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Répcelaki Hírmondó

A vóros első korócsonyórq

Közeledünk karácsonyhoz, közeledünk az év
végéhez. A legtöbb ember ilyenkor - ha más-
hogy nem, gondolatban - felméri a múlóban
lévő évet, számvetést készií, számvetést ké-
szítek én is, de nem a magam dolgairól, ha-
nem a település fejlődéséről.
Ujból divatossá vált a 40-es szíLrn emlegetése,
jobbára minden bizonnyal politikai céllal.
En éppen négy évtizede ismerem Répcelakot,
első munkáim egyike a Soproni Tervező
Iroda alkalmazottj aként idehozott.
Milyennek láttam akkor a települést? Mint a
többi átlagfalut. Volt egy községet átszelő
makadámút, egy orvos, - de gyógyszertár
nem - néhány üzlet és két gyár. No meg a
Serneváll és a TSz. Ez vo\t, amit én akkor
láttam. Tudom, hogy ettől jóval tObb is akadt.
Volt Répcelakon jó esély és lehetőség, volt
akarat az emberekben. Az előbb említett
gazdasági egységek és a fel nem soroltak is
viszonylag jó megélhetést biáosítottak az
ország más vidékeihez hasonlítva. Az itt é|ő -
dolgozó emberek többsége kétlakiként, nem 8

órában teremtette meg azt, amit ma láthatunk.

Katasztrófa is sújtotta a települést két ízben.
Az első az l965-ös árvíz volt, összedöntve,
megrongálva a régi lakások többségét. Helyi-
ek összefogásával, nagy akarattal, országos
segítséggel épült a Széchenyi, a Dózsa,
Gárdonyi utca. Sok ház épült persze máshol
is, a régi lebontott ház helyén,
A bíaos megélhetés a környékröl is idevon-
zott embereket, itt telepedtek le. Mondják,
minden kárban van haszon. Ebben is volt, hi-
szen a kornak megfelelő modern lakások
épültek.

A rnásik tragédia l969 első munkanapján
következett be a szénsavtermelő vállalatnál,
kilenc enrberéletet is követelve. Itt azűjjáépí-
tés hatalmas műszaki fejlesztéssel párosult,
újabb kvalifikált munkaerőt hozott Répcelak-
ra. Terjeszkedett a lakótelep, megközelítőleg

100, zömében fiatal családnak adva otthont.

A 70-es évek elejétől új utcák kerültek kiala-
kításra. Egy ér.tized alatt épült szinte a Der-
kovits, a Béke, a Bem utca, majd a Kőris
utca. Párhuzamosan, az igényeket követve
épú|t az új iskola, mely gimnázium is volt.
Folytatom a sort - nem időrendi sonendben -
elkészült a bölcsőde bővítés, óvoda bővítés,
új posta, gyógyszertár, a "kisbolt", a Lila
áruház, az új állomás,

A megyei községek közt elsőként történt a
gázellátás, a csatomáás egy részének megva-
lósítása. Ez utóbbi már közvetlenil az áwiz
után. Répcelakon volt életlehetőség, akit
egészsége és családi helyzete ebben nem
akadályozott és akart dolgozni, az tisztesség-
gel megélhetett. Az "egyszerű" emberek
gyerekei is tudtak tanulni, és sokan éltek is
ezze|a lehetőséggel. 

*
Répcelak fentiekben és nagyvonalakban leírt
fejlődését nagyban elősegítették azoknak a
gazdasági egységeknek a vezetői, akik ift
éltek köáünk. Csak egy példát, a sporttelepet
említem, az apróbbak egy külön oldalt is
megtöltenének. {Y*

Y^"

Az előzőeket föleg azok számára tartottam
szükségesnek leírni, akik az utóbbi esáen-
dőben kerültek a településre, valamint azok-
nak a fiataloknak, akik előtt ezek nem voltak
ismertek.

A rendszerváltásként emlegetett időpont
Répcelakot már a vázolt jó pozícióban találta.
A képviselő-testületek - melynek munká.iá-
ban több régi tanácstag is tevékenykedett,
iIletve tevékenykedik - nem próbálták
megtörni a lendületes fejlődést, mint ahogy
azt több helyen is megtették, mondván ezután
minden máshogy lesz.

(folytatas a 3, oldalon)
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Répceloki Hírmondó

Onkormónyzoli Hírek

nurósoxnnx
A képviselő-testület a gépjárműadót 2002,
évben nem emeli.

víz-És csAToRNAoí:ax
Az inflációnál valamivel kisebb mértékben
emelkedik a vízdíj. A lakossági víz-és
csatornadíjak alakulása :

Yízdíj: 2001. I22 Ft/m3

2002. t29 Ft/m3

emelkedés: 5,7 o/o

Csatornadíj: 2001, I44 Ft/m3

2002. 153 Ftlm3

emelkedés: 6,3 o/o

A között számok nettó adatok, erre jön
mé9 a 12 o/o ÁFA.

szEMÉTszÁlűrÁsr DÍJAK
Répcelak város önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2002. évre vonatkozóan
megállapította a szemétszállítás díját.

Az önkormányzat rendelete értelmbében az
éves díj összege január 1-től

1.664 Ft-ról 7.872 Ft-ra

3.32B Ft-ról 3.744 Ft-ra emelkedik.

ú:nss sIKER A szÉcHENyI-TERv
pÁlyÁznron

A november 3-i ,,Irodalom Répcelakon"
című konferencia lebonyolítási költségeihez
150.000 Ft-ot nyertünk,

SPORTKEDVELŐK FIGYELMÉBE: Úl
xÁerL TV csoMAG

^2002. 
évi Kábel TV díjak:

1. csomag 320,, Ft/hő

2, csomag 680,-Ftlhó

3, csomag t.370,,Ft/hő

4. csomag 2.000,-Ftlhó

HBO mozi csatorna
2.530,-Ft/hő

4. csomag+HBO 4.000,-Ftlhó

A 4. csomaq tartalma: a 3, csomag
műsorai, plusz: SPORT1, FOX-HIDS,
Discovery, Romantica.

^ 
4. csomag 2002. február 01-től kerül

kialakításra . 2002. januárban az új

Vll. évfolyom 5. szóm

csatornák a 3, csomagban vehetők külön
díj nélkül.

.ló nín FIATAL HÁzAsoKNAK
A képviselő-testület novemberi ülésén
újabb két lakás megvásárlásáról döntött. A
szerződések aláírása, valamint a Széc-
henyi-terv pályázata után előreláthatólag
tavasszal lehet a fiatal házasoknak igényel-
ni, A lakásot< az Úttorő utcában vannak,

POLGÁRMESTERÜNK FELSZÓLALÁSA n
TÖOSZ KONGRESSZUSON

Településünk vezetői mindent megtesznek
azért - a diplomácia eszközeivel is, - hogy
felhívják a figyelmet az önkormányzatok
rossz anyagi helyzetére. Az alábbiakban a
TÖosZ újsá9ban megjelent cikkből
idézünk, amely Dr. Németh Kálmán
polgármester balatonfűzfői TÖOSZ kong-
resszuson elmondott felszólalásából is
tudósít. Polgármesterünk azt kifogásolta,
hogy 2000-ben a keleti országrészt sújtó
árvíz miatt az önkormányzatoktól eIvont
pénzt - Répcelak esetében 4,2 millió
forintot - az idei plusz adóbevételekből a
kormány nem adta vissza, amire viszont
volt í9éret.

Részlet a cikkből:
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(TÖOSZ: Települési Önkormányzatok Orszá9os
Szövetsége. Az önkormányzatok legnagyobb
érdekvédelmi szervezete. Mintegy 1600
település a tagja, kóztük Répcelak is.)

A képviseló-
testület nevében
minden kedves

répcelaki
lakosnak boldog
karácsonyt és
egészségben

gazdag,
sikeres új évet

kíván:

Dr. Németh Kálmán
polgármester

Az Olvasás Éve Vas
megyei

rend ezvénysor o zaíának
részeként

2002. január ll. -en
(pénteken)

18.00 órakor

I\AGYON nÁ.l
című

irodalmi estre várjuk
Önöket

a Vas Megyei
Tudományos

IsmeretterjesZtő E,gyesü let

lroclalni körének
*

Joós Tamás
ének, gitár,

prikazovits
Ferenc

vers
*

közremiiködésével a

városi könyvtárba.



Répceloki Hírmondó

(A város clső karácsonyára f'olytatás az l. oldalróI)
A testületek, néha viták árán, de mindig igye-
keztek olyan döntést hozni, mely a település
jeicnlegi és jövőbeni céljait szolgálta. A testü-
letek munkáját soha nem az egyéni vagy vala-
milyen pártérdek haIározta meg. Ezt, mint
volt tanácstag és egyben a legrégebbi
képviselő nyugodt szívvel leírhatom.

Az utóbbi, több mint l 1 év eredményeiről
röviden, hiszen ezek már legtöbb itt lakó
szeme láttán jöttek létre - időrendi sorrend
néIkül felsorolva: Hunyadi utca, egészségház,
idősek napközije, víz-, csatornázás,
szennyvíztisztítás teljeskörű megoldása, utak
járdák aszfaltozása, a művelődési ház építési
költségeinek teljes kifizetése, szilárd hulla-
déklerakó építése, stb.

Rajtunk kívülálló okokból keveset tudtunk
előrelépni a munkahely-teremtésben. Ez fájó
pont mindnyájunknak. A fiatalok lakáshoz ju-
tását a megyei átlag fulött támogatjuk, töb-
bet szeretnénk tenni ezen a területen is, de a
szűkülő anyagi források eá most nem teszik
lehetővé, mivel nagy azá|lami elvonás.

lrodolom Répcelokon

November 3-a nevezetes dátum Répcelak
kulturális életében. Ezen a napon rendez-
ték meg a település ötödik, a város első
konferenciáját. Szépszámú közönség gyűlt
össze, és hallgatta meg a délelőtt folyamán
elhangzott színvonaIas elóadásokat, me-
lyek az irodalom fontosságáról szóltak.

A kJnferencia levezetö elnöke Pusztai Mik-
lós képviselő megnyitója után dr. Németh
Kálmán polgármester róvid áttekintést adott
a konferenciák történeteról. Őt követóen
Básthy Tamás országgyűlési képviselő
méltatta a répcelaki képviselö{estület és a
lakosság összefogását, mellyel a múlt érté-
keit keresik,
Napjaink irodalmi életéról, az irodalom kö-
zéleti és politikai szerepéről, a határon túli
magyar irodalomról Pomogáts Béla a Ma-
gyar Írok Szövetségének elnöke tájékoztat-
ta a résztvevőket,
Vas megye irodalmi emlekhelyeit, irodalmi
emlékeit Bokányi Péter az EIetünk című
folyótrat fószerkesztó-helyettese ismertette.
Nagy Károlyné a Városi Könyvtár vezetóje
statisztikai adatok túkrében, a répcelaki

Vll. §vfolyom 5. szóm

Répcelak mai helyzetét jórészt az elmúlt 40 év-
nek, a közös erőfeszítéseknek, a szekérjó irányba
húzásának köszönheti. E,bben keményen benne
van az itt élők eredményes rrrunkája, támogatása.
Répcelak ezek után joggal és büszkén viselheti a
városi címet,
Ez az új helyzet 2002. január l-től már okmány-
irodával gazdagítja a várost, melyet én szinte
karácsonyi ajándéknak tekintek.

Az országházban a Településúgy Országgyűlési
Nyílt Napján - 2001. december 6-án - elhang-
zott, hogy az új városok húzó települések legye-
nek a körülöttük levő térségek felé. Répcelak
szerepe eddig is meghatározó volt, ezután erősöd-
ni fog.

A közelgő karácsony közös ünnepünk. Legyen ez
az ünnep valójában a szeretet és a megbékéIés
ünnepe. Zárjuk már végre le a múltat, hagyjuk az
utókorra annak majdani megítéIését. A képviselő-
testület és a magam nevében szeretetteljes ünne-
peket és minden szempontból boldog, eredmé-
nyes új évet kívánok minden olvasónak.

Varga Jenó
alpolgáLrmester

könyvtár olvasóinak érdeklódését elemezte
aXX. századi magyar irodalom iránt.
A Móra Ferenc Általános és Művészeti
lskolában folyó kortárs irodalom tanításáról
Nagyné Szabó Tímea számolt be.
Testvérközségünk Lég üdvözletét hozta el
Vörös Krisztina tanárnő, aki megismertetett
bennünket a csallóköz irodalmi életével és
meseVilágáVal.
Biczó Ferenc helytörténész előadásában
Tatay Sándor Répcelakon töltött éveiről
beszélt. Tüskés Tibor író személyes hangú
megemlékezésben ismertette Tatay Sán-
dor életét, munkássá9át, életművét, és
mindenkinek figyelmébe ajánlotta regénye-
it, novelláit és elbeszéléseit

A konferencia alkalmat adott arra, hogy
leleplezzék az írő emléktábláját a Polgár-
mesteri Hivatal, Tatay Sándor egykori
lakóházának falán. Az emléktábla felava-
tásával tehát ismét bővült Vas megye
irodalmi emlékhelyeinek száma,

Tisztelettcl meghívj uk
Önöket

200l. december22-én
(szom baton)
l7 órakor

xanÁcsoNyr
MŰSORUNKRA

a MűvelődésiHázba,

Fellépnek:
a Répcelaki Óvoda

Nyuszi csoportja, a Móra
Ferenc Általános és

Művészeti lskoIa tanulói,
és a Nyugdíjas Klub

Enekkara

SZILVESZTERI
DIsCo

2001. december 31-én
20.00 órától

a Művelődési Házban.

DJ: Ru-Boy-Dee

Belépődíj: l000,-Ft

rűzuÁrwrc

Köszöntsük egyíitt az
ri.j esztenclőt

2002. január l-jén
0l órakor

A Művelődési IJáz
előtti téren!

Úlévi koszörrtőt rrrond
dr. Nérneth Krilnrán

polgá rmcstc r

& *

vV"

fr,

Gazdag Erzsébet
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A tanulók részéről milyen eseí/eges problémák
merültek fel?
- A legnagyobb problémák a munkahelyi kötött-
ségek miatt adódnak. A műszakos beosztások
miatt sajnos nem mindenki tud minden órán
megjelenni" A tankönyvek beszerzését az iskola
megoldotta.

Milyen tantárgyakat tanulnak és az év folyamán
melyek azok a követelmények (beszámoló,
vizsga), amelyeknek eleget kell tenni?
- A három kötelező érettségi tantárgy (magyar
nyelv és irodalom, matematika, történelem)
mellett kémiát, fizikát, bioló9iát, földrajzot és
művészeti ismereteket is tanulnak. Évente 2 be-
számolón és egy éwégi vizsgán kell részt-
venni és eredményesen szerepelni. .

Az I. negyedévi beszámolók után miben lehetne
összegezni az eddigi tapasztalatokat?
- Néhány személy, akik nem kellő alapos-
sággal gondolták át az oktatás nehézségeit
lemozsolódtak, a többség viszont a nehéz-
ségek ellenére is (munka, család stb.)
alapos felkészültségükről tettek tanubizony-
ságot.

Lapunk olvasói nevében köszönöm a tájé-
koztatást és a jövőre nézve további sikeres
oktatást és tanulást kívánok.

szekeres Tibor

Ertesítjük ügyfeleinket,
leendő partnereinket,

a város és városkörnyék
tisztelt polgárait, hogy

Allianz [lungária
Biztosító Rt.

Sárvári Fiókja
rövidesen irodát nyit

I Répcelak,
l p.ton S. u.63/a/4 szám

alatt,

]

] Egyúttal kívánuk:

I Kellemes karácsonyi

I Unnepeket és sikerekben

I gazdag, boldog új évet.

Allianz Biaosító Rt.

] Sarvari Fiókja

l
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KOCSMAHUMOR

Történetünk főszereplője
a boltból ment hazafelé,
amikor eléállt egy idő-
sebb, környező község-
ben lakó férfi, és két fo-
rintost kéh tőle a buszra,
hogy haza tudjon menni.
A férfi adott neki. később
átmenvén a Füstösbe
látta, hogy az öregember
ott iszik, odaszólt neki:

'Papa, én a két forintost
a buszra adtam magá-
nak, nem italra,,. Az öreg
belenyúlt a zsebébe, ki-
vett egy kettes belőle, és
tenyerében mutatva így
szólt a fédihoz: ,,Nézd
fiam, a te pénzed itt van."

Lejegyezte, Biczó Ferenc

Gimnőziumi oktqtós o Móróbon

A Móra Ferenc Általános és Művészeti lskolá-
ban a 2001l2002-es tanévtől új képzési forma
indult a levelező gimnáziumi osztállyal. Keszei
Szabolcs osztályfőnököt kérdeztem az eddigi
tapasztalatokról.

Mekkora létszámmal indult, illetve működik az
osztály?
- 2001 szeptember elején 49 személy irat-
kozott be.

A képzés beindításához szükséges feltételek
közül melyeket biztosított a csornai gimnázium,
illetve a mi iskolánk?
- A tantermet és az oktatáshoz szükséges
dologi eszközöket a répcelaki iskola biztosítja,
ezérl a csornai gimnázium bérleti díjat fizeL Az
oktató tanárok a csornai Hunyadi János Gim-
náziummal kötöttek megbízási szeződést.

Okazott-e valamilyen nehézséget az osztály
indítása?
- Nehéz volt olyan kapcsolatot találni, aki
vállalta a kihelyezett osztály indítását, de a
Hunyadi Gimnáziummal való kapcsolatfelvétel
után - köszönhetően a városok önkormány-
zatainak - sikerült a nehézségeket leküzdeni.

Milyen a hallgatók - tanulók életkoi megoszlá-
sa?
- Az átlagéletkor viszonylag fiatal, többségben a
huszonévesek vannak. A legf'iatalabb 18, a
legidősebbek 38 évesek,

Allii
Hung&ia

Még mindig qktuóIis! Vers-és prózgírő pólyózot

pálvázati feltételek

.Pályázni két kategóriában és két korosztályban
lehet, maximum 10 gépelt oldal terjedelemben:

l. kategória vers
ll. kategória próza

l. korosztály (gyermek) 14 éves korig
ll. korosztály (felnőtt) 14-100 éves korig

.Pályázni csak eddig nem publikált írásokkal
lehet.
.Kizárólag répcelaki lakosok, vagy répcelaki
indíttatású lakosok műveit várjuk.

Beküldési határidó: 2001. december 31.

A pálvázat ieliqés!
.A pályázatokat 3 példányban egy "Vers-és pró-
zaíró pályázat" feliratú borítékban várjuk
címünkre: Polgármesteri Hivatal, Répcelak,
Bartók B, u. 38. Benne zárt borítékban kérjük
melIékelni a szerző nevót, lakcimét és telefon-
számát.
.A jeligét és a korosztáIyt (gyermek vagy fel-
nőtt) a zárt borítékra, valamint a pályázatokra is
kérjük ráírni.

furálv2a[ok értékelése

.Az értékelést a képviselő-testület által kineve-
zett zsűri végzi.
.A legjobbnak ítélt első három alkotó értékes
jutalomban részesül.

l. díj kategóriánként és korosztályonként bruttó
20.000,-Ft pénzjutalom

ll. -lll. dij kategóriánként és korosztályonként
értékes.|utalom

.Minden pályáző emléklapot kap. Nyerteseink
műveit közöljük a helyi újságban,
.Az ünnepélyes díjátadásra 2002. március 15-i
ünnepélyen kerül sor.
.Előnyben részesülnek azok a művek, amelyek
répcelaki témákat dolgoznak fel.

Jó munkát kívánunk!

A bírálóbizottsáo elnöke: Gazdag Erzsébet
Zsűritaqok: Bokányi Péter

Nagynó Szabó Tímea
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Múltunkból XXV. rész

TATAY sÁruoon RoKoNsÁcR, íRÓl
lNDULÁSA

1928 nyarának egyik napján egy fiatal-
ember kopogtatott a Dukai Takáts
család ajtaján. Ez a fiatalember, akit
már vártak, Tatay Sándor volt, a ké-
sóbbi híres író.
Tatay Sándor 1928 nyarán érettsé-

gizett, és a következő év szeptemberé-
tól a Soproni Tudományegyetem hall-
gatója lett. Hogy tanulásának költsé-
geit megkeresse, a Hortikultúra Mag-
termelő és Értékesítő szövetkezetnél
helyezkedett el, és a vállalkozás köze-
ti ellenőrző kertésze lett, Működési
területe Sopron és Vas megye volt.
Nagynénjétől Dukai Takáts Márton-
nétól, aki úgy fogadta mint családtagot,
szállást és ellátást kapott, A hatszobás
lakásban jutott hely neki, hiszen csak
két személy lakta, és a kis szolgáló.
A ház tulajdonosa Dukai Takáts Már-
tonné volt, akinek férje a celldömölki
járás főszolgabírája volt 1918-ig. Jolán
néni ekkor már jónéhány éve özvegy,
Alsóbúkről származott a szedenichek
közül, kicsike, halk szavú és pirulós,
mint egy növendéklány, az ő lányságá-
nak idején.
Az özvegy nem élt egyedül a nagy
lakásban. Vele volt egy idős, de ke-
ménykötésű rokona, Szilvássy Lenke,
aki a farádi Szilvássy családból szár-

Anyokönyvi hírek

szULETES
Akiknek örülünk

Könczöl Máté (Varga Anita és
Könczöl András fia), Takács
Boglárka (Kovács Ilona és
Takács Károly lánya). Kiss Sára

(Gombás Saro|ta és Kiss Attila lánya), Molnár Dániel
(Pap Edina és Molnár László fia), Verasztó Barnabás
(Magyar l,lelinda Verasztó János fia), Károlyi Anna
(Takács Tünde és Károlyi Gábor lánya), Papp Kyra
(Pozsgai Friderika és Papp Zsolt lánya), Horváth Mi|án
(Vass Krisztina és Horváth Tibor fia)

Vll. évfolyom 5. szóm

mazott. Hetven éven felül is vállas,
hatalmas termetű nőszemély volt. A
háborúban önkéntes ápoló volt, Ebben
az időben masszírozással gyógyította
a fájdalomtól szenvedő falusi embere-
ket. 1

A esaládnak volt egy kis szolgálója, és
a szomszédos régi házban 1ma ÁrÉSZ
iroda) is éltek hozzátartozői Dukai
Takáts Mártonnénak. A legöregebb Jo-
lán néni anyósa, de öregasszony volt a
lánya is. Éldegélt velük egy elszegé-
nyedett öregasszony, aki a házimunká-
kat végezte, és egy fiatal lány is, aki
az öt öregasszonynak fogadott lánya
volt. Jolán néni és Szilvássy Lenke
közös szobában aludtak. Hajnaltájban
amikor felébredtek, Lenke néni el-
mesélte az előző nap hallott híreket,
eseményeket. Éz a házrólházra járő
öreglány toz mondatokban, de húsba
vágó szavakkal festette fel a falu
tegnapjait, Ömlött belőle a kétnyelvű
szöveg, de olyan hangosan, hogy az
irő egyetlen szót sem vesztett el
belőle. Ugyanakkor a másik házban
kártyázás közben, és a munkájának
végzésekor is hallhatott érdekes
történeteket. Valószínűleg ezeknek a
hajnali elbeszéléseknek és történetek-
nek hatására határozta el Tatay
Sándor, hogy író lesz.

Biczó Ferenc
helytörténész

nnúlozÁs
Akiktől búcsúzunk

Baráth Lajos, Dan József, Kovács István

Pölöskei József, Tátrai Ernő, Vass Miklósné

Gazdag Erzsi: Karácsony

Szól a csengő, száll a dal.
Itt van a karácsony.
Arany csillag tündöklik
a fenyőfaá9on.

Gyertya lobban, mennyi
fény!
Mintha a fa égne!
Ha nem volna karácsony
felszállna az égre.

Ott lobogna a renyő
mint egy tüzes csillag,
amelyikről éjszaka
szikraesők hullnak.

Itt marad most a fenyŐ,
Itt marad minálunk.
S amíg itt lesz, mindnyájan
ünneplőben járunk.

Fényben rezeg a fenyő.
Lobognak a gyertyák.
Unnep van ma, Karácsony
látogatott hozzánk.

röszörue rruyttvÁruírÁs

Ezúton is köszönelemet íeie-
zem ki ozoknok, okik 'l 95l -

ben feieziék be lonulmó-
nyoikot Répcelokon o. Álto-
lónos lskolóbon, és 2001.
szeptemberében, -oz 50 é-
ves osztólyiolólkozóiuk ol-
kolmóból - o répceloki te-
metőben virógcsokorrol em-
lékeztek meg Édesopómról,
Gőcze lstvón (l900-195ó)
ig ozg otó-(kóntor) tonítóról.
Ú9yszintén megköszönöm o
figyelmességét onnok, vogy
ozoknok o répcelokioknok. -

esetleg o közület képviselői-
nek-, okik úgy 2000-ben,
mint 200l -ben o Holottok
Nopio olkolmóból koszorút
heIyeztek el o Szü|eim
sírjóro.

A csolód nevében iiszieletteI:
Gőcze Tibor úisógiró

W



Répceloki Hírmondó

rÁlÉronATÁs

Dr. Budoker Tomós
ügyvéd

tójékoztotom
Répcelok vóros

lokossó9ót,
hogy

?OO2. jonuór 11-fől
mínden pénteken,
9.0O- t4.0O őrőig

kihelyezett
tigyfélfogodóst

tortok.

Az ügyfélfoqodós
helye:

Művelődési otthon
Répcelok,

Bartók B. u. 55,

Bízzon25 évi jogi

munko

toposztolotóbon,
bórmely ü9yben

fordulhot hozzőm.

vórom Tisztelt
Ügyf eleimet

tel./f ax
94/360-630

mobil:

06-2o-34-33789

RÉPCELAK VÁROS
öruroRMÁNyzATÁNar LApJA
M EGJ E LE N lK N EGY E D Éveru r e

Főszerkesztó : kecskés péter
Szerkesztóség címe :

Könyvtár Répcelak, Bartók B.u. 55.
tel.: 95/588-001

Szerkesztette: Nagy Károlyné
Felelós kiadó : Dr, Németh Kálmán polgármester

Készült a Művelódési Otthon CANON NP 6030 típ. fénymásolóján
1 050 példányban

sokszorosításért felelős: szórádi Enikő

Vll. évfolyom 5. szóm

kézilabda

A nagy kérdés - hol lesz bajnokság? -

megoldódott, ha nem is fényesen.
Női csapatunk egyrészt a Vas megyei
bajnokságban tornarendszerben, NB csa-
patok tartalék, ill, utánpótlás csapataival
versenyezve vett részt inkább kevesebb,
mint több sikerélménnyel. Másrészt a
tavalyihoz hasonlóan a Győr megyei ll.
osztályú bajnokság résztvevői, és itt jobb a
szereplésük, méltán célozták meg a dobo-
gós helyek egyikét.
Férfi csapatunk a nehezen összeverbuvált
Gyór megyei bajnokság résztvevóje. Ószi
szereplésük nyomán az első helyen végez-
tek. Nagy kár, hogy az eléggé gyenge és
foghíjas mezőny nem készteti hétról-hétre
tudásuknak megfelelő erőkifejtésre csapa-
tunkat.

Teke

Talán már elcsépeltnek tűnik, de NB ll-es
csapatunk ismét kitett magáért. Játékerő-
ben megerósödve a csoport egyik legjobb
csapatává vált, és őszi 2. helye a legszebb
eredményekre is feljogosítja a répcelaki
tekesport híveit. Külön is említést érdemel,
hogy a szezonzáró hazai bajnoki mérkőzé-
sen szenzációs pályacsúccsal fejezték be
őszi remek szereplésüket.

Végül engedjék meg a tisztelt répcelaki
sportkedvelók, hogy egyesületünk tagjai
nevében kellemes karácsonyt és eredmé-
nyes boldog újesztendót kívánjak és meg-
köszönjem az Önok egész évi erkölcsi és
anyagi támogatásátI

szarka sándor
SE ügyvezetó elnök

Kezdje a 2002. évet tanulássall
a Kereskedók és Vendéglátók Vas megyei érdekvédelmi szervezete

VENDÉGLATÓ Üzt-EwrzerÓ
é§

KERESKEDÓ BOLTVEZETÓ
szakképesítést nyújtó tanfolyamot szervez 2002. Januárban, Sárváron

A tanfolyam díja egységesen 69.000,-Ft,
mely összeg tatlalmazza a tananyag árát és a vizsgadíjakat is,

KAMATMENTES RÉszlETFIZETÉSl LEHETŐsÉcer alzrosiruNxI
KlSOSZ tagoknak 5% kedvezmény!

KÉpzÉsBEN ls vÁusszR R rulNósÉcert
Jelentkezés:

személyesen a Klsosz irodában
Sárvár, Ady E. u, 1-ben, ill, telefonon a 95/321-804 Vagy

95/326-888, 30l288-1344 számokon lehet,

Hírek o Répcelqki Sportegyesületnél

Bár itt a kemény tél és hó borítja a szabad-
téri pályákat, nincs szünet a sportegyesület
házaté4án. Egyes sportágakban vége az
öszi szezonnak, pihennek a játékosok és
lélekben felkészülnek a tavaszi szezont
megelózó alapozó edzésekre. A szakem-
berek, sportvezetók készítik beszámolói-
kat a bajnokság eddigi tapasztalatairól és
számba veszik rövid és hosszú távú teen-
dőiket az új év indulására. Először vegyük
számba az egyes szakosztá|yok,számszerű
őszi eredményeit.

Labdarúgás

NB lll-as csapatunk teljesítette az elnökség
által meghatározott célkitűzést. Az ószi sze-
zont a 4, helyen zárta és ebben az ered-
ményben bent van a dobogós helyezés elé-
rése egy jól sikerült tavaszi szezon esetén.
Utánpótlás csapataink váltakozó, de jobbá-
ra sikeres őszt zártak.
Első ízben volt kötelező 7-9-11 éves kor-
osztályokban tornarendszerű versenyen
való résztvétel. Egyesületünk a Góliát ill. a
Diáksport által működtetett gyermeklabda-
rúgásra támaszkodva tett eleget a kiírás-
nak. A három torna többnyire szép
répcelaki gyózelmeket hozott, igazolva a
fentiekben említett szakmai munka
szü kségességét és eredményességét.
Serdülő (15 éves) csapatunk a györi szö-
vetség által bonyolított teruleti bajnok-
ságban a nagyon erős mezőnyben megle-
pően jól szerepelt, az elért 4. hely minden
d ícséretet megérdemel.
lfjúsági csapatunk (19 éves) generáció-
váltással küszködve ezúttal a sereghajtók
egyike volt, bár néhány mérkőzésen bizo-
nyította, hogy a futball iránti nagyobb alá-
zattal többre lenne képes.


