
A 2008. augusztus 29-i képviselő-
testületi ülés örvendetes esemény-
nyel kezdődött. Dr. Kiss Julianna 
jegyző ismertette azt a bejelentést, 
amelyet Dr. Németh Kálmán polgár-
mester tett a városunk közoktatási 
életében eddig példátlan jelentősé-
gű pályázati sikerről és beruházási 
lehetőségről. Az alábbiakban a be-
jelentés teljes és eredeti szövegét 
közöljük: 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv részeként meghirdetett Nem-
zeti Iskolafelújítási Program kereté-
ben a Nyugat-Dunántúli Operatív 
Programban kiírt és Répcelak város 
által „Az esélyegyenlőség és a mi-
nőségi óvodai nevelés-oktatás biz-
tosítása a répcelaki közoktatási 
mikrotérségben”címmel benyújtott 
pályázatunk sikeres volt.  
A Nyugat-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács javaslatára a ma-
gyar kormány a tervezett bruttó 
153.587.040 Ft költséghez maxi-
mum 138.228.336 Ft támogatást 
ítélt meg EU-s és magyar forrásból. 
A támogatási intenzitás 90%. 
 

Az óvoda dolgozói örömmel hallgatják 
a hírt. 

Ezek alapján hamarosan elkezdőd-
het a részletes kiviteli tervek kidol-
gozása és megítélésem szerint leg-
korábban 2009 nyarán a konkrét ki-
vitelezés is. Köszönetemet fejezem 
ki az anyag összeállításában részt 
vett munkatársaimnak, köszönet a 
döntést hozóknak a bizalomért. 
A „Százszorszép” Óvoda vezetői-
nek, alkalmazottainak gratulálok.  
Kívánom, minél hosszabb időt dol-
gozzanak a megújult, XXI. századi 
színvonalú óvodában. 

PÁLYÁZATI  SZÁZMILLIÓ  AZ  ÓVODÁRA   

T A R T A L O M  

Önkormányzati hírek 2 –3 

Családi nap 3 

Ügyfélelégedettség  mérés 4 

Fedezzük fel Répcelakot! 5 

Kincs, ami van 6-7 

Sellyei Gábor kiállítása 8 

Pothárn László  megnyitója 9 

A mezőkövesdi Szent László 
kórus vendégszereplése   
Répcelakon 

10 

Természetes és finom energia 
források 

10-11 

„Árhullám az árapasztón” 11 

Gyümölcsöskert 12 

Szakmai képzés, tréningek 
uniós támogatással a  taka-
rékszövetkezetnél 

13 

A Répcelaki SE hírei 14 

RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

14 .  évfolyam 3.  szám 

2008.  szeptember  

R É P C E L A K I  H Í R M O N D Ó  



Gratulálunk , további jó munkát  
kívánunk 

 

Répcelak város képviselő-testülete a 

Répce TV Kht. ügyvezetőjének a további 

három évre Mészáros Károly  Répcelak,  

Derkovits u. 12.  sz. alatti lakost bízta 

meg. 

Köszönjük az eddigi munkát és sikeres 

folytatást kívánunk. 

 
Összefogással  több száz millió 

 

Nyolc település – Dénesfa, Csánig, Rép-
celak, Répceszemere, Csáfordjánosfa, 
V á m o s c s a l á d ,  N a g y g e r e s d , 
Vasegerszeg  - közösen nyújtott be pályá-
zatot a Répce  folyó turisztikai hasznosí-
tására, „Zöld út az Alsó-Répcementén” 
címmel. A törekvés sikeres volt. A terve-
zett bekerülési költség, amely 
161.863.923 Ft, 84,9 %-át 137.422.778,- 
Ft-ot  EU-s forrásból nyertük. A tervek 
részletes kidolgozása megkezdődött. Ren-
geteg egyeztetés, tervezési munka van 
még hátra.  Egy év áll rendelkezésre a 
projekt  végleges kidolgozására. 
Répcelakon többek között  a Répce és  a  
Metszés találkozásánál játszótér, kerék-
pártároló, bemutatóterem épül, valamint a 
Metszésen egy híd. 
 

Már sokadszor 
Még mindig vannak  répcelaki polgárok, 
akik -  a Répcelaki Hírmondóban, vala-
mint a Répce TV képújságán   keresztül,  
pedig számtalanszor jeleztük – nem tud-
ják, hogy a közvilágítás hibáját hol kell 
bejelenteni. 
Néhányan  - habitustól függően – felhá-
borodva közlik, hogy 10-15 napja nem ég  
a lámpa előttük. 
A város vezetői nem járnak rendszeresen 
sötétedéskor  a település minden utcájá-
ban.  
Tehát a megoldás a következő: Hívni le-
het az ingyenes E.ON hibabejelentőjét a 
06-40/330-330-as számon, vagy a Polgár-
mesteri Hivatalban kell a hibát bejelenteni 
a polgármesteri és jegyzői titkárságon. 
Megjegyezzük, amennyiben egy vagy 
több utcában nincs villany, úgy a javítás 
viszonylag gyors, de egy-egy lámpatest 
esetén, akár egy hét is eltelhet. 

2 14.  év folyam 3 .  szám 

ÖNKORMÁNYZATI  H ÍREK  

 
ALAPFOKÚ 

SZÁMITÁSTECHNIKAI 
TANFOLYAM 

 

A répcelaki Művelődési 
Házban 

ECDL Start 4 modul  
 

(szövegszerkesztés, in-
formáció és kommuniká-
ció, operációs rendsze-
rek, +szabadon választ-

ható pl.: Power point) 
 

- 80 óra – 45.000,- Ft + 
vizsgadíjak  

(kb.: 20.000,- Ft) 
 

Jelentkezni lehet: 
2008. szeptember 30-ig  

a 
06/95/370-211 

06/30/377-30-11 
telefonszámon  

vagy a 
muvhaz@repcenet.hu 

e-mail címen. 
 
 

 
Ha ősz, akkor 

 KONFERENCIA 
 

Az idén 2008. november 8-án 
(szombaton) lesz a hagyományos őszi 
konferencia, amelynek címe „A széndi-

oxid szerepe Répcelak fejlődésében”. 

Az előadók, akik a „Szénsavgyár” volt, 
valamint a  Linde Gáz Magyarország Zrt. 
és a LISS Kft. jelenlegi vezetői  a széndi-
oxid mezők feltárásától a jelenlegi helyze-
tig tekintik át a  településünket meghatá-
rozó gyár történetét. 
Bemutató is lesz habpatronnal előállított 
termékekből, és nem marad el a hagyomá-
nyos borkóstoló. 
A rendezvényen várhatóan részt vesz Kiss 
Péter kancelláriaminiszter is.  

 
A miniszter a helyszínre is kíváncsi 

 

Mint az első oldalon olvasható, sikeres  
volt az óvodánk EU-s pályázata. Kiss Pé-
ter kancelláriaminiszter  jelezte a polgár-
mesterrel történt augusztus végi találko-
záskor, hogy személyesen is szeretné 
megtekinteni az intézményt.  Erre várha-
tóan november 8-án kerül sor. 

 
11 év után új társadalmi elnöke lesz az  

 SE-nek 
 

Dr. Németh Kálmán polgármester lemon-
dott a Répcelaki SE társadalmi elnöki 
posztjáról.  Ezt a   2007. évi CLXXXI. 
törvény alapján kellett tennie, tudniillik  
az az egyesület nem kaphat támogatást az 
önkormányzattól, ahol önkormányzati 
döntéshozó (polgármester, képviselő)  az 
egyesület tisztségviselője.  
Ugyanígy járt el  Biró József  képviselő, 
aki az SE elnökségi tagja volt.  

 
Telek  eladás 

 

Az önkormányzat értékesíteni kívánja az 
Arany János utcában lévő 204 hrsz-ú 
1103 m2 kivett beépítetlen terület megne-
vezésű önkormányzati  építési telket. (Az 
emeletes házakkal szemben.)  Az értékesí-
tés licit eljáráson keresztül történik. A ve-
vőnek három éven belül kell felépíteni a 
házat. 
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Vita az önkormányzat és a Kapuvári 
Vízitársulat között 

 

Az úgynevezett „Kenyérhordó árok”, 
amely a Kossuth utcai páros számú házak  
kertje alatt is átmegy, nem az önkormány-
zat tulajdona, hanem a Kapuvári Vízgaz-
dálkodási Társulat kezelésében van. Kar-
bantartása, kaszálása kívánnivalót hagy 
maga után.  
Többszöri helyszíni  bejárás,  felszólítás 
után sem  javult a helyzet.  A Társulat 
pénzhiányra hivatkozva nem látja el a fel-
adatot maradéktalanul. 
Dr. Németh Kálmán polgármester leg-
utóbbi, szeptemberi  keményhangú leve-
lére, nem olyan válasz érkezett, amely tel-
jesen megoldaná a problémát. Keressük a 
jobbítás lehetőségét. 
 
 

 

CSALÁDI  NAP  

 
Licit időpontja:   2008. október  15-én 

(szerda)  1500 órakor 
                           
       Helye:  Polgármesteri Hivatal  Rép-
celak, Bartók Béla u. 38. 
 
Bővebb felvilágosítást a Polgármesteri 
Hivatalban Mérgesné Stamf Ildikó  mű-
szaki csoportvezető ad. 
 

Építési telek 
 

A Hunyadi  utcában még néhány telek el-
adó. Az ár 1500 Ft/m2+Áfa. Érdeklődni a 
Műszaki Osztályon lehet. 

 
Várjuk az érdeklődőket 

 
2008. október 1-től bérbe adó, adott eset-
ben eladó a régi Művelődési Ház 
(Répcelak, Gyárköz  u. 4.) . 
A jelenlegi bérlő a VJS Transz  Kft. vár-
hatóan október 1-től kiköltözik az Ipari 
parkba. 
Az épület 270 m2, szociális helyiséggel 
ellátott. Alkalmas  ipari  és kereskedelmi 
tevékenységre.  
Érdeklődni:  Dr. Németh Kálmán polgár-
mesternél lehet.  

 
Vajon jó döntés volt-e? 

 
Répcelakon az idei évig összesen egyszer 
volt szúnyogirtás, méghozzá 2006-ban. 
Az idén kétszer július és augusztus köze-
pén.  A döntést a lakosság kifejezett kéré-
sére hozta meg a Testület. 
 A rovartant  ismerők között többségben 
van az a vélemény, amennyiben  a körzet-
ben pangó vizek vannak, - ilyenek pedig 
előfordultak – valamint a környező tele-
püléseken nincs szúnyogirtás a beavatko-
zás nem eredményes. A kétszeri szúnyog-
irtás költsége 1 millió 60 ezer Ft volt. 

 
Építési törmelék 

 

Az önkormányzatnak számos kötelező 
feladatot írnak elő ( óvodai, iskolai okta-
tás biztosítása, közvilágítás, szemétszállí-
tás, stb.). 
A lakossági és vállalati építési törmelék, 
beton, sírkő, stb. elhelyezését azonban 
nem.   
Akinek ilyen problémája van, ennek elle-
nére Dóczi Attila közterület-felügyelőhöz 
fordulhat. 

 

Egész napos családi napot tartottak váro- 
sunkban szeptember 14-én vasárnap. Bár 
az időjárás nem fogadta kegyeibe a szer-
vezőket, mégis sokan eljöttek. A progra-
mok alatt palacsintával és finom szörppel 
kínálták a vendégeket a Répcelakért 
Egyesület tagjai.  
Az események már délelőtt tíz órától fo-
lyamatosan zajlottak: a focipálya körüli 
palánkon élhették ki művészi hajlamaikat 
a kis festők, akkumulátoros kisautók, óri-
ás csúszda, és trambulin is várta a gyere-
keket. Délután kettőtől focimérkőzések-
nek adott helyet a füves focipálya, a mér-
kőzések szünetében pedig a répcelaki Mo-
dern Tánccsoport lépett fel. A délután fo-
lyamán a kis „játszószigeteket” alakítottak 
ki a fák alatt: az óvó nénik kézműves fel-
adatokkal szórakoztatták a kicsiket, 
Bozzai „Maszat” Gyöngyihez arcfestésre 
lehetett menni, Hencsei Péter hennával 
dekorálta ki a vállalkozó szelleműeket, 
Szakács Józsefné, Bori néni pedig a szö-
vés rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket.  
Délután négy órakor a nap sztárvendége, 
Szandi is megérkezett, és ismert slágerei-
vel tapsra és dalra fakasztotta a közönsé-
get. Ezután Király Anna tartott közös ae-
robicot, melyen a szemerkélő eső ellenére 
maroknyi bátor csapat tornázott egy jót, 
majd a helyi Rest együttes fellépése zárta 
a műsort.  
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Pichlerné Kondra Katalin: 
 
Magyar vándor balladája 
  
 

Szomorúan sír a hegedű 
ott az óceánon túl, 
mire elér az Óhazába 
fájdalma rendre elcsitul. 
  
Miért keseregsz bús magyar, 
helyedet tán nem leled? 
Hiába kémleled a tájat 
itt olyan hegy nem terem, 
  
Mint odahaza az Óhazába 
szívedet feledted ott. 
Hiába itt az álmok országa 
Kedveden nyomot nem ha-
gyott. 
  
Búsulsz egyre s vágyódsz 
utána 
számolod csendben a napot, 
írod a palackba zárt üzenetet 
ceruzád hegye már elkopott. 
  
Aztán vidáman harsan a kürt 
feledtetni akarván hányatott 
sorsod, magyar ki fújja míg 
elűzi lelkedből a bánatot. 

 
 

Pichlerné Kondra Katalin 
verse, mellyel megnyerte a 

VI. Ausztráliai Magyar 
Identitás konferenciára ki-

írt pályázatot. 
Gratulálunk! 

 
 
 

 

ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉG  MÉRÉS  

Június hó folyamán – a 2008. évi teljesít-
mény követelményekben megfogalmazot-
taknak megfelelően – ügyfél elégedettség 
mérést végeztünk a településen. A felmérés 
12 témakörben ölelte fel a titkárság, szociá-
lis és gyámügyi, adó és pénzügyi, gépjármű, 
személyi igazolvánnyal kapcsolatos, vállal-
kozói, építéshatósági és hagyatéki ügyinté-
zést.  
 
Az alábbi kérdésekre a felsorolt ügycsopor-
tok sorrendjében és hivatali átlagban az 
alábbi eredmények születtek: 
 
Milyennek ítéli meg az ügyfélfogadás tech-
nikai feltételeit (kérjük értékelje 1 és 5 kö-
zött: útbaigazító feliratok, a hivatali helyisé-
gek kulturáltsága, a személyes ügyfélfoga-
dás, ügyintézés körülményei, az irodák bú-
torzata, technikai és informatikai ellátottsá-
ga, felvilágosító, informáló nyomtatványok, 
segédanyagok stb.)  
4,4; 4,6; 5; 4,8; 4,8; 5; 4,2; 4    
hivatali átlag: 4,6 
 
Milyennek ítéli meg a hivatali munka szer-
vezettségét (ügyfélfogadási rend, idő betar-
tása, ügyintézők elérhetősége, helyettesítés 
megoldása, esetleges várakozás, sorban ál-
lás stb.)?  
3,3; 2,6; 4; 4,4; 4,5; 5; 2,8; 1    
hivatali átlag : 3,5 
 
Hogyan értékeli az ügyintéző hozzáállását, 
segítőkészségét, udvariasságát?  
3,6; 3; 3,8; 4,4; 4,5; 5; 3; 2       
hivatali átlag:  3,7 
 
Hogyan értékeli az ügyintéző felkészültsé-
gét?  
3,6; 2,6; 4; 4,7; 4,6; 5; 2,6; 1    
hivatali átlag:  3,5 
 
Mennyire volt elégedett az ügyintézés gyor-
saságával, a határidők betartásával?  
3,6; 2,6; 4; 4,7; 4,5; 5; 2,8; 1    
hivatali átlag:  3,5 
 
Mennyire volt elégedett a hivatal döntésé-
nek, intézkedésének megalapozottságával, a 
kapott tájékoztatás helytállóságával?  
3,7; 4; 4; 4,5; 4,5; 5; 3; 2          
hivatali átlag:  3,8 
 
 
 
 

Milyen módon intézné a jövőben a legszíve-
sebben az ügyeit?  
személyesen; írásban, levelezéssel; telefo-
non; interneten keresztül 
A kérdésre választ adók 96 %-a személye-
sen, 4 %-a interneten  
 
A hivatal eljárásában mi volt az, amivel a 
leginkább elégedett?  
A kérdésre a kérdőívet kitöltők 4,9 %-a vá-
laszolt, akik az udvariassággal, gyors, pon-
tos intézkedéssel, felkészültséggel voltak 
elégedettek. 
 
A hivatal eljárásában mi volt az, amivel a 
legkevésbé elégedett?  
A kérdésre a kérdőívet kitöltők 1,2 %-a nem 
volt elégedett az ügyintézők felkészültségé-
vel, tapasztalatával. 
 
Egyéb észrevétel, javaslat az ügyintézés, az 
ügyfélfogadás javítása érdekében: 
Több tapasztalt szakemberre, nagyobb ru-
galmasságra és a munkaidő pontos betartá-
sára lenne szükség a válaszadók 1,2 %-a 
szerint. 
 
A felméréshez 200 darab kérdőív került ki-
helyezésre, melyből 49 –et töltöttek ki, és 
juttattak vissza. 
 
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a kihelyezett 
kérdőívek ¼  részét töltötték ki és küldték 
vissza ügyfeleink. Az értékelésre került kér-
dőívek alapján a hivatal munkáját jobbnak, 
mint közepesnek ítélték a válaszadók. Azo-
kon a szakigazgatási területeken, ahol az 
értékelés még a közepes szintet sem érte 
el – további szervezési intézkedések ered-
ményeként – javulást remélünk. Ezen túl-
menően a jelenleg jónak ítélt ügyintézési 
színvonalat szeretnénk megtartani, illetve 
még tovább javítani azért, hogy a hivatal 
munkája közmegelégedésre szolgáljon. 
 
                                                         
                                           dr. Kiss Julianna  
                                                         
                                                    jegyző 
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Június végén Eger és Aggtelek környékén voltam 
kirándulni a  Nyugdíjas Klub szervezésében. 
Ezzel   nem  a  néhány évvel ezelőtti névtelen 
üzengetőt akarom újból igazolni, aki nagy böl-
csen közölte a világgal, hogy a répcelaki polgár-
mester csak a nyugdíjasokkal megy kirándulni. 
Ugye ez sem igaz, voltam kirándulni az iskolai 
konyhai dolgozókkal, a hivatal munkatársaival, 
legutóbb két csodálatos napot töltöttem Mezőkö-
vesden a Katolikus Énekkarral.    Folytathatnám a 
sort. 
Az Ifjúsági Klubbal még nem voltam. Ennek egy 
oka van.  Nem hívtak. Persze mentségükre mond-
va, úgy tudom nem is voltak. 
Na, de hadd térjek vissza az egri kirándulásra. 
Valóban szép tájakon jártunk és Szilvásváradon  
egy parkban sétálgattunk, ahol csodaszép  hársfák  
voltak, és ott megjegyezték nekem kár, hogy Rép-
celakon nincsenek  ilyenek. Amikor elmondtam, 
hogy a temetőben, az Egészségház előtt, a  múze-
um parkban igenis találhatók, beszélgetőtársaim 
nagyon elcsodálkoztak és restellték is magukat, 
hogy csak ennyire ismerik Répcelakot. 
A sajtgyár területéről kinyúló különleges illatú 
hársfát nem is említettem, azt valóban csak mi 
Vörösmarty utcaiak  élvezzük. Még másutt is van, 
keressék meg. 
 Megnyugtattam őket. Az ember általában úgy 
van, hogy a közvetlen  körülötte lévő világot ke-
vésbé értékeli, az idegenre jobban figyel. A mon-
dás is erről szól; A szomszéd kertje mindig zöl-
debb. 
Valahol olvastam, hogy egy igazgató 30 évig dol-
gozott ugyanabban az irodában, és nyugdíjas bú-
csúztatón kérték tőle, hogy mondja el a falon mi-
lyen  képek és tárgyak találhatók.  Nem tudta 
pontosan. 
Apropó  Kedves Olvasó. Most amikor olvassa ezt  
az írást, ne tekintsen föl, hanem  vegye számba 
milyen tárgyak vannak abban a helyiségben, ahol 
most tartózkodik.  Hibátlanul sikerült? Akkor 
gratulálok. 
Valószínű nem ismerjük tökéletesen településün-
ket  sem. 
Ezért sétára, kirándulásra hívom Önöket. Mégpe-
dig Répcelakra. A múzeumnál, és  a volt mozinál 
lévő parkba, és a 86-os út mellé a Széchenyi utca 
és a  sportpálya közötti területre. 
A háziasszonyok szombaton vagy vasárnap hagy-
janak fel egy-két órára a mosogatással,  vasalás-
sal. Aki a 30 tévécsatornát kapcsolgatja, hagyja 
abba  egy-két órára.  A megszállott internetezők 
is pihenjenek. Lesz még elég  alkalmunk. 
Tehát egy családi séta. 
Valószínű elmúlik az egész héten kínzó fejfájás. 
Ha a napokban  összevesztek a férjükkel vagy a 
feleségükkel, a séta végén kibékülnek. A fiatal 
szerelmesek még jobban vonzódnak egymáshoz. 
Az egyedül lévők sem unatkoznak 
Ha  találkozunk olyanokkal, akikkel évek óta nem 
beszélünk, lehet, hogy újból szóba állunk velük.  
Kezdjük  a sétát  a múzeumparknál. Üljünk le a 
az épülethez legközelebb található padra.  Velünk 

szemben karókkal  megerősített  fiatal gömb-
meggy köszönt ránk.  
Balra látható  a széles levelű, és széles levelét 
télen is megtartó babérmeggy. 
Ha felállunk és a park útján sétálunk, bal oldalt a 
hársfát és a magas kőrist látjuk. 
Nagyon szép a sárga bogyótermésű tűztövis. A 
jobb szélén majdnem az út mellett található  ma-
dárberkenye,  narancssárga  bogyós termése már 
messziről hívogat, hogy menjünk közelebb. 
A legszebb a kék virágú nyáriorgona. Ez a cserje  
becsap bennünket. A nevével ellentétben nem 
nyáron, hanem ősz elején virágzik. 
A többi  fáról, cserjéről most nem írok. De az út 
másik oldalán a járda mellett azért vessünk egy 
pillantást a két hónapja szorgalmasan virágzó  
mályvasorra. 
Irány a volt mozi. 
A három  szomorúfűz az Avar utca  felül teljesen  
lezárja a területet. Ez a park közepén lévő padon, 
főleg hét végén gyakran  üldögélő fiatal párokat 
gondolom nem zavarja. Sőt. 
A Bartók utca felől viszont be lehet tekintetni.  
Evodia (mézesfa)  van legelöl, még 7-8 évvel   
ezelőtt  március 15-én ültettük. A madárbirs  va-
lóban talajtakaró, az aranyvessző már tavasszal 
levirágzott. (Majd újból nézzék meg!) A fagyal 
és a gyöngyvessző elegánsan eltakarja a szom-
szédos ház falát. 
Sétánk utolsó állomása a Széchenyi utca elejétől 
a 86-os főút mellett a  sportpályáig tart. 
Igen, jogos a kritika. A kialakított parkoló nem  
szép látvány. De jobb oldalt az út mellett a két 
kőris  bólogat.  Utána lucfenyők és újból 3 kőris 
következik.  Majd megint 4 lucfenyő, melyeknek 
különleges hosszú tobozai csüngenek, a madarak 
legnagyobb örömére. A jobb oldali sort a ritka-
ságszámba menő 3 fekete fenyő zárja. 
A bal oldalon az emeletes házak kertjét váltakoz-
va tuja és hamis ciprus  zárja le.  Talán arra is 
gondoltak, hogy a lakók sertésóljai és más állat-
tartó épületek ne látszódjanak. Most már felesle-
ges az aggodalom. A sertéseket elvitték  a vágó-
hidra,  jó egypár évvel ezelőtt. Újak nincsenek, 
mert nem éri meg. 
Mindenesetre a fagyalbokor nagyon szép.  Ha 
tovább megyünk és baloldalon figyelünk a ritka 
prágai bangita bokorral találkozunk, majd meg-
pillantjuk az  öt darabból álló, messziről fehére-
dő nyírfaegyüttest. 
A hóbogyó következik. Ez a cserje viccel ve-
lünk. Most a bogyói  sárgák. De télre nevéhez 
méltóan  fehérek lesznek. 
Egymagában, szomorúan áll a vörös fenyő. Jog-
gal szomorú. Az egyetlen fenyőfajta, amely 
lombhullató.  
Az utolsó a gyöngyvirágcserje. 
 
Ugye felüdültek. Talán nem is olyan szomorú a 
világ. Higgyék el. A mi településünknek, Répce-
laknak is vannak értékei. 

FEDEZZÜK  FEL  RÉPCELAKOT  
A  POLGÁRMESTER  NAPLÓJÁBÓL  

A HELYTÖRTÉNETI  
MÚZEUM 

NYITVATARTÁSA 
 

2008. november 8-án 
(szombat) 

 
és 
 

2008. december 26-án 
(péntek) 

9-17 óra között látogatható 
 

Tisztelettel meghívjuk 
városunk szépkorú  

lakosságát 
2008. október 2-án 

(csütörtökön) 17 órakor 
a művelődési ház  

nagytermébe. 
 

Győri Szabó József  
nótaénekes műsorával és 

uzsonnával  
várjuk Önöket  

szeretettel! 
 

Répcelak Város  
Önkormányzata 
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 Tagintézményünkben, Uraiújfaluban si-
keres pályázat alapján az összes nyí-
lászárót hő- és hangszigetelt tetszetős 
faablakra illetve ajtóra cserélték, és a 
tetőcsere is megtörtént.  

A nevelőtestület összetételében is több 
lényeges változás történt. Mészáros 
Imréné igazgatóhelyettes az utóbbi 
években többször kérte, hogy a vezetői 
felelősséggel, feladatokkal bízzunk meg 
fiatalabb kollégát, és ő újra teljes állás-
ban taníthasson. A közel három évti-
zednyi vezetői munkája alatt sokan 
megtapasztalhatták, hogy Márta néni 
szorgalma, vezetői tevékenysége, szak-
mai hozzáértése, emberbe vetett hite, 
gyermekszeretete nélkül iskolánk sze-
gényebb lett volna. Enginé Kozonits 
Mária igazgatóhelyettessel egyeztetve, 
a nevelőtestület véleményét kikérve  
Keszei Szabolcs tanár urat, egyetemi 
vé g ze t t s é g g e l ,  s za k v i zs g á va l , 
közoktatásvezetői szakképesítéssel 
rendelkező kollégánkat kértük fel e fel-
adatkör ellátására.  

Mi várható az előttünk álló tanévtől?  
Célunk, hogy ne romoljanak az isko-
lánkra jellemző mutatók, ezen belül pél-
dául az is, hogy legyen kevesebb osz-
tályfőnöki figyelmeztetés, javuljon a tan-
év végi testnevelési fittségi mérési ered-
mény, a  tanulmányi és a magatartási 
átlagok osztályonként érjék el az előző 
évit!       

Egyik legfontosabb feladat a nem szak-
rendszerű oktatás bevezetése az 5. év-
folyamon, amelynek keretében az alap-
készségek, az alap és a speciális kom-
petenciák fejlesztése történik. Ez nem 
jelenti, hogy a diákoknak több lenne a 
tanórája, vagy azt, hogy új tantárgyak 
kerülnének bevezetésre. A tanítóknak 
és a tanároknak a módszerek megvá-
lasztásában, a szemléletváltásban, az 
órai munka szervezésében jelent ez új 
feladatokat. 

Művészeti iskolánk pályázati támoga-
tást nyert a Reneszánsz év jegyében 
tervezett programok megvalósítására. 
Szervezünk reneszánsz hangversenyt 
és táncházat, iniciálé-kiállítást és vetél-
kedőket  Mátyás királyról és a rene-
szánsz korról. 

„Kincs, ami van” – ezzel a mottóval indí-
tottuk nevelőtestületünk tanévnyitó érte-
kezletén  a 2008/2009-es tanévet. 
Kincs, ami itt van  a répcelaki iskolá-
ban – ezt fogjuk keresni, megtalálni, csi-
szolni, megcsillantani, őrizni, bemutatni 
az elkövetkező 10 hónapban. 

Kincs, ami van! – ezt jelenti számunkra 
az évnyitó óta is növekvő számú, most 
már 333 általános iskolás tanítványunk, 
és a 76 művészetis diákunk. Az előző 
tanévhez képest  25-tel több általános 
iskolás diákunk, 2-vel több osztályunk, 
1-gyel több napközis csoportunk van. 
Tavaly egy első osztályunk volt, idén  
45 nagycsoportos óvodást írattak be 
hozzánk, így 3 év elteltével ismét két el-
ső osztályunk lesz, és a tavalyi nagy lét-
számú első osztályból 2. a és 2. b indul-
hat a fenntartó önkormányzatok határo-
zata alapján. Köszönjük a gyerekek ér-
dekében meghozott kedvező döntést. 

A nyár folyamán többféle változás tör-
tént intézményünkben.   A répcelaki ön-
kormányzat finanszírozta az udvari ko-
sárlabda-pálya felújítását.   

A napközis konyha minden helyiségét 
kimeszeltettük. Az iskolaépület egyes 
szakaszain és a konyhán a tetőjavítás 
legkésőbb októberben befejeződik.  

K INCS ,  AMI  VAN   
( Tervek, változások, feladatok az új tanévben a Móra iskolában) 

 
Ugye nem felejtetted 
el, hogy a könyvíró-

pályázat beadási  
határideje:  

szeptember 30-a?! 
 

Még várjuk a jobbnál 
jobb alkotásokat a 

könyvtárba! 
 

Sok sikert!!! 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

DVD-sikerlista a 
 városi könyvtárban 

 
1. Cloverfield 
2. Nyolc tanú 
3. 1408 
4. Amerikai 

gengszter 
5. John Rambo 
6. Út a vadonba 
7. Alvilági játékok 
8. Visszavágó 
9. Vérző olaj 
10. Rómeó és Júlia 
               

MOZILÁZ FILMKLUB 
 

JOHN RAMBO 
 

2008. október 11. 
17 óra 
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Angol nyelven írt sikeres pályázat révén 
egy osztrák alapítvány támogatásával 
ősszel közös környezetvédelmi progra-
mokat szervezhetünk testvériskoláink-
kal. 

Komoly erőfeszítést igényel nálunk is az 
iskolai fegyelem javítása. Ennek egyik 
eszköze lehet, ha a gyerekeknek több 
közösségi élményük lesz, ha több időt 
töltenek el kötelező órák után társaikkal, 
ha nem magányosan ülnek otthon a  
DVD-lejátszó vagy  számítógép előtt, ha 
változtatnak kényelmes életvitelükön. 
Nem így, hanem labdázás, társasjáték 
közben, szakköri foglalkozásokon a kö-
zös munka során tanulnak meg tisztes-
ségesen versenyezni, sikert, kudarcot 
megfelelően átélni, konfliktusokat felol-
dani, egymásért, a kis közösségért, 
csapatért küzdeni. Egyéni oktatóprogra-
mokkal, számítógépen végzendő tesz-
tekkel, helyi és országos mérésekkel 
nem lehet a neveltségi szintet javítani. 
Az együttműködést, a szorongás leküz-
dését és az agresszió csökkentését is 
tanulni és gyakorolni kell. Társaságban 
és nem magányosan lehet ezeket elsa-
játítani.  Szeretnénk, hogy lehetőleg 
minden gyermek vegyen részt a kötele-
ző órán túl hetente átlagosan legalább 
egy nem kötelező foglalkozáson: spor-
toljon sportegyesületben vagy iskolai 
sportcsoportban, vagy járjon a házibaj-
nokságokra, legyen szakköri tag vagy 
foglalkozzon elmélyülten valamelyik 
művészeti ággal!  Európában a magyar 
gyerekek töltik a legtöbb időt a tv előtt. 
Nagyon szeretnénk, - de csak a szülők-
kel közösen tudjuk - megváltoztatni ezt 
a nagyon rossz szokást.  

Tanáraink és diákjaink számára bizo-
nyára sok külön feladatot és munkát je-
lent majd hagyományos programjaink, 
az alapítványi est, az adventi jótékony-
sági, a karácsonyi és a farsangi hang-
verseny; valamint a kiállítások, az 1849-
es szabadságharc 160. évfordulója em-
lékére tartandó akadályverseny, az 
egészségnevelési nap és a többi na-
gyobb iskolai rendezvény megszervezé-
se és lebonyolítása, de tekintsük kivált-
ságnak és kitüntetésnek, hogy részesei 
lehetünk ezeknek csodálatos élmények-
nek. 

Reméljük, hogy a gyerekek is úgy érzik, 
hogy az iskola amolyan kincsesbánya, 
ahol nagyszerű felfedezéseket lehet 
tenni, ahol gazdagszik a lélek, növek-
szik a szókincs….  Azt szeretnénk, ha a 

tanulók számára az iskolába járás, a ta-
nulás nem kényszer, nem elkeseredett 
vagy kedvetlen kötelességteljesítés, ha-
nem öröm- és sikerforrás lenne. Az is-
kolánkban évente tartott 10, 15, 20 … 
sőt nem egyszer 50 éves találkozók azt 
is jelzik, hogy a répcelaki iskolába sze-
rettek járni, jó osztályközösségek neve-
lődtek itt. Ezt kívánjuk a jelenlegi diák-
ságnak is. 10, 20 .. 50 év múlva is 
örömmel gondoljanak vissza az itt eltöl-
tött évekre! 
 
Az oktatási törvény így fogalmaz: A szü-
lő tegyen meg minden tőle elvárhatót 
gyermekéért! Én szomorú vagyok azért, 
hogy ezt törvénybe kell iktatni. Egy szü-
lő ne törvényadta kötelességből, hanem 
a gyermeke iránti szeretetből tegyen 
meg mindent, amit bír,  ezért a csodála-
tos kincséért, akit gyermekének mond-
hat.  
 
Minden gyermek kincs, aki nekünk van. 
Kincs, akit félteni, óvni, szeretni kell. 
Akinek kincs van a birtokában, az büsz-
ke a kincsére.  
 
Mindenkinek, gyermeknek, szülőnek és 
munkatársaimnak azt kívánom, hogy ta-
láljon az új tanévben sok kincset, és a 
rábízott kincsre jól tudjon vigyázni. 
 
 
                  Szoporyné Szabó Piroska 
                                    iskolaigazgató 

 
A Mozdulj  

Magyarország !  
keretében 

RÉPCE TÚRA 
2008.  

október 11-én 
(szombat)  

 
Gyülekezés:  

13.30 órakor a 
Műv. Háznál 

(Innét buszokkal 
megyünk 

Csáfordjánosfára) 
A táv 8 km, amit 
mindenki saját  

tempójában  
tehet meg.  

Futni nem szabad! 
A résztvevők között 
emblémás pólókat 

sorsolunk ki! 
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SELLYEI  GÁBOR  BELSŐÉPÍTÉSZ  
IPARMŰVÉSZ  KIÁLLÍTÁSÁRA  

14 .  évfolyam 3.  szám 

Nagy Ferencné bevezetője 
 
A Nyitott Tér Egyesület kiállítási prog-
ramjának sokszínűségét jelzi, hogy a 
festmény kiállítások, a szobrászati, a fo-
tó- és grafikai kiállítások mellett most 
egy iparművész belsőépítész, Sellyei 
Gábor Úr mutatja be munkáit itt, a Répce 
Galériában.  
Sellyei Gábor Úr alkotásai nagyon szé-
les skálát ölelnek fel: színház, mozi, elő-
adótermek, új épületek és műemlékek 
egyaránt fémjelzik tevékenységét Vas 
megyében és a Nyugat-Dunántúlon egy-
aránt.  
Ha csak Szombathelyre, és az általunk 
gyakrabban látogatott kulturális intézmé-
nyekre gondolok, akkor a Képtár, a DON 
BOSCO Művelődési Ház (Szalézi Szín-
ház), és a Művészetek Háza belső terei 
jelennek meg előttem, melyek belső épí-
tészete Sellyei Úr tervei alapján valósult 
meg.  
Feltétlenül meg kell említenem még a 
Bartók Termet is! 
Tavaly, amikor Egyesületünk szervezé-
sében a tagjainkkal, és támogatóinkkal 
együtt megtekintettük a Bartók-terem (a 
volt zsinagóga) felújítás, bővítés utáni el-
ső hangversenyét, és megcsodáltuk a 
megszépült hangversenytermet és a 
kapcsolódó helyiségeket, nem is gondol-
tunk arra, hogy kiállítási programunk ke-
retében hamarosan a tervező belsőépí-
tész iparművésszel, Sellyei úrral is fo-
gunk találkozni. 

 
 
Ennek a kiállításnak a különlegessége, 
hogy a zenei közreműködés ugyancsak a 
Sellyei családhoz köthető.   Az itt fellépő 
SOZZ kvartett művészeti vezetője Sellyei 
Gáborné zenetanár, nyugdíjazása előtt fő-
iskolai adjunktus, akinek a szerepe jelen-
tős Vas megye, különösen Szombathely 
és – a második otthonuk - Egyházashetye 
kulturális és zenei életében.  
 
A kvartett nevének érdekessége, hogy fan-
tázia nevük a „SOZZ”, az Együttes tagjai:  
Sellyei Gáborné, Oláh Sándor, Zolnainé 
Nábrádi Gyöngyi, és Zolnai Attila 
vezetéknevének kezdőbetűiből állt össze. 
 
A SOZZ kvartett mellett Sellyeiné, Márta 
asszony művészeti vezetője a Hetyei Da-
loskörnek és Zörej zenekarnak is, akik fo-
lyamatosan szerepelnek a kistérség és 
Vas megye  különböző rendezvényein. 
 
Rendkívüli módon értékelhető, amilyen 
színvonalon a kis Vas megyei faluban, a 
450 lakosú Egyházashetyén a Sellyei csa-
lád tevékeny közreműködésével évről-évre 
megrendezésre kerülnek a „Nemzetközi 
Művészeti Napok”, valamint a Berzsenyi-
napok.  
 
 
                

 
 

 

 
 

 
 

Az Egyesület az  
NCA-tól működési  

támogatásra  
392 000,- forint, a 

Nyugat-dunántúli Regi-
onális Idegenforgalmi 
Tanácstól 700 000,-  

forint pályázati támoga-
tásban részesült.  

N Y I T O T T  T É R  
KKE  

P Á L Y Á Z A T I  
S I K E R EK  

 
 

Október: 
Dr. Csókay András agy-

sebész előadása 
 

November: 
Dr. Fabiny Tamás evan-

gélikus püspök: Egyház a 
médiában, média az egy-

házban c. előadása. 

2008. évi Nyitott Tér  
kiállítások 

 
 

Október 7.: 
Ürmös Péter 

grafikusművész kiállítása 
 
 

November 11. 
Lakatos József festőművész 

kiállítása 
 
 

December 9.: 
A Pittmann gyűjteményből 

Cseh Gusztáv  
(1934-1985)  

grafikusművész kiállítása 

A  R É P C E L AK I   
S Z A B AD EG Y ET EM   

S O RO ZA T  Ő S Z I   
E L Ő AD Á S A I  
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Pothárn László  építész megnyitója 

Utazásra hívom Önöket, egy képzeletbeli kis 
kirándulásra, ami egy belsőépítész által megál-
modott világ néhány állomását érinti. Bizonyára 
sokunknak ismerősek lesznek ezek a megállók, 
mindennapi útjaink során talán elidőztünk vagy 
megpihentünk már bennük. Utunk épületek bel-
ső tereibe vezet, melyek mesélnek nekünk, 
üzennek az alkotó személyiségéről, a helyszín-
nel kialakított viszonyáról, művészi látásmódjá-
ról. 
Az utazás során nemcsak térben, de időben is 
kitérőt teszünk. Érdekes lesz ennek a galériá-
nak a közvetlen, sokszínű valóságából átlebeg-
ni egy másik, fényképek és tárgyak által idevetí-
tett távoli valóságba. 
Indulás előtt szeretnék Önöknek átnyújtani egy 
sajátos útikalauzt, vagy inkább egy úti beszá-
molót arról, hogy építészként hogyan látom a 
belsőépítész munkáját, és mi az a személyes 
üzenet, ami Sellyei Gábor egyedi világából elju-
tott hozzám. 
 
Megtalálni az emberi mértéket az épített térben, 
alakítani az ember és tér kapcsolatát, reagálni 
különféle építészeti helyzetekre, adottságokra, 
figyelni arányokra. Ezekhez művészi stílusér-
zék, ízlésbeli kifinomultság, és ugyanakkor biz-
tos anyagismeret, gyakorlatias gondolkodás 
szükséges. A belsőépítész azt a réteget álmod-
ja rá a terekre, amitől azok egyénivé válnak, 
funkciójuk kiteljesedik, használóik jól érzik ma-
gukat bennük, és persze kapcsolatot tartanak 
magával a befogadó épülettel is, elfogadva 
vagy elutasítva annak lényegét. 
A belsőépítészetet az építészettel egylényegű 
mesterségnek tartom, amit iskolában és azon 
túl is célirányosan tanul az ember. Ezt nem le-
het sem tanfolyamon, sem oktató CD-ről elsajá-
títani, mint ahogy azt napjainkban sugalmazzák 
az embereknek. S hogy megvan e az a többlet, 
amelynek során már nemcsak jó iparos munka, 
hanem mestermű jön létre, az már az égi kap-
csolatoktól függ... 
 
Ahogy az első útjaimra, pályakezdő önmagamra 
visszaemlékszem, a Gábor munkáit övező 
szakmai tisztelet, a befogadó építésztársak el-
kötelezettsége, felelősségtudata segített távo-
labbra, mélyebbre nézni és a tájat tisztábban 
látni. Mikor először hallottam belsőépítészetről, 
már példaként ott sorakoztak az olyan nagy lép-
tékű Sellyei-művek, mint a Claudius szálló, a 
Savaria mozi, a Nagyszálló-felújítás, a Képtár-
belső. 
 
 

Néhány év után rájöttem: ha az ember mesz-
szebbre szeretne eljutni, és több mindenre figyel-
ni, egy bizonyos távolság felett nem juthat min-
denre ereje, szükség van segítőtársra, aki a saját 
területét teljes odaadással kutatja, biztos kézzel, 
lehetőség szerint maradandót alkotva  műveli… 
 

Mikor elnyertük a Bartók-terem felújításának ter-
vezési megbízását, a belsőépítészet tekintetében 
rögtön Sellyei Gáborra gondoltam. Ő volt a „név”, 
akit szerettem volna segítőtársnak, a szakmában 
eltöltött 40 éve garanciát jelentett számomra… 
És elindult egy különleges, közös utazás. 
Útközben érdekes volt felfedezni a név mögött 
rejlő Embert, megtapasztalni a mesterségbeli tu-
dás erejét, az állhatatosságot, a szakmai aláza-
tot. 
Öröm volt a művezetések előtt találkozni, beszél-
getni. Felemelő volt érezni az életszemléletet, a 
világlátást, hogy az ember nincs egyedül, hogy 
vagyunk egypáran, akik számára nem az a fon-
tos, hogy minél közelebb a vezetőfülkéhez, lehe-
tőleg az étkezőkocsiban üljünk… 
És átélni a csodákat. Az öntöttvas korlátelemek 
meséjét, a díszítő festést, kalandokat a zsöllye-
székekkel, a ruhatár, a kamaraterem elkészültét, 
és meghozni egy csomó döntést, amiben bizton-
ságot adott, hogy Gábor tapasztalatát magam 
mögött érezhettem.  
 
Egy művész küldetését a tudás továbbadása, a 
tanítás teszi teljessé. A Művészeti Szakközépis-
kolában járva csodálattal figyeltem a tanítványok 
keze alól kikerülő munkákat. A bútor modelleket, 
az érettségi vizsgamunkákat, egyáltalán azt a 
nyugalmat, szívbéli melegséget, ami érződött a 
műhelyében. Néha kicsit sajnáltam, hogy nem 
vagyok újra tizenéves, és nem kezdhetem elölről, 
hogy felfedezzek sok mindent, amit elmulasztot-
tam… 
 
Itt körülöttünk, a galéria adottságaihoz mérten 
kiállítva azok a művek láthatók, amelyek az alko-
tó számára a legfontosabbak, művészi világának 
legkedvesebb szigetei. 
E szigeteket bejárva, megtapasztalhatjuk ugyan-
azt a kézműves igényességet, amely minden 
munkáját, tevékenységét jellemzi. Láthatjuk az 
igaznak, a valódinak a keresését, a használat el-
sődlegességének és a hely szellemének tisztele-
tét. Érezhetjük a tárgyak egyéni hangját, egymás-
sal folytatott párbeszédét és közös megszólalá-
suk harmóniáját. A rendezettség, a logikus gon-
dolkodás jelenlétét, és ugyanakkor mégis valami 
finom személyes érzelmességet. 

Könyvtári programok 
az Országos  Tini 
könyvtári napok  
keretében: 

 
2008. október 9. 

(csütörtök) 
17.00 órakor 

Egy könyvtár lapjai  
Indiana Jones és a végzet 

könyvtára 
-50 éves jubileumi délután – 

 

9.50-10.35 
Tinitanoda 

Toldiról másképpen 
Rendhagyó irodalomóra 

 

2008. október 10. 
(péntek)  

15.00-16.00 
Meseparti 

Ki vagyok én?  
 játékos vetélkedő 

 

16.00-17.00 
Olvass nekem! 
könyvajánló  

babáknak-mamáknak 
 

17.00-től 
Répce-parti Comics 
regényes képek-
képregények 

képregény írás/rajzolás 
 

2008. október 11. 
(szombat) 

10.00-14.00 
Tini-szombat 

online játékok, stratégiai 
játékok hálózaton 

 

11.00-12.00 
Moziverzió 

internetes filmajánló 
 

2008.10.12 (vasárnap) 
15.00 

Írópalánták 
gyermekíró-olvasó  

találkozó 
 

A pályázatra beérkezett 
művekre szavazni a 

könyvtárban október 2.-
10. közötti napokon lehet! 

 

Jubileumi akciók: 
A „jé, ez nálam maradt!” 

típusú könyveket  
ejnye-bejnye nélkül  

visszavárjuk! 
A négy napos programso-
rozat ideje alatt ingyenes 
az internet-használat. 
Könyves vasárnapon  
ingyenes a DVD  
kölcsönzés. 
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A mezőkövesdi Szent László kórus 
vendégszereplése Répcelakon 

A répcelaki Szent István kórus áprilisi 
Mezőkövesden tett fellépéseinek vi-
szonzásául érkezett meg Répcelakra 
augusztus 18-án hétfőn a 15 fős Matyó-
földi kórus küldöttsége. Az egy hetesre 
tervezett látogatásuk megszervezésé-
ben hosszú előkészítő munkára volt 
szükség, melyet Tanda Ibolya- a répce-
laki énekkar vezetője-, az énekkar tagjai 
és segítői végeztek el. 
Hétfőn a répcelaki Szent István temp-
lomnál került sor a vendégek fogadásá-
ra, akiket röviddel ezután Dr. Németh 
Kálmán polgármester úr is köszöntött a 
Polgármesteri Hivatalban. Megtekintet-
ték a Helytörténeti Múzeumot és gyárlá-
togatáson vettek részt a Linde Gáz Ma-
gyarország Rt. üzemében. A nicki mű-
gátnál lévő Vízügyi Igazgatóság ven-
dégházában berendezett szálláson is-
merkedési esttel zárult a napjuk. 
Kedden kirándulásra vitték a vendéglá-
tók a Mozerné Horga Stefánia vezette 
mezőkövesdi kórust. Sárváron a Szent 
László templomban, majd Celldömölkön  
a Mária-kegyhelyen egyaránt rögtönzött 
kis koncertet adtak tisztelegve a templo-
mok védőszentjei előtt. 
A kövesdi énekkar kivette részét Répce-
lakon az augusztus 20-i ünnepségekből. 
Délelőtt a Szent István templomban a 
Görbe László által celebrált misén - 
amelyet a mezőkövesdi és répcelaki 
egyházközségekért is felajánlott – közö-
sen énekeltek a répcelaki kórussal, 
majd a himnuszok elhangzása után a 
mezőkövesdi Szent László kórus önálló 
koncertet adott a templomban, ahol a 
környező falvakból is voltak nézői a ma-
gas szinten művelt zenéjüknek. 
Délután 17 órától a hivatalos ünnepi 
műsoron szerepeltek a Művelődési ház-
ban, majd ezt követően operett és musi-
cal részleteket adtak elő szóló énekese-
ik közreműködésével. A répcelaki hall-
gatóság véleménye alapján a mezőkö-
vesdiek fellépéseinek köszönhetően 
méltó módon került sor a államalapító 
Szent István királyunk megünneplésére. 
Csütörtökön kirándult az énekkar Sop-
ronba, Fertőrákosra, Nagycenkre és a 
Fertődi kastélyba. Fáradtan, de szép 
emlékekkel tértek vissza szállásukra. 
Pénteken Szombathelyen Dr. Veres 
András megyéspüspök fogadta a Szé-
kesegyházban a mezőkövesdieket és a 
répcelaki kísérőket. A Székesegyház-

ban a püspök atyának is ajánlva mini 
koncertet adtak, majd az Egyházmegyei 
Könyvtár és Múzeum illetve a Püspöki 
palota megtekintése nyűgözte le őket. 
Délután Jákon az 1250-es évekből szár-
mazó bencés apátság és a Szent-Jakab 
kápolna megtekintése is jó alkalmat 
adott a mezőkövesdi Szent László 
énekkarnak, hogy megcsillantsa zenei 
tudását és tagjainak zenéből is áradó 
mély vallásosságát. A 3 napos kirándu-
lás alkalmával  Szekeres Tibor mutatta 
be a helyszínek nevezetességeit és ka-
lauzolta a kövesdi csoportot. A pénteki 
napon futotta még erejükből, hogy 
Nicken a Műgát csárdában Hangstúdió-
juk műsorával elkápráztassák a közös-
séget. 
Szombaton - a délelőtti műgáti, rábai 
programok után - újabb fellépés várt a 
kórusra. 17 órakor Nicken a Szent Anna 
templomban Jézus-szíve szobor 
felszentelését követően 12 műből álló 
elsöprő sikerű koncertet. Este a 
búcsúvacsorára került már sor, ahol a 
vendégek őszinte köszönetüket fejezték 
ki azért az áldozatos munkáért, amivel a 

répcelaki és nicki vendéglátók lehetővé 
tették itteni tartózkodásukat. Kialakult 
egy baráti kapcsolat a két kórus között, - 
mind szakmai, mind személyes – melyet  
tovább szeretnének ápolni. 
Vasárnap a répcelaki Szent István 
templomban a két énekkar közösen 
szolgált a szentmisén. Délután még lá-
togatást tettek Kőszegre, ahol szintén 
felléptek a Jézus Szíve templomban. Az 
esti órákban indultak haza Mezőkövesd-
re. 
                 
                              
                                       Szekeres Tibor 

Természetes és finom  
energia források 

 
TEJ 

 
A tej  fontosságát gazdag 
tápanyagtartalma határozza 
meg. A tej az embernek szü-
letésétől fogva egész életén 
át alapvetően  fontos táplálé-
ka. 
A csecsemők számára az 
anyatejen kívül nem létezik 
olyan táplálék, amely minden 
szükséges tápanyagot a kel-
lő mennyiségben és hozzá-
férhetőségben tartalmazna. 
Csecsemőkorban az anyatej 
az egyetlen optimális táplá-
lék.  
A csecsemőkorból kinőve, 
egyre nagyobb gyermekek, 
majd  a felnőttek számára 
sem nélkülözhetetlen táplá-
lék a tej. 
A javasolt mennyiség általá-
ban naponta fél liter, amely 
két-, három részletben is el-
fogyasztható. Különösen 
ajánlott, hogy a gyermek reg-
gelire igyon egy bögre tejet. 
A tanuláshoz, a figyeléshez, 
a mozgáshoz, az életműkö-
dés zavartalan fenntartásá-
hoz energiára van szükség. 
A tej finom eloszlású, köny-
nyen emészthető zsírtartal-
ma ehhez járul hozzá. 
A csont szilárdságát adó 
csontgerendák kifejlődése a 
gyermek- és serdülőkorban 
különösen jól felszívódó és 
hasznosuló kalciumnak kö-
szönhető. Az ehhez szüksé-
ges 1200 mg kalcium felét 
tartalmazza fél liter tej, a töb-
bi pedig tejtermékekkel és 
más táplálékkal kerül a szer-
vezetbe. Kalcium szegény 
táplálkozás a népbetegség-
nek számító csontritkulás 
kialakulásához vezethet. 
 A tej ráadásul tartalmazza a 
kalcium felszívódását és a 
csontokba  beépülését előse-
gítő D-vitamint, valamint a 
felszívódásnak kedvező tej-
cukrot. 
Fontos eleme a látásunkat 
segítő A-vitamin is, épp úgy 
mint  az anyagcsere folyama-
tokat segítő B1-, B2-vitamin, 
a vérképzéshez szükséges 
B12- és B6-vitamin, az ideg-
rendszer és az izomzat  mű-
ködésében fontos szerepet 
játszó magnézium és foszfor, 
valamint a szervezet védő-
rendszerét segítő cink. 
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„ÁRHULLÁM  AZ  ÁRAPASZTÓN” 

Augusztus közepén az 1965-ös árvíz óta a 
legnagyobb árhullám vonult le a Répce 
Árapasztó csatornán. A szinte végig a hely-
színen segítő Varga Jenő alpolgármester el-
mondta: csütörtökről péntekre virradóra nőtt 
meg a településen a belvízszint, a lakók ro-
hamos, huszonöt centiméteres emelkedést 
tapasztaltak, már a kerteket veszélyeztette a 
víz.  

A tűzoltók gyorsan kézbe vették a problé-
mát: a helyiek és környékbeliek egyaránt 
teljes erővel felvonultak, és minden megtet-
tek, hogy senki és semmi ne kerüljön ko-
moly veszélybe. A városvezetés azonnal ér-
tesítette a Kapuvári  Víztársulatot és a me-
gyei katasztrófavédelmet is, aki gyorsan se-
gédkezet nyújtottak, így már az első napon 
hat szivattyú dolgozott folyamatosan, a ker-
teket elborító belvizet a töltés felett nyom-
ták át az árapasztóba.  
A vízügyi igazgatóság nicki szakmérnöksé-
ge rendszeresen ellenőrizte az érintett sza-

kaszt, és szaktanácsokkal látták el a mentés-
ben résztvevőket. A tűzoltók mindvégig fel-
ügyelték a szivattyúkat, melyek állandó 
ügyelet mellett éjjel és nappal egyfolytában 
dolgoztak. A benzinkérdést is sikerült meg-
oldani – tájékoztatott az alpolgármester – a 
helyi benzinkút jó partnernek bizonyult, hi-
telre adták az üzemanyagot akkor, amikor 
szükség volt rá. 

Az alpolgármester hozzátette: rengeteg civil 
érdeklődő volt a helyszínen, az emberek fo-
lyamatosan jöttek, és nézték az óriásira duz-
zadt árapasztót. Ez nem is csoda, sokan még 
sosem látták ekkorának a Metszést, ilyen 
magas vízszint csak a 65-ös árvízkor fordult 
elő - akkor 40 centivel még ennél maga-
sabbra nőtt a folyam. 

A heves esőzések szelídülésével a harmad-
fokú készültséget hétfőre mérsékelték, és 
lassan normalizálódott a helyzet. Varga Je-
nő úgy fogalmazott: a védekezés példátlan 
összefogás mellet valósult meg, és ő is kö-
szönetet mond mindenkinek, akik a mentési 
munkákban részt vettek.  
A szeptember eleji önkormányzati ülésen a 
megyei katasztrófavédelem vezetői a képvi-
selő-testület tagjai számára is értékelték a 
helyzetet, és hangsúlyozták: mindenki meg-
felelően kézben tartotta az ügyeket, egyet-
len civil sem forgott veszélyben a magas ár-
hullám során. Dr. Németh Kálmán polgár-
mester hozzátette: a szakvezetés folyamato-
san tájékoztatta őt az aktuális helyzetről, 
előrejelzéseik pontosak voltak, és a veszélyt 
szakértőkhöz méltó profizmussal kezelték.. 
 
 

                                                      -wk-  

Természetes és finom  
energia források 

 
MÉZ 

 
Nem csak ízletes, de gyó-
gyít is. 
A meleg tej mézzel a meg-
fázásos betegségeknél épp-
úgy, mint az alvászavarok-
nál egyaránt az első helyen 
áll a háziszereknél. 
Az édes mézet hatóanyagai 
teszik mindentudóvá.  Egy-
részt a méhek terméke gaz-
dag olyan ásványi anyagok-
ban, mint a kálium, a nátri-
um, a kalcium és a magné-
zium, másrészt egy egész 
sor aminosavat / létfontos-
ságú fehérje építőkövek /  
tartalmaz. 
L e g e n d á s  a  m é z 
antibakteriális hatása is. 
Ezek a hatóanyagok teszik 
a mézet azzá, ami. Kenyér-
re kenhető csemegévé, ter-
mészetes csodaszerré 
megannyi apró-cseprő baj 
ellen. A mandulagyulladás-
tól kezdve a  sebkezelésen 
át egészen az immunrend-
szer erősítéséig, a méz 
mindenben segít. 
Mindenesetre az édes 
háziszer esetében is ügyel-
ni kell egyvalamire. A torok-
fájással és köhögéssel 
együtt járó megfázásoknál a 
mézes tej megszünteti 
ugyan a kaparó ingert a to-
rokban, ám ugyanakkor 
nyálkaképző hatása is van. 
Épp ezért csak mértékkel 
szabad inni. Még hatáso-
sabb  a mézes tej vörös-
hagymával.  
Az elkészített gyógyitalokat 
mindig apró kortyokban  kell 
inni. Fontos: a mézet csak 
kihűlés után szabad a folya-
dékokhoz adni, különben 
roncsolódnak hatóanyagai. 
 
 

Méhész-fröccs   
/energiabomba nappalra /  

 
2 dl  ásványvíz 

2 tk méz 
1 db citrom leve  
/ összekeverni / 
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 A málna mészmentes talajt kíván, vízigénye 
igen nagy. Tűző napon gyakran megég a 
gyümölcse. Támrendszert igényel. Ajánlott 
fajták: Autumn Bliss, Lucana (kétszer, július 
elején és ősszel érnek), Fertődi zamatos, 
Fertődi Vénusz, Malling Exploit. Érdekes sár-
gagyümölcsű a Fertődi aranyfürtű és a Zsó-
fia. A málna mellé egy-egy szederbokrot is 
ültethetünk. Népszerű a tüskementes Thorn 
Free és Loch Ness. A levéltetvekkel gyűlhet 
meg a bajunk. 
     Az őszibarack a nyár közepének, végének 
jellemző gyümölcse. Napfénykedvelő, és a jó 
szerkezetű és vízgazdálkodású talajt igényli. 
Gyümölcse lehet magvaváló és nem magva-
váló, sárga-, illetve fehérhúsú. Júliusban érő 
sárgahúsú fajta a Springcrest, Dixired, 
Sunbeam, Early redhaven, Regina, 
Redhaven. Augusztusi érésű a Cresthaven, 
Elberta, suncrest. Fehérhús korai a Mariska, 
utána érik a Ford, azt követi a Champion és 
legkésőbbi a Springtime. Ha nem szeretjük 
a „szőrös” barackot, nektarinból is ültethetünk 
egyet-kettő, pl. a Flavortop vagy a Red June 
fajtát. Már a rügyfakadástól figyeljünk oda a 
levélráncosodást okozó tafrinára. 
     A szilva a vízigényes növények közé tarto-
zik. Termékenyülési viszonyai változatosak, 
és gyakran szakaszosan, több év kihagyás-
sal terem, amire számítani kell. A legkorábbi 
fajta a Cacanska rana, és Sermina ringló, 
majd az követi a Cacanska lepotica, a 
Cacanska rodna, a Zöld ringló és az Altan 
ringló, középkésői érésű a Bluefre, az Ageni 
és a Stanley, késői a Debreceni muskotály, a 
Besztercei és a President. A lisztharmatra fi-
gyeljünk oda. Jellemző vírusbetegsége PPV 
(plum plox virus). 
     Az ősz gyümölcse az alma és a körte. 
Szinte felsorolni is nehéz a számtalan fajtát. 
Ez a két gyümölcs az, amit télre is eltárolunk, 
ezért fontos a megfelelő kálium- és kalcium-
ellátás. Almából és körtéből 3-4 fajtát társít-
sunk érésidő szerint. Néhány almafajta érés 
szerinti sorrendben: Éva, Nyári fontos, 
Summerred, Gala, Elstar, Jonathan, Starking, 
Golden Delicious, Jonagold, Gloster, Idared, 
Mutsu, Húsvéti rozmaring, Braeburn, Granny 
Smith. A lisztharmat, a varasodás, a levéltetű 
és a vértetű a fő ellensége. Körtefajták érési 
sorban: Arabitka, Kornélia, Klapp kedveltje, 
Vilmos, Hardy vajkörte, Conference, Bosc ko-
bak, Diel vajörte, Seress Olivér, Nemes 
krasszán, Téli esperes. A körterozsda (a kór-
okozó főgazdája a boróka), a lisztharmat és a 
körtelevélbolha okoz benne a legtöbbször 
kárt. 
     A gyümölcsfák többsége szabadgyökérrel 
kapható, amit tél elején ültethetünk el. A kon-
téneres növényeket nyár végén is kiültethet-
jük. 
 
                                              
                                             Pap Edina 

A saját kertben termett gyümölcs ízletesebb, 
egészségesebb, mint a piacon vagy szuper-
marketekben vásárolt termés, és mi több, 
könnyebben hozzáférhető. Ha megkívánjuk, 
csak ki kell menni a kertbe és leszedni: a fá-
ról, bokorról a legjobb enni. Tippet adunk, 
hogy milyen gyümölcsfajokat és fajtákat aján-
lunk a kertbe ültetni ahhoz, hogy tavasz vé-
gétől tél elejéig folyamatosan legyen fo-
gyasztható gyümölcsünk. 
    A legkorábbi gyümölcsünk a szamóca, 
amit augusztustól ültethetünk jól előkészített, 
termékeny talajba. Május végétől július köze-
péig szedhetjük. Bár öntermékenyülő 
(porzópartnert nem igényel), a folyamatos 
érés érdekében célszerű három, korai (pl. El-
vira, Honeoye), középkorai (Elsanta, Gorella), 
illetve középkései (Senga Sengana) fajtát ül-
tetni. A botrítiszre kell nagyon odafigyelnünk, 
amit szalmázással, illetve csepegtető öntö-
zéssel előzhetünk meg. 
    A szamóca után a cseresznye és a meggy 
érik. A cseresznye többsége önmeddő, va-
gyis a bőséges terméshez azonos időben vi-
rágzó porzópartnerre van szükség. Nagyon 
érzékeny a magas talajvízre. Homokos, kö-
ves, száraz talajra sajmeggy alanyra oltott 
oltványt válasszunk, ami korábban fordul ter-
mőre, mint a vadcseresznye, ami mélyrétegű 
talajon szeret. Korai fajták: Müncheni korai, 
Rita, középkorai: Bigarreau Burlat, Carmen, 
középkései: Linda, Van, Solymári gömbölyű, 
Germersdorfi, kései: Hedelfingeni óriás, Kata-
lin. A meggy öntermékeny (kivéve Pándy, Ér-
di nagygyümölcsű). A szélsőségek kivételé-
vel mindenütt jól terem. A folyamatos érés ér-
dekében a korai fajták közül ajánlható a 
Csengődi, a Meteor korai, középkorai a Favo-
rit, az Érdi Jubileum, középkései a Pándy, az 
Érdi bőtermő, kései az Újfehértói fürtös, a 
Kántorjánosi és az Éva. Mindkét faj legna-
gyobb ellensége a monília és a levéltetű. 
    A kajszi az egyik legnépszerűbb lekvár-
alapanyag. Sajnos vannak évek, amikor vi-
rágja elfagy, ezért nem terem. Igen korán, jú-
niusban érik a Harmat fajta, majd a július ele-
jén a Korai piros, július közepén, szinte 
együtt a Ceglédi óriás, a Gönci magyar kaj-
szi, Magyar kajszi, Bergeron, majd a Ceglédi 
arany, Budapest, Borsi féle kései rózsa. A 
moníliára és a csapadékos nyáron gyakori 
levéllikasztó betegségre figyeljünk oda. 
    A legkedveltebb szörpalapanyag a fekete- 
és pirosribiszke, a málna és a szeder. A ri-
biszke nem szerei a tűző napot, ezért gyü-
mölcsfák árnyékába ültessük. A fajták vi-
szonylag együtt érnek június végétől július 
végég. Magas törzsre oltott változatban is 
kaphatók, így a szedéshez nem kell hajol-
nunk. Néhány pirosribiszke fajta: Jonkheer 
van Tets, Fertődi hosszúfürtő, Red Lake, 
Rolan, Rovanda. Feketeribiszkék: Fertődi 1, 
Dyana, Dorottya, Titania.  
     
 

GYÜMÖLCSÖSKERT  



 

 

 

 

 

 

 

A Répcelak és Vidéke Takarékszövetke-

zet – szolgáltatásainak korszerűsítése, kíná-

latának bővítése mellett – nagy hangsúlyt 

fektet munkatársai szakmai képzésére, 

készségeinek fejlesztésére. Különösen így 

volt ez az elmúlt több mint fél évben, ami-

kor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illet-

ve az Európai Szociális Alap anyagi támo-

gatásával szakmai, illetve személyiségfej-

lesztő, értékesítési és kommunikációs tan-

folyamokon, tréningeken vettek részt a dol-

gozók. Sikeres pályázatunk a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 

keretén belül a „Munkahelyi képzések tá-

mogatása mikro- és kisvállalkozások szá-

mára” programban valósult meg. 

 

Répcelaki  Hírmondó 13  

    
 
 

 
 

Könyvsikerlista a  
városi könyvtárban 

 
        1.     CONNELLY:   

        HALÁLSZOROS                                               
 

2.     HERMAN: 
        KIRÁLYNŐK  
        SZERETŐI         
 

3.     MASANNEK: 
        VAD FOCIBANDA                                                
 

4.     REES: 
        BŰBÁJOS MARY                                                    
 

5.     PUTNEY:
BŰVÖLET                                                         

 

6.     PRESTON:
CSENDÉLET VAR-
JAKKAL                                             

 

7.     QUICK:EZZEL A 
GYŰRŰVEL                                                

 

8.     BENZONI:
FORGÓSZELEK 
HÁZA                                                

 

9.     GRISHAM:
HALOTT ÜZLET-
TÁRS                                                

 

10.   WINDHAM: 
INDIANA JONES 
ÉS AZ UTOLSÓ 
KERESZTES LO-
VAG         

ANYAKÖNYVI  HÍREK  

Az értékpapír forgalmazó (banki 

ügyintéző) képzésben a témában leginkább 

érintett 9 fő munkatársunk vett részt, s tet-

tek valamennyien sikeres záróvizsgát. A 

kommunikációs tréningben a teljes létszám 

(39 fő) részesült. Utóbbi kereté-

ben értékesítési, ügyfélkezelési 

technikákkal ismerkedtek, konf-

liktushelyzetek megoldását gya-

korolták, a kommunikáció befo-

lyásoló hatásait elemezték stb. 

Az egész projekt – amely 

2007. őszétől 2008. április végéig tartott – 

költsége 9,3 millió Ft, amelynek 80 %-a az 

Európai Szociális Alapból és a hazai köz-

ponti költségvetési előirányzatból vissza 

nem térítendő támogatás formájában 

fínanszírozott. 

 
 
                  Répcelak és Vidéke  
                  Takarékszövetkezet 

  

SZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉSSZÜLETÉS    

Akiknek örülünk 

 

 

Horváth Dávid 

(Horváth Károly  és Horváth Krisztina 

 fia) 

Ambrus Péter 

(Ambrus Péter és Bognár Szilvia fia) 

Szabó Gergő 

(Szabó Ákos és Németh Zsófia fia) 

Lukács Hunor Krisztián 

(Lukács Krisztián és Béres Szilvia fia) 

Kiss Katalin 

(Kiss Mihály és Szarka Gyöngyi lánya) 

Németh Hanna 

(Németh Gábor és Töreki Anita lánya) 

HALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁSHALÁLOZÁS    
    

 Akiktől búcsúzunk 
 

 
 
 

Dulicz Lívia 
 

Garab István 
 

Dr. Henits Rajmond 
 

Horváth Ferenc 
 

Horváth Györgyné 
 

Horváth Lászlóné 
 

Németh Dénes 
 

Németh János 
 

Szabó Sámuelné 
 

Zsiray Sándor 
 
 

 

SZAKMA I  KÉP ZÉ S ,  T RÉN INGEK  UN IÓ S  
T ÁMOGATÁ S S A L  A  RÉP CE LAK  É S  V I D ÉKE  
TAKARÉK S ZÖVETKEZETNÉ L  

ESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐESKÜVŐ    

Akiknek gratulálunk 

 
 
 

Branmüller Tamás és  
Kótai Zsuzsanna Erika 

 
Németh János és Horváth Anita 

 
Finta László és Vojtila Zita 

 
Horváth Zoltán és Gaál Violetta 
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RÉPCELAK VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE 

Véget ért a nyári szünet, ismét benépesült a 
sporttelep - a férfi és női kézilabdások ki-
vételével elindult a 2008-2009-es bajnoki 
évad. (A kézilabdások szeptember második 
felében kezdenek). 
 
Labdarúgás: 

 
A felnőtt csapat július közepén 
kezdte el a felkészülést Tóth 
Zsolt edzővel. A játékos állo-
mányban változás történt.  

Távozott: Németh Szabolcs, Lődör Tibor, 
Bíró Gyula, és Kiss Tamás, Faragó Ádám 
meg egyszerűen „eltűnt”. 
Érkezett:   Heinrick Márk, Takács Péter, 
Németh Zoltán, ill. az ifjúsági csapatból ke-
rettag lett Németh Roland és Széles Sán-
dor. 
A felkészülési mérkőzéseken az edző több 
variációt is kipróbált. Valamennyi edző-
mérkőzést sikerrel vett a csapat. 
(Messzemenő következtetést ezekből nem 
lehetett levonni, hisz – egy kivétellel – al-
sóbb osztályú csapatok voltak az ellenfe-
lek.) 
 A rajt jól sikerült, viszont a folytatás már 
vegyesebb képet mutat. Két győzelemmel, 
két döntetlennel és két vereséggel a csapat 
jelenleg a 10. helyet foglalja el. Bizakodva  
várjuk a folytatást ! 
 
Ifjúsági csapatunk  (U-19) Csorba János 
edző irányításával remek kezdést produ-
kált. Hat mérkőzésből hat győzelem, ami 
dicséretes teljesítmény. A korcsoportos 
góllövő listát három répcelaki játékos veze-
ti (Tóth Zsolt, Németh Roland, Széles Sán-
dor), 
Csak így tovább fiúk ! 
 
Serdülő csapatunk  (U-16) Németh Tibor 
edző vezetésével kezdte a bajnoki évet. E 
korcsoportban az alacsony gyermeklétszám 
miatt voltak gondjaink . Részben az U-13-
as csapatból töltöttük fel a keretet, ill. hat 
játékost igazoltunk a Répcementi SE- ből. 
Türelmes, szorgalmas munkával tőlük tisz-
tes helytállást várunk. 
 
U-13-as csapatunk  Csorba János edző ve-
zetésével készül a szeptember 17-i rajtra. 
Augusztus végén Biczó Gyula testnevelő 
tanár vezetésével egy hetes napközis rend-
szerű foglalkozás volt, ahol a gyakorlás 
mellett a labdarúgást közvetlenül érintő tá-
jékoztatók is elhangzottak.  Zárásként a 

Haladás, Celldömölk, Sárvár részvételével 
egy jól sikerült torna volt, ahol Sárvár csapa-
ta lett a tornagyőztes. A  jövőben is szívesen 
adunk helyet az ilyen vagy hasonló rendez-
vényeknek. 
 
Teke 

Felnőtt és  ifjúsági csapatunk 
két fordulón van túl az NB 
I – es bajnokságban.  A fel-
nőttek a bajnokság két leg-
erősebb csapatával találkoz-

tak (Gravitáció, ZTE II.) és mindkétszer pec-
hes vereséget szenvedtek. Ifjúsági csapatunk 
viszont két mérkőzésből két győzelmet szer-
zett. 
 
Kézilabda 

A női és férfi kézilabda csapatunk 
is megkezdte a felkészülést. Baj-
noki évadjuk – ahogy korábban 
már megírtam – szeptember má-
sodik felében kezdődik. 

 
Szomorúvá tesz viszont az a tény, hogy Dr. 
Németh Kálmán társadalmi elnök  és Bíró 
József elnökségi tag benyújtotta lemondását. 
Ok, egy 2008. április 1-én érvénybe  lépett 
kormányrendelet, mely szerint összeférhetet-
len a polgármesteri és a társadalmi elnöki 
funkció ill. önkormányzati képviselő és a 
sportegyesületi elnökségi tagság. A küldött-
gyűlés rövidesen dönt pótlásukról.  
A Répcelaki Hírmondó hasábjain keresztül 
is szeretném megköszönni Polgármester Úr-
nak és Képviselő Úrnak kimagasló teljesít-
ményét, és egyben kérem őket, hogy tovább-
ra is kísérjék figyelemmel és hatékonyan se-
gítsék a sportegyesület munkáját.  
Tisztelt szurkolóinktól azt kérem, hogy e 
bajnoki évadban is buzdítsák kedvenc csapa-
tukat, csapataikat. Találják meg a játékosok-
kal a megfelelő összhangot, és akkor úgy 
gondolom, sok sikerélményben lesz részük a 
2008-2009 évadban is!  
 

Hajrá Répcelaki SE! 
                             
 
                                           Haraszthy István 
                             
                                           Ügyvezető elnök 

A RÉPCELAKI  SE HÍREI  

Pályázaton  nyert  edzőtábor 
 

A Tematikus Kistérségi 
Sporttáborozási Program 
keretében beadott pályáza-
tot az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Miniszté-
rium Szakállamtitkársága 
pozitívan bírálta el, így 
nyertünk egy labdarúgó 
napközis tábor lebonyolítá-
sára 200 ezer Ft-ot. A tábor 
célja a következő bajnoki 
évre való felkészülés, illet-
ve a labdarúgás, mint sport 
kicsit alaposabb megisme-
rése.   
B i c z ó  G y u l a  -
önkormányzati képviselő, 
t e s t n e v e l ő  t a n á r -
vezetésével a tizenhét álta-
lános iskolás korú gyerme-
ket „gyakorlati és elméleti 
felkésztés” egyaránt várta. 
A „gyakorlati felkészítés” 
során a  diákok a Répcelaki 
Sporttelepen edzettek, míg 
az „elméleti” oktatás alatt  
internetes oldalakat, filme-
ket néztek, előadásokat 
hallgattak és teszteket ol-
dottak meg a városi könyv-
tárban. 
Az egy hetes edzőtábor egy 
4 csapatos tornával zárult, 
melyen nevesebb rangú 
ellenfelekkel kellett szem-
benézniük fiataljainknak. A  
hasonló korosztályú diá-
kokból álló Sárvár (a torna 
győztese), Haladás, Celldö-
mölk gárdája egyaránt 
megelőzte a répcelakiakat, 
így csapatunk végül a 4. 
helyen zárt. 
Gratulálunk a tisztes helyt-
álláshoz, és sikeres sport-
karriert kívánunk! 
 


