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A Fesztiváltól azt várjuk, hogy színes, 
érdekes, hangulatos, mozgalmas, szó-
rakoztató legyen. A látogató a program-
ból már tudja, mit szeretne látni, hallani, 
tapasztalni, így már csak az a kérdés, 
hogy öröm, vagy csalódás éri a progra-
mok után. E három napról bátran el-
mondható, hogy ismét gazdag kínálat 
várta a Répcelakra látogatókat, és az 
előadók, fellépők, szervezők megtettek 
mindent annak érdekében, hogy ne ér-
hessen senkit csalódás.  
 
Péntek, szombat, vasárnap: három 
nap, akárcsak egy mesebeli hármas, 
vagy a magyar igazság hármasa sejtet-
te, hogy nem akármilyen hétvége előtt 
állunk. Utólag értékelhetjük, hogy a 
kedvező időjárás nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy egy páratlan hétvégével 
lehettünk gazdagabbak.  

Már a pénteki nyitó program, az autodi-
dakta festők kiállításának megnyitója 
megtöltötte a Művelődési Otthon galéri-
áját. Molnárné Szabó Ernesztina aján-
lotta a művészetpártoló közönség fi-
gyelmébe a helyi alkotóművészek mun-
káját. A közelmúltban elhunyt Tornay 
Endre András szobrászművész alkotá-
sait  Balogh Péter építész méltatta. A 
képzőművészet után a zeneművészet 
kapott szerepet az evangélikus temp-
lomban. Iványi Gáspár gitárművész és 
Szalkai Dávid trombitaművész kalando-
zott a korok zenei világában, melynek 
végén magyar népdalok is megszólal-

tak. A művészeti programokat követő-
en a könnyedebb szórakozást kedve-
lők a rendezvénysátorban először a 
Mister Silent, majd az EDDA zenekar 
műsorának tapsolhattak. Az idén is a 
Spontán zenekarral kísért bál volt az 
utolsó pénteki program. 
 
Szombaton délelőtt a Vas Megyei 
Szívprogram keretében Dr. Nagy Lajos 
főorvos előadása hangzott el a vörös-
bor és az egészség kapcsolatáról a 
Polgármesteri Hivatalban. A Répce Ex-
po kiállítói a hétvége mindkét napján 
kínálták termékeiket, és ajánlották szol-
gáltatásaikat. 
 
10 órakor kezdődött a IX. Laki Kalinkó 
népzenei és néptánc fesztivál. Már 
kora reggel érkeztek a kézművesek, 
vásározók, helyiek és távolról érkezők. 
A nap szellemiségéből adódóan csak 
népi kismesterséget folytató iparosok 
kaptak meghívást. A rendezvénysátor-
ban a köszöntő szavakat követően 10 
órakor Horváth Csabáné ovis tanítvá-
nyai, az Eszterlánc csoport nyitotta a 
fellépők sorát. Őket követték Szilból, 
Szanyból, Vágról érkezett gyermek 
néptánc csoportok, ízelítőt adva a mű-
vészeti iskolákban tanult magyar tán-
cokból.   

(folytatás az 5. oldalon) 
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK  

15.  év folyam 2 .  szám 

A búcsú időpontja 
A répcelaki búcsú idén augusztus 16-án 
lesz. 
 

Hagyományos őszi konferencia 
Ismét megrendezzük immár 11. alka-
lommal a településünk történetének 
egy-egy szeletét bemutató tanácsko-
zást. Az idén a szövetkezeti kereskede-
lem és pénzügy múltja, jelene és jövője 
a tervezett téma. Vagyis a Répcelak és 
Vidéke Takarékszövetkezetről, illetve a 
volt ÁFÉSZ-ról és annak utód szerveze-
teiről lesz szó. 
 

A kivitelezők kiválasztásra kerültek 
Az idén tavasszal a műszaki csoport, a 
Közbeszerzési Bizottság és a Képvise-
lő-testület kiírta, és elbírálásra is kerül-
tek a nagyobb nem uniós pályázatok. 
Ezek döntő része közbeszerzéses volt, 
így a döntéseket rengeteg munka előzte 
meg, amelyek oroszlán részét a műsza-
ki csoport végezte. 
 

A következőkről van szó 
 

 1. Temetői kerítés és urnafal építése 
Kivitelező: POLÁNYI és TÁRSA 
KFT. (9700 Szombathely, Csaba u. 
26.) 

Vállalási ár (Bruttó): 16 938 920 Ft 

Befejezés ideje: 2010-06-15 

2. Linde lakótelep szennyvízelve-
zetése 

3. Kivitelező: TIA 2002 KFT. 
(9600 Sárvár, Sótonyi u. 7/B.) 

Vállalási ár (Bruttó): 13 859 676 Ft 
Befejezés ideje: 2010-08-30 
 
3.          Petőfi utca, Béke utca járda-
felújítás 

Kivitelező: MAGYAR ASZFALT KFT. 
(1153 Budapest, Szegedi u. 35-37.) 
Vállalási ár (Bruttó): 7 468 750 Ft 
Befejezés ideje: 2010-10-31 
 

4.          Hunyadi utca, Aradi utca bur-
kolat megerősítés 

Kivitelező: COLAS ÉPÍTŐ ZRT. (3300 
Eger, Deák F. u. 49.) 
Vállalási ár (Bruttó): 11 731 725 Ft 
Befejezés ideje: 2010-10-31 

 

5.         Régi Kultúrház tető felújítása 

Kivitelező: FAVORIT TOP Egyéni Cég. 
(9653 Répcelak, Hunyadi u. 8/B.) 
Vállalási ár (Bruttó): 1 786 032 Ft 
A kivitelezés befejeződött 
 

Megvan a nyertes pályázat az óvoda 
építési munkáihoz 
Hat induló pályázó közül a Közbeszer-
zési Bizottság javaslatára a Képviselő-
testület a szombathelyi Generál Építő-
mester Kft-t hirdette ki győztesnek, 
amely a feladatot 114.993.602,- forintért 
vállalta. A teljes beruházás ennél többe 
kerül (tervek készítése, projekt me-
nedzsment, bútorok, játékok stb). 
 

Pályázat újabb milliók reményében 
A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanács által kiírt CEDE és TEUT 
kiírásokra pályázatott nyújtottunk be. 
CEDE esetén a Béke, Petőfi utcai járda, 
a TEUT-nál a Hunyadi, Aradi útra kívá-
nunk kormányzati pénz szerezni. Az 
előbbinél 60 az utóbbinál a bekerülési 
költség 50%-át. 
 

Pályázat újabb EU-s 10 milliók  
reményében 
A Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív 
Program keretében várhatóan meghir-
detésre kerül közlekedési utak, belvíz-
rendezés, városi közlekedés mely té-
makörökben pályázni fogunk. 
A Hunyadi, Aradi utcai csapadékelveze-
tést, a Csánigi Imaház utcai összekötő 
utat, illetve a volt „Linde Munkásszálló”-
nál a buszmegállót építjük ki, sikeres 
pályázat esetén. A várható bekerülési 
összeg 200 millió Ft, támogatási intenzi-
tás 70-85%. 
 

Egy kicsit csinosítottuk a települést 
Felújítottuk a városi üdvözlő táblákat a 
bejövő utaknál, átfestettük, aktualizáltuk 
a Répcelaki Információs táblát a Butik-
sor végén, ugyancsak átfestésre kerül-
tek a Répcelaki SE parkolójában lévő 
vaskorlátok.  Kijavítottuk a kerékpárút-
nál a folyókát és új réteget kapott a ke-
rékpárosokat eligazító sárga vonal is.  
 

A helyhez méltóan 
Felújítottuk a temetői ravatalozót. A fa 
részek átfestésre kerültek, a málladozó 
vakolatokat kijavíttattuk. Fagyálló járóla-
pot kapott a ravatalozó előtti rész és a 
folytatásban pedig ’Semelrock’ térkövet. 
 

 
Középfokú 

nyelvvizsgára és emelt-
szintű érettségire 
felkészítő intenzív  

 tanfolyamok  
angol és német  
nyelvből.  

 
Nyelvvizsgára  
felkészítő: 

Időpont: július 13-31. 
90 óra, napi 6 tanóra 

Ár: 70 000,- Ft 
 
 

Alapfokú nyelvvizsgára 
és középszintű 

érettségire felkészítő 
tanfolyam 
Időpont:  

július 2-augusztus 12. 
52 óra heti két  

alkalommal 2 x 4 óra 
Ár: 40 000,- Ft 

 
Jelentkezni  

2009. június 30-ig lehet 
95/370 211,  
30/377 3011 

muvhaz@repcenet.hu 
 



Répcelaki  Hírmondó 

A múltról szólva az volt a konklúzió, 
hogy városuknak az a támogatás, politi-
ka kedvezett, amely a helyi erőforrások-
ra (iparűzési adó, jövedelemadó) épített 
és nem a normatívák növelésére. Emlí-
tette az előadó azokat a szolgáltatáso-
kat, amelyek együtt egy 2800 lakosú te-
lepülésen máshol biztosan nincsenek 
meg (bölcsőde, művészeti oktatás, ma-
gas színvonalú könyvtár és egészség-
ügyi ellátás). Ezek finanszírozása eddig 
viszonylag simán megoldódott, a válság 
alatt és az átalakuló önkormányzati tá-
mogatása kapcsán a jövőben nagy fel-
adat lesz. Azt viszont határozottan le-
szögezte az elöljáró, hogy ezeket meg 
kell tartani. 
Az elkövetkező évek (középtávú) kor-
mányzati finanszírozásáról az a véle-
mény, hogy változik. A Répcelaknak  
rendkívül kedvező iparűzési adó vagy 
mérséklődik, vagy megszűnik, helyette 
tőke jellegű adók kerülhetnek előtérbe. 
Ezt Szlovák és Európai Uniós példákkal 
támasztotta alá. 

Befejeződött az Úttörő utca felújítása 
Két ütemben készült el az útburkolat 
felújítása, valamint a parkoló kialakítá-
sa. Az összes költség 23.800.000 forint, 
ehhez a kormánytól 5.600.000 forint tá-
mogatást kaptunk. A Bartók utcától az 
első háztömbig levő út a városközponti 
rekonstrukció keretében újul meg. 
 
Merre? Tovább Répcelak 
Több mint hatvan meghívót küldött dr. 
Németh Kálmán polgármester a címben 
szereplő téma megvitatására. A címzet-
tek képviselők, bizottsági tagok, intéz-
ményvezetők, egyesületi elöljárók stb. 
voltak. A Polgármesteri Hivatal nagyter-
me teljesen megtelt június 4-én este. A 
polgármester a gazdasági világválság 
és annak az önkormányzatokra, köztük 
a répcelakira gyakorolt hatása miatt tar-
totta fontosnak a tájékoztatást. Szó volt 
az önkormányzati rendszer, és finanszí-
rozás történetéről, Répcelak múltbeli és 
várható gazdasági helyzetéről és ter-
mészetesen a jövőről is.             
                                                                   

Online is  
olvasható  

újságunk, a  
Répcelaki  
Hírmondó! 

 
A 807-KIHOP-2008 kódjelű 
pályázatit támogatás része-
ként  elkészült honlapon 

 
Www.repcelak.

emagyarorszag.hu  
címen.  

A microsite-ot  az 
eMagyarország  

Centrum  bocsátotta  
rendelkezésünkre.   

 

● 

 
Folytatódik  
'Az internet 'Az internet 'Az internet 'Az internet 

hashashashaszzzználata és lnálata és lnálata és lnálata és le'e'e'e'
hetőségei' hetőségei' hetőségei' hetőségei' című  
16 órás ingyenes ingyenes ingyenes ingyenes 

tanfolyamtanfolyamtanfolyamtanfolyam    
a városi könyvtárban 

  
  
Legközelebb: Legközelebb: Legközelebb: Legközelebb:             

06.29, 07.02, 06.29, 07.02, 06.29, 07.02, 06.29, 07.02,     
07.06, 07.0907.06, 07.0907.06, 07.0907.06, 07.09  

hétfő és csütörtöki 
napokon 17 órától  
 
Későbbi időpontok: 
6. csoport:   
08.03, 08.06, 08.10, 08,13  
7. csoport:   
08.31, 09.03, 09.07, 09.10 
 
Érdeklődni és jelentkezni  

az 588'001, 588'002 
telefonszámokon lehetsé'

ges.  
 

Jöjjön, várjuk! 
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KÖZTERÜLETEN  ÁLLÓ  FÁK ,  CSERJÉK  
KIVÁGÁSÁNAK  ENGEDÉLYEZÉSE  
2009. január 1-től új jogszabály, a fás 
szárú növények védelméről szóló 
346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet 
határozza meg a közterületen lévő 
fás szárú növények kivágásának eljá-
rásrendjét, feltételeit.  A Kormányren-
delet értelmében a közterületen lévő 
fák illetve cserjék kivágására a jegy-
zőtől kell engedélyt kérni.  A kérelem-
nek tartalmaznia kell a kivágás indo-
kát, a növénnyel rendelkezni jogosult 
kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát, 
az érintett fa, cserje pontos elhelyez-
kedésének megjelölését (közterület 
neve, helyrajzi száma), fajtáját, da-
rabszámát, fa esetében 1 méter ma-
gasságban mért törzsátmérőjét, vala-
mint a kivágás kivitelezésének részle-
tes leírását.  A kivágást követő 1 éven 
belül a kérelmező köteles gondoskod-
ni a növény pótlásáról, a kérelemben 
tehát meg kell jelölnie azt, hogy mi-
lyen fajú, fajtájú fás szárú növény te-
lepítését vállalja, továbbá nyilatkoznia 
kell a telepítendő növény darabszá-
máról és a telepítés helyéről is.  
                                                                 

Az ügyintézési határidő a fakivágási 
kérelem elbírálására 90 nap, az eljá-
rás illetéke 2.200 Ft, melyet a kérel-
men illetékbélyeg formájában kell le-
róni. 
A Kormányrendelet új szabálysértési 
tényállásként rendelkezik a fás szárú 
növények védelmi szabályainak meg-
sértéséről, melynek értelmében: aki a 
fás szárú növények védelméről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozó fás 
szárú növényt jogellenesen kivág, 
szabálysértést követ el és százezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtha-
tó. 
Kérjük, hogy a fentiek értelmében 
közterületen lévő fás szárú növény 
kivágása előtt a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Csoportjánál tájékozódja-
nak a kivágás feltételeiről, jelentsék 
be kérelmüket a szabálysértési eljá-
rás elkerülése s a település zöldfelü-
leti ellátottságának fenntartása érde-
kében. 
 

Táky Gabriella 
tanácsos 
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SzamárfülekSzamárfülekSzamárfülekSzamárfülek        
 

Kedvcsináló házi  
olvasmányokhoz  

 

Molnár Ferenc:  
A Pál utcai fiúk 

2009. augusztus 4-5 (kedd-
szerda) 9-12 óráig  

   
Gárdonyi Géza:  
Egri csillagok    

augusztus 6-7 (csütörtök-
péntek) 9-12 óráig  

   
Jókai Mór: A  

kőszívű ember fiai    
augusztus 10-11-12 (hétfő-
kedd, szerda) 9-12 óráig  

   
Móricz Zsigmond: 

Légy jó  
mindhalálig    

augusztus 13-14 (csütörtök, 
péntek) 9-12 óráig  

 
Várunk benneteket a  
gyermekkönyvtárba! 

 

Ugyan sok indoka létezik annak, hogy a Répce-
laki Fesztivált életre hívtuk, de a magyar iroda-
lom népszerűsítése nem szerepelt  köztük. 
A mostani azonban segített halhatatlan költőnk 
Petőfi Sándor egyik  művének alaposabb meg-
ismerésére és az ezzel kapcsolatos iskolai tudá-
sunk felelevenítésére. 
Már azzal  is, hogy a   János vitéz műsoron sze-
repelt  a Kalinkó keretében. Szép,  színvonalas 
előadásra számítottunk és az a vélemény ala-
kult ki, hogy  valóban  az is volt. 
A szervezőknek, a megye és a megyei  város-
aink zászlóit  vivőknek, és azt kísérő polgár-
mestereknek a János Vitéz története még 
élethűbb lett. 
A zászlófelvonulás a Kalinkó  keretén belül  
külön esemény volt. Mindent pontosan meg-
szerveztünk. Délután  fél öt és háromnegyed öt 
között volt a találkozó a Polgármesteri Hivatal-
ban.  Regisztráció, egy kis megbeszélés, kávé, 
üdítő, és öt óra előtt öt perccel  indulás a sátor-
hoz. Pontosan ötre kellett odaérnünk,  hogy utá-
na   zenére  bevonuljunk a színpad elé, és kez-
dődjön a bemutatkozás.  
Polgármester kollégáimat is így tájékoztattam. 
Kértem pontosak legyenek. Azok is voltak. 
Öt  órára oda is értünk, vártam, hogy kezdődjön  
a bevonuló zene. 
Figyeltem a színpad felé, ott még műsor volt. 
Méghozzá a János vitéz. Sebaj, egy-két perc 
alatt vége lesz gondoltam, hisz ennyi késés  be-
lefér. Aztán hallom, hogy a Petőfi mű azon ré-
sze megy,  amelyben  a jószívű francia  király 
megköszöni  Kukorica Jancsinak, hogy a  leá-
nyát kiszabadította a török fogságból.  
Az utóbbi időben nem olvastam a János vitézt, 
de azért az eszembe jutott, hogy a francia király 
jelenete nem a legvégén van. Tündérország, bo-
szorkányok,  Iluska sírja, óriások földje, Ópe-
renciás  tenger, zsiványok tanyája  -  ezek  a 
történetek villantak fel. Azt gyorsan megállapí-
tottam, hogy a zsiványtanya felgyújtása már  
lejátszódhatott, de  Tündérország még hátra 
van.  Hogyne lenne. Hisz ott lelnek örök bol-
dogságra Jancsi és szerelme. 
 
„Tündérnemzetség gyönyörű körében 
S kedves Iluskája szerető ölében 
Mai napig   János vitéz őkegyelme 
Szép Tündérországnak boldog fejedelme” 
 
Szólnak  a költő fejedelem fenséges sorai. 
Ahogy  kezdtem visszaemlékezni, szomorúan 
állapítottam meg, hogy még elég sok  van hát-
ra.  Az egész műsor csúszni fog. 
Ezt megerősítette az egyik szervező, aki elné-
zést  kért tőlem, de még 15 percig tart,  közölte 
velem. Nem mondom, hogy túlságosan  barát-
ságos voltam hozzá – itt is elnézést kérek tőle,  
rengeteget dolgozott a Kalinkó zökkenőmentes 
lebonyolításáért –, de természetesen  megértet-
tem. Az előadást  nem lehet és már nem is sza-
bad félbeszakítani. 

A  polgármestereket, kísérőket próbálom nyug-
tatni,  de hallom, hogy élénk beszélgetés alakul 
ki, hogy milyen jelenetek vannak még hátra. 
A János vitéz alapos elemzésébe kezdtünk. Kö-
zösen fel is állítottuk a sorrendet.   Hátra van 
még a gályán való utazás, repülés  a  griff madár-
ral, falujába való érkezés, majd a legszomorúbb, 
Iluska sírja, találkozás az óriásokkal, a boszorká-
nyok története, utazás az óriás vállán az  Óperen-
ciás tengeren át Tündérországba, majd a leggyö-
nyörűségesebb, találkozás Iluskával. 
Azon némi vita alakult, hogy Tündérországba az 
óriás vitte e Jánost, vagy a griff madár, de a 
többség az előbbire szavazott. Helyesen,  mint  
az előadásból is kiderült hamarosan. 
 Öt óra után még huszonkét percig tartott, és  a 
zászlókísérők, a települési elöljárók is  egyre fi-
gyelmesebben hallgatták. Különösen élvezettel 
figyelte  a megyei közgyűlés elnöke, és a  me-
gyeszékhely polgármestere. Mintha nem is lenne 
köztük vita a Markusovszky  kórházról. Erre is 
jó volt a Kukorica Jancsi története.  
Nekem pedig arra, hogy újból elolvassam a Já-
nos vitézt.  
A következő napok egyikén az InterCity vonattal 
utaztam Budapestre egy zárt körű   megbeszélés-
re. A pénzügyminisztériumi államtitkár  volt az 
előadó az iparűzési adó változásával kapcsolat-
ban. Magammal vittem egy Petőfi kötetet, és a 
tervezett adómódosítási  rendeletet. Úgy gondol-
tam odafelé átnézem a törvényjavaslatot, hogy  
alaposan felkészüljek arra, amit az államtitkár-
nak mondani akarok, visszafele meg elolvasom a 
János vitézt. Így is volt. Elmélyültem Jancsi és 
Iluska történetében, közben gyakran csengett a 
telefon, aggódó polgármester kollégák hívtak,  
hogy mit sikerült intéznem iparűzési adó ügyben 
az államtitkárnál. Velem szemben egy négy-öt 
éves kislány ült az édesanyjával. 
 A gyerek egyszer csak megkérdezi. 
- Mit olvas a bácsi?  
- A János vitézt – feleltem az igazat. 
Az édesanya elmosolyodott, láttam rajta, hogy 
nem hiszi el. Csak a kislány kedvéért mondtam. 
Ugyan – gondolhatta -, hogy olvashatja a János 
vitézt egy fehér inges, nyakkendős,  jóval az öt-
venen felül járó férfi(remélem nem azt hitte, 
hogy hatvanas)  aki az imént  telefonon meg 
olyanokról beszél, hogy adóerősség,  vagyon és 
termelés színtű adók, APEH, adóellenőrzés. 
 
A végén még örülni is lehet az előadás elhúzódá-
sának. Én utólag mindenképpen. Hisz nem való-
színű, hogy a János vitézt mostanában a kezem-
be  vettem volna. 
És ha a kedves olvasók közül is néhányan úgy 
gondolják , hogy elolvasnák? Ne ijedjenek meg, 
nem tart egy óráig. Nekem érdekesebb volt mint 
sok kereskedelmi TV csatorna show műsora. 
 
                                Dr. Németh Kálmán 
                                     polgármester 
 

I R O D A L O M  A  R É P C E L A K I  F E S Z T I V Á L O N  
É S  A  V O N A T O N  
A  P O L G Á R M E S T E R  N A P L Ó J Á B Ó L  
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A mosonmagyaróvári Lajta néptánc-
együttes ezúttal a János Vitéz című ver-
ses mese néptánc változatát mutatta be 
nagyszerű előadásban. A néptánc 
együttesek szereplése közé ékelődött a 
Vas  megyei városok zászlóinak felvo-
nulása.  A folytatásban ismét a néptán-
cosok léptek színpadra. Ezúttal a Rép-
celakon szintén először szereplő Óvári 
Gazdász együttes fergeteges táncát 
csodálhatta meg a közönség, majd a 
soproni Lajtha és végül a házigazda 
Ümmögő együttest. A helyi csapat ezút-
tal is egy új koreográfiát mutatott be. A 
Mezőségi táncok koreográfusai Paniti 
Imola és Paniti Levente. Az estét a Csík 
Zenekar kirobbanó sikert aratott kon-
certje és a Boglya táncház zárta. 
 

Vasárnap 8 órától vállalkozó szel-
lemű szakácsok töltötték meg a 
Művelődési Otthon parkját, ahol a 
főzőverseny vette kezdetét. A díjki-
osztás előtt Bunyós Pista szóra-
koztatta mind a szakácsokat, mind 
az érdeklődő közönséget. A szín-
padon a műsor 15 órakor folytató-
dott, de addig sem kellett senkinek 
unatkoznia.  
A délutáni műsor a Free Time 
Band zenés muzsikájával folytató-
dott. A Holló együttes megzenésí-
tett gyermekversekből álló produk-
cióját nagy élvezettel hallgatták a 
gyerekek. Szinetár Dóra és 
Bereczky Zoltán musical műsorát 
hatalmas érdeklődés övezte, a há-
rom napos fesztivál utolsó szerep-
lőjeként pedig a  Big Mause Band 
sramli zenéje kapott vastapsot a 
nagyérdeműtől. 
 

Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisz-
telték rendezvényünket! 
                                                    
             Gömböcz Róbert 

(folytatás az 1. oldalról) 

Első alkalommal köszönthettük váro-
sunkban a Mosonmagyaróvárról érke-
zett Lajta gyermek-, és a győrújbaráti 

Csobolyó néptáncegyüttes néptáncosait. 
Ebédidőben Rábaközi táncházba kap-
csolódhattak be a nézők, és a táncosok, 
majd indult a felvonulás. A szekéren ülő 
zenészek muzsikája jelezte, hol mérik a 
bort, hol kínálják a kalinkót. A felvonulás 
végén a templom előtt Biczó Ferenc rí-
mekbe szedve kínálta a fesztivál prog-
ramjait, hasonló módon bemutatta a fel-
lépő szereplőket, akik ezt követően né-
hány perces táncbemutatót tartottak 
mintegy csalogatva a közönséget a sá-
torba. A délutáni programok nyitánya-
ként  Verasztó János lelkész és Isten ál-
dását kérte a találkozó résztvevőire.  

Elsőként a soproni Lajbi csoport gyer-
mek táncosai szerepeltek, majd jöttek a 
felnőttek. A helyi Nyugdíjas klub örök fia-
taljai vidám dalokkal rukkoltak elő szin-
tén fiatal vezetőjük közreműködésével. 
Őket követte a szentpéterfai Gradisce 
Horvát táncegyüttes, a hegyfalui 
HÁNCS, és a Gencsapáti Hagyomány-
őrző Néptánc együttes. A Csobolyó 
együttes délután is szerepelt,  a Nicki 
Fergeteg néptánccsoport pedig ismét a 
közönség szívébe lopta magát.              

FESZT IVÁL ,  KALINKÓ  2009  

Fotók: Boros András 
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Mint mindig, úgy az idén is sokféle 
megmérettetésen indultak iskolánk 

diákjai. A 
különböző 
tanulmányi, 
művészet i 
és sport 
versenyen 
sok szép 
e redm ény 
született.  
 
 
 
 
 
 
 

Tanulmányi versenyek:  
 
Országos első helyet szerzett Né-
meth Eszter (3.b) az „Aki nem hiszi, 

járjon utána” címmel az 
Apáczai Kiadó által kiírt 
komplex tanulmányi 
versenyen. 
 

A Mozaik Kiadó által 
meghirdetett Országos 
Tanulmányi Versenyen 
országos döntőbe ju-
tott, és ott harmadik he-
lyezést ért el matemati-
kából Tulok Sára (1.a).  
 

A TITOK Arany János Országos 
Tanulmányi Versenyen, negyedik 
helyen Horváth Dorottya (6.a), ötö-

dik helyen Berta Evelin (8.b) 
végzett. 
 

A Bendegúz Akadémia Or-
szágos Döntőjén Németh 
Bálint (1.b) 15., míg Tulok 
Piroska (3.b) 18. helyen 
végzett. 
 

A Hermann Ottó Országos 
biológia Verseny megyei 
döntőjén Szalai Csilla (7.c) 
a második helyet szerezte 

meg. Ugyanott Sulyok András (7.c) 
a 4. , míg Berta Evelin (8.b) az 5. 
helyen végzett. Szintén ötödik lett a 

XVII. Kaán Károly országos termé-
szet- és környezetismereti verseny 
megyei döntőjén Németh Boglárka 
(5.a) 
 

Megyei harmadik helyet ért el a Kal-
már László matematika versenyen 
Sütő Viktória (8.a). A 4. osztályosok 
számára kiírt matematikaversenyen 
Keszei Mihály (4.u) ötödik lett.  
 

A Pannon Lapok Társasága által 
szervezett Vas megyei médiavetél-
kedőn a második helyet szerezte 
meg a 8.a osztályosok Laki Ladik ne-
vű csapata. (Biczó Szabolcs, Gom-
bás Laura, Horváth Klaudia, Pap 
Barbara, Varga Mátyás) 
 

A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági 
Akadémia nyelvész tanulmányi ver-
senyének megyei döntőjén Berta 
Evelin (8.b) a második, Sütő Viktória 
(8.a), Horváth Nóra (6.a) és Horváth 
Dorottya (6.a)  pedig a negyedik he-
lyen végzett. 
 

A zalai és vasi diákok számára meg-
hirdetett Curie Kémia Emlékverse-
nyen Gömböcz Mátyás (8.b) a 2., 
Sütő Viktória (8.a) pedig az 5. helyet 
szerezte meg. 
 

Első lett az iskola Berta Evelin (8.b), 
Keszei Franciska (7.a), Szalai Csilla 
(7.c) összetételű csapata a Freh Al-
fonz Természetismereti Vetélkedőn. 
Az Apáczai Kiadó és Szivárvány 
Gyermekújság által szervezett több-
fordulós levelező versenyen szép 
eredményt ért el Tulok Piroska (3.b), 
Tulok Sára 1.a), Németh Eszter (3.
b), Papp Kíra (1.b) 
Apáczai-díjat kapott Sütő Viktória (8.
a) 
 

Németh Bogárka (5.a) pályamunká-
jával második lett az Országos Fo-
galmazás Pályázaton 
 

Különdíjat kapott Szalai Csilla (7.a) 
a „Nálatok is nőnek-e még égig érő 
paszulyok?” és Pichler Patrícia (3.
a) „Ha majd felnőtt leszek, dolgozni 
megyek” c. pályázaton.   
 

„AK IKRE  BÜ S ZKÉK  VAGYUNK ”  
K I EMELKEDŐ  VER S ENYEREDMÉNYEK  A  MÓRA  
I S KOLÁBAN  A  2 0 0 8 / 09 -E S  TANÉVBEN  
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Ugyancsak különdíjjal jutalmazták a 
8.a osztályosok „Számolj a füsttel” 
c. pályázatra beküldött matematikai 
feladatait. 
Az „Így írok én” regionális pályáza-
ton első díjat ért Cser Martin (8.b) 
elbeszélése és Horváth Klaudia (8.
a) verse. 
 
A művészeti iskolások eredmé-
nyei: 
Nemzetközi elismerést kapott Ta-
kács Roxána az ”Európa az iskolá-
ban” c. pályázatra benyújtott mun-
kájáért. 
A Sistrum regionális zenei verse-
nyen ezüst minősítést kapott Molnár 
Anita (4.a) 
Arany minősítést ért el a Kép-Hang-
Szó megyei versenyen Németh 
Evelin (4.a) 
 

A Répcementi Diákok Művészeti 
Találkozóján nívódíjjal jutalmazták 
zene kategóriában: Gyűrűsi Ramó-
nát (3.b), Molnár Anitát (4a), vers 
kategóriában: Gáspár Marcellt (5.b). 
Ugyanitt arany minősítést kapott ze-
ne kategóriában Németh Eszter (3.
b), Pichler Patrícia (3.a), Erős And-
rás (3.u), Tulok Piroska (3.b), Ta-
kács Lídia (4.a), Gál Dóra (4.a), 
Széles Máté (5.a), Horváth Dorottya 
(6.a), Gömböcz Mátyás (8.b) 
Szintén arany minősítést kapott a 
vépi Hatosfogat Fesztiválon a 
MFAMI képzőművészetis csapata. 
Tagjai: Takács Roxána (4.a), Ta-
kács Lídia (4.a), Takács Boglárka 
(1.a) 
 
Sporteredményeink miatt sem kell 
szégyenkeznünk. Igaz az idén csak 
labdarúgásban jeleskedtek tanuló-
ink, de ott nem akármilyen ered-
ménnyel. 
 

A Diákolimpiai Megyei Döntőn má-
sodik lett, és ezzel az Országos 
Döntőbe jutott a III-IV. korcsoportos 
leánycsapat, ahol a 18. helyet sze-
rezték meg. A csapat tagjai: 
Böcskör Szabina, Gombás Laura, 
Koronczai Cintia, Németh Klaudia, 
Pap Barbara, Varga Eszter, Kercza 
Zsuzsanna, Varga Vivien, Kovács 
Nóra. 

A Diákolimpiai Megyei Döntőn 5. he-
lyen végzett az I. korcsoportos fiú-
csapat. Ugyanezt a helyezést sze-
rezték meg a Magyar Gyermek Lab-
darúgó Szövetség Megyei Döntőjén 
is. A csapat tagjai: Csay Krisztián, 
Gál Máté, Gáspár Martin, Keszei Ti-
bor, Kiss Adrián, Könczöl Máté, 
Ments Szilárd, Molnár Erik, Németh 
Zoltán, Szalai Dávid, Varga Sebes-
tyén, Verasztó Barnabás 
 

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szö-
vetség Megyei Döntőjén első helye-
zett lett a III. korcsoportos fiúcsapat. 
(Molnár Dániel, Dombi Péter, Dombi 
István, Dulicz György, Fazekas Dá-
vid, Verasztó Márk, Varga Dávid, 
Tóth Dávid, Németh Zsolt, Parrag 
Dávid, Sarang Dániel.) 
 

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szö-
vetség által rendezett Tanévzáró 
Gyermeklabdarúgó Fesztiválon ötö-
dik helyezést értek el leány focistá-
ink, míg a fiúk a kilencedik helyet 
szerezték meg. 
 

A Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Versenyen a Hantó Gábor, Kovács 
Balázs, Nagy Renátó, Horváth Ádám 
összetételű tűzoltócsapat a második 
helyen végzett. 
 
Gratulálunk az elért eredményekhez, 
és a szünetre aktív pihenést kívá-
nunk! 
 
                         Keszei Szabolcs 
                        igazgató-helyettes 

TOVÁBBI FESZTIVÁL 
KÉPEK 
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A 2008-2009-es évi iskolai munkater-
vünk elején ez a gondolat olvasható. „
Ami tőlünk különbözni látszik, csupán 
egy változata annak, amik mi vagyunk. 
Minden ember sorsa egy verzió. Egy 
emberi sors csak embernyi távolban 
van a másik ember életétől.” Nem kell 
hozzá magyarázat.  
Az elmúlt tanévben 25-tel több tanít-
ványunk, 1-gyel több napközis csopor-
tunk volt a  székhelyen, ahol   25 álta-
lános iskolai pedagógus 335 gyereket 
nevelt, tanított. Az uraiújfalui  tagin-
tézményben 28 kisdiákkal  5 pedagó-
gus foglalkozott. Megszűnt hegyfalui 
telephelyünk  is, ezért 1-gyel csökkent 
a pedagógus státuszok száma  a művé-
szeti iskolában, ahol 82 növendék ta-
nult 10 tanszakon. 
Kiemelt céljaink közül emelek ki né-
hányat: Ne romoljanak mutatóink! Le-
gyen kevesebb osztályfőnöki figyel-
meztetés! Ne legyen osztályonként ha-
vi egy alkalomnál több óráról kikül-
dés! Minden gyerek vegyen részt a kö-
telező órán túl legalább egyféle foglal-
kozáson! Javuljon a testnevelési fittsé-
gi mérési eredmény!  A tanulmányi és 
a magatartási átlagok osztályonként ér-
jék el az előző évit!  
Az országos tendenciák érvényesülnek 
nálunk is. Romlott az iskolai fegyelem, 
rosszabb a  tanulók egészségi állapota, 
sokan alig ösztönözhetők tanulásra…  
A megyei közgyűlés foglalkozott a ta-
nulók egészségi állapotával, az iskolai 
testnevelés helyzetével. Nem vigasz-
talhat bennünket az, hogy a megyei át-
lagnál  jobb a feltételrendszerünk, átla-
gaink jobbak a megyei átlagnál, mert  
nálunk arányaiban többen járnak (de 
ez is kevés!)  a kötelező órák után 
sportfoglalkozásra. A mostani eredmé-
nyeink rosszabbak az 5 - 10 évvel ez-
előttieknél. 
Különösen sok gondot jelentett osztá-
lyonként átlagosan egy-két gyerek vi-
selkedése. Közülük néhányan úgy me-
hettek csak osztálykirándulásra, hogy a 
szülő elkísérte gyermekét, mert egy 
felnőtt figyelmét állandóan lekötik.  

 Magukra hagyatva az iskola pedagógu-
sai ezeket a tendenciákat nem tudják 
megváltoztatni. Kis kenukkal óriási ten-
gerjárók által felkavart vízben nem le-
het a kimért távon azt a szintidőt tartani, 
mint a folyó sodrásával megegyező ha-
ladás során zavartalan körülmények kö-
zött. Jó eredmények eléréséhez jó körül-
mények szükségesek. 
 
Egy iskolában a legtöbb feladat ugyan-
az minden évben (a meghatározás szint-
jén, de a megvalósításban sohasem!). A 
kötelező órák, fejlesztő foglalkozások, 
osztályprogramok, diákönkormányzati 
rendezvények, szakköri tevékenységek 
és edzések, kiállítások, hangversenyek, 
diáknap, osztálykirándulások, úszástan-
folyam, gyógytestnevelés, könyvtár- és 
színházlátogatás, versenyek, értekezle-
tek… szervezése, lebonyolítása,  külföl-
di tanulókkal idegen nyelvi levelezés, 
főiskolások fogadása, együttműködés a 
kistérségen belül intézményekkel, szer-
vezetekkel …    mellett sok olyan prog-
ramunk volt, amilyenhez hasonló eset-
leg volt vagy lesz, de ugyanilyen tarta-
lommal most zajlott először. Ilyen  sike-
res programként említjük a  Reneszánsz 
Emlékév programsorozatot, az 1848/49-
es szabadságharc 160. évfordulója al-
kalmából tartott történelmi emléknapot. 
Sokféle módszertani képzést szervez-
tünk. Előadóink voltak: A projektpeda-
gógiáról Kiss János, az Apáczai Kiadó 
referense, az interaktív tananyagokról 
Tóth Ferenc, a Műszaki Kiadó Zala me-
gyei képviselője. Egy „kreatív tanárse-
gédet”, vagyis  egy  multimédiás oktató  
rendszert  mutatott be Vitényi Roland, 
az XCLASS  vezetője. 
Írtunk pályázatokat a Kodály terem fel-
újítására, szakköri programok, szemé-
lyiségfejlesztő tréningek megvalósításá-
ra, de sajnos a pénzügyi válság miatt a 
támogatási források is elapadtak. Rép-
celak Város Önkormányzatával együtt-
működve adtunk be pályázatot világí-
táskorszerűsítésre,  sportlétesítmény-
felújításra, de ezekre sem nyertünk tá-
mogatást.  

CSENDES  CSODÁK  

 
Reményik Sándor 
Csendes csodák 

 
Ne várd, hogy a föld  

meghasadjon 
És tûz nyelje el 

Sodomát. 
A Mindennap kicsiny  

csodái 
Nagyobb és titkosabb  

csodák. 
Tedd a kezedet a  

szívedre, 
Hallgasd, figyeld, hogy 

mit dobog, 
Ez a finom kis kalapálás 

Nem a legcsodásabb  
dolog? 

Nézz a sötétkék  
végtelenbe, 

Nézd a kis ezüst  
pontokat: 

Nem csoda-e, hogy árva 
lelked 

Feléjük szárnyat  
bontogat? 

Nézd, árnyékod hogy fut 
el elõled, 

Hogy nõ, hogy törpül el 
veled, 

Nem csoda ez? - s hogy 
tükrözõdni 

Látod a vízben az eget? 
Ne várj nagy dolgot  

életedbe, 
Kis hópelyhek az  

örömök, 
Szitáló, halk  

szirom-csodák. 
Rajtuk át Isten szól:  

jövök.  
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Minden tanév kezdések,  újrakezdések 
és folytatások láncolata. Találtunk kin-
cseket, a mindennapok apró csodáit.  
 
Ne várj nagy dolgot életedbe, / Kis hó-
pelyhek az örömök, /Szitáló, halk szi-
rom-csodák … 
Reményik Sándor gondolatait olvas-
hatták azok a pedagógusok a jutalom-
könyvben, akiknek diákjai megyei ver-
senyeken a legjobb eredményeket ér-
ték el a 2008/2009-es tanévben. Ezek-
kel a gondolatokkal köszönhetjük meg 
mindenkinek, aki az elmúlt tíz hónap-
ban örömöt hozott az iskola életébe, 
hogy jól végezte munkáját, hogy volt, 
aki „csodákat tett”. „Kisebb és na-
gyobb csodákat” élhettünk át. Ilyen 
még nem történt, hogy  három világ-
bajnok tanítvány tanul iskolánkban, és 
országos tornán sem lett még gólkirály 
répcelaki iskolás. Most örömmel ünne-
peltük a modern tánc világbajnokságon 
aranyérmes Máthé Elizát, Kövesi Pet-
rát és Varga Györgyit, az MGYLSZ 
országos Tanévzáró Fesztiválján gólki-
rályi címet elérő Tóth Dávidot.  
Amikor ez a tanév kezdődött, még a 
pekingi olimpia lázában égett a világ 
sportszerető közönsége, örültünk a ma-
gyar érmeknek, és bánatosak voltunk a 
szertefoszlott álmok miatt. Amikor ez 
a tanév kezdődött, közel 300 családban 
szőttek álmot arról, hogy egy vagy 
több, a répcelaki iskolában tanuló 
gyermekük eredményesen befejezi a 
2008/2009-es tanévet. 
Minden szép siker csapatmunka volt: 
gyermeküket következetesen, szeretet-
tel nevelő szülő, lelkiismeretes peda-
gógus, tehetséges, szorgalmas tanít-
vány. A tanévzárón nevelőtestületi di-
cséretet kapott kimagasló általános is-
kolai tanulmányi munkájáért 73 gyer-
mek, a művészeti iskolában minden 
ötödik, sportversenyeken való dicsére-
tes helytállásért ajándékot vehetett át 
28 diák, versenyeken elért megyei és 
országos helyezésért 84 igazgatói di-
cséretet érdemeltek ki az év során.  
Művészeti iskolásaink és színjátszóink 
többször, az alapítványi esten nyolca-
dikosaink, március 15-én negyedikese-
ink  és hatodikosaink adtak - felkészí-
tőik munkája révén - színvonalas mű-
sort.  

Ha az olimpiához hasonlítom az elmúlt 
tanévet, akkor elmondhatjuk, hogy sok 
v e r s e n y -
számban ne-
veztünk, sok 
munkát fek-
tettünk be a 
sikerek érde-
kében.  
Együtt evez-
tünk a cél fe-
lé. Sokszor 
volt jó az 
összhang az 
egy csónak-
ban ülők kö-
zött. Minden 
teljesítmény 
egy álommal kezdődött. Ahogy a tölgy-
fa alszik a makkban, a madárka vár a 
tojásban, a lélek is várt.   Álmaink vol-
tak a bizonyítványban sorakozó dicsére-
tek, jelesek és a tanévzárós jutalmazá-
sok magjai. 
 
A pedagógus, mint a tengerészeknek a 
kapitány, megmutatja, merre vannak a 
kikötők. Megtanítja a matrózoknak, 
hogy aki nem ismeri a kikötőt, annak 
nem lesz jó a szél soha. Reméljük, hogy 
a mi diákjaink jó hajósok, boldog embe-
rek lesznek az élet tengerén! 
 

Szoporyné Szabó Piroska 
igazgató 

� 
ÍrópalántákÍrópalántákÍrópalántákÍrópalánták    
készüljetek!készüljetek!készüljetek!készüljetek!    

 
Gyermekíró  

pályázatot hirdet  
a városi könyvtár. 

 
Megkötöttség  

nélkül, bármilyen  
témában írhattok!! 

 
Beadási határidő: 

2009.  
szeptember 30. 

 
Ötletes, érdekes  
munkákat várva  
tartalmas nyári  

szünetet kívánnak  
a  

könyvtár munkatársai.  
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szett meg egy 
kis falikép: 
S u n b o n n e t 
S u e  –
N a p k a l a p o s 
Zsuzsi,-  ami 
egy tradicioná-
lis foltvarró 
minta. Varga 
Ibolya hívott, 
hogy menjek 
el a találkozó-
jukra, és meg-

tanulhatom, hogyan kell ezt elkészíteni. 
Aztán annyira felkeltette egy másik ké-
zimunka az érdeklődésemet, majd az 
újabb és újabb technikák, hogy azt vet-
tem észre, hobbivá alakult nálam már a 
foltvarrás. Azóta már szenvedéllyel 
űzöm ezt a tevékenységet.  
Már korábban is hallottam, hogy Rép-
celakon is működik foltvarró csoport. 
Hallottam Nyitrai Klári szép munkáiról, 
ezért három éve úgy döntöttem, ha be-
fogadnak, csatlakozom hozzájuk. Befo-
gadtak, emellett a beledi csoportnak is 
tiszteletbeli tagja maradtam. 
 

Tavaly ősz óta több egynapos tanfolya-
mot rendeztünk, ahol a programokon 
más közösségek tagjai is praktikus ta-
nácsokat, szép technikákat tanulhattak 
a vendég oktatóktól. Pl: kelta technikát, 
bargellót, szalaghímzést. Ezekkel az 
összejövetelekkel is a barátságot, az 
összetartozást erősítjük. Mutatja ezt az 
is, hogy még Tatabányáról, Szombat-
helyrő l ,  Győrbő l ,  Sárvárról  és 
Bejcgyertyánosról is voltak vendégeink. 
Idén május közepén Sopronba utaztunk 
az idei régiós varrós napra. Még egy 
rendezvény közös látogatását tervez-
zük, az országos kiállítást fogjunk meg-
nézni majd Székesfehérváron.  
 

A programok, és céljaink megvalósítá-
sához befizetett tagdíjainkon túl a helyi 
Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport-
bizottság támogatja munkánkat. Ezt 
szakmai továbbképzésre  és 2009. 
őszén tagjaink saját kiállításának meg-
rendezésére fordítjuk, melyre szeretet-
tel várunk minden kézimunka iránt ér-
deklődőt, illetve mindenkit, aki szereti a 
szépet. 
 

Skultétyné Szabó Erika 
csoportvezető  

Immár 12 éve működik városunkban a 
Tőzike foltvarró csoport. Miből is áll a 
foltvarrás, a patchwork? Az ember fogja 
a mindenféle színű, mintájú kis anyago-
kat és összevarrja. Nem egy nagy ötlet, 
mondhatnánk. A takarékos amerikai te-
lepes asszonyok találták ki, hogy egy 
csepp anyag se menjen veszendőbe. 
Az ötlet valóban nem korszakalkotó, de 
mivel az anyagok, a színek, a minták 
variációja számtalan, mindenki kiélheti 
ötletességét, fantáziáját. Nem létezik 
két egyforma foltmunka. A legjobb az 
egészben, hogy nem kell hozzá különö-
sebb kézügyesség, csak  egy kis türe-
lem, ízlés, és fantázia.  
Természetesen léteznek népszerű min-
ták, technikák amelyek gyorsítják a 
munkát. 
 

Mozgalmas időszakot élt csoportunk az 
elmúlt két évben. 2007-ben  átvettük a 
Nyugat- Dunántúli Régió Felelőse cí-
met. Feladatunk a régió összetartó ere-
jének megvalósítása volt. Ennek kereté-
ben még 2007. őszén a régióban alko-
tók munkáiból rendeztünk kiállítást. Ezt 
a szép tárlatot a helybéliek és környék-
beliek is megtekinthették a Művelődési 
Ház nagytermében. Tavasszal a közös-
ségeket -Lentitől egészen Győrig- ven-
dégül láttuk egy közös varrás, rögtön-
zött kiállítás és vásár erejéig. Akik eljöt-
tek, egy kellemes napot tölthettek vá-
rosunkban, foltos ismerősök, és újon-
nan szerzett foltostársak között. 
 

És ide idézném Dolányi Anna mondata-
it, aki meghonosította Magyarországon 
a foltvarrást.  „Semmi más nem adja 
meg azt a lehetőséget, amit a foltvarrás, 
mert ez kapcsolatteremtő, csoportmun-
ka. Kinyílik a világ az ember előtt: szép-
ség, kedvesség, jóindulat, segítőkész-
ség veszi körül.” 
 

2008. őszén váltás történt. Nyitrai Klára 
tovább adta a stafétabotot, új vezetőt –
engem- javasolt a csoport élére, és dön-
tését a csoport támogatta. 
Klárának ezúton is köszönjük a munká-
ját, a szép, és praktikus technikák meg-
tanítását, de leginkább a foltvarrók ösz-
szetartása  iránti fáradozását. Reméljük 
még sokáig segít bennünket! 
 

Én hat éve foglalkozom foltvarrással. 
Edvén, szülőfalumban láttam a beledi 
Szivárvány foltvarrók kiállítását. Ott tet-

FÓKUSZBAN  A  FOLTVARRÓK  

„Add tovább a tudományt! 
Valamikor elindult a folt-
varró-staféta, hogy szerteága-
zó világmozgalom legyen belő-
le. Ma névtelen foltvarrók-
nak köszönhetik a neves 
művészek is azt, hogy kita-
posták az utat. A foltvarrás 
közösségi tevékenység, ez ta-
lán a legszebb (ha nem is 
mindig a legmutatósabb) ré-
sze. Ne felejtsd el: csak az 
félti a tudományát, akinek 
kevés van belőle. A féltékeny-
ség és az irigység veszélyes 
kór, elsősorban annak árt, 
aki birtokolja. Szabadulj 
meg tőle.”  

 
Dolányi Anna 
textilművész 

Állandó foglalkozások 
a Művelődési Házban 

 

Aerobic: kedd, szerda 
és péntek 18.30 óra 

 

Senior torna: szerda 
17.30 óra 

 

Callanetics: kedd 17 óra 
 

Szövés: kedd és péntek 
15 órától 

 

Tőzike Foltvarró szak-
kör: Megbeszélés sze-
rint, minden hónap első 
vagy második hetében 
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TANULMÁNYI 

VERSENYEK 
    

ORSZÁGOS DÖNTŐBE ORSZÁGOS DÖNTŐBE ORSZÁGOS DÖNTŐBE ORSZÁGOS DÖNTŐBE 
JUTOTT tanulók JUTOTT tanulók JUTOTT tanulók JUTOTT tanulók (és fel-
készítőik):    

Pálla Péter három vePálla Péter három vePálla Péter három vePálla Péter három ver-r-r-r-
senyen került az első senyen került az első senyen került az első senyen került az első 
tíz közé:tíz közé:tíz közé:tíz közé: történelem - 2. 
hely, (Keszei Szabolcs); 

Megfelelő higiéniás gyakorlat 
Mivel az influenza emberről emberre 
terjed (elsősorban köhögéssel, tüsz-
szentéssel, vagy egyéb kontaktus ré-
vén) a helyes, egészségtudatos ma-
gatartás megelőzheti a járvány kiala-
kulását! 
 

Néhány praktikus tanács: 
· Kerüljék a szoros 
kapcsolatot fertőző 
beteg emberekkel, il-
letve ha Önök bete-
gek, akkor lehetőleg 
mindenkivel.  

· Tüsszentésnél, köhögésnél takarja 
el az orrát és a száját. 
· Kerülje el, hogy a szeméhez, orrá-
hoz, szájához nyúljon. 
· Alaposan mosson kezet. 
· Ha beteg, maradjon otthon. 
 

A kórokozók terjedésének megál-
lítása: 

· Tanítsa meg gyerme-
kének, hogy gyakran és 
alaposan mosson kezet 
vízzel és szappannal, és 
mutasson Ön is jó pél-
dát. 
. Tanítsa meg gyerme-

keinek, hogy zsebkendőbe köhögje-
nek és tüsszentsenek. 
 
Megfelelő módon mosson kezet! 

· Gyakran és leg-
alább 20 másodper-
cig mosson kezet! 
· Minden alkalommal 
használjon kézmo-
sáshoz szappant! 
· Amennyiben ren-

delkezésre áll, használjon meleg vizet 
a kézmosáshoz! 
· Amennyiben nem otthon mos kezet, 
használjon papírtörölközőt vagy kéz-
szárítót! Használja a papírtörlőt a víz-
csap elzárásához! 
 
Ha köhögni kell… 

· Takarja el az orrát és 
a száját zsebkendővel! 
· Köhögés vagy tüsz-
szentés után lehetőleg 
azonnal mosson kezet. 
Használjon papír zseb-
kendőt és használat 

után azonnal dobja a szemétkosárba! 

· Amennyiben nincs zsebkendője, 
tüsszentsen inkább a könyökhajlatá-
ba, mintsem a tenyerébe! 
 
Mindig legyen otthon: 

· lázmérő 
· lázcsillapító gyógy-
szer 
· megfázás esetére va-
ló gyógyszer 
· ásványvíz 
FIGYELEM! A víruselle-

nes gyógyszerek az influenza meg-
előzésére nem alkalmasak, megfelelő 
indikáció hiányában történő szedésük 
ugyanúgy káros, mint az egyéb anti-
biotikus szerek bevétele. 
 
Az influenza kezelése 
Ha megfázott, vagy influenzás 
(tünetek: láz, köhögés, torokfájás, 
orrdugulás, orrfolyás, izomfájdalom, 
fejfájás, fáradtság, hidegrázás, elő-
fordulhat hányinger, hányás is) ma-
radjon otthon, amíg a tünetei el nem 
múlnak. (Tanulmányok mutatják, 
hogy egy átlagos munkanap 2-3 má-
sik embert képes megfertőzni.) Influ-
enza esetén a legtöbb ember orvosi 
ellátás nélkül meggyógyul. Amennyi-
ben fenti tünetei jelentkeznek és a 
magas rizikójú csoportba tartozik (65 
évnél idősebb, 5 évesnél fiatalabb 
gyermek, terhes, krónikus betegek) 
keresse fel háziorvosát! 
 
Az alábbi tünetek igényelnek sürgő-
sen orvosi ellátást: 
felnőttek esetében: 

· nehézlégzés 
· mellkasi vagy hasi fájda-
lom vagy nyomásérzés 
· hirtelen szédülés 
· zavart tudatállapot 
· súlyos vagy hosszasan 

fennálló hányás 
gyermekek esetében: 
· gyors, felszínes légzés 
· kékes vagy szürkés bőrszín 
· kevés folyadék fogyasztása 
· súlyos vagy hosszasan fennálló há-
nyás 
· ha a gyermek ébreszthetetlen, vagy 
nem vonható kontaktusba 
· kifejezett ingerlékenység, ha nem 
tűri az ápolást 

(forrás: jaszberenykorhaz.hu) 

TANÁC SOK  AZ  A  (H1N1 )  T Í PU SÚ  I N F LUENZA  
MEGELŐZÉS ÉRE  

KÉZMŰVESHÉT-
GALÉRIA 

06.22 - 06.26  
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talmazó Galaktiv Bio), ám ezek is legfeljebb 
4-5 órán át hatnak, a napi háromszori fújás 
pedig nem mindig kivitelezhető. A kullancs 
által okozott vírusos agyvelő- és agyhártya-
gyulladás (kullancs-encephalitis) ugyan van 
megelőző védőoltás, a többi, körülbelül 8-10 
emberre is veszélyes betegség (pl. Lyme-
kór, Q-láz, tularémia stb.) ellen viszont 
nincs. 

 

Hosszú távon a leghatékonyabb 
módszer a környezet kezelésben tartása 
(fűnyírás, bozótirtás) mellett a terület vegy-
szeres kullancsmentesítése lenne. Bár kul-
lancs ellen nincs hivatalosan engedélyezett 
készítmény, ugyanakkor vannak olyan szí-
vó-rágó kártevők (levéltetvek, aknázók, at-
kák) ellen használható szerek, amelyek a 
kullancsot is jól irtják. A kullancs az atkafé-
lékhez tartozik, így az atkaölő, vagy atkaölő 
mellékhatással is rendelkező szerek 
(Flumite 200, Nissorun 10 WP, Sanmite 20 
WP, Talstar 10 EC) hatásosak ellene is. 
Fontos tehát, hogy az önkormányzatok, er-
dei iskolák, táborok, játszóterek üzemeltetői 
tudják azt, hogy van mód arra, hogy a kul-
lancsokat is gyérítsék; atka- és levéltetűir-
tást rendeljenek a parkfenntartó cégektől! A 
szülők is nyugodtabban engedik el a gyer-
mekeiket nyári táborokba, játszóterekre, ha 
tudják, a területet kezelték, így kisebb a kul-
lancscsípés veszélye. 

 

A permetezéseket gazdaboltban 
bárki által megvásárolható, szabad forgalmú 
készítménnyel otthon, a kertben is el lehet 
végezni, miután meggyőződtünk arról, hogy 
kullancs van a területen: nedves gyapjúken-
dőt kell végighúzni a füvön, és nagyítóval 
megvizsgálni az anyagot. A permetezést sö-
tétedés után kell elvégezni, 0-150 centimé-
ter magasságban, mert itt élnek a kullan-
csok.  

 

A kezelést célszerű tavasztól őszig 
havonta megismételni. Ez a módszer sem 
gyerekre, sem felnőttre, se kutyára, se 
macskára, sem pedig a hasznos élőlényekre 
nem jelent veszélyt. Az említett szabadfor-
galmú készítmények ún. munka-
egyészségügyi várakozási ideje 0 nap, így 
másnap rá lehet menni a területre. A készít-
ményeket a csomagoláson feltüntetett dózis-
ban (20 liter vízhez 10-12 ml vagy gramm) 
kell kipermetezni a gyepre és a sövényre. 
Ez a szertöménység a töredéke annak, amit 
a kullancsriasztó szerekkel közvetlenül saját 
és gyermekeink bőrére permeteznénk, és a 
hatás is tartósabb, a kutyák és macskák is 
megóvhatók a kullancstól. 

 
Pap Edina 

A nyári kirándulások, táborozások köze-
ledtével mind gyakoribb téma a médiá-
ban és a közbeszédben a kullancs okozta 
betegségek megelőzése. Köztudott, hogy 
Magyarország és a környező országok 
szinte egész területének fás, bokros, fü-
ves részei kisebb-nagyobb mértékben 
fertőzöttek a vérszívóval, Vas megye pe-
dig a különösen fertőzött térségek közé 
tartozik. 
 

A kullancsok felszaporodásának két, egy-
mással összefüggő oka van, ami alapvetően 
az erdő- és legelőterületek nagy részének 
magánosításából fakad. Ma már nincs köz-
pontilag előírt kullancsmentesítés, ugyanak-
kor egyre több a nem művelt, elhanyagolt, 

bozótos terület, így nő a 
vérszívó élettere is. A 
magánterületek kárte-
vő-mentesítésre pedig 
nincs központilag előírt 
kötelezettség. 
 

A kullancsok elleni vé-
dekezésre jelenleg nem 
a közegészségügyi ha-
tóság által engedélye-
zett lehetőség. Koráb-

ban is csak egyetlen készítmény volt enge-
délyezve erre a célra, az Actellic 50 EC, 
aminek az alkalmazását 2007-ben – EU 
szabályozásra hivatkozva – megtiltották erre 
a célra. (Az Actellic 50 EC azonban ma is 
forgalomban van, kizárólag raktárak fertőtle-
nítésére engedélyezett, I. forgalmi kategóriá-

jú – növényvédő szakmérnök által vásárol-

ható és felhasználható –  rovarölő készít-
mény.) Ennek értelmében semmilyen hivata-
losan engedélyezett módszer nincs a szak-
emberek és a lakosság kezében a közterü-

letek, kertek kullancs-
mentesítésére. Ám léte-
zik más megoldás!
               

Azoknak, akik túrázni, 
táborozni indulnak, ki-
zárólag azt tudják aján-
lani az egészségügyi 
szakemberek, hogy fúj-
ják be magukat kul-
lancsriasztó szerrel. 
Ezeknek a készítmé-
nyeknek a többsége 
a z o n b a n  d i e t i l -
toluamidot (DEET) tar-
talmaz, 6-30%-os ható-
anyag-tartalommal. Ez 

a vegyület bőrön át felszívódva enyhébb 
vagy súlyosabb fejfájást, szédülést, hányin-
gert, sőt epilepsziás görcsöket is okozhat. 
Bár megjelentek természetes hatóanyagú 
készítmények is (pl. növényi illóolajokat tar-

HOGYAN  VÉDEKEZHETÜNK  A  KULLANCS  
ELLEN  A  KERTEKBEN  É S  A  
KÖZTERÜLETEKEN ?  

fejlődésmenet 
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Könyvsikerlista a  

városi könyvtárban 
                            
1. Meyer: Alkonyat 
2. Meyer: Újhold 
3. Ignatius:  
          Hazugságok  
          hálója                                          
4. Friderikusz ed-

dig! 
5. Pileggi: Nagyme-

nők 
6. Preston: Égi jelek 
7. Rice: Interjú a 

vámpírrall 
8. Abbott: Pánik 
9. Ellroy: Szigorúan 

bizalmas 
10. Abbott: Sokk 
 

ANYAKÖNYVI  HÍREK  

A költő élete kettős tragédiával 
kezdődik, édesanyja belehalt a 
szülésbe, ikertestvére is meghalt. Ikrek 
hava (1940) című művében boncolgatja, 
hogy talán ő halt meg testvére helyett.  
Radnóti (Glatter) Miklós 1909. május 5-
én született Budapesten. Szülei 
Radnótról származtak, ezért választotta 
ezt a nevet. Polgári nevelést kapott, 
egyetemi tanulmányait Szegeden vé-
gezte. Korán verselni kezd. 1930-ban 
megjelenik első kötete ”Pogány köszön-
tő” címmel. Következő művét az  „
Újmódi pásztorok éneke” (1931) a hata-
lom elkobozza. Az egyre erősödő fasi-
zálódás miatt állást nem kaphat szár-
mazása miatt. Mégis tovább írja szívbe-
markoló verseit, melyek a kor dokumen-
tumai is egyben.  „Lábadozó 
szél” (1933), és „Újhold” (1935). 1934-
ben feleségül veszi Gyarmati Fannit, aki 
olyan versek ihletője lesz, mint a „
Tétova óda”, vagy a „Levél a hitveshez”. 
Magánórák adásából él, szó szerint 
nyomorog. Pályája csúcspontja az 
1936-ban megjelent „Járkálj csak halál-
raítélt” kötete.  
1937-ben Baumgarten-díjat kapott,  
majd 1938-ban napvilágot lát újabb mű-
ve a „Meredek út”.  
1940 és 1943 között többször behívják 
munkaszolgálatra, ezeket egyre nehe-
zebben bírja. 1944 májusában Szerbiá-
ba a Bor melletti bányákba viszik Lager 
Heidenauba. Itt írja meg élete fő műveit, 
az élni vágyás, a hazaszeretet és a fele-
ségéhez való hűség örök érvényű sora-

it. (Hetedik ecloga, Razglednyicák 1-4.) 
Innen indítják a munkaszolgálatosokat 
Németország felé. („Erőltetett menet.”) 
Még ekkor is ír, rögzíti a vele történte-
ket, melyet a Bori notesz tartalmaz, s 
majd halála után a „Tajtékos ég” (1946) 
posztumusz kötetben adnak ki. Vívódva, 
betegen, de nem reményvesztetten von-
szolja magát társaival együtt Magyaror-
szág útjain Abda felé.  
1944. november 9.-én a Győr melletti  
Abdán agyonlőtték. Utolsó verseit a köl-
tő zsebében találták meg. A költői hiva-
tástudat és az emberibb jövőben való 
bizakodás az utolsó pillanatig elkíséri. 
 

-NK- 

ESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐ    

   Akiknek gratulálunk 
 
 

 
 
 

Horváth Krisztina 
és 

Csáky Balázs 
 

Varga Ildikó 
És 

Kronekker Lajos 

SZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉS    

       Akiknek örülünk 
 
 
Ments Zsombor 

Ments Ervin és Németh Mónika 
fia 
 

Varga Gergő 
Varga Sándor és Török Viktória fia 

 
Kemenesi Hedvig 

Kemenesi Erika leánya     
    

Kecskés Zoe Szofi 
Kecskés Ádám és Tóth Szabina 

leánya 

HALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁS    
    

      Akiktől búcsúzunk 
 
 

 
 

id. Csóka Géza 
Dr. Heczler Elemér 

Kiss László 
 

Eltávozott még körünkből 
2008. szeptemberében 

Garas Kálmánné 
született Mészáros Irén. 

 
 
 
 
 
 

 

 
DVD-sikerlista a 

 városi könyvtárban 
 

1. Ausztrália 
2. WALL-E 
3. Alkonyat 
4. Tükrök 
5. Wanted 
6. Spíler  
7. Halálfutam 
8. Hazugságok 

hálója 
9. Sasszem 
10. Narnia 2. 
                

Mit jelent neked Radnóti  költészete 
2009-ben? 

 
A legeslegszebb hazánkról szóló verse neki 
van. ’Nem tudhatom …’ 

Rácz Eszter 
 
Nekem Radnóti a hazaszeretet szimbóluma. 

Takács Katalin 
 
Az egyik leghíresebb magyar költőnk. Szere-
tem a verseit, megfogja az embert. 

Pribuszné Évi 
 
A hazaszeretet tökéletes kifejezését. 

ifj. Pálla Péter 
 
Meg tudott maradni embernek az embertelen 
körülmények között. 

MH 
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RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

A RÉPCELAKI  SE HÍREI  

A Répcelaki Sportegyesület keretein belül 
működő csapatainknál véget ért a 2008-
2009-es bajnoki évad. Ugyan elnökségünk 
még nem értékelte a szakosztályok telje-
sítményét - elkövetkezendő napokban fog 
megtörténni - ennek ellenére úgy össze-
gezhetek, hogy eredményes évadot zár-
tunk. Az elnökség kellő odafigyelés mellett 
tudta biztosítani a szakosztályok zavarta-
lan működését. Takarékos gazdálkodás 
mellett mind az anyagi, mind a technikai 
feltételek rendelkezésre álltak. Ez azért ör-
vendetes, mert egyre több környékbeli 
egyesület küzd anyagi gondokkal.  

Az NB III.-ban szereplő felnőtt 
labdarúgó csapatunk Tóth Zsolt 
vezetőedző irányításával a 8. he-
lyen végzett, ami összességében 
megfelel az elvárásoknak (a cél 

az volt, hogy az első 10-ben végezzenek). 
Kellő odafigyeléssel akár előbbre is végez-
hettek volna, ha a hazai mérkőzéseinken 
e re dm é n yes eb be n  s ze re pe l nek . 
(Csesztreg, Csorna, Sopron). További el-
várás volt, hogy egyre több tehetséges fia-
tal kerüljön a csapatba. Házi gólkirály 
Csordás László és Takács Szilárd lett egy-
aránt 7-7 góllal. A szurkolók szavazata 
alapján a bajnoki évad legjobb játékosának 
Csordás Lászlót választották. 
A jelenlegi játékoskeretből szeretnénk mi-
nél több játékost megtartani, valamint elvá-
rásunk az, hogy további fiatal tehetségek 
épüljenek be a csapatba. Tóth Zsolt veze-
tőedző továbbra is élvezi a vezetés bizal-
mát. 
Ifjúsági csapatunknak (U-19) az egész baj-
noki évadban nyújtott teljesítménye 
DÍCSÉRETES. Ezzel a teljesítménnyel a 
Veszprém és a Hévíz mögött a 3. helyen 
végeztek, megelőzve ezzel nálunknál jóval 
nagyobb településeket (Tapolca, Sopron, 
Csorna, Sárvár, Celldömölk stb.). Csorba 
János edző irányításával a csapat stabillá 
vált, van tartása, kivétel nélkül tehetséges 
játékosok alkotják. A csapat gólkirálya 
Tóth Zsolt lett 28 találattal. Ő és Széles 
Sándor is bent van a korosztályos góllövő 
lista első tíz helyezettjében. Szeretnénk a 
csapatot továbbra is együtt tartani.  
Serdülő csapatunktól (U16) tisztes helytál-
lást vártunk. A zömében U-13-as játéko-
sokra épülő serdülő csapat jóval fiatalabb, 
mint a bajnokságban szereplő többi csa-
pat. Varga József edző következetes mun-
kája a jövőben minden bizonnyal beérik. 
Addig még sok munkára, türelemre, kitar-
tásra van szükség.  
U-13-as csapatunk Csorba János edző irá-
nyításával nagyon szép eredményeket ért 
el. A bajnokságban hasonlóan szerepeltek 
mint a korábbi évben, viszont a Magyar 
Gyermek Labdarúgó Szövetség által kiírt 

torna-rendszerben Vas megye bajnokai let-
tek. Ezzel jogot nyertek az országos döntő-
ben való részvételre. A döntőben egészen a 
legjobb tizenhatba jutottak, ahol balszeren-
csés körülmények között estek ki. (0-0-s 
mérkőzést követően büntetőrúgások döntöt-
tek, amiben alulmaradtunk). Teljesítményük 
ennek ellenére dicséretes, hisz a lejátszott 5 
mérkőzésen még gólt sem kaptak. (16:0– 
ás gólarányt produkáltak). 

A tekecsapat a sportegyesü-
let 2008-2009-es bajnoki 
évadjának legsikeresebb 
csapata. Az NB I. nyugati 
csoportjában a 2. helyet 
s z e r e z t é k  m e g . 

DÍCSÉRETES teljesítmény! Farkas Imre be-
jutott a vidék-bajnokság országos döntőjé-
be. 
Kiss Zsolt edző irányításával elért szép 
eredmény bizakodásra adhat okot.  
Az NB I-ben szereplő ifjúsági csapat - haj-
szállal maradt le a dobogóról - a 4. helyen 
végzett. A csapat legjobb játékosa Farkas 
Imre lett. Az elért eredményért elismerés il-

leti valamennyi játékost.  
A női kézilabda csapat a Győr-
Moson-Sopron megyei bajnok-
ságban szerepelt, ahol az elő-
kelő 3. helyet szerezte meg. 
Elismerésre méltó eredmény. 

Kiss Tímea edző irányításával egyre több 
fiatal épül a csapatba. A csapat gólkirálya 
Vargáné Móricz Virág lett, a legjobb játékos-
nak Lukács Szabinát választották. Bízunk a 
következő évadban is a jó folytatásban. 
A férfi kézilabda csapat az őszi gyengébb 
szereplést a tavasz folyamán kijavította. 
Szabó József edző vezetésével a csapat a 
4. helyen végzett. (Az őszi teljesítmény után 
kevesen számítottak erre). Továbbra is ösz-
szetartó baráti társaságot alkotnak, akik tud-
nak egymásért küzdeni, harcolni. Házi gólki-
rály Takács Károly lett. A csapat legjobb já-
tékosáénak Csőre Tibort választották. 
                  Az elnökség nevében megkö-
szönöm a csapatok teljesítményét. Köszö-
nöm a szakosztályok vezetőinek, tagjainak 
és edzőinek munkáját. Szurkolóinknak kö-
szönjük a kitartást, bíztatást. Nehéz helyze-
tekben sem hagyták cserben a csapatokat. 
Rendezőinknek is köszönöm kitartó munká-
jukat. Az elismerés hangján kell szólnom tá-
mogatóinkról, a tombola tárgyak felajánlóiról 
és mindazokról, akik bármilyen formában 
hozzájárultak csapataink sikereihez.  
                  Most lélegzetvételnyi szünet kö-
vetkezik. Valamennyi kedves olvasónak, 
szurkolónak jó pihenést, kellemes kikapcso-
lódást kívánok, de egyben erőgyűjtést is, 
hogy a nyár végén induló bajnokságban 
együtt szurkolhassunk kedvenc csapataink-
nak!                                   Haraszthy István 

                                        ügyvezető elnök 

 
 

 
 
 
 
 
 

Túrasorozat  
a Répce folyó mentén, 

a Répce Érme  
megszerzésére 

 
Legközelebb: 
 
3. túra—Augusztusban 
 
Gyalogtúra és futástúra 

Nagygeresd-
Répceszemere-
Répcelak  
útvonalon  
táv: 10 km 

 
A túra pontos napjáról, 
a Répce TV képújsága 
és a Művelődési Otthon 
és Könyvtár honlapja 
fog tájékoztatást adni.  


