogy o lelkes néptóncos
polónlók ió kedvvel bemuiottók eleink ióncoit.
l 3 óróig o nogyérdemű o répceloki óvodósok,
Kónyi Álrolónos lskolo, RépceIoki Állolóno, .,
Művészeti Áltolónos lskolo 2 csoportio, Szilból o
Róbokóz Néptónc együttes, volomint o Hegy-
íoIui Altolónos lskolo gyerekcsoport|oinok mű-
soróbon gyönyőrkődhetett. l 4 órótól indult o
fergeleges felvonulós hintóvol, szekerekke| ének
és muzsikoszó kíséretében, hogy o vóros 5
uícóiót ériníve kolinkó és bor kínólósóvol híviók
o délutáni progromokro oz utcókon tortóz-
kodókot. Az égiek ozonbon közbeszóltok és oz
eső o sörsótorbo kényszerítetle o felvonulós
részlvevőit. l5 órokor Görbe Lószló p|ébónos és
verosztó Jónos lelkész ökumenikus imóro hívto o
sólorbon iortózkodó szereplőket és lótogotókot,
moid negyed 4-től felnőtt néptónc és népzenei
csoporlok bemutotói követték egymóst. Színes,

pergő előodósoikbon mór visszotérő és Répcelo-
kon első ízben ióró együttesek is szerepeltek.
Undról érkezelt o VESELl GRADISCANC| horvót
néplónc együítes, moid o Gencsopóti
Hogyomónyőrzők, o Répceloki Nyugdíjos Ének_
kor, ALBA-REGIA Néptónc Együftes senior cso_
portio Székesf ehérvórról, Lo jtho együttes Sop_
ronból, Nicki Fergeteg együtíes, Róboköz együt-
tes Bogyoszlóról. E sort o 10 éves évíordulóiót
ünneplő hózigozdo Üt*,r,rÖCŐ együltes szere-
plése zório, úi, somogyi koreogróíióvol őrven-
deztetve meg o közönségei. Az együttes szere-
p|ését követően Dr. Németh Kóímón polgórmes-
ter úr feiezte ki elismerésél oz évforduIó kopcsón
és odto ói Répcelok vóros oióndékói. A nop pro-
gromjoinok végét tónchóz és bólt zórlo. Az lO
éves évíordulóro összeólIított fényképkióllítóson
oz érdeklődők betekinthettek o együites ieles
eseményeibe. A nop folyomón l0 órótól késő
délutónig o Velemi Népművészeíi Egyesület, he|yi
és mós vidéki kézműves meslerek _ fofo-rogó,
gyöngyíűző, bőrös, kosórfonó, csipkeverő,
mézeskolócs készítő, szövő, gyertyokészítő -
iporosok mutottók be ősi mesterségüket és porté-
kóiko1. külön említésl érdemel oz o vörös Jónos
nicki foforogó óltol erre oz időpontro elkészített
díszes f orogott kopu, omely olokióvol, oz össze-
kötő elemen heiyet fogloló kolinkóvol. benne o
mogyor címerre| jelképezi mindozt oz értéket,
omelyei e fesztivól képviselni kívón.
Köszönei illeti o mintegy 400 fős szereplőgórdót,
okik mint minden évben most is íergeteges ió-
kedvvel léptek színpodro, cserébe nogy köszö-
netiel, jó hongulottol, szerény ebéddel szolgólt o
hózigozdo Ü,U,ttÓOŐ együttes.

Június ó. (vosórnop)
A l 0 órokor kezdődő únnepi istentiszteleten o
hóborúbon elesett hősökre emlékeztek és oz
evongélikus templom folón lévő emléktóblót is
megkoszorúztók oz egybegyűltek. A gyerekeket
és fiotolokot o nop íolyomón iótszóhóz, sportle-
herőség gyűitötte egybe. A rendőrségi udvoron
7 vőllalkoző szellemű csopot remek hongulo|bon
inérhette össze gulyósfőző lUdó5ót. l 4 órokor o
Vekker együtles, mojd o kotolikus énekkor lépelt
színpodro nogysikerű koncerttel gozdogítvo o
koro déluiónt, moid egy dol ereiéig ökumeni-
kussó vólioziottók o műsort. később l órón
keresztül o Popriko Joncsi Bóbszínhóz szellemes
és vidóm előodóso kötötte le o gyerekek és fel-
nőttek figyeImét. l ó órokor vette kezdeiét o
ONE STEP modern tóncklub bemutotóio. Az lrigy
Hónolimirigy 4 togiónok íélórós produkcióióro
teliesen meglelt o hotolmos sótor. '] 8 órokor o
íesztivól utolsó progromjoként o Hétrét együt|es
koncertie morodondó emlék morodt o kitortó
közönségnek, oki pedig beóllt oz együttes
zené|ére rendezet| ír tóncbo. egész biztoson
még mélyebb élménnyel lett gozdogobb,
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Vas István gondolatával
élve, a Via Appia című, a
hagyományos vers kere-
teit szétfeszítő írásából
vett sorokkal bíztatlak
kedves Jóska barátom:

,,Meft akármit látott
Péter a Via Appián,
mindig keresztezi

utunkat a teremtő hiány
és megcsúfolja Péter
földhözragadt eszét,

amelyet úgy megértek,
és vele az enyémet, bár

berzenkednek józan
érvei, és oly nehéz

megérteni, hogy nem
elég, hogy nem lesz elég,
hogy mindig új útra küld

a még és újra még.
S ha egyszer

szembejön veled, te is
már tudva kérdezed:

Hova mégy?

Az épülő katolikus
templontban bemutatásra
kerülő Engelsz kiál lítást

Rasperger József rendezte.

A kiállítást Cséfalvay Pál
az Esztergorni Keresztény

Múzeunr igazgatója
nyitotta meg.

A rnegnyitó szövegét teljes
terjedelernben közöltiik

tr,xGtr,Lsz J ozstr,F, KIÁ LLírÁs
Mtr,GNYIToJAN 200 1.
Ahogy Engelsz Józsefet ismerem, el tudom kép-
zelni, hogy szülőfalu;ában - bocsánat - immár
szülővárosában sokan megveregetik vállát: büsz-
kék vagyunk rád, Jóska!
A művészvilág ismeri nevét Magyarországon. Az
Iparművészeti Főiskolán eltöltött 20 év tanári
munka önmagában is országos ismeretséget mu-
tatna, nem is szólva a gyönyörű, sok helyen be-
mutatott mŰvekről. Vele nyitottuk meg az eszter-
gomi új kincstár különtermét. Ismételten volt ott
kiállítása, amit tízezrek láttak, Most harmadszor
mutatja meg műveit szülőföldjén, mégpedig egy
épülő templomban.

Engelsz József nagyon sok szakrális, tehát
túlvilág felé mutató művet alkot. Le akarja lopni
nekúnk a mennyország szépségét azon a csator-
nán keresztül, ahogy az ő szeme és szíve látja,
Egyébként minden művésznek ez lenne a felada-
ta. Jézustól tudjuk, hogy a mennyország erősza-
kot szenved. Csak az erőszakosak juthatnak be,
De mennyi erő és erőszak kell ahhoz, hogy a
mennyországot egy kicsit megnyithassuk. Mennyi
önlegyőzés, mennyi birkózás az agyaggalI

A szentírás első oldalán azt olvassuk, hogy a
teremtés előtt a ,,föld puszta volt és üres". Hány-
szor lehetett ez élménye Engelsznek is üres , pa-
pír elé ült, hogy elkészítse annak vázlatát, ami
eszébőI-szivéből kikívánkozott. Hányszor ült üres
és lapos rézlemez elé. Elkezdte kalapálni aszerint,
ami csak a lelkében fogalmazódott meg. Művészi
álom megvalósulása, Álmodni talán könnyű, de a
buta anyagba belekalapálni, engedelmessé tenni
az anyagot úgy, hogy maga is tudta az anyag
törvényszerűségeit nem lépheti át, roppant nehéz
feladat. Idézem őt magát. ,,A művészet, az alko-
tás folyamata csak kívülről látszik élvezetnek, va-
lójában keserves kínlódás, állandó kételkedés és
csalódás ónmagunkban." Itt a különbség a te-
remtés isteni és emberi folyamataiban: .,Isten lát-
ta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotolt" (Ter.
1,31.). Aztán kissé lejjebb, az ember bűne után
ezt olvassuk:" és megbánta az úr, hogy embert
teremtett a földön és bánkódott szívében." (Ter,
6,6.) Isten nem önmagában, hanem az ember-
ben csalódott. Valami összetört, valami megre-
pedt. Azóta ül az átok: ,,Arcod verejtékével eszed
kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amí-
ből lettél, mert por vagy és a porba térsz visz-
sza" (Ter. 3,19.) Nem csak a testünk, hanem
minden alkotásunk porba tér meg, kivéve a tette-
ink, amelyek Isten-emberszeretetben végeztünk,
és magunkkal visszük azokat az ítélő Krisztus elé.
Ezek örök értékek. A Megváltóban adott újra le-
hetőséget azoknak, akik azt kívánják, hogy úlra
Isten áImait megvalósítsák.

A művész igazi hivatása és feladata az, hogy
be-be kukucskáljon a mennyországba. Lopjon le
az égből egy kis szépséget. Nincs külön egyházi
és külön profán művészet. Csak művészet van.
Ady gondolatát idézem:

,,Az Isten van valamiként:
14inden Gondolatnak al ján,

Mindig neki harangozunk
(S óh ;aj, én ott ülök a bal;án.)

(Az Isten balján)
Enge|sz mlnden kalapácsütése, minden meg-

zendülő réz az ő harangozása. Minden zománc-

sistergés mind az é9i erők muzsikája, legyen az
egl narsona/ vagy mennydörgés. Minden művé-
szeti alkotásban ott az isteni, amire meg van ben-
nünk a rezonancia, ha csak nem adtuk el magun-
kat az ördögnek.

]st9n úgy teremt, hogy nincs két teljesen egy-
bevágó l'űszál, tojás, még az egypetéjű ikrek sém
egyformák, Az angyaloknak is 9 karát különbözteti
meg a kinyilatkoztatás: angyalok, főangyalok, ke-
rubok, szeráfok, erők, hatalmak stb. S mindezek
fölé helyezte Isten a legszebb nőt, a Mennyek Ki-
rályné Asszonyát, Máriát. A művészek sem egyfor-
mán ragadják meg az istenit.

Engelsz Józsefből is csak egy van. Az egyház
sem szereti a másolatokat a templomokban, csak
eltűri, A másolatokból már hiányzik a teremtés
küzdelme. Engelsz alkotói stílusában nem utánoz
Senkit.

Engelsz József alkotó módszere a fémműves-
ségen belül van. A domborításban, a zománcozás-
ban, tehát a vonal, a szín, a felület kitöltésben
nagy mester ő. Korábban ismertünk olyan alkotá-
sait, ahol szinte anatómusként, apró fémrészekből
komponélta műveit. (Kontergán Krisztus, stb)
Mostanában a jobban érthetőség, a nevelési szán-
dék fedezhető fel nála.

A szellemi ember is két lábon jár. Ha nevelni
akarok, ha akarom, hogy valakik utánam indulja-
nak, épnek kell lennie mindkét lábamnak.
Engelsznél ez a magyarsága és kereszténysége.
Mindkettővel óriási problémák vannak nemzetünk-
nél. Engelsz utóbbi műveiben érzékenyen osztozik
a bajokban, és előre-mutatóan a nemzeti múlt
gyökereihez, az Ősmagyar mondakörökhöz és az
azt felváltó kereszténységhez nyúl műveivel. E|őb-
bi képeiből, a Honfoglalás sorozatból, szép sort
állított ki Gödöllőn: a Csodaszarvas, a Hadisten, a
Sámán több változatát. Itt * a templomról lévén
szó - a másik, a nemzetet megtartó egyetemes
kereszténység gondolat-világból mutat meg gyö-
nyörű képeket, szobor-képeket: Feszületeket, Ma-
donnákat, Piétákat.

__ Engelsz nehéz műfajban dolgozik. Még a gyű-
rűi, melldíszei is - bár használja a fili9ráá techni-
kát - nem filigránok; komoly, férfias művek.

Ez a műfaj ép szellemet és komoly fizikai erőt
kíván. Jóska barátunk most 76 éves" Hál Istennek,
műveiből most sem hiányzik az erő. Tudjuk, hogy
(bár a művészek sokszor nagyon hiúak és ontét-
tek) őt nem a kétszeres Munkácsy-drj, az Érdemes
Művész kitüntetés haj§a, hanem a belső tűz,
amelyben nem nehéz felfedezni, hogy ez a ben-
nünk kimondhatatlan sóhajtozásokkal működő Lé-
lek műve. Kívánjuk neki, hogy a belső víziókat si-
kerüljön átkalapálni a fogható, látható matériába,
Michelangelói küzdés vergődés ez, akit a belső
izzó, az idővel is harcban álló lelke hajtott újra és
Újra nekifogni a Piétának, a Rabszolgának. Ma is
átsüt rajtuk - befejezetlenségük ellenére - a lélek
küzdelme. Alulról nézve, úgy hisszük, könnyű lesz
megállni a legfőbb és tévedhetetlen, fóldi érdektől
mentes égi Zsűri előtt, hisz a zsürielnök mellett ott
lesz annak anyja is, Mária, aki tud;a, hogy Engelsz
József mennyi gyönyörű Madonnát és Piétát ha-
gyott itt a földön.

4,JúxIus
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Bár a tavasz és a nyáreló a szokásosnál csapa-

dékosabb volt, a nyári hórrapok legtbntosabb

f-eladata az örttözés. A leg]obb idóporrt erre a

hajnal, amikor a levegő rnég elég párás, így a

párolgási veszteség elenyésző, és a növények

levelei nem melegek (mint este ), így nem okoz

sokkot a hideg víz. Irrkább ritkán, nagyobb víz-

arlagokkal örrtözzünk. Aki kútról öntöz, és

megteheti, ne csak a növényeket, hanem a bur-

kolt t'elületekct, utat, járdát is locsolja t'el,

Megköti a port és tiissíti a levegőt, anri .jót tesz

a közérzetünknek.

A víz egyre drágább, ezér,t egyre nagyobb

kincs. Mindezért az öntözőbererldezések tejló-

dése is a víztakarékosság irányába tart, A leg-

gyakrabban kalapácsos szóróíej.jel öntözzük a

házikertet és a gyepet, bár meglehetősen vízpa-

zarló, és az erős vízsugár az újonnan elültetett

palántákat kicsaphatja a talaiból, A konyha-

kertberr használhaturrk lágy polietilénből ké-

szúlt l,at,roíl tötnlőt, amit tala.ira, a rrövénysr_l,

rok közé t'ektetetünk. Feltétele azonban a sirna

talajfelület.

Kevésbé ismert magyar szabadalom az

úgynevezett i:,adócső, amelynól a különleges,

szivacsszerű, porózus anyagból készült cső fla-

lán lassan. györrgyöző cseppekben szivárog át

a viz. Ezl a csövet 25 cerrtit-rléter nrélyerr a nö-

vénysorok, vagy a gyeplelület alá, a talajba kell

leásni. Az izzadócsövön keresztül a nedvesség

közvetlenül a gyökérzónába jut, ahonnan azt a

növény gyorsan és könnyen ítlveszi, Nincs pá-

rolgási veszteség, így a kiiuttatott vízmennyi-

ség rrrinrjen csepp.ie hasznosul. Víztakar,ékos

nregoldás a csepegletőcsó is, anrelynél külön-

böző távolságra (ültetési távolságra) eIhelyez-

kedó turatokon áramlik ki a víz,

Ha mégis a felültról történ ő öntözés mel-

lett döntiirik, használiurrk nlikros:órófejeket,

amelyek apró, porlasztott cseppek furmá.iában

juttatják ki a viz.et. Diszkrétcn elhelyezhetök a

növények tövében, vagy a gl,epbe süllyeszthc-

tijk. Különböző vizhozarnú szórófbj típusok

állnak rendelkezésütrkre, alkalnraz-ási cél sze-

rint. Általábarl nlinden szórtit-ej-típusból vá-

lasztható ktilönböző szórásszcktorú változat,

Vannak olyanok, arrrelyekbcn g;tirilag bcrillí-

tott a 90, l80. 270, illetve 360 tbkos szórás-

szektor, nrásokban ez í'okozatmentesen változ-

tatható. A gyepre választhatunk szökőkútsze-

rűen öntöző szórófejeket is, amelyek szép tát-

ványt nyújtanak a kertben. Az esztétikai él-

mény megvilágítással tovább fbkozható,

Az öntözés csúcsa a programozott, autonlaít-

:álr l,í:kijuílal.js. Hétvégi ház-aknál lehet jól

kihasználni, ahol nem tudunk rendszeresen

öntözni. Többféle automatika van forgalom-

ban, amelyek általában bármely öntözőrend_

szerrel kombinálhatók. Típustót íüggően a

kornputerek a használójuk által elóre beprog-

ranlozott idószakonként vagy a f'elületi- vagy

tala.inedvesség változására (csökkenésére)

kapcsolnak be. Az elóbbi digitális, vagy csa-

vargombos időkapcsolóval, az utóbbi talaj-

vagy felületi nedvesség-érzékelővel van ellát-

va, Az utóbbi elónye az előbbihez viszonyítva,

hogy az autonratika csak akkor kapcsol be, ha

a tala.j ne<lvessége a nöl,ények számára már

veszélyesen alacsony értékre csökken. Az ön-

tözés időtartamát szintén az eIóre beállított

program vagy a talajnedvesség megfelelő ér-

tékre emelkedése halározza meg. A fejlettebb

automatikáknál az öntözés szektorok szerint

idózíthetó. Ennek a megoldásnak ott van .ie-

lentősóge,, ahol különböző víz,igérryű növé-

rryek, árnyékosabb vagy a napsugárzásnak job-

ban kitett területek vannak a kcrtben.

Molnárné Pap Ddina

okl. kertésznlérnök

A Nyitott Tér Kulturális Egye-
sület 2004. elsó félévi rendez-
vényei a folyamatosságot, a

hagyományteremtési szándé-
kot tükrözik.

Néhány programunk, rövid
íelsorolásban: Galériánkban
megcsodálhattuk a Hegyháti
Vándorkiállítás anyagát, Laka-
tos Botond, Krieg Ferenc, Né-
methy Balázs és Jenei László
festók valamint Fehér lbolya
fotós alkotásait, Megismerked-
hettünk Ambrus Lajos íróval
és Prágai Tamás költóvel.

A Répcelaki Fesztiválon
Finta Gergely orgonahangver-
senyét és Engelsz József öt-

vösmúvész tárlatának létrejöt-
tét szervezte egyesületünk.

Programjaink állandó sze-
replói a Móra Ferenc Altalános
lskoia művészeti oktatásának
tanárai és tanulói, kiknek
munkáját a Zeneakadémiára
szervezett koncertlátogatással
köszöntük meg.

Ez év ószétől az eddigi
hagyományos formák mellett
új típusú rendezvénysorozatot
szeretnénk a figyelmükbe
ajánlani. Halmos Béla népze-
nész-népzenekutató tolmácso-
lásában a határon túli magyar
népi kultúra kiemelkedó egyé-
niségeiról mutatunk be portré-
film sorozatot, amelyet az
adott tájegységre jellemző
láncházzal kötünk össze. Bí-
zunk benne, hogy sokak ér
deklődésére tart számot a so-
rozat.
Nyári zenés esték programcik-
lusunkban 2004. ,iúnius 26-án
szombaton 19 órától a Szom-
bathelyi l!úsági Fúvószenekar
ad térzenét a Művelódési Ház
elótti téren. Műsoruk:

. Biskup: Bátran elóre induló

. Haan: Pacific dreams

. Webber: The phantom oí
the opera

. Mancini: The pink panther

. Wagner: Részlet a
Tannháuser cimű operából

. Elton Jonhn, The Lion king

. De Mey: Moment íor
Morricone

. Walters: Hootenanny

. Sebregts: Abba Gold

TiSZtelettel hivluk és SZeretet-
teI várluk ÖnöketI
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Pályázati Figyeló c, kiacjvánl,ból és az internet
vonatkozó oldalairól tekinthetik meg. ahoI a pá-
ly ázathoz szü kséges val amenn,l,i prakt i ku s i nfor-
tnációt beszerezhetik.

-l
l

,,l
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U jta indul
a répcelaki

Móra Ferenc ÁltaIá-
nos és Művészeti
Iskolában 2004
szeptemberétől

a csornai
Hunyadi János Gim-
náziutn kihelyezett

eSti tagozata.

-{ kéozés idcie:
3 ér,, heti 15 tanítási

órál.a1.

.lelentkezhct:
aki szakmunkás bizo-
nl,ín,ánnt aI. r,ag1. leg
alább a 9. ér.folyam

eir.égzését igazo\ő bízo-
nyít,1,-,,,,r^' rerrdclkezik.

Erdek]ődés:
jieszcl szabolcs tarrár

úlrná1 szemé1l,esen,
vagy tcletonon,

a95/370-148, vagy a
95/315-185-ös szárnon

Beitatkozás:
2004. augusztus
lJ. |Q.oo_|J.oo,

24,15.00_17.00
a répcelaki iskolában.

r\ beiratkozáshoz
szuksógcsck lrz iskolni
r,égzcttségct igaz<>lő

okirarok,

A tánrogatási í'orrásokat
1'olyarnatosan hirdetik

. pál;,ázati leliet(iscgeket
tneg. cnnek í-eItételeit a

A pál_x,ázat kialakítása, rnerre-
dzse|ésc. - a pályázatírás - an-
nak (jsszctcttsógc Inialt szakértói
munkát igénl,el.
Háronlszintii céIrcndszert kell
bemutatnunk.
. mihez kívánunk kezdeni a
tánlogatással.
. üzleti tervtink megvalósítá-
sánál nliIven üzleti creclrnórrvt
várunk el"
. es ez nrilven nlódorl ilIesz-
kedik bele az állam, a közössóg.
a nlegcélzott tárnogatási alap
célrendszerébe.

A sokíéle inlormációíbrrásban
történi1 el igazoctáshoz segítséget
ny[rjt a F-alugazttász lfálózat

clr, Csiba Tanrás
íalugazdász

]]

Láttuk, hogy a már kialakult betegséggel
szemben biztosan ható gyógyszeres ke.elés
1|ncs, a hatékony védeImet a nregelőzés, az
időben adott védőoltás jelenti. Á, oIapi,-,,-
munizálás három oltásból áIl. Nyáron, a
kullancs-szezon idején a gyors, az év egyétl
részóben a szokványos oltási sérnát alial-
l11azza azí orvosa. A nleglelelő védettség
f-erlntartására erllékeztető oltásokrtr u.i
szükség.

Részleges végtagbénulás mellett
a szívizonlzat és a rnáj is káro-
sodhat. A gyógyulás gyakorta
nem teljes: tartós fejfájás, szelle-
mi Ieépülés, a végtagizmok vég-
leges bénulása rnaradhat vissza.
Ritkán halálos lehet a végkifej-
let.

a csipéstőI szá-
í'e jfá.lás, rossz

Ge zD ÁK F,I Gytr,LMÉB E, AvAGy Auí c
Az öt-r]]T,BŐL pÁrvÁzer Ltrs7,
Amennyiben tánlogatást szeretnénk kapni saját
íejlcsztésiinkhöz, a legelső és legalapvetóbb sza-
bály, hogy az uniós ós nenrzeti támogatásokat
mindig valanlilyen konkrét célhoz. projekthcz,
tcrvlrez kcressiik,

NyÁnt vtrs zÉrv A KuLLAN c s

A kullancs-csípés által terjesztett agyvelő-
gyulladás életet veszélyeztető betegség le-
het. Hazánkban Vas, Zala, Gvőr-Moson-
Sopron megyében és a fováros kc;rnvékén a
legmagasabb a fertőzést teriesztő
kullancsok száIlla. r§

A vírus testünkbe jutásának u u.- 
n

szélye a kullancs mielőbbi eltávo-
lításával mérsékeIhető. Ne vára-
kozzunkl Észleléskor a kullancsot
ujjunkkal, vagy csipesszel meg-
fogva, enyhe húzással, csavarás
nélkiil azonnal ernel|ük ki a bőrből. Olcsó és
erre a célrajól hasznáIható a patikában kap-
ható kullancs-eltávolító kanál. A kullancsra
rákent kenőcs, olaj stb. az állat fuldoklása
miatt fokozhatja a keringésbe jutó kóroko-
zók szárnát. Ezért ezek a nlódszerek nem kí-
vánatosak, elkeriilerrc]ők. A Ieszakadt, a bőr-
betl visszatltitradó l<Lrllallcsle.j rnár heveny
veszélvt Irent jelent. kesőbb is eItávolítható.

A fértózés bevezető tiinetei
mított két héten beltil láz

kö,,erzeí, végtagfájdalmak képében jelerrt-
ke.áetnek. A betegek egy részénél u n.gy.-
dik héten agyhártya-, agyvelő- és gerinive-
lő-gyulladással járó súlyos kórkép átutut t i.

((iCS )
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sIKtrltnK A 2003 / Z004-Es
TÁNÉ\,BF|N
Eredmenyes tanévet zártunk, Az esós ldólárás
nem tette lehetőve hogy az iskoIa udvarán
tartsuk ünnepélyúnket, ezéd az osztálytermek-
ben vehették át jutaIomkönyveiket azok a diá-
kok, ak,k NEVELŐTEsTÜLETl DlcsERET-
BEN reszesültek a tanév során végzett klma-
gasló tanulmányi munkájukért,

] a Horváth Dorottya, Horváth Nóra, Máthé
EIiza, Nagy Bianka

2 a Cseh Anasztázia, Sulyok András, Tóth
Zsóíra, Varga Cyorgy,

2 b Kocsrs Gábor Mrnály Mate, Orl Zoltan
Re jchard Péter. SzaIai Csrlla, Veraszto
Márk

3,a Adorján Tamás, Koronczai Crntia,
Kremán Erik, Oszo|i Dávid

3 b Berta Evelin, Budai Boldizsár, Csay Dá-
vid, Forintos Fanni, Kovács Anjta,
Kovács Kitti, OszoIi Ádám

4,a Balogh Petra, Csontár Eszter, Nagy
Akos, Szabó Li||a

.b Gerencsér Mária, Ha|ász Dóra, Kiss A n d -
rea, Máthe Daniella, Verasztó Hanna, Var
ga Virág

,Heczler Lil]a, Horváth Ramóna, Tóth
Anita. Varga Szabo|cs
Bernáth Andrea Nemeth Bállnt, PálIa
'amás Szegedi Benlamin Tóth Adé|
'ar3a Dalma
lvács Eszter Páila Peter, Si|óczki Ba-
:S
,1a András Bokányi Zsófia, Hiba Zol-

Horváth Aoám Kiss lngrid, Molnár
? Ne:i.th Mrhály. Penzes Evelin
l1 Ar.:-as
ll P2lr i Ga] en lstván Horváth Ad-

:-la3s Szalcjra Szekeres Ger-

. A era"d.a lu4ezer Andrea
Rc a.o Hen is Nóra. Varga And-

z Jlilanna Spekker Eleonóra,

6. helyezés PálIa Péter, Horváth Péter
(Felkészítők, Farkasné Tóth Mária,
Kovácsné Szrlvágyr Erzsébet, Nyesó Lász-
ló, Globrtsne Balogh llona, Nagyné Herceg
Judit, Keszei Szabolcs)

Levetezó versenyeken kémiabót magyar an-
gol, német nyelvból éríek el kiváló minósítést.

Biczo Máté, Nagy Ákos, Verasztó Hanna,
Herman lstván, Silóczki Ba|ázs, Tiborcz,
Horváth Ramóna, Csontár Eszter, Máthé
Daniella, Kasza Patricia, Varga Virág, Dan
Adám, Ardal lnez, Németh Leita, t<isé nnO-
rea, Németh Péter, Varga Györgyi, Szalai
Csilla, Molnár Éva, Horváth edrienn Varga
Balázs, Gerencsér Mária, Pap Viola, PáiIa
Péter, Biczó Máthé, (Felkészítóik Varga
Győzőné Horváth Lajosné, Nagyné Hercóg
Judit, Prikler Judit, Sjlóczkiné Siba Zsu_
zsanna, Docziné Horvath Marietta)

Megyet MúVÉszETl VERSENyEKEN, or-
szágos ill. nemzetkózi pályázatokon, képzó- 

i

múvészeti klállításokon díjakat kaptak, dicsé- ]

relesen szerepellek.

Kiss lngrid, Penzes Evelin, Varga Sza-
bolcs, Ládi Eszter, Bakucz Klaudia Balogh 

]

Csaba, Kiss Andrea, Pálla Tamás, Gere-n,
csér Mária, Németh Nóémi, Szegedi
Benjamin, Dienes Atti|a, Tóth KIaudia, 

i

Silóczki Balázs, Pálla Tamás, Felkészítók:
(Csószné Bolfert Enikő, Rácz Eszter, Rácz l

Roland, Tanda lbolya, Varga Zoltánné,
Molnárné Szabó Ernesztina)

SPORTSlKEREK
Diákolimpia Országos döntőben 6.
helyezett lett a leány labdarúgó csapa-
tunk Taglai: Gyuka Fatime, Hodos
Viktoria, Horváth Adrienn, Horváth Ale-
xandra, Németh Ninetta, Rumi Erika, Sán-
dor Ágota, Takács Lilla, Tóth Natália, Var-
ga Veronika, Edző, Biczo Gyula
Megyet 1 -6.helyezeseket szerezteh spol1olo,
ink diákolimpial dóntókón attétikai bairloksá-
gokon. (2OOO m-es futás 30Oa m-eí futás,
4000 m-es futás, teke, gerelyhajítás, sttlyló-
kés, 100 m-es ftttás, 60 m-es ftttás, 1500 m-es
futás, 100 m-es gátfutás, 3OO m-es futás, B00
m-es futás, B0 m-es futás, 1x400 m-es válló-
futás, versenyszámokban)_ 

]

Csontár Gábor, Németh Ervin, Pörneczi l

Horváth Ádam, Nyeső András, Pukrer Már.
ton, Piri Balázs, lIlés Balázs, Kiss Bianka,
Fulöp Sán'dor, Kiss Renáta, Kecskés Lajos,
Pribusz Péter, Biczó Ba|ázs, lllés Tamás,
Varga Veronika, lllés Nikoletta, Csorba Kit-
ti, Budai Lejla,

GratuiálunkI

Szoporyne Szaoo Prrosir.:
q aZq a'|o

&W§
lljpcek*

1 
Sikeres érettségi vizsga

(a csornai Hunyadi
János Ginrnázium

répcelaki kihelyezett
levelező t^gozatán
mindenki sikeres

érettségi vizsgát tett)

Bakcl zoltárl
Becii lászlóné
1]ertrrs.|ózseI

f"azekas szaboicslló

:.a|"

]! 
=,

!i',rr
" ,li
sü'L n,,

|re\\ett
i No,,

,, gxorta:- ,,

!. SZe\\e-

f.t]l. \, 
=

.l r 1SSZ8,

* egtifet-

Gálné NIolr-iár i\grres
C)azdas Erncir-}é

j I lon,átl.rró Csizmadia
Re nlrta

I11.1s C]izclla
i\':lI]KU\ lt . /.,]l[.ll;

Iior-ács lidrkó
Iiclrcls I Iajrralka
Lór-rar Gáborné
lríészáros Áttrla
Nénretl-r Attila

Nérnetlr l.,rzsébet
Nérne thné'félth

I Ialnalka
Ori ]'ibr;r
Papp Zsolt

Pichlcr,\ttila

rctegsógge\
-"i keze\e5

,,:-L< AL
| > !r e \U 4! J 1

i, a\api,rt-

l Nr,áron, 
,

. tz év eg)eb

iemát a\Kül_

"\" vedettscg-.r,i,otr" \ itll

lázs
!rás Pa: Vlo]a
..:e: lr]ere:r l\láte Nyeső And-
:Sz:3'
,l 3 |,,1edrv,ánszk Júlra, Súle

A c ;ai Pap Viola kapta.

'ERSENYEK:
iben 1. helyezést ért el
lyezett Pap Viola.
tezet és természetisff]eret
,n:aIlka angol tóríérlelem.
'l <tnlagasló megyei ered-

Soborrré \,Iészáros ],arrra
soósné -ísh vcrorrrka

Szalka Clr önali
Val-ge Csal;a
varga zsolt

Varsa Zsc)ltnó

'l'atTáraik:

l .ngrnti lrozr l11j1. \[jr1.
Nl,cséj Lászl<'l
l)ap Cir.clr gl rré

SilIl, ,lltl(. Iit,.zt,i ,\ItItlt

()sztlílr,őrrcik 
:

Ilcszcr S;zirlloIcs

Pá|la Peter, Pap Viola
}eszetlsnlereti csapat

-, IVezer Andrea, Spek
,ur rolá), 2. heIyezes Pá|la Tamás,

3. helyezes Toth Anita Pa|]a Tamás
4. helyezes Toth Ac]el Bokányi Zsofia
Tlborcz Szllárd, 5. helyezés Biczó Adrrán
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RÉPCE,LAKI DIÁKOK OR SZ^GOS
TANULMÁxyl D ÖNTŐrcöx
A Móra Ferenc Általános és Művészeti ls-
kola 8. a osztályos tanulója Pap Viola a Te-
leki Pál Országos Földrajz-Földtan verse-
nyen országos 5. helyezést, mig Pálla Pé-
ter 6. a osztályos tanuló a Kaán Károly Kör-
nyezetismereti Verseny országos döntő-
jén 1. helyezéstértel. Violának Kovácsné
Szilvágyi Erzsébet, Péternek Farkasné
Tóth Mária tanárnó volt a felkészítője.

Ebből az alkalomból kérdeztem i{ú ver-
senyzőinket a versenyról, felkészülésről,
élményeikről és terveikről.

. Milyen előzmények után jutottatok
be az országos döntőbe, ahol is-
kolánkon és városunkon kívül a
m eg yé n ket i s ké pv i s eI h ettétek?

Pap Viola: Először az iskolai fordu|ón sike-
rült első helyezést elérnem, majd a Sárvá-
ron tartott területi fordulóról harmadikként
jutottam a Szombathelyen rendezett me-
gyei versenyre. Az írásbeli megyei feladat-
sor sikeres megoldása révén képviselhet-
tem megyénket az országos döntőn.

Pálla Péter: A verseny iskolai fordulóján 1.
helyezést értem el. Így jutottam be az ápri-
lis 16-án a Paragvári iskolában megrende-
zésre kerülő megyei döntőre. ltt írásbeli fel-
adatsort keílett megoldani, ahol 98 %-os
teljesítményt nyújtottam, így megyei első
helyezettként jutottam az országos döntő-
be.

. Hol, és mikor zajlott az országos
döntő, és kaptatok-e előzetes fel-
adatokat?

Pap Viola: 2004, május 14-16. között Bala-
tonalmádiban zajIott a verseny, amelyre
elózetes feladatokkal nem kellett készül-
nöm.

Pálla Péter: 2004. május 21-23. között,
Mezőtúron rendezték az országos döntőt, A
szervezők előzetes feladatként poszter és
kiselőadás készitését adták le a verseny-
zőknek. Az általam készített poszter a
Répce-mente növény-és állatvilágát mutat-
ta be, kiselőadásom címe pedig: ,,A sokszí-
nű Répce-mente" vo|t.

o ! döntőn milyen feladatok voltak
amelyeket könnyebben vagy ne-
hezebben megoldhatónak találta-
tok?

Pap Viola: Az országos írásbeli feladataitól
kevésbé tartottam, a szóbeli forduló kérdé-
seitől egy kicsit féltem, ám mint késóbb ki-
derült alaptalanul.

Pálla Péter: Leginkább a laborgyakorlattól
tartottam, de végül ez sem sikerült rosszul.

Számomra az elméleti forduló volt a köny-
nyebb, amiben a versenyzők közül a leg-
eredményesebben teljesítettem.

e Milyen tervekkel indultatok a ver-
senyre, illetve menet közben ho-
gyan éreztétek, hogy milyen helye-
zést tudtok majd elérni?

Pap Viola: Erzsi nénivet együtt úgy remél-
tük, hogy a 22 versenyző közül az első 10
közé kerülhetek. Az írásbeli és a terepgya-
korlat után bizakodóak voltunk, a szóbeliről
úgy gondoltam, hogy nem sikerült túl jól, Az
eredményhirdetés kellemes csalódást oko-
zott nekünk.

pálla péter: Én is az első tízbe szerettem
volna bejutni, mert az első 10 helyezett tá-
borozást nyert Szolnokon. Az írásbelit érez-
tem ú9y, hogy jól sikerült, míg a labor és te-
repgyakorlat eredményességében bizonyta-
lan voltam. Nem hittem, hogy első helyezett
leszek, hiszen csak mint a legjobb első for-
dulóst említettek.

o Az eredményes szereplésen túl,
milyen élményekkel, tapasztala-
tokkal tértetek haza e több napos
megmérettetésről?

Pap Viola: A versenyen jól éreztem magam,
más megyéből érkezett társaimmal megis-
merkedhettem. Volt egy kis idő Balatonal-
mádiban sétálni is.

pálla péter: violához hasonlóan a verse-
nyen jól éreztem magam, az ellátás színvo-
nala jó volt, de a zsúfolt verseny miatt a vá-
rossal történő ismerkedés elmaradt.

o Viola gimnáziumban folytatja ta-
nulmányait, Péter két évig még is-
kolánk tanulója lesz. Milyen ter-
vekkel és versenyzésse/ kapcso/a-
tos eIképzelésekkel készültök
majd az új tanévre?

Pap Viola: A gimnáziumi versenyeken még
nem gondolkodtam, de elképzelhetönek tar-
tom, hogy folytatom a versenyzést,

pálla péter: A következő években e témá-
ban meghirdetett Hermann Ottó biológia
versenyen, illetve másik kedvenc tantár-
gyamból, az országos történelem versenyen
szeretnék indulni.

Sikeres szereplésetekhez nektek, felkészí-
tőiteknek és szüleiteknek egyaránt gratulá-
lunk! A nyárra jó feltöltődést, az új tanévben
pedig hasonlóan szép eredményeket kívá-
nunk!

pálla péter

l']:s: I
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Pap Viola

lány 10
labdarúgó-csapat

szekeres Tibor
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RPCÉSZBrI KUTATÁSOK REPCE,LAKON ÉS
KÖRNYE,KEN
MúrruNKBór 35.

Településünk már az ősidőktől fogva lakott hely
volt jó lekvése miatt. Bizonyíték erre a ftildmű-
velés és a régészeti kutatások során elókerült le-
letek.

A település határában legelóször Tóth István
ftlldjén fekvó várdomb melletti homokbányában
folyt kutatás. Türr Ervin régész kutatott elóször a
homokbányában, ahol l952-ben előkerült egy,
az ötödik század végén eltemetett, valószínűIeg
herul népcsoporthoz taríozó nó
aranyrnellékeltű csontváza. Itt érte-
sült a homok hordóktót, hogy a
dombot egy nagyobb építkezéshez
elhord.|ák. Ez vezetett a temetó
pusztuIásához.

l 959-ben Pbuócz Terézía régész
is körülnézett a területen, és talált
leleteket, ami miatt a következó év
ele.ién ú.jabb leletgyű.itést, és később
kutatást is végzett. A feltárás során
egy bolygatott sír került elő. Ebben
az időszakban, 1958 és 1963 között
Vörös Sámuel csánigi lakos a ho-
mokbányászás folyamán előkerült
sírokból származó tárgyakat adomá-
nyozott a Savaria Múzeumnak. l959
áprilisában három ezüst gyűrút, sod-
rott és hengeres karikákat találtak.
l960 áprilisában Vörös Sámuel

57. tábla Répcelak-Várdomb,
Homokbánya szórvány

vátkolt karikagyúrü.) A sírokon kívül került eló
még egy villás formájú kovácsoltvas nyílhegy,
és 2 db egyélű, egyenes hátú vaskés.

l963_ban Vörös Sámuel hagyaiékából ke-
rült elő: 2 db ezüst hajkarika, 4 db bronz hajka-
rika, és 2 dbbronz ftilbevaló együtt öntött íiiggő
résszel szőlőfi,irttel és két pár gyöngykoszorúval
díszítve.

1984-ig nem tudjuk, hogy régészeti kutatás
folyt volna. Ekkor Kiss Gábor és
Cserményi Vajk régészek bejár-
ták a régészeti lelóhelyeket. A
várdomb területéról és ismeretlen
helyról gyűjtöttek cseréptöredé-
keket, majd l986-ban 5 db cse-
réptöredéket taláttak ismeretle-
nek.

2000. évben lehetóségük nyí-
lott a régészeknek újabb informá-
ciót szerezni e terület történeté-
hez. A gázvezeték építése során
régészeti emlékekre bukkantak,
amí €gy hónapig tartó leletmen-
tést eredményezett. A kutatás 7
méter szélességben folyt, és ered-
ményes volt, Találtak itt a kü_
lönbözó korok népeinek haszná-
lati tárgyait, településeinek nyo-
mait. Ezek a kutatasok egy szűk

négy vastag bronáuzalból készült csavart nyak-
perecet, és bronz punit vitt be a múzeumba.
Még ebben a hónapban a részészek leletmentést
folytattak, ekkor 9 bronz ha.ikarikát, és egy kar-
perecet találtak. Ezt követte egy ásatás májusban,
arnelynek során l5 sírt tártak fel. A íbltárás során
hiányos, rossz állapotú csontvázakat, és kevés
sírmellékletet találtak, ami bizonyítia, hogy sze-
gényebb nép lakhatott ezen a helyen. (A 15 sír-
ból l l melléklet nélküli, a többi sírban talált tár-
gyak: egyerres hátú, egyólű kovácsoltvas kés, 3
db üveggyöngy, bronzlemezekból készített díszí-
tett pántgyúrú, bronzhuzal karik4 hurkos, kam-
pós záródású bronz fi,ilbevaló, S végű, ezüst ha.i-
karika, ezüst huzal karika, bronzból öntött, ro-

keresztmetszetet mutattak meg a lelőhelyekból.
Szükség lenne további kutatásoka és feltárá-
sokra, hiszen a használat során károsodnak és
pusztulnak ezek a területek, amelyek múltunk
ernlékei.

Biczó Ferenc
helytörténész

Irodalom:

o Kiss Gábor: Vas megye 10-12. Századi sír-és
kinesleletei. Szombathely 2000.

o Répcelak a történelem sodrában konferencia
jegyzókönlve: Farkas Csilla: Régészeti r{sa-
tások Répcelakon c. előadasa

o Képmellékletek Kiss Gábor könyvéből

58. tábla Répcelak-Várdomb,
Homokbánya l.,6.,9., l3., sír

és szórvány

Könyvsikerlista a
városi könyvtárban

Rowling: Harry Pot.
ter és a Főnix rendje
Brezina: Boszik az
iskolapadban
Brezina: Micsoda lö-
kött família
Brezina: Nyár, tesók,
zűrzavar ...
Griffin: A háború ka-
tonái
Roberts: Csendes
öböl
Pap: Feng shui a
kertben
Cunningham: Otthon
a világ végén

AxyaKoNyvI HínBr
§

ffir;:*'n"iT,nw" ffi lI
Kovács Péter (Gyürú Andrea és
Kovács Péter fia), Szakács Do-
risz (Horváth Mónika Katalin és
Szakács József lánya), Bognár
Máté Gergely (Winkler Krisztina
és Bognár Tamás fia), Kiss Atti-

la (Gombás Sarolta és Kiss
Attila fia)

EsKÜVó

Tóth Viktór|a és Somogyi lst-
ván Norbert, Csóka Margit és
Varga János, Keszei Krisztina
és Ávár Péter, Biczó Szilvia és

Varga Gergely

HALALoáS

Büki László, Hatos Józseíné,
Károlyi Antalné, Kocsis lst-
ván, Németh Gyula, Szalai
Lajosné, Va rga József né,
vass kálmánné, zsohár

Ferencné
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Főszerkesztó : kecskés péter

Felelós kiadó : Bokánl Kálmánnó iegyzó
Szerkesztőség címe :
Városi Könyvtár

Répcelak, Baítók B. u. 55.
tel.:95/588-001
szerkesztette.: Nagy Káíolyné
Készülta Múvelódési Otthon CANON NP
6030 típ. fénymásolóján 1050 példányban
sokszoíosításért f elelös: szórádi Enihó

Középfokú
nyelvvizsgára

felkészítő
tanfolyam angol

és német nyelvből

2oo4.
július 26- augusztus 19

között a répcelaki
Művelődési Házban.

A tanfolyam 100 órás,
délelőttönként

. 5 óralnap.
Ara: 48.000,- Ft.

Ugyanebben az időpont-
ban délután intenzilv
kezdő angol, olasz és

német tanfolyam.

Beiratkozás
folyamatosan,5O o/o

előleg befizetésével a
répcelaki Művelődésí

Házban.

Tel.:95l370-2ít

NB l-es tekések

NB I-PS TE,KECSAPAT RÉPCELAKON

Répcelak város sporttörténetében első íz-
ben fordul elő, hogy a Répcelaki SE teke-
csapatának jóvoltából NB l-cs csapata le-
het településünknek.

Tekeszakosztályunk az idén ünnepli 30
éves fennállását. 1974-ben a Bányász sport-
kör m egal akította tekes zako sztály át, azon b an
pálya hiányában Sárváron iátszotta mérkőzé-
seit a Vas megyei bajnokságban. l978-ban
elkészüIt az automata állítású iker tekepálya,
mely nagy lendületet adott a tekesport nép-
szerűségének és elterjedtségének Répcelakon
és környékén. A szakosztály férfi csapatot
működteteft és először 1979-ben nyerte meg a
bajnokságot, ezután felváltva szerepelt az NB
IIl-ban és a megyei osztályban.

Az 1996-97-es év nagy sikereket hozott:
l. hely az NB III-ban és ezzel NB II-es indu-
lási jog, amellyel élt az abban az évben ala-
kult jogutód, a Répcelaki SE" A szakosztály
megháIálta az SE bizalmát, és némi meglepe-
tésre kitűnően szerepelt az NB ll-ben, több-
ször végzett a 4. illetve 5. helyen, mígnenr a
most befejeződött bajnokságban sikerült a ré-
gen várt bravúr: a bronzérem, anrely méltó

ünnepélyességet adott a 30 éves jubileumnak.
De ezzel nem ért véget a meglepetés, mert az
MTSZ úgy döntött, hogy a 3. helyezettek is
jogot nyertek az NB I-be jutásért kiírt osaá-
lyozón való részvételre, amelyet nyolc csapat
vívott Budapesten az FTC gyönyörű 6 sávos
tekecsarnokában.

Az osztályozó, ahol az első 5 csapat nyert
jogot az NB I-re, hihetetlen nagy küzdelmet és
izgalmakat hozott. Csapatunk remek teljesít-
ményt nyújtott, a meghatározó játékosok hig-
gadt, kiemelkedő versenyzése, és a többiek jó
átlagteljesítménye azt jelentette, hogy a ver-
senyben végig feljutó helyen volt csapatunk,
és végeredményben 3063 fával a 4. helyen
végzett. Ezzel NB l-ben Répcelak!
A nagy sikert elért szakosztály tagiai:
Szakosztályvezető: Tóth Sándor
Játékos edző és intéző: I(iss zsolt
Játékosok: Gacs Zoltán, Gosztola Lászlő,
Németh Attila, ifj. Nagy László, ifj. Szénhe-
gyi Frigyes, Lónai Gábor, Bors Ferenc,
Sipos Ferenc.

-Szarka Sándor-

REpCE,LAKI Str SpoRTHínp,t

Befejeződtek a bajnoki küzdelmek szakosz-
tályainknál és elmondhatjuk, hogy csapata-
ink szereplése és eredményei elismerésre
méltóak, és az elvárásoknak megfelelő volt.

Tekeszakosztályunkról külön cikk ol-
vasható, itt ismételni tudom, hogy büszkék
lehetünk arra a sporttörténeti tényre, hogy
NB l-es csapatunk van Répcelakon.

Kézilabda csapataink a Győr-Moson-
Sopron megyei bajnokságban versenyez-
tek. A nól csapaí a2, oszIályban a bronzér-
met szerezte meg, ami látszólag vissza-
esés a korábbi arany és ezüst után, de ér-
tékes eredmény a 3. hely. Különösen ör-
vendetes, hogy több fiatalt is sikerült beépí-
teni a csapatba, és figyelemre méltó Kiss
Tímea edző munkája az utánpótlás nevelés
terén.
Eredmény: 3. Répcelak 32 ponttal.
Házi gólkirály: Óri Gabrie|la 109 góllal.
Fét,fi csapatunk az 1. osztályban szintén a
3. helyen végzett egy korábbiaknál erősebb
mezőnyben. A kitűnő közösséget alkotó,
régóta együttjátszó csapat Szabó József
edző vezetésével az időnkénti létszámgon-
dokkal megbirkózva is öregbítette egyesü-
letünk jó hírét.
Eredmény: 3. Répcelak 10 gy. 3 d. 3 v.
447-365 23 pont

Labdarúgó szakosztályunk is jó évet
zát1. Első csapatunk az NB lll-ban az elmúlt
két eredményét megismételte és ismét a 4.
helyen végzett egy minden eddiginél jobb
összeredménnyel. Külön pozitívum, hogy a
Varga József vezette csapat egyre tÓ6U-
ször szerepeltetett saját nevelésú fiatalo-
kat.
Eredmény: 4. Répcelak 18 gy. 5 d.7 v.57-
27 59 pont
Házi gólkirály: Roni, aki egyúttal a közön-
ség szavazatok alapján az év répcelaki já-
tékosa is lett.
Se.rdülő csanatunk az NB ll-NB lll-as baj-
nokságban jól szerepelve a 6. helyen vég-
zett Németh Tibor edző vezetésével.
lfiúsáqi csapatunk szintén ebben a bajnok-
ságban szerepelt Csorba János edző ve-
zényletével, és a 9. helyen végzett. ltt emlí-
tést érdemel, hogy létszámgondok adódtak,
hiszen íiataljainkra esetenként az első csa-
pat keretében is szükség volt.

Végezetül megköszönöm a város sport-
szeretó lakosainak megtisztelő érdeklődé-
sét és szimpátiáját egyesületünk munkája
iránt és kérem, hogy az ősszel indutó báj-
noki szereplésünket kíserjék továbbra is fi-
gyelernmel.

szarka sándor
SE üovv. elnöke


