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R ÉP CELAKI HÍBM O N D Ó

naplán rs gazdag progtamok kinálták ma-
gukat a tartaLnas klkapcsolódást keresők
számára. 1,7 órakor Dr. Németh Kálmán
polgármester megnyrtó szavajt követóen
Lesenyei Márta vasi szobrászműl.ész kiáü-
tása kezdődött - a Gyöngy kórus közre-
működésével - a Művelódési Otthonban
Á faragott oltárokat és bronzszobrokat
Tótlr Emőke szobrászművész ajánlotta a
helyi közönségnek 17,30-kor az evangéü-
kus tenrpiomban a Dolrnányi vonós 

*trió

koncertjét éivezlrette o ,répe. kózönség. Á
szomszédban lévó rendezvénvsátoiból
templomba szűtőd,ő lrangszetes prOl, ,e1-
tetni engedte, hogy megérkezett a 20 óra-
kor színpadra lépó Kormorán együttes, Bó
2 órás koncerten megszólaltak i 1a| ismert
dalok a 700 m2-es sáuat zsűfolásrg megtöl-
tő 

.zászlőkat lengető lelkes közönség.-szá-
mára. Az együttes alapos munkát vé-gzert.
luszen a közönség háromszori uisszarapso-
lása után az 'Úr"-tóI tanult imádsás (Tví,
Atyán\ aki a mennyekben ...) -.gr!.,érí-tett változatával tudott csak levonulni a
színpadról. A nap utolsó eseményeként a
helyi Spontán együttes duója régébbi és ú1
slágerekkel saőíakozt^tt^ a jtő zeáéte l<ván-
csi kitartó közönséget.

. _ 
Á szombat vajon mit tartogatotr a

Répcelakon tartózkodók számára?
Indult az ,,5. tÁKI KALINKÓ népzenei
és népművészeú feszaváI'' ,r, ,roÁ lu,ki-
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2005. JuxIus 10-12
4. RÉpctrLAKr F'tr sZTrvÁL

Á péntektől r,asárnapig tartó programsoro-
zat a képzőművészeu kiáütástól a komoly-
zenei lrangversell\.el]. a népzenei clőndá-
son, az EXPO-n keresztül a könrllnizenei
műsorolug sok-sok errókes 1lrogramot ígerr
minden répcelakinak, kornyékbelrnek, ru-
ristának. Az tdőlárás kegyeibe fogadta a
kisvárosban a szervező L mmögó .glü,,..,
Nyitott Tér Közhasznít Kulturális Egyesii-
let, Művelődési Ottlron és i(önywtár, Hr.t-
mán l{ontakt Bt. rendezvényeit,

Már péntek, este a fesztir,ál elsó

1-3

2

3

aknak. l]bresztőőíát e napon rrem volt

resz tőt a kap uvári fírvó szer.rckar szolgáltat-
la sleIte a vár,rsbrrt, A rczcsbarrda csalogl
tő zenélét kör,etve az ébren iévók kis s)e-
rencsével eljuthattak a sörsátor színpaclárg,
10 őra 30-kor a 4. RBPCBLer<r ÉXPö
megnl.itó;át kör,etóen a Művelódési Ott-
hon e]őtti téren és belső termeiben bósé-
ges látnivaló tárult boldog és boldogtalarr
számáta egészen vasárnap 18 óráig. A 

"ép-zenej feszúvál kezdetét jelentő 1lZrátől i+
óráig táncos lábú gyermekek léptek színre.
Nyolc gl,etnek néptánc .ropoit képvisel-
tette magát, így a lrelyi óvoda Eszterlárrc
csopoítia, a művészeti iskola alsó tagoza-
tos nebulói, a hegyfalur kihel),ezett néptánc
tagozat csoportja, Szanybói a Bokréta
utánpótlás csopoft, Kónyból a Pipitér nép-
tánccsoport, Szilból a művészeú Iskola 2
csoport'a, Sopronbói aLajtha együttes Laj-
bi gyermek utánpótláscsoporqa.'Rovid pi-
henő után 14 őrátőI fergeteges felvonuiás
ndult a városba lovasokkal, luntókkal, sze-
kerekkel, kal_rnkóval borral, ének- és mu-
zsikaszóval. Időközben csatlakoztak 1roz-
zájuk a fe]nőtt néptáncosok és zenekarok
is. Szekéren foglalt helyet a Boglya együt-
tes, a Vitnyédi táncosok kísérő ierreka'ia, s
míg a menet haladt, ők csak hűzták a re-
mek talpalávalőt. Az evangéIikus templom
előtti kanyarban egy kis ízútőt !áthatiak az
út széIén á]]ő nézők a délutáru néptánc
műsorból. A szervezők arra is go.rcloltak,
hogy a felvonulás szereplőit u kíiárr..irko-
dók megrsmerjék, ezért ezel1 a megállási
ponton feláilított pótkocsin helyet fJglaló
2 csinos konferanszié köszöntátte a 

"sze-

replóket Míg a gyerekek kalinkóval, a tűz-
oitók finom borral kínálták az űt sz'éIén áI-
ló jókedvú.vendégeket. A felvonulás végén

1, 
,:.,.:pl9k a Vörös János ruclu fafarÍ,gó

által készít e tr, Feszdvál t szLmbolrzáló far"a
gott kapun keresznil r.onultak be a rendez-
vénysátorba. 15 órakor a színpaclon Göri:e
Lászlő plébános és Verasztó lános leikósz
ökumenikr,rs rmapercek keretéLen

(frllyt. a 3, rlldalt;n)
szükséges 8 órakor fellrú
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Rőtkent vergődtem tespedt

] pIroson
Mérges fürtfe|én, szabdaló
késeken

j Lángnye|vvé aszódtam,
] kí9yóztam férqesen

I 
A kejjel kúsztam át szabadon,
tiloson

Rímeket gyaláztam, tépkedtem
morogVa
Mert ősi porától fuldokoltam
S gyilkos mételyétől földre
hulltam
Eközben akasztott rozsdás
horogra

S húztam, vágtam érdes
számat
Martam ráncos ÓIomhúsát
De szántam márvány-,
korzósorsát
Láttam nyúlós szemén, fáradt

Továbbhaladtam gyászosan
búzös mocsáron
öleltem a Bosszú álmos
nyelvét
s odébblöktem féltett
szerelmét
Hogy va.|údhasson lázálom
határon

Majd forogtam bűnösen zúgó
köröket
Szúrtam szívembe a kétely
tőrét
Magamnak akartam az ördög
hegedűjét
S érezni vágytam a legmélyebb
gyötrelmet

Táncra hí\,,tam csörte
keselyűket
Fél lábamat fagyra ítéltem
Ha értelmét látom: másikat
sem féltem
Egy szűz ötlet ennyit érhet

Most rohanok bicegve,
árnyakat taposva
Parti merengésen ködökkel
dacolok
Bénult toIlakkal szárnyalva
indulok
Míg rá nem lelek nyersenderes
céIokra

Ha kell, meg nem hátráIok
Önként járom a füstös] - ""-"''*, ""

l Mindenséget
Soha ne nyújts menedeket i

Míg nem |atok túl heqyeken,
meg nem állhatok
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Tervet készíttettünk, és egy későbbi
megvalósítáSsal azt Szeretnénk, hogy a
temető kerítése, kapui is méltóképpen
reprezentálják halottaink iránt érzett ke-
gyeletünket. A terveket több helyen is is-
mertettük. (Répcelakért Egyesület,
Nyugdrjas Klub, de elküldtük a katolikus
és evangélikus egyháznak is) és me9te-
kinthetők a Po|gármesteri Hivatalban, a
polgármesternél, alpolgármesternél, é5 a
műszaki csoportnál. Tisztelettel várjuk az
érdeklődőket. A bemutatott tervdoku-
mentáció a kerítés anyagára három al-
ternatívát kínál. (fa, tégla, vas)

TALÁLKOZÁS AZ IFJÚSÁCCal
A város vezetői és a fiatalok között rend-
szeres a kapcsolat. Ennek több csatorná-
ja is van. A tömeg- és versenysportban
részt vevő, a számtalan egyesületbe te-
vékenykedő ifjabb korosztályon keresz-
tül, és még sorolhatnánk. Sokan keres-
nek is bennünket lakásépítés, családtá-
mogatás és egyéb ügyekben. A képvise-
lőtestületnek két egészen fiatal tagja is
van, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági
és Sportbizottság rendszeresen foglalko-
zik e korosztály problémáival (mindkét
fiatal képviselő tagja a grémiumnak.)
Most a polgármester és Szabó József
képviselő (az em|ített bizottság elnöke)
kezdeményezésére au9usztusban találko-
zót szervezünk az ifjúság részére. Az elő-
készítéssel kapcsolatos első megbeszélés
lezaj|ott, ahol részt vettek a fiatalok kép-
viselői is. A tervezett eseményre
amelynek pontos idejét és programját
megfelelő időben közöljük - már most
hívjuk az érintetteket.

ú:lse rízurt-t.róK A TÉRsÉGNEK
Répcelak, és az érintett telepü|ések veze-
tői sokat harcoltak, lobbiztak a Porpác-
Répcelak-Csorna vasútvonal villamosítá-
sáért. Törekvésünket úgy néz ki, siker
koronázza. A munkák már az idén meg-

indulnak, az átadás várhatóan a jövő év
májusa.

VANNAK eÍztarő JELEK
A TÜRELEM AZONBAN FOGY
Répcelak kezdeményezésére városunk-
ban megbeszélést tartottak a B6-os elke-
rülő út me9építésében érdekelt telepüíé-
sek vezetői. Az érintettek Répcelak,
Vámoscsalád, Vasegerszeg, Hegyfalu,
Pósfa, Szeleste, Vát. Megállapításra ke-
rűlt, hogy az elmúlt két-három évben na-
9yobb előrelépés történt, mint előtte
hosszú évekig. Í9y kész az engedélyezési
terv a Szombathely-Szeleste szakaszon,
megtörtént az új nyomvonal kijelölése
Répcelak térségében, PEA pályázat került
beadásra, de az építésről és a befejezés-
ről még nincs konkrét döntés. Ezért júli-
us elején az illetékesek (Gazdasági Mi-
nisztérium, Vas-megyei Közútkezelő K.H,
T., országgyűlési képviselők) részvételé-
vel Répcelakon megbeszélés lesz, Ide
meghívót kaptak a sajtó képviselői is.

FIGYELEK vÉleuÉnyÜxnr
Városunk polgármestere is meghívottja a
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemnek,
Dr. Németh Kálmán egy kerekasztal be-
szélgetés részvevője lesz, ahol a téma a
kisvárosok jövője.

LEVÉL A MINIszTÉRrumoxltax
(Es DEMSZKYNEK Is)
Az utóbbi időszakban az önkormányzati
vezetők kedélyét borzolja, hogy marad,
vagy megszűnik-e az iparűzési adó, A
megszűntetést nem is kormányzati kö-
rökben szorgaImazzák, hanem a vállal-
kozók kezdeményezik.
Dr. Németh Kálmán po|gármester levél-
ben fog|alta össze az iparűzési adó fenn-
tartásának szüksé9ességéről a szakmai
véleményét, amelyet elküldött a Belügy-
minisztériumba, Pénzügyminisztériumba,
önkormányzati szövetségének. A levelet
megkapták jelentős iparűzési adóbevé-
tellel rendelkező nagyobb városok veze-
tői is. (Győr, Szombathely, Budapest)

GRATULÁLUNK
Pedagógusnap alkalmából az óvoda ve-
zetésének javaslatára - magas színvona-
lú munkájának - elismeréseként Répce-
lak Város Képviselő-testülete Bokor
Kálmánnét pénzjutalornban részesítette.

úrrelúlírÁsorc
Elkészült a Derkovits és Rákóczi utcák
aszfaltozása, Ugyancsak - EU támoga-
tással - befejeződött a Kőris hídi9 a GÓz-
malmi út korszerűsítése"

OxKoRMÁx\7,ATI Hínp,rc

eúcsú
Répcelakon az idén a búcsú augusztus
14-én lesz.

INDUL A SPORTCSARNOK
TERVEZÉSE

A Rendezési Terv módosítása után meg-
kezdődhet a Sportcsarnok tervezése. A
képviselőtestület június 30-i ülésén vár-
hatóan dönt a részletes pályázali felhi-
vásról, amely alapján kiválasztható a ter-
vező cég.

MILYEN LEGYEN A TEMETŐ
KERÍTÉsE, BEJÁRATA?



:ki Hírmondó
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] .: ;e lak Város Onkormányzatának
Képviselő-testülete

nvilvános pályázatot hirdet

- . :onát képező Répcelak, Széchenyi

- : . szám alatti 395/Al2. helyralzi szá-

- --] m] nagyságú társasházi lakásra
,- :1apító okirat szerint a közös tulaj-

- _ ._-, lévő vagyonrészekböl az Önkor-
:-- . ]3:ot illető eszmei tulaidoni hányad-

:.: ingatlan vételára 7.000.000,- Ft,
azazHétmi|lió forint.

-, ,:-s:sház 893 m2 nagyságú telken épült
- - , -:en. ikres beépítéssel, hagyományos

:: ::l móddal. A 73 m2 nagyságú két
: -,:_i lakásban három szoba, valamint
, ,,:a étkezó, flirdőszoba és mellékhe-

lyiségek vannak. A kert használatát te-

kintve megosztott.

Az aján|atokat a Polgármesteri Hivatalba
(9653 Répcelak, Bartók B. u. 38.) 2005.
július 15-ig lehetzárt borítékban leadni.
Pályázatbontás 2005. július l8. 9.00 óra.

A borítékon kérjük feitüntetni ,,vételi
alánlat a Széchenyi u. 2lB. számú lakás-
ra" , ,,felbontani nem lehet 2005. július
18-ig". A zárt borítékba kérjük azajánlat-
tevő nevét és elérési címét.

A lakás műszaki adatairól, állagáről a
Polgármesteri Hivatalban Szár Miklós
Zoltán és dr. Kiss Julianna ad felvilágosí-
tást, előre egyeztetett időpontban azingat-
lan megtekinthető.

Polgármesteri Hivatal

E,NY

E SZTIVAL

. : l7. oldalró)
'" 
,,.::: a],dását kétték e jeles rendezvényre,
::: iövetően felnőtt néptánc és népzenei
, _: crtok bemutatói követték egymást.

:_ _ \éptánc Együttes, a Magyarkereszturi
.::áncosok, a helyi Nyrrgdíjasklub ének-

;. és citeta zenekan, Sopronból aLajtha'.:ánc 
együttes, a szentpéterfai Gradisce

, :::dr Veseli Gtadiscanci horvát néptánc
.--]!tes, a beledi Ny,ugűjas énekkar,'_:;édról az Enekes Lenke Néptánccso-
,:-* a Nicki Fergeteg néptáncegyüttes a

:::n pedig aházigazda Ümmögő együttes
,, ::terazenekata. A csoportok szeteplését
, :-,:soson nemzetiszínű szalagga| Űszitett
r'i__:üóval és emlékplakettel köszönték
::s a hálás házigazdák. Fél 8-kor a sárvári
:.=:ós zenekar remek koncertje szépen be-
.- ett a nap népzenei forgatókönywébe. A
, : e:r-ezők gondoltak egy merészet, és a nap
:,-ásaként népzenei táncház és bál megva-
_:,-:ására vállalkoztak. Á jó lrangulathoz

_ .,rsult a nap folyamán többször a színpa-
::l muzsikálő nagyszerő Boglya népzenei
:::.l:ttes jelenléte, így kezdődlretett a tánc-
.-..:. melyben az addig,,passzív" közönség
.; a l-relyszínen maradó táncosok megtöl-
:_:_ék a színpadot. A táncházat követó bál

csaknem éjfélig tartott. A nap folyamán a
jó hangulatot garantálta'a jőféle borokkal
érkezett kőszegi Láng Jőzsef és balaton-
szentgyörgyi Kiss István borászata, a bor
mellé rlló sajtról pedig a Pannontej Rt. gon-
doskodott.

Vasárnap 10 órától fog|alkoztatő

1átszőház, L gtóvar, trambulin, játszőház,

QUAD várta a gyermekeket, felnőtteket,
miga szakácstudással bíró vendégek főzés-
ben versenyezhetnek egymással az egy'tk
kereskedelmi televiziő sztár,lanak közremű-
ködésével. Délután fél 3-kor borról szóló
műsorral léptek színpadta, majd aTarisz-
nyás együttes vidám gyerekműsora kötötte
le elsősorban a gyerekek frgyelmét. Nagy
sikett aratott helyi evangéIikus gpi{ekezet
Vekker együttesének előadása, A szombat-
helyi ONE STEP modern táncklub fiatal
táncosai modern táncot mutattak be,
majd a Gyöngyöshermáni Dalköt nóta-
szóval mutatkozott be. 19 ótakor a Dolly
RoIl együttes adott közel 2 órás koncertet.
A fesztivált a Free Times Blues együttes
igényes zenéje zárta.

-GR-
Ümmögó Együttes

csatlakozzon Ön is!

A Répcelakért
Egyesület

,rElőször Répcelakon
nézek be"

mozgalmához.

Kérjük támogassa,
hogy vásárlás, illetve
szolgáltatás igénybe-
vétel esetén előnyben
részesítse a helyi lehe-

tőségeket.

Elsősorban Répcela-
kon vásároljunk, ve-
gyük igénybe a szol-
gáltatásokat, tanul-
mányozzuk a kínála-
tot, és csak abban az
esetben menjiink más
településre, ha máshol
jóval kedvezőbb az

arfekvés és a minőség.

Répcelakért
Egyesület
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Finta szilvia
Holocaust 60

Apa elment,
Egy vonaton utazott, egyedül.
Anya is vele ment, meg a

nagyapám.
Az egész család.
Sinek.
Vagon.
valaki odavizelt.
Meg egy másik
ember.
Odaártünk.
Sorok.
Verés.
Vér.

a szomszéd nem volt ott
elegáns mozdulattal
vette ki anyám bundáját
a szekrényből
jóféle volt, mindig szerette
volna

Apa kék-fehér ruhát viselt.
kedvelte ezeket a színeket.
Most nem állt jól neki.

juliska néni nagyapám
boltjába ment be
sietve
kiszedte
a fiókokból a rövidárut
a világ összes kincsét
kaparintotta
meg
élhetést

Furcsa köd lepte el a tábort.
Mintha onnét akart volna
szólnihozzám.
Apa, anya, nagyapa, meg én
Mondani akart még valamit.

A poLcÁnMEsTE,R NApró1 Ánór
Mr REPCEI-AKIAK SEM VAGYUNK
EGYSÉGE SE,K (S zERE,N csEnE)
A történelemben jó nehány esemény
imert, ahol közfelkialtással, egrségesen
döntöttek ery-ery üryról, Ezeket alapo-
sabban tanulmányozva, a háttérböl, a
kulisszák mögül, azért kiolvasható, ho5l
nem volt te§es az e§lség. Mert ugre Má-
tyás király megkoronázása a Duna jegén.
Milyen szép is volt! Közfelkialtássa_l. De
ott voltak a Garaiak és a Cilleiek.
Azért is jutottak ezek a gondolatok
eszembe, mert mi répcelakiak is e5r-ery
dolgot másként ítélünk meg. Eglmagá-
ban ez nem baj, az azonban nem szeren-
csés, hory ha a másik - az ellenkező
véleményre nem íi§lelünk, nem próbál-
juk magunkat beleétni a másik helyze-
tébe, gondolatába. Az elmúlt idószakban
tóbb dolog is történt, ahol mást gondoit
a szomszéd, ellenkezóleg látta a helyze-
tet az ismerós, másként vélekedett a jó
barát. A teljesség igénye nélkül néhány:

Hol legyen a Sportcsarnok? Téved aki
azt híszi, hory két táborra szakad a tele-
pülés. Mert egryel többre. Háromra. Vol-
tak akik megeslíidtek, sehol máshol nem
Iehet, csak az iskolánál. Minden más hely
elképzelhetetlen. Nem tartoztann közéjük.
A másik javaslat a sporttelep, a mellette
érvelók tekintélyes része el sem tudta
máshol képzelni. Még vitára alkalmasnak
sem tartotta az iskolai helyszínt. E cso-
port közé sem ta-rtoztam. A harmadik vé-
lemény - nem kevesen képviseltük - nem
volt olyan markáns, mint az elózó kettó.
Határozatlanabb. Fontolgatóbb. Mindkét
lehetóséget jónak tartotta. A körülmé-
nyek alapos mérlegelése utá,n magam a
sporttelep mellett döntöttem. Mondjuk
51:49 arányban, ha az érveket összeve-
tettem. Csak íry nem lehetett szavazní.
Majdnem elfelejtettem. Van ery neryedik
csoport is. Ók azt mondják, ne építsúnk
sportcsarnokot.

Az Arnbrózia pékség. Számítottunk ar-
ra, hory a hasonló termékeket forgalma-
zó kereskedók nem örülnek. Kifejezésre
is juttatták. A répcelakiak tekintélyes ré-
sze viszont örult. Itt isjelentkezett azon-
ban e$l csoport, akiket zavaí a dudá_lás.
Í5, harom helyról kapjuk a birálatot, ery
helyról a bíztatást. Kritikát a kereske-
dóktól, és akiket zavaí a zenélés. Biztat-
nak és bíra_lnak is bennünket azok, akik
azt mondják, ne engedjük az előző kettő-
nek, hisz tudjuk milyen sokan vannak
akik itt vásárolnak.
Például jön a telefon, hory micsoda dolog
az, hogt reggel 8-ig nincs hangjelzés,
hogy szombaton nem arulhat az Ambró-

zia. (Eryébként már igen csak módosí-
tani kellett a másnapokra érvényes en-
gedélyt.)
A mozgóárusításról több történetem is
van. Az e5zik: Sopronba me5nink a fele-
ségemmel, Kőpháza környékén járunk,
amikor megszólal a mobilom. Ery kedves
répcelaki, Ó éppen az eilentáborhoz tar
tozík, ellenzi az ilyen árusítást. Azt hozza
a tudomásomra, hory ryakran jar Sop-
ronba, és ott nincs mozgóárusítás, Köz-
ben beérünk a városba, úti célunkhoz, a
Deák térhez. A telefonáló még beszél fió
sok lehetett a telefonköltsége, azon vehe-
tett volna néhány napra való illatos pék-
süteményt az Ambróziától, va5l valame-
lyik répcelaki boltból.) Szerencse, ho5l
nem én vezetek. Megérkezünk. Kinyitom
azajtót és... épp elóttem halad el egí ze-
néló mozgóárus autó. Gondolom a telefo-
naló meghallotta, mert azonnal mondja:
Látja polgarmester úr, még az írodt1ába
is behallatszik, Önt senr ha5lják nyrrgod-
tan dolgozni.
Higgrék el, nem mondtam neki, hory
Sopronban varyok.

A 86-os út. A fóút mellett az eryik üzlet-
ben vásérrolok, az eladó - biztosan na-
ryon rossz napja volt, mert morcosan,
mérgesen - mondja, hogz tudom -e tla az
elkerüló út megépül, sok úzlet tönkre-
mery, visszafejlódik Répcel"k. Úry hallot-
ta, én is naryon szorgalmazom az útépi'
tést. Ery kicsit varok, ta]án valakinek
más véleménye lesz a várakozók közül,
de senki nem szól. Megértem. Miért is vi-
tatkoznának azza7, akilrcz ryakran jarnak
vásárolni. Mondok néhány mondatot a
nary kamionforgalomról, a többség véle-
ményéról, és kijövök. Odaérek a rendór-
lámpához, pirosat mutat. A várakozők
közül megjeglzi az egrik, ho5l milyen
na5l itt a forgalom, miért nem teszünk
többet, hory megépüljön az elkerüló sza-
kasz. TájékozLatom, hogy az utolsó két
évben már fel5lorsultak az események,
Szombathely-Szeleste közötti szakaszra
engedélyezett terv van. Ha ez a szándék
marad, 2010 környékére biztos€rn meg-
épül.
Kinek jó hir ez, kinek nem.

Ilyenek vagrunk mi répcelakiak 2005
nyár elején" Ilyenek voltunk tíz és nery-
ven éwel ezelőtt is. Mint ahoryan ilyenek
a Vas-me§reiek, a dunántúliak és a ma_
ryarok. Nem mások az európaiak, és a
más földrészbeliek sem. Szerencse, hogr
a Föld országainak döntó többségében a
más vélemény természetes dolog,
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iliulIs]:rl -enás, a közet országgyűlési kép-
,littllli*t,í,§ *:szöntőjében kiemeftÓ, irogy a tra-
illllllil lifi:ie- re csak a rosszat lássuk Úeg, ha_
llNl- ,*;:,,,-.l észre a jót is. Mert a nagy csa-

i]]]]]tll|l!iii[,]i&i- :: együttézés összefogásra kész-
lllí{llti]fr i -3:,3e aki és a csánigi lakosokat. Lás-
lL,ltil :,É -i: .-tatta a gondolatot-, hogy az ösz-
ln$:l;iis a szolidaritás sokkal könnyebbé
rlHI§ 3 -,3Jt, bajok elviselését. Nagyon jó
íll]|,iljÉ]l]i* -ia ez nemcsak katasztrófa következ-
l(lil|l!,qr ,:,-,-- e|ó. Végül üdvözölte dr. Németh
ll ;ir"."űl-" :,c gármester bejelentését, misze-
mn fr ]-*l;rrnányzati testület rendkívüli ülé-
]i|lll]iiil],T *l]l. :atározott, hogy 100 ezer forint jel-
ilüm,ei ::s,Szeggel támogatja a jelenlegi Ti-
mün:-Ll á -l.íz sújtotta területeket,

lu l a;a Miklós a Környezet és Vízügyi Mi-
llll l|;tr _-n helyettes államtitkára ismertető-
lfili[rr*. r" hangsúlyozta, hogy a Kárpát-
-its:,*-.:E sajátos földrajzi fekvése miatt, úgy
.;EÉ,:-r_ - i: az utódok életét az árvizek na-
111 

,1r -6";[3|ározIák" Ez az 1965-ös árvíz,
ttum :,:rtéppen áprilistól augusztusig tartottir ;r=:g5an, és a leghosszabb árvízi vé-
llit$ i::,§- gényelte. A Répce 40 km-es, a
Tn*,. '2] km-es szakaszán a gátszakadá-
lllllilt ;.:-:z3tos következményeképpen ala-
llll,,|,, l. 3i gen súlyos helyzet.

,llrunl::, stván a Nyugat-Dunántúli Vízügyi
pr:,;=::ság előadója emlékeztette a hallgi-
ní.:,, -:3y ebben a térségben hogyan is

j:l ,,,-,:. =-i-c] Előtte való napon, április,l il:* i --:rcr az Evangélikus temp-
"t[ l,,l" :,, -- -,:- .i_S iStentisztelet keretébón

1L ]ll] ,]].": ; N -,a, : 2z árvízről, a melyen lttzés
",,""-, " :-;= .-s :jspökúrisrésztvett.

_ - -: -:-i is 23. - án, szombaton a,, |: ] _-:nban egy nagyszabású,i ,"-,: ,:-'--=-;ia keretében emlékez-
,. "] l"-: : ;::ln,yű napra, amely az ak-, ],,l -,* :;:--: péntekre esett. Nagy ár-]] l,:, ] : :: * :t<ot '1 965. április 23.-ál í?L l, :,:-: - s eg.,,i perces néma íelállással
:: .,"" ] . -. : - jzsef helyi lakos emléké-

]]l ]i ,.,:-=.,éni, távol Répcelaktól a ta-
.,,-l l, ,],*,:- ,.sztette életét.

rliu 1,11,;-'-

alakulhatott ki ez a hatalmas árvíz. Először
is az 9lőző évben igen sok volt a csapadék.
Azután jött a hó. 1965 áprilisában pebig tot
nap alatt 126 milliméter eső zúdult a tertjlet-
re. 13 órán keresztül sepert az árhullám, 3
km/óra sebességgel, végig Répcelakon. A
töltések nem bírták ezt a nagy nyomást.

Janák Emil, az Észak-Dunántúli Yízügyi
lgazgatóság igazgaIója arra híüa fel a fi-
gyelmet, hogy már 1965-ben a védekezés
összes költsége 63.276.000 Ft volt. Ez ak-
lor nagy összegnek számított ! Így, most a
jövőkép azt diktálja, hogy az Európai Unió-
ban más a helyzet. Men itt megvannak a kö-
telező fejlesztési szabályok, előírások. Pl. öt
évenként felül kell vizsgálni a töltések álla-
potát és karban kell tartani a íolyók medreit.

Mindezek után Keszey Lajos beszéll, az ár-
víz uíáni u.fiá építésről. Azt mondta, mind a
118 lebontotI ház ujjáépüh. Majd Németh
lmre b.ácsi személyes élményeii hallgattuk
meg. Hogy az emlékezés telies leoven.
megtekinthettük a RÉPCELAKÉRT eővr-
SULET árvízi emlékeiről készített videofel-
vételfilmjét.
Majd bejelentette a levezető elnök, hogy fér-
j9ml9k Gócze Tibor újságírónak, padámen-
ti tudósítónak két perces szót ad,
Elmondta, hogy április 23-án hajnalban dol-
gozott a Vasút utea melletti vasúti átjárónál
a gáton, és felkérésre a műszaki áakulat
parancsnoka mellett.

Rövid kávészünet után megtekintettük az
árvízi képekből készült kiállítást, melyet Dr"
Dömötör János képviselő nyitott meg.
A fényképeket 1965-ben Garas kálmán,
Galambos Endre és Kristóf Ferenc készí-
tették.

Ezután a konferencia résztvevői elmentek a
régi Kultúrházhoz, amelynek a falára helye-
zett emléktábla azt adta tudtunkra, nogy a
Rába árhulláma elérte az épület falait is.-'
Az emléktáblát Beleznay László a Vas Me-
gyei Közgyűlés alelnöke avatta és Görbe
László rk. plébános, valamint Verasztó Já-
nos ev. lelkész áldotta meg.
ltt szavalta el Boros Béláné helybeli lakos -
aki már több szép verssel mutaikozott be a
Répcelaki Hírmondóban -, saját versét: ,Jöttaz árvíz" címmel. Majd az egyesületei és
magánszemélyek elhelyezték a megemléke-
zések koszorúit.

Elmondhatom, hogy ez a három és félórás
pIogram kitűnően sikerült. A répcelakiVáro-
si Onkormányzat méltóképpen emlékezett
meg a negyven évvel ezelőtti nagy árvízről.

Gőczéné Kovács Gabriella
egykori répcelaki tanár

@
RÉPcELAK

EI;en a
Iehetőséggel!

Nyisson
vállalkozói

számlát
a

RépceIak
és Vidéke

Takarékszövetke-
zetnéI!

,Ingvenes számla-
n]Litáü minimális

díiak,
folyószámIa

hitel,
business-kártya,

§zéqlrenyi-kártya,
házi bank,

SMs
szolgáltatások.

A részletekrőt ér-
deklődjön munka-

társainknáI.

RépceIak,
Petőfi S. u. 50.

Tel: 95/588-666
588_667
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i GytrRMtrKNApI vícAssÁcoK Az
oVoDABAN
Óvodánkban színes, változatos progra-

mok előzték meg május 27-ét a gyer-

meknapot. Volt udvari palacsintasütés,

bábelőadás, ugrálóvár, versengések

sokasága, fordított nap a csoportokban.

Pénteken még a Nap is mosolygósab-

ban ébredt, így az Ümmögó együttessel

már árnyékot keresve zenéltünk, dalol-

tunk madárfüttyös udvarunkon.

A sokféle zeneeszköz

megmozgatta a gyerme-

kek fantáziáját, lelkesen

próbálgatták őket. Ná-

lunk a Májusfa kitáncolá-

sa már hagyományos ün-

nep, így a fiúk edzésekkel, kötélhúzás-

sal erősítették magukat e jeles ese-

ményre, aminek meg is lett az eredmé-

nye, Legényeink a vállukon vitték a
nagy fát körbe az udvaron, sőt még az
énekléshez, táncoláshoz is maradt ere-
jük Zengett az újonnan megtanult
"Hogy a csibe, hogy? ,, kezdetű dal.

A jóízű ebéd, pihenés után az új óvodá-

nál gyülekeztünk, ahol a ,,Bütykölős

csapat,, munkáiból nyílt kiállítás. A ven-

dégeket köszöntó vers - előadó: Gál
Dóra, Horváth Fatime, Kiss Daniella

Nagy Flóra, mesejáték - előadó: Mar-

garéta csoport, furulyaszóló - elóadó:

Mihály Luca, után Simon lstvánné, lli
néni nyugdr.las óvodavezető szívélyes
szavai csalogattak megtekintésre. Fo-

kozódott a 1ókedv a fagylaltozás élmé-

nyével.

A délutánonként máskor csendes udva-

runkon sorra jelentek meg újabb látvá-

nyos érdekességek: tűzoltó-, mentő-,

rendőrautó. Erőember tartott bemutatót

versengett gyermekekkel, felnőttekkel.

Vonzó volt a rendórautó szirénájának ki-

be kapcsolása, kipróbálása, az ujjle-

nyomat próba, a tűzoltó autó tetejére

felmászni, tüzet oltani, sőt a kellemes
vízsugárban fürdózni. Szerencsére a
mentőautót bemutatóknak ennek elle-

nére sem akadt dolga. A homokvár épí-

tés után óvónői bábelő-

adás bábjátszó: Dallos

Krisztina, Horváth Csabá-
né - csalogatta a gyermeke-

ket, felnótteket vidám kaca-

gásra, önfeledt kikapcsoló-

dásra. Kellemesen elfáradva így kö-

szöntünk el egymástól: Ez jó volt I

Az ott átélt sok vidámságot, örömöket

sokáig felidéztük, emlegettük.

?;:r,i|;ffi;ffi

Fotók: Dallos Krisztina
Ficker Kata

lllésné Mozsolicz valéria
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-,,l l "_,.,,1e!en órát úgy betóltód, /
- .:,. :31ne érték hatvan

, , , :, egész kincsével bírod ezt
i_. ;-: meg tóbb: Embervagy

'an!" (Kipling)

, .]d" :. : ::^,yítványa többé- ke-
- -^-^l;^ u^a,,l-i.^^l- !Ll-,

:: j-:s iskolánkban 3B3 diák fe-
: : ::^evet, a művészeti iskolá-'-.- ,a:<cztak be az év során.
.. - u ,.Czül senkinek sem kellett

": :: <eresnie 21-en aimnÁzi-<eresnie, 21-en gimnázi-
-a^ szakközépiskolában, 22-
.:: ában folytatják tanulmá-
a"'tványaink magatartás és

a:laga ts romlott tavaly óta:

l " l,] " .:-: gyereklétszám miatt - a ne-
,1 : ]:::-:: és a tantárgyi dicséret is.
ll ti"]* i- r rősítés összesen 10 db
;:l"- , -g a bizonyítványokba. Viszony-
íi: : :,_:s:-í ez a szám. Egyik oka az,, ]:' :_:. csztálynyi gyerek felmentett
., ,ii. :::tárgyból az osztályzattal tör-
l,-: ::i.:3]és alól, másrészt a tanulók.,:-: :elCszeres felzárkóztatásban,
::llJ,il€SS€§-problémák miatt külön
i| *iJ]3sl€il részesül. ldén a tavalyinál
:,,l?:_n,i]!, volt az egy tanulóra jutó hi-

i- ::: ,itiagosan havi 3 szereplése
,,:"| 

= 
-;.,észeti iskola diákjainak.-::l iskolánkat érintő újdonságról

..,::.: -.: a Répce ry-ből, más hírfor-,"]f"].l,] a Tisztelt Olvasó, ldén tavasz-
;:, : .esZült honlapunk (www.moraf-,íl 

_<- -3|,hL]), amely sokak tetszését
!l," l1-: Készítői, szerkesztői: Horváth;;:;- r(3irlgs Krisztina, Nyeső László,
: ^::, 3: ázs, Silniczki Zoltán, Szopory-:::- Szoporyné Szabó Piroska,
-:: : -:; Szilárd, Varga Balázs.
; ..-:sgi pályáztunk a megyei közala-
: ,,", :-." -oz. könyvtárfejlesztésre, sport-
: "::-:-.ckra, szakköri programokra,
iln-', ségfejlesztő diáktréningre, kis-:-::: együttműködés folytatására
:,:-_-{ támogatást. Ökoiskola pályá-

zatunk
(összeállítói:
Enginé
Kozonits Má-
ria, Horváth
csilla, keszei

Szabolcs, Mészáros lmréné, Némethné
Horváth Krisztina, Pap Györgyné, Var-
ga Zoltánné, Szoporyné Szabó Piroska)
ts sikeres volt, Magyarországon (5000
magyar iskolából) 142 tagja van az
ökoiskolak hálózatának Vas megyé-
ben csak kettő. A Bercsényi iskola
Szombathelyen és mi.

ígen jó kezdeményezés volt a Mó-
ra Kupa megrendezése. 17 iskolából 32
csapat versenyzett 5 korcsoportban.
Nagy előrelépést jelent a gyógy-
te st n eve l é s biztos ítása.
Többségében kedvezően fogadták a ki-
választott gyerekek az önismereti fog-
l al kozásokaí, amelyeket a szombathelyi
Nevelési Tanácsadó munkatársai ve-
zettek. Segítségnyújtás volt a két kis-
csoport célja: egyes szorongó tanulók
és a nehezen beilleszkedő, agresszív
magatartású tanulók eddigi szociális
képességeinek változtatása.
Kipróbáltuk az iskolatej programot.
Ren geteg többletm unk áv al járt, a szöve-
ges értékelés. lsmét többféle kistérségi
programot szerveztünk: elóadások pe-
dagógusoknak, diák-önkorm ányzati
képzés (koordináló: Kovács Krisztina)
művészeti rendezvények (felelős: Rácz
Eszter) A Családi Majális nagyon jó öt-
let volt, és a megva-
lósítás is jól sikerült
a szülőkkel együtt.

A nyugat-
európai iskolákból
hiányoznak a mi tan-
évnyitó, tanévzáró
alkalmainkhoz ha-
sonló rendezvények.
Pedig szükséges és
fontos, hogy tanárok,
diákok, szülők és
vendégek néhány
percre kilépjünk az
élet forgatagából,
önvizsgálatot tart-
sunk, új tervekkel menjünk tovább a
mindennapokba. Az új terv igen egy-
szerűen megfogalmazható: legyen érté-
kes minden óránk!

A szorgalmi időszakra nem le-
het úgy visszagondolni, hogy ne mond-
junk köszönetet mindazoknak, akik szí-
vükön viselték és támogatták céljainkat.

Szoporyné Szabó Piroska
igazgató

Tiborcz szilárd búcsúzik a
nyolcadikosok nevében

A tanévzárő



Sportsikerek képekben

1. korcsoportos
focicsapat képe

Móra Kupa 3.
korcsoportos
bajnokcsapat

Megyei 2. helyezett lány
focicsapat
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VPRSE NYS IKERE,K
TANÉvgE,x
TÁNULMÁNYI VERSENYEK
Orszógos döntőbejutott Pőlla Péter tőrté-
nelemből (15. hely) és kémiőból (19. hely).
rlyen tonítványunk má9 nem volt, aki egy
tanévben két tantárgybói is orszógos dön-
főbe jutott,
Felkészítői: Keszei Szabolcs és Vargyai
Győzőné
t1,1e9.vei 1. helyezés: Pólla Péter (tőrténe-
lem)

3. he/yezés. Horvóth Péter (angol: íelk.:
Nogyné Herczeg Judit), PóllaPéter (kémio),
Póllo Tomós (Természet- és Környezetis-
meret: felk.: ForkosnéTóth Mório)
4, he/vezés; Pállo Tomós (motemotiko;
felk.: 6|óbitsné Bologh rlono
Ó. helyezés; Vorgo Bolózs (motemotiko;
f elk.: |ngin6 Kozonits Mório), Természetis-
mereti csopot: Spekker Eleonóra, Mezei
Anno. Horváth Alexondro (felk.: [qlk65n6
Tóth Mório

művÉszrrr - nnűvelrsÉor
versenyek, pőlyőzatok
Nemzetkőzi versenv akciő:
A tl4 uraszom bati Po /gőrvédelm i Parancsno k-
ság őlta l szervezeft rajzpőly őzat on
I. hely: VargaVirőg
F elkészít ő: Molnórné Szobó Ernesztino
Oklevelet kopott iskolánk o TAVASZNAP
EU-s progromon voló részvételért és az
EURÓPÁ Az TiK)LÁBAN c. képzőművé-
szet i póly ózatro beküldött ol kotósokért.
htell.vei versenvek SISTRUM zenei verse-
nyek: Arany minősítés: Kiss Andrea
(szolfézs), Ezüst: Dienes Attila (szolfézs)
Felk.: Rócz Eszter
TEsTVÉRMÚzsÁK ?oo5. tovoszi tórloton
szakmai dtjban részesített tonulók: Cseh
Anasztőzia (Felk.: Vorga Zoltőnné), Varga
Viróg, Tóth Veronika (Felk": MoInórné Siza-
bó Ernesztino)

LEVELEZŐ VERSENYEK
Ol§záqos : Bohőcok a porondon cínű irodal-
mí pőlyőzaton Szoloi Csillát díjazto o zsűri.
Kisokos 200O Oktatősi Bt Orszőgos Levele-
ző Versenyen Szalai Csillo környezetísme-
reti 3" helyezés.
Bendegúz 6yermek- és rfjúsőgi Akadémia
Országos Levelezős Versenyen Árony foko-
zot: §qn Ádóm, Forintos Fonni, Ezüst foko-
zat: \/q7gq Viró9 (mindhdrmon motemotikó-
ból)
Litteratun Nyelvi Leve/ező Versenyen

A 2004_2005-ös

Angol nyelvből orony fokozat: Verasztó
Honno, Hermon rstvón. Német nyelvből
orony fokozot: Horvóth Ramóno, Szoloi
Anett
Meavei TIT Kémia Tehetséggondozó Prog-
rom: Ficker Koto 4. helyezés

SPORTSIKEREK
MEGYEI VERSENYEK: Atlétiko. Edző: 5i-
mon 5óndorné
Megyei 1. helyezés Németh Ervin (800 n
fufős. gere/y), Pörneczi Mőré Q00 m fu-
fős, magasugrős), Illés Bolózs (80O m fu-
fős). Heczler Lilla (gőf futás)
Meqyei 2. helvezés Németh Ervin (3O0 n
futős), Illés Tomós (8O0 m futős), Vőgta
vő/tő csapaf. Pörneczi Mótá, Németh 6ó-
bor, Németh Ervin, rllés Tomós, Vizsy Vi-
vien (30O n futős), Horvóth Adrienn
(s ú /y /ó kés), Ker cza Otti l io (gőt f u tős)
Megyei 3. helyezés Kecskés Lajos (ttlezei
futős), Budoi Lejlo (nagasugrős), 9O-es
születésű futó csopot; Kiss Zoltón, Tl!és
Bolózs, Illés Tomós, Horvóth Ádőm l4ezei
futős), Kiss Bionko (30O n futős), Vőgta
vő/tő Kiss Bionko, Vizsy Vivien, leregély
Ildikó, Kremón Fonni
Meoyei 4. helyezés: Vorgo Veroniko (mezei
futős), Pörneczi Mőté (300 n-es futős),
Vorgo Veronika (mezei fufős), Horváth Gá-
bor (mezei futős),Németh Ervin (1500 m-
es futős)
Megyei 5. helyezés; Silniczki Zo]tőn
(Llagasugrős, sú/y/ó'kés) Németh Gőbor
(1OO n-es futős) 4xl00 m-es vő/tő: Bókkon
Bólint, Kiss Zoltőn, Németh Gőbor, Pör-
neczi Mőté
Megyei 6. helyezés: Námeth Ervin (mezei
futős), Seregély Ildikó (mezei futős),
Bókkon Bőlint (10O n-es fufuís)
Á Lobdorúgós Diókolimpio Megyei döntőben
rrr-rv. korcsoportos leőny labdarúgő csa-
patunk 2. helyezést ért el, Csopottogok:
Tóth Notólio, Horvóth Alexondro, Várgo
Veroniko, Olóh Tímeo, Boronyoi Dóro, 5á-
regély Tldikó, Horvóth Bionko, Ficker Koto,
Hodos Viktório, Horvóth Adrienn. Koron-
czai Cintia. Edző: $ig7$ Qyylq
Lobdorúgós Diókolimpio Megyei döntőben
I. korcsoportos fiú labdarúgő csapatunk 4"
helyezést ért el. Csapattogok: Fozekos Dó-
vid, Tóth Dóvid, Vorgo Dóvid. Dombi Ist-
vón, Dombi Péter, Kiss Krisztión, Gőspőr
Morcell, Hontó 6óbor, Németh Zsolt, Né-
meth Gergő, Dulicz 6yclr9y.Edző: P,őczPé-
ter
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_- \ Pritt,,tt
_,::le Általános és N4űvészeti iskola 7,

::lulti.ja Pálla Pétcr a 2004/2005 ös
. - ]t tanulmányi Vcrsenyen is incluIt.
.. .:,l] az Országos törtóne leln Vcrse-
: : I{er cs1, Cyörg1, Országos Kónria
_ i:l 5.1,r"róst ért el. ]-örténclenlből. ::!1]cs. kénriából Vargl,ai Gl,ózőné

:. :':j:efi a felkészijlósben, E,zen orszá-
_ j. iilpcsiin kérdcztenl PÓter a versc-

,,: ,.J.clctl az orszúgos döntőkbe juttí-

. :oiJulók r,rtán tiirtónolemből nregl,ei
. _ ..l]ll[. nlíg kérniábcil rrregyoi III. lrc-
j ..3ptam rnegllír,ásl, az országos dön-

: :,--'rtjlíek ntcgrendezésre ft íanulmdu,i
. ,.!; tlrs:rigos döníői?

::::lból április I5-17 között Szornbathe-
_ ]:: ii megméfettetés. ahol írásbeIi íb-

:l:_qírása után a második nap került sor
-, .,lrdulóra. és egy Vasvár és környékére
:.. iirándulásra, majd a befejezó napon

uiabb szóbeli f'eladatot kelIett rncgoldani az e rerl-
ményhirdetés clótt,
KéntiábóI az orsziigos döntőt május 20-22 k()z,ött
Egerbcn rerldeztók. A verscn1, írásbcli. szóbeli és
gl,akorlati rósze cgl,aránt a mtisodik napon bo-
nyolódott le. arni elóg mesterhelij voit szánlonlra.

A versenyekre való felkésziilés ntilyen mótlott
íöríéntek?

.{rllíc tijrtónelemből az cIórc tllcgadott szakirocla-
ionr 1cldolgozásál.ai kószültiirlk. adclig kómiából
sok kísórletet hirjtottunk végre a ttlkésztilós .je-
gl,ébeIl iskcliánkban.

A kövctkelő íunévben 8. os:.ttil.yoskétlt mib:en
verseny eken sz.ercí nél i ndul tt i ?

N4indcnkóppen lblytatni szercttlénl ezt a két ver-
senvt. F.zeken kír,ül a 'leleki l)ál filIdrajz versc-
tlt,en való inclulzist tcryezem. Ezcn a verseIlt,en
idcrr is ilrduItrnt. dc .r rncg1 ci Jöntorc azé,r rrcrn
ludtarn nlenni. lncrt itlóp0llljx lnügc.q)czctt a tür-
tónelcIn tantárgyi l,erscnnyel,

Sikereidhez gratulálok, terveid megvalósításához
sok sikert kívánok!

-

szekeres Tibor

_ csú ptrDAGócusoKTóL

.. 
=.,záró 

ünnepélyen a Magyar Köztársa-

Eletük során sokat, talán túlságo-
i sckat változtak az elvárások, a szoká-
3 módszerek a pedagÓgiában is. Egy

:* azonban a szüntelen változásban ál-
: -: ] i,]aradt: a tanítÓ, a tanárember, a pe-
_:::;..rS SZemélye. Mi, a valamikori diákok

- ].catási Minisztere által adományozott
r::;:JUs Szolgálati Emlékérmet Vehette
, ',':ra iskola három pedagógusa: Fehér
].--éi Simon Sándorné, Vargyai
_:: é tobb mint 3 évtizedes pályájuk

='.,::ese alkalmából.

igyekezett kihozni. Különösen nagy hang-
súlyt fektetett arra/ hogy tanlWányai szépen
beszéljenek.

Gyöngyi néni osztályfőnökként, vöröske-
resztes tanárelnökként, atlétika edzőként,
iskolai rendezvények szervezőjeként is min-
dig nagyon türelmesen, jó kedwel végezte
fela_datát. Rengeteg időt fordított arra/ hogy
évről évre sok iüú sportolónk jusson el mé-
gyei futóiskolai, diákolimpiai, alapszintű at-
létikai egyéni és csapat versenyekre, és ér-
jenek el dobogós helyezéseket.

Ági nénit logikus, szenvedélyes érvelése,
pontos megfogalmazásai, tájékozottsága
miatt sokféle társadalmi megbízatás, vezetői
feladat ellátására is felkérték; önkormány-
zati képviselő, igazgatóhelyettes... Sok tanít-
ványa őt tekintette példaképének, amikor a
pedagógus hivatást választotta. Különösen
sokat tett a tehetséges gyerekek felfedezé-
séért, fejlesztésükért, sikeres szereplésü-
kért.

Mindhárom rANÍrÓnak köszönjük a munká-
ját. Szívből kívánjuk, hogy legyen a jól meg-
érdemelt pihenés időszaka mindegyiküknók
nyugodt, jó e9észségben/ szeretetben eltöl-
tött, éwizedeken át tartó.

:S:m az oktatás rendszerét/ hanem ta-
-<at/ a tanító embert őrizzük emléke-

- {Den.
Bjztosan nincs olyan felnőtt, aki ne

, : - ] me9nevezni iskolai pályájából leg-
: ::: egy olyan pedagógust, akinek a sze-
-. , sége meghatározó volt a számára, akit
,_,::1i akart, akiben példát látott, Vagyis
,. : <öszönet illet azért, hogy ma többé-

=, =s:é képes helytállni az életben.

.*:edékek Zita nénije édesapja példáját
, ,.:ie, amikor életerejét, aktivitását a vi-
-=, ;yerekek nevelésére áldozta. Megköve-
. _= a fegyelmet. Tanórákon jó figyelem-, 
=:,sztással követte a diákok tevékenysé-

,-,. ',]lndenkiből az elvárható maximumot
Szoporyne Szabó Piroska

pálla péternek az önkor-
mány zat nevében könyve-
ket adott át kimagasló ta-
rrulmányi erednrényéért

po lgárnlesterünk

Gyerekek köszöntik
simon sándorné

tanárnőt
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Téves az a gondolat,
miszerint nyáron a
fűnyíráson kívűt

semmi egyéb teendő
nincs a gyeppel,

Ahhoz, hogy éveken
átjó mínőséqű,

mutatős
gyepfelületünk
legyen, a nyírás

mellett a gyomirtást,
az őntőzést és a

tápanyag-utánpőttást
is be kell iktatnunk a

gyepápolási
programba,

MLUGAZD^SZ
július 1-jétől

Böröcz zoltán

Kedd:
Uraiújfalu 8-12

Vámoscsalád 12-14
Csánig 14-16

Szerda:
Répcelak 8-14
Nick 14-16

^ 
.,.,. ,..aLSutortoK

Ostffrasszonyfa 8-11
Csönge 11-13
Pápóc 13-15

Péntek
Kenyeri 8-11

NyÁnt Grrtr,pÁp oLÁs

Júniusban az eddigieknél is intenzí-
vebbé válik a fúnyírás, ami az utób-
bi egy-két hétben lehullott nagy
mennyiségű csapadéknak köszönhe-
tő. Hetenként, de heti két alkalom-
mal is nyírhatjtrk a fiivet, különösen
akkor, ha öníözzük. A nagy meleg-
ben emeljük a tarlómagasságot 7-8
centire. Így a fűszálak saját magukat
árnyékolják, szárazságban kedve-
zőbb mikroklíma alakul ki közöttük.
A nyár folyamán egy-két alkalom-
mal megtehetjük azt is, hogy fű-
gyűjtő 1artály nélkül járatjuk végig a
fúnyíró gépet a terüle-
ten, de csak akkor, ha
a nyesedék szálhosz-
szúsága 1-2 centinél
nem nagyobb. A fií-
száIak között hagyott
kis mennyiségű
nyesedékmulcs visz-
szatartja a nedvessé-
get, és némi tápanya-
got is pótol a talajba.
Ha azonban túl gyak-
ran túl hosszú fűszáIa-
kat hagyunk a gyepen,
összetömődik, neme-
zessé válik, és elzárja

a szerző felvétele

a levegő, valamint a nedvesség údát
a gyökerekhez. Ha hosszabb időre
magára hagytuk a gyepet, és túlsá-
gosan hosszúra nőtt, ne nyírjuk
azonnal rövidre, hanem két-harom
nyírás alkalmával fokozatosan esök-
kentsük a tarlómagasságot. Minden
fiinyírás után alaposan öntözzük be
a területet.

A nyári hőségben a gyepápo-
lás másik sarkalatos pontja az öntö-
zés. A gyepet bármilyen módszerrel,
szórófejjel, esőzteíő berendezéssel,
tömlővel öntözhetjük. Lehetőleg az
esti órákban öntözzünk, mert a pá-
rolgási veszteség sötétedés után a

legkisebb. A kiszáradt, megkemé-
nyedett talajfelszínt öntözés előtt
lyuggatással vagy hasogatással leve-
gőztessük, hogy a nedvesség leszi-
vároghasson a gyökerekhez. Nem
elegendő azonban csak a felszínt át-
nedvesíteni, a neclvességnek le kell
jutnia a talq 20-30 centis rétegéig.
Ebhez laza talalon egy-egy öntözés
alkalmával 10-20 mm, kötött, agya-
gos talajon 30-40 mm vízmeruryi-
ségre van szükség négyzetméteren-
ként. A gyakori felületi öntözés a
gyommagvak kelésének kedvez.

Körülbelül 5-6 naponként
öntözzünk, nyírás után.
A fű nemcsak vizet, de a
többi kultúrnövényhez ha-
sonlóan tápanyagot is igé-
nyel. A nyár folyamán a
fenntartó műtrágyát az öntö-
zés előtt szórjuk ki a terület-
re. Használhatjuk ene a cél-
ra hosszú hatástartamú, lassú
feltáródású gyepműtrágya-
granulátumot, négyzetméte-
renként 40-70 gramm adag-
ban.
A moha a kötött, levegőtlen,
savanyú talajon, árnyékos

helyen, illetve magas talajvíz esetén
(vízparti üdülőterületek gyepfelüle-
tein) okozza a legtöbb gondot. A
mohásodást meszezéssel (0,4-0,5
kg lm2), A nyári tennivalók közé
tartozik a gyep gyommentesen tartá-
sa is. Leggyakrabban azúttfűfélék, a
gyermekláncfú és a cickafarkfű
okoz gondot. Ezeket gyomkiszuró-
val távolítsuk el. Nagyobb mértékű
gyomosodás esetén kétszikű gyo-
mok ellen használhatjuk a Calcurea
G granulátumot, 15-25 glmZ adag-
ban.

Pap Edina
kertészmérnök
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_,: _i]LERNÉ I(oNDRA l{,treLIN:
",I _ \Dtr,NNApI KENytrRüNK

| :.-.-:i megsült. Szeitem belőle egy
] :.: :-_ je nem ízlett, Nem volt kemen-

,_: _ ::klia illatu, kissé kormos, ropo-
i T__j::el-ermekkoromban.

,{bban az idóben még gömbölyű
. i.::_--.l nem mondta, hogy egészségte-

[l]i_ ,:= -,-o1r fehér meg batna, csak egy-
],.]: _l;ernekként a lrúgommal naponta
lil,,*_,:-.':lltba kenyérért, rneg mindenért,
,.:,1"]. :j]íl,i lehetett. Ámint megtudruk,

;r ::: érkezett, azonnal mentünk, ne-
:. .-:c5lon még mielótt a polcokra

, j**, 
=eft ilyen volt, akkor az élet, har-

:*:_.: mindenért. Edesanyám az idő-
, ::, :=s:r-éreimmel pirkadattól - sötéte-

: 1] *i :, :lezőn dolgozott, apám egy gyár-
lii-L: ::r,otolt a hét minden napján, ne-
,i llli .-"csi}nek jutott az a feladat, hogy
,,::i--zük a családnak a mindennapi
L,.: ._ :-: ,

Egr hideg, őszi lrajnalon arm éb-,!:r:::t hogy az egész család fent van
n;r, ,eszültek valahová. Édesanyám ép-
!|.:: ,]i:t felébreszteni bennünket, a hú-
l-:,:::ég aludt.

_,_ =ezóre megyünk krumplit szedni -
fllL:ljiá halkan,- elfogyott a kenyér, men-
mr;:"r i boltba, majd gyertek utánunk.
' ,---,., hogy ők elmentek mi is útnak in-
r:;L':-_rk. A friss levegő kimosta szemünk-
l,]i ;; álmot, az utca néptelen volt, csak
Irl - i-o munkába siető emberre| találkoz-
i: r l- _{ boltban a pénztárosnón kívül
:.* ;olt senki. Elbóbiskolhatott, meít 

^zlln:,;sJlor#stól riadtan pattant fel ülté-
r,íi Hangosan köszöntöttük, morgott va-
'.,: viszonzásképpen, látszott, hogy
:]] Lf :..ost téttmagához.

_,l=€ nrncs kenyér! - szólt láwa,hogy a
; r: ielé indultunk.

i {-: elfogyott, amit az éjjel sűtöttek? -
*:,j,jtem me8.

_'_zi: elvitte a szekér Szentmihályra -
:r:njta.
-_ :;.iseg a bolt mellett volt, ott csak ke-
:*r::et sütöttek, a környék falvaiba is on-
:§: szállítottak. Többször előfordult
:;:. hogy az orrunk elől vitték el a ke-
:,,T::ÉL azértis jötünk korán, de a szekér
:,l_ j! lj megelŐzött. Nem tehetnink mást,
:-"::.k. Időközben megérkezett a két fi-

,:i eiadó, bevonultak a raktárba. I{ári
:::-_ a pénztáros is velűk ment" nemso-

kára erős kávé illat töltötte meg a helyisé-
get.

Az idő lassan telt, a íelkelő nap fénye be-
világított az ablakon.I{ári néni előjött a
raktárból és iekapcsolta a villanyt. Mintha
a napfény csalogatta volna ide az ember.e-
ket, jöttek, egyíe többen, a nehéz faajtő
fájdaknasan csikorgott valahányszor be-
jött vaiaki a boltba. Ahogy az idő telt űgy
nótt a sor. Az ajtőt nem lehetett becs.rÉ
ni, mert már a lépcsőkön is sorban álltak
az emberek, kenyér még mindig nem
volt.
- Most rakták be a kemencébe,- tájékoz-
tatta I{ád néttl, az érdeklődőket.Feszűlt
várakozással telt a következő egy őta, az
emberek egyre türelmetlenebbek lettek.
Á sor elején toporogtunk, kezdrtink elfá-
tadni, mindenféle kínok gyötórtek, mikor
végre szólrak,\"gy megsült a kenyér, va-
laki segrtsen. Át kell hozti a pékségból,
meft a pékek nem győztk. Erte aztán
mélységes csend lett, senki nem mozdult
a sorban, álltak ott mintha nem számíta-
na mikor lesz kenyér, de érezhetó volt a
feszültség. Tudtam, hogy mindenki a he-
lyét félti, úgy éreztem minden tekintet
tám szegeződik, elszántan álltam a helye-
men. - Ha ők nem, én mért mozdulnék -
gondoltam. I{ári néni láwa a kialakult
helyzetet, intézkedni kezdett, a kolléga-
nőtre bizta a boltot, nekünk szólt, lrogy
menjünk vele. Nem merünk ellenkezfr,
a tömegen áwágva igyekezttink utána.

. Akkor játtam elóször a pékség-
be._ Ahogy az ajtőn belépünk, m.teg t !-
nyér ill2112| telt meg az oírom, a gyom-
rom jelzett, éhes voltam. Bent a haÜhas
izzó kemencéből épp akkor szedték ki a
kenyereket, nagy műanyag ládákba rak-

1á]<, 
atig bírruk megemelni. Áz égő bükk-

fahasábok lángja megvilágította1 pékek
verejtéktől fénylő arcát, kicsi saln7ltam
őket, de aztán atra gondoltam, hogy ne-
kik sem lehet rosszabb soruk, mi"i 

".-kem, mert nekik nem kell be állniuk a
sorba . Á karunk már íájt az emeléstől,
mire felrakruk a kenyeres Ládákat a száI]l-
tóeszközre, amt aztán a nagy súlytól
olyan gyorsan gutult, hogy néha vissza
kellett tartanin nehogy megelőzzön min-
ket.

(folytatás a 12. oldalon)

Vers - és prózoíró
pólyózoí 2005

pihclerné kondra katalin
Egy elfelejtert gyertya

Kicsi ablakban egy gyertya
láng|a ég.
csend van mindenütt
a falakon belül.
Úgy tűnik vár valakit,
lázas lobogással fényes
szikrákat szül.

Bent a szobában
üres már a csend.
csak az emlékek
elevenek, Az itt
felejtett gyertya arra
vár, hogy ki elment
hazataláL

Nem jön senki bár
múlik az idő.
A gyerrya sír, szívéből
lángnyelv tör elő.
A csipkefiiggönyre felfu t
ez a láng. Lobogva lángra
gyul a benti világ.

Szlkrázva ég minden
körös-körül.
Boldog a gyeftya, már
nincs egyedül.
Lángtestvérek
táncábólöröme fakad.
viasz teste elolvad
néhány perc alatt.

Már nem vár senkit.
Szikrává vált lénye.
Orömben gyulladva
felpattan az égre.
Sötét éjszakákon
most is ott ragyog.
Befogadták őt
az égi csiIlagok,



11. évfolyam 2. szám

Vers - és prőzaírő
pőlyázal 2OO5

pichlerné kondra kataIin:
sosemvolt szerelem

köddé vált szerelmet
óriaem szívemben.
Éreztem él bennem,
Akartam. Elhittem.

Ragaszkodtam hozzá,
Mint madár az ághoz,
Haldokló az utolsó
Meleg napsugárhoz.

Amikor másnap lett,
Az utcákat járva,

Megláttam őt milyen
A szürke valóságban.

Szeretett, úgy ölelt,
Mint soha azelőtt.

Sírtam, mert nem én
Voltam karjai között.

összeomlott bennem
sosemvolt szerelmem.
Már nem akartam őt

Fájt nagyon a lelkem.

Ahogy a madárka
Felröppen azágról.
A haldokló elmegy

. 
Ebből a világbót.

Ugy engedlek.én el.
Már nem is hiányzol.

MtNDtr,NNApI KENytr,RüNK

(folytatás a 11. oldalrói)
Ámikor visszaértr_ink a boltba, az mát
olyan volt, mint a megbolydult méhkas. Á
bolt közepén, alrol nemrég még a sor állt,
most megzavarodott embertÖmeg taposta
egymást. Álrogy meglátták a kenyeret, iök-
dösődve nyomultak előre. Valaho gy átffu-
ruk magunkat a tömegen, bejutottunk a
bo]tba, bent csak a pult mögött jutottunk
eIőrc, az eiadót átvették tóiünk a szá]]tt-
mányt. Ákik a helyünkre álltak azok kap-
tak eisőként a kenyérből. Bizonytalanul
álLrunk l lrúgommnl a pult nrögátt, vár-
tuk, l-rogy észre vegyenek.

A két pult között volt egy hatal-
mas asztal, arra rakták az eladott kenyeret,
olyan közel voltam hozzá, hogy mán a
számban éreztem az ízét, amikor egy
nagydarab asszony odébb tr>lva az asztaIt,
hogy kijusson a kenyereivel, erőteljesen
úgy meglökött minket, hogy alig tudtunk
talpon maradni. Minden etómet össze-
szedve, - mert közben megindult a tö-
meg - a felszabadított útvonalon vissza-
keveredtem az előző helyemre, s azon
ügyeskedtem, hogy észrevegyenek. A sor
elején nagytesrű féríi állt,háúzsákjával jő-
kora irelyet szodtott magának. Tudtam,
hogy itt az alkalom és észrevétlenül befu-
rakodtam eléje. A férfi kilenc darab ke-
nyeret kért.
- Minek magának annyl? - szólt egy asz-
szofly a háta mögött.
- A mindenit! - csattant fel a férfi, - ne
áttsa magát az én dolgomba, nem étek rá
mindennap sotba állni! - szólt fenyegető-
en. Az eladó ijedten rakta elé a kenyere-
ket, ő felkapta azokat, s úgy elvihaizott,
hogy sietségében magával sodort minket,
vissza a sor végére.

Tehetetlenségemben sírni tudtam
volna, de a húgom már szipogott, őt kel-
lett vigasztalnom. - Ne bőgjl - sutto8tam a
fűlébe - nem hagyom többé magam. a to-
meg egy kicsit megfogyatkozott, lassan
haladrunk elóre, magamban számolgattam
az embereket, már csak négyen voitak
előttünk, és kezdtem örülni, amikor elfo-
gyott a kenyér. Idtört a botrány. Minden-
ki kiabáIt, szidták a boltosokat, a pékeket,
a rendszert, egymást, és azokat, akik már

ni, miután az emberek kissé lecsillapod-
tak. - Attól íélúnk, a helyzet nemsokára
rosszabbodni fog, tervbe van máta jegy_
rendszer, amj aztjelentr, l-rogy szcmélyén-
kénr naponta csak lrarminc dcka kenye,cr
adlrarunk.
- Akkot én megölöm azokat odafönt! -
fenyegetőzött egy férfi kezeivel lrado-
nászva. - Nem eiég, hogy minclcnünket
elvették, semm,it nem ]ehet kapni, rnég
kenyerünk se legyen?

F.z mfu nekem is sok volt, sírva
fakadtam. Jó hangos lel,rettern, mert min-
denki észrevett. I{lári nétli azonnat kiáilí-
tott minket a sorból és leültetett egy
székre. Vaiaki átszaladt a pékségbe m{
kérdezni mikor lesz kenyér. Ázr üzenté.=k
a pékek, hogy félórán belul lelret száIltta-
ni, de osszák be, mert ma nem sütnek
többet. Ugy éreztem, mintha megállt vol-
na 

^z 
jdő, mintha csak egy rossz álom

volna az, ami történt velünk.
Nem tudom mennyi idó telt el

mire magamhoz tértem, éppen akkor
hozták a kenyeret. Mi kaptunÉ belóle el-
sőként, de csak kettót adtak, hogy min-
denkinek jusson. Amikot a boltbái kilép-
tünk, a nővéninkbe botiotrunk, minket
keresett. Már nem bírtam tovább az éh-
séget, fogtam az egyik kenyeret és törtem
belóle egy darabot, a húgomnak is adtam,
a nóvérünk sem kérette magát.

Szótlanul, kenyerünket eszegerve
ballagtunk hazafelé. Otthon teríteti asz-
tallal, aggódva várta. Ahogy az ajtőn be-
lé.ptem, láttam, hogy édesanyám egy szép
pirosra sült kenyeret tesz az asztalta.
Megdöbbenve néztem - Honnan van? -
kérdeztem elcsuk]ó hangon.
- I{ölcsönkenyér - szőIt apám, hívott,
hogy egyek velük, biztosan éhes \ragyok.
. Abból a kenyérból nem eszek! - ,ióltr-
sértődötten, bántott, hogy egész nap hiá-
ba küzdöttem.
- Van nekem saját kenyerem!
duzzogtam. A szatyorbó] elóvettem a
széttépett kenyér maradékát, a másikat
édesanyám fogta és árvitte a szomszédba.

Az asztal körül mindenki csen-
desen vacsorázott, nem voltam élres, de
csipegetni kezdtem a kenyerern, lassan
ízlelgerve ettem, magamba szívtam az 1I-
12tát, efőt gyűjtve a rnásnapi ha.-clroz,
amikor újta beáIlok a sorba.

valószinűleg a kenyerüket ették,
- Ertsék meg emberek, mi nem
arról, hogy nincs kenyér! - szólt

teireünk
Klári né-



:f,l 0ndó
:l

D .l-pírÉs ARvíz ulrtx
, f L _.\Kgór 3B.

.. . _, :=,)a ár eltűnt, elvitte a Rába
., : -,:,1 az a tengerbe. Itt maradt
:,:, :1-s:tulás képe, a reménytelen-

=._ ,: lnk, hiszen elpusztult, elve-

: _:,:Jk, ú;ságcikkek adták hírül,,": 
= 

.:-nány nem hagyja magára a
,:]=:. teIepüléseket, segítséget

: _..=::<el küldtek a károk felméré-
, -=.-eá|]ítás eljndításához. Az el-
::::< eltakarítása, a kutak rend-

, : '=::: enítése után megindu|t az
.,. -:::jött a romeltakarítás, a meg--, _ - !l összeszedése, megmentették

: ,_-: -.:: építőanyagot is. Jöttek segÍ-
, .-: =:berek mindenfelől. Bizakodni

. : :. j: :r5erek: mégis lesz újrakezdés.
:;. szakértői bizottság megállapí-

" : - _,. a Kossuth, Zrínyi, Mező utcák
: : .: ::,!letrész nem alkalmas építkezé-

.:--,:-3. Ú; építési területnek a Bartók
, _::3 déinyugati kertje mögötti terü-
:, : l ]i( ki. De az embereket nehéz volt
",.,_: - hogy az új helyre költözzenek.
:-, _:,_{ ragaszkodott a régi helyhez, a, ::=::<hoz, Kérdezték is a Kossuth ut-
, .: ::l,ik itt lakótól: Mit szól hozzá ]á-
_:...,.,I menjünk, vagy. maradjunk? Mi-
, - _. ::csj azt felelte: En maradokl Ak-, . -:aradunk, felelték a többiek.

]:ekben az április végi, május eleji
: .-., |?, többször is megszólalt a hangos

: : , :;yik közleménye a tanácsra hÍWa
_,.:eCőlt, vagy lebontásra ítélt házak

, ,_-:sait, az új ház tervrajzának kivá-
_ : j,: , égett, ahol egy tervgyűjtemény,:-:: kezésre. Az OTP-né| vezetett

.]*:-3 pénzadományok érkeztek, a ta-
::,j-,: 3 tárgyi eszközök, ami aztán szét-
,.*..-: került. Megérkezett az építőanyag,
, :--:ak az építŐ- brigádok, gépek, ösz-
: .; . _ :ek a rokonok, ismerősök, hogy mie-
, _ = ^.ezdődjön az építkezés. Munkazajtól,

emberi beszédtől volt hangos a település, Lá-
bazatok készültek, emelkedtek a falak, és
hamarosan bokréta került a fal tetelére. A
kőművesek után az ácsok, a cserepesek vet-
ték át a terepet. A belső munká|atok után -
ú9y oKóber körül - már csak a beköltözés
maradt hátra. Sok helyen ú.1 modern konyha-
, szobabútorok kerültek a lakásba, Az embe-
rek örömmel vették birtokukba a megújult
házaikat, s hálásan gondoltak vissza a seg!
tőkre, az építőkre is.

Vé9ül néhány érdekesség és szám-
adat: Répcelakon elpusztult 11B ház. Egyes
források szerint e szám 724, az 1965. évi
Vas egyei Statisztikai Évkonyv 104 megszűnt
és 106 épített házról ír.
Az L970 május 17-i Vas Népe tudósított a
legveszélyesebb területre elrendelt építési
tilalomról. Ez az úgynevezett Szentsarok a
Metszés pafián. Néhányan, mégis ott építet-
ték újjá hajlékukat. Már egy akkori távlati
terv szerint lebontásra kerültek volna az itte-
ni házak, a Répcére tervezett új híd és a vas-
útátlomás rekorrstrukciója miatt. Ez azonban
nem valósult meg, és az is kiderült, hogy a
tilalom elleni építkezés nem volt szerencsé-
sebb választás, meít minden tavasszal elönti
a belvíz. Ezért nevezte el a falu népe Kutyku-
rutty telepnek,
A helyreállításnál, bontásoknál több mint 600
szombathelyi KISZ fiatal dolgozott, de kato-
nák, civil személyek is érkeztek sok felől,
Répcelak kiheverte az árvizet, eltűntek a tö-
mésfalú házak, tágas, két-háromszobás épü-
letek feledtették a tragédiát.

Biczó Ferenc
helytörténész

Források: 1965-1970. évi újságok, az árvizet
átélt személyek visszaemlékezései, elbeszé|é-
sei

|,:.., |I::

i

1)

fi§,&ffffiffi
t_

Megszületett aTOP 12l
Kiderült meIyik tizenkét re-

gényre szavaztak a legtöbben,
Osztől tovább versengenek a
döntőbe jutott művek, hogy

decemberben egyetlenegy re-
gény kerekedjen a többi fölé,

19B4 Orwell, George
A Gyűrűk Ura Tolkien, John
Ronald Reuel
A kis herceg SainlExupéry.
Antoine de
A Mester és Margarita BuI-
gakov, Mihail Afanaszjevics
A Pál utcai fiúk Molnár Fe-
renc

xander
Száz év magány García
Márquez, Gabriel
Tüskevár Fekete lstván

Könyvsikerlista a
városi könyvtárban

l. Brown: Da Vinci- kód
2 Márai: A 91 erlyák cson-

kig égnek
3. Coelho: Tizenegy perc.
4. Brezina: Legyek jó...,

de hogyan?
5. Tvrtko: Angyali törté-

netek a pokolból
6. Wass A.: A í'untinelIi

boszorkány.
7" Szabó Magda: Danai-

da
Tolkien: A Gyűrűk Ura
Roberts: Az udvarház
Chevalier: A kók szűz

Abigél Szabó Magda
Az arany ember Jókai Mór 

l

Egri csillagok Gárdonyi Geza
Harry Potter és a bölcsek'
köve Rowling, Joanne Kath- ,

leen
Micimackó Milne, Alan Ale- i

-_ \YAKÖNYVI nÍnEK
szülrrÉs

Akiknek órülünk

, ,'::j József (Németh Henrietta és Tóth
::' '= Varga Nina Csenge (Németh Valen-
: :: .arga Józseí lánya), Varga Bence
.:]. ,s a és Varga Zsolt fia), Kovács And-

,:]-"}ay ]úlia és Kovács Sándor fia),
l -_:a iNagYné Szabó Tímea é§ Nagy lst-

:-,a]. Udvardi Jázmin Mercedesz
:,: ,] Hl da és Udvardi ]ózsef lánya),
.- a, l-| iLakner Beatrix |!ilária és Gyurák

Bokányi Imre

Németh Antal

^--"T;:,::, ""- rl ^-ilft:.ff",
Gallen Éva és Öri Rajmunrl

kovács Marianna
és

Mesterházi Balázs N4iklós

Lakner Beatrix Mária
és

Gyurák Gábor

]
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RÉpcELAKI Str, spoRTHínp,t

Nagyszerű bajnoki évet zártak szakosztá-
lyaink. A Répcelaki SE 8 éve történt
megalakr"rlása őta a kiegyensúlyozott,
nyugodt spofimunka biztosította, hogy
évről-évre számos eredrnényről számol-
lrattunk be, de ez az év különösen jól si-
került.

Teke szakosztályunk első ízben szere-
pelt a Nemzeti Bajnokság I. osztályában.
Féltettük csapatunkat, hogy újoncként
nem sikerül a bennmaradást kivívni, kü-
lönösen azért, mert rnérkőzéseinket
Szombathelyen 4-es pá|yánjátszhattuk és

a teke sportban sokat jelentő hazai pálya
előnyeit nem élvezhettük.
Azonban tekézőink kiváló sportemberi
hozzáá|lással nagy meglepetésre végig
tartották a biáos bennmaradást jelentő
pozíciót és végül mindössze 1 pont vá-
lasáotta el a csapatot a dobogós helye-
zéstől.
Dicséret illeti a kötelezően elindított ifiú-
sági csapatunkat, mert versenyzői múlt
nélkül kitűnóen helyt álltak az NB I-es
i!úsági bajnokságban.
Ezekkel az eredményekkel büszkén
mondhatjuk el, hogy a nagy tekemúlttal
rendelkező Vas megye legjobb csapata
j elzőt használ hatj a Répce l ak.
Számszerű eredmények:
Felnőttek: 7. Répcelak

8 gy. l d. 9v. 17 pont
I|úsági: 6. Répcelak

8 gy. 0 d. 10 v. 16 pont.

Kézilabda szakosztályunknak is kijött a

lépés ebben a bajnoki évben. Elismerésre
méltó női csapatunk szereplése a Győr
megyei II. osáályban. A két csoportos
bajnokságban csoportjában az első he-
lyen végzett :

10 gy. 1 d. 1 v. 260:168 2l pont
Ezután a helyosáókon továbbjutottak a

nyolcad, majd negyeddöntőkön és a dön-
tóben Kóny csapatával óriási párharcot
víwa bajnoki címet szereztek.

Házi góllövőlistájuk:
1. Nérneth Nikoletta
2. ŐriGabriella
3. Vargáné MóriczYirág

95 gól
8l gól
78 gól

§,6

Nagy élmény, és Répcelak szárnára jó pro-
paganda volt a díjkiosztó Győrben NB I-

es bajnoki mérkőzés szünetében, ahol 4

ezer néző tapsa kísérte az éremosztást.
Férfi csapatr-rnk az őszi visszafogottabb já-
ték után ugyancsak kitett rnagáért atavasz
folyamán, és jó csapatteljesítménnyel, ve-
retlenül a dobogó második fokára küzdötte
magát. Pozitívum még, hogy egyre több-
ször játéklehetőséghez jutottak a fiatalok,
és ezzel megvan a remény, hogy Répcela-
kon a kézilabda spor1 továbbra is élni fog.

Labdarugó szakosztályunk az utóbbi l3
év legiobb eredményét érte el. NB III-as
csapatunk az őszi szerényebb 7. helyezése
után remek tavaszi szereplések hazaí ve-
retlenséggel és azza|, hogy mindössze 5

gólt kapott bravúros hajrával ezüstérmet
szerzett.
2, Répcelak 14 gy. 1 d.5 v.45:2149 pont
Házi gőlkirály Roni 13 góllal, amellyel a
Bakony csoportban a 6. iegjobb góllövóje
is lett.

A sportszerűségi versenyben Répcelak 5.

helyezett.
A közönségszavazaíok alapján ismét Roni
lett a bajnoki év legjobb hazaijátékosa.
Hivatalos közlöny hiányában |apzáftakor
már majdnem végleges, hogy az NB/III-as
utánpótlás bajnokság veszprémi csoportjá-
ban serdülő csapatunk az előkelő 3. helyen
végzeít, ifiúsági csapatunk pedig a 4. he-
|yet szerezte meg. Figyelemre méltó, hogy
mindkét csapatunk a legtöbb gólt rúgta a
bajnokság során. Itt megemlíthetjük a ser-
dülóknél Bödecs és Német G., és ifiúsági
csapatunknál pedig Vágvölgyi gólképessé-
gét.

Ezúton köszönjük Répcelak sportszerető
lakóinak támogatását és ígérjük, hogy
mindent megteszünk a jövőben is Répce-
lak színeiért.

szarka sándor
SE ügyv.elnöke


