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RÉPCELAKI HÍBMONDÓ

TAJEK]ZTATÓ A 2004. Évt
UTtr PÍTtr,SE INKnŐr
TelepüIésünket kettészelő 86-
os számú útaonal a nagg forga-
lomsűrűség és terhelés míatt
naggon elhasznalódott, bale-
setueszélgessé aált. Szükséges-
sé aá.It korszerűsítése és fetújí-
tása. Répcelakon ez a munkq.
megközelítőteg 2,5 km-es szúl-
kaszt érint, a LINDE bejá.rattóI
a Vörösmartg utca aégéíg.

A munkák a Közutkezeló Kht. be-
ruházásaként folynak, ÁUami
pénzüryi keretból 1B0 millió Ft,
önkormányzati keretből 12 millió
Ft áll rendelkezésre. A beruházás
megvalósítását a HOFFMANN Rt.
végzt, mivel a legkedvezőbb pályá-
zatot adta.

A munkák befejezési határideje
2OO4. augusztus 3l-e volt, a ha-
táridő elóre nem látható munkák,
gázvezeték áthelyezés, stb. miatt
módosításra került.

Várhatóan szeptember végére az
út aszfaltozása megtörténik.

Szombathely irányából nézve a te-
lepülésre bejövő uton sebesség-
csökkentó sziget épül kiemelt sze-
géllye1.

A Széchenyi utcai keresztezódés
mindket oldalán szintbeli sebes-
ség csillapító épül, hasonló kerül
kivitelezésre a Petófi u. 30-34
számú t:ázak előtt es a 23-27 szá-
mu házak elótt. A Vörösmarty ut-
ca végén szintén kiemelt szegélyú
csillapító kerül megvalósításra.
A Petófi utcában megszúntetésre

került az árok, helyette zárt csa-
padékcsatorna épült. Ezzel \ehe-
tóseg nyilt 4 helyen parkolók ki-
alakítására.

Áthelyezésre kerül a sqjtglár elót-
ti buszmegalló. Az út melletti in-
gatlanok burkolt kapubejárót
kapnak a Petófi utcai, újonnan le-
fedett árok hosszában a közutke-
zelő KhL költségére. Az út na5l
része szegéllyel lesz ellátva.

Az elmúlt hónapokban végzett
munkák a lakosságnak kisebb-
naglobb problémát okoztak. Az
érintettek tulnyomó többsége
megértó és türelmes volt, belát-
ták, hory Répcelak ezzel a kivite-
1ezéssel biztonságosabb, szebb,
gazdagabb lesz.
Türelmüket megköszönjük.

Röviden említést teszek a még fo-
lyamatban levő utépítési, járda-
építési munkákról is.

Elkészült az Arany János utcában
a járda egészen a Petófi utcáig, il-
letve az iskolai hátulsó, §lalogosbejáratáig. A kivitelezést a
HOFFMANN Rt. nyerte és valósí-
totta meg bruttó 12,4 millió Ft
összegért. Reméljük az ott közle-
kedók tetszését megnyerte az úi
jarda.

A Gyár-köz utcaiak régi gondja is
megoldódik, a PANNONTEJ Rt. és
az önkormányzat közös finanszí-
rozásában új burkolat került ki-
alakításra, melyhez csapadékelve -
zetó is épül. (folytatás a 4. oldalon)
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rCÉSZSÉG KLUB

Tisztít és karcsúsít

Úlonnan induló klubunk
összejöveteleit

minden hétfőn
78 órakortarijuk

a
Művelődési Házban.

Ha Önnek problémája
van az egészségével,

súlyával, alakjával
látogasson el hozzánk!

A foglalkozásokon
különleges kóstolóval

is várjuk az
érdeklődőket!

kutasi Ildikó
és

szabadosné
Molnár Melinda

klubvezetők

-.,)

EZ lS SZELEKTlV
HULLADÉKGYŰJTÉS
Elhasználódott lapos, illetve ceruzaeletllek
leadhatók a Móra Ferenc Általános és Művé-
szeti lskola portájánál.

KÜLFÖLDRE ELSZÁRN,IAZOTT REP-
CELAKl AK TAt,Át,KOZóJA
Képviselő-testületi_ink tervezi, hogy a 2005.
júniusában az ir.lból ntegt,endezésre kertilő
Répcelaki FesztiváI esenrénysorozatára tneg-
hívja a külloldön élő voIt répcelaki lakosokat,
illetve azok leszárrrrazottjait, és egy külön
program keretében találkozót is szervez szá-
rnukra. Az eIőkészítő rlruIlkát rninél előbb
nreg szeretnétlk kezdeni. Kérjük a város la-
kosságát, akinek külfoldön élő hozzátartozó-
ja, rokorra, isrrlerőse van, azt jelezze a Polgár-
mesteri Hivatalban Dr. Németh Kálrrrán pol-
gárrnesternél. A név mellett forrtos lenne a
pontos cítll is, de arrlennyiben ez nem áll ren-
delkezésre, az sel1l problénra, ugyanis azt
tnegpróbál j tIk rrtegszereztt i.

TALÁN EZ lS SEGÍTSÉG

Sok répcelaki iordult hozzánk kéréssel, hogy
a reggeli órákbarr Répcelakról Sárvárra érke-
zö buszjáratok a kórházig közlekedjenek.
Többszöri szenlélyes tárgyalás és levélváltás
tttátt settt ttrclttrk czl clclrl i, \ \ OLÁ \ táie-
koztatott r,isztltlt benrliirlkct. hogv a 700-kor
Sárvárra a bLrszvégállontásra érkező.járatról a
-lo , -il/"-Kor lIldtIlo pecsl. a / -Kor elKeZo laratrol
a 8('0-kor inclLrló káldi buszra történő átszál-
lással juthatrrak eI a kórházi nregállóig.

VALOBAN JOLESIK
Elkészült az Arany János utca - lrrralráz utcai
járda. A .,Semtnelrock" térkőburkolat tetszik a

répcelakiaknak és nenrcsak az Ararry Játros ut-
caiaknak, Köszönjük az elistllerő szavakat.

NE AZ Ú,rrBsrpN
Amíg az lnraház utcában nem volt járda, ezt
sokan kifogásolták. ltt éIénk a forgalom, és
gyakori a szirénáző nlentőautó. Sajnos most is
látunk felrrőtteket és gyermekeket is, akik nem
a.járdát használják, harrenr az úttesten közle-
kednek.

ú.lsóL KoNFERENCIA
lnrmár hagyonlányos a magas színvonalú, sok
érdeklődőt vonzó őszi konferencia. Azidén az
esentényt november 6-án (szombaton) tervez-
zi.ik. A tanácskozás círrle: Répcelak közleke-
désének fejlődése. Ekkor szeretnénk ünnepé-
lyesen is átadni a 86-os főút korszerűsített rép-
celaki szakaszát. Szeretnénk erre magasrangú
vendégeket is nleghívrri. Az ürrnepség szerve-
zés alatt van.

üzonrlÁroGATÁs
Képviselőtestliletünk szeptember 9-én PAN-
NONTEJ Rt-nél tartotta rlunkaterv szerinti
ü l ósét. B esenyei Ferenc v ezérigazgatő táiékoz-
tatást adott az üzem rnűködéséről az Eu csat-
lakozással kapcsolatos lehetőségekről és ne-
hézségekről, A testület tagjai megtekintették a
legszigorúbb európai uniós előírásoknak is
megfelelö örnlesztö üzemet, rnajd az új
szennyvíztisztítót, amely SAPARD támogatás-
sal épül, és jelenleg próbaüzern alatt van. A
képviselők főleg a dolgozói létszárn, valarnint
a ternrelés volumenének alakulásáról érdek-
lödtek.
Dr. Németh Kálmán polgármester - megkö-
szönve a tájékoztatást - renrényét fejezte ki,
hogy a répcelaki sajtgyár, a PANNONTEJ Rt
nrint eddig is, úgy a továbbiakbarr is a város
nleghatározó ternrelési egysége lesz.

sEnnplnÓ
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Répcelaki
Onkormányzat tulajdonában lévő 776 hrsz-u
394 m] területű ingatlan bérbe velrető /Rép-
celak, Csánigi u. 48. sz. vasút rnellett/.
Erdeklőcln i:

a Polgárrllesteri Hivatalbarr, Szár Mik|ósné ig.
fönrunkatárslrál lehet.

O x KoRN,iÁN y ZA,II nínE K

JÓK A TAPASZTALATOK
AugusztLrs l_tőI beinduIt a szelektív hulladék_
gyiijtés, A lVl|iIlex szaketllberei nagyon elége-
dettek a hLrlladók szétválogatásával. Elnlondá-
sLtk szerint a több rlint hrisz telepÍ-ilés köziil
itt a legfegyelrllezettebbek az er-nberek, a há-
rom lrakciót (üveg, papír, nriianyagflakorr)
rrálurrk szelektálják a legjobban.

FEL]vlERtlLT KERDEsEK
MDCVÁLASZOLÁSA
A szilárd hLrlladékgy[i.|tést végző Müllex KFT
helyi rllegbízottja Molrlár László Répcelak,
Avar Lt. 7la. szát,l"t alatti lakos-
mobi lja: 0630/2988620.
A szenrétszállítással kapcsolatban felmerült
problémákkal hozzá kell fordulni. A megbí-
zott minden páros hétfőn l5- l6 óra között fo-
gadóórát tart a Polgárlnesteri Hivatal kis ta-
nács kozóternr é ben .
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tr,RDtrKES GoNDoLAToK

Az augusztus 20-i ünnepség szónoka
Dr. Németh Kálmán potgármester volt.
A polgármester úrtóI megszoktuk,
hogy országos politikai ügyekket - ki-
véve önkormányzati témákat - nyilvá-
nosan nem foglalkozik. Most az euró-
pai uniós csatlakozás kapcsán érde-
kes, talán egy kicsit szokatlan, a hatI-
gatóság figyelmét mindenesetre rend-
kívül felkeltő aspektusokat fogalma-
zott meg.
A beszéd eme részét idézzük.

,,Hazánk május 1-1étól az Europal Unto

tagja. Gondolom az ünnepi szónokok e

tényre mindenképpen kitérnek beszédúk-

ben, Én sem akarom megkerülni, csak
egy kicsit más megvllágításba hozni.

Szent lstván óta mi Európában vol-

tunk, igy nem befogadtak bennünket, ha-

nem visszatértünk oda. Az Európai Unió-

nak vannak előnyei és vannak, lesznek

egyes csoportoknál nehézségek is.

Erősítsük magyarságunkat, ne csor-

buljon, hanem izmosodlon nemzeti tuda-

tunk. Mi nem vagyunk Dobó lstvánok,

Hunyadi Mátyások Rákóczi Ferencek,

vagy Kossuth Lajosok. Talán erre most

nincs is szükség, hisz nem fenyeget ben-

nünket a torök, a labanc csapatok sem

szervezkednek, és nem gyülekeznek a

vereckei hágonál a császá-riakat segítő
cári seregek, De szükség van az egri vé-

dőkre, az egri nőkre, Hunyadi fekete se-

regének katonáira, a kurucokra és Dam-

1anich vörösingeseire, Ezek vagyunk mi,

egyszerű emberekI

Ovjuk, és vedjük a magyar érdekeket.

Örülünk annak, hogy áruházainkban, szu-
permarketekben, kiskereskedelmi egysé-

gekben gyakorlatilag minden megtalálha-

to Nem volt ez így mindig. Még ket evtr-

zede sincs, hogy hűtőszekrényért, baná-

nért máshova jártunk. De ennek sajnos

ára van, A nem magyar termékek elözön-
lik a hazai piacot, Az áruházláncokat jár-

va, boltokba vásárolva nézzék meg a

gyártót és hasonló ár és hasonló minő-

ség mellett válasszák a magyar terméket,

mert a külföldi cipó, a külíöldi mosópor,

kozmetikai cikk mellett azért ott van a

pulton a magyar is, A hazai termék vásár-

lásával magyar dolgozóknak adunk mun-

kát, az országban működő vállalatok fej-

lődnek Nehogy úgy járjunk, mint az a ha-

zánk fia, aki németországi ismerőseit

meglátogatva skót whiskyt vitt ajándék-

ba, eszébe se jutva, hogy talán elegán-

sabb lenne egy üveg Vilmos körte, fütyü-

lős barack pálinka, esetleg egri bikavér.

Nemzetünk egyik magtartó ereje a

magyar irodalom kell hogy legyen. Ber-

zsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Petőfi

Sándor, Arany János, Vörösmarty Mihály,

és a 20, századbeliek - Móricz Zsig-
mond, Kosztolányi Dezső, lllyés Gyula és
hosszan sorolhatnám - művei utat mutat-

nak magyarság tudatunknak, de a jövó

dolgaiba is eligazítást adnak.

Sajnos szomorú tapasztalataim is

vannak Az ország könyvtáraiban klasszi-
kus magyar irodalmat alig kölcsönöznek,

a népi írókat - Veres Pétert, Szabó Pált,

Tamási Áront - szinte egyáltalán nem ol-

vassák, Ezen szerzők műveiből gyakorla-

ti|ag csak a kótelező olvasmányokra van

igény

Egy másik szomorú tapasztalat. Au-
gusztus elején néhány napot keresztgyer-

mekeimmel komáromban töltöttünk visz-
szafelé a szlovákiai (csalloközi) oldalon

1öttünk és úgy döntöttünk, hogy megál-

(folyt. a 4, oldaIon)
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RÉPcELAK

Uj lehet őség
Répcelakon

Mobil
telefonkártva

feltöItés

a
Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

tlankjeg,vkiadó
automatqiánál,

ahol
- Cirrus Maestro,

Eurocard,
Mastercard és VISA

kártyákkal is
valamennyi

mobiltársaság
(PGSM, T-MOBILE,

VoDAFoNE)
elérhető.

A szolgáltatás
ing,venes!

Együtt továbbjövet -
menet...

Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

9653 Répcelak,
PetőfS. u.50.

Tel:95/588-666,
s88-66z

E-mail:
repcelaktksz@mail.

datanet.hu
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Címertan
régen és ma

Keszei
Sza bolcs

tanár előadása

2004. október
29-én

(pénteken)
1B órakor

a
M űvelődési

ááz
tanácskozó
termében

(Erdekes gondolatok folyt á 3 ol(ja]ról)

lunk Ekelen. A telepúlés szlovák nevét

me9 sem kísérlem kimondani, ltt született

Valda Jú|ia, Csokonai Lrllála Kr ne ismer-

né ,,A reményhez" című versét

Foldiekkel 1átszo

L qr tungmeny

Istensé9nek latszó

Csalfa vak Remény1

Krt teremt magának

A ooldogtala1

S mlnt védangyalának

Bókol untalan,

Mint ahogy illő, először a polgármester

kollegát illetve mivel holgy a polgármes-

ter, kolléganót kerestük fel Kedvessége,

ősztnte öröme azért nem lepett meg, mi-

vel jsmerern testvértelepúlésúnk polgára-

it a légi magyarokat,

Elökerültek a Lilla életét bemutató

prospektusok, képeslapok, és 1ött a Mű-

velódésr Ház vezetöje egy kedves fiatal-

asszony akjvel átmentünk a kialakitott

emlékszobába.

Többszor is elmondta, hogy micsoda örö-

met, mi|yen csodálatos napot szereztünk

neki, Mi megkérdeztúk, hogy rendben

van, hogy örúl nekúnk, de hát mi ebben a

csodálatos? Szomorúan mondta, hogy
már tobb éve megvan az emlékszoba, de
Magyarországról még nem volt látogato

Elgondolkoztam A cseh fővárost, Prá-
gát felkeresó több ezer magyar turista ko-
zul - akik Svelk sörözőlében is biztosan
elidoznek - senkinek sem 1utott eszébe
hogy fel orára megáll1on a kedves csallo-
közr magyar faluban, tisztelegni Csokonai
es a Lrlla em|ek előtt, Vagy a cseh és a
szlovák hegyekbe sielni igyekvő magyar

turisták százat közúI nem volt egy cso-
port, akt 10 percre megállt volna itt.

Pedig ehhez a kis településhez vezető

úton nem álltak brüsszeli bürokraták,

hogy megakadályozzak tisztelgésünket a

magyar emlékek elött, Es ntncsenek

brüsszeli burokraták az áruházakban, a

boltokban, hogy megtrltsák nekik a ma-
gyar áruk vásárlását,

Nekem most a magyar nemzet jövőle-

ról ez a két gondolat jutott eszembe,
De persze vannak szívderítő példák is

TavaIy a répcelaki nyugdíjasokkal

Ópuszta-szeren voltam. Az utat szervezők
fontosnak tartották, hogy megálljunk Kis-
kőrosön, a Petőfi Múzeumnál ''

KRH

M i nden
erdeklődőt
sze retettel

várunkl

Tájékoztató a 2OO4. évi
útépítésekről
(folytatas az 1. olclalról)

Az örrkormányzat 2,5 millió, a
PANNoN,I*DJ Rt. 2,6 millió F.t ot
költ a megvalósítasra.
Kivrteiezó szinten a HOF'FMANN
Rt. nyertes palyazata alapján.

A 86 os ut átépítése során kike
rült anyagok t[rlIryomó reszel az
Aracli Lltca lolytatásánál epurló r,rt
alapjaba epíttettűk be a HOFF
MANN Rt_-vel, es/ resze meszkó
murmával is el lett látva. Ez a
munl<a 50O ezer Ft-ba kerr-ilt.

Pal,vázaL l<err_tlt }<iirásra a Rákoczl
FeI,etlr: es a Derl<ovits tLtcai [tlcrli

tesre Is Ezek a mun}<ák nary va-
loszirrui seggel állruzodr-rak a
200; ös cr rIso lelcrc,

A,,Fr_rstös" elótti buszmegállóna1
bur[<oIat kerűl kiépílésre, mely
tarlalrnazzar a csapad e|<viz elv eze-
te st is. A Ii_Lzoltószertár elótli rész
rneszl<ozLtzaric l<l<al lett ellátva.

Bizr_trlI< be tlne, hogl lolyamatosan
tr_td.1r-rk :r _;övóben is r_rtjaink, jár-
ciairTk aIepll.]se l folytatni.

Iltr-ga.Jt:ntl
r l1lcllgil I,mestcr



Répcclaki FIírmondti

AUÍC AZ ÓVODA NYÁRON ZÁnVe

A nyári karbantartási szünet alatt elvégez-
tük az egészségügyi meszeléseket kisebb-
nagyobb javításokat (küszöb javítás,
egyes WC ülőkék, tartályok, csapok cse-
réje, szerelése, kisebb mázolások, kony-
hai előkészítőkben mosogató csere).
A csoportszobákban, kiszolgáló helyisé-
gekben megtörtént a fertőtlenítő nagyta-
karítás.
Óvodánk egyik épülete sem a közelmúlt-
ban épült, ezért minden évben sok teen-
dőnk adódik az állagmegóvás, felújítás te-
rületén.
Régi épületünk egyik csopofiában par-
kettát cseréltünk, a másikban a régi asz-
talok, szekrények felújítására került sor.

Az óvoda teraszai a tavasz során vál-
tak használhatatlanná és balesetveszé-
íyessé a korlátok elkorhadása miatt, Í9y
terven kívül a szabványossági előírásók
betartásával újult meg mind két tera-
szunk.
Az idei évben a fenntartó önkormányzat-
ok hozzájárulásával került sor az ,,úiépü-
let" megújítására.
Mindkét csoportszoba ré9i, huzatos, itt-
ott elkorhadt ablakait, új szigetelt, eszté-
tikus faablakokra cserélték.
Az elmúlt évben készült bejárati ajtó fölé
előtetőt állítottak, mely nemcsak áz ajtót
és az azon ki-be közlekedők védelmét
szolgálja, de egyedi formájával szebbé

telte épületünket is,
Az udvaron a Répcelaki Önkormányzat se-
gítségével elbontásra került a régi táwe-
zeték. A mentőállomással közös kerítés
melíetti élősövény fiatalítása folyamatban
Van.
Gyermekeinket tiszta, megú;ult környezet-
ben tudtuk fogadni a 2004-2005-ös neve-
lési év kezdetén.
Őr joOOan az udvaron felállított mászóká-
nak örü|nek.

Fülöp Ildikó
óvodavezető

TANtrVNYITÓ 2004

A 2004/2005-ös tanév kez-
detén is sokféle változás köszöntött
ránk, a r,épcelaki iskola diákjaira és
alkalmazottaira: az új Nemzeti
Alaptanterv bevezetése, a lrelyi ter-
vezés súlvárrak növekedése, az át-
alakított peclagógiai pr.ogram alkal-
mazása... Az oktatási törvény
egyes paragrafusainak módosítása
idén szeptember elsejétől ér.vényes.
Igy például a szöveges értékelés
felmerrő retlclszerllcn most kerü1
bevezetésle 1-4. osztálybarr.

Az új tanév indítása jó alka-
lom aíía, hogy végiggondoljuk,
honnan hová tarfunk. Az oktatási -
nevelési folyamat határköveihez, az
új szorgalmi időszak kezcletéhez ér-
ve mindig előre kell tekinterrünk.
Hogyan tudunk kor-szer-ű, színvo-
nalas tanulási lehetőségeket biztosí-
tani? Örömmel mondha§uk, hogy a
répcelaki iskolát segítik a fenntartó
önkormányzatok. Köszönet azokér.t
a beruházásokér,t, amelyek 2003
szeptember óta megvalósulhattak
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Előtérben az isko-
J a }egrfjabb poL-
oarai d LaneVnyj-

tón

A Móra iskola
fúvósegyüt tese
ebben az évben

nemcsak Répcela-
kon, hanem
Csáni gon,

Vasegerszegen és
Vámoscsa_Ládon is

szerepelt.

iskolánkban. Hadd erniítsünk meg
rréhányatl Részben páIyázah támo-
gatásból és Csánig, Nick, Répcelak,
Uraiújfalu, Vámoscsalád önkor-
mányza tairrak áLdozatvállaiásávai
22 m1llió Ft-os fútéskor.szer.úsítési
munka fejeződött be a Vasép Kalor
Kít. kivitelezésében. Büszkek vA-
gyunk arra, hogy a legkorszer.űbb
energialrordozó, napelem lrasznosí-
tásával biztosított lrapközis kon1,-
hárrkon a rneiegvíz.
A répceiaki önkormányzat több be-
ruházása javiLla az új tanévben a
testedzés, a mindennapos testneve-
lés feltételeit. A Paru-ron-Sportszer
Kft. elkészitette az elektromos ve-
zérlésű tér.elválasztást a tornate-
lembe, és tavasszal pályaavatói
tarthatunk a sportgyeppel fedett
udvari focipályán. A pályafelújítást
a Flor-Tox Kertészeti Kít. végzi.

Újdonságok még - címizavak-
ban - az új tanévben: bekapcsolód-
tullk az iskolatej programba, a spe-
ciális gyógytestnevelési foglalkozá-
sok irrdulnak, a délutáni edzések
közül többet fiatal aktív sportolók
tartanak, a művészeti iskolában el-
értiik, hogy nem főiskolások, ha-
nern diplomás tanárok tanítanak,
zerreiskolásaink meglrívást kaptak
egy-egy bemutatkozó koncerh.e a
vasvár,i és a csepregi zeneiskolába.

Sajnos a 2004/2005-ös tanév
nemcsak örömteli eseményeket je-
lent számunkra. Tovább csökkeni a
cliákok száma. Az áItalános iskolá-
ba 380 gyerek jár, a rnűvészeti isko-
la rrövendékeinek száma 77O. 5 év-
vel ezelőtt még 27 osztályunk volt,
ma már csak 17. Ebben a tanévben
kevesebb íőállású pedagógus t szóIít
munkába a csengő.

E szomorú tények azonban a
mutrka minőségét, az iskola szol-
gáItatásainak szírrvonalát nem ront-
hatják, sőt ellenke zőleg, Egyes tan-
tárgyi átlagokon, valamint a tanu-
lók és a dolgozók munkakörülmé-
tryein is szerehrétrk javítani. Termé-
szetescrr a korábbi tanévekben ki-
alakult 1ragyományainkat (alapítvá-

11t esj,,sportnap, diáknap, osztá|y-
kiránduiások, őszi és tavászi pupír-
g,vűjtés, szinházlátogatás, ifjúsagi
hangversenyek, gyermeknapi rn,i-
sor a tanárok előadásában, egész-
sé8nevelési programok...), u répce-
laki iskolások nagyszerú versóny-
eredményeit, a jó középiskolai fet-
vételi arányokat... szeretnénk meg-
őtizni.
Az iskolavezetésnek új kitör.ési pon-
tokat kell keresnie, az íntézménvnek
folyamatosan fejlődrrie kelll P,ré*, er-
dekében főiskolai tanulmánvokat
folytat három kolléganő, pilyázato-
kon támogatást nyertiink i kister.se-
gi koordináló tevékenységre. A
marcelházi szlovák tannyelvú isko-
lával együttműködési szeruődést
kötötttink, és ősszel a mi ktildottsé-
güok viszonozza Szlovákiában a
testvériskola júniusi répcelaki be-
mutatkozó látogatását. Ismét indult
hároméves gimnáziumi képzés fel-
nőttek részére iskolánkban a csornai
Hunyadi János Gimnázium kihelye-
zett tagozataként, Ebben az évben is
sikerül országos hírű szakembere-
ket vendégül látnunk. (Előadásaik-
ra hívjuk, várjuk az érdeklődőket,)

Diákok, tanítók, az iskolások
hozzátar tozói, mindarrnyian sikeres
tanévben reménykedünk. Egy ókori
bölcsességet idézek e|rhez Éiztatás-
képpen: ,,Akát elhiszed, hogy meg
fudod csinálni, akár nem, 

- 
igazaá

lesz,,. Higgyünk hát magunkban!
Fogjunk összel Gyerekek, szülők,
pedagógusok, fenntartók! Feladata-
inkat. jól meg fogjuk oldani, szép
terveinket sikerül megvalósítani.
Legjobb lenne, ha egy fogadalom-
mal kezdhetnénk a tanévet. Egy ío-
gadalommal, hogy lehetősé§eink-
kel, jóindulattal, ttirelemmel, izere-
tettel készen állunk egymás munká-
jának, eredményességének, szemé-
lyi boldogulásának, fejlődésének
megsegítésére.

Szívvel - lélekkel ezen mun-
kálkoclva:

Szoporyllg Szabó Piroska
igazga tó
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AneNyD Ipt'oMÁs ot< Kö szóNTÉsn
O\roDÁBAN
A répcelaki Napközio[thonos Óvoda történeté-
ben második alkalommal köszönthettük arany-
diplomás óvodapedagógust abból az alkalom-
ból, hogy 50 éwel ezelőtt szerezte meg az
óvónői képesítést.

2004. júniusában Németh Györgyné, Joli
óvónő aranydiploma átadó ünnepségére gyűl-
tek össze az óvoda régi -és jelenlegi- munka-
társai, óvodásai, a szúlők, Joli néni tisztelői és
a Polgármesteri Hivatal képviselői. Dr. Szabó
László a Vas megyei Pedagógiai Intézet igazga-
tója köszöntötte Németh Györgynét és adta át
a Művelődési Minisztérium által adományozott
aranydiplomát. Az ünnepség meghitt hangula-
ta és minden mozzanata sok-sok szeretetet és
tiszteletet sugárzott az ünnepelt felé.

Ezúton is szeretném megköszönni Fülöp
Ildikónak és mindazoknak akik közreműködtek
az ünnepség megszervezésében, és bensősé-
ges hangulatának megteremtésében.

Megható volt a felnőtté vált régi óvodások-
tól azokat a meséket ha|lani, ame|yeket oly
sokszor hallottak Joli nénitől. Nem lehet elfelej-
teni szalai szabolcs zenei közreműködését, az
óvónők kis kórusát és azt a virágözönt amellyel
elhalmozták a tisztelői.

Ki is az a Németh Györgyné, Joli néni, aki
annyi megbecsülést, szeretetet kapott, mint
nyugdgas óvónő?

Nagycsaládos szülők gyermekeként

I S KOLÁBA N

Ritkán adódik életünkben ilyen neveze-
tes évforduló, hogy egyszerre három
aranydiplomás pedagógust köszönt-
hetünk.

^ 
20a4l2005-ös tanév kezdetén a

répcelaki iskola közössége a tanévnyitó
ünnepélyen a Csánigon élő Molnár
Béláné tanítónőt, - diákok, kollégák,
szülők szeretett Erzsi nénijét -, az egy-
kori nIcki iskola igazgató{anítóját, a ma
is lelkesedéssel teli és tettrekész nicki
polgármestert, Kiss Lajos tanár urat és
szeptember elején otthonában a telepü-
lésünkön lakó, 28 éven át itt tanító Nagy
Lajosné tanítónőt, sokak kedvelt, felejt-
hetetlen Edit nénijét ünnepelhette.

Mindhárman 50 évvel ezelótt, 1954-
ben Sopronban vették át diplomájukat,
és hivatásszeretetből, hivatástudatból
négy évtizeden áI az Élet, a Nagy Taní-
tómester előtt mindig 1elesre vizsgáztak.
Akiket tanítottak, akikkel együtt dolgoz-
tak, akikért munkálkodtak, sok szép em-
léket őriznek mindhármukról, Életszem-

Pápócon született. Budapesten 1954-ben sze-
rezte meg az oklevelet. Nem volt vonzó szá-
mára a nagyváros, inkább pályakezdőként a
szülőföldjén keresett munkahelyet. Így került
Rábapordányba, Szanyba, Celldömölkre majd
Répcelakra. Itt 1957-tól 1991-ig a nyugállo-
mányba vonulásáig dolgozott, óvónő, óvoda-
vezető beosztásban,

A 37 éves munkássága során 34 évet a
répcelaki óvodában töltött eI, ahol számos
változást é|t meg.
. Megtapasztalta az 50-es évek szükségóvo-

dájának gyermekmegőrző légkörét, szegé-
nyes felszereltségét,

. 1961-ben óvodásaival birtokba vehette, a

ielenleg is működő óvoda épületét.
. Atélte az 1970-es évekre jellemző 30-40 fős

gyermekcsoportok túlzsúfolt életét és azt az
ideológiát, amely nem éppen kedvezően be-
folyásolta az óvodai nevelést,

. Vezető beosztása idején - a gyermeklét-
szám növekedése miatt - aktív résztvevője
volt az óvoda többszöri átalakításának,
majd 1978-ban egy Új óvoda építésének.

. Mindig fontosnak tartotta az emberi kap-
csolatok ápolását, óvodai munkássáqán túl
szerepet vállalt az akkori nagyközség közé-
letében.

. Sokszínű óvodai nevelőmunkáját a hivatás-
szereteten túl több kitüntetés is fémjelzi.

léletük, példájuk tanít, átöröklődik nemze-
dékről nemzedékre: a hűség a hivatás-
hoz, a közösséghez, az okos szigor, a lel-
kesedés, a másokért vállalt szüntelen
tenniakarás,

Az átadott tudásért, a szeretetért, gon-
doskodásért, jóságért is köszönetet
mondtunk, amikor e jeles jubileum alkal-
mából a díszoklevelet átadtuk.

Edit nénit egykori munkatársain, az is-
kola vezetóin kívül a répcelaki önkor-
mányzat nevében Szabó József képvise-
lő, bízottsági elnök, az egykori tanítvá-
nyok nevében Galambosi Gábor köszön-
tötte.

Azt kívánjuk e szép jubileum alkalmá-
ból, hogy nyugdíjasaink megérdemelt pi-
henése sokáig tartson jó egészségben,
békességben, sok örömmel, kevés aggo-
dalommal, boldog családi körben, Szeret-
nénk köszönteni óket a gyémántdiploma
átvételekor is.

Szoporyné Szabó Piroska
Igazgató

kedves olvasó!

A felsoroltakból a teljesség
igénye nélkül megpróbál-
tam egy képet kialakítani
Németh Györgyné arany-
diplomás óvónőről, aki itt él
közöttünk.
Arról a Joliról, Joli néniről
akire sok szeretettel emlé-
keznek a volt munkatársai
és több száz óvodása.
Kvánom, hogy a mosoly, a
derű ne halványuljon el ar-
cáról.
Élj sokáig, számos évig, és
adjon az Isten erőt, egész-
séget hozzá.

simon Istvánné
ny. óvodavezető

Nagy Lajosné
aranydiplomás La-
nítónő köszöntése

otthonában



10. évfolyam 3. szám

],\ rcgt:llllcl-i g1-1l)l)élleli iS t-tt,:r,ezeltt,.,,gglá-
ZaS neiI azo[as aZ irlflrrenzával. l-rabár
n,linclkettó kóroka vírus. Sokféle. egylnástól
kisebb-nagyobb mértékben kúlönbözó vírr,rs
okozhatja a meghúlést. A nedves, nyirkos
idó csökkenti az emberek ellenálló képes-
ségét. és ígv fogékorrvabbá válnak erre a
kórokozólira. Ezek a virrtsok általál>arr nern
okozn;rk kornolvabb meglletegecléseket.
csak nagyon-nagyon sok kellemetlenséget.

Az egyik legjellemzóbb közürlük a nátha. Az
orrból csöpögó válac]ék ilyenkor víztiszta,
Az orr nyálkahártyájának megduzzadása
rliatt az orrlégzés nehezített. emiatt a szá-
ján kereszttll veszi a levegót a beteg. Peclig
az orrlégzes íoI]tos. Itiszen a belélegzert
levegó ill,enkor melegszik fel a testünk
hőmérsékletére és a levegó durva szeny-
nvezódéseinek a kiszúrése is ekkor tör-
ténik rneg. Az orrnválkahártya gyr_rIlaclá-
sának jele a t|isszögés is. mely egy fajta
nlóclon igveliszi}i a légLrtak megtisztítására.
Ugyanakkor a cseppfertózéssel terjec]ó ví-
rusol<at is nagy területre szórja szét. Ha
a ,,Zsebkendóbe kóhösj, tijsszents!'' inLe-
lem valóra váIna. sokkal kevesebben bete-
gecinének rlleg.

A 38"C felettj testhórrlérséklet, a láz nleg-
jelenese rrrár áitalállan szövódményekre
utal. Szövóc]mény jele lehet az orrválaclék
elszinezódése, a sárga. zölcl válaclék meg-
jelerrése. A rnegl-rűlés rniatt legyengült
szervezetl;etl ugvanis könnvebben telep-
szt,ttt,li tltt.g lllás llt tegséget elóiciézó ko-
r ,,li ,z,l|i, ;l ] j]IjitCrllllll!,li,

l(örrlvezetürtk vécielrne érclekében hasz-
náIjLrnk zsebkenc]ót. nrinél gyakrabban

mossttnk kezet. Önmagrrnk véclelmét C vi-
tantinnai javíthatjLrk. Általában elegencló
napi egv tallletta elfogyasztása . Az asz.
korl;ir-isav r,ízolclekon,"-. a szervezet nenl
trrcija e]rzrktározni. Ezért a rnegl-rúléses
Szezonb:ln. l-rel]res a renclszeres llevitele.
Ugyanezért felesleges a szükségesnél na-
gyobb adagot beszeclni. nert a fel nem
használt mennyiség a vizelettel távozik.
RáadásLrl a bekoncentrálócló C-vitamin fo-
koz,za a vesekó képzóclésének a lel.retósé-
cét,

Fontos a komfortos testhómérséklet vé-
clelme is. sem a hideg. sem a túlmelegedés
nem használ. Ha kilépünk: öltözzünk. ha
belépünk: vetkózzünk! Rétegesen óltöz-
ködjünk. vécijük fejtinket fejfeclóveI, nya-
kLrnkat sállal. Ne áldozzttk fel egészsé-
günket a clivat oltárán.

Ha mégis megfázunk, szedjünk nagyobb
adagban a C vitamint. bóségesen fogyasz-
szunk meleg folyaclékot. Az orrdugulás el-
len vény nélkül kapható orrcseppek és
praktikLlsabb változatuk, az orrsprayk
nvújtanak segitséget. Ne feledjük, hogy a
felnóttek részére javasolt szerek az esetek
többségében nem alkalmazhatók a tizen-
négy évné.l fiatalabb gyerekeknél. Ha ma-
gunk vásárolunk patikaszert, kérjük ki a
gyógyszerész. ha kell az orvos vélemé-
nyét. LegyLink tisztában azzal, hogy min-
clen gvógyszernek lehetnek nrellékhatásai,
hogy rnódosíthatják más betegségünk miatt
szeclett szereink hatását, és allergiás re-
akciók is felléphetnek.

Hatékony lel-ret a helyi meleg alkalrnazása
is. Erre szolgál a gőzölés vagy az infra-
lámpa haszr-rálata, a nteleg borogatás.
Bármelyiket is alkalrnazzuk. napi két,
esetleg három esetben tegyúk. tíz percnél
nem hosszabb icleig.
A lakásban a szokásosnál gyakrabban
sztikséges szeIlóztetni, A betegsée miatt a
légtérben felszaporoclott l<órokozókat is-
tlléIr-lt. íle 15;,6 rtóltinr, 1l.r.ig tarló lc.,e_
góztetéssel távolíthatjLrk el a Ieghate-
konvabllarr.

,,Ha kezeIik a náthát. hét nap alatt gyógytrl.

A zsEB Ktr Nn ő rc Év,tDJA

Vége a nvárnak. beköszöntött a hűvös iclő.
Egvre töllllször esik az esó. cle ha nenr. a
levelgő al<kor is nyirkosabll. húvöset;b. rlint
ttlás]ior, \1t:gl<ezciócIi)tt az isliola is. zrz rtta-
koil és a 1áLszóterekerl is fe]óltóztetett. ro-
harrgászó. errriatt könnyebben kimelegecló
gyerekeket látr-rnk. Senki serl lepóclik meg
azon. l-tog1, ilyentájt jóval gvakoribbak a hűl
éses panaszok: orrfoIvás, tüsszögés jeIenl-
kezii<,
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ilat tle,,ttt. {,ll:lrtllat egv hóLlg ls Iartja ir

llel)i l)ól. sc]sség. A llleghiiIóst oliozó r,,i-

rLtsrl1.Illtli 1tta lllóg tliIlcs !,i]Lól)iin hatékoll\.
g\(')g\5/l,r(, tll;i.qátlitlt il Sl(,rYelÉ.1.|trllitle.l..

i.,,,]i l, s,, l,.u illi, ijlilt. Si,titllti L,l i,.lttti, li,il-1l

;ltlIi]li,lill.L,ill,,t \l(,(i]llllll., lli(,i l l ji]iá:iL;lli]]l, ji,
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z si,l. li i,r]lr,i Lrl á sát is o]iozll.ttj Lll.:,l ieleslc.gt:s
itnLil)iOtil,tllll Il;tSZnálattal-

l í;r l;rrttls Iiz. izLlieti lájclalrll:rli. illtstttcttt,s.

]rjr, l ' , :i| ,,]! , ]1,1\ l ., :]].,l' l, ,,:, ,

llá|Ila 1Llll(,ta,i l:,ilzé l;lrít.lz,t'l 1t,lrrl:.cg llltll.tL-
liilz i i.:. lrl1,1i Lrl t rttl k orr,,oSrttlltlloz ;rittrrtii t,ttegí

tciese rt]. llilgv valól;arr tllási].:. ir nleghtiles
tirlajárl liiaIakLr]t lletegscgriil vaIl-e szt).

Nélktile ll.] kez(ijilnk e I szeclrli serrrrniféle:.

egvél;kerlt CS.lli recí]l)tre k:rl)ható, cle a lrázi
l]atil(ál)all,,st,,t]t,g rrlógis iLll1r,lllí]tő g!,óg\,-
S Z(. rl

(GCS)

TAPANYAG
urÁNpórrÁs a
KISKERTEKBEN

Városuinkban augLlsztus 1-tó1 a la-
1<osság lla&\,obb része ar szemetszál-
iitási szolgáltatást l-retente e$l alka-l
lommal veszi igénybe, Ez a tény a i

kukákba elhelyezett szemét mennyi- ]

ségét befolyásolja.
Akiknek kiskertjük van, a szer-

ves hulladekot (fú, gaz, burgonya-
hél , szaraz falevel stb.) kiválóan
tttd.;ák hasznositani.

A kert végében fából kialakítva
lx1,5x1 méteres tárolóba ezeket az
anyagokat el lehet helyezni, és ósz-
SZel a talajba .1uttatni.

A komposztalt anyag ktualó nitrogén,
foszfor és kaltum forrás, és a talaj
szerkezetre ts 1ótékong hatasú.

]

Tisztelettel
híujuk

uőrosunk
szépkorű

lakosságát
(a 6o éven
felülieket)

IDŐSEK }ÜAPI
uŰsonuNKRA

2004.
október l-jén
(pénteken)
l7 Őrakor

a
Műuelődési Ház
nagytertnébe.

köszöntőt mond:

Varga Jenő
alpolgármester

a Szombathelyi
Senior Színpad
új műsorával

és
uzsonnával

várjuk Önöket
szeretettel.

Répcelak Város Önkor-
mányzata

Művelődési otthon és
Könyr,tár

ZÓLD S É CEK ÉS GY
rÁ no LÁsA

Az cgósz ér cs licrti nrLrnktr cltitniilcsc (iszrc

érik be - sz(l szelinti ós átvitt órtelelnben cgv-

aránt, A kertbcn tcrmett. a napi íbgyasztásnál

nagvobb nlenn)liségii zöldségíélékct ós gyiimöl-

csök egr részc tavaszig. virg1, a következó évi

liiss tc|rllósiq jtil cltarthat(l. [:hhcz azonbiiIr íl-

gvclcrllbc ke I r cllrliirlk rlóhtittr lilrltos slclllpoll-

t()l. alncl\ ck kijziil lrz cgr rk lcqlirrtttlslrbil. ltrlg_l

a tcllIóst nregfelelő érettségben szeclli.ik. r\

zóIdsú_elúlók csctóbcn cz akkor kóvetkczik be.

arttikor a terrrlós clérte a 1a.jra. fa,jtára.jellenrzó

tltóretct és suírtt, 
^ 

fozijtököt. a cr-rkkínit. az

Lrborkiit ós .r c:il]lrutijk(lt zscllgórr sz.ctliiili. arlri-

kor tltrig. ii rlll9ok rrcrn l'cjlódtek lii, ,\ 91 ilrll(ilcs-

íúlókrlól it szctiús idópontiát az hatiirtlz,za tncg.

hogv nrikor kíi án_jtrk rr tern]ést elíbgl,asztani. A

ltrlsá_eosan ptrlrl húsú gviinlölcsöt a táról vag1,

Iiir-(iI lcszctlrc ltztltlttal cl kcll íilgvasztani. r,aev

lel kclI tltrlgilzrli, l llt lr t1 iirrriilcs hcltlir,llrIrrli jc|-

tJ N,,IoLCSoK

le rrlzói. íze. zanlata már kialakLrltak. és a nlére_

tc. lédiíszíne is nregtéleló, dc hirsa nrég ke-

rlény. akkor 2-5 napos tároliist Inóg károsodás

nélkül elvisel. Tartós. több hetes. akár hónapos

tárolásra csak az úgynevezett utóérő gyümö|-

csök és zöldségek aIkalnrasak. Ilt,cn az alnta. a

kailtc. a birs. az iiszibarnck. a klriszi ós a bartlitl.

a z(ildsóglélúk [iizt]l pctiig a 1lallrika_ a paradi-

csoIn, a tojásgl,Limölcs ós a sitlcaclintllc. Az

utóéró gyünrólcsökct és zöldsógekct tartós táro-

lás céliára akkor takarítiuk be, anrikor nléretük.

la.jra, fajtára .icllenrzii szírriik nlár kialakuIt

(kivóve paraciicsotll. körtc. banrirl). dc ízi,ik és

szövcti állonlállvtrk csak a tártllás sor-iirl r,égbc-

nrorró utóérósi ltllyanrat során alakul ki

A sikercs tárolás érdekóben csirk egészséges

és sérülósrnentes tcrnlúst vigliirlk a tiiroló hc-

ly,iségbc, A li;ldb(il kitcrnre lt btrrqonr át. hag),-

rniit. ós gr()lii,rzijlJsóeckct szalllltjilsLtk tllcq li
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pichlerné kondra kataIin

Szeptemberiéj

Siirű. sötét az éjszaka.
A Hold is szendereg.

SzéI sern lebben,
Hogy álnlát ne zavarja tneg

ValahoI egy tlicsök ciripel,
Búsan firjja dalát.

Aztálr eIhalkul. ő is érzi,
hogy elnlúlt a rryár.

Denevérek röpködnek
hangtalan,

A lárrrpa fénye körtil,
siindiszIló irldu l vadászrr i,

A sűrű bokrok közül.

Alszik a város cscndesen.
Nettt zavaIja álInát sernrni

Seln.
Én rrern alszotlt, csendben

nlozdulok,
TanLriIrr a nénra csiIlagok.

2()()_'i szeptcrnber

tala.jszcrlnr,ezócióstij]. tle seI]ll])i esetrc sclll

tnossuk, A raktliri kártevőkön 1cscitány, egér.

stb.) kívtil a rorrtlást okozó károsítók.java ré-

szót ir tcrnl(ilöldről. a tcrmés lcltilctén hLrrcol-

.jLrk be tiinllciba. i\ kiiposzttrltlókllél lcggl,ak-

t,abbatl ii Irclrlr (lkirltcr ijk (kiiposzta bagoly,lcp-

ke. gvapottok bagol1,1epkc) illotvo a rtleztcletl

csi_ga kártétclc íbriltrl eIó. A hagl,rnát a hag1,-

malégy,. a sárearópát pedig a sárgarépalégy lár-

viii kiilositiák. atltcll,ek a gr,ökórllyaktltl lera-

1,ott 1lctúlibill ir Ltit-irIils stlrltll kclltek lii. i\ c,r.Li-

lnijlcsiikrról lcgttibbszór a rlorlilil okoz ptltl-

tlclt, A tcrntés lalti]eten köíkölai5, penósszcl-ti

íbltok.jeIennek tneg, arni az emberi cgészségrc

is ártalnlas a kórokozó által tcrnrelt _9ornbato-

xin trriatt_ A lappangó kártcvők és kórokozók

clIcrr a szctiós eliilL a

ter-nlóltel;,cn kcll el-

végezni a növényvé-

delrni kczelésekct,

i lletve betárolás elótt

a ternléSt alirposan át

kell vizsgálrli.

A terlllós tárollrató-

sá_Qiit az is befbIl,rir-

solia, hogy a bctakarítás elótti hetekbcIt szak-

szerűen végeztük-e el az öntözést és a táp-

anyagellátást- A zölclségíéléket a szcclést ttlc_{-

elózó kót liétbcrr rrrár- tterl szabacl (il]taiz-ni, és a

betakarítás clótt egy hónappal tnár neIlr kaphat-

nak nitrogéndús íbitrágyát. A túl sok víz és nit-

rogén í'ellazítja a szövctcket, és ez rorrtla a tárol-

hatóságot, szabacl utat eIlgcd a kijrckozóknak. A

g;,iitnölcsök hosszú iciciq akkor tarthat(lk cl. lra

a gyünrölcsíir vízelliitása az órós nlcgkczdóséi_e

niegfeleló volt, és a tala.it Ilrikroelerllckkcl-

(töleg kalciunrnral) nrcgltielóen elláttuk. A kal-

cittlnltiik a szövete k szilárdítiisábarl ós vízgaz-

clÁ lliorliisiiban \ all l]itq\ slürcl)c,

A ktiI(jnb('z(i zi)lclscg- cs gr Lirllillcsllt!Llk külön-

böző tárolási körülnrényeket kivánrrirk. tic tltitl-

clen termóny szántiira rragl,jábtll rllcclcle l a ncnt

ttrl nedves és nenl tirlságosiin száraz. l 1-12 "C-

lok körüIi hórnérsóklcti]. ós,95-9()(% rclatív pára-

tirr-talrllú hcllisót ,\,, itlclili: ir -1-(l "L] lcrrrlc 9()

%o-os páratartillrllll nlellett, de cz házilag ncIn

ntcgo lclható.

Az ir j terrrrés bctárolása elótt a tároló hclyiség

falát. pirdozatát ós polcait. valaInint a ládákat

tisztítstrk l11cg az elózó ér,i nör,énvmaraclvá-

nrokt(ll, ós alaptlsarr fertőtlenítsük ki.,'\ g}ti-

nlijlcsőkct cs a z()ldség{élékct lehctóleg külcln

hel;-,iségben tároi.juk_ IIa ez nem oldlrató nreg.

akkor renclszcrescn szellőztessünk. hcl,g1, az

érós során terrllelócl(i, rclmlást elóiclézó etilón-

giiztriI nlcgszabadLrl.junk. A szellóztctéssel a

hel"viség piiratartalrllát ós hórnérsékletót is sza-

báI1,ozhatluk. A Icvegó páratartalnrát a paclló

locsolásával is növelhetjük.

A gyökérzöldségeket (sárgarépa, petrezselyenl.

zelIer. cékIa, stb,) a tárolón bel|iI célszcrii rrecil,es

honlokba rétcgczni. A bur-

gonyát a lcgiobb f'edeles

deszkaládában tartani, hogy

a zöldülést és csírázást meg-

akadályozzuk. A káposzta-

féléket padozatla helyezve

lehct a Iegjobban cltartani, A

hagyma számára a legrneg-

f'elclóbb hely a száraz, hideg

padlás. (A hagyrna az átlagyást is károsodás nél-

kiil elviseli, csakúgy. rnint a kínai kel. a póré és a

kelbimbó. Az utóbbit sokszor az elsó enyhc fa_q1,

után szokták csak betakarítani.)

A gyümölcsfélóket (alrna, körte, birs) lehetóleg

faládábarr, vagy papírdobozbarr, egy rétegben tá-

roljuk. A gyiiniöIcsök hosszabb icleig eltarthatók,

ha egyerrként úrjsiigpapírba csomagoljLrk óket. Így

az csetlcges lcrt(izésok is lassabban ter.iecinck. a

káros hőnrérséklet-ingadozás is csökkentlrető,

A tárolókban a tcrtttést havonta legalább egy-

szer ellenőrizni kcll. Nagy segítséget nyíritanak

a tárolti hell,iséeberr clhelyezett hónrórséklct- és

páratat,Ialortl rllúriik. illetvc a termésck. ktilőnö-

se tl a |rtrlotllbtrn ttirtllt zöldségek és gytirllölcsök

k(izé hell,czett h(lnrérők. arnelyek.ielzik. ha a ra-

katon belLili rnegcnlclkoclik hómérséklet. aIllely a

ronlIás elsó.iele.

Molrllirné Pap Edina

okl, kcr-tósznlérnijk



Itépcelaki F[írmondó

A gúr-sút< KIÁLAKuL,\S.-\ És TöRlÉNETE,
I llLI,. P t, l. t,.sÜ N KÖ\

N,,I u t.,t, LjN KI] óL 3 6 .

Mai búrcsúk ősének egy vallási előírást és a
vásárokat tekintjük. A katolikus egyház ta-
nítása szerint ugyanis aki felkeres egy erre
kijelölt tenrplornot, (búcsújáróhelyet) nreg-
lratározotr rrapi búcsút nyer_ azaz attttvi nap-
pal rövidiil l]leg a szenvedésc a tisztítcitúiz-
ben. Közre.|átszott a kialakLrlzisábirn a vásár
is, alronnan az ottlron tnaradt gyelekeknek
vásárfiát vettek. Az élelrles árusok rájöttek
a bircsúrjáró törnegben rejlő pénzkereseti le-
hetőségre, szentképeket, vallásos írásokat,
tárgyakat kezdtek árusítani, anlit az ernberek
rnegvásárolhattak. A kisebb teleptiléseken a
tentplorll védőszentjének napjára tették( pl
Nicken Szent Anna). A tömeget étellel és
itallal is el kellett látni, ezérí a kocsrnárosok
és vendéglősök is kitelepültek ide. Ezt a

pénzkereseti lehetőséget hiányolta Bőhm
József kocsrláros is Répcelakon, aki össze-
Iiívta a falu legényeit és elmondta ötletét,
hogy tartsanak búcsrjrt. A legények augusz-
tus 20 előtti vasárnapot.javasolták, rnert ak-
kor nlár vége az aratásnak, és van gabona.
arniből lehet fizetni. Ez az 19 l0-es évek ele-

.jén történt. A búcsú napjára hazaváríák az
elszártnazott rokonságot is. Az ünneplés
csak déIután kezdődött a legtöbb családnál,
anrikor közösen besétáltak a vásári forgatag-
ba. Megvették az a_jándékokat, időztek a

cellövöldéknél, a körhintáknál. Ha helyszí-
nen vendéglátás is volt, megittak egy italt
vacsora ulán az itt maradt rokonok és a há-
ziak elmentek rnulatni, táncolni a bálba. A
vasárrrapot a vendégek, a hétfőt, a búcsú
nlásnapot a helybeliek ünnepének tartották.
A búcsút eg1., hét múlva megisrnételték ki-
sebb rnértékberr, amit kisbúcsírrrak neveztek.
de ez rnár, régebberr rnegszűnt.

A búcsú helyszínek az idők folyamán vál-
toztak. Tarlottak búcsút a régi kultúrnál a

platánfák alatt, a Radó major lebontása
után a rlai rnűvelődési ház helyén, a Fő ut-
cán a rnai butiksor helyén. Az utóbbi idő-
ben a sportpályán rendezik. A rntrtatványo-
sok szárna ]U-]0 között lnoZgott Állandó-
arr ielen vannak a lánckörhintások, lövöldé-
sek, bábosok, A báIokat kezdetben két he-
lyen rendezték: a Balogh-Horváth vendéglő
és a Szarka vendéglő udvarán. De volt mu-
latság a régi kultúr előrti téren is. A 70-es
évekberr az idősebbeknek cigányzene szóIt
a Rabló udvarán, a fiatalabbak a Belfegor
udvarán táncolhattak beat -zerrére. A ven-
déglátó helyek bövülésével több kocsrnáros
is rnegpróbálkozott a bállal. Voltak mulat-
ságok: a Margaréta vendéglő udvarán, a
Cukrászda udvarán, a Sporttelepen, a Hor-
vátlt kocsmában" a Rab[ó udvarán és a
Royal söröző előtt.

A régi búcsúk liarrgulata napjainkra már
lnegváltozott. Neni kell a fiataloknak a
Iánckörhintát hajtani, rnás tárgyakat lőhet-
nek és vásárolhatnak ajándékba. ReméIhe-
tő, hogy ez az ünnep még sokáig megma-
rad,

Biczó Ferenc
helytörtérrész

írásomban f'elhasználtam vas Tibor visszaemlé-
kezését ( Répcelaki Hírmondó 2000. II" szárn),

l{orváth vendéglő: a Fókusz használtrLrha bolt
és a l]iistös kocsma helyén.
Szarkir vendégló: Cukrászda, ma Sörkert
Belf'cgor: az ÁrÉSZ c,liszkont bolt udvar

-_-]

verseivel, novel láival
bemutatkozik:

pichlerné
kondra katalin

köztiinkélő nuikedvelő író. költő

szeptember 29-én
(szerdán) l8 órakor
a városi könyvtárban

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

-l
Könyvsikerlista a

városi könyvtárban

l Márai Sándor : A gyer-
fyák csonkig égnek.

2 Brezina, Thomas: A baj
nern jár egyedül.

3 Roberts, Nora: A íűz leá-
nya-

4 Roberts:
5 R"oberts:

6 Griffin:
nái. . .

7 Tvrtko:
tek.

8 Atkins: Dr. Atkins forra-
dalrnian új recepqei.

9 Tolkien ; A Gyűrűk Ura.
l0 RowIing: Harry Potter

és a Főnix rend je.

Ajég leánya
A szégyen lánya
A háború kato-

pokoli történe-

Axr,.\ KO N yvr FI í 1{ [,, I<

sZULETEs

Fülöp Lola (Cseh Georgina és Fülöp
József lánya)

Seregély Mária 1TömbdIy Gyöngyr

és Seregély József lárrya)

Salr Zsoíia (Ketl Brlgllta Anl]a és
Salt Gábor iánya)

Horváth Bálrrrt (Vinkovics LiIla és
Horváth Balázs fia)

ESKUVo

Gáspár Vlktórla és Horváth Péter

Szarka Gyóns/l Mónlka és KlsS Ny'ihály

GónCZo] Vlo]etta éS Slalay Zsolt ]óZseí

N,lolnar ]ldlkc éS Patko Érnó

sándorfi Andrea t\y'árla es vrncze Góza
Tam ás

HALALoás

Fenyvesi László
Németh Jenó

pethó Ferencné
Sajben Márton

lI
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Fószerkesztő : kecskés péter

Felelós kiadó : Bokányi Káhánnéje$zó
szerkesztóség címe :
Városi Kön}vtáí

Répcelak, Bartók B. u. 55.
tel.: 95/588_001
szeíkesztette.: Na$/ Károlyné
Készült a Művelódési otthon cANoN NP
6030 típ. íénymásolóján 1o5o példányban
sokszorosításért íelelós. s7órádi Enikó

RÉpcELAKI Str spoRTHínn,t

Eljött az ősz és megkezdődtek a bajno-
ki küzdelmek szakosztályainknál.

@ Labdarú gó-szakosztályunknál
az NB lll-as csapat játékosállo-

mánya csak kis mértékben változott. 3
játékos távozott és helyettük tehetsé-
ges fiatalokat igazoltunk illetve foglal-
koztattunk az ifjúsági csapatunkból.
Célkitűzésünk: tekintettel a jövó évi át-
szervezésre az, hogy biztosítsuk Rép-
celaknak az új NB lll-as jogot, amely
majd valódi 3. osztályt jelent. Perszá
ezen belül ismét szeretnénk az élvonal-
ban tanyázni és a sok 4. hely után do-
bogón végezni.
lfjúsági csapatunk létszámban is erősö-
dött í9y van remény a jó szereplésre.
Serdülöink szintén erős csapattal vág-
nak bele a bajnoki küzdelmekbe.

kihívása elótt

Tekeszakosztályunk
fennállásának legnagyobb
áll: helytállni a nagy bra-

szeptember 26. (vasárnap) l500
Répcelaki SE - F. Csesareg SE

október 03. (vasárnap) l4oo
Jánossomorja SE - Répcelaki SE

október l0. (vasárnap) l400
Répcelaki SE - Székesfehérvár

október l7. (vasárnap) l330
Kapuvár SE - Répcelaki SE

október 24. (vasámap) l330
Répcelaki SE - Tapolca

október 3 l.(vasárnap) 1330

Sümeg - Répcelaki SE
november 07.(vasárnap) l 330

Répcelaki SE - FC Ajka
november l4.(vasárnap) l 330

FC. Keszthely - Répcelaki SE

Tekeszakoszttily NB I. Nyuguíi csoporí
2004, őszi progrunja

szeptember 26. (vasárnap) l000
Répcelaki SE - PMTE

október 09. (szombat) l400
MTE - Répcelaki SE

vúrral kiharcolt NB l-es bajnokságban!
A játékosállományban a változál, 2 fő
távozott és 2 fő érkezett. Sajnos az NB
l-es. bajnokság csak +-es pátyan ;atsz-
ható, így sporttelepünk tekepályájá erre
nem alkalmas. Csapatunk Szombathe-
lyen a Spartacus pályájánjátssza hazai
mérkőzéseit.

#F Kézilabda-szakosztályunknál

^ 
férfi csapatunk ismét a Győr-

Moson-Sopron megyei bajnokság-ban
íog szerepelni. Reméljük az elmúlt évek
dobogós helyezéseit ezúttal is kiharcol-
juk
Női csapatunk szintén a fenti megye ll.
osztályú bajnokságára nevezett. Ezt a
bajnokságot a tél folyamán tornaterem-
ben rendezik. Az elvárás itt is a dobo-
gós helyezés.

{6 szarka sándor
SE ügyv. elnöke

október l7. (vasárnap) l000
Répcelaki SE - Attala SE

október 3 l. (vasárnap) 1000

Répcelaki SE - Kühne SE
november 06. (szombat) l lm

Sztráda 92 - Répcelaki SE
november 2 l. (vasárnap) l000

Répcelaki SE - Herendi Porcelán

szeptember 26. (vasárnap) l030
Répcelaki SE - Kapuvár

október 02. (szombat) l l00
Tét - Répcelaki SE

október l0. (vasárnap) l000
Répcelaki SE - Audió

október . 17. (vasárnap) 1030
SOFES - Répcelaki SE

október 24. (vasárnap) I000
Répcelaki SE - Pannonhalma

október 30. (szombat) l030
Bőny - Répcelaki SE

november 06. (szombat) l000
SzESE - Répcetaki SE

Labdarúgó-szakosztóly NB III. Bakony
9!!!orí 2004. őszi progrcmjc


