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garmesteri Hivatal bővítése. Megvalósult a
Vasút utca felújítása, elkészúlt ai Arany Já-
nos - lmaház utcai járda. Új aszfaltréieget
kapott a Gyárköz utca. Csapadék és felúí-
ni vizek elvezetésének megoldását, korsze-
rűsítését végezzük a Hunyadi és a Petőfi
utcában. Jelentős összeggel támogat_juk az
evangélikus templom külső tatarozását,
ugyanilyen mértékben segítettük a katoli-
kus templom építését ls. n Csánigi es
Arany János utcát összekötő úthoz a tórüle-
tet megvásároltuk, az engedéíyezési terv
hamarosan elkészül. keszül a városköz-
pont tanulmányterve. Elnyertük az lpari
Park címet, megvalósult a'szelektív húlIa-
dékgyűjtés. Elkészült a 86-os út répcelaki
szakaszának felújítása. S végül, nagy örö-
münkre, folyamatosan alakítunk ki új épitesi
telkeket, ami azt jelzi, hogy fiatal házasaink
szép új otthonokat építenek,

A béke és a szeretet ünnepének közeledté-
vel jusson eszünkbe olyan embertársaink
sorsa is, akik egyedül, magányosan ünne-
pe|let<, és ha tehetjük segítsünk rajtuk. Fe-
ledjük egy időre a harcos, kemény hétköz-
napokat, és törekedjünk arra, hogy a gyer-
mek, a felnövő nemzedék egymáit joO'nan
megbecsülő világban éljen. Példát eire ne-
künk kell mutatnunk emberségből, helytál-
lásból. A szürke hétköznap]ok után az
,e§yüttlét varázsát semmi sem pótolhatja.
Unnepeljünk hát ennek szellemében, és 

'ha

karácsony este felgyúlnak a csillogó fények,
ne feledjük el felíedezni szívünkben a bé-
kés végtelent.

Befejezésül álljon itt Ady Endre örökérvé-
nyű, és örök értékű két versidézete:

lgen igy, csupa nagybetűvel, hogy ezzel is
hangsúlyozzam, mennyire fontos ez a két
gyönyörű magyar szó Hisz mi is történik
körülöttünk? Rohanunk, és felgyorsított
ütemben éljük az életünket. ,,Hogy vagy?''
kérdezzük a rég látott kedves barátot, isme-
rőst. Erdekel bennünket egyáltalán? Talán
igen, de sajnos nincs időnk megvárni a vá-
laszt. Rohanunk tovább!

llyen körülmények között a mai ember szá-
mára a karácsony már mást jelent, mint elő-
deinknek. Felgyorsult életvitelű, sok értéket
elvesztett világunkban az ünnepek csak rö-
vid pihenést hoznak, hogy aztán újból beáíl-
junk a taposómalomba

Mégis, úgy gondolom, hogy az únnepi alkal-
maknak, szertartásoknak nagy a jelentősé-
ge. Különösen igaz ez az év legnagyobb
ünnepére, amelynek a legegyetemesebb,
leggazdagabb tartalma van, s az év leg-
szebb kivételes alkalma is egyben, a kará-
csony. December 25-e eredetileg a perzsák
vallási ünnepe volt, igazi tartalommal a ke-
reszténység töltötte meg, amikor Jézus
születésnapjának nyilvánította, és az üd-
vösség napjának nevezte el. A hagyomá-
nyos vallásos ünnep mellett a béke és a
szeretet ünnepe, amikor elindulunk esy ,új-
kori népvándorlásra', karácsonyía nézóbe.
Gyerekekhez, unokákhoz, szülőkhöz és a
népes rokonsághoz, hogy aztán másnap mi
várjuk őket sok-sok szeretettel, és sok íi-
nomsággal. És a karácsonyhoz tartozik ter-
mészetesen az ajándékozás is, amikor pró-
báljuk kitalálni, hogy szeretteinket mivel iep-
.1ük meg. Ez bizony nem könnyű feladat, de
talán ez teszi még bensőségesebbé az
ajándékozást, amit ugye nem is mi ,,köve-
tünk" el, hanem a Jézuska.
Bizony, életünk egyik legszebb időszaka az
volt, amikor még hittünk ebben a szép va-
rázslatban. Mert karácsony örök szépsége,
egyszerű varázsának titka, a gyermeki lé-
lekben gyökerezik.

De immár felnőttként, és az Önök képvise-
lőjeként arról is szeretnék szólni, hogy Rép-
celak karácsonyfája alá, mit tehet a' Önök
által választott képviselő-testület.
A legfontosabb, hogy intézményeink a meg-
szokott, jó színvonalon tudtak működni a
2004-es évben is, Az iskola felúlítására 20
millió forintot költöttünk, Befejezódött a Pol-

"Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
lgazi boldogság
Szállna a világra ... "

,,Adjon lsten i!úságot,
Szabadságot, boldogságot,
hgeszséget, pénzt és hitet,
szerelmet, hírt mindenkinek

Mlruoeru KEDVES RÉPCELAK|NAK KíVÁNOK
BÉKÉs, SzÉP MRÁCSoNYT És roÉszsÉcer,

HOGY SlKERES ÉS BOLDOG LEGYEN
AZ ÚJ ESZTENDÓNK!

Lukácsi Ernóné
képviselő
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GRATUIÁCIÓ: r,Ílre NENI
ror EvBs SZÜLETÉSNAPJA
Városunk legidősebb poigára Nagy
Lajosné (Lídia néni) január 4-én lesz ror
éves. Városunk lakossága nevében gratu-
lálunk, és további jó egészséget kívánunk.

DIPLOMÁCIAI SIKER
- A megalakult szervezet neve Sárvár
és Répcelak Kistérségi Fejlesztési
Tanács.
Városunkhoz tartozó statisztikai kistérség
3l települést ölel fel. Az új területfejleszté-
si törvény alapján területfejlesztési taná-
csot kellett alakítani. A szervezeti és mű-
ködési szabáIyzat tárgyalásán Dr. Németh
Kálmán javasolta, bogy az eddigi társulási
név helyett amely ,,Sárvár és Kistérsége
Teniletfejlesztési Társulás", az új szerve-
zetbe kerüljön be a második város Répce-
lak neve is, és így ,,Sárvár és Répcelak Kis-
térségi Fejlesztési Tanács" legyen az elne-
vezés. Az első ülésen mind a 3r polgár-
mester igen szavazata kellett volna, amely
végül is nem jött össze. Itt elnököt sem
tudtak választani.
A megismételt összejövetelen polgármes-
terünk újból előállt javaslatáva}, amelyet
már 3r igennel, ellenszavazat nélkül fo-
gadtak el. Elnököt is sikerült váiasztani,
aki zr támogató és ro ellenszavazattal Sza-
bó Béla Ikervár polgármestere lett.

"ló Hín
Nem emelkedik a gépjárműadó

RosSZ HÍR
Emelkednek a űz és csatornadíjak január
r-től 9,5, illeWe ro,7 százalékkal. Az alap-
díj 5,6 %-kal nő. Így a tarifák az alábbiak:

Yíz 16r Ft/m3
Szenn}wíz zg7 Ftlm3

A közölt árak az Ál'Á-t nem taftalmazzák.

KIUGRÓ SIKER A PÁLVÁZLrOKON
Az önkormányzatok számos állami páil,á-
zati lehetőséggel élhetnek. Ezeket mi min-
dig igyekeztünk kihasználni. A zoo4-es él-
azonban kiugróan sikeres volt.
Ime a nyertes projektek:

- Iskolafűtéskorszenísítés
A költségek 5o %-át nyertük. Az építés
befejeződött.

- Gőzmalmi út felújítás
A költségek 7o o/o-ál kapjuk. Befejezés
zoo5. WI.3r.

- Közvilágítás korszeűsítés Avar, Vö-
rösmarly, Csánigi, Széchenyi, Petőfi
utcák. A támogatási arány go '%. A
munkákat eivégeztetjük.

- Ovoda előtető és nyílászáró csere. Tá-
mogatási arány 5o %. A felújítás
elkészült.

- Ipari Park szennyvíz,- éstűziÁzveze-
ték, gáz ellátás. Támogatás a költsé-
gek 7o %. Befejezés zoo5 vége.

- Szelektív hulladékgytíjtés kiépítésére a
költségek 7o %-át kapjuk. Befejezési
határidő zoo5 február

- Hulladékgazdálkodási terv. A támoga-
tásíösszeg7o %.

- Sikeres volt az lpari Park címre be-
nffitott páiyázatunk is.

A KANCELLÁRIA MINISZTER IS
ITT VOLT
November rz-én hivatalosan is átadásra
került a B6-os főút korszerűsített szakasza.
A szalagot Kiss Péter miniszter vágta át. A
beruházást méltatta kovács Jenő a vas-
megyei Közútkezelő KHT igazgatója, Sza-
bó l,ajos országgyűlési képüselő. Dr. Né-
meth Kálmán polgármester elismeréssel
szólt a kormányzati segítségről, (az állam
t8o mi]liót vállalt) megköszönte a répcela-
kiak türelmét, de kiemelte, hogy a városia-
kók öröme akkor lesz teljes, ha megépül az
elkerülő írt. A fe}újított utat megáldotta

A kápvi selő -t est ül et nev éb en
minden kedves répcelakinok boldog korócsonyt,

e?edményekben gazdag boldog Új évet kívánok
Dr. Németh K<ílmón polgórmester



Répcclaki Hírmondó
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- Görbe LászIó plébános és Verasztó János

lelkész úr is.

Évronnuló
i"b.. a*rt zz-én ár.virz pusztít.ott,Répce-

r7Ű,T +reves ér,{ordulóra méltóképpen

-"g^"t"ri"t Áléke""i, Váduk a javasla-

tokat.

ENI{ITVEL GYARAPODTUNK
Í.iái*Oa'.r. a 2oo4 éves felújítá,.ok: !,-
ilÚ;*k ,\z év végén úgy gondoljuk.ér-

demes összefoglalni mit értünk el, mlvel

cvarapodott a város,
ij niáaar.u került a kibőűtett Polgármes-

teri Hivatal
z.; netu;itottuk a LINDE lakótelepen lévő

éoületet.
c ) Tetszetős térburkolatot kapott az
" ' 

Aru.,u János-lmaház utca
q.) Befóződtek az iskolában tervezett fel-
' 'újítáiok. (fűtés korszenísítés, napkol-

lók tor, öltözó'k, mosdók)
c,) Úiburkolatot kapott a Gyárköz utca,

Ó.i Óuoau új épületében előtető építés,

nűlászáró csere,

z.) Vilagitas korszenísítés (Avar, Petőfi,

Vörósmarty, Csánigi, Széchenyi u, )

8.) B6-os út korszerűsítése
q.i Suszváró feiújítása (Füstös, Műv, Ház

előtt)
ro.) Belvízrendezés (Hunyadi utca eieje)

rr.) Tornaterem térelválasztó

A Répcelakl Fesztivál ünnepélysor ozatár.a

(zooi. június ro-tr-rz) meghívjuk a kül-
i;ta.Ó t 

"rutt 
répcelakiakat is, számukra

baráti találkozót is rendezünk, Akinek ro-

konai, ismerősei között van ilyen család
vagy személy, kérjük jelezze a Polgármes-
teri Hivatalban.

KÖSZÖNET A RÉPCE TV-NEK
Dr. Németh Kálmán levelet írt Dr,

Gombay Csongor úrnak a Répce TV elnö-

kének. A polgármester azt kérte, hogy a
.I-V a karáósonyi tinnepek előtt a répceiaki

vaUail<ozOt<nak, kereskedelemmel foglal-

kozóknak biztosítson ingyenes hirdetési

lehetőséget. Kérésének indoklásában meg-

említette-, hogy a kedvezményezettek_ itt

fizetnek iparűiési adót, ha nagyobb a be-

véteiúk, tóbb az önkormányzatnak befolyó

pénz is. Az is indok, hogy a répcelakiak
iobban ismerjék meg a helyi lehetősége-

ket. A kérés meghallgatásra taláIt, Köszö-

net érte.

ú"l xÁlBL rv DíJAK

FOLYIK A SZERVEZES

1. csomag
2, csomag
3. c§omag
4. csomag
4. cs.+ HBO

395 Ft
83o Ft

1.690 Ft
2.750 Ft
5.35o Ft

A LAKÁSSZEp.ZE,SI
Htr,LYI RE,NDSZ
Répcelak Város Önkormányzata elsó-

"oib^r, 
népesedéspolitikai megfontolás-

ból, továbbá az életkezdő fiatalok lakás-
gondjainak megoldása, lakásterheinek
csökkentése érdekében anyagilag támo-
gatja a Répcelakon letelepedni szándé-
kozó, illetve répcetaki állandó lakos há-
zasok, több$lermekes fiatal családok és

más arra rászorultaknak kizárólag Rép-
celak város területén történó elsó lakás-
hoz jutását, iiletve méItányolható lakás-
igénye kielégitését.

A támogatást nyújthatja: új lakás vásár-
lásához, vary tehermentes, hasznáIt la-

kás tulajdonjogának megszerzéséhez,
családi háa építéséhez, társasház építé-

séhez, emelet- és tetótér beépítéshez,
valamint jogos lakásigény mértékét meg

nem haladó lakásbóvítéshez.

A helyi támogatás történhet 500.000,-
Ft-ig terjedó kamatmentes köicsön, és

3O0.00O,- Ft-ig terjedó vissza nem téri-
tendó támogatás formáj ában.

E RÉnŐr
rÁuo GATAs

A támogatás mértékét és formáját a rá-
szorultság, a szociális körülmények íi-

ryelembe vételével a Képviselótestület
iatározza meg a Szociális és Egészség-
ü5ri Bizottság (továbbiakban: Bizottság)
javaslatára. A jogosultsági feltételek
megállapítása önkorm ányzati hatósági
eljárás keretében történik.

A kölcsönök nyújtását, folyósítását a

törlesztés megállapítását a hitelintézetek
végzik.
A támogatásbóI eredó követelések bizto-
sítására a hitelintézettel kótött megálla-
podás alapján az önkormányzat javára

a hitelintézet a támogatott féllel jelzáIog-

szerzódést köt. Támogatást és kamat-
mentes kölcsÖnt kaphatnak a 35 éven

aluli 5lermektelen, vapr eltartott ryer-
meket neveló házaspárok, vary élettársi
kapcsolatban élók, eltartott ryermekü-
ket eryedül nevelók és eryedülállók,

a

ti

a
t.
A
l-

l-

el
m
a-
a-
az
+.

(folyt a 4. oldalon)

V,ts

%*i

Térjen behozzánk,
megéri!

Ha zoo4.
december 31-ig
nylt vállalkozói

számlát
a

Répcelak és
Vidéke Takarék-
szÖvetkezetnél,
számláját tlz éúg
pénzforgalmi
jutalék nélkiil

veZetjÜk.

Répcelak,
Petőfi S.u. 5.

Tel.: 95/588-666,
sBB-66l

Répcelak és Vidé-
ke Takarékszövet-

kezet

,.§§'

v

@
RÉPcELAK
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Giling - Ealang

Giling-galang, szó| a harang
Megszóla|t a kis templomunk
nagyharangja
Térdig érő jó nagy hóba, a kert
alatt, egymás után libasorba,
a sötétben lábadozva, így
mentünk a templomunkba.
Lámpa és a gyertyafénynél
énekeltünk, imádkoztunk,
Hittük, tudtuk, megSzületett
Jézus Krisztus, a Megváltó.

Giling-galang, szól a harang
Edesapánk, aki idős, fáradt,
megrokkant Ó a harctéren
esikós porhelt me leg énél
vigyázla a karácsonyi
vacsoránk.
Énekkönyvét lapozgatva,
énekelte karácsonyi himnuszát
krisztus urunknak áldott
Születésén . -.
így várta családját a
templomból hazajövet.

Giling-galang, szóI a harang,
Karácsony szent éjszakáján
Koldus aludt istállónkban ...
Jutott neki Szeretet, kevés tea,
meleg étel
mákoskalács a zsebébe, így
indult útjára tovább...
Csak a jó lsten tudta volt-e neki
hazája...

Giling-galang, szól a harang
Nyolcvan évnek elmúltával ma
is szól a harangunk
Ma sem halkult hívó hangja,
jöjjetek hát emberek
Meleg padok, mennyei fény,
világítás
padokban a testvéreket
melegítse egybeforrva
Hitünk által karácsonyi szeretet

Giling-galang, szól a harang
Bölcsek és az írástudók
megjósolták,
le is írták, kétezer év bizonyítja
megszületetl akkor, ma is ilt él
közöttünk
lstennek Egyszülött Fia, amíg
ember él a földön
ó lesz Jézus krisztus a Föld
örök megváltója.

Boros Béláné
nyugd íjas

(A lakásszerzési támogatás rendszeré-
ról - folyt. a 3, oldalról)

Támogatásban az elóbb felsoroltak kö-
zűI azok az igénylők részesíthetók aki-
nek, illetóleg a vele esruttköltözó csa-
1ádtagjainak:
- az e|bíra|ást megelózó 12 naptári hó-
napban elért - ery íóre jutó havi nettó
átlagjövedelme a mindenkori óregségi
nyugdíjminimum (2004-ben: 23.2OO,-
Ft) ötszöröset,
- illetve az e5ruttköltözók tulajdonában
lévó ingatlanok értéke a fenti összeg 50
szeresét nem haladja meg.

Meghatarozza a jogszabály, kinek nem
adható támogatás, i5,: aki támogatás
nélkül is képes megoldani lakásgondját,
aki lakását bérlet útján hasznosítja,
Vas/ eladását követóen a pénzt nem
újabb, a lakhatását szolgáló lakásba
fekteti, aki részesült már támogatásban,
megvásárolt, vagl építés esetén haszná-
1atbavételi engedéllyel már rendelkezó
lakásra kéri stb.

A kamatmentes kölcsön visszafizetes:-
nek ideje legfeljebb 10 év.

A tárnogatást azonnal, és es/-ós:-
szegben vissza kell í]zetni, ha a lakas:
10 éven belül újabb lakás vásárlasa
nélkül elidegeníti, építésre kért támoga_
tás esetén három éven belül nem ép::
valótlan adatokat közöl, a támogatássa_
létesített lakásba lakcímre nem jelen._-
kezik be, vagr lakcímét 1O éven belú_
megszünteti.

A rendelet részlctesen szabályozza z
kérelem elbírálásához benyú.;tano:
mellékleteket, a támogatható lakás-
igény felsó mertékét szobaszámonkén:
illetve alapterületben, mely szerint a la-
kás összalapterülete nem haladja meg
a I2O m2-t.

A kéreimeket a Polgármesteri Hivatai-
ban Soós Gyuláné vezető fótanácsos-
hoz kell benyújtani.

Dr. Kiss Julianna
aLjegtző

I{o N F,tr,RE,N CIÁN vo LTUN K
E,LAKoN

A RÉPCELAKI öNKoRMÁNyzRT net ov
óta minden ősszel megtartja a szokásos évi
szak-konferenciáját, amely a település múltjá-
ról, j elenéről, és jövójéről ad sokoldalú, bősé-
ges tájékoáatast. Korábban, -többek között-
az oktatással, s 2003-ban a mezőgazdasággal
foglalkozott, amikor is Németh Imre minisz-
ter is jelen volt és lenyűgöző előadást tartott.

Nagyon szép, igényes meghívót kaptunk az
ez évi eseményre, a 2a04. november 6-i
KONFERENCIÁRA, ahol Répcelak közleke-
désének fejlődését ismerhették meg a szép-
számú jelenIévók,

Varga Jenő alpolgármester nyitotta meg a
tanácskozást és Rácskai Jenö a CM fibosaály-
vezető helyettese beszámolt az út és vasútfej-
l esztés kormányzati el képze l ései röl. ÉrW e ezt
országos szinten. Ha jól számolom, összessé-
gében, -a megnyitóval együtt- 16 eIőadás
hangzott el. Dr. Németh Kálmán polgármester
áttekintette az elmúlt évtized répcelaki úthá-
lőzat fellesztését és a jelenlévőket meghívta
november l2.-re, a 86-os út répcelaki szaka-
szának ünnepélyes átadására, A SZOMBAT-
HELYI MAY |gazgatóságlól Mayer Ferenc
bejelentette, hogy a répcelaki polgármester úr
sokoldalú intézkedései folytán előbbre hozták
a Csorna-Szeleste MÁV vonal villamosítását.
(A viIlamosított vonal olcsóbb és környezet-
kínrélöbb.) Őri Sándor ny, állomásfőnök, ős
répcelaki lakos, a l 5 perces érdekes, magas-

E,P C

szintű elóadásában összefoglalta a RÉPCELA-
KI VASÚTNAK A TöRfÉNprÉr. Mint is-
meretes, a szentmártoni RADÓ családnak
Répcelakon is volt birtoka és kastélya. A Rép-
celakon született RADÓ rÁlvÁN l882-ben
lett Vasvármegye főispánja, aki krjárta, hogy a
betervezett Szombathely-Hegyeshalom-Po-
zsony MÁV vonalnak a nyomvonala Répcela-
kot érintse. Igy, l894-95-ben Répcelakon öt
vágánnyal felépül a vasútáIlomás. Ugyancsak
az ő nevéhez fűződik a Celldömölk-Répcelak-
Fertószentmiklós közötti Helyi Érdekű vasút
felépítése is, amelyet l898-ban adtak át a for-
galomnak. (Később a GYSEV Rt. vette meg,
de l979-ben megszüntette.) Ezideig fontos va-
súti gócpont volt Répcelak, s majd később
rnegindult a Stauffer Sajtgyár Rt. termékeinek
szál l ítása.

A kora déIutánig tartó rendezvény sajt - és
borbemutatóval zárult, A Répcelaki PANNON-
TEJ Rt. vezérigazgatója, Besenyei Ferenc mél-
tatta a sajtfogyasztás jelentőségét, valamint
szokásait, majd a kőszegi ,,borhölgyek'' bemu-
tatkoztak és a finom, répcelaki sajtokkal együtt
kínálták a Köszegen termett ízletes boraikat.

Férjemmel együtt itt Répcelakon nagyon jól
éreztük magunkat, és kellemes élményekkel
tértünk vissza,,SZŰKEBB HAZÁNrsóL,,
Budapestre. Gratulálunk a nagyszabású ese-
nrény megrendezéséhez !

Göczénó kovács Gabrie lla
egykori répcelaki tanárnő
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Sítóbor
szlovó kióbo n

Egy-egy nopos sítúrón
mór jórtok néhónyon
o répceloki iskolo di-
ókjoiközül.
ldén lehetővé vólt,
hogy egy hétig o
Visno Bocoi síporodi-
csombon tonuljók,
gyokoroljók o síelést
ozok, okiknek szülei
tudtók vóllolni o költ-
ségekei. A gyerekek

itozut többen csolód-
]togjoikkol együtí
Iutoziok. A kedvezó
]lehetőséggel össze-
lsen 25 óltolónos isko-
lós diók élt. Bízunk
obbon, hogy hogyo-
mónnyó vólik o rép-
celoki iskolóbon o téli
tóborozós, és egyre
több íonítvóny tonul
meg síelni.

A poLGÁRMtr,STtr,R NApLóJÁsór

Új rouatot indítunk. Arra kértük a polgar-
mester urat, hogg ítt az önkormángzati
döntések hatteréról, kulbszatitkairóI ír-
jon, illetue a mindennapi munkaja soró-n
uele megtörtént érdekesebb epizódokróI
szó"moljon be. (a szerk.)

Amikor a 98 éves néni segít a polgár-
mesternek

Részletesen utánanéztünk, és nem ta-
láltunk olyan adatot, amely arra utal,
ho5, valaki répcetaki megérte a 1O0
évet. Ezért is készültünk nary örömmel
és izgalommal Nary Lajosné, ( Bem u.
28.| Lidia néni iOO-ik szüietésnapjára,
amely 20O4. január elején volt.

Elóször is felvettük a családdai a kap-
csolatot, kiderult, ók is naryon készül-
nek. Szóitak a Belüryminisztérumból is.
Ezek szerint ott is nyilvántartják.
A jeles eseményt természetesen Lídia
néni lakásán, -ahol lánya, veje, unoká-
ja, dédunokáiközőtt él, nary szeretettel-
szerveztük. Meghívtuk a médiumokat is:
a Vas Népe tudósítóját, fotósát, a Vasi
Mozaik stábját, az MTY soproni stúdió-
ját, és természetesen a Répce TV-t is.

Ugt határoztunk, hory a repcelaki ön-
kormányzatot Keszey Lajos az Egészség-
úgli és szociális Bizottság elnöke és én
mint polgármester képviselem. Bokányi
Kálmánné jegtző asszony Dr. Lampert
Mónika belü$lminiszter űdvözletét és
ajándékát viszi, de a me§,ei önkor-
mányzat szociális osztályától is eljön-
nek.

Elóbb érkeztünk, hory még a helyszínen
is mindent meg tudjunk beszélni, sem-
mit se bíztunk a véletlenre. Népes ro-
konság, a felsorolt médiumok munka-
társai fogadtak. Az elószobában lekabá-
toltunk, megállapodtunk, ho$, a Lídia
néni szobájába elóször bemennek a ro-
konok, operatórök, fotósok újságírók,
majd amikor ók elheiyezkedtek, mi kö-
vetkezünk: polgármester, jegrző, képvi-
selÓ, me§lei önkormányzat megbízottja.
Mondok e5, rövid köszöntót, átadom a
virágcsokrot, Keszey képviseló űr az ön-
kormányzat ajándékát nyujtja át, 1egző
asszony pedig a belüryminiszter üdvöz-
letét olvassa fel, majd az ajándékot adja
át.

Intenek, ho5r minden rendben, operató-
rök, fotósok, újságirók felkészültek, me-
hetünk Lídia nénihez a szobájaba.
Nyakkendómet megigazítottam, virág-

csokor a kezemben, elmondandó gon-
do]ataim a fejemben. Minden rendben,
Belépek a szobába, és Kedves Olvasó]
Itt a cselekmény fonalát megszakíton:
és hadd mondjam el, hogu Lídia né_
nit, - aki igaz, lrogt már több éve Rép-
celakon a leányánál él, de Csöngéró_
kcrult ide, - igazán nem ismerlem. Ne.
hány élwel ezelőtt ery idósek napi űn-
nepélyre elhozták, akkor a legidósebb
5-6. repcelakinak -köztük Óneki is- ár-
adtam e5z csokor virágot, de ez csak
néhány pillanat vott.

Visszatérnek, tehát ott hagrtam abba.
hory ,,belépek a szobába és ..... velem
szemben úl két igen idós néni.
Homlokomon szokatlan melegség érzó-
dött, a virágot majdnem kiejtettem a
kezemból. Istenem, nem tudom melyik
a kettó közű| az ünnepelt. Azonna]
kapcsoltam. Itt van mögöttem Bokánr-i
Kálmánné jegtző asszony. Nem hiába
dolgozunk hosszú évekig egrutt. Tud-
juk e$rmás gondolatait is. Szinte észre-
vétlenül hátraforclulok, ránézek Mari-
kára, aki kétségbeesett mosollyal jelzi,
hogl ó sem tudja. (A mosoly is tud né-
ha kétségbeesett lenni.) Sebaj. Itt van
Keszey Lajos. E5rütt ryerekeskedtünk
vele, ó akkor is arró] volt híres, hogv
minden felnóttet ismert. Most is ismeri
szinte az egész várost" Ott volt azon az
idósek napi ünnepségen, ö tudni fogja.
Ránézek. Lesútött szemekkel, komor
arccal jelzl, ő sem tudja.

A leírtak persze csak fél percig tartot-
tak, de sokszor ennyi is iszony,uan sok-
sok idó. Nincs más választás. Az újság-
irók, fotósok, rokonság elótt -restelked-
ve- meg kell kérdeznem, ho§u melyikük
Lídia néni. LélegzeteL veszek, és meg
akarok szólalni, de... akkor az egllk
néni kedvesen rám mosolyog, és azt
mondja. Kedves Polgármester Úr! En
va5lok az IIka néni, a Lidia néni húga.
I(ét ér..vel késóbb születtem: Nag,simo_
nyiban elek, elhoztak erre a szép ún-
nepségre. Szerintem Ilka néni észrevet-
te zavarodottságomat, és ó azt is tudta,
hory én va5rok a polgármester.

Kedves répcelaki leányok, kedves rép-
celaki fiatal és fiatalos asszonyok| Mi
férfiak hiú emberek vagrunk, magam
is. Örulunk az Önök kedvességének,
mosolyának. De urye megbocsátják.
Nekem attól a rTaptól kezdve a 98 éves
na$rsimonyi néni mosolya az e$rik leg-
kedvesebb és legemlékezetesebb.
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68 évvel ezelött, 1936-ban a pápai tanitó-
képzöben - szívében-lelkeben száz meg
száz remennyel - kapta meg drplomáját
Király Gyuláné tanítonő, at<i iOén nou"r-
berben répcelaki otthonában vehette át
vas,dipIomáját, Nyugalmazott kolléganőnk
tanítványaI kozúl sokaknak már az uno-
kaja is kimaradt az iskolábóI.
Hosszú, sok-sok megpróbálta-
tássai teli idő volt ez a 68 év
Ezalatt Répcelakon több mint
150 osztály fejezte be a nyolca-
dtk évfolyamot.

Margit néninek 1996-ban, a
60 éves jubileum évében állí-
tották ki a gyémántdiplomát, és
ez év őszen pedig a Berzsenyi
Főiskola rektora örömmel írta
alá a vasdiplomát. A vasdiplo-
ma nevével hosszabb korszakot
átfogó munkára utal.

gyülekezet eleinte mást akart,
de végül apus nyert, meggyőzte őket.

Margit nénit dr. Németh Kálmán polgár-
mester úr Répcelak város címerét ábrá-
zoló bronzplakettel is megajándékozta.

Répcelak legidősebb tanító nénijét sze-
retettel köszöntjük a volt tanítványok,
munkatársai, a 1elenlegi répcelaki iskola,
a település lakói és minden ismerőse ne-
vében.

Szeretnénk az önmaga lránt mindig igé-
nyes, a pedagógus hivatáshoz hű. náov
tudású Margit nénit két év múlva ruOii'-
diplomája átvételekor is köszönteni. Kí-
yánjy\, hogy pedagógusléte legszebb pil-
lanatai éltessék sokáig jó egéizségbÖn,
szeretetben !

vettek fel, mert egylk szemem beteg volt,
de a református nőnevelö intézet igazga-
tónője jó embertsmerő és segitökész
volt. ,,Hogy lehetne, hogy egy kitúnő tanu-
ló kislány ne lehessen tanítól'' - mondta
álmélkodva a íelvetelre je|enlkezö Margrt.
kának és édesaplának

- Bakonytattlásiban édesapla
vilába keverecJett az ottani
evangélikus pappat, amikor
az iskolát epitették Ugye ezt
ernlíti Tatay Sándor az egyik
regényébett?

lgen. Apám addig járt a mr-
nisztériumba, amíg nem adtak
segélyt az új iskola felépítésé-
re, Apus azt akarta, hogy a ter-
mek ablakai az udvarra, és ne
a forgalmas föútra nézzenek,
mert az elvonhatla és zavar-
hatla a gyerekek íigyelmét, A

Szoporyné Szabó Piroska
igazgató

A Répceloki Hírmondó olvosóinok
megemlítjük, hogy o közel négyezer
lokosú Morcelh<ízcin, ohol oz ott élők
90 %-a mogyor onyonyelvű, egy épü-
letben két rskolo műkodrk: egy ma-
gyar és egy krsebb létszómú szlovók
rskolo. szeretnénk mlndkét rskolóvol
jó kopcsolotot fenntorfonr.

l 0. allialorrrntal tartot-
talt a 8. ér,fol1,alnosolt

Mintha szél repitette volna, ú9y röppent
torékeny termetével olyan helyákre, ahol
szükség volt munkájára.- Margit néni, kérem, meséljen étetéról,
. pályakezdéséról!
Evekig doigoztam házi nevelőnöként, he-
lyettes nevelóként, sőt még szakácsnő-
nek is elmentem a gyóni napközi otthon-
ba, ,l 941 nyarán végre kineveztek állami
tanítónak a vendvidéki Bodóhegyre.
194S-ig igazgatója is voltam az iáíez-
menynek, 1945 tavaszán mindenem ott
maradt: a bútorok, a ruhák, a kOnyvek. Á
háború befejezése után a bobai eúanoéli-
kus iskolához osztottak Oe, majO tÖSO-
ben kerültem Répcelakra, atrot ÁyugOrya-
zásomig tanítottam.- Margit néni! Gyermekként is az

voll a vágya, hogy tanító lehessen?
A tanitoság tetszett nekem. Edesapám
segített_ Az állami tanítóképzöb" n"rn

Jótól<rlrr5,.sligi cstct. A

,r 
nagy.ór,dcnrű kcr-irrgőt, 
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ijdern táncokat látha- i

,ltott, mcgható ós han-

il8ulatos dallamokat,
]i hallhatotí. A tanulók j

t és a pcdagógusok által]
llkészített tzirgyal<ból
i, árverést rcnclcztcI<. A
jj bevótcllcl az Egészsé- ,

ii 
g". Gl,ermekeinl<órt i

JiAlapítvánl,t tánrogat-l

Tartítvárrl,irirrk a rrt(isor
tl tiitl rcrtrlczctl lilgild;tson

\/n,NDÉc sztr REprÉs
SzrovAKtrigAN
2OO4 novem ber 26-raiskolónk meghí-
v<íst kopott Morcelhózáro o SzlJvók
Tonnyelvű Álopiskolo olopít<ísónok 75.
ávfordulójo olkolmóból tortott ünnep-
seqre,

A színes műsorbon Pó|lo
Szegedi Benjomin, répceloki
lósok rs f elléptek.

Tomós és
zeneisko-



ljotók, [)alltls Krisztirra

október 2o. csütorfök délelőtt ovo-
dcink udvor<in nagy a súrgés,forgós
Óvó néntk, do3ko nénik , gyerekek ké,
szűlődnek, ctpekednek, rokosgotnok.
s zor9o 5 kod no k.

Homoroson vid<ím énekszóvol , kör.ló-
tékkol kezdődtk o termésünnep. Gyer-
mekek, szülők hordt<ík össze ozt o sok
finom, zomotos gyümölcsot, omit ké-
sőbb felhosznóltunk
Krkerül oz udvorro sok gyümölcs, kü-
Icnféle eszkozök : szőlőprés, gyú-
mölcscentrifugo, krs villonytűzhely és

minden rn<ís 5ür9ölődnek az oprósó-

9ok, 9yűltik a rőzsét, tüzet rokunk,
mold oz olmókot, krumplikot fólióbo
csomogoljók. Elfelik egy óro és mdr o

sült krumpli illoto fer.,1ed a levegőben
Á mósrk ..csopot.. o szőIőpréseléssel rs-

merkedik , kóstol1<ik o présből kicsor-
duló illotos szőlőlevet. A hormodik
osztoln<íl gyümölcscentrifugo segítsé-
gével készúl o finom olmo, körtelé,
omotf o 9yümölcssolótónok volót oprít-
j<ík o gyerekek. A lehullott gyönyörű,
színes őszi levelekből levélkoszorúk,
nyoklóncok, korkötők készülnek.
A gyermekek e9y mósrk csoport.1o ízle-
tes olmós sütemény készítésével fog-
lolo1oskodik.

\/. ()\,()i) iI],\N

Ákik mindezekben nem leInék örőmü-
ket , vodgesztenyét dobdlhotnok oz .,

óriás ,, szcí;cíbo, vogy tokldmpcíst forog-
hotnok. Az elkészúlt iokfrlkót o nogy
bokrok o|.1óbo vttték és vllőgító meleg,
sór ga f ény ét csodó l t<ík.

Vidóms<ígbon. 3ó hongulotbon homor el-
telt a délelőtt

Horv<íth Csabőné

- Mivel 9zenl Mórton kotono rs volt,
gyokron lovon óbrózol1ók. Innen ered
o mondós : ha fehér lovon 1ön, enyhe
lesz o tél, ho pedrg bornón (ozoz nem
esrk hó ) okkor kemény rdő vórhotó

lVliirtrlrr rrirlri lrrtl

[.iba rrrtlrltl 1lr r.i"qli-gii
l:lrlrcg) tirrk rllr r lliigqli

l.i[rrrsk.rrrrr ü,ivctck

MÁRT,ON NAPHOZ Do
SZOI(r\SOK
- november Il-én, Mórton nopjón
szoktók oz oddrgro meghizlolt ludokot
levőgni, megsütni,
- Á Mórton nopi lúd csontjo időjósl<ís-

ro is szol9ól. Ho mellcsont.lón ,hótge-
rncén több o vörös szín, enyhe tél,
ho pedrg fehére\b, sokot esik mo;d o

hó.

- Mórton nopjón ho o lúd 1égen óll, ok-
kor korócsonykor vízben botorkól, oz-
az oz ldőlárós megenyhúl, f ogy ás l-
^^^úÁ !.-l,,^++ ._|,:t-L ^-: :-l ,^-:l.

pűző



]atla!. i:,:m : í i

'I]\\T MÁRToNNAK üxNEp
, ,, IpÁsl \,.IS ZIiK Éx

EN,

]]]:latet tntnár ha5,ornányosan, ró_
:.,,,- :] ..-_]: ..':.j,:ii: .{ !rrnpir-

2oo4. november 1.1 -én

i ; harmadik alkalommal
i ; unnepelük közösen a

1 családokkat, barátokkal
; tsmerősökkel Márton-I napját óvodánkban.

Köszönöm;

- -:-- , - -=:]-]s =:-3-:::-:S:=-=---=
=:: 3^ *:S: ]

- ,:.' ,S3]a /:: .,Se:]
n ]1,a:n i jb3|
vámoscsaIád

Kelemen Gyuláné
vámoscsalád
Lukács péter
Mester Balázs
Zalaegerszeq
Molnár Róbeá

Töreki Ernő Répcevis
Renovál-zebra festékház

Tom - ll Kft Gvőr
EC. Kft, Toroáy
Hétforrás kft
Szombathely
Eu-Gast Kft.

]

1

]

/

l
l

Szombathely
Ferrosüt Rt Sárvár
Ambrózia Pékseg

Kapuvár
Kvantor' 97 Kft Sopron
Baniker Bt. Rábakecöi

támogatását,
és

BaranyaiTibor
csonka Balázs

Gömböcz Róbert
Horváth Anita

Horváth krisztina
Horváth péter
László Atva

pernecker Janos
. Varga Péter
AFESZ Répcelak

valamint a
Móra Ferenc Ált és MLlv
ls_kola Fúvószenekara, a
Művelódési otthon és

Könyvtár és a
Rendórórs Répcelak

segítségét.

külön köszönöm a
répcelaki Napközi
otthonos Óvoda

dolgozóinak töretlen
lelkesedését és

fáradhatatlan m unkálát

l

]

]
]

a.s anyagokat,
::rrr-réscket. A
:, erekekkel fes-
:.ttük a lampio-
::,kat, készültek
_ i odánk díszíté-
.ei, folyt a szerve-

',-_l*_i::..; -:i_=t
előtti térre, aho] a

na5rszámú nézőse-
reg előtt óvodása-
ink és felnőtt segí-
tőik eljátszottak né-
hány jelenetet Szt.

i,§ Márton életébő],

_i ráhangolás éppolyan fontos, mint
:naga az ünnep, ezért a Szt. Márton
.]letéről szóló történetek, e naphoz kap-
:solódó hiedelmek, szokások -"gi.-
rlertetése, libás énekek, mondókák, já-
:ékok mindennapjaink részei uottut .

Közben szorgalmasan gyakorolt a ,, ró-
mai légió,, is.
Márton nap délelőtg'én vendégváró
díszbe öltözött óvodánk épülete, udva-
ra.

.4, csoporlok együtt játszották az udva-
ron a libás játékokat, majd a csúcspont:

a konyhás nénik kihozták a süIt libát l
Mindenkinek jutott beIőle kóstoló.
Délután hárorn órakor már az udvaron
gyiilekeztek óvodások, sziilők, nagyszü-
lők, testvérek, iskolások, rnegiriuott
vendégek.

i:._, :15.rlU OOu össze-,§Á;-
kötő szövegével,

Ez után a menet a légionáriusok veze-
tésével indult tovább, s közben eg;ne
többen csatlakoztak hozzánk.

Lobogó tábortűz, mécsesek
iskoIások fúvószenekarának
szöntötte óvodánk udvarára

fénye és az
zenéje kö-
üsszatérő

nepeS menetet,
Forró italokkai, finom falatokkai kínál-
tunk mindenkit, Szt. Márton önzetlen-
ségére utalva ezzel is.
,, Jő már az este , békesség lesz a föl-
dön .,. ,, énekelte az ővőnők kórusa a
hamvadó tábortűz körüI, mindannü-
unk szívbéli óhaját kifejezve.
Reméljük, gyerekek, felnőttek mind-
annyian jól érezték magukat^

Viszontlátásra jövőre 
!

Mészárosné szabó Erzsébet Fülöp lldiko
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l'l'),;/. ll',jr r-tl,|,l,.,,:

lt.j,,rk,,it_

K.\ ]t i (.SONYllr\ l\POL,{S \

\,licl(ltt r á!ott i'crlr,ijt r,ásiirolLrnk. Ic.'q}.en az ILrc.

dLr,qlász l]orlllanl)-. l,ag;, ezi)stfcIrlii. r.izsgáljtrk
rncg a liissessógct, Az cgószségcs. jol tápliilt ós
t ízzcl rllcelclclócn cllzitott linl,iiiil Ljclc lonlbtl-
zatú. lijrll. lltjtlira.jr:llcnrz(i színii ós iIlatir, I-cr.,c-

lei ncnt siirgulnak. rttgalnlasak, bchajlítva ncnl
pllttannal cl. Váslirlris cI[itt a,,talpára" állított
1crlvijt rlizo,qassuk t,ncg, ós gl,cngédcn nlcgmar-
kolla llúzzuk vógig a kcziinkct az ágakon. I{a
tú] sok tiilevcl nlarad a telt\crúnkbcn, a 1a nctrl
liiss. a szobába bevive csak gondot okoz a sok
hLrlltl lcicl. ós szópsége senl 1art túl sokáig. i\
lc,qiobb. ha a kertészetben, tcrmeltjnól előre ki-
t iilltszt jul,. ie íbgllrl.juk, és nlirjd csak Szentcstc
rlllpjlirr viigjLrkir,ágaljuk ki a iiir, Iía errc nincs
rltócl, ós núllán1, nappal elóbb viisároltuk nlcg a
r,ágott ltnvót. széIvédett hcll,cn áIlítsuk cg1,

ttlt!r,vtlda)r vizbe i\{ielótt ilcvinnónk a szobába.
tli,,ilcassrrk nleg ir íiit. lroq;,az clhalt lcvclck le-
potYtlgjanak, A tórzs végóbt1l néhánv centrnlé-
tclt (i! \iiqott r.irlrghoz ha_sonlóan) ferdén rág-
1urlk lc. ír;, nagvobb lcsz a r ízle Il,e vij leliilct. ,,\

llit rl]r,an tartóba állítsLlk, aminek az al.ián r.,íztar-
ttl ctiónr is ran. tnás esetben hclvezzilk alii cqv
Irlc!rcbb tzílkát. íazekat. (11a a taltót díszes pa-
pírba csorttagol.juk. akkor az edón1, nem ront íi
láLviinr on ) L:g_v kétnrútercs le nl,Öla a ÍÜtött SZo-
birbari akár rlapi -1-5 liter vizct is képes clplrro-
logtatni, .,\ r íztartti cdényt lane1,os vízze i töllsLlk
f cl. ós rcntlszcrcscn pótol.jLrk azt, Il), nlilrltltl lt

kariicsonr,lánk sokáig tartós nraracj. ós kei,ósbó
lcsz tirzvcszólycs,

i].glrc több csaláci vásárol ma Illlit
cdónycs karácsonl,íát abból a célból, hogi,az
iitlncp clnlúltiival kiülteti a kertbe, Az edén;,cs.
va_q;, löldlabdás 1cnyó rnegleleió mérete nrásfél.
lcgle 1.1cbb kót nréter. Az ennéI nagyobb fák nenl

vtseIik jcil li cscrcpczÚs1. iIlctr c irz iittilt.tóst Vii-
sárIás eIótt vizsiliiljLik tllcq. lltt!r rlcnl hLrllik-c ir
le ve lC. Ila ige n. nc \ cg} t]k rtlc_q A ke iliirrk[l(il
kienre ll 1át is beescr.cpczllcr.lLik. akkora cción1 be .

anribcn í'öltillrlltlirjli kórlrclrrlc;cll clítr \{iclótt lr
csercpe s l'cnr ilt ilcr iIlrlónk l iiitaltt laklrsba. nc-
hány rlapon lit lctictL. llilrijs hclycrl (ziirt tcrasz.
l,erantla. lópcsilház) s,/l)klils\Llk ii hclrti kör1ilrnrt-
rll,ekhez, .,\ lliqtrtt ícnr iiiltjz 1rastinlriatt liitótcst-
től villanl,ógt)rij1 tái ol hclr g77i1;. cl. rcntlszcrc_
setl öntözztrk. ós tisztlr l ízzcl pcrtlctc zzíik it
lonlb.ját,

A glókcrcs íenltjftl kiirrlsoclii> rlólkL]l lcgíelicbll
k,,t lrctrg ri.L,'I ci i \,/ l,,LI r,,lrllrr,erlr..|,c[, ,\z
Littttc1, 1|11.,11' ,.:rl rrl,,, ,,. i. ,l k..ltl _, ,\z ...l_,
nves lenyót a díszck 1cszcclésc trrtin lrellczzLik
hiirös. ril.it,,, lr,,]ltL, \'rrl,tk,,,..,,,,tlíg ki,.,,-
-'r.l a tila.| llr,\,r L, ,. ,:trk l, ;, I,,],ll,r|rtllt ker
szercsónek rtlegtr,IcItj I]lal cIti !!}(1l ()l. lirllit illr,ít.rrnk t..l in 1;1,11,,;(,:,,, ' Jlll,,1,11,1|].I r rr,r |ttt-
rllusztrágylir al .Az eljcrrr hijl kiclne lt növónr t
,rIrlll t]teIri,t, ltr,lr1,77..1,1 I.I\(,rclllbt.. ll(]!\ .l
f'ölcllabcla tclsij rcszcr csllli l -2 ce rrtimótcr 

"vas-

tirgságLi lirss íi)ltlróte q bor itsa .,\lilkítsLrk kr kii-
rül(ittc a ta tiinrór,iát. tis ltlaptlsatl ijlltajll[]k nlcía.
nrajd hcLcrrtc ltlbb alklLlrlirlrlrlrl ltlcstrl.juk a flics-
kát, A kijvctkcztj karliestittvtrri [t.jriL kicrnclhct-
jLlk. és cscrcipbcrl lclrliszíthctjLik llz itnncplc
[:g; -eg,r lljcsklLt aI czt Icrtcl;cbb lltirolll alkit-
ltltlttllltl tehct;L]k;llet. illtrl.rr L1.1Iliil ú: ú.jbói el-
illct5z.tt _q,ri)kcrck ncIll l,irtt.tizl jlik rrlcglclcli!crr
.i tcrcL]ól\cscdil lrrttl[lrt 1ii1. ,\ \ issza|]ltctésnól
nagv ktltlrrrcllilscgct iclcrr|.hlr kiiisliskor lr vcr-
nlct szltltllár lll nclcliL]k ki

I'lrp l:t1 irllr

tlk], kcrtúszrrlórrlilk

Az INF,LUtrNZA rlERT ő7,r')
B E -I'Ir G
Okozóla az influenzavírus, melyet 1933-ban
izoláltak elóször. A virusok cseppfertőzes-
se|, nyálcseppecskék segitségéveI terjecl-
nek, Az orron, vagy szájon át belélegzett ví-
rusok lerakódnak a légutak nyálkahártyájá-
ban, behatolnak a sejtekbe, és szaporodni
kezdenek A fertóző forrás a beteg, vagy
a lappangási idó alatt vírushordozó ember.
A lappangási idő egy-három nap, ez aíatt
a megfertőzött ember még tünetmentes de
már terjeszti a betegséget. Az északi felte
kén az inf|uenza ósszel és telen jelentkezik,
a nagy tömegeket érintő járványok 3-4
évente zajlanak es sok millió ember ferló
ződhet

Gyakran hal|ani, hogy az emberek egy ko
molyabb megfázást vagy egyéb léguti ferlö

sÉc

L,'ott/rl.r, lto,,4t tt lc14ó'l
l,t 

: /,,,t _,. i,,,, ;, t tt ti,, <-t t ;ii ^.,

tír u ft'lió'/c,rl./ó'/, i/lclt.,t: tttű,r

l,,,t,,1,1-, 1 ;11 ( /,l,!l
ll ti l'1','t l 1 /, i t'rl, / l1, [ ;,,. 17 /,

rl l.riobtíllutt. ,.'1
1,1 ., ttt)l/1.i,1-11 f , .;1.
d lt l t ), / i (l ( /,!: l u1111 t t /,",

,',r.| _11 .,,|, 1,.1,:1 1, 1,,11-.

r :;,rrl: r l;1r,r.

zést influenzaként emlegetnek, A megálla-
pítás nem he|yes. A tömegjárvány képében
jelentkezó influenza tűnetei és a megfázás,
illetve egyéb (akár járványszerű) víruso§
fertózés tünetei kozött Ienyeges kúlonbsé-
gek Vannak,

Az influenza hirtelen kezdetű, a beteg álla-
pota órákon be|üli rosszabbodik: magas láz
(39,41 C"), igen erős fej és torokfálás, a
végtagok es izületek, a test izomzatának
fájdalma jeIentkezik Gyakori a szúro mell-
kasi fáldaIom, a köhóges álta|ában száraz.
ugató jellegú Az elesettseg gyengeseg ki-
fejezett, mig a nátha nenl 1eIlemzó
[_zzeI szember J í)leg1.11a\íJ J l9v nldS vl.
rLrS okozta íertózesekre a fokozatosan kifej,
]ódó tt_tnetek, hóemelkec.]es enyhe 1áz a 1eI



. : :'*3^.,1-a-:aS lnfluenza kezelése
.: ;-, -i2;r lázcsillapÍtók, Az asz_
=,:, ,=i: ',al.a',,rtazÓ szerek kerülen--, ,:-. - c5 fciyadekbevitel, szükség
:--:s=:tr és köhögéscsillapíto adha-

:-: : :: <umok a vírusok ellen hatás-, 
=:3: ilyenkor szedésük felesleges.:-.-; fellépésekor (bakteriális fólül-::t^" a kezelést antibiotikummal kells::eli, a beteg állapotától függően: = :elyezés is indokolt íehet

:. --j-nan kifejlesztett gyógyszercsoport,-:_,:lamidáz inhibitorok lehetóséget kí-
= 
,.'í az influenza oki kezelésér". 'A 

b"-
--s=3 első 48 órájában alkalmazva haté--,:lak bizonyultak a láz és egyéb tünetek

.,_:oésében. A Magyarországon is tözs-
-- ,-lezeíl zanamivirt por formában kell be-:j.zni, naponta kétszer, öt napon á1. Az

rájis kezelés indoko|t lehet olyan ma-. r aIlo 
^czel§§ lIlooKoll lenet olyan ma-,s t,izikójú betegek esetén, akik'valami-

=- Okból nem kanh2lnAk \tÁA^^l+4^, 
^

Az influenza elleni védóoltás ellenjavallatai
ismert tojásíehérje-ézéken y seg, az i;;;;
rendszert jelentősen legyengíiö beteqsáo
vagy kezelés, akut lázas állapot

Az oltások mellékhatásai és szövődménvei
a követezőek lehetnek: bőrpír, envhe fáija
lom a beadás helyén, 6-12 órávaí a, oriá.t
követően. Egy-két napon belül ,ug..űnik,
különleges kezelést nem igényel, "esetreg
fájdalomcsillapító (de nem aszpirinl) szeO]
hető,

Allergiás reakció, súlyos anaírlaxiás sokk is
kjfejlődhet tojásfehérje-érzékenység 

"r".ten, ezert ilyenkor a védóoltás elleijavallt
A Guillain-Barré szindróma, a testszerte su-
|y^o^s bénulást és fájdalmakat okozó, d; áÓ-
907o-ban jól gyógyuló idegbántalom kiala-
kulasát 1976-ban az USA-ban irták le influ-
enza elleni védőoltásokat követően. Akkor
:9lri,lli9 vedóoltásra jutott egy megbetege
oes. A Jelenleg Magyarországon alkalma-zott oltóanyagokkal kapcsolatosan meo
nem regisztráltak hasonló esetet.

GcS

nem kaphatnak védőoltást. A,. jy§zerek tömeges alkalmazásának egy-
:-e gátat szab igen magas áruk.
- nfluenza elleni védóoltásokkal szembe-
:;zalmatlanság az oltás ellenére kialaku-

G oND oL;\ToK Tű zoLTótxKRóL

_t az év vége. Sokan elgondolkodnak
.yenkor/ mi is történt velük az év során,
!n is számvetést végeztem, és eszembe
,utott egy bozalmai februári ;.Ü-k;Ú;
ami arra késztetett, hogy papírra uu.rurn
ezeket a sorokat.
2004. februárjában az utcánkban egy tűz-eset történt. A sötétben lángriyelvek
csaptak a magasba, boaalmas paúogás-
dunogás közepelte, A,z égő ,.i't ru .i;ttt
mindenfelé. Bozalom éJ rétetem uárt
bennünk körül, és a tehetetlenseq eze;.
mikor védekezni próbáltunt a r;nqok ell
|e.|l.:,,,,,,,,,,,,,,,,1e§ncsénkre,arépcelakiÖn-t<éntes
I uzolto Egyesület tag_laí szirénázó tűzoltó
kocsijukkal néhány perc alatt megOrtei-
tek" Mire ideértek a sárvári és 6puvaii
tűzoltók,.a helyi bátor .,lánglouugok; *i
lokalizálták a tűz környer.ét. r.retir< r<J-
szönhető, hogy a lakóházakban n",
eselt kár.
T_obbször beszélgethettem a tűzoltó egye-
sület tag_laival és parancsnokával is 

'Íu-
oom, nogy a 18 fős kis csapatot ebben az

évben 14 alkalommal riasztolták különbö-
ző tűzesetekhez. Ebből 3 ktjlönosen ve-
szélyes volt. A fent említett eset mellett
sikeresen eloltották a szeméttelepen ke-
letkezett gumitüzet és a méhkaptárak
égését is megfékezték. Gondoltak;';;;
rá, hogy az életük kockáztatásáuut 

-*.n]

tenek meg bennünket, vagy vaqvontár-
gyainkat az elpusztulástól, attól, 

-Áogy 
u

tűz martalékává váljanak tárgyaiÁkt 
-''

Eddig én sem gondolkodtam el ezen/ de
mostan_ában egyre többször eszembe'lut-
nak" Köszönöm nekik odaadó mrnta;u-
kat. Köszönöm, hogy szabadideiük eov
reszét, akár életük kockáztatásáuál i, uriá
fordr§ák, 

.hogy megfékezzék a rangokat,
m9lyek olyan alattomos módon tűona(
keletkezni.
Szeretném, ha velem együtt mások is
tisztelnék tűzoltóinkat, iámogassuk éi
segítsük mi is az ő munkájukaiak;i eqy-
egy 

, 
mosollya_l, egy-egy jó szóval, vagy

azzal, hogy városunk megbecsült tagjai.

Enginé Kozonits Mária

llsizra_gBl!,N: l leldolgozás
cIort 24 órával cI kcll kószítcni"
L]t. lchcr l.] hórtel hrmarabb is.
Nc tegl.tik hűtóbc se a tésztát,
scrn a díszító anyagot. A tészta
a liszt belegyúrísa után is raga-
dós, czért csak cgy kézzel gyur-l 
u1,1}. ( Zcl t ( sirK (.Ay xczzcl g;n]r.

,luk. l misrk kczünkkcl óictlcn

i 
kós sc6írscgtlvcl lctakenthatjuk

l 
x7 .lll),aA{ )t, 24 Ár.1 6.|[3|1{u"1

] 
Ic,sz_.r tcsztl Int,gicIL,Iri kcmóny

l scgu,

r t,] nt.m sz.Lllr,l vcrni!) Krrr,iljal
kIs rtvlonzrcskr',Ll.r rakjrrk, .rmi
nck a srrkár: vágorr;lici ly.ukon
rt ttp1 r,ljzolhatttnk, mint a cc-
ruz,ával
praktikus tanácsok

.\ tisztl rryriitis.r: .\ reljcs r.
degb,il nrlndrg cslk cg1, szclr.r-
ttyrt I:yrijtsrrrlk, lrogy clíúrjcIl e
,lcszkán, I]irls76. minclkór,,Ida.
lát lisztezzük, kósóbb csak az
aliát, hogy cs-úszkáljon a <lcsz-
kárl
llor{názás: Szag3tóval, <jcrclyc-
r,ágrival, ki,sscl, ollrjval, r\ ciare-
tlokból Iazán cgymásra nyomott

1 
rószck siitóskrlr osszcállnak,

] l)íszítós:

] 
Nagv<;bb fcltilct bcicclósórc hí-

i gebb mázat kószítiirlk, ígv az.zcrt',,|}lk.,,lt,,rtil, :Ltl,-,llr.lt
J gyorsrbb.trt szárrri
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ffix
Könyvsikerlista a

városi könyvtárban

l. Atkins; Dr. Atkins fona-
dalmian új receptjei
2. Roberts, Nora: A tűzleá-
nya
3. Roberts, Nora: A jég le-
ánya
4. Roberts, Nora: A szé-
gyen lánya
5. Tvrtko: Pokoli történe-
tek
6. Márai Sándor: A gyer-
fyák csonkig égnek
7. Wass Alberl A funti-
nelli boszorkány
8. Fielding: Bridget Jones
naplója
9. Fielding: Mindjárt meg-
oruloK
l0. Gordon: A doktornő

VpRS -tr,s pRó zl'íp.ó pÁryÁ ZAT

R"i
_
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Répcelak Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete ismét meghirdeti a
korábbi években sikeres vers-és próza-
író pályázatot.

A pá|yázat célja: a településen éló iro-
dalmi tehetségek felkarolása és támo-
gatása, alkotásaik bemutatása a helyi
illetve országos közönség elótt.

Pályázaíi feltételek: pályázni két kate-
góriában és két korosztályban lehet,
maximum 10 gépelt oldal terjedelem-
ben.

l. kategória vers,
ll. kategória próza.

1. korosztály (gyermek): 14 éves korig,
2. korosztály (felnőtt): 14 éves kor fe-

lett.
Pályázni csak eddig nem publikált

írásokkal lehet.
Kizárólag répcelaki lakosok müveit

várjukl

Beküldési határidő:
2005. február í5.

A pályázat jeligés. A pályázatokat há-
rom példányban egy ,,Vers és prózaíró
pályázaI" feliratú borítékban várjuk a
Polgármesteri Hivatal címére. Benne
zárt borítékban kérjük mellékelni a
szező nevét, lakcímét és telefonszá-
mát.
A jeligét és a korosztályt (gyermek vagy

felnött) a zárt borítékra, valamint a pályá-
zatokra is kérjük ráírni.

A pályázatok értékelése: Az értékelést
neves szakemberekből és városunk iro-
dalombarát lakóiból álló zsűri végzi.

A zsűri elnöke Bokányi Péter,
tagok: Devecseri László, Nagy Károlyné,

Szabadosné Molnár Melinda,
DiószegiJózsef.

A legtehetségesebbnek ítélt első három
alkotó értékes jutalomban részesül.

l. díj kategóriánként a felnőtt korosztály-
ban bruttó 30.000,- Ft, gyermek korosz-

tályban bruttó 15.000,- Ft.
ll. díj kategóriánként és korosztályonként

bruttó 10.000,- Ft értékű tárgyjutalom.
lll. díj kategóriánként és korosztályon-

ként bruttó 5.000,- Ft értékű
tárgyjutalom.

Ezen túlmenóen kategóriánként és kor-
osztályonként az l. helyezett ,,Répcelak
költője/írója" fel i ratta l g ravírozott to l lat

kap ajándékba. Minden pályázó
emléklapot kap.

A nyertesek műveit a helyi újságban
közöljük.

Az ünnepélyes díjátadásra
a 2005. március 15-i ünnepségen

kerül sor.

Jó munkát kívánunkl
3,ai

-
t.

^1

Nvlt)n rÉn HínBr
KözHAszNú xulrunÁr-ts EcYEsOLET

A Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesütet
programjainak palettáját az őszi időszakban is az
igényes ismeretszerzési lehetóségek kínálata jet-
lemezte. A ,,Fejezetek a magyar történelemböl"
c. sorozatunkban keszei szabolcs tanár elóadá-
sában ismerkedhettünk meg címertan legmarkán-
sabb elemeivel, különös tekintettel a magyar vo-
natkoásokra. Új sorozatunk a ,,Muxikusportré
táncházzal- Zerkula János", elsó elóadásán Hal-
mos Béla népzenekutató, Hámori Balázs tanár és
a Jurta együttes közreműködésével a gyimesi ma-
gyar autentikus népzene és néptánc rejtelmeibe
nyertünk betekintést.
Galériánkban Zóka GyuIa fotóművész és Molnár
Ibi festőművész íárlatát láthatták az érdeklődók.
Decemberben a Szombathelyi Képtár gyújtemé-
nyébóI Bartha László Munkácsy díjas festómű-
vész grafikai anyagát mutattuk be, a kiállítást Sa-

lamon Nándor múvészettörténész, ny. képtár-
igazgató nyitotta meg.
Szeretnénk felhívni olvasóink szíves figyelmét
arra az új rovatr4 mely rendszeresen közzé fog-
ja tenni a kiállításokon elhangzott megnyitó szö-
v€geket, amelyek sokszor egy tartalmas ismeret-
terjesztö elöadással is felérnek.
Már most jelezzük - közeledvén az adóbevallás-
ok ideje - 2005-tól lehetőség nyílik jövedelem-
adójuk l%-val támogatni egyesületünket, illetve
vállalkozások un. adócímkézését is szívesen fo-
gadnánk. Kérjük Önöket, hogy céljaink megva-
lósítását segítsék felajánlásukkal.
Adószámunk: l8892987-1-18
Minden kedves olvasónak, városunk lakóinak
és vezetóinek szép karácsonyt és békés, boldog
új esztendót kiván az egyesületünk nevében:

G.K. elnök



F..- p c e l aki I{ írm o n cló

F{ínp,s SZtrMÉLyE,K RÉpc trLAKoN
ULTUNKBÓL 37 .

: <ülönböző forrásokban (internet, lexiko--:1, 
|o1we.X, stb.) sok répcelaki .rurOiy

;.-.lítésével lehet találkozni. Ezeket szeret1--=-n megismertetni.

AJ 1848-49-es szabadságharc meg-
-:zditotta az országot, nagyon sok embár
_= =ntkezett katonának. Répcelakról is so-.": jelentkezhettek, de csak negy személy--: van tudomásunk, akik a háóseregnen
: :zii rangig vitték.

tsarthodeiszky lstván:
f::nodeiszky József
:::kos Vas Megye
,,=: abírója és Foreville
: - ^a íla. Répcelakon
,=- etett 1824, augusz-
:,s 15-én, 1839-ben
__^i ^ ^^=- d óz. byalogez-
-=:^e], ezután a Tulni
-:: sziskolába kerül.
' j:2-ben beosztják az

Barthodeiszky Gyula: a
t:zepső fiú 1828. június 9-
3- született, Joggyakornok a
i*la,Cságharc idején. Nőt-
e,-, ] 349, júniusában a Ta-
a,r a]akuló 99, Honvédzász-
.,a ,.an önkéntes lesz. Őr--Éstei, ugyanitt. Augusztus

-':inyúlovas ezredhez. 1848, május 25-t: -aCnagy a 3. FerdinánO rruszareiieárrer.l s:abadságharc idején nőtlen. rzreOevei
_ _sio_l a Magyar Kormány utasítására as::-: íelkelők ellen harcol. Ősszel 

"""it"-1:] { Honvédsereghez. lAz ezred létszá-
-=:3l - mivel valószínűleg kilépett - nem.::-epel / Késóbb volt hadnagyként a Vasi*: - .,edezred tagja. 1890-ben 

'szülőhelyén

;:::al<odrk Meghal ugyanitt 1902. febíuár
-=- SirJa a helyi temetőben.

_\I

16Lól hadnagy a Komáromban szervezódő
201, Zászlóaljnál. A vár feladásávar or<tOiei
2-4,-e között tette le a íegyvert, 1863-ban az
olaszországi magyar légióban szolgál. 18á7
ut91 a Zala Megyei Honvédegylet Ügja KL-
sőbb kúriai bíró. Külsővaton birtokos,"á Su.t-
hodeiszky-dűlő őzi a család nevet. VegÁat
1899. november 21-én Budapesten, SíÚ;
külsővati temetőben található

Barthodeiszky lmre; a legfiatalabb, 1830.június 7-én született. Joghállgató Ovcirúen.
Nőtlen._ Mint testvére, ő-is dnként", rár.,majd őrmester a gg. HonvédzászlóalináJ,1849. augusztus 20-tól hadnagy Xo.áior-
ban, a 202. Honvédzászlóaljnái, or<tOOei Z
4-ig, a vár feladásáig. Bírósági irnot< Siom
oatnelyen az ,l 850-es években, A kiegyezés
idején a Vas Megyei Honvédeqvleii";;
,1 887-től a sárvári kerület o,rraqqliűÉri kÉJ-
y't:u|?9 1887. szeptember 19-é-n c;ngyilkÁ
lesz sárváron. Ugyanitt temették el
Kisfaludi Sándor: 1822. május 13-án szü-
letett Répcelakon. Kisfaludl jános nirtoiás,
szolgabíró és Grojer Terézia natent. ia39]
1845-ig, az l Huszárezredben ..orgari,-i-
zedes volt Nőtlen. Birtokán gazoaitoáii",í849. május '16-tól honvéO n"ánagv á" u
kemenesaljai kerület térparancsno ka. 1 87 2-től aljárás bíró a Komárom meqyei tatai iá-
|lr^o.un, 

1B74,-lól közjegyző ruiá., Ú"Óriár
1894. június 1 7-én Badacsonytomajban.

Biczó Ferenc
helytörténész

lrodalom:

?:l: .9ag"l, Hadnagyok és fóhadnagyok az1948-49 évi szabadságharban l, r<otet"Á-Ó,Ti
kötet H-Q , Heraldika kiadó, Bp: 1998.

I Sa".O9 Lajos: Negyvennyolcas emlákművek,
honvédsírok Veszprém megyében eapa, ZÓOO.'

lörténeteket kérünk. ]

r A borítólapon legyen rcrtun. 
ftetve a mese címe, a szerző j

neve, kiadónevet a szerző i

óvodás csoportja, ilIetve osz- 
|

tálya válasszon. 
]

Ir Az clkésziilt könyv lapiai j

szalaggal összelűzve kerül ie-
nek beadásra. i

A városi könyvtár
ú.jabb

könyvkészít ő pály ázatol
hirdet

alsó tagozatosok, óvodások
részére

A beadott pályarnűvekból kiál
lítást készíttink, hol a iegsike-

rü ltebbeket
a látogatók titkos szavazatai

döntik eI.

Beadási határidő:
2005. január l5

ÖtIetes, ügyes megoldásokat
várunk!

Az így zsűrizett könyvek beke-
rülnek a gyermekkönvvtár
könyvei kOzé, ugyanúgy Óelel-
tározva, kölcsönözhetően
mind a nagy írók nyomdában
késztilt művei_

l
j

II ] lr
t le/lrctga{tás. 

1

]

l'^ i i /0P L0 / a aP u kt!' á n a k,

Fn/óp Atti/ána,é a neue

e /ő7ő .r 7árn u n k ba tt téue.re n

-r7ervPe/t.

[':lnáiűt kénink!

\\\,A KÖNYVI RtrK

ESKÜVÓ

Akikn€k gíatUiáiUnk

HÍ

SzÜLETÉs

Aklknek örúlünk

Varga Dániel

;=}., Krisztina és Varga Gyula
fia)

\ámeth viktória
lé- :-J:ea éS Németh zoltán

leá nya )

purt kevin
, . - - . :va és Purt Tamás fia)

-JraiMárton

, : - :, : - áj,i és Tu ra i László íia )

kronekker Anita
és

Buthi Péter

Németh Henrietta
és

Tóth Józseí Ernó

H ^-ilí::.?.,"-

Moór Ferencné
Németh sándor

Tóth Friryes Géza

(t.rryrk)



RÉPc€t^KvÁRos
ólixoRMÁfiráTÁNÁx rÁPrA
MEGrELE {íx tlEGYEDfuEt{TE

Fószerkeszló : kecskés péteí

Felelós kiadó : 8okányi Kálmánné jeÉyzó
szerkesztóség címe:
Váíosi Kön}atár

Répcelak, 8artók B, U. 55.
tel.:95/588-001
szeíkesztette,] Nagy |iárOlyné

Készült a Múvelódési otthon cANoN NP
6030 típ, fénymásolóján 1050 példányban
sokzorosításért f elel: szórádi Enikó

:-:

RÉpCELAKI Str, spoRTHínp,t

soha rosszabb évet - ezzel az ismert mon_
dással összegezhetjük naqyon röviden
egyesületünk ezévi működését. Kicsit bő-
vebben: városunk töretlen fejlődése, elis-
mertsége iránymutató és kötelezetts égv álla-
ló volt atekintetben, hogy a többi, szintén
jól működő civilszervezettel együtt a Rép-
celaki SE is megfeleljen annak a bizalom-
nak, amit polgáraink az önkormányzati tá-
mogatáson keresztüI megadtak. Ebben úgy
hiszem egyesületünk megfelelt a várakozá-
soknak.
Még bővebben: szakosáályunk rnunkájáról.

Tekeszakosztály
Sporttörténelmet írtak a szak-
osztály sportoIói Répcelak
sportéletében. Már az haíal-
mas bravúr volt, hogy az NB ll-ben kivív-
ták sz osztályozón való részvétel jogát, de
ezt fokozták azzal, hogy kitűnő szerep lésse l
az NB l-be jutottak, és ez Répcelaknak di-
csöséget, elismertséget hozott. Féltettük a
csapatot az első osáályban, de a kiváló
sportemberi vénával megáldott versenyző-
ink bizonyítotlak: az őszi szezont az 5. he-
lyen zárták, megelőzve nagymúltú vasi csa-
patokat, így a magyar tekesport fellegvárá-
nak számító Vas megye legjobb csapata je-
lenleg Répcelak.
A kötelezően indított ifiúsági csapatunk
kellemes meglepetésre szépen helytállt és
külön öröm a két fiatal: Bedi és zsámboki
töretlen fejIődése.
A felnőtt csapatban kiemelkedően szerepelt
Szénhegyi II. Frigyes, Jól teljesített Gacs és
Tátrai is, de a többi versenyző megbízható
teljesítménye is hozzájárult a szép helye-
zéshez"
Eredmén}rek:
Felnőtt; 5. Répcelak
Ifiúsági: 7. Répcelak

94l4 9pont
9306 6pont

gyengébb szerepléshez, és miben kell javíta-
ni, hogy a kívánt célt elérjük tavassza|. Az
kétségtelen balszerencse, hogy játékosok so-
ra dőlt ki a sorból hosszabb időre sérülés mi-
att (miért?), így alaposan megfiatalodott csa-
patunk kellő rutin hiányával küzdve hozta a
döntetleneket. Pozitív tény, és jövőbe mutató
a fiatal játékosok növekvő játéklehetősége.
Az edző értékelése alapján legjobb teljesít-
ményt Mészáros Z., Varga G., Tompos B.
nyújtötta, aházi gőlkirály Roni 6 góIlal.
Eredmény:
7. Répcelak 13 4 5 4 l8-t6 17 pont
utánpótlás csapataink várakozáson felül sze-
repeltek és sok, neves, jó bázissal rendelkező
egyesületet megelőztek és ezzel dobogó kö-
zeli p ozíciőb a kerültek.
Mindkét csapatban sok, jó teIjesítményt
nyújtó játékos volt: Itt most két tehetséges
gólkirályt említek meg: serdülő csapatban
Bödecs, i!úságiaknál pedig Vágvölgyi gól-
érzékenysége örvendetes a jövőt iIletően.
Eredmények;
Serdülő: 4. Répcelak 7 2 3 90-|4 23 pont
Ifiúsági: 4. Rópcelak 8 0 4 61-15 24 pont

Labdarúgó-szakosztály t7x]
Mivel a bajnokság végén ismét val- [|J
tozni fog a bajnoki rendszer, céIki- |\{y'
tűzésünk az NB III-ban maradás
volt, és ezen belül az első hat csapat közé
kerülés"
Felnött csapatunk szereplése némi csalódást
okozott, a hetedik helyezésnél és a sok dön-
tetlennéI többet, jobbat vártunk. Ehhez a
feltételeket az egyesület biztosította. Nyil-
ván a tél folyamán a szakosztálynak ele-
mezni kell milyen okok vezettek a vártnál

KéziIabda-szakosztály
Mindkét csapatunk a Győr me-
gyei bajnokság résztvevője volt.
A női c§lpat a kétcsoportos me-
gyei II. osztályban jól teljesített.
Bár lapártakor még nem kaptuk meg a vég-
ső tabellát, nem hivatalosan úgy tudjuk csa-
patunk első helyen úrta az őszi szezont.
Férfi csapatunk a megyei I. osztály immár
törzsgárda tagjaként ismét éremesélyesként
kezdte a küzdelmeket. Bár becsúszott néhány
nem várt pontvesaé§, jelenlegi helyezése
alapján egy jó tavaszi teljesítménnyel még
előbbre léphet.
A csapat legjobb góldobói:
Takács Károly 48 gól
Németh Péter 3l gól
A csapat Németh Pétert választotta a 2004.
év legjobb répcelaki kézilabdázójának.
Eredmén)r:
3.Répcelak 85l2 l91-15l llpont

Beszámolóm végén a közelgő újesztendő al-
kalmával egyesületünk minden tagja nevében
békés boldog új évet kívánok Répcelak lakó-
inak és egyúttal várunk rninden sportbarátot
a jövő évi rendezvényeinkre.

szarka sándor
SE, ügyv. elnöke


