
Répcelak Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Nyugat-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez Rép-
celak város belterületi vízrendezése címmel. A pályázatot a ROP irányító hatósága 
113.032.900 Ft elszámolható költség mellett 96.077.965 Ft összegben támogatásra 
érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés 2010. május 6-án került aláírásra. 

szűk keresztmetszete a csapadékvíz gyors 
elvezetését még inkább akadályozza. A 
Csánigi utcába tervezett kétoldali nyílt 
szelvényű csapadékvíz elvezető árok zárt 
csapadékvíz elvezető csatornaként való 
megépítése a csekély folyásfenékszint mi-
att lehetetlen. 

A település délkeleti részén található 
Aradi és Hunyadi utcák csapadékvíz el-
vezetése sem megoldott. Az Aradi utcai 
meglévő kétoldali nyílt szikkasztó föld-
árok jelentős csapadékvíz szikkasztására 
alkalmatlan, a Hunyadi utcában pedig 
egyáltalán nem épült vízelvezető árok. A 
vízelvezető csatornával nem rendelkező 

szakaszon a burkolat alá bejutó víz továb-
bi károkozásokat eredményez. 

A két utcában a zárt csőcsatorna ki-
alakítása a lejtések, a szükséges takarás be-
tartása mellett nem megvalósítható, ezért 
fedlappal fedett, burkolt árok építése való-
sul meg. A megoldás előnye, hogy felszín 
közeli folyásfenék kialakítását teszi lehető-
vé, nem kell a közműbekötéseket kiválta-
ni, esetleges eliszaposodás a fedlapok fel-
szedésével könnyen tisztítható. A fedlapok 
kialakítása olyan, hogy a burkolatról lefo-
lyó víz az árokba be tud folyni. A fedlapok 
gépkocsi teherbírásúra kerülnek kialakí-
tásra, így nem kell külön kocsibehajtót 
építeni és a teljes hosszon a párhuzamos 
parkolás lehetősége biztosított. 

Burkolt árok csak a belterületen 
épül. Külterületi szakaszon földárok ké-
szül. A belterület után a 0185 hrsz.-ú 
Gőzmalmi út mellett nyílt árok kiépí-
tésével jut el a víz a befogadóig, a Kőris 
patakig. A Hunyadi utca burkolata egy-
irányú lejtésű, ezért elegendő a keleti ol-
dalon az árok megépítése. Az Aradi utca 
burkolata kétirányú lejtésű, az északi ol-
dalon folyóka építendő, mely helyen-
ként átköt a burkolt árokba. 

 Mérgesné Stampf Ildikó
 műszaki csoportvezető

FejlÔdik a város
A belterületi vízrendezési projekt is megvalósul

A projekt keretében felújításra kerül a 
Csánigi utcában a kétoldali csapadékvíz 
elvezető árok, mely a település olyan kri-
tikus szakaszán történik, ahol az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján gyakori elönté-
sek keletkeztek, feliszapolódtak az elveze-
tő árkok, amik mentén átmeneti jelleggel 
vizes és vizenyős területek alakultak ki. A 
meglévő, nem megfelelően funkcionáló 
elvezető árok és elsősorban műtárgyaik 
mára jelentős, koncepcionálisan is átgon-
dolt fejlesztést igényelnek. A nem megfe-
lelő esésű szakaszokon pangó vizek kelet-
keznek, rontva ezzel a környezeti állapo-
tokat. Az egyes kapubejárók átereszeinek 
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„Répcelaki mesék” című mesekönyvet, 
mely helyi gyermekek és felnőttek tollá-
ból származik. A kötet külön érdekessé-
ge, hogy a mesék illusztrációi is iskolánk 
tanulóinak és képzőművész köre tagja-
inak alkotásai. A program a Szent Ist-
ván Király Templomban a Bozsodi Vo-
nósnégyes koncertjével folytatódott, ahol 
Haydn és Beethoven művek csendültek 
fel. A komoly műfajt követően a Magna 
Cum Laude együttes könnyűzenei kon-
certje következett a fesztivál idei színhe-
lyén, a Répcelaki Sporttelepen felállított 
rendezvénysátorban, majd a Csiszár Duó 
és Kriszti szórakoztatta a közönséget.

A fesztivál második napján, szom-
baton a népzene, a néptánc, népművé-
szet, népi hagyományok ápolása került a 
figyelem középpontjába, kicsit múltidé-
ző jelleggel, de mindenképpen jövőbe 
tekintő céllal. A Nyugat-Magyarorszá-
gon működő népzenei és néptánc cso-
portok, népi kézművességet művelők 

A fesztivál alapjait az Ümmögő 
együttes teremtette meg, amikor 2001-
ben hagyományteremtő céllal megren-
dezték a LAKI KALINKÓ fesztivált, 
mely egyéb kulturális, zenei progra-
mokkal, vásárral kiegészülve 2002-ben 
bővült Répcelaki Fesztivállá, hogy vá-
roshoz méltó térségi rendezvénnyé for-
málódjon. Változatos programok vál-

tották egymás, nagy hangsúlyt kapott 
a hagyományőrzés, valamint a gyermek 
és szórakoztató műsorok.

Pénteken, a fesztivál első napján a 
Polgármesteri Hivatalban Szabó József 
ünnepélyes megnyitóját követően fotó-
kiállítás nyílt Répcelak történetének ki-
emelkedő eseményeiből. A megnyi-
tón a közönség figyelmébe ajánlották a 
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Kilencedik alkalommal fogott össze Répcelak lakossága, önkormányzata, ci-
vil szervezetei, hogy nyár elején tartalmas kulturális, hagyományőrző és szó-
rakoztató eseménysorozatot nyújtsanak a város és a térség lakosságának.
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közvetítették a felsorakozott táncosoknak 
és a közönségnek. A Vasi Lovasturisztikai 
Lovaskultúra Egyesület bandériuma igazi 
huszáros bemutatóval köszöntötte a ven-
dégeket. Délután a felnőtt népzenei és 
néptánc együttesek színes, változatos mű-
sora kínált feledhetetlen élményt. Szín-
padra lépett a vasvári Kalinkó Népdalkör, 
a HÁNCS Együttes Hegyfaluról, a Sitkei 
Ifjúsági Citerazenekar, a soproni Lajtha 
Néptánc Együttes, a Csobolyó Néptánc 
Együttes Győrújbarátról, a nicki Ferge-
teg Együttes, Mosonmagyaróvárról a Laj-
ta, valamint Gazdász Néptánc Együttes és 
a házigazda Ümmögő Együttes. 

A néptánc bemutatkozások közé 
remekül illeszkedett a műsorba a Ko-

és vásári árusok töltötték meg a rendez-
vénynek otthont adó sporttelepet. 

A nap folyamán bemutatkozó kéz-
művesek, magyar népzenét játszó ze-
nekarok, a néptáncegyüttesek egy-egy 
szeletét idézik fel annak az örökségnek, 
amelyet szüleinktől kaptunk, és melyet 
ápolni, őrizni, megóvni a feledéstől kö-
telességünk. Talán adhatnak vonzó pél-
dát e napon a művészeti iskolákban ta-
nuló, népviseletbe öltözött, befont hajú 
leányok, feszes tartású fiúk táncai, éne-
kei a többi fiatalnak és a felnőttnek. 

Délelőtt a gyermek táncosok bemu-
tatkozására került sor: fellépett a helyi 
óvoda Eszterlánc játszócsoportja, szili, 
vági néptáncos palánták, a mosonma-

gyaróvári Lajta Néptánc Együttes gyer-
mek csoportja és a helyi általános isko-
la néptáncosai. 

Az e napra előre jelzett hőség ugyan-
csak próbára tette a szereplőket éppúgy, 
mint a közönséget. A legnagyobb forró-
ságban, délután egy órától indult a fel-
vonulás lovasokkal, hintókkal, szekerek-
kel, táncosokkal vidám ének és muzsika-
szó kíséretében, bor és kalinkó kínálás-
sal. A menet a katolikus templomtól in-
dult, és az Arany J. – Úttörő utcákon ha-
ladva és érkezett a rendezvénysátorhoz, 
ahol szabadtéren ökumenikus imapercek 
keretében Verasztó János evangélikus lel-
kész és Aigner Géza plébános Isten igéjét 
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tatóról az utolsó oldalon olvashatnak 
részletes ismertetőt.

Köszönjük, hogy jelenlétükkel meg-
tisztelték rendezvényünket!

 Gömböcz Róbert

Szombaton és vasárnap 10 órától 
késő délutánig országos hírű népművé-
szeti mesterek kínálták portékáikat, mi-
közben lehetőség nyílt megismerked-
ni kézműves mesterségek fortélyaival. 
A gyermekek számára interaktív játszó-
ház, népi fajátékok, mozgásfejlesztő fel-
adatok, szabadtéri játékok álltak rendel-
kezésre. Kőszegi és balatonszentgyörgyi 
borokat, répcelaki, csermajori, kapuvá-
ri és körösmenti sajtokat is kóstolhatott, 
vásárolhatott a közönség.

Színesítette fesztiválunk program-
ját a Szent Márton-sátor, ahol feladatla-
pok, kirakójátékok, tájékoztatók és lel-
kes önkéntesek segítségével lehetett a 
Szent Márton útvonalakról és Pannó-
nia híres szentjéről igazán gazdag, új is-
mereteket szerezni.

A Répcelaki Fesztivál kísérőprog-
ramjáról, a környezetismereti tájékoz-

lompos együttes Vitéz Levente című 
vidám műsora, amelyben a közönség 
sorai között lévő gyerekek is aktív sze-
replők lehettek. 

A tizedik Laki Kalinkó állandó sze-
replője, a 25 éves jubileumát ünnep-
lő Boglya Népzenei Együttes legújabb 
lemeze anyagát hozta el Répcelakra. A 
fergeteges koncert után sem pihent a ze-
nekar, hiszen a közel éjfélig tartó tánc-
házban és azt követő bálban is ők húz-
ták a talpalávalót. A táncházban Palenik 
József, az Ümmögő együttes művészeti 
vezetője széki tánclépések tanulásában 
segédkezett. 

Vasárnap a már hagyományosnak 
nevezhető főzőversenyre 18 csapat ne-
vezett, melyben megismerkedhetett az 
érdeklődő közönség egy különleges fő-
zőedénnyel.

A rendezvénysátorban a könnye-
debb szórakozás szerelmesei élvez-
hették Márió a harmonikás, a Spon-
tán együttes, Fábián Éva és zeneka-
ra, a Club 7 együttes és Polyák Lil-
la – Homonnay Zsolt zenés műsorát. 
Különleges élmény volt a Copacabana 
együttes brazil tánc showja.

TiZedik laki kaliNkÓ
Tíz éve annak, hogy a répcelaki 
Ümmögő együttes tagjai felvetették 
a gondolatot: szervezzünk Répcela-
kon egy fesztivált, amelynek közép-
pontjában népművészeti értékeink 
és nemzeti hagyományaink ápolása 
foglal helyet. A gondolatot tett kö-
vette, így valósulhatott meg 2001-
ben az első Laki Kalinkó. Ennek im-
már tíz esztendeje. 

A nagy volumenű fesztivál megszer-
vezésében és lebonyolításában települé-
sünk és a környező községek segítőkész 
polgáraitól számtalan önzetlen felaján-
lást és segítséget kaptunk: a kalinkó 
sütése, az ökumenikus áldás szolgála-
ta, a felvonulás ló vontatta szekereinek 
és hintóinak felsorakoztatása, a bor és 
egyéb szükséges kellékek felajánlása, a 
rendezvény biztosítása, rigmusok írá-

sa, Kalinkó-kocsma építése és a média-
anyagok elkészítése stb. mind-mind ar-
ról tanúskodnak, hogy a nemes cél ér-
dekében nagyon sokan akarnak és tud-
nak cselekedni. 

E lap hasábjain az Ümmögő együt-
tes valamennyi tagja nevében mon-
dok köszönetet a segítségért és az ösz-
szefogásért.  Őszintén hiszem, büsz-
kék lehetünk arra, hogy a Laki Kalinkó 
Folkfesztivál  munkatársai, közremű-
ködői és támogatói lehettünk.

GR.
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sikeresen teljesítettük feladatunkat. Ápri-
lis 23-án pótoltuk a hiányzó dokumen-
tumokat, és a támogató hatóság rendkí-
vül rugalmasan, gyorsan készítette el a tá-
mogatási szerződést. Pályázatot írtunk ki 
a kiviteli tervek elkészítéséhez, továbbá 
a közbeszerzési tanácsadásra. A munkák 
várhatóan ősszel indulnak.

4.) Répcelak város közcélú sportléte-
sítményének és megközelíthetőségé-
nek fejlesztése 

Egyfordulós pályázat. A támogatási 
szerződés aláírásához a dokumentumo-
kat elkészítettük, április végéig kellett le-
adni a támogató hatóságnak. A részletes 
kiviteli tervek elkészítéséhez felvettük a 
kapcsolatot a Szint Kft-vel, aki az enge-
délyezési terv szerzői jogosultja. A pro-
jekt keretében 206 főt befogadó lelátó, 
valamint cserepad, korlát, és eredmény-
jelző tábla épül, megújul a parkoló és 
a Honvéd utca járdaburkolata. A meg-
valósításában konzorciumi szerződéssel 
partnerséget vállalt a Répcelaki SE. A 
kivitelezés várhatóan ősszel indul.
Elnyert Eu építési támogatások 
E Ft-ban 
Megnevezés:
 Össz. bekerülési Támogatás
Répcelak városért program
 540.566 395.674
Az esélyegyenlőség és minőségi óvodai ne-
velés biztosítás a répcelaki közoktatási 
mikrotérségben
 147.369 132.632
Répcelak város belterületi vízrendezése 
 113.033 96.078
Répcelak város közcélú sportlétesítmé-
nyek és megközelíthetőségének fejlesztése
   44.294 39.865
Összesen:
 845.262 664.249

5.) Nem építés jellegű Eu-s pályázatok
Az óvoda felújításánál elnyert pályá-

zat kötelező eleme, hogy a TÁMOP ki-
írás keretében pályáztunk és nyertünk 
a Kompetencia alapú oktatás megva-
lósítására 31.954 e Ft-ot. Önrész nem 
kellett hozzá, a pályázat megvalósítása 
folyamatban van.

TÁMOP pályázaton belül pedagó-
gus képzésre 8.441 e Ft-ra pályáztunk.

BesZámolÓ aZ eurÓpai 
uNiÓs projekTek állásárÓl

Répcelak város képviselő-testüle-
te 2007 februárjában elfogadott négy 
éves programjában foglalkozott az Eu-
rópai Uniós pályázatok lehetőségével, 
pontos feladatokat is megjelölt.

A négy fő célkitűzés között emlí-
ti második pontként a következőket „A 
támogatások„ – ezen belül kiemelten 
az EU-s – minél nagyobb kihasználása. 
„Nagyprojektek” közül pedig a városköz-
pont, az iskola felújítása, valamint sza-
badidő központ a Répce mentén került 
említésre. Az iskola felújítására Nick tele-
pülés tartozása miatt nem pályázhattunk, 
szerencsére az óvodai tervek is elkészül-
tek, ahol nincs Nicknek tulajdona.

A testület célul tűzte ki, hogy a nagy-
projektek közül egy valósuljon meg, egy 
pedig legyen teljesen előkészítve, pályá-
zatra alkalmas állapotban. Egyéb fe la-
dat ként meghatározta a belvízrendezést 
(minimum 10 milliós költséggel), vala-
mint a tervek között lelátó építése is sze-
repelt a sportpályán. 

Öt EU-s pályázatot adtunk be és 
mind az öt sikeres volt. Amennyiben a 
Répce parti projekt megvalósult volna, 
úgy közel 1 milliárdos fejlesztés történ-
ne, amelyhez 750 milliós külső forrást 
nyertünk. De így sem szégyenkezhe-
tünk, így is hatalmas összeget tudunk 
városunk fejlesztésére felhasználni. Az 
önerő – ahol szükséges – mindenhol 
rendelkezésre áll, és ezt kevés település 
mondhatja el Magyarországon. 

A projektek állásáról az alábbiakat 
tudjuk elmondani.

1.) „Az esélyegyenlőség és a minőségi 
óvodai nevelés biztosítása a répcela-
ki közoktatási mikrotérségben” című 
pályázat, azaz az óvoda felújítása.

Az építési munkákat a Generál Épí-
tőmester Kft. Szombathely nyerte, ezen 
munkák műszaki ellenőrzését a Dolo-
mit Kft. Szombathely végzi. Játszóté-
ri elemeket, bútorokat több beszállító-

tól is vásároltunk, többek között a rép-
celaki VJS Transz Kft-től is. A felújítás 
a tervek szerint halad, az „új” épületé 
már befejeződött. Az óvoda 2010. júli-
usra tervezett átadásának jelenleg sem-
miféle akadályát nem látjuk.

A projekt utófinanszírozásos. Elő-
legként a támogatási összeg 35%-át, 
45.521.000 Ft-ot, tavaly megkaptuk. A 
benyújtott számlák alapján az idén már-
ciusban további 24 millió forint, május-
ban 4 millió Ft érkezett a számlánkra, és 
még 50,5 millió Ft-ot várunk. Jelenleg 
mintegy 20 millió Ft saját forrást rendel-
tünk a projekt megvalósítására. 

2.) Répcelak városért program
Ez a legnagyobb projektünk. A pá-

lyázat két fordulós volt, az illetékes ha-
tóság április közepén döntött véglegesen. 
Megkaptuk a támogatásról szóló értesí-
tést, és a támogatási szerződés előkészí-
tése folyamatban van, az aláírása június 
hónapban várható. Lényeges változtatás 
nélkül fogadják el a pályázatunkat. 

Közben lefolytattuk a közbeszer-
zési eljárást, és három részre osztottuk 
a beruházást. A főtéri építkezést a Ma-
gyar Aszfalt Kft., a Művelődési Otthon 
és Könyvtár felújítását a Vasi TANDEM 
Kft., a négysávos tekepálya megépítését 
pedig a VASBER Zrt. nyerte. A közbe-
szerzési eljárás eredményét egyik ajánlat-
tevő sem támadta meg, így a vállalkozási 
szerződéseket május 28-án megkötöttük 
a kivitelezőkkel. A munkaterület átadása 
2010. június 3-án megtörtént. A műsza-
ki ellenőrzési feladatot a SZÖVTERV 
Kft. nyerte el. A pályázati pénzek lehí-
vásánál a „Szállítói finanszírozást” válasz-
tottuk. Szeretnénk hitelfelvétel nélkül fi-
nanszírozni a projektet.

3.) Répcelak város belterületi vízren-
dezése

A projektről lapunk első cikkében szá-
moltunk be. Egyfordulós pályázat volt. 
Gyors intézkedést igényelt az aláírásához 
szükséges dokumentumok beszerzése, de 

ÖNkormáNYZaTi 
HÍrek
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költségén felül kerül kiszabásra. A költ-
ségek meg nem fizetésük esetén adók 
módjára behajthatóak.

TemeTõvel kapcsolaTos 
válToZások

Répcelak Város Önkormányza-
ta 2009. április 15.-én meghirdetett 
nyílt közbeszerzési eljárás keretében vá-
lasztotta ki a temetői kerítés és urna-
fal kivitelezőjét. A nyertes ajánlattevő a 
Polányi és Társa Kft. Szombathely lett. 
A beruházás 2009. augusztus hónap-
ban indult. Először a 20 db urnafülkét 
tartalmazó urnafal készült el az előtte 
lévő térkő burkolattal ellátott bejárat-
tal, majd a kerítés pilléreinek az építé-
sével folytatták. Az idei évre húzódott 
át a kerítés fedköveinek és kovácsoltvas 
kerítésmezőinek az elhelyezése. A kivi-
telező a munkálatokat 2010. május 28-
val készre jelentette. Jelenleg a műszaki 
átadás-átvétel eljárása tart. 

Változott Répcelak Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a te-
metőről és a temetkezés rendjéről szó-
ló többször módosított 14/2000.(IX. 
14.) számú rendelet 2. számú mellék-
lete, mely szerint a gránitlappal ellá-
tott urnafülke 15 évre történő megvál-
tásának az ára 10.000 Ft. A gránitlap-
ra történő gravírozás, vésés költsége a 
hozzátartozót terheli. 

Hosszú évtizedeken keresztül Né-
meth Imre bácsi végezte a temetőőri fel-
adatokat. Ez úton köszönjük a munkáját, 
melyet szívvel-lélekkel és lelkiismeretes 
módon, fáradságát nem kímélve végzett 
hosszú időn át. Mára viszont belefáradt a 
teendőkbe, helyét 2010. július 1-től fiata-
labb kollégája Kiss Zsolt veszi át (elérhe-
tősége: 30/832-1870). 

Feladatai közé tartozik a temetések-
kel kapcsolatos nyilvántartások vezeté-
se, mely adatok rögzítéséből és térképi 
munkarészből áll. A munkálatok gyor-
sabb és hatékonyabb elvégzésére az ön-
kormányzat egy temető nyilvántartó 
programot vásárolt, melynek adatok-
kal történő feltöltése folyamatban van. 

répcelaki Búcsú
Városunkban a búcsú az idén au-

gusztus 15-én lesz.

földhasználó köteles az adott év júni-
us 30. napjáig az ingatlanon a parlag-
fű virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az ál-
lapotot a vegetációs időszak végéig fo-
lyamatosan fenntartani.

A parlagfű legintenzívebb növekedé-
si időszaka július hónapban, a virágpor 
szóródásának legnagyobb tömege július 
végén és augusztus hónapban történik, 
ezért az ingatlan tulajdonosoknak a par-
lagfű elleni védekezést június 30-ig vég-
re kell hajtani, azt követően pedig a par-
lagfű virágzását, az allergén pollen leve-
gőbe kerülését folyamatosan megakadá-
lyozni. A fenti jogszabály a parlagfű el-
leni védekezésen túl az emberi egészsé-
get veszélyeztető gyomnövények (pl.: 
pázsitfűfélék, csalán, útifűfélék, vadken-
der, disznóparéj, pitypang, mezei ka-
táng stb.) elleni védekezési kötelezettség 
szabályait magába foglalja és a védeke-
zés elmulasztását a parlagfűéhez hason-
ló módon szankcionálja. A védekezés 
legegyszerűbb módja a június végétől 
két-három alkalommal végzett kaszálás, 
esetleg a vegyszeres gyomirtás.

A törvény hatálya kiterjed az ország 
teljes területére és az összes ingatlantu-
lajdonosra. Ez azt jelenti, hogy a ható-
ságok eljárásukat nemcsak termőföld-
ön folytatják le, – amelybe a zártker-
tek is beletartoznak – hanem belterüle-
ten, ipari, kereskedelmi és egyéb telep-
helyeken is.

A június 30-i dátum ismerete azért 
fontos, mert ez a szankciómentes, ön-
kéntes jogkövetés lehetőségének határ-
napja. A megjelölt időpont után kül-
területen az illetékes megyei növény-és 
talajvédelmi szolgálat, belterületen a 
jegyző elrendeli a parlagfű elleni köz-
érdekű védekezést, azaz a tulajdonos 
költségére elvégezteti a kaszálást.

Az államigazgatási eljárás általános 
szabályait betartva a védekezés zárt in-
gatlanon, telephelyen is elvégezhető.

A hatósági védekezés eljárásának tel-
jes költségét köteles a föld használója, 
tulajdonosa megtéríteni, amely a helyi 
feltételektől függően több tízezer forint 
is lehet hektáronként. Ez nem azonos az 
eljárási bírsággal, amely ötezer és egy-
millió forint közötti összegben az eljárás 

TIOP kiírás keretében pályáztunk 
még tanulói laptop programra, infor-
matikai, infrastrukturális fejlesztésre, 
digitális tábla beszerzésére.

TÁMOP kiírás keretében a Vas me-
gyei könyvtárak formális és informális ta-
nulást támogató szolgáltatásainak össze-
hangolt fejlesztésére című pályázaton a 
Berzsenyi Dániel Könyvtár vezette kon-
zorcium tagjaként a Művelődési Otthon 
és Könyvtár 5.952 e Ft-ot nyert.

Beszámolómból kiderül, hogy nem 
csak igyekeztünk kihasználni, hanem 
ki is használtuk az EU-s pályázati le-
hetőségeket. Ezek gyarapítják Répcelak 
város gazdasági, infrastrukturális és tár-
sadalmi értékeit.

Mindenkinek köszönetet mondok, 
akik a munkálatokban részt vettek.
 Dr. Németh Kálmán
 polgármester

új sZakorvosok 
aZ egésZségHáZBaN

Tájékoztatjuk a város lakosságát, 
hogy változások történtek az Egészség-
házban működő nőgyógyászati és reu-
matológiai szakrendelések személyi el-
látottságának tekintetében. Dr. Illés Gá-
bor szülész-nőgyógyász több évtizedes 
munka után nyugdíjba vonult. A meg-
üresedett álláshely betöltésére Répcelak 
Város Önkormányzata Dr. Szabó Csaba 
András szülész-nőgyógyász szakorvossal 
kötött szolgáltatási szerződést. A rende-
lési idő az eddigi szerdai nap helyett ked-
di napokon 15 órától 17 óráig lesz. 

A reumatológus szakorvos, Dr. 
Schlögl Anita Kinga június 1. napjától 
kezdődően a továbbiakban nem tudja 
elvállalni a szakrendelési feladatokat. 
Hosszas egyeztetéseket követően júni-
us 1. napjától Dr. Záborszky Zita szak-
orvos várja a hozzáforduló betegeket. A 
doktornő folyamatosan, az eddig meg-
szokott időpontban rendel: hétfőnként 
14.30 órától 17.30 óráig.

a parlagFû elleNi 
védekeZésrÔl

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.  tör-
vény rendelkezik a parlagfű elleni vé-
dekezés szabályairól, mely szerint a 
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laktól nem messze egy faluban, a másikat 
egy távoli földrészre  repítette a sors.

Vajon már korosodva eszükbe jut-e 
a történet? A mostani randevúzóknak 
azért van egy tanácsom.  Ha a találkozás 
célja az, hogy utána egy kávé vagy ital 
mellett elbeszélgessenek, akkor a Répce 
Áruház ideálisabb. Persze mit is taná-
csolgatok. Ezt mindenki tudja.

dr. Németh Kálmán
polgármester

A mintegy huszonöt évvel ezelőtti történet akkor jutott újból eszembe, amikor a 
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
munkatársai ismét ellenőrizték a Fő téri projekt egyes helyszíneit.  Mint isme-
retes, ennek része a Répce áruház külső homlokzatának átfestése is, amely már 
meg is történt. A pályázat egyik feltétele volt – sok más mellett-, hogy ne csak 
önkormányzati területek, épületek kerüljenek felújításra, hanem legyenek ben-
ne vállalkozások tulajdonai. A „Takarékszövetkezet” és az „ÁFÉsZ” épületei így 
kerültek képbe. Az önrészt természetesen a két cég biztosítja. 

hén volt a telepen, a tejet mi azonnal fel-
dolgoztuk és zacskós tejként értékesítet-
tük. Néhány  fiatal agrármérnök is dol-
gozott mellettem, ki rövidebb, ki hosz-
szabb ideig. Vidékiek voltak, a szövetke-
zet biztosított nekik lakást.

Az egyik fiatal agrármérnök munkatár-
sam répcelaki búcsú utáni napon mondja, 
hogy holnap délután nem tud jönni dol-
gozni, mert a búcsúi bálban megismerke-
dett egy répcelaki kislánnyal és találkozó-
ja lesz. Másnap szomorúan vagy inkább 
felháborodva közli velem, hogy a  kislány 
nem jött el a randevúra. (A mostani ran-
devúzók –gondolom– ilyenkor könnyebb 
helyzetben vannak, mert ott a mobil tele-
fon. Akkor még nem is hallottunk róla.)

Az egészet már rég elfeledve, körül-
belül tíz nap múlva munkatársam nagy 
örömmel újságolja, hogy találkozott a 
hölggyel és mielőtt kérdőre vonta volna, 
hogy miért csapta be, a hölgy tett szem-
rehányást, hogy hol volt, miért nem jött 
el a randevúra. Nem kis időbe került, 
mire tisztázták a félreértést.

A randevút ugyanis a Répcénél 
beszélték meg. Igen ám, de a hölgy a 
Répce Áruháznál várta a barátomat, 
míg ő a Répce folyónál (ahol a Met-
szés és a Répce találkozik).

Fiatal kollégám nem gondolkodott 
rosszul, hisz a Répce parton állítólag sok 
szép felejthetetlen találkozás jött létre. Gye-
rekkoromban barátaimmal mi is kilestünk 
egypárat.  Nekem  sajnos személyes élmé-
nyem nem volt. Azt már nem tudom ta-
lálkoztak-e utána. És ha igen, akkor hol. A 
Répce Áruháznál, vagy a Répce parton.

Az biztos, hogy tartós kapcsolat nem 
alakult ki köztük. Az egyik itt él Répce-

elmaradT raNdevú a répcéNél
– A polgármester naplójából –

Pichlerné Kondra Katalin:

TeNger
Mindenütt tenger
Merre a szem ellát

Mennyi rémült ember
S mennyi ki ellenáll
A könyörtelennek,

Küzdve-küzd az árral
Menti a menthetőt
Dacol vízzel, sárral.
Lesz-e még valaha
Nyomában új élet
Nyílnak-e virágok

Ott hol üt a végzet?
S meghallja-e szavát
A kétségbeesőnek
Az, kivel a sorsa

Nem bánt ily keményen.
Most van itt az idő
Amikor lépni kell

Nem lehet megállni
Valamit tenni kell!
Ki nézi tétlen a bajt

Az nem pusztán gyáva
Tudván, gyáva népnek

Sehol nincs hazája.
Az, magára vessen
Ha magára marad,
Kéz a kézbe fonva
S egy, közös akarat
Legyőzi a tengert,

Megküzd minden árral
Szemben a viharral
Együtt a világgal.

Az „ügynökség” munkatársai el-
mondták, hogy a Bíráló Bizottság ülé-
sén is szóba került, ugyan a Répce Áru-
háznak miért lett lila színe? Gondo-
lom, sokszor keresztül utazhattak Rép-
celakon, és nekik is feltűnt. Elmondtam, 
hogy többféle  történet is felmerült, leg-
utóbb a volt műszaki kollégám nyilat-
kozta, hogy ő  javasolta ezt a színt, mivel 
akkoriban Dózsa drukker volt.

A lényeg az, hogy a Répce Áruház 
lila (remélem az is marad), és így lett 
Répcelak szimbóluma, mint, ahogy a 
szifonpatron és a Medve sajt is az.

És hadd legyek szerénytelen! Újabban 
városunkat mint virágos és szép tiszta te-
lepülést is emlegetik. Köszönet ezért a la-
kosságnak, Önöknek és azoknak a dolgo-
zóinknak (állandó és időszaki munkások), 
akik felelnek  a közterületeink rendjéért.

Igaz, hogy a legutóbbi közmeghall-
gatáson egy felszólalásban elhangzott, 
hogy „sok a szemét”, de azután sokan 
megállítottak, hívtak telefonon, hogy 
nekik egyáltalán nem az a véleményük. 
Mindenesetre ki mernék állni tiszta-
ság szempontjából és összehasonlíta-
ni Répcelakot a többi magyar várossal. 
Persze javítanivaló mindig lesz.

De elnézést, elkalandoztam!  Mit be-
szélek szemétről, amikor a cím randevú-
ról szól.  Ráadásul, elmaradtról. Az áru-
házat mindenesetre sokan hívják „Lilá-
nak”, de azért nem kevesen „Répcének” 
is. Az utóbbi névről szól a történet.

A nyolcvanas évek közepén a helyi 
termelőszövetkezetben dolgoztam, az 
1000 férőhelyes csánigi tehenészeti telep 
vezetője voltam. Képzeljék el 1000 db 
Amerikából importált Holstein-fríz  te-
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ségek köré csoportosítottuk. Célunk, 
hogy ez a hét a gyermekekről, vidám-
ságról, szórakozásról, közös együttlétről 
szóljon a szülőkkel együtt.

Programok:
- a kisvonatos városnézés az idén esős 

idő miatt pénteken délutánra toló-
dott, családi vonatozás lett belőle a 
gyerekek nagy örömére

- ugróvár
- játékos sportversenyek: roller ver-

seny, kötélhúzás
- bábszínház: A kerek kő című népme-

se előadása a Ribizke bábcsoport elő-
adásában

- májusfa kitáncolás
- fagyizás
- kirándulás – az idén a két „kompeten-

ciás” csoport a FÖLD témakör feldol-
gozásán belül Kőszegre kirándult. Na-
gyon várták ezt a napot az ovisok. Há-
tizsákokkal, benne élelemmel, esőka-
báttal felszerelve indult útra a kis csa-
pat. Minden kiránduló kapott egy tá-
jékoztató füzetecskét az útvonalról, a 
programokról. (Lásd a képen!)

A kirándulás jól sikerült, épségben 
hazaértünk, jövőre is tervezzük, hogy 
megyünk.

– ovi –

„Gurul a labda, gurul a játék
gurul a Nap és arany ajándék

gurul a kedvem mennék, szállnék
futássá válnék lennék játék.”

Lukács Ottó: Játék

Évek óta hagyomány óvodánkban, 
hogy a gyereknapot egy szinte egész hetes 
program előzi meg. Minden nap, minden 
délelőtt más-más érdekes, vagy visszatérő 
tevékenységben van részük, a gyerekek na-
gyon várják már a számukra kellemes él-
mények újbóli átélését. Számolják a napo-
kat, felidézik emlékeiket az előző évekről. 
Megbeszéljük, melyik napon milyen tevé-
kenység várja őket. Így készítjük fel őket 
érzelmileg a tényleges gyermeknapra. 

A szülők az óvodában kifüggesztett 
plakátról értesülnek a heti – és a gyer-
meknapi programokról. Ezen keresz-
tül hívjuk a családokat, kis – és nagy-
testvéreket közös gyermeknapi szórako-
zásra, együttlétre péntek délután, mely-
nek programjait a Szülői Közösség szer-
vezi (tűzoltó-mentő autók bemutatója, 
kipróbálása; homokozás, mászókázás; 
büfé; tombola; Maszat játszóháza)

A gyermek lételeme a mozgás. En-
nek fejlesztésében, befolyásolásában 
nagy szerepe van az óvodának. Prog-
ramjainkat ezért a mozgásos tevékeny-

gYermekHéT 
a sZáZsZorsZép ÓvodáBaN

DVD sikerlista 
a városi könyvtárban

1. Ahol a vadak várnak
2. Fel
3. Hajsza a föld alatt
4. Jégkorszak 3.
5. Amerikai szépség
6. Avatar

7. Elrabolva
8. Gettómilliomos
9. Gran torino

10. Volt

könyvsikerlista 
a városi könyvtárban

1. Bartos Erika: Anna, Peti és 
Gergő

2. Andrews, Virginia: 
Vadvirágok

3. Meyer, Stephenie: Újhold
4. Harris, Joanne: Aludj Kislány

5. Benzoni, Juliette: Aurora
6. Fejős Éva: Bangkok, tranzit
7. Coelho, Paulo: A győztes 

egyedül van
8. Roberts, Nora: Házi feladat
9. Follett, Ken: Idők 

végezetéig
10. Westerfeld, Scott: Csúfok
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Mi kerülhet a 2009-2010-es tanévről a képzeletbeli kétkarú mérleg két ser-
penyőjébe a Móra iskolában? Megvolt-e a szükséges egyensúly? Arrafelé bil-
lent-e el a mérleg nyelve, ami pedagógiailag fontos, tervezett változás? 

tákat”. Hiszen minden gyereknek szüksége 
van arra, hogy sokan szeressék (ezt próbál-
juk segíteni az iskolában), de legyen, akik-
nek ő a legfontosabb. Kinek a legfonto-
sabb és ki felel azért, hogy a most még ál-
talános iskolába járó fiúk és lányok követ-
kező iskoláikban és munkahelyeiken meg-

állják a helyüket, példás családanyák, csa-
ládapák legyenek, akikre büszkék lehetnek 
szüleik évtizedek múlva is? Amit a család-
ban lehet megtanulni, azt az iskola nem 
tudja pótolni. Amit viszont az iskolában 
kell biztosítani, ahelyett nem jó, ha a csa-
ládnak kell „délutáni  iskolát” nyitnia. 

Mérlegre tehetjük, hogy ki mivel és 
mennyivel járult hozzá, hogy a 2009- 
2010-es tanévben elérjük céljainkat. Az 
egyik oldalra kerülhetnek a sikerek, a 
másikra a kudarcok. Sok szomorúságot 
okoztak a rongálók, a verekedők, a trá-
gárul beszélők, a kötelességüket hanya-
gul teljesítők, azok, akik mindig csak 
kapni akartak, de társaikért nem akar-
tak  legalább egy kis jót tenni. Sok írás-
beli figyelmeztetést, intést postáztunk 
igazolatlan hiányzás, agresszív viselke-
dés, órai rendbontás miatt. 

De szerencsére sokszor örültünk, örül-
hettünk,  mert a tanulók többségének 

szorgalma és magatartása jó  vagy példás, 
a nyolcadikosok bejutottak a választott 
középiskolákba, a legrégebbi épületrész-
ben a világításrendszer teljesen megújult, 
több pályázaton is nyertünk támogatást 
programokra, eszközbeszerzésre, az épü-
letben szinte folyamatosak voltak a kiál-
lítások a gyerekek alkotásaiból,   sikeresek 
voltak kulturális műsoraink,  jó hangu-
latú Családi Napon, diákönkormányzati 
programokon szórakozhattak a résztve-
vők. Újdonság volt, hogy ebben a tan-
évben minden diákunk láthatott élőben 
színházi előadást, négy pedagógus kapott 
az év során kistérségi ill. megyei kitünte-
tést, és szinte minden hónapra jutott egy 

ellenőrzés vagy nagyobb jelentés, adat-
szolgáltatás. Ebben a tanévben is sok új 
gyerek érkezett, néhány hónapig egy ovis 
csoportnak is helyet adtunk. Az egész is-
kolát megmozgatták a témahetek és az 
öko-projekt kreatív programjai. A peda-
gógusok által kidolgozott intézményi in-
novációk felkerülnek a világhálóra. Dicsé-
ret illeti a szakkörös gyerekeket, a házibaj-
nokságok minden lelkes résztvevőjét, az 
úszástanfolyamon sokat fejlődőket. 

A 2009-2010-es évben – ez a felsorol-
takból kiderül – nehéz volt sokszor a teher. 
De a szárnyalásra is volt lehetőség. Igye-
keztünk akkorára kiterjeszteni a szárnya-
kat, hogy lehessen szárnyalni, tudjanak 
egyre magasabbra emelkedni a ránk bízott 
gyerekek tudásban, emberi tartásban, ön-
ismeretben, mások iránti tiszteletben. 

Szoporyné Szabó Piroska
igazgató

sZárNY és TeHer
(Mérleg a 2009–2010-es tanévrõl)

Mintha egyre nehezebb lenne az a te-
her, amit a szülőknek az iskoláztatás, az 
önkormányzatoknak az iskolafenntartás, 
a pedagógusoknak a tanítás, a nevelés fel-
adatainak megoldása jelent. A lelkiisme-
retes, szorgalmas diákoknak sem könnyű. 
Húsz év alatt felére csökkent tanulóink 
létszáma, de nem kevesebb azoknak az 
elvárásoknak (versenyek, műsorok, isko-
lai programok…), felkéréseknek a száma, 
amelyek munkát, felkészülést, gyakorlást 
kívánnak a tanítványoktól. 

Az utóbbi évtizedekben sok változás 
volt az iskolákban. Ha objektíven mérle-
gelné valaki, a célhoz képest hol keveseb-
bet, hol többet mutatna a kijelző. Nem 
volt korábban ennyi komoly betegségben 
szenvedő általános iskolás, ennyi szociális 
segélyben részesülő. Jobban megbecsülték 
a gyerekek azt, amit kaptak (oklevél, tárgy-
jutalom, új bútor a termekbe…). Meg-
köszönték az érdekes, hangulatos osztály-
kirándulást, a versenyre felkészítést, örül-
tek, ha versenyen képviselhették iskoláju-
kat, nagyobb arányban sportoltak. Most 
sokkal több energiát kíván a gyerekek ér-
zelmi nevelése, és szinte reménytelen hely-
telen szokásrendszerük (sok idő elfecsérlése 
a tv és a számítógép előtt) átalakítása. Min-
den apró eredménynek örülünk. Hálásak 
vagyunk azoknak a szülőknek, akik követ-
kezetesen, szeretettel, a gyermek fejlődésé-
be vetett hittel, őt biztatva, segítve, a peda-
gógusokkal együttműködve nevelik gyer-
meküket. Higgyék el, hogy a szülői szere-
tet, odafigyelés, az, hogy fontos-e mindaz 
a családtagok részére, ami a tanulókkal az 
iskolában történik, minden gyerek számá-
ra a legfontosabb ösztönző és fegyelmező 
erő. Amikor megnézik a focisták meccse-
it, meghallgatják a művészetis szereplése-
ket, vastaps zúg az alapítványi esten, segíte-
nek egy dolgozatra való felkészülésben, ak-
kor a pozitív érzelmek olyan erővel hatnak, 
ami átsegíti a kudarcokon az „emberpalán-
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mûvésZeTi – mûvelTségi 
eredméNYek

Az „Európa 2010” nemzetközi pályá-
zat Különdíjasa: Vörös Valentina

Diana Vadászhölgy Klub Vas Me-
gyei Szervezet rajzpályázata: Az erdő ál-
latai címmel

i. helyezett Péntek Barbara, iii. he-
lyezett Paál Viktória.

Vas Népe megyei rajzpályázat: Tiszta 
levegőt címmel ii. helyezett Rudi Máté

Diana Vadászhölgy Klub Vas Megyei 
Szervezet rajzpályázata: A családi élet ha-
zánk vadon élő állatvilágában: i. helye-
zett Egyházi Evelin

Elismerésben részesültek:
Mérges Dorottya, Paál Viktória Né-

meth Evelin, Németh Erika, Bognár Gá-
bor, Rudi Máté, Seregély Gyöngyi a Ka-
tasztrófavédelmi pályázaton,

Pusztai Gergely, Ruisz Kadosa, Erős 
Olivér a Sárvári Vár megyei karácsonyi ké-
peslap tervezés rajzpályázaton, Művészet-
oktatás napja Szombathely és Karácsonyi 
rajzpályázat-Sárvár című pályázaton. 

Felkészítőjük Molnárné Szabó Ernesztina

Répce Menti Diákok Művészeti Ta-
lálkozója zenei kategóriában NÍVÓDÍ-
JAT: Tulok Piroska, Szegedi Benjamin, 

Arany Minősítést: Pataki Marcell, 
Papp Kíra, Szalai Gergő, Szabó Anna, 
Gyürüsi Ramóna, Németh Andrea, Fe-
kete Zsófia, Keszei Mihály, Németh Esz-
ter, Molnár Anita, Tamás Bence, Varga 
Eszter, Horváth Dorottya kapott.

Felkészítő tanárok: Tanda Ibolya, Zsí-
ros Réka, Vajda András, Gergely Virág 
Emese, Rácz Eszter, Donyec László.

sporTsikerek
ifjúsági megyei horgász versenyen 

2. helyezett Horváth Dávid, 5. helyezett 
sulyok András.

Csapatban Horváth Dávid, sulyok 
András, Gyürüsi Róbert és Gyürüsi 
Ramóna 5. helyezést értek el.

Diákolimpián a iii–iV.kcs. leány 
labdarúgó csapat 3. helyen végzett.Tagjai: 
Bakucz Daniella, Bernáth Evelin, Kercza 
Zsuzsanna, Kovács Nóra, Ments Vivien, 
Németh Evelin, Németh Nikolett, Sere-
gély Gyöngyi, Varga Vivien, Vojtila Alíz

Edző: Tompos Bálint

orsZágos dÖNTÔBeN
7. helyezés ért el Tulok sára 2.a a 

Bendegúz-matematika versenyen
8. helyen végzett Németh Eszter 

4.b az Apáczai Kiadó Komplex tanulmá-
nyi versenyén

Országos döntőbe jutott szőllősi 
Adrián 5.a az Arany János Anyanyelvi 
versenyen

Felkészítő tanárok Varga Zoltánné, 
Mészáros Imréné illetve Szabadosné Mol-
nár Melinda

megYei dÖNTÔ
2. helyezést ért el a megyei informa-

tikai versenyen Bokor Ádám 8.a, 
3. helyezést a Bendegúz Gyermek- és 

Ifjúsági Akadémia NYELVÉSZ megyei 
tanulmányi versenyen Tulok sára 2.a és 
Horváth Dorottya 7.a,

4. helyezett lett Kaán Károly Orszá-
gos Természet- és környezetismereti Ver-
senyen Keszei Mihály 5.a., 

a Herman Ottó Országos Biológia-
versenyen szalai Csilla 8.c., 

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Aka-
démia NYELVÉSZ megyei tanulmányi 
versenyen Horváth Nóra 7.a és Tulok 
Piroska 4.b. és a 

Megyei Anyanyelvi versenyen Tulok 
Piroska.

5. helyezést ért el Németh Boglár-
ka 6.a a Kaán Károly Országos Termé-
szet- és környezetismereti versenyen, 

Pörneczi Bettina 6.b a Bendegúz 
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia NYEL-
VÉSZ megyei tanulmányi versenyen.

6. helyezett lett Tulok Piroska 4.b a 
4.osztályosok matematika versenyén

és Horváth Dorottya 7.a a Simonyi 
Zsigmond helyesírási versenyen.

Felkészítő tanárok: Nyeső László, Varga 
Zoltánné, Bárdosi Katalin, Farkasné Tóth 
Mária, Mészáros Imréné, Szabadosné 
Molnár Melinda.

ORsZÁGOs LEVELEZŐ VER-
sENYEKEN – Bendegúz, Kvalitás, 
Mozaik, Apáczai, Könyvmolyképző –  
DÖNTŐBE juTOTT: Keszei Francis-
ka, Kiss Viktória, Németh Bálint, Né-
meth Eszter, Papp Kíra, Rudi Máté, 
Tulok Piroska

A iV.kcs. nagypályás labdarúgó 
csapat 5. helyezett lett. Tagjai: Dombi 
István, Dombi Péter, Dulicz György, Fa-
zekas Dávid, Gróf Márk, Horváth Zol-
tán, Pungor Szabolcs, Sarang Dániel, 
Tóth Dávid, Varga Dávid, Varga Valér, 
Verasztó Márk

Edző: Varga József

verseNYeredméNYek aZ iskoláBaN

HaláloZás
akikTÔl BúcsúZuNk

Horváth Béláné
Horváth Ferencné

Horváth László
Kristóf Ferencné
Németh Józsefné

Radó Józsefné
Soós József
Varga Imre

esküvÔ
akikNek graTuláluNk

Őri Csaba Dénes és 
Czigola-Nagy Eszter 

Őri Tibor és 
Kiss Rita Anikó

Nagy György és 
Dr. Bartalis Krisztina

Hóman Gábor Zoltán és 
Horváth Alexandra

sZüleTés
akikNek ÖrülüNk

Vígh Károly és Prisztupa Marietta
leánya Janka

Patyi Bálint és Vargyai Gabriella 
fia Kristóf

Gyurák János és Novák Bernadett 
fia Áron

Molnár Gábor és Németh Hajnalka 
fia Dávid

Rudi Attila és Buthi Andrea 
leánya Janka

Somogyi Bálint és Kiss Ágnes 
ikrei Albert és Donát
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A nyár közepén a megüresedett szabadföldi zöldségágyásokba számtalan őszi, 
illetve tavaszi betakarítású zöldségfélét vethetünk.

ni a zöldhüvelyű változatokat is (Főnix, 
Invicta). A vetőmagot 5 cm mélyre, 5–8 
cm tőtávolságra ültessük. A sorok között 
30–35 cm szélességű művelőutat hagy-
junk. Fontos a rendszeres, 15–20 mm-es 
vízadagokkal történő öntözés. Jó vízellá-
tottság mellett a zöldbab kevésbé szálká-
sodik. Virágzás után 2 dkg/m2 vízoldható 
műtrágyával fejtrágyázzunk. 

cékla
Július végi, augusztus eleji vetéssel 

másodnövényként is sikeresen termeszt-
hető a cékla. Házikertben 30–35 centis 
sor- és 15–20 centis tőtávolságot hagy-
junk, a vetésmélység 3–4 cm legyen. 
A vetőmag-szükségletet a szokásosnál 
többre, 6–8 dkg/100 m2-re tervezzük. 
Ajánlott fajták: Bíborgömb, Bordó, Ru-
bin, Bíborhenger, Detroit, Pablo, Nero, 
Pronto, minicéklának pedig a Little Ball. 
A kétnaponkénti öntözésen, valamint a 
kapáláson, gyomláláson kívül különö-
sebb ápolást nem igényel.

spenót
A spenótból családi fogyasztásra a 

legcélszerűbb két-háromhetes idősza-
kaszban többször keveset vetni. Szep-
temberi szedésre, illetve átteleltetésre 
augusztus elején és közepén még elvet-
hetjük a magját, jól eldolgozott, ned-
ves talajba. Őszi szedésre az Ibis F1, a 

Trias F1 és a Vivos F1 fajták javasolha-
tók, áttelelőnek az Eszkimo-t, a Mata-
dort, vagy a Parys F1-et vessük, 30–35 
centi sortávolságra és 2–2,5 cm mélyre.

sóska
A sóskát áttelelőnek vessük augusz-

tus végén, szeptember elején. Ilyenkor 
a magvak a szokásosnál mélyebbre, 2 
centire kerüljenek. Kiváló fajta erre a 
célra a Pallagi nagylevelű, amelyet ápri-
listól akár 2–3-szor is „megtéphetünk”. 
A magvetés mellett a sóskát tőosztással 
is szaporíthatjuk.

Tépõsaláta
Augusztus első napjaiban elvethet-

jük még a tépősaláta, a kínai kel és a 
kevésbé ismert bordás kel (Pak Choy) 
magját is. A sortávolságot 35–40 cen-
ti legyen. Az állományt palántakorban 
30 centis tőtávolságra egyeljük ki.

madárbegysaláta
Régen a szegények salátájának tar-

tották, ma magas tápértéke miatt újra 
„fölkapott” lett a madár (mezei, ma-
dárbegy) saláta. Július végétől szeptem-
ber elejéig vethető, nagyon igénytelen 
növény, jól bírja a hideget. Magját leg-
feljebb 2 centi mélyre, sorba vessük, és 
kelés után 10–15 centire egyeljük ki. 
Rendszeres öntözés mellett egy másfél 
hónap alatt kifejlődik, 5–6 leveles álla-
potba, gyökerestől szedjük.

Pap Edina
kertészmérnök

miT vessüNk a ZÖldségeskerTBe NYároN?

jó, ha tudjuk!
Másodvetésű szabadföldi zöldségnö-

vényt kizárólag öntözéssel szabad termesz-
teni! A rossz kelés oka legtöbbször a nagy 
melegben gyorsan kiszáradó talaj. Éppen 
ezért a másodvetésű zöldségnövényeket 
kétnaponta öntözzük.

Bizonytalan lehet a kelés akkor is, ha 
a főnövény után a talajt felássuk, és nem 
hagyjuk ülepedni. Így a laza talajfelszínen 
az öntözések alkalmával a vetőmag olyan 
mélyre kerül, hogy nem tud kicsírázni.

Madárbegysaláta

retek
Július végi, augusztus eleji vetéssel 

nyáron jól termeszthetők a nagytestű őszi 
és téli retekfajták. Mivel ezek nemcsak 
nagy gyökértestet, de terebélyes lombo-
zatot is nevelnek, a sor- és tőtávolságot 
35–40, illetve 10–20 cm között válasz-
szuk meg. A vetésmélység 2,5 cm legyen. 
Az állományt kis vízadagokkal, rendsze-
resen öntözzük és gyomláljuk. A 4–5. 
lomblevél kifejlődése után 2–3 heten-
ként tápoldatozzuk a növényeket, 1,5–2 
dkg/m2 adagban. A termés októberben 
szedhető. Ekkor már ne öntözzünk és ne 
műtrágyázzunk. Ajánlott fajták: Mün-
cheni sör (széles orsó alakú gumó), Erfurti 
kerek fekete (enyhén lapított gömb alakú 
gumó). Jégcsap típusok: House King F1, 
Mino Summer Cross F1.

Zöldborsó
Augusztus végéig még megpróbál-

kozhatunk a zöldborsó vetésével, de 
csakis öntözött körülmények között. 
Erre a célra a korai fajták közül válasz-
szunk: Debreceni korai, Rajnai törpe, 
Rapid, Debreceni világoszöld.

Bokorbab
Júliusi másodvetésre a bokorbab 

(zöldbab) javasolható. A szokásos sár-
ga hüvelyű fajták (Rege, Rézi, Bodor, 
Maxidor, Róna) mellett érdemes kipróbál-
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Kis időre elcsendesedett a sporttelep. Valamennyi szakosztálynál véget ért a 
2009–2010-es bajnoki évad. Csupán az elmúlt hétvégén a sporttelepen si-
kerrel rendezett Répce Fesztivál jelentette a nyüzsgést, illetve a szorgalmasan 
járó teniszezők nagy csatái jelentik a mozgást. Mire e sorokat olvassák tisztelt 
hírmondó olvasók, reményeim szerint indul a tekepálya beruházása. Elnök-
ségünk az elkövetkezendő napokban értékeli a szakosztályok teljesítményét, 
hozza meg a jövőre vonatkozó döntéseit. 

vő listán a 9. helyhez volt elegendő, 
ugyanitt Pinezits László 12 góllal a 
14. helyen végzett.

A feladat adott: az átigazolási idő-
szakban meg kell erősíteni a csapatot!

serdülő csapatunktól (u-16) tisz-
tes helytállást vártunk. Varga József 
edző irányításával a 11. helyen végez-
tek, de egyértelműen megállapítható 
fejlődésük. További fegyelmezett edzés-
munkával, kitartással, türelemmel a kö-
vetkező szezonban előbbre is végezhet-
nek. Örvendetes, hogy a korábbi lét-
számgondok megszűntek, folyamato-
san 18 fő alkotta a keretet. 

Az u-13-as csapatunk Csorba Já-
nos edző vezetésével a megyei szövet-
ség által szervezett bajnokságban a 3. 
helyen végzett. Nagy kár, hogy a bene-
vezett csapatok mindegyike nem veszi 
komolyan a bajnokságot. 

A tekecsapat az elmúlt szezont 
megismételve ebben az évadban is 
az NB I. nyugati csoportjában az 
előkelő 2. helyet szerezte meg, ami 
DÍCSÉRETES teljesítmény. Kü-
lön öröm, hogy a Gosztola Lász-
ló – Marton Gábor páros bekerült 
az országos döntőbe, ahol több ko-
rábbi és jelenlegi bajnokot megelőz-
ve a 7. helyen végeztek. Marton Gá-
bor egyéniben a 12. helyen végzett. 
Ilyen siker Répcelak teketörténeté-
ben még nem volt!

Kiss Zsolt vezetőedző irányításá-
val elért szép sikerek bizakodásra ad-
nak okot.

A szakosztály a 2009-2010-es baj-
noki év legjobb tekésének Tátrai Lász-
lót választotta. 

Az NB I-ben szereplő ifjúsági csa-
patunk a dobogó 3. fokára állhatott, 
hajszállal maradt le az első helyről. Is-
merve a körülményeket elismerésre 
méltó az elért eredmény.

A helyezésekért elismerés illeti va-
lamennyi játékost. Reméljük, hogy az 
ősz folyamán a tekepálya elkészültével 
„hazaköltözhetnek” csapataink.

A női kézilabda csapat a Győr-
Moson-Sopron megyei bajnokság II. 
osztályában szerepelt, ahol az 5. helye-
zést érte el. Kiss Tímea edző irányítá-
sával egyre több fiatal épül be a csapat-
ba. Gólkirály Vargáné Móricz Virág lett, 
legjobb játékosnak Sándor Ágotát vá-
lasztották. Bízunk a következő évadban, 
az eredményesebb szereplésben.

A férfi kézilabdások Szabó József 
edző irányításával szintén a szomszéd 
megye NB III-as bajnokságában szere-
peltek, ahol az 5. helyen végeztek. Házi 
gólkirály Takács Károly lett. A csapat 
legjobb játékosának Gönczöl Károlyt 
választották.

Az elnökség nevében megköszö-
nöm a csapatok teljesítményét. Kö-
szönöm a szakosztályok vezetőinek, 
tagjainak, és edzőinek munkáját. 
Szurkolóinknak köszönjük a bíztatást, 
a kitartást, az előbbre vivő kritikát. 
Rendezőinknek is köszönöm kitar-
tó munkájukat. Az elismerés hangján 
kell szólnom támogatóinkról, a tom-
bolatárgyak felajánlóiról és mindazok-
ról, akik bármilyen formában hozzájá-
rultak csapataink sikereihez. 

Most lélegzetvételnyi szünet követ-
kezik. Valamennyi kedves szurkolónak, 
olvasónak jó pihenést, kellemes kikap-
csolódást kívánok, de egyben erőgyűj-
tést is, hogy a nyár végén induló baj-
nokságban együtt szurkolhassunk ked-
venc csapatainknak!

Haraszthy István
ügyvezető elnök

a répcelaki se 
HÍrei
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a kiadásért felelôs neve: Biró József bizottsági elnök • a szerkesztôség címe: Mûvelôdési Otthon és Könyvtár,
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Répcelaki

Az NB III-ban szereplő felnőtt 
labdarúgó csapatunk Tóth Zsolt 
vezetőedző irányításával a 12. he-
lyen végzett, amivel sem az SE veze-
tése, sem a szurkolók nem elégedet-
tek. Főleg az őszi hazai, illetve vidéki 
mérkőzések egy gólos vereségei vol-
tak bosszantóak. Adott a szakosztály-
vezetés feladata: néhány játékostól el 
kell köszönni, ezzel párhuzamosan 
helyükre olyan játékosokat igazolni, 
akik hajlandók a Répcelaki SE szí-
neiben a sikerért mindent elkövet-
ni. Ez a munka elkezdődött. A Ma-
gyar Kupa szereplésünk is messze el-
maradt a kívánatostól. Időközben az 
eredményesség érdekében hoztunk 
döntéseket, szankcionáltunk, amely 
nem mindig váltotta be a hozzáfű-
zött reményeket. 

Házi gólkirály Csordás László és 
Takács Szilárd lett egyaránt 6-6 góllal. 
A szurkolók szavazatai alapján a baj-
noki évad legjobb játékosának Csor-
dás Lászlót választották. (Őt követi 
Kiss Zoltán)

ifjúsági csapatunk (u-19) Csor-
ba János edző irányításával a 8. he-
lyen végzett. A tavalyi bronzérmes 
helyezésüktől messze elmaradtak, de 
a bajnoki évad megkezdésekor már 
mindez látszódott. Az első csapat ke-
retéhez került játékosokat nem tud-
ták pótolni, illetve évközben több-
ször létszámproblémával küzdöttek. 
A házi gólkirály Tóth Zsolt lett 15 
találattal, mely a korosztályos góllö-
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Településünk 2001 évben városi ran-
got kapott. A városi cím azonban nem 
csak előnyökkel jár, hanem bizony el-
kötelezettséggel is. A városvezetés fel-
ismerte, hogy igen, megkaptuk a vá-
rosi címet, de Répcelak településszer-
kezetét, kialakítását tekintve még in-
kább a falusias jellegeket viseli magán. 
Hiányzik valami, ami látványában is a 
városias jelleg felé mutat. 

Egyik korábbi rendezési tervünk 
módosítása kapcsán a területi főépítész 
Keresztes Sándor véleményében azt írta 
Répcelakról, hogy „nincs igazi kimon-
dott városközpontja”. Ezt követően elő-
relépések történtek afelé, hogy a kiala-
kítsuk Répcelak városközpontját. 

2007 évben kiírásra került az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram keretében a „Városközpontok 
funkcióbővítő megújítása a nem me-
gyei jogú városokban” című a Európai 
Uniós pénzeszközök elnyerését szol-
gáló pályázati felhívás, melyre az ön-
kormányzata a konzorciumi partnere-
ivel közösen - Répcelak és Vidéke Ke-
reskedelmi Szolgáltató Kft., Répcelak 
és Vidéke Takarékszövetkezet, Katoli-
kus Egyház, Rendőrség –benyújtotta 
pályázatát. A pályázat sikeresen szere-
pelt. 2010. május 12.-én kézhez vet-
tük a támogató döntésről szóló leve-
let, melyben értesítettek bennünket, 
hogy a ROP Irányító Hatóság veze-
tője 560.313.719,-Ft elszámolható 
költség mellett 412.292.667,-Ft ösz-
szegű támogatásra érdemesnek ítélte 
projektünket. 

Mivel több résztvevős programról 
van szó először az önkormányzat által 
megfogalmazott célokat ismertetem.

FÔTér
A városközpont kialakításán belül 

megújulna, illetve átépítésre kerülne 
a lámpás kereszteződéstől a 46.-os szá-
mú házig a Bartók Béla utca, az Úttö-
rő utca a 2. számú épületig valamint 
a rendőrség épületéig a Jókai utca út-
burkolata, járdái, kocsibeállói. A Bar-

tók Béla utcában és a Jókai utcában 
az útburkolat aszfaltos kialakítású ki-
emelt szegéllyel, futósorral, az Úttö-
rő utcában a térkőburkolat szintén ki-
emelt szegéllyel futósorral készül. Út- 
és járdatengely korrekció szükséges az 
evangélikus templom előtti csomó-
pontban. Megszűnik a kereszteződés-
ben lévő néha a beláthatóságot zava-
ró sövényháromszög. Elbontásra kerül 
a templom előtti illetve jobb oldali ke-
rítés és úgymond az egyház területén 
belülre kerül a térkő burkolattal ellá-
tott járda. A templom mellett a jelen-
leg is parkolásra használt területen ki-
alakításra kerül egy 19 db gépkocsi el-
helyezésére alkalmas térkő burkolattal, 
kiemelt szegéllyel és 6 db egyágú dísz 
kandeláberrel ellátott parkoló. Meg-
újul a templom környezete is. A temp-
lom körül díszburkolattal kialakított 
járda és kerékpártároló kerül megépí-
tésre illetve növényzet telepítése is sze-
repel a programban. A templom előt-
ti zöldterületen egy Luther Márton 
mellszobor kap helyet.

A Művelődési Otthon és Könyvtár 
parkjának belső úthálózata is átépül. A 
legszembetűnőbb változás a központi 
dísztér kialakítása egy térkő burkolat-
tal ellátott útkereszteződéssel, valamint 
a közepén egy impozáns kialakítású 
díszmedence szökőkúttal. Az út körül 
díszkandeláberek, díszvilágítások és ké-
nyelmes padok sora emeli a tér kialakí-
tásának élvezeti értékét

A jelenleg fehér murva kaviccsal és 
betonnal kialakított dísztér szintén tér-
kő burkolatot kap. Az épület ÉNY-i sar-
kán a paplakkal szemben lévő parkoló 
megszűnik, helyette egy kerékpártáro-
ló kerül elhelyezésre, ugyanúgy mint a 
könyvár bejárata felöli oldalon. Meg-
újul az épület mögötti parkoló is, mely-
hez kapcsolódóan a Rendőrség épülete 
mellet húzódna egy szervizút, melynek 
a Jókai utca felőli kereszteződésében ki-
alakításra kerül 20 db gépkocsi elhelye-
zésére alkalmas parkoló. 

Az útépítésekkel együtt kiemelt sze-
repet kap a zöldfelület rendezés, nö-

vénytelepítés. Az utak, parkolók mel-
lett lombhullató fasorok telepítése, va-
lamint a Művelődési Otthon és Könyv-
tár parkjának teljes átalakítása is szere-
pel az elképzeléseink között. 

A 20 kV-os földkábel vezeték a 
Bartók Béla utca Jókai utca kereszte-
ződésétől kiindulva az Arany János ut-
cában lévő szennyvíz átemelő mögött 
újonnan megépülő trafóállomásig ke-
rül kiépítésre. Ezzel egyidejűleg meg-
szűnik a Bartók Béla utca Úttörő utca 
sarkán lévő trafóház. Ezen a területen 
teljesen megújul a közvilágítási rend-
szer. A 0,4 kV-os légkábelek helyett új 
földkábelek, valamint új közvilágítási 
és térvilágítási kandeláberek kerülnek 
elhelyezésre. 

Az útberuházásokhoz kapcsoló-
dóan felújításra kerül a Petőfi Sándor 
utcában a lámpás kereszteződéstől az 
Arany János utcáig a járdaburkolat 

mûvelÔdési oTTHoN 
és kÖNYvTár

Felújításra kerül továbbá a Művelő-
dési Otthon és Könyvtár épülete is. A 
tervezett infrastrukturális jellegű felújí-
tások a következők:

•	Az előterek-közlekedők újbóli 
márványmozaik az akadálymen-
tességgel is összefüggő, vezetősá-
vos burkolása

•	A nagyterem szellőzésének kor-
szerű gépészeti légkezelő köz-
ponttal történő átépítése.

•	A nagyterem színház technikai 
körülményeinek, felszerelései-
nek igény arányos megvalósítása 
(padló-fal-mennyezetfelületek–sö-
tétítő bevonatolása, függönyözés, 
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kötő folyosó végén. Az épület akadály-
mentessége a régi főbejárathoz terve-
zett 5% meredekségű rámpával, belül 
kerekesszék szállító szerkezet rendsze-
resítésével valósul meg.

A pályázatban szerepeltettük to-
vábbi hulladékgyűjtő sziget kialakí-
tását is.

Megépítésre kerül a katolikus 
templom parkolója és a megközelíté-
sét szolgáló útja az iskolához vezető jár-
da mellett. A parkolóban összesen 15 
db gépkocsi helyezhető el.

A Répcelak és Vidéke Kereskedelmi 
Szolgáltató Kft elképzelése szerint a he-
lyi ÁFÉsZ iroda tetőszerkezete újult 
meg, illetve a város jellegzetes Lila áru-
háza kapott új festést.

A Répcelak és Vidéke Takarékszö-
vetkezet a bankfiók épületének külső 
belső felújítását szeretné megvalósíta-
ni. A külső homlokzatra új felirat kerül, 
belső terei nyílászárói kicserélődnek.

A rendőrség épületének külső 
homlokzati felújítása illetve a bejárat 
akadálymentesítése valósulna meg a 
pályázat keretein belül.

A tavalyi év végén induló közbe-
szerzési eljárás keretében kiválasztás-
ra kerültek a „Répcelak városért prog-
ram” kivitelezői. 

•	A Művelődési Otthon és Könyv-
tár épület felújítását a Vasi tan-
dem Kft. Szombathely végzi. Ki-
vitelezési időtartam: 2010. június 
3.–2010. november 8.

•	A Fő tér rekonstrukcióját a Ma-
gyar Aszfalt Kft. Budapest nyerte 
el. Kivitelezési időtartam: 2010. 
június 3.–2010. december 23.

•	2 sávos tekepálya felújítását és 
bővítését a Vasber Zrt. Szombat-
hely készíti. Kivitelezési időtar-
tam: 2010. június 3.–2010. szep-
tember10.

Mérgesné Stampf Ildikó
műszaki csoportvezető

•	Nagyterem bejárata mellett belső 
lift kialakítása 

•	A könyvtár tetőszinti megközelí-
tésénél a lépcsőre telepített ferde-
pályás emelőlappal

•	A férfi-női mosdók teljes akadály-
mentes blokkos átépítésével

•	Az ifjúsági klub és a zenei próba-
terem tetőszinti megközelítése fix 
függőleges emelő berendezés tele-
pítésével valósítható meg

Az épület energetikai korszerűsíté-
se a homlokzati nyílászárók teljes körű 
cseréjével valamint a nagyterem tető-
födém hőszigetelésének kiegészítésével 
valósul meg. 

sporTTelep –TekepálYa
Bővítésre kerül a városi sporttele-

pen lévő öltöző épülete is. A meglévő 
kétsávos automata tekepálya újabb két-
sávos, a mai kor igényeinek megfelelő 
pályával kerül kiegészítésre. Az új épü-
letrésszel a csapatok részére külön 8–8 
fős öltöző-fürdő létesítése valósul meg. 

Kialakítást nyer egy új bejárat is a 
tekepályát és az öltözőblokkot össze-

színpad függönyrendszeres elhatá-
rolása, nézőtér és színpad függet-
len szabályozható világítása, a já-
téktér pozícionált plasztikus fény-
rendszerének kiépítése)

•	Vagyon- életvédelmi biztonsági 
jelzőrendszer kiépítése

•	Az épület párkányba süllyesztett 
csapadékvíz csatorna rendszeré-
nek felújítása, területi elvezetése

Tervezett funkcióbővítés
•	Rendezvénytéri székek, installáci-

ók közvetlen raktározásának biz-
tosítása épületbővítéssel

•	Tanácskozóteremben galéria ki-
alakítás megteremtése (padló-
burkolat csere, installációk be-
szerzése)

•	Házasságkötő terembe mozgás-
sport testedző tevékenység bevi-
tele. Tervezett új funkció a zenei 
próbaterem kialakítása az épület 
tetőterének 88 m2 nagyságú be-
építésével.

Megvalósul az épület teljes aka-
dálymentesítése

•	A főbejáratoknál teljes külső 
homlokzati nyílászáró cserével

•	Közlekedőkben, előterekben új 
burkolat által

•	Nagyterem két bejáratánál átépí-
tett korszerű könnyített nyílás-
módú tűzgátló ajtókkal
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A pályázat kiírói a városközpontok 
újjáéledését nem csak a szépen ki-
vitelezett épületekben, felújított kö-
zösségi terekben, hanem a városban 
élő, a megújult városközpontokat 
használó lakosság aktivizálásában 
is látták. Ezért a pályázatnak tartal-
maznia kellett olyan elemeket, amik 
a helyi lakosság, a helyi közösségek 
képzését, tájékoztatását szolgálják. 

1. lakossági sZolgálTaTások 
és képZés

A „Répcelak Városért Program” két 
képzést tartalmaz. Az elsőnek a célcso-
portja a helyi kis- és középvállalkozá-
sok: a képzés elméleti és módszertani 
ismereteket kíván nyújtani a vállalko-
zói világról, azon belül is azon képessé-
gekről, készségekről, amelyek a vállal-
kozói létet meghatározzák, befolyásol-
ják. Az ismeretek közlése mellett a gya-
korlati készségfejlesztésre is lehetőséget 
kíván adni. Cél a vállalkozói szellem, 
szemlélet, gondolkodás és attitűdök 
megerősítése és ösztönzése, az alap-
készségek megszerzése. A képzés 2010 
őszén indul, 6 egymást követő hétvé-
gén folyik alkalmanként 6 óra, össze-
sen 36 óra időterjedelemben.

A jól működő vállalkozások mel-
lett egy várost élővé a jól működő helyi 
közösségek tehetnek. A közösségi élet 
erősítését szolgálja a pályázatban sze-
replő másik, a helyi közösségek fejlesz-
tését célzó képzés. A szervezők a kép-
zésre a Répcelak városban működő ci-
vil szervezetek (egyesületek, alapítvá-
nyok, közösségek), oktatási, kulturális 
intézmények képviselőit, illetve az ön-
kormányzat által delegált, a témában 
érintett szakembereket várják. A kép-
zés célja, hogy elméleti és gyakorlati 
módszerek megismertetésével elősegít-
se, hogy a helyi közösségek tagjai képe-
sek legyenek az egyéni és csoportos (sa-
ját közösségük) szükségleteit meghatá-
rozni -tervezésre, cselekvésre, lebonyo-

lításra, vagyis a közösségi cselekvésre-, 
valamint az is, hogy ráirányítsa a figyel-
met a helyi, közösségi cselekvés értéké-
re. Ez a képzés is 2010 őszén indul, és 
6 egymást követő hétvégén, alkalman-
ként 6 óra időterjedelemben zajlik.

Mindkét meghirdetett képzés ok-
tatói a témákban jártas, ismert szak-
emberek, akik gyakorlatorientált mó-
don, a hétköznapokban, hétköznapi 
tevékenység során jól hasznosítható 
ismereteket igyekeznek átadni a részt-
vevőknek.

1. Vállalkozói készségfejlesztő és 
2. Közösségfejlesztő képzéseken a 

részvétel ingyenes. 
jelentkezni a Művelődési Házban 

2010. augusztus 31-ig lehet.

2. répcelak kulTurális 
éleTéT BemuTaTÓ kiadváNY

Összegezni fogja a Nyitott Tér Köz-
hasznú Kulturális Egyesület sokszí-
nű tevékenységét. Tartalmazni fogja a 
Répcelaki Szabadegyetem előadássoro-
zatát, a Répce Galéria kiállítás-megnyi-
tóin elhangzottakat, az egyesület kultu-
rális programjainak beszámolóit. A ter-
vek szerint még ez évben kiadásra kerü-

lő kiadvány célja, hogy tükröt mutas-
son az eddig elért eredmények elé, rá-
mutasson a helyiek, és a külső szemlé-
lők számára is a város kulturális értéke-
ire, tevékenységére. 

3. www.repcelak.Hu HoNlap
Az átalakítás alatt levő répcela-

ki honlap története szerint immár a 
harmadik. Az első, statikus szerkeze-
tű 1999-től, a második 2005-től szol-
gáltatott információkat a településről. 
A répcelaki honlap látogatói tudják 
hogy tartalma sok tekintetben hiányos-
sá, szerkezete pedig időközben nehéz-
kessé vált. Az új honlapon úgy arculati 
mint tartalmi fejlesztések is történnek. 
A jelenlegi információk köre dinami-
kus hírekkel, programajánlókkal, inte-
raktív elemekkel bővül. A jelenleginél 
áttekinthetőbb, struktúrájában egy-
szerűbb, könnyen kezelhető, vakok és 
gyengénlátók számára akadálymentesí-
tett verzióval ellátott lesz. Kiemelt hí-
rei között folyamatos tájékoztatást fog 
nyújtani Önöknek a Répcelak városért 
program előrehaladásáról. 

A honlapfejlesztési projekt megva-
lósítója – a szombathelyi illetékességű 
Unique IMG tájékoztatása szerint – a 
weblap programozási folyamata rövid 
időn belül befejeződik. 

a répcelak városérT program 
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Vasárnap délelőtt lelkes kis csapa-
tunk elindult felfedezni a Répce vilá-
gát. Megfigyeltük a folyó sodrását, a 
szitakötők röptét. A gyerekek lelkesen 
keresték a vízparton „elbújt” állatokat, 
készítettek örök emlék-képeket a leg-
szebb részekről.

A túrán tapasztaltakat felhasznál-
tuk a Répce modelljének elkészíté-
sében, melyen a gyerekek kitartó lel-
kesedése és munkája eredményekép-
pen nyomon követhetjük a kanyargó 
Répce vonalát és hű képet ad város-
unk környékéről.

A környezetvédelmi Sátorban készült 
képek, valamint a rajzpályázat képei, és 
az eredmények megtekinthetők a www.
zoldrepcelak.atw.hu honlapon.

Böröndi Judit

5. répcelaki HÍrmoNdÓ
A projekt megvalósításának időtarta-

ma alatt négy alkalommal a Hírmondó 
új arculati elemekkel jelenik meg, sokszo-
rosítása nyomdában valósul meg. Önök 
most ennek az időintervallumnak az első 
példányát olvassák. Speciális helytörténe-
ti és kulturális mellékletként folyamatos 
tájékoztatást fogunk nyújtani minden 
egyes számban a Répcelak Városért prog-
ram előrehaladásáról. A Répcelaki Hír-
mondó arculattervének elkészítésére és a 
lap nyomdai úton való előállítására kiírt 
pályázatot a DPIX Kft. nyerte el. Fogad-
ják szeretettel, forgassák örömmel.

mely mindig ugyanaz, de mégis min-
dig, mindenkinek más és más.

Az iskolások körében meghirdetésre 
került rajzpályázatra közel 100 képben 
rajzolták le a gyerekek Az én Répcém 
címmel településünk névadó folyójá-
hoz kötődő emlékeiket, élményeiket. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel a be-
érkezett művek mellé kikerültek az itt 
készült rajzok is. Minden képhez gratu-
lálunk, mind gyönyörű lett!!!

„Megtartható-e, amit látsz, a kép?” 
Talán igen… A Répcéről készült fotókiál-
lításon betekintést nyerhettünk abba, mi-
lyen pillanatokat sikerült ellopni a Répce 
életéből az 1960-as évektől napjainkig!

A szombat délelőtt elsősorban a ki-
csikről szólt: játékos foglalkozások ke-
retében ismerkedhettek a környezetvé-
delemmel: rejtvényeket fejtettek, raj-
zoltak, színeztek…

Talán nem tévedek nagyot, ha azt 
mondom, hogy az egyik legnagyobb 

sikert a mikroszkóp és a „bogárnéző” 
aratta, melyekkel egy mesebeli, látha-
tatlan világot fedezhettünk fel. Óriás-
sá nagyítottunk mindent: hangyát, mé-
het, madártollat, falevelet, a leglelke-
sebbek által hozott sokmindenfélét, s a 
kicsik mellett számos nagy is elámult a 
szeme elé táruló részleteken.

A szombat délutáni meleg sem telt 
tétlenül. Alsós, felsős és felnőtt kategó-
riában hirdettünk vetélkedőt, a sport-
pálya területén szétszórt pontokat fel-
keresve kellett különféle feladatokat 
megoldani – természetesen a környe-
zetvédelem témaköréből. Kicsik és na-
gyok egyaránt lelkesen keresték a felad-
ványokat, hallgatták a madarak hang-
ját, illesztették össze az állatképeket, is-
merkedtek a növényekkel, vagy válo-
gatták szelektíven a hulladékot.

4. kÖrNYeZeTismereTi 
TájékoZTaTás
Répcelaki Fesztivál 
– a környezet védelmében

2010. június 11–13-án a Répcela-
ki SE Sporttelepen megrendezett Rép-
celaki Fesztivál alkalmával kicsik és 
nagyok egyaránt bepillantást nyerhet-
tek mai világunk egy nagy feladatá-

ba: a környezet védelmébe. Az idei év-
ben első ízben a hagyományos progra-
mok mellett a Környezetvédelmi Sát-
rat is meglátogathatták az érdeklődők, 
ahol mindenki találhatott magának el-
foglaltságot. Hogy mit is? Először is 
a répcelaki Móra Ferenc Általános és 
Művészeti Iskola tanulói és tanárai jó-
voltából megismerkedhetett a Répce 
mente élővilágával egy csodálatos kiál-
lításnak köszönhetően, melynek segít-
ségével a sátorba varázsolhattuk kis fo-
lyónk egy darabkáját. A fodrozódó fo-
lyó mellett láthattuk az itteni élővilá-
got: a vízből kíváncsi halak dugták ki 
a fejüket, a bólogató fűzfák alól szürke 
gém figyelte őket.

És hogy kinek milyen emlékei, él-
ményei fűződnek a Répcéhez? A 

Répcéhez kötődő rajz és fotókiállítá-
son választ kaphattunk e kérdésre. So-
kan csodálták, mesélték, rajzolták, néz-
ték az objektíven át Répcelak folyóját, 

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.

Így készült. Az újságkészítés utolsó fázisa, a haj-
togatás, a Nyugdíjas Klub tagjainak a segítségé-
vel készült. Köszönjük!
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