Mottó:
„A természet mindenkori állapota a lélek tükre.
Jelen pillanatban még éretlen természetünké.
Az épített környezet az ember mindenkori
tudásszintjét tükrözi, így például a városszélek
tájba oldódása az ott élők tudatminőségének
megfellebbezhetetlen mutatója. A városba egyre
beljebb haladva több száz, néhány esetben több
ezer év tudásszintjének információival találkozhatunk.
Kivételesen torz esetekben csak az utóbbi
emberöltőjével.“
Somlósi Lajos
geo-biológus, fotográfus művész,
családapa és szőllős gazda

SZEMÉLYES HANGVÉTELŰ MEGHÍVÓ
Répcelak építészeti arculatának és természeti értékeinek
megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges értékvédelmi munka elvégzését
meghatározó lakossági fórumra, a városi főépítész tollából.

Hely és időpont:
Művelődési Otthon és Könyvtár, 2017. év május 16. napján, 18 órai kezdettel

Ti sz te lt Ré p ce la ki a k!
Ezúton kérem Önöket, hogy tiszteljék meg részvételükkel az Önkormányzat által meghirdetett
lakossági fórumot. Kérem, hogy a Város építészeti jövőképének kialakításáról szóló
előadásomat követően véleményük felvállalásával segítsék munkánkat.
A Kormány által a tavalyi évben meghirdetett Nemzeti Építészetpolitika eszmeisége alapján
idén “újratervezésre” kerül a települések helyi értékvédelmének ügye is. Egy sor szakrendelet
módosítása révén a települések kötelező feladatává vált a védendő építészeti és természeti
értékeinek lajstromba vétele, azoknak a település Arculati kézikönyvében történő közreadása,
valamint a feltárt értékek megőrzésének rendeleti úton történő biztosítása.
A Lakossági fórum célja, hogy az általam és tervező társaim által bemutatott helyzetértékelést
követő eszmecserén, az Önök véleménye alapján közösen határozzuk meg Répcelak egységes
településképének megőrzéséhez szükséges megvédendő értékek körét, illetve a vonzó
településkép eléréséhez szükséges további lépéseket.

Mai tudásommal úgy vélem, hogy Répcelaknak elsősorban az építési tevékenység egyenletes
színvonalú folyamatosságára lenne szüksége ahhoz, hogy élhető kisváros maradjon.
Ekler Dezső (Vas megyei születésű építész) szavaival élve: nem elég a műemlékeket védeni,
hanem “mindig műemléket kell tervezni”.
A helyszíni szemlék kapcsán, nagyon sok építészeti és természeti értékre leltünk Répcelakon.
Annak ellenére , hogy több mint két évtizede dolgozom tervezőként a Városban, sok meglepetés
ért már a lakóterületek kevéssé ismert részeinek bejárásakor is. Időközben megismerve a régi
képeslapok és térképek által a település eredeti szerkezetét és arculatát, megerősödött
bennem a bizonyosság: - Répcelak - “igazi városindokú hely”.
Sorsa azonban egyáltalán nem mindennapi; építészeti szempontból Janusz-arcú. Ugyanis a
település egykori léptékét meghatározó kis kastélyok rendre elpusztultak, szakrális emlékek is
csak kis számban lelhetők fel. Helyükön és azok kertjeinek helyén ma tudatos építészet politika
eredményeként típus-lakótelepeket találunk. Emiatt kevés a műemlék. Aztán az iparosítás
révén elért, az átlagosnál jobb anyagi körülmények átépíteni engedték a régi lakóházakat is. A
folyamat szinte évtizedes pontossággal datálható az új és újabb utcák keletkezését illetően. Ez
a modernizáció persze a régi háztípusok eltűnéséhez vezetett. Több helyen csak a ház végében
álló lábaspajta utal arra, hogy milyen módos gazda ház állhatott az utcafronton egykor. A
folyamat végén, a ’90-es évek elején személyesen hallhattam még Fazakas Péter néhai megyei
főépítésztől, milyen büszke a Városközpont pótlására kidolgozott főutca tervére. Nos, ennek a
folyamatnak befejező állomása lehet a “Zöld város kialakítása” projekt megvalósítása.
Talán nem köztudott, de a városoknak is van önismerete. Ez az ott élők közös múltjából, hasonló
értékrendjéből és a mindennapi élet kihívásaira adott azonos reflexekből olvasható ki.
A május 16-ára meghirdetett lakossági fórum, Répcelak “építészeti önismereti tréningjének“ első
állomása. Ezt követően, a szeptember végéig tartó együttműködés célja Répcelak építészeti
karakterének felismerése, a védett értékek meghatározása és nem utolsó sorban a védelemmel
járó terhek közteherviselés elvű feladatainak felosztása.
Bízunk abban, hogy eleink sajnálatosan tudatos deszakralizációs tevékenysége, majd a
modernizációba vetett - valós tapasztalat nélküli - vakhite által megörökölt településszerkezeti és
építészeti helyzet nem végeredmény, hanem inkább csak amolyan kihívást jelentő alaphelyzet,
melynek belátása és helyes értékelése a Város felvirágzásához vezet majd. Az enyészett múlt helyén a
jövő harmonikus építészeti arculatának megteremtése tehát a feladat.
Igen sajátos, egyedi lehetőség előtt állunk! Hiszen bármilyen nagy is a múlt építészeti
örökségének eltörlése által érződő hiány, a városszerkezetet egykor meghatározó szakrális
erőrendszerek és a geo-politikai adottságok (ön)ismeretével bármikor újraszervezhető a Város
fizikai erőtere, azaz az építészeti és természeti környezete is. Mivel építészeti és
településrendezési szempontból meglehetősen kevés a kötöttség, más településekhez képest
nagyságrendekkel nagyobb szabadsággal lehet megtervezni Répcelak következő évtizedekre
jellemző, építészeti arculatát.
Ehhez kérem részvételét és segítségét az előttünk álló közös munkában!

Rápli Pál
Répcelak főépítésze

