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9 Rába is megmutatta, hogy ki is itt az úr,
áttörte a GYSEV vonalát Nicknél, és
elárasztott mindent, hogy a Vörösmarty
utcában találkozhasson a Répcével" ...
Nagyon sok kárt okozott ez az áNíz, de
szerencsére közvetlenül nem követel em-
beréletet. Van hósi halottja a falunak,
Csuka József, de ő a csákánydoroszlói
árvízi mentésnél veszítette életét. Répce-
lak a legsúlyosabb károkat szenvedtÖ el:
a megyében 393 ház omlott össze, ebből
124 a mi településünkön.''
(Dobrovics Ferencné: Az 1965-ös árvíz.= Répce-
lak története, Szombathely, 1997. 58-66_ p.)

Szomorú látvány volt az iszapos vízzel
borított közseg Az összeomlott, megron-
gálódott házak a szanaszét heverdhol-
mik, az elpusztult állatok látványa sem
volt szívderítő. Április 24-én hájnalban
még esett az eső, de délelőtt már kisütött
a nap, és apadni kezdtek a folyók. A tele-
pülés ekkor még veszélyeztetett helyzet-
ben volt_
25-én Iassú apadás indult meg, és a Rá-
ba tetőzése is elhagyta a megyet. ZO-an
hajnalra a víz a meder felé húiódott visz-
sza. Hogy ezt meggyorsítsák, a Rába töl-
tését is felrobbantották az árapasztó tor-
kolata felett.
A következő napok esőzései újra komoly
gondot okoztak, de ez korántsem volt ak-
kora, mint a 23.-i. Éjjel-nappat folyt a vé-
dekezési munka, a töltések megeiósítése
a gátszakadások helyreállítása, az árterü-
leteken kívüli vizek visszavezetése az ár-
terekbe. A megvadult sárga ár elvonult,
elvitte a tengerbe a Duna, Rendes med-
rébe tért vissza a víz, akár az élet, hi-
szen az mindig úrrá lesz a pusztulás fe-
|_"1t A kétségbeesést, reménytelenséget
felváltotta a bizakodás.

Sokan vizsgáztak kitűnőre ezekben a na-
pokban emberségből, önfeláldozásból,
segítőkészségből.
Emlékezzünk az önzetlen, névtelen segí-
tőkre, 40 év elteltével is köszönet érte!

Biczó Ferenc
helytöfiénéSz

RÉ PCELAKI HÍRMONDÓ

Anvíz RÉpctrLAKoN

Negyven évvel ezelőtt - kisvárosunk szá-
mos lakójának emlékezetében máig ele-
venen élő - árvíz pusztított Répcelakon.
Ujságcikkekből, visszaemlékezésekből
emlékezzünk rá, idézzük fel a katasztrófa
három napját.

,Áz első lidérces, nyomasztó nap volt.
Aprilis 22-én éllel zuhogott az esó, ke-
gyetlen hideg szél fújt errefelé, A Répce
árapasztó csatornájának hirtelen növekvő
vízszintje kiröpítette az álmot az emberek
szeméből, egész éjjel talpon volt a falu.
kosarakban, zsákokban hordták a földeta kiázott töltésekhez, de hajnalra a
szennyes ár két helyen is átszakította a
védőfalat, s 25 perc alatt másfél méteres
víz rohant végig a község alacsonyabban
fekvő utcáin. Szüntelenül üvöltött a helyi
gyár szirénája, messzire jelezte a vÓ-
szélyt a félrevert harangok kongása. Haj-
nalban katonai rohamcsónakok siettek a
padlásra, háztetőkre menekült emberek
segítségére. Délben már az összeomló
vályogházak robaját is hallani lehetett a
falu felől."
(Kőszegi Frigyes: Répcelakra visszatért a remény-
sé9.= 115o.rrb"dság 1965. május 25. kedd)

,,A riporter napokon át a helyszínt járta:
küzdelem mentés, reménytelen síráó volt
mjndenütt. Fülöp Sámuel kapaccsal pisz-
kálgatta az összedőlt ház romjait: Soha,
soha nem lesz itt már élet ... ''
(Pósfai H. János: Új íalu a Metszés partján.= Vas
Népe 1970. május 17.)

,,A hajnali órákban tovább emelkedett a
víz szintje, a házak mögötti védőtöltésen,
150 méter hosszan átfolyt a víz. .., Köz-
ben kiderült, hogy a temető és a szénsav-
gyár közötti részen is rettenetes víztömeg
gyű|t össze. Reggel 6 óráig bírta vissza-
tartani ezt az iszonyú nyomást a soproni
vasútvonal, de akkor ez az áradat való-
sággal elsöpörte, a talpfák a sínekkel le-
vegőben voltak, a töltés eltűnt alóluk.'' ..,
A víz elöntötte a két vasút által határolt
területet. Az épületek 80-13O cm magas-
ságú vízben álltak, a töltés eltűnt alóluk.
... Ennyi bajból elég is lett volna, de ez
még csak a Répce volt. Egy kis késéssel
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Ilépcelak r,áros képl,iselő-
tesfuilete 2004 októberé-
ber-r hrrdette meg ismét a
korábbarr sikeres vers,és

prőzatő pályázatot
g1,,ermek,és feinőtt kor-

osztályok számáía.

Á beadást lratárldóre 1 1

pályamunka érkezett.,
me ly I0 szeízőL Lakaít,

ósszességében 30 l.ers és 4
prózai munka keíült elbí-

tálásra.
Gyermek kategóriában pá-

li amunka rrem érkezett
be.

EREDMÉIVYEK:

Vers kategóriában

I.

Finta szilvia
II.

pichlerné kondra
Katalin

III.
kecskés péter

Ptőza kategóriában
I.

pichlerné kondta
Katalin

II.
yízvátőj Tamásné

IIL
Dömötör Imréné

A részvételért emléklapot
kaptak:

Hon átlr Anita
'fótlr Áttia Ákos

Boros Béláné
Pappné Pozsgai Friclerika

Enzsöl Gptláné

Gratulálunk!

i A tJílakat, emléIdnpoklt
i Diószcgi József kepviscló
l -ett.t.iúrzé.1" .,tá,,, D..
I N.-.,1, l.tálnrárr polgár-

mcsrer aclta it a márcltts

i l 5 -r utrnepség részckcnt -

OXKORMÁXYZATI HÍnEK

AZ ORVOSI ÜGYELETRŐL
Minden tájékoztatási lehetőséget - köz-
meghallgatás, Rópce TV, testüIeti iilések a
személyes beszélgetések - igyekszünk fel-
használni, hogy elmondjuk a he5{alui
héWégi orvosi ügyelettel kapcsolatos fejie-
ményeket. E tájékoztató keretében igyek-
sziin]< összefoglalni a tudnivalókat.
A jelenlegi helyzet:
A hep{alui orwosi ügyeletet 12 település
tartja fent. VoIt ez több is, de az évek so-
rán - Bő, Mesterháza, Tompaládony,
Nagygeresd - átment a büki ügyelethez.
Most Ölbő jelezte kiválását.
A rz településhez 7 orvos tartozik. Az ellá-
tandó lakosság szám nincsen egészen
85oo. Ez is jóval több volt néhány éve.
Az állam az ügyelet fenntartását lakosság-
szám alapján finanszírozza. Ahol több a
lakosság, több az állami támogatás. Ahol
kevesebb, ott kevesebb, A mi ügyeieti kör-
zetiink az egyik legkisebb. Az átlag 15-35
ezer lakos, de van 8o ezer embert el}átó is.
Problémáink a kevés településszám, a kis
létszámú orvosi gárda, az alacsony lakos-
ságszám miatt vannak.
Az tigyelő orvosokra a szoigálat majdnem
minden második héten rákerül. A szigorú-
an vett munkahelyi előírások miatt ez
nem is nevezhető teijesen szabályosnak.
Az orvoso]< - elismerés érte - hosszú idő
óta minden felvetés nélkül vállalták ezt a
nagy leterheltséggel járó feladatot - az
utóbbi idó'ben néhányan már nem akarják.
Az alacsony lakossági létszám miatt a
fenntartó rz önkormányzatnak az áliami
normatíván kívül jelentős összeggel, lako-
sonként több mint 75o Ft-tal kel1 hozzájá-
rulni a költségelüez. (Sok helyen ez 1oo
Ft alatti összeg.) Jó néhány önkormányzat
ezt az összeget nem akarja vállalni, azért is
szorgalmazza a Sárvárhoz való tartozást.
Bonyolítja a helyzetet, hogy zoo6. jantrár
r-től a hétközi készenlét is (16 órától reg-
gel 7-ig) csak központilag mííködhet, tehát
nem az orvos lakásán.
Répcelak város vezetésének áliáspontja:
Mi a heg/alui ügyelet fenntarlását szor-
galmaztuk, és ezt az álláspontunkat a vég-
sőkig fenntartottuk. A képr,,iselő-testület
r,állalta volna az eg),Te nagyobb anyagi
hozzájárulást is. Ennéi még többet is akar-
tunk. Répcelakra kívántrrk telepíteni az
iigyeletet. Jó ro éüg fáradozttrnk ezen, Ez
csak úgy lett volna lehetséges, ha Beled és

környékbeli települések csatlakoztak volna
a kialakítandó répcelaki ügl,elethez, tudni-
i]lik fennállt az aveszéI.:., hogl,a Sárvár-
hoz közeli települések sem jönnek Répce-
lakra. Ezek a tárgyalások nem vezettek
eredményre, Beled és a környékbeli tele-
pülések maradtak Kapur,áron. (Az ottani
ügyelethez több mint 20.ooo ember tarto-
zik.)
A kis létszám miatt a sán,ári ÁNTSZ is a
Sárvárhoz való csatlakozással ért egyet.
Valószínű, hogy a hegr{alui ügyelet meg-
szűnik. A tárgyalások folynak, nagyon sok
a nyitott kérdés.
Végső megoldós? MentőóIlomás szerue-
zetéhez kerül az ügyelet szeruezés.
Az ügyeietet a fenntartó önkormányzatok
szervezték. A tárgyalásokon szó volt arró1,
hogy legkésóbb zoo7, január r-től a men-
tőszervezet venné át a feladatot. Így biz-
tonságosabb 1enne az el]átás. Sárvárhoz
való csatlakozás azonban előbb megtör-
ténne.

GRATUIÁIUNK
Répcelak Város Képüselő-testülete javas-
latára két tartósan kiemelkedő nrunkát
végző dolgozónk kapott március r5-én
megyei díjat. 'Vas Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Közigazgatási Tagozata" ki-
tüntetést Sándorfi Miklósné, a Polgár-
mesteri Hivata] dolgozója, "Vas Megye
Onkormányzata Szolgálatáért Egészség-
ügyi Tagozata" elismerést pedig Takács
Márta védőnő vehette át,

MEGTISZTELTES nnpcnraxNax
Vas Me5ye Közgyűlése március r5-i ünne-
pélyét városunkban tartotta. Dr, Németh
Kálmán polgármester köszöntötte a több
mint kétszáz résztvevőt, majd Markó Péter
a közgyűlés elnöke mondott ünnepi kö-
szöntőt, és ő adta átakőzgyőIés kitűnteté-
seit is.

BELÜG}MINISZTERAZ
öNxnxrrs rűzor,rórc,rÁr
Március 5-én Dr. LampeÉh Mónika be}-
ügyminiszter szocialista pártügyekben járt
Répce}akon. Dr. Németh Kálmán polgár-
mester és Szabó József önkormányzati
képüselő kérésre - annak ellenére, hogy
az eredeti programban nem szerepelt - a
belügyminiszter asszony látogatást tett a
répcelaki önkéntes tűzoltó egyesületnél.
Az inütálás nem volt véletlen. Az egyesii-
let és a képviselő-testület középtár.r.l prog-
ramjában szerepel az állandó készeniéti
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tűzoltóság l<iaIakít;rs;r. A tíízoltóság óptilc-
tében Nómeth Józscf clnók ós Nórncth
Kálnrán parzrtlcsnok, valamint az eíry,csülct
sz;ittlos tagla fogadta a magas fangíl vcn-
déget. Tájékoztató hangzott el az egyesLi-
let történetéről, a szen ezeti felépítéséről,
jövőbcli elképzelésekről. Varga Jenő aipo1-
gármr.ster lrz Ólliilc.I tcrveZCtt átalakításá-
ról adott tájékoztatást. A belügyminiszter
as.szony nlcgtekintette a technikai felszc-
reiést. Nagr,, clisrner,ósseI s.zólt az. itt folyó
lrrr r rr kar,ól. cs tl ttlug;r1 ;lsi I úl bi ztosíto1 1 a az
ell<épzeléseket. ; -q,l*-,

MEGTAR,t,oT,l Ul( AZ ALtiLNÖKI
PoSZTOT
Az ér, elején tisztúlítás r.olt a Sárvár Város
és Kistérsége TeriiIctfejlesztési Társulás-
rrá]. Az elnők és az egész clnökség kicseré-
iődött, egyedül Dr. Nómeth Kálmán répce-
lakr polgármesteft r,álasztották írjbó1 alel-
nöknek. Az úrj einök Szabó Bé]a ikenári
poigármester lett.

MEGAIÁI(ULTA
sÁnvÁn - nlpcpr,ex KIsTÉRsEGI
FEJLESZTES I TANÁCS VEZETES E
Az űj szewezet elnöke itt ís az ikervári pol-
gármester, alelnökké pedig Dr. Németh
Kálmán répcelaki és Németh Jőzsef
rábapa§i polgárnrestert választották.

M EGEMLEKEZES AZ Án.ViZF(ŐL
4o ével eze],őtt 1965 áprilisában árÁz
pr_rsztított településünkön. A falu egy ré-
szét a Répce, majd a Rába folyó is elöntöt-
te, Méltóképper-r kívánunk megemlékezni
az eseményr,ől.
A tervezett programr,ól
&di§2a
Okumenikus istentisztelet az evangélikus
t9mplomban.
Aprilis zq.
konferencia a Műr,elődési otthonban az
akkori esemény,ről,
Kiállítás árvízi képekből.
Emlék:tábla avatás a régi kultílrház épüle-
ténól.

cőzBnővBL Fo L\.IK A szERvEzES
Az immár hagyományos, az elmúlt évek-
ben nagy sikert arató Répcelaki Fesztivál
június 10, 11, 12-én (péntek, szombat, va-
sárnap) lesz. Ennek keretében kenil meg-
rendezésre a Répce Expo és a Répcelaki
Kalinkó.
A program összeállítói, - Műve}ődési Ott-
hon és KönyvtáI, dolgozói, Ümmögő
Együttes tagjai, Humán Korrtakt BT (Expó
szervezője), Nyitott Tér Egyesüiet, Dr. Né-
meth Kálnián polgármester, és még sokan
nrások - .szorgalmasan clolgoznak, hogy
színvonalás legyen az eseménysorozat.
Péntek a komolyabb rriíífajok napja
(kiállítás, hangverseny). Ekkor kerii] sor a

l<iilfölclre elszárrnazott répcciakiak tallrl-
kozójlrra is.
Szombat: l{épce IJxpo nregnvitirsa, Laki
Kalinkó
Vasárnap1 Ismcrt, rrépszcű egyiittesek fcl
lépésc.

A REPCELAKI FEsZ,frVÁL VÁRJA A
Rlpcpr,ar<raK \,.E ND EGE IT, IS
Aki máshol élő rokonait, isnrerőscit r-trcg
akarja híi,rli az esemóny.sot-ozatr-a, május
zr>-ig jelezze a Mííveiődósi Otthonban,
rnegl-rí.,,ót és programfiizetet kii ldiink.

I(ÖZPoN,fI BEREMELEs
Köza]]<almazottairrk - iskola, ór,oda, böl-
csőde és idősek klubja dolgozói a rniír,elő-
désben, egészségügyberr tevékenl,kedők -
a közp onti költségl,etésben n-r e ghtitáro zo t-
tak alapján jarruár rtől z,s, szeptember r-
től pedig tor,ábbi 4,5%o-os bérenrelést kap-
nak, A köztisztr.iselők - Polgármesteri Hi-
vatal dolgozói - illetményerr-relése január
l-től 6 %.
További nettó keresetnövekedés, hogy- a
z6 %o-os adókr_rics megszűnt, helyette rB %
lett.

xöszöNnr A HóMUNKÁsoKNAI(
A janrrár közepétő1 március közepéig tarló
havazás alaposan próbára tette a lakossá-
got. (A r,áros pénztárcáját is, ugyanis a hó
e]takarítás költsége közel z millió Ft l,olt.)
Köszönet a lró eltakarítást végző vál}alko-
zók - PARTNER TRANS KFT., VJS
TRANS KIrI., - dolgozóinak, az önkor-
mányzat technikai személlzetének és az
időszaki hómunkásoknak, hogy a zord
időjárásban is helytálltak. Hálásak va-
ryunk azoknak is, akik elismeréssel nülat-
koztak munkájukról.

"ló Hín A RÁKóCzI, DERKovTfs,
BEM, BEKE IITCAIAKNAK
A fent említett utcák felújításra kenjlnek,
Az elo'bbi kettőre már a szerződés is meg-
kötöttük.

SZEM ETTELEP I{!.ITVA TARTÁS
Az új szeméttelep szerdán 10-15 óra és
szombaton B-rz óra között tart nyitva.

őssznr í;.ra_sn Épírnsr TELKEK
Az Aradi utcában még 1ehet telket vásárol-
ni, Terveink szerint ősszel már a l{unyadi
utca végén is, ott 14 házhely kenil kiaiakí-
tásra.

2oo5. Br,r xÖrrsncr,,nrBs
Közel 3 hónapos munkára került pont feb-
ruár z4-én. Répcelak Város Képviselő-
testiilete ekkor fogadta e| az ez évi költsóg-
vetést. Alapos munka, hosszír tárgyalásso-
rozat előzte meg a döntést. A testiilet, a
Pénzügyi Bizottság többszóri áttekintette a

Vers - és prózoíró
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bevételeket, kiadásokat. A közös fenntar-
1ls.u,int9zmények költsés""te..- iÚ";.k"t
C9ánig, Nick, Vámos..uúd é. U;iúji;Ü
teiepülésekkel tartunk r""", n.t .r."'alt
össze" Dr. Németh Kálmán 

"a."rr"r.-p"r-gármestere a sok szeméiy". .g}.;i;ie'r""
kílti1 négy alkalommal ke;dem;nr;;;iffi
va.talos megbeszéIést az érintett i"Ér;i;sek polgármesterivel, i.R.vrOiu"i"- üa*"il
mindenki által elfogadt-,átÓ. t omp.o.i:;-
szumos megoldás született.

Kiadások (E. Ft)

I. Intézmények
Napközi Otthonos Óvoda
Művelődési otüon és

Rölcsőde és Idősek Klubja
Móra Ferenc Átalános és
IskoIa
Körjegyzőség
PoIgárrnesteri Hivatal
Ebbői
Fogorvosi szo]gálat
Védőnői szolgálat
szakorvosi ellátások
Közülágítás

Beruházások
Ebből
Ipari Park szenn}.wíz gáz, tűzi úz
1emetői r,ízellátás
Felújítások
Ebbő1
Rákóczy, Derkoüts, Béke, Bem
fa]tozás
Művelődési Otthon és Könfiár
szerűsítés
Fellralmozásra átadott pénz
Ebből

Vers - és prőzaírő
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'

|.tnta Szilvia: ,,\z óra

].rár. siet, szalad ós rohan.
J rugr .'ppcn kósik. és Ia,irl.
i mint egy csiga,

] 
arnikor én aludni akarok,

i ha én lcnnek az idoleleltis.
biztos rnáskópp csinálnánr !

Azért furcsa,
Ha nem lenne óra,
akJ,or nlennyi veI nyu.godtabb
lenne az eletem!
Akkor nern kellene korán kelni
sem.

mert senki nem tudná.
hogy nrikor kell iskolába
menni,
és iskola sem lenne

]

]

55.815
Könrtár

28.o12
24.oo4

Művészeti
2oo.225
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Az alábbiakban közöljük Répcelak
város 2o05 éü költségveté"err"t

va91 rlregáll. és toptlrgok rIilttc.
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Itog1, tnozoglon rnár

| $,orsrbban,
i Es persze mindig akkor
I hangoskodik.

több sarokszámait

Bevételek (E.Ft)
I. A]lami hozzá_iárulás
II. Atengedett bevételek

Ebbő1:
Gépjármííadó

IIr. Működési bevételek
Ebbői

IL Támogatások, segélyezések

Ebbő1
Tanszertámogatás

Iparűzési adó 195.oooEpítményadó 
38.6zsIntézmények működési b";ai;Í.]

tV_. FeIhallnozás és tőke jellegű';"'"i1
telek

'r 4,":r pénzeszközök r"lr.;X2
Ebből:

r68.zo5
77.818

3o.1oo
z85.zz4

8z8.364

III. Fglesületek támogatása műkö-dési célra átadott pénzeszk.

] és nindi8 szonrbat lenne.
1 meg vasárnap. meg

] nyarisztinet,

| 
ésjátszanék, meg úsznék, meg

] 
bicikiiznék,

] és sokat nevetnénk.

és sose lennék fáradt,
Inert ha nent ienne éjszaka,
aklor neln kellene aiudni scm,
és csak úgy mindig lennénk,
és ajó dolgoknak soha nem

és nem kellene korán lef'eküdni"
mert senki nem tudná,
hogy mikor van korán és mikor
későn,
mert akkor mindig nappal
ienne.

Onkormányzatoktól intézmények mű-
ködtetése
ipa ri Park közműfejleszté. (ko.,.n?s.i-''
zati pénz) 

36.049Gőzmalmi út korszerűsítés rrorilJnv-]
, *r*i. é, EU-s pénz) L5.425
\,'I. Tá m ogatások, kölcsönök *t 

""", 
J--"térüIése

,Tj, is;u"apírok beváItása rr';:,lo",
\"I.II. Pénzmaradr,án1, 40.366Költségvetési bevétllek roirrdá;;;""-

tjlnsí]iku|templomtatarozás 2.5ooKöIcsönök nyújtása 2.7ooAltalános tartalék
Céltartalék 21'5OO

Kiadás összesen: 125'6'38
8z8.g6+

lenne vége.
Ha nagy leszek,
akkor majd elmegyek a
minisztérirrm ba.
és nregkereserrr az iclórnestert.
és a.lánlok ncki valarni.jobb
állást.
Úgy biztos többet is keresne.
mert nenr lraragudnának rá
annyian.
Bezárnának az óragyárak is,
meg a lámpagyarak,
meg a tenretók.
Ha én lennék az óramester

(Gyernrekversck)

GÉpJÁ ÁrínÁ
HesZNos TuDNIvArór A

RMÚ
2005. január 1-től változtak a gépjármű-
átíratási illetékek.
A forgalmi engedély átíratása 4000 Ft-- ról
6000 Ft-ra, a törzskönyv kiállításának költ-
sége 4000 Ft-ról 6000 Ft-ra változott. Ehhez
még az átírási illeték is járul Az illeték mér-
téke a motor űrtartalmának minden megkez-
dett köbcentije után 15 forint, az .1890 

köb-
centit meghaladó hengerűrtartalmú sze-
mélygépkocsi, és az 5O0 köbcentit megha-
ladó hajtómotor lökettérfogatú motorke-rék-
pár esetén minden megkezdett köbcenti

SRÓL
után 20 forint. A kizárólag elektromos mo-
torral ellátott gépjármű esetén az illeték
mértéke a hajtómotor teljesítményének min-den megkezdett 1 KW-ja utan OOO rt.Wankel hajtómotorral üzemelő gep]arm;
esetén az illeték mértéke a kamáterrogat
minden megkezdett köbcentije után 30 Ft]
Az adásvétel megszületése és a szerzóJés
kitöltése után azonnal az új tula_idono.n"r, Ol
kötelező biztositást kell kötnie a vásárolt jar1
műre, hisz az eladáskor a korábbi vevő

(folytatás az 5, oldalon)

11, ór,íoIyarn 1, szám

ll
l]



Répcelaki Hírmondó

(folytatás a 4, oldalról)

tulajdonjogának megszűnésével érvónyét
veszti a biztosítás és a rendőri intézkedés,
ellenórzés esetén az okmány hiánya sza-
bálysértési eljárást vonhat maga után. En-
nek büntethetőségi maximális értéke
100.000 Ft.
Az adásvételi szerződésnek feltét|enül há-
rom példányban kell készülnie. Ebból kettő,
egy eredeti és egy másolati a vevőt, egy
másolati az eladót illeti.
A gépkocsi átírás esetén a vevőnek be kell
mennie az okmányirodába, és magával kell
vinnie az eredeti adásvételi szerződést, a
forgalmi engedélyt, a gépjármű törzskönyv-
ét, ha van és az eredetvizsgálatot igazoló
okmányt, a kötelező felelősségbiztosítás pa-
pírjail lAz eredetvizsgá|at nem egyezik meg
a gépjármű törzskönyvével./
A tözskönyvet minden esetben át kell adni
a vevő számára. Eredetvizsgálat minden

adásvétel esetén kell Az átíratást az adás-
vételtóI számított 'l 5 napig kell elintézni.
Aki fiatal autót vesz, kérdezze meg az el-
adótól, hogy töröltette-e a banki hitelt róla
illetve, hogy volt-e banki hitel az autón,
Ugyanis a törzskönyv és a forgalmi ezt az
adatot nem tarl,almazza, és bonyodalmat
okozhat a vevőnek, ha nincs töröltetve a
kölcsön.
Nagyon fontos, hogy magának az eladónak
is bejelentési kötelezettsége van. Ki kell je-
lentenie a gépjármű tulajdonát az okmány-
irodában, a másolati adásvételi szerződés_
Sel.
Az adásvételhez annyit, hogy az csak sza-
bályos lehet, aláírással, pontos dátummal,
tanúkkal, személyi igazolványszámmal.
csak ebben az esetben lehet az aláírást
megkezdeni.

Molnár Attiláné

okmányirodai ügyintézó

A
V

P OLGÁRME STE,R
AJON MILYE,N VÁ

szeretek busszol, vonottol utozni. Több
szőzezer kilométer levezetése utón ez
mór tolón érthető. Különben is az ilyen
utozósnok honguloto von. Mindig okod is-
merős, akivel rég nem tolólkoztom, vogy ho
igen, még orro sincs idő,hogy néhóny mon-
dotot vóltsunk. Ilyenkor van. Az emberek
ís mi ntho közv etlenebbek, közlékeny ebbek
lennének.

Á minop egy hOlggyd utoztom,
Répcelokro jött leónyóhoz, vejéhez, uno-
káihoz. Borótsógos, mosolygó arccql, élénk
tekintettel kérdezte: ugye Ön o polgór-
mester. Miutón ezl tísztőztuk, nogyon sok
dicséretet koptom. Nyóron mennyi itt o vi-
rőg, milyen jók oz utok. oz iskolóbon mé9
művészeti oktotós is von, oz Ó folu;auól is
ide jórnok szakrendelésre, hollotto, hogy
mentőóllomós is épült, tovoly o szomszéd-
osszonyót is elhozto o júniusi íesztivől-
ra....,.. és még tovőbb"

Hormincöt éves vezetői, 10 éves
polgórmesteri toposztolotomból mór
azért érzem, mikor őszinte a szó, a dicsé-
ret. A hölgy őszintének tűnt.
Mondto, hogy o leónyo is jól érzi mogót itt,
o vele is nogyon elégedett o fellődéssel.
Megkérdezlern o vő nevét. Miutőn meg-

NApLoJABÓL:
RoS tr Z?
mondto, elcsodólkoztom. És elgondolkoz-
tam. Ó az a - szerencsére nem sokrépce-
loki közül az egyik,- oki Répcelokról, ote-
lepüléséről, az itt élő emberekről, a vóros-
ról csok negotívumokot szokott mondoni.
No nem o testületi üléseken, nem o fogo-
dóórőn, és nem is o közmeghollgotóson.
Móskor, és mős helyen.
Vojon miért nem mer, vojon miért nem
okar oz eredményekről is beszélni, Ame-
lyekre ezek szerint oz onyóso előtt Ő is
büszke. Hányszor mondto: Vojon milyen
vóros ez?
Aki egy kicsit sem érzi magáénak o vórost,
onnok fejlődését, valohol o sojót munkójót
sem ismeri el. Mert oz elmúlt évek, évtize-
dek eredményei nem csok o szűkebb veze-
Iés érdeme, honem o koze| 30OO répcela-
kié.

Ehhez kopcsolódik egy mósik él-
ményem. 5zombothely en két tórgyolós kö-
zött egy főtéri kővézóba térek be. Az
osztolon tolólok két-hórom kiodvónyt o
szombothelyi kulturólis, művészeti progro-
mokról. volóbon színvonolas kínólot, persze
más Répcelok, és mós Szombothely. Azért
irigykedve lopozom.

(folytotcís a ó. oldolon)

Voion melyik mű lesz
Mogyororszóg kedvenc

regénye?

Jótsszon Ön ís,

Te is velünk!
Tegye le voksót

kedvenc
mogyor és külföldi

regénye mellett
o vórosi könyvtórbon

elhelyezett
szovozólopokon,

vogy o
www.onogvkonvv.hu

weboldolon.
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Finta Szilvia: A lcckr:

,\ többi gyerekek azt mondták,
hogy mikor hazamennck,
tévét néznek.
Mikor én hazaérek"
ncm nézek tévét.
Régebben,
mikor hazaértem,
egy darabig én is néztem tévét,
de mostanában,
mikor hazaérek"
már nem nézek tévét.

Tudod, dühös lettem.
Azért lettem dühös,
mert amikoí hazaértem,
és néztem a tévét,
nem csináltam, meg a leckémet.
A nénik, meg a bácsik, meg a
gyerekek,
akik a tévében vannak,
már mind végeztek a leckéjükkel.
Mikor én tévét nézek,
a leckémet nem csiná-lom,
sót,
egyá|ta|án semmit nem csinálok,
csak nézem a tévét,
és dühös vagyok,
hogy nézem a tévét,
és nem csinálok semmit.
Szeretném jól megírni a
leckémet,
ezétt,
mikor hazaérek,
nem nézek tévét.

(Gyermekvcrsek)

(Á polgdrmester naplójőból ,.. folytotós oz 5,
oldoIról)

A szomszéd osztalnál ketten ülnek. Á ne_
müket és o korukot nem Írom le, onnyit
azért elárulok, nem huszonévesek voltok.
Fásult orccol, elfőradt tekintettel mond-
ja az egyik: Nogyon unolmos ez a vőros.
A rnósik egyetért vele, csak o ..nagyonll
helyeIt más jelzőt hosznólt.

Á mi városunk nem Szombothely,
Rápcelok nem a megyeszékhely, de a rép-
celokiok többsége úgy gondolom, nem
unotkozik. Miért is unotkozno2
Vólogothatnok o kulturális progromok, o
Nyitott Tér rendezvényei, a Művelődési
Otthon egyéb kínőlatoi közöft. Énekkorok
olokultak. Szómtolon egyesúlet működik.
Sokon sportolnok. Baráti t<írsosógok te-
kéznek, teniszeznek. sok f iatol tolólt el-
fo9loltságot az if júsőgi klubbon. Nyugdí-

10

jos Klub togjoi is jól érzik magukdt. Á

répcelaki fesztivól mór hogyomónyos ese-
mény. Még sorolhotnóm.....

Tudom, kedves olvosó, o földön jőrok. A
répcelakiak tekintélyes része - Mogyor-
orszőg lokóinok tolón többsége - nem igé-
nyelheti oz állondó kikopcsolódóst. A nopi
nehéz munka, o gyermeknevelés, a meg-
romlott egészség, o rossz anyagi helyzet,
és még sorolhotnóm. De egy-egy rendez-
vényre tolón legtöbbjük el tud jonni.
Tisztelet ozoknok, okik élnek a lehetőség-
gel, tisztelet ozoknok okik nem, vogy no-
gyon kevésszer élhetnek ezzel.

A két szombothelyit ott o kává-
zóbon ozonban még móig sem értem. Mi-
ért unolmos nekik vórosuk. Miért mond-
tók: vojon milyen város ez?

n,vn
Ö XKO RMAN Y Z ATI KÉPVIS ELŐ t<

2004 decemberi képviselö{estületi ülésen
Dr. Németh Kálmán polgármester köszön-
tötte a testület három tagját, akik 1994. de-
cember '11.-e óta képviselők Répcelakon.
Az éűorduló alkalmából kérdeztem - Lu-
kácsi Ernőnét, Dr. Dömötör Jánost és
Keszey Lajost - a tíz éves képviselói mun-
ka tapasztalatairól,

Milyen elképzelésekkel, teruekkel kezdte
képviselői megbízatását 1 994 végén?

Lukácsi Ernőné: Amikor az 1994. évi vá-
lasztásokon képviselő-jelöltként indultam,
úgy gondoltam, hogy a képviselő{estület
tagjaként többet tudok tenni a közösségért.
Nőként, szociálisan érzékeny emberként
segíteni kívántam a rászorulóknak, a kor-
szerűbb egészségügyi ellátást is célként
tűztem,magam elé.
vállalkozóként szerettem volna ennek a ré-
tegnek az érdekeit kicsit jobban érvényesí-
teni.

Dr. Dömötör János: Világmegváltó terveim
nem voltak. Mint - gondolom
valamennyiúnket, a jobbítás szándéka ve-
zérelt, hogy a rendszerváltást követő né-
hány év hazai közéletének szélsőségein,
útkeresésein és esetenkéníi zűrzavarán íe-
lülemelkedjünk. Kiszámítható, a rendelke-
zésre álló erőforrásokkal ésszerűen gazdál
kodó testületi munkát képzeltem el, amely
nem feltótlenül a konfrontációk mentén, ha-

nem sokkal inkább az értelmes kompro-
misszumok, az együttgondolkodás és a
tisztesség útján működik. Akkor, s ma is
ezeket tekintem képviselői munkám vezér-
fonalának, fokmérőjének pedig a választói
elégedettséget.

Keszey Lajos: Tíz éwel ezelőtt, képviselő-
vé való megválasztásomkor elsódleges ter-
vem az volt, hogy az önkormányzat állal
fenntartott intézmények működése zavarla-
lan legyen és fejlődjenek intézményeink. Az
utak, járdák rendbetétele, a csatornázás
beíejezése, a telefonnal történő biztosítása
mellett a munkahelyteremtés és egy uszo-
da, vagy fürdó létrehozása is szerepelt a
terveim között, valamint szórakozásí lehető-
ségként a falunap megszervezése.

Az elmúlt évtized helyi tőrténéseit átte-
kintve melyek azok, amelyekre mint ön-
kormányzati képviselő különösen büsz-
ke, illefue pozitív eredménynek tekinti
azokat?

Lukácsi Ernőné: szerencsésnek érzem
magam, hiszen az eltelt ,10 évben igazán
sok szép sikert élhettem meg képviselő-
ként, Természetesen az eredmények meg-
valósításához megfelelő anyagi háttérre
volt szükség, melyet a répcelaki gazdasági
egységek eredményes működésének is kö-
szönhetünk.

(folytatás a 7. oldalon)



I{épcelaki Hírmondó

(10 éve .,, folytaiás a 6. o|dalról)
.Számomra kiemelkedő fontosságú volt,
hogy felépült a szinte minden igényt kielé-
gítő EGÉSZSÉCHnZ, amely má már szak-
orvosi rendeléseknek is helyet ad.
l A biztonságosabb betegellátást segíti az

önkormányzat. közreműködésével meg-
epült MENTŐÁt_LotvtÁs.

. Az iíú házasok otthonaként működő 3 la-
kással, fiatal párok otthonteremtését se-
gítjük. Ugyanezt a célt szolgá|ja, az első
lakáshoz jutók támogatása, amely most
már 800 e Ft,

o szinte elsóként is említhettem volna,
hogy mennyire fontos nekem, hogy az ön-
kormányzati intézmények színvonalasan
működhessenek. Azért is támogattam
művészeti oktatás bevezetését.

r Településünk további fejlődésenek útját
képviselőtársaimmal együtt és is a város-
sá válásban láttam. Örülök annak, hogy
kis városunk a környék egyik legvirágÓ-
sabb települése. Sikerként éltem meg a
szeIektív hulladékgyűjtés bevezetését.
Részese lehettem egy igazán városhoz
méltó VÁROSHÁZA megepítesénel. Jó
látnom, hogy a hivatal berendezésében
az én elképzeléseim is megvalósultak.

. Fontosnak tartottam, és tartom továbbra
is az új munkahelyek teremtését és en-
nek egyik lehetősógének tekintem az
lPARl PARKoT!

r Végül, de nem utolsó sorban, őszinte örö-
mömre szolgál, hogy a répcelaki katolikus
templom felépítését, az evangélikus
templom felújítását komoly összeggel
tudtuk támogatni.

Dr. Dömötör János: Azt gondolom, hogy
az elmúlt tíz esztendó során Répcelak
megszépült, sok mindenben gyarapodott, 

,,

lakhatóbbá" vát. A legnagyobb eredmény-
1ek azt tartom, hogy a fejlődési folyamat
állandósult, s a település időről-időre min-
dig képes valami maradandót felmutatni,
megújulni. Külön örvendetes, hogy évről-
évre több embert sikerúlt megnyerni ennek
a munkának, s egyre többen váltak tevé-
keny részesévé a fejlődésnek,
Nem hiszem, hogy tótelesen fel kellene so-
rolnom az elért eredményeinket, ugyanis
önmagáért beszél a városi cím közelmúlt-
beli elnyerése, amely a fenti folyamat hiva-
talos elismeréseként értekelhető. Örömmel,
s büszkeséggel tölt el a gondolat, hogy má-
sokkal együtt, részese lehettem ennek a
törekvésnek.

Keszey Lajos; Azóta eltelt tíz év, és a ter-
vekből nagyrészt valóság lett. Az intézmé-
nyeink zavartalan működése mellett az ál-
talános iskola művészeti oktatással gyara-
podott, és beindult az esti gimnáziumi'kép-
zés. A könyvtár bővítésre került. A Polgár-
mesteri Hivatal új résszel bóVült. Útjaink és
járdáink 70 %-a aszíaltborítást kapoit, meg-
oldódott a telefonhiány, elkészült a szenny-
vízcsatorna és tisztítómű, kialakításra kerúlt
az ipari terület, amely közben lpari Park cí-

met kapott. Sikeres falunapok gazdagították
a község kulturális életét, amely várossá vá-
lásunk után Répcelaki FesztiváIlá nőtte ki
magát. A terveim között nem szerepelt, de
megvalósult a szilárd hulladéklerakó, elké-
szült egy új egészségház, és átadásra ke-
rült a mentőállomás, felújításra került a 86-
os út, amely a várossá vált Répcelakot mé9
városiasabbá tette.

Jelenlegi testületi munkában
lok megvalósítását, feladatok
tartja a I egfo ntosa bb n a k?

milyen cé-
elvégzését

Lukácsi Ernőné: Jónak tartottam a
SPORTCSARNOK építésével kapcsolatos
elképzelést, de reálisabb annak az esélye,
hogy TANUSZODA épüljön. Ezzel a répóe-
laki embereknek egy régi vágya teljesüihet-
ne.
. Bízom abban, hogy intézményeink to-

vábbra is stabilan és eredményesen mű-
ködhetnek.

o A városiasabb kép kialakításához elen-
gedhetetlenül szükséges egy korszerű, de
a hagyományokat is őrző városközpont
kialakitása, melynek tervei már készülnek.
Az általam felsoroltak egyénileg és a kép-
viseló{estület tagjaként is fontosak szá-
momra.

o Bízom abban, hogy elképzeléseinket a
ciklus végére valóra is válthatjuk. Termé-
szetesen mindehhez az Önök támogatá-
sát is fontosnak tartom!

Dr. Dömötör János: Nem csak a hátralévő
időszakban, fontos feladatunk, hogy megfe-
lelő színvonalon működtessük önkormány-
zati intézmónyeinket, megórizzük fizeíőké-
pességünket. Folytatnunk kell a városias
külső-és működés továbbfejlesztéséi, ezál-
tal központi szerepünk erősítését, európai
integrálódásunk íelgyorsítását. Kiemelt
programként kell kezelnünk a munkahelyte-
remtés támogatását, ezáltal az elvándoilás
csökkentését, megá|lítását.

Keszey Lajos: Az eImúlt .1 0 évben sok min-
den megvalósult, de még mindig sok a ten-
nivaló. Elsődleges megoldásként munkahe-
lyeket kell teremteni. Az lpari Parkban most
induló infrastrukturális munkák elvégzése
után vonzóbbá vál|k az lpari Park a befet<te-
tők számára és ezáltal munkahelyek jöhet-
nek létre. Megvalósulni látszik az uszoda is,
tanuszodai program keretében. Aszfalttal
kell ellátni a többi utat. Terveim között sze-
repel még az iskola körüli parkolók kialakí-
iása, az Arany János és Csánigi utca közötti
út eIkészítése, a városközpont kiépitése, a
belvíz-rendezés folytatása, valamint távlati
tervként tornacsarnok építése.

További munkájukhoz sok sikert és egész-
séget kívánokl

szekeres Tibor

Vers - és prózoíró
pólyózot 2005

Finta Szilvia: A lámpa

A lámpa egy olyan
SZerkeZet,
amit ha felkapcsolok,
világít,
Múltkor felkapcso ltam,
és nem világított.
Mi történt vele?
Aha!
Akkor a lámpa egy olyan
szerkezet.
amit ha felkapcsolok,
vagy világít, vagy nem,
Nern volt otthon apukám,
A Iámpát sokszor
felkapcsoltarn,
és netn világított...
Akkor tehát a lárnpa egy
olyan szerkezet,
amit ha felkapcsolok,
és apa otthon van,
világít,
és ha feIkapcsolorn,
és apa nincs otthon,
nem világít.
Azt akaronr,
hogy a lámpa olyan
szerkezet legyen,
amit ha felkapcsolok,
világít.
Szeretnérn, lra apa
hazaj önne !

(Gyerrrrekversek)
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W
A Költészet Nopión,

József Attilo
születésének

l00. évfordulóión

iöiiön el Vosi TlT
lrodolmi körének

SEBED A VILÁG
című

) őzseí Attilq versei ből
készült

CD bemutotójóro!

ldőpont:
2005. óprilis 13.
(szerdo)l 800 óro

Helyszín:
o vórosi könyvfór

olvosóterme

Minden érdeklődőt
szeretettel vórunk!

Mp,GALAKI]LT A RÉpctrLAKÉnr
tr, cytr,S ürp,r
Új egyesülettel bővült a répcelaki civil
szervezetek köre. Megalakult a Répce-
lakért Egyesület. Ez egy olyan szerve-
ződés, amely fórumot biztosít mind-
azok részére, akik településünkért,
Répcelakért szeretnének kicsit aktívab-
ban tevékenykedni, Sokuknak lehetnek
olyan hasznos öt]etei, javaslatai, észre-
vételei, melyeket eddig nem volt hol el-
mondani. Fogjurrk össze Répcelak arcu-
latának oly módon történő formálásá,
ban is, hogy az abszoiút civi1 emberek
is lrallathassák hangjukat, és az célba is
érjen.
Ezzel a pár gondolattal indult úrjára az
egyesület szerveződése.

2005. február 11-én alakuló közgyűlést
tartottunk, aho1 ötven fő a Belépési
Nyilatkozat aláírásával megalakította
Répcelakért Egyesü letet.

Elfogadtuk az Alapító Okiratot, mely-
ben már konkrétan megfogaimaztuk
céljainkat.
Ezek:
. Az egyesület lehetőségeit felhasz-

rrálva munkálkodik Répcelak közeli
és távoli nrúltjának feltárásán.

. Ápolja a répcelaki történelmi helye-
ket

. Közreműködik a telepűléslrez kötő-
dő évfordr-rlók szervezésében

. Erőfeszítéseket tesz Répcelak köz-
ponti szerepének növelése érdeké-
ben

. Találkozási lehetőséget biztosít azo-
nos vagy hasonló jellegű egyesüle-
tekke1

a

a

Munkálkodik Répcelak környezet-
védelméberr

}ótékony célú tevékeriységet folytat
Az év első répcelaki újszülöttjének
támogatása

Az egyesület a ferrti célokat közlraszrrú
tevékenység keretéberr rryereség és va-
gyonszerzési szárrdék nélkül közhasz-
nú egyesület formájábarr kívárrja meg-

valósítani. Természetesen ennek az Ala-
pító Okiratnak aiapszabályai és rerrdel-
kezései vannak és mindazok tagjai le-
hetnek, akik ezeket elfogadják.
Fenntartásunkhoz anyagi támogatásra
is szükség van, ennek forrása egyrészt,
lrogy a tagdíjat fizetünk, melynek össze-
ge 100 Ft/hó. Anyagi támogatásért ezen-
kívül megkeressük a répcelaki gazdál-
kodó szervezeteket, vállalkozókat. Pol-
gármester úrtó|, az önkormányzat kép-
viselő-testületétől is segítséget, támoga-
tást kértünk.

Az egyesület tisztségviselői :

Elnök: Lukácsi Ernőné
Elnökhelyettes:
Németh Imréné, Tamás Tibor
Titkár: Szabó Józsefné
Elnökségi tagok:
Dömötör Sándor, Horváth Ivánné,
Hozbor Imre, Mészáros lrnréné, Nugy
György, Németh Rr-rdolfné, Nénretlrné
Pintér Mariann, Takács Márta, Varga Je-
nő

Felügyelő Bizottság:
Felügyelő Bizottság elrröke:
vámos kálmán
Tagok: Csorba Jánosné, Enginé
Kozonits Mária, Elekesné Baranyai Er-
zsébet, Dr, Németh Kálmánné

Mindazok, akik szeretnének egyesüle-
tünkbe tagként belépni kérjük, hogy
pénztárosunknál Németh RudoIfné Ma-
rikánál a Petőfi Sándor utcai üzlethelyi-
ségben szíveskedjenek jelentkezni.

Lr_rkácsi Ernőné
elnök
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B üTyKörő

2oo4.október közepe óta nlűködik óvo-
dárrkban a BÜTYKÖLo.

Hogy nrit is takar ez a sajátos elnevezés?
Egy afféle népi - kézm[ives szakkört, arli
rninden héten csütörtökön l 5.3o - 16,3o -

igy tart a répcelaki óvoda régi épiiletében.
A neve]ési év elején hirdetttik nreg a szak-
kö11 szabadon választható déIutáni prog-
ramként. októberben 26 fővel irrdítottuk a
foglalkozásokat. Azőta 2o állandó taglrnk
van, akik lelkesen, hétről- hétre látogaqák a

szakkört:

Kék csoportból:
Horváth Adrienrr
Gytirüsi Ramóna
Németh Eszter
Takács Rorána
Bernáth Evelin
Lukács Éva
LászIő Dániel
Németh Martin
vörös valentina

Margaréta csoportból:
Balassa Regina

Süni csoportból:
Halász Barbara
Nagy Flóra
Molnár Anita
Deribó Angyalka
Gál Dóra
Florváth Fatime

Pipitér csopor-tból:
Takács Lídia
Hantó krisztián
Süle Dávid
Mihály Luca

Az óvodai vizuális nevelés kiegészítőjeként
megismerkedhetnek a gyerekek néhány né-
pi kisn-resterség leegyszer[isített változatá-
val: fonással, varrással, f-azekassággal
kalácssütéssel stb...

Készítetttink régi játékszereket : csulró ba-
bát, kukoricahegedtit, a folytatásban szefe-
pel a vesszőfonás, gyöngyfiizés, kiirtöska-
lácssütés, a szövőkereten való szövés.
A Bütykölő nem ,,rnozgalnlas,, tevékeny-
ség. ltt egy órán kereszttil tiIni és figl,eIrri
keIl. Nagy önfegyelrnet ós kitartást igényel,
rnert aki nem figyel, az nenl halad De itt is
az egyéni bárrásrnód elve Lrralkodik.
Jókedvű, vidám a csapatunk, vannak köz-
tünk állandó rrrókar-rresterek. Csevegtink,

rnókázunk és rendíthetetleniil dolgozunk,
SZinte elreppen eZ az egy óra.
A Btitykölő képességfe.j lesztő foglalkozás.

A fe_jlesztés területei
változatosak: akarati
tula_jdonságok, alaktá-
tás, formaállandóság,
alakzatok, irányok, szí-
nek, méretek észlelése,
alkotóképesség. Díszí-
tőérzék, belső térszem-
lélet, helyes eszközlo-
gás, helyes ülés, testtar-
tás stb. ..

Az elkészü]t munkadarabokat lrazaviszik a

gyerekek és az otthonukat díszítik tovább.

orülünk, rnert

szívesen iáto-
gatják a szak-
kört és várják
a következő
csutoríokot.
Annak is örü-

szítsenek só-lisztgyurrnát, fonjanak, varrja-
nak. siissenek,

A Btitykölő lényege pedig
isrnétlésben. Mer1 egy
program akkor sikeres, ha
rik az isrnétlést.

Jelszavunk:
A gyakorlás teszi a

mestert !

Dallos krisztina

ebben rejlik. Az
tevékenység egy
a résztvevők ké-

Fotók lllesné Mozsolicz
valéria, Dallos krisztina
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TÉLTtrMtr,rÉs Az ÓvoDÁeex

Bármennyire szeretik a gyermekek a telet.
a szép hóesést, a hócsatákat, hóernber épí-
tést, szánkózást, most mégis nagyon- na-
gyon várták rnár a tavaszt, a kikeletet. a

; szép napos időt, amikor sza-
; badon leItet hanctirozni az

udvaron

Épp ezéX a szokásoknál na-
gyobb várakozás előzte meg
télternető tinnepiinket, a Ki-
sze-báb égetést.
Virágvasárnap tájékán ha-
gyománya van ennek már
óvodánkban.

Mind a négy csopor1 elkészítette a telet
jelképező kisze babát szalmából, papírból.
arnit arnit felöltöztettek mindenféle ron-
gyos rLrlrába.

Délután aztán összegyiilttink az udvaron.
,, haj ki kisze kiszőce a rnásik határba,
gyere sódar gyere be a mi kis kamránkba,
Elűzzűk a betegséget, belrozzuk azegész-

tással, dequpage technikával. Ké-
szültek tojástartó kosarak, húsvéti
képeslapok.
Az ügyes kezek alól egyre-másra ke-
rültek ki a szebbnél szebb
hímestojások a gyermekek és szüle-
ik örömére.

séget,ha.j ki kiszi hajl .. harsogták a
gyerekek.
Egyéb ráolvasó rigrnusok, versek, dalok
éneklése közben elégettiik a kisze babát,
elkergettük a telet, vele egyútt a betegsé-
get.

Tavaszi rnondókákkal, dalokkal körjáté-
kokkal köszöntöttiik a kikeletet, bizakocl-
va abban, hogy megérkezik avárva-váft
taVaSZ.

Horváth csabáné

Kisze-báb égetés
Fotók: Horváth Csabáné

HÚSVÉT VÁnÓ MLrNKADÉLUTÁX

Péntek délután benépesült ú;ra óvo-
dánk, Anyukák, apukák érkeztek,
hogy gyermekeikkel együtt vegye-
nek részt €9y , d szülői közösség ál-

tal szervezett munkadél-
utánon. Ennek is hagyo-
mánya van már óvodánk-
ban.
Ez alkalommal egy másik
szép tavaszi ünnepre a
H úsvétra készülődtü nk.
Lehetőségük nyílt arraI

kat. Az óvónénik ís aktív részesei
voltak az eseménynek. Segítséqük-
kel megismerkedhetlek a ,, gicázás ,,
fortélyaival.
DÍszíthettek tojásokat batikolással,
zsírkréta technikával, fonalragasz-

},R*
,,í,:§ W,hogy 9yermekeikkel

; l:,|,::, +*;iegyütt díszítsenek külon-
böző technikákkal tojáso-

Fotók: Horváth Csabáne

Horváth csabáné



RépceIaki I-Iírmondó 11

At-A píTvÁNyl R ESZÁ H,r oró r
Közhasznúsági ielentés a 2004. évről

1. számviteli beszámoló

r\z a|rpín,ány 2003. decembcr 31-i zárő cwcrrlcge

Bct,ótclek összcscn 2004-ben:

Kiadások összcscn 2004-ben:

|.t

Níagánszcmély támogatása:

ÁPb],í-I 51| r\ iu{r-ának jóváírása:

Alapítvrinyi csr bcvétele:

ÁFÉSZ támogatása,

Szűlói támogatás:

Kamarjór,áírás:

I--t

Záró egyenleg 2004. december 31_érr: 664577 Ft

Bevételek mcgoszlása:

ltépcelak \/áros Örrkormányzatának tárnogatása:

ó0000 Ft

18000 Ft

218í]8ó Fc

130024 F't

5000 Ft

52500 Ft

1 ]0]1

Összese.: 49744lFt
Kiadások:

2003. ét,i SZJ^ 1% felhasználása/tanulói asztalok és

székek vásárlása/ 43€00 Ft

Kiértékelési díiak, számlavezetés: 1204

Ft

ös"z....,
z. 

^z 
alaoíwánv cél szerinti tevékenvséqéíe vo-

natkozó beszámoIó:

Az Egészséges Gyemekeinkért Alapí*ány céIja,

hogy ösztönözze az embereket, azok csoportjait, közös-

ségeit, a jogi és nem jogi személyeket répcelaki általános

iskolábm tanuló gyermekek testi és lelki egészségének

megórzésére, támogassa az ezzel összeíiiggó kezdemé-

nyezéseket

2.1 A költségvetési támogatás felhasználása:

ÁlapíwánJunk célszerinti tevékenységei közül a kurató-

rium 2004-ben az egészségmegőrzés témára helyezte a

hangsúlyt. Áz okratás, nevelés, képességfejlesztés célte-

rülctrc eszmci ós rnyagr támogatást arlrunk 434000 lrt,

lzaz négyszázllarmincnégyezcr íorinr értékbcn tanu]ói

asztaIokar és székeket r,ásárolrurrk. Ncm íordítottunk

anyagi támogrtást a rerscnyckcn, programokon dicsérc-

tcsetr szcrt,plir trnulók rrszirc, i91,elaprn,ányunk n

200], ór,i SZJr\ rámogarást a tanulók egészsógesebb

munkakónilménycinck iar,ítására fordította, asztalok és

székek mcgr.ásárlásár,al.

2.2 Az Egészsóges Gyermckeinkért Alapíwány
irrgó vagyonnal, ingatlannal nem rendelkezik. Központi

köItség,etési szen,tól, elkülönített állami pénzalapbóI,

rclepülési önkormánvzatok társulásától, kisebbségi tele

Pülési ónkormányzattóI, egészségbiztosítási önkormány-

zattóI és mindczek szcn.citóI nem kapott támogatást.

l\lepin ányunk Rópcelak \'áros Önkormányzrtától ka.

pott 60.000 Fr, azaz hatvanezer forint támogatást.

2,3 A kuratórium ttgjlí u alapító olrrat szerinti dí-

iazás nélkül látják el teladarukat.

3. Az Egészséges Gyermekeinkért ÁJapíwány

működéséről és a kuratórium tevékenységéről szó

ló beszámoló. Mint minden évben, íg 200.1ben is el_

készítetnik közhasznúsági beszámolóját, melyet elfoga-

dása után ismertetnink a szülókliel is. Közzétetók újsá-

gokban, a helyi TV-ben. Hirdetésekben és szül6i körle-

veIekben kérnik a lakosságot támogassák alapín ínyun-

kat adó|uk 19t_val. r\ szeptemberi szülői értekezleteken

megköszönnik i támogatást, felkértük óket, minél töb-

ben vegyenek részt hagyományos alapíwányi esninkön.

Itt a nyolcadik osztályosok műsorár.al köszóntiik meg

támogatóink kedvességét és án,eréssel gyarapítottuk

alapín ánlnnk vagyonát, Álapíwányunk céljainak meg_

valósulása érdekében sok ember közös összefog,ással

ter,ékenykedett. A jótékonysági est sikere az iskola igaz_

gatónójének és a nyolcadik osztályosokn^k, l,alamint

osztályfónökeiknek köszönhetó. Az alapín,ánnyal kap-

csolatos ügyintézést többségében Enginé Kozonits Má-

ria és \/erasztójános r,égezte.

ó02]40 I.t

49] 441 I.L

475204

435204 Ft

Egészséges
Gye rmekeinkért

Alapítvány
Répcelak,

József A. u. 32.
Adószáma:

18885259-1-18

Alapítványunk
kuntóriuma

kőszőnetét feiezi ki
támogatóinak,

mindenkinek, aki
munkáiával a

ió tékonys ági es ten való
tészvételével, anyagi

tám oga tás ával s egíte tte
céliaink

megvalÓsítását.
Veras{ő Jánot

karaíóiami elnök

kontaktus
IdegennyeIv

Oktatási
Közalapítvány

RépcelaIE
József A. u. 32.

Adószáma:
19246248-1-18

Kőszőnet
mindazoknak, akik
bármilyen módon

segítették a Kontaktus
kcizalapítvány
műkódését,

tevékenységét.
SyaPoryné S7abó Piro:ka

kuraíóium e/ltb:ke

JELENTES A 2004. pvl rBvÉxrNYsÉGRŐL
A Közalapítvány kuratóriuma az utóbbi beszámoló
eltelt időszakban is teljesítette a szükséges feladato-
kat,
-Részt vettünk nonprofit szervezeteknek tartott to-
vábbképzéseken.
- Teljesítettük az adminisztratív teendöket, a kötele-
zó adatszolgáltatásokat.
- A kuratórium döntött arról, hogy a rendelkezé-
sünkre álló keretből a nyelvi labor berendezéseit
újíttatjuk fel.
- Folyamatosan szereztünk be módszertani szak-
anyagokat az angol és a német nyelv tanításához.
_ Figyelemmel kísértük a pályázati felhívásokat, de
szervezetünk nem tudott élni ezzel a lehetőséggel.
- Tájékoztattuk a nyilvánosságot cél szerinti tevé-
kenységünkről és az anyagi helyzetről.
- Kapcsolatot tartunk megyei civilszervezetekkel.
Egyenlegünk 2003. december 3l-én 204 57l Ft
volt. 2004-ben 23 magárrszenlély ajánlott lel közeé-

lú adományt alapítványunk részére22 ezer Ft érték-
ben.

Köszönjük, hogy Répcelak Város Önkorményzata
2004-ben is támogatta közalapítványunkat. Az l %o

szja-felajánlásból 2004. októberében az APEH
Kincstára 186 923 Ft-ot utalt számlánkra. A banki,
postai kiadásokon kívüI l0 kötet tanítás_
módszertani könyv beszerzése történt ötvenezer Ft
értékben, valamint szemléltetó eszközt, nonproÍit
szervezetek számára megjelent kiadványokat vásá-
roltunk, és 90 ezer Ft-ot utaltunk a répcelaki iskola
számlájára a nyelvi labor magnóinak, fejhallgató-
inak javítási költségeire. A lelújítási kiadás többi
részét, 55 ezer Ft-ot a Tradewinds Hungária Kft.-
nek fizettük a Tandberg gyártmányú hálózat javítá-
Sáért.

Az alapítvány záróegyerrlege 2004, decenrber 3l-i
álIapot szerint 250 638 Ft.
Az alapítvány központi költségvetési tánlogatásban
nenl részesült. A kuratóriunl tag|ai díjazás nélktiI
látták el ieladatukat.
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íiigg. Egy 3 méter átmérőjű fa esetében 5-6
liter, ugyanekkora, de sűrűbb ágrendszerű fá-
nál 8-9 liter permetlevetjuttassunk ki.

A lemosó permetezést mindig szá-
raz, szélcsendes időben végezzúk, hogy csök-
kentsük a szersodródás veszélyét, és növeljük
a szer megtapadásának esélyét. A lemosó per-
metszerek mindegyike méreg, ezért a szer ke-
verése illetve kijuttatása során indokolt a vé-
dőfelszerelés hasznáIata.

Védekezés a baktériumos és gombás beteg-
ségek ellen
A tél végi lemosó pernretezés alapkészítmé-
nyei a széIes hatásspektrumú és környezetba-
rát réztartalmú szerek. A réz a növény fejlő-
désére is kedvezően hat. Erősebbé, eltenat-
lóbbá teszi a szöveteket, hatasára a metszés
során ejteft sebek is gyorsabban kalluszosod-
nak. A hagyományosnak sámító rézgáIicból
készített bordói lé mellett egyre terjednek a
kis részecskeméretű, kevesebb hatóanyag
mellett jobb borítást adő rézszulfát (Cuproxai
FW) és rézhidroxid (Champion 50 WP.
Kocide 2000. Funguran-OH 50 WP) ható-
anyagú készítmények. A Funguran-OH 50
WP a speciális tapadásfokozó adaléknak kö-
szönhetően jó esőálló tulajdonságú. A fent
említett szerek védelmet biáosítanak a bakté-
riumos betegségek (pl. almatermésűek eseté-
ben a tűzelhalás) ellen is.

A réztartalmú készítménvekkel tr;r-
ténő kezelések során tartsuk szeÁ e]ótt az
egyes faj ok rézérzékenységét. Csonthéjasok-
nál_(nreggy, cseresznye, kajszi és őszibárack)
csak nyugalmi időszakban, almatermésűeknéi
(alma, körte, birs, berkenye) sziromhullásig
használhatjuk. A héjas gyümölcsűek közül i
mogyorónál nem érdemes rezet használni,
mert legfontosabb gombabetegsége, a liszt-
harmat ellen kéntartamú szerrel védekezünk a
tenyészidőszak folyamán. A dió és a szelíd-
gesztenye esetében csak virágzás idején mel-
lőzzúk a réztartalmű készítmények Áasznála-
tát. A bogyósok közül legfeljebb a málnánál
lehet szükséges rezes lemosó permetezésre.

A lisztharmatfertőzés megelőzésére
kéntartalmú szereket vessünk be (pl.
Floristella kénpor, Nevikén, Tiosol). Ezek[el
a készítményekkel a kártevő rovarokat (pl.
atka, levéItetű, pajzstetű, körtelevélbolha) is
gyéríthetjük, A réz- és kéntartalmú szerek
kedvező tulajdonságait ötvözi a Bordóilé +
Kén nevű folyékony pernretezőszer.

A kártevő rovarok gyérítése
Kifejezetten a kártevő rovarok eIlen hatnak az
olajos készítrnények (Agrol Plusz, Vektafid

,,*-

GYÜUOLCSOSBEN
A lemosó permetezés célja, hogy a gyü-
mölcsfák törzsén, vázágain és a kéregrepe-
désekben megtelepedett baktériumos és
gombás betegségelr szaporító képleteit el-
pusztítsuk, és gyórítsük a kártevő rovarok
(pajzstetvek, levéltetvek, molyok, atkál<)
áttelelő alakjait, és ezzel megelőzzül< tava-
szi fertőzésül<et.

A lemosó permetezés előnye, hogy ha szak-
szerűen végezzúk, a tenyészidőszak folyamán
időt és pénzt takarítunk meg a permetezése-
ken, nem is beszélve arról, hogy így csök-
kenthetjük az elfogyaszlásra kerülő gyü-

mölcsben felhalmozódó szerma-
radvány mennyiségét.

A lemosó permetezés előtti te-
endők
A lemosó permetezést meg kell,
hogy előzze néhány fontos nö-
vényápolási és előkészületi mun-
ka. A fák törzséről szedjük le az
ósszel felhelyezett hernyófogó
öveket, és azonnal égessük el,
Kéregkaparóv a| v agy drótkeféveI
aIaposan dörzsöljük át a törzs és
avázágak kérgét, hogy a repedé-

sekben
nek.

megbújó károsítók a felszínre kerülje-

Ha azí az ősz és a tél folyamán nem
tettük meg, akkor most haladéktalanul távolít-
suk el a csonthéjasokról, illetve a manduláról
a gyümölcsmúmiákat, amelyek a monília első
számú fertőzési forrásai. Ezeket az összeasza-
lódott gyümOlcsöket gyűjtsük össze, és éges-
sük el, vagy mélyen forgassuk a talajba.

A metszést is a permetezés előtt vé-
gezzük el, mert a megritkított koronát hatéko-
nyabban vonja be a permetszer. A metszés
során fordítsunk küIönös gondot az elhalt, be-
teg ágrészek eltávolítására, Gyakorlott ker-
tészként se feledkezzünk meg arról az alap-
szabályról, amely szerint a 2 centiméternil
nagyobb átmérőjű sebzéseket sebkezelővel
(Fagél, Fadoktor, Fixpol) kell lezárni. Met-
szés során adott időközönként fertőtlenítsük a
metszőoIlót, mellyel megakadályozhatjuk
egyes betegségek átvitelét egyik növényről a
másikra,

Vizsgáljuk át és tisztítsuk meg a
permetező gépet, ha keII cseréljük ki az el-
használódott alkatrészeket, különös tekintet-
tel a fúvóká(k)ra.

A lenrosó permetezésnek a neve is
sugallja, hogy a műveletet nagy lérnennyi-
séggel, áztatásszerűen v égezzűk. A ki I uttatott
permetlé mennyisége a fakorona átrnérőjétől
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A, Vektafld R, Vegesol). Fontos! Az olajos és

a hagyomárryos réztartalnrú készítnrények

nem keverhetőkI Attól firggően, hogy az adott

évben a korábbi tapasztalatok alapján a bakté-

riumos és gombás eredetű betegségek vagy a

kártevők közúl pl. a pajzstetvek rragyobb kár_

tételére számíthatunk, döntsük el, hogy rezes

vagy olajos lenrosó peínleíezést szeretnénk-e.

illetve sziikséges-e végezrri! Taftsuk szem

előtt, hogy az olajtartalmú készítmények kö-

zül az Agrol Plusz használata csak fagyrnel"r-

tes napokon lesz kellőképpen hatékony!

Környezetiink és a kárlevők termé-

szetes ellenségeinek (ragadozó atkák, ragado-

zó poloskák) védelme érdekóben részesítsük

előnyben az ökológiai gazdálkodásbatl is en-

gedélyezett körrryezetbarát kószítményeket

|nlotu, Tiosol, Nevikén, Vektaíld A, Vektafid

S, Vegesol R, Vegesol eReS, valanlint min-

clen elerni réz- és kéntartalrlít szer),

,\z Érl,TÖRoM TITKA

,,Midőn a világra jöttem, lényem csupa

öröm és szeretet volt." Akkor rnég tr"rd-

tam, ki vagyok valójában, tisztában vol-

tam igazi küldetésernrnel, a világ köze-

pén éreztern magam. Akkor rnég volt bá-

torságom kimondani, arnit gondoltam, és

nyíltan kimutatni érzeltneimet. Akkor
még volt bátorságorn, hogy önmagam le-

gyek. Ez és csakis ez az igazság, a való-

ság, minden más csupán fölvett szerep,

Nem saját identitásunknak megfelelően

élünk, hanem megtanultunk bizonyos

szerepeket eljátszani. Megtanultunk úgy

viselkedni, hogy ,,sikert" érjünk el, elis-

merést arassunk és szeressenek minket,

Azért vagyunk olyanok, amilyenek va-

gyunk, mert a töBbiek ilyennek akarnak

látni, s az eredményt bliszkén z ,,

személyiségünknek" nevezik. Pedig vala-

hol a lelkiink mélyén világosan érezzűk,

hogy valami nincs rendben,rnintha saját

magunk ,,mellett" élnénk. Rossz a közér-

zetünk, elégedetlenséggel, állandó hiány-

érzettel k|iszködürnk, holott sikereket

érünk el. A lelkünk szomorú, meft olyan

szabályok, programok, szerepek és be-

lénk nevelt viselkedésrninták böftönébe

zártrrk, melyeknek önmagunkhoz a va|ő-

ságban semmi köze.

lly módon, önmagunkon teszünk erősza,

kot. s aztán csodálkozr,rnk, mié11 vagyunk

betegek és boldogtalanok, Hiszen a lel-

kürnk kiált a jogáér1, hogy saját életét él-

hesse, minthogy kürldetése éppen az,

hogy önnlaga legyen. Minden betegség

és baj csr-rpán jelzés: tTetn vagyunk öntna-

gLrnk. ltt az ideje, hogy végre rnegadjLrk

Pap Edina
okl. kertészmérnök

nragunknak a gondoskodást, figyelrnet és

szeretetet, ami nek|ink kijár. Hagyjunk

fel a régi szerepekkel, legyen bátorsá-

gunk ahhoz, hogy ,,önma-gunk" legyürnk,

s akkor isrnét egész emberré válr,rnk, és

egyben egészségessé.

A betegség tested üzenete: Neked, ér-

ted szól!

Az energia áramlásának zavara TLNE-
TEK forrnájában fog rnegnyilvánulni,

A ,,tünetek nyelve" csak a lehetséges ki-

fejezési formák egyike, Nem csupán azt

mondja el nekünk, miben vétettünk az

élet ellen, de mindig pontosan megmond-

ja azí ts, mit kell tenntink, hogy ismét te|-

jes harmóniában élhessiink.

El tudjuk fogadni, hogy a betegség NE-
rU)1\K/PnrLlNr szóI? Hajlandó va-

gyok -e a felismerések fényében változ-

tatni, amin lehet, elfogadni, amit el kell,

és következetesen járni az UJ úton? Az
ÚT egyedtil a Tiéd, TE válasáásod. TE
jársz rqta" Segítők, támogatók /szülók,

barátok, ellenségek, gyógyító eszmék/

köriilvesznek. A választás szabadsága és

felelóssége is a Tiéd,

Derűrt, harmóniát kívánok az ÚT-on min-

denkinek szeretettel.

Dr, Kovács Edith

Vers - és prózoíró
pólyózot 2O05

lrinta SziIvia: l)alackptlsta

kincscm klrrcse

Szívcm r-rirrcsc,
Legszebb ókc
Kék hajó,
l:,ll-ra]ózor-rl

\/cle mcsszc,
\1ár c!ry kcdves
Bó fol1,ó.

És ha jrinnck

Á kalózr-rk,

Iiint majd a nvilt
'fengeren,

,\ hajrimnak
l.cgszebb lrincsét,

llabolni nem
llrrgedcm.
szen-rbeszállok
Bárkr iöhet,
Ákkor is ha
C]ó[iát,
velcm az Úr
Iiin meg vele,
Értem küldte
1]l Fiál
S hc_rgyha egyszer
Nícgérkczcm,
írok neked
l,cvelet,
Remélem, hogy
C)tt a Listán,
'1'elálom a

N cvedct.

lrinta Szilvia: Pcrszc

.\pa azt morrdia: perszcJ perszc,

^íly^ ^Zt 
mondja: pcrsze ,

persze, tesó azt mor]clja:

pcísze, peísze, és másnap,

mlt azt se tudiák,
lrogy mit is morrdtak.

N{ikor aztán mcgint kótdczt:k
valamit,
akkor me$rrt azt rr.clr-rd j,lk:

pcrszc.
Pcdig ncm is így hívnak.

(G vcrmckvcrscli)
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A falu még hajnali álmát aludta. A veszede-
lemre, ami már virradat előtt elért bennün-
ket semmi sem figyelmeztetett, pedig a ha-
talmas viztömeg amely szinte tengerré nö-
vekedett e|érte a határunkat, már pöfogve
zúduIt eIöre, mindig eIobbre, Csá|ádunk is
aíLldt meg

|; csak képzeltem, és a ha,jnali harangszót tűz-
riadónak hittem, de füst nem volt a levegő-
ben érezhető. A kora tavaszi levegő furcsa
visszhangos volt, a Répce folyó felől csillo-
gott minden. Csodálkozva meredtem a nagy
csilIogásra, és nem tudtam mitől van iIyen
nagy harmat. A harang szünet nélkül csen-
gett - bongott, vészesen kongott, Bennem
pedig a szorongás egyre nőtt, Az éjszaka
percról - percre átment virradatba. Figyel-
tem az egyre erósödő locsogást, Még akkor
sem gondoltam az árviz közeledtére, csak
mikor a pirkadatban megláttam elóttünk a
tengernyi vizet, amit idáig harmatnak gon-
doltam.
Belém hasított a döbbent valóság, hisz ez
árvíz. A vasút töltést elérve nagyokat csa!
tant a síneken és rövid időn belül át is lépte
őket. Fölocsúdva az ijedtségból férjemet
keltettem, hamar öltözzön mert itt az árvíz.
Nem akarta elhinni, mert ó már száz éwel
ezelóttróI hallott az árvízről, Azlán az abla-
kon kitekintve meggyózódött az ijesztő való-
ságról. Már a GYESEV és a MAV vasútból
is csak a telefonpóznákat lehetett látni. Egy
távoli kiáltás is hallatszott, és én szinte érez-
tem, még a szívemet is körülveszi a víz. Ak-
kor már minden tengernek látszott. A vas-
úton túl átellenben két ház volt. A M. ímre
bácsié és a Pályamesteri ház. Csanádi Jó-
zsef és családja lakott benne.
A mi utcánkban is igen kevés idő alatt a víz-
elvezető árok is sebes folyású folyóvá da-
gadt. Az átellenben levő házak már csak fé-
lig voltak ki a vízből. Leginkább tömés há-
zak voltak, némely helyen megerősítve tég-
lával, de a víz hamar kimosta az aljukat és a
szemünk láttára omlottak össze, bele a kö-
rülöttünk hömpölygő vízbe.
Ropogva hata|mas porfelhő csapott fel utá-
nuk, és szinte engedelmesen feküdtek bele
avízbe. Először az lmre bácsi háza, utána a
csanádi ház omlott össze. Talán félórával
előbb jött ki a pályamester felesége és gye-
rekei. szinte semmit sem tudtam kihozni a
házból. A tetó nem ment szét teljesen, nagy
ház volt, és a felálló gerendán még napok
múlva is fönt kuporgott egy macska. A ká-
osz teljes volt, a hangosbemondó szólt, hív-
ta a község lakosságát a gát megerősítésé,
re- Azt sem tudtuk, meneküljünk-e, vagy az
állatainkat, értékeinket mentsük-e A

GYESEV vasút hídja, ami a Kossuth Lajos
utca felől volt, egy darabig ellenállt a hatal-
mas viztömegnek, de nem bírta már az ost,
romot, kimosta alóla a töltést, és nagy robaj
kíséretében átszakadt a híd_ EIszabadult a
pokol, a víz amr addig a Vasút utcával jött
szembe szabad utat kapott a Kossuth és
Zrínyi ulca fele Szintgpillanatok alatl .!erült'a'két utca viz alá. ott csak meneküiésre
volt idő, de az sem sokáig A házak könnyű
kártyaként omlottak a vízbe. Összedőlt fal-
és tetőmaradványok mutatták az egykori
otthonokat emlekként. Az ott lakó emberek
egyszerre lettek hontalanok, és nincstele-
nek. Minden odaveszett. Rettenetesen szo-
morú látvány vo|t ez a teljes pusztulás. Ez
pedig csak az első nap volt, mert másnap
megint harangszó keltett bennünket. Akkor
pedig még nagyobb folyó tört rá a falura.
A Rába a másik faluvég fetól jött, és elérve
az Ujhídi utcát éppen olyan pusztítást vég-
zett, mint elóző nap a Répce.
Sokkal nagyobb víztömeg zúdult a falu má-
sik végére, és az is mindent elsodort, ami
útjába esett, A szennyes víz tetején kisebb-
nagyobb állatok, kutya, disznó, baromfik
úsztak, Siralmas és i,jesztő látvány volt
A rettenetes csapás hatalmas megpróbál-
tatás volt a falu számára. A tavasz és a
nyár eleje is a félelem jegyében telt el. Az
időjárás is csapadékos volt, és egy kiadós
eső után gyakran megszólalt a harang,
hogy jön a víz ÁlIandóan attól féltünk, hogy
ránk tör.
Nagyon kedves idősebb szomszédasszo-
nyommal mé9 éjfélben is kimentünk meg-
nézni, emelkedett-e magas abbra a víz.
Olyankor a temetó előtt kellett elmenni, de
mi nem azoktól féltünk, akik itt vannak,
mert ellensé9ünk az alattomos víz volt.
Lassan aztán beállt az apadás. Megmoz-
dultak a segítő kezek. Katonák, diákok ér-
keztek az ország minden részéből. Teher-
autók és mindenféle gépek, mesterembe-
rek erősítették a gátakat, illetve újakat húz-
tak védelem céljából.
Megkezdték a romok eltakarítását, az úllá-
építést. Csodálatos volt látni a sok épülő
házat. Az emberek szívébe remény költö-
zött, és mire az ősz beköszöntött, a sok fe-
dél nélkül maradt családnak volt hova men-
ni, volt a tél elől bemenekülni lakásokba.
Talán még az irigység, kicsinyeskedés is
feledésbe merült, mert szükség volt min-
denkinek a segítségre. Megmutatkozott,
milyen nagy dolgot lehet véghez vinni, ha a
szorgalmas nép Összefog.

Eltelt azóta 40 év, Az a korareggeli harang
mintha halvány emIékként a fülembe
csengne, mert aki átélte, nem feledi talán
sosem, mint ahogy a falu újjáéledését sem
feleltjük el. Egyik dolgot sem lehet elfeledni
soha, soha,

,.].,., : ':"l\,jlég nem virradt meg az ég alja, iiaigszoro
-i ] ,, ] fosz|ányart véltem hallani. Az álom kiröppent' i] a szemembóI. Veszé|yt sejtve mentem az

ablakhoz es sarkig kitártam A beáramló hű-
J vös levegőből füstöt szimatoltam, illetve
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SZOBRÁSZ KIÁLLÍTÁSA
Nemcsak a könyveknek, a szobroknak, de a
szobrászoknak is megvan a maguk sorsa. A
Sá.rváron élő, ma itt kiállíró l,témeitr Mihály pá-
lyája, művei bőséges példatárat kínálnak' erre
is, arra is. ime néhány bizonyíték !
A .városon átvivő pápai országút mentén két
Nemeth Mihály szoborművet láthat a vándor.
Illetve, ez csak részben igazl A nyugati kijárat-
nál, a park szélén csak egy párkányos talápzat
árválkodik. A jelszerűséget evekig izotgáló, to-
redekes oszlopot ölelő, formás nőalakra bronz-
gyűjtő tolvajok vetettek szemet,
Szerencsére, mé9 időben sikerült a mester mű-
termébe menekíteni az itt most íátható, antik
szellemet sugárzó alkotást. A városhatáron túl,
a sitkei lejtő aljában fák, emlékjelek között ha-
sonlóan mintázott szobrot fedezhetünk föl. Az
emlékezés lángját őrző, bontott kendős asz-
szonyalak a mindenkori hősök útját vilá9ítja
ffi€9, megmozdíthatatlan nyugalommal, az
örökkévalósá9 felé.
Két szobor, két sorsképlet !

Az újabb történet friss keletű. Minap mesélte
vendé9ünk, 1956-ban mintázott-faragott
Kigyóölő domborműve át- és jelentésváltozásai
sajátos 20, századi hatóerők játékát példázza.
A remény jegyében született relief idővel egy
felszabadulási emlékmű díszévé avanzsált,
hogy azután, szerepét vesztve, lebontás után a
kélféle elnyomó rendszer rémtetteire emlékez-
tető Terror Házában, mint igaz, Őszinte, Ősi
szimbólum nyerje eI - remélhetőleg végső -
helyét.
Szerencsére, Németh Mihály szobrainak na-
gyobb.hányada keményen állja az idő megpró-
báltatásait. Sárváron jártunkban könnyen Áieg-
győződhetünk arról, hogy köztéren emelt k6-
szobrai otthonra találtak szülővárosában. A
Fürdőző, a temetőben álló Szél, a két .,folyó
szerelmes összeborulását'' jelképező Gyöngyös
és Rába, avirágző helyi néptánc kultúrárai_rta-
ló_Ungaresca, az időtlenné nemesült Téglahor-
dó részévé vált a városi élet mindennapláinak.
A nevezetesebb utcák kezdetét jelölő, névadók
arcvonásait őrző domborművekkel együtt hir-
detik, miként azt megfogalmazta volt a költő

Takács Imre: ,, Szobrokat farag itt egy ember, s
nem zavartatja magát a zűrzavarlól'',
Ma már ritkábban cseng a véső, zúdul a kala-
pács. Fogyaikozlk az eiő, R rormaépiierO." u
mintázó fáé a főszerep. A zűrzavar meg inkább
mintha növekedne, csak a szobrokat, érmeket
megálmodó, alkotó Németh Mihály hite rendít-
hetetlen a művészet, a teremtő munka értelmé-
ben.
Művészetének gyökereit, a benne nyugtalanko-
dó alkotóerőket, pályaívelését egyetlen szóval
jellemezhetjük: hűség! Amikor a lakatosból főis-
kolai hallgatóvá előlépett, majd sikereket jelző
pályakezdés és évtizednyi fővárosi élet utáá ha-
zatért, a szülőföld, a vasi külön világ vonzásá-
nak engedett: ,, Szobrokat akartam alkotni, Az-
tán rá kellett jönnöm: itt nem hagynak érvénye-
sülni", mégis maradt.
A kötelék erősebbnek bizonyult a rontó szándé-
koknál. Műtermes házat építetett, meg munká-
ba temetkezve - életművet, Kőbe, bronzba,
érem be fara gta-véste, öntötte ra.longását, több-
nyire egyetlen alakot formázva, emléket állított
a táj múltjának, történelmének, embereinek és
munkájuknak. A vasi szobrászat alapvetőjét lát-
juk benne. Előde -Rumi Rajky Istvánt nem szá-
molva!- alig, de mögötte már népes csapat sor-
jázik. A műterem csendjében művek serege ve-
szi körül -bizonyítva - nem tétlenkedett a meg-
élt évtizedek alatt. Befejezett szobrok - olykór
több változatban -anyagban !, tervek, vázlatok
s a polcokon kisplasztikák, kivitelezésére váró
ötletek szoronkodnak, nem is szólva a közterek-
re vándorolt, országszerte föllelhető monumen-
tális művekről. Néha, mint most is, ezekből vá-
logat egy- egy ritka kiállításra va|ót, közben si-
mogató tekintettel tűnődik teremtményei eljö-
vendő sorsán.
Mint minden ember, Németh Mihály hasonlóan,
álmokat, vágyakat, célokat követve élt és alko-
tott. ,,Szeretnék nagyon egyszerŰ, mindenki
számára hozzáférhető szobrokat készíteni'' -
fogalmazta meg művészi hitvallását. S cseleke-
dett e szellemben. A szépséget, erőt, hagyo-
mányt ötvöző, szobrászi gondolatok jelképpé
emelő művei, ha olykor helyhez kötő-dnek ls,
üzenetük egyetemes, bárhol érvényes.

Tisztelt Olvasóink!

Németh Mihály szobrász
kiállításának
megnyitóján

- 2005. március 14-én -
salamon Nándor

m úvé szettó ríé n é sz, n y,
képtár igazgató

megnyitó beszédéből
kózlünk részleteket

Könyvsikerlista a
városi könyvtárban

l. Brown: Da Vinci- kód
2. Brown: Angyalok és

dérnonok
3. Coelho: Tizenegy perc.
4. Brezina: Legyek jó.,.,

de hogyan?
5. Tvrtko: Angyali törté-

netek a pokoIból
6. Wass A.: A funtinelli

boszorkány.
7. Szabó Magda: Danai-

da
8. Márai:A gyertyák

csonkig égnek
9. Roberts: Az udvarház-

l 0. Chevalier: A kék szűz
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Akiknek órűltjnk

Kiss Márk Mihály

(Szarka Gyöngyi Mónika

és Kiss Mihály fia)

EsKüVÓ
Akiknek gratUlá]unk

HALALoás
Akiktől búcsúzunklE

Tóth Teréz Mária
és

Baranyai.lózsef

Agafin Zo|tán
Bakos Ernő

Németh Dénes
Rosta Jánosné
szabó Béláné
Varga Gyula
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Fószerkesztó : kecskés péter

Felelós kiadó : Bokányi Kálmánné jegrzó
Szeíkesztóség címe :

Városi Köny!.tár

Répcelak, Bartók B. u.55.
tel,: 95/588-001
szerkesztette.: Nagy Károlyné
Készült a Múvelódési otthon cANoN NP
6030 típ. fénymásolóján 1050 példányban
sokszorosításért feIel: szórádi Enikó

Vers - és prózoíló
pólyózot 2005

RÉpctrLAKI SE spoRTHínpt
A vórosi önkormónyzot óltol olopítotr
,,Répcelok Sportembere ,, díiot o 2OO4.
évben végzett kivóló sportolói-sport-
vezetői munkóio elismeréséül Kiss Zsolt oz
NB l-es fekecsopot iótékos-edzőie kopto.
NB ll|-os lobdorúgó csopotunknól o téli
ótigozolósi szezonbon csupón 1-1 fő tó-
vozott illetve érkezett.
A Vos megyei Sportigozgotósóg elisme-
rését ünnepélyes keretek között vehette
ót egyesületünk két togio: Szobó József
o kézilobdo férfi csopot edzőie, q Me_
gyei Kézílobdo Szövetség elnöke és
Szorko Sóndor ügyvezető elnök.
Egyesületünk hírei nogy lótogotottsógnok

BaJNoKI MÉ rtKőz
NB IIIqs labdarúgó csapat;

március l9. Répcelak - Sárvár
26. SVSE - Répcelak

április 02. Répcelak - Csorna
l0. Pápa - Répcelak
l 7. Répcelak - Balatonfi,ired
23. Csesztneg - Répcelak

május 0l, Répcelak - Jánossomorja
08. Székesfeh éwár - Répcelak
l5. Répcelak - Kapuvár
2l. Tapolca - Répcelak
29. Répcelak - Sümegjúnius 05. Ajka - Répcelak
l2. Répcelak - Keszthely

örvendenek két internetes portólon: nyu-
got.hu és o rongodo.hu,
Egyesületünk is bekopcsolódik o Mogyor-
orszógon iúlius 20-3'l -i9 zoiló U ] 9-es női
lobdorú9ó Európo boinoksó9 lebonyolító-
sóbo. Az egyik vólogofott oz edzéseit o
sporttelepünkön toriio, omelyet oz UEFA
küldöttsége elismerően iónok tolólt.
Vórhotóon o tovosz folyomón kibővítésre
kerül o pólyovilógítós és ezzel oz előírós
szerinti 200 Lux fényerőt biztosíioni tudiuk,
és mód nyílik több esti mérkőzés lebonyo-
lítósóro.

ES

szorko sóndor
SE ügyvezető elnök

EK SoRSo SALA
U tánp ót l ós lab rI a r ú gó cs apoto k
(U 16, LI 19) :

? Gyirmót - Répcelak
március l4. Répcelak - Celldömölk

26. Komárom - Répcelak
április 03. Répcelak - Csorna

09. Acs - Répcelak
l6. Répcelak - SVSE
23. Jánossomorja - Répcelak
30. Répcelak- Kapuvár

május l4. Répcelak - Ajka
l6. Pápa - Répcelak
21 .Sárvár-Répcelak
28. Integrál DAC - Répcelak

Finta Szilvia: A dal

Az iskolában mindeníéle dalokat tanulunk,
van ami tetszik, és van, ami nem.
Sok.népdalt éneklünk, de azok majdnem mind szomorúak.
F."!gi nem nagyon szeretem, m".t én is siomorU leszek.A múltkor azon gondolkodtam, nogy miert ily;n szomorú ez a nép?Ha a nep vidám lenne, akkor mi rűiOam Oálorat tanulnánk,és akkor biztos szeretném a népdalokat, ;;; i-,; enetretnex, megvidámodnék.Meg kell mondani ennek a népnek, n"sy r"gv"" vidám!
Elmondtam a tanítónéninek is az .iilutuÁei, J ázt felelte,
hogy az öröm rajtam is múlik,
úgyhogy úgy döntöttem,
ha felnövök, én vidám nép leszek!
Akkor majd ha szülő leszek, és gyerekeim lesznek,
vidáman jönnek haza az iskolábói,
és nagyon fogják szeretni az énekórákat,
mert ha népdalokat énekelnek, felvidulnak.
Kár, hogy nem akkor leszek gyerek!
(Gyermekversek)


