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Tqrlolom :

vórosovoló

Önkormónyzoti Hírek

Dr. Németh Kólmón
polgórmesler vórso-
voió beszéde

Gróf lslvón; Köszön-
lünk Répcelok

Totoy Sóndol: Zsók-
szúrcsop (tészletek)

Répcelok történele ll.
kötetéhez (odolékok)

Mi úisóg Önöknél?
Nopköziolthonos
Óvodo

Még oktuólis! Versés
prőzaftő pólyózot

Múlrunkból XXlV.
rész : A holtok foluio -
o temető (3.)

A Répceloki Sport_
egyesület hírei

Mi o véleménye oz
eddígi kuposzereplés-
ről és mii vór oz ETO
elleni mérkőzéstől?

Köztünk él:
szobó Róbert

Lobdorúgó Mogyor
Kupo 200l

Az ünnepség Sárvár Város Fúvósze-
nekarának tézenéjével kezdődött.

Dr. Németh Kálmán polgármester
köszöntője után Dávid lbolya minisz-
ter asszony beszédében kiemelte
Répcelak fejlett infrastuktúráját,
alacsony munkanélküliségi rátáját.
Hangsúlyozta, hogy egy város rang-
ját nem a lakosok száma határozza
meg, hanem a kisugárzása, az élet-
világa és az ott élő emberek kö-
rülményei. Ezek alapján Répcelak
megérdemelte a városi rangot.

A város jelképes kulcsát és a
várossá nyilvánítási oklevelet Dr.
kontrát pál államtitkár adta át Dr.
Németh Kálmán polgármesternek.
verasztó János lelkész és Görbe
Lászlő plábános megáldotta a
jelképeket. Markó Péter, Básthy
Tamás, Csiba Vince és Dr, Németh
kálmán beszédei után városunk
m űvészeti csoportjai adtak műsort.

KöszönjükaszerepléstaMóra
Ferenc Általános és Művészeti lskola
Hajnalcsillag Triójának, a Nyugdíjas
Klub Enekkarának, a Vekker egyút-
tesnek, a Katolikus Egyház Énekka-
rának és az Ümmögő együttesnek.

Az eseményt a szlovákiai légi posta-
galambok röptetése zárta.

Répcelaki Hírmondó

vórosovotó

Településünk városavató rendezvé-
nyeinek sorát a szeptember 12-én
tartott ünnepi testületi ülés nyitotta
meg. Az ülésen mintegy 120 önkor-
mányzati képviselő és volt tanácstag
vehetett át emléklapot, megköszönve
ezzel Répcelak fejlődéséért végzett
munkájukat. A testületi ülés után
került sor a még község Répcelak
rangos kulturális, közigazgatási és
intézményi eseményeit bemutató
kiállítás megnyitójára.

Répcelak Város Képviselő{estülete
csütörtökön operett gálával köszönte
meg a köztisztviselők és közalkalma-
zottak munkáját.

Pénteken belépődíj nélküli discoban
Szabó József képviselő köszöntötte
a fiatalokat a várossá válás alkalmá-
ból.

Az avatási ünnepséget szeptember
15-én a Művelődési Ház parkjában
felállított sátorban tartottuk. Nagy
öröm számunkra, hogy a rendez-
vényre elfogadta meghívásunkat Dr.
Dávid lbolya igazságü9y-miniszter,
Dr, Kontrát Pál államtitkár, Markó
Péter Vas megye Közgyűlésének el-
nöke, Básthy Tamás országgyűlési
képviselő, Csiba Vince Lég község
polgármestere.
Az avatáson vendégeink voltak me-
gyénk és kistérségünk közigazgatási
és településünk gazdasági vezetői.
A rossz idő ellére mintegy ezren jöt-
tek el községünk lakói és volt lakói
közül az avatásra.

l0 szórádi Enikő



PAPÍRGYÚJTES

Felhíviuk a lakosság
figyelmét, hogy

2001. október l l-én
l4.00-17.00 óra között

az iskola udvarán
papírhulladék leadására

lesz lehetőség.
A papírhulladék

leadásával
támogathadák
iskolánkat is.

Segítségüket köszönj ükI

ffi

soKAK rÉnÉsÉne

Többen kérték o

polgórmesteri ünnepi

beszéd telies szövegének

közlését. Kívónsógukot

most teliesítiük.

Répceloki Hírmondó

Önkorm őnyzali Hírek

a UJ VARos - UJ LEHEToSEGEK !

!

!

! 
Szemészeti szakrendelés

!C meglévő szakorvosi rendelések mel-

|,tett ú;aUbal bővül a kínálat. Az Egész-
lségházban magán szemészeti szakren-
!delés nyílt.

!nenaelési idő: péntek 8-10 óráig.

fl 
O;uOl gimnáziumi oktatás

"A csornai gimnázium kihelyezett le-

,.velező tagozatot indít. Az oktatás az ál-
Italános iskolában folyik. A gimnázium
0első évfolyamára több mint 40-en irat-

!koztak 
be.

I Mentőállomás lesz városunkban

HrOOOeu", előkészítő munka, alapos,
ilnehéz tárgyalássorozat után véglege-

!sen eldőlt: indul a mentőállomás kivi-

Itetezése. A létesítmény a volt bölcsődei

[és védőnői épületben lesz. A kivitelezé-
0si munkát - amely pályázatot az Orszá-

|gos Mentőszolgálat írta ki és bírálta el -
a szombathelyi YUMARK KFT fogja elvé-
gezni.

APEH adótanácsadás

Az APEH 2001. októberétől adótanács-
adó szolgáltatást működtet városunk-
ban.

'.Helye:

Művelődési Ház és Könyvtár
minden hónap első keddje B

t2 óráig
]l

tlrlső alkatom: október 2.
I

Vll. évfolyom 4. szó*

Idősek napja

Egyre népszerűbb az immár hagyományo-
san megrendezendő,,Idősek világnap;a'
rendezvény. Az örömbe azonban minde;-
évben ,,üröm" is vegyül. Ugyanis a nyugd -

jasokról nincs kimutatásunk, így személyes
meghívót csak a 60 év felettieknek kül-
dünk. Így előfordulhat, hogy valaki 52 é-
vesen nyugdíjas, míg másvalaki még 6!
évesen sem. Természetesen minden nyug-
díjast szeretettel várunk október 4-én 16

órakor a Művelődési Házban tartandó ren-
dezvényünkre.

,,Irodalom Répcelakon" konferencia

A hagyományos konferenciára november 3-
án (szombaton) délelőtt kerül sor, mely ai
idén fenti címmel kerül megrendezésre. i
bevezető előadást Dr, Pomogáts Béla ar
Írószövetség elnöke tartja, Ekkor kerül scr-

Tatay Sándor Kossuth díjas író emlék-
táblájának felavatására a Polgármestei-
Hivatalnál. A konferencián előadás hangzi*
majd el többek között a Vas megyei irodai-
mi emlékhelyekről, Tatay Sándor répcelak
tartózkodásáról. Elemzésre kerül a kortárs
irodalom tanítása az általános iskolábar
ugyanúgy, mint a könyvtár olvasóinak
érdeklődése a XX. századi magyar iroda-
lom iránt. Minden érdeklődőt szeretette
várunk!

Eredményes tárgyalások
Sikerrel zárult a tárgyalássorozat a Linde
Gáz Magyarország Rt és a város vezető
között a sporttelepről, Az önkormányzat
megvásárolta a létesítményt, a vételárat 7
év alatt, egyenlő részletekben kell kifizetni.

g Ideje:
üórától

Dr. Németh Kólmón polgórmesler
vórosovotó beszéde

Reményeim szerint az alábbiak 25 év múlvu 2026-

szeptember l 5-én megtörténhetnek Répcelakon.

Kovács Patricia városunk mostani legilabb pol-
gára férjével a répcelaki uszodából tart hazafelé. A
sportcsarnok elótt haladnak el, amikor a feleségnek
eszébe jut, hogy valamelyik szupermarketbe még

be kell menni vásárolni. Ott a helyi gimnázium

igazgaíójával találkoznak, aki meghívja óket a

közeli "Répce" szálloda kávézőjába, A teraszon

foglalnak helyet, innét kitűnóen látszik az önálló

könyvtár épüIete, a helytörténeti múzeum és a

középiskola kollégiuma. Közösen elhatározták, hog.
elmennek a városavatás 25. éves jubileuma alkalmábc _

rendezett esti ünnepségre, ahol a répcelaki fúvós-

zenekar és szimfonikus zenekar ad músort.

Tisztelt Miniszter Asszony!
Tisztelt Államtitkár Úr!

Kedves Vendégeink!
Kedves Répcelakiak !

Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek Répcela,.

történelrni eseményére. (folytatás a 3, oldalo;
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Répceloki Hírmondó
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mesteri Hivatal magas színtű munkája,. a MúvelÓ- Tisztelt Miniszter

(fol},tatása2.oldalíól) ._r r ._l_^_^l+ dési Ház és a Könyvtár *,",i*a, térsegi szerepet is Asszony!

Helybeliek pontosan tudják. hogy az.elóbb.,1:,"]: i.io,ru ,^,*áltatásai. 
';"ili;;;;b,í, o*á.au^n Köszönöm, hogy eliött ün_
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liH; a:i::,-*o:i.ö:§":x': gyógyszertár dolgozói. tl'atta"ut Önt javasolták

i*n;:JilÍi*: §*r;i=*",:i.j;: i*[t1$.",1".'í#;.,T::i]}i1lllll; 
telepüés lffiT",lHi"'H,l"!i' u,

nedésével megindult u ,ffian^, -ji":.,::^,]:k- cim fémjelzi,

i.,en pedie a széndioxid?.thrgor^. E két,esemény ör^'r.'u', .rir^erés hangián tudok szólni i.:::i:i }Ö-"ÖtÖ ." ;iP!;
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tunk, A hatvanas u"*o!I á'* -"X'::':::o"_:;i- ffi|a;;"il,;,, ,- 
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iskola. óvod. böIcsode. a, űis_o, arvíz után meg- egy.'ruio."v.kk., .Ű'r.' a Katolikus énekkar tag- Kedves Vendégeink!

valósult a vezetékes ,"uir.iúi*. i, tg8O-tun ',Z' i#,,"o,"o"o"'u'," ,i'U,'",*sak mi, hanem tágabb -Kérem 
segítsék az új lá-

teljes a gázellátas is, 
ovízellatas'". 
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,o"uoo, céljai elérésé_
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.. 
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rt;tl ",llffi *[,HJ;{í,;Á !!}:jffi 'u;;*il 

''**íi}T**u*.['':#.fi![il:|.* 
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:'fj|'Írr-[11§,l;;n;i;;i, id" ro,Jihu'o* i. ö )'i,.6.6nt ..-
aátot is ellátnak,

Gondot fordítottunk az olyan doleok m_egv.alósi- A városi cím -beadásának 
voltak támogatói' és marad el'

tására, melyhez eddig ".*.ot 
idó és energia jutotl i,"J'oi. ery a."io-Űi.i"uun ., _t:lj:,':n, 

normális Ehhez az eredmén-vhez §

Elkészült a település,:H#, i.,hái.ta,-13i1 1 áolog. Talán - #;**ÖÁtatioren' nálunk e vánok a város lakóinali

megielent történettirr'Ü,'-iÓ'si-ior olvashatjrrk ," ti,áE*or népszavazas volt, vendégeinknek, erót, e

Rei-cetati Hi*onooli'öni'ű .'*lo.e Tú is el- riJ."iro;"mfr]"u't'i*"*alak az ügYet, Akik gészséget, A munkahelle

kezdte adasát, 
)t' 1997-tól a RéPce t v 

n,^ ,áogu""t,--, ii"*"*l nog1, családjuk az iik"eú,t a családi életbc

Az idei évben is van már amit meglalósítottunk. "rrit 
tor§* ew"J" a uarosi cím általunk remélt boldogságot'

Képviselótestü'o "u*]"Jll,"Ül*rj** T:3;"t; ily"]l, cím a iövó lehetóségéról szól, Ezért szabad

a Linde
vezetői

mányzat
telárat 7

kifizetni.

roztak, hogy
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ttaki fúvós-
t

inek Répcelak
nrás a 3. oldalon)
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Liztonságos közlekedést. ier" "u-üt"t, 

naBYszüleiket, hogy szavazzanat

sorolhatnám még az ereoményeket, de ralán ennYi is i?",;;ii;ii, a,tilt"u""tit,tesen dolgoznak, tanul-

elée. ahhoz. togv errer..ii.;r*" 
, 

. városi címet ;|. *ill;;"san várják el, hogy Répcelak kínáljon 
\ ,\,- ? 

-;;l?"*';il";i,'u r,ur" méltó helyre került, alternatívákat 
. ...^., ^^.ánlnm a kéoviseló_testü_ lIiT.ÖQini; "fr. *#;;1;"ffi trffi#tr;ítiilTf.l;-"":ji}Flr:li* \n .*,,,**

laki loldmúves verejtéke, am, Dyzav;l^::::,.,;;-; 
:",, ]:::,;^:"";t _onban nem kevés fratalnak 1 .n".., o*

serréseket _ tartottak, .*#i.;r."úo*o jobb me.gél- ;ö; uigurrtut o*"u"u.i,"n'g.-Y-ua'o'uniuu ^int- \o 
**""' VlRo!cL6 
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szónsavgyár dolgozói, ak

i,,i^T,,,TTínx,*,._::.T:i},,;,jÍl"m'_*; B,fi::";";j;"tn;;:,l"i;,_;1,l::ii 
i6'X'ii: 

\j 

--

mén-yhe, a két nagyüze*unt-ti',urujdonosai, 
akik i.o".o [*ou,éséken^ is"'így van, HiggYétek el na- 

\L
,,aÁi,onut és remélem .:Ji'uo.i i,"sl'amitunu* u, itt .,ildsíffi.'::,',^il::I^:y\[i§l+:: i:i \' -étók munkájára . ,^|,^.Át,c7övet_ 

ldKOSra szatL" 'Kiutukítottuk az ipartclepet,

Hozzájárultak :, .:l.iT:|:i.,, FÉlT"ul",j, 
,."r""x,ff[tJ:|,.,ililJio*., várunk

kczet. meZógaZOasac' 5N;;'o;'vasút. VASIVÍZ t.t.nt.uó vendégeinknek, gazdasági szakemhe-
állanri gazdasag dolgozot, a 

iffi':*- vállalk_ozt reknek is .""o"*]' iJor..o-u.r.,lnnr"'.
alkalmazottjai. A nrtntegy .1:" 'i]_-':,_, 

^ t nr"l reknek ls ,],":,,:_;.,^.,:i 
."okkénzett. szor_

merészségét. ugyanúgy Jn-'titt''tná, mint a közel l;;;;i";;, olcsó.területtel, szakképzett, s;

{0 KFT, Betéti társaság feitődését. sffi;;;;,;^erövel várjuk a beruházókat,

közel vitt bennünket a'városi címhez a polgár

A vórossó nyilvónitósi clr



,,Sórvór vóros, volominl

o 3l települést

összefogó 5órvór Vóros

és Kistérsége Terület-

feilesztési Tórsulós

nevében köszöntiük o

Répcelokiokol, lslen

óldósót kélve vórosuk

feilődésére, szépülésére

lelt minden

cselekedelükre."

Répceloki Hírmondó

A Nyugat-dunántuli régió, benne Vas
megye, ezen belül Sárvát vonzáskötzete
2001. július 1,,jétőI új várost köszönthet:
Répcelak városát. 23 je\öIt adta be várossá
váIásának igényét a I{öztátsasági Elnök Ur-
nak 2001-ben, ezek közül 15 ,,érdemelte ki"
a fangot, közók az elsók között Répcelak,

1,286-ban említették előszór, mint telepü-

Iést. Egy 1390-es oklevél Laak néven említi,
Répcelak néven 1863 őta jegyzik a községet.

Mint oly sok magyarország1, településen,

köztrik Répcelakon is a XIX. század végén, a

XX. század elején indult meg a fejlődés: e-

vangélikus templomot, vasútállomást épí-

tettek, csendőrőrsöt, tűzoltóegyletet alapítot-
tak. 1905-tőI üzemel az azőta a város gaz-

dasági életében meghatároző sajtgyár. A
további fejlódés - a széndioxid üzem bein-
dulása révén - már a szocialista nagyipar kö-
vetkezménye, annak elónyeivel és hátrányai-

val együtt.
Nem volt nehéz dolga a döntéshozóknak:

a 86-os fóút mellett, megyénk északj részén

fekvó városban - mely mintegy összekötte-
tést ad Gyót-Moson-Sopton megyével -,
adva vannak a városiasodás feltételei: 1986

őta, a gáz bevezetésével a lakások 99,4 o/o-a,

7993 őta a telefonhálózat\<lépitésével a laká-

sok 8B,4 o/o-a, 7997 őta a 1,4,8 km hosszban

lefektetett szennyv'nháIőzat a lakások 90,7
o/o-ában hozzáférhető, ugyanúgy, mint a

kábeltelevíziő: ítt 1,997 óta 3 progtamcso-
magbóI válogathat a lakók 89,9 o/o-a. Ugyana-
zon évtőI a szllárd hulladékglr-rjtő rendszer a

település 98 %"-ábőI száIlltla el a kommunális
és ipati szemetet. Sok, évtizedek - évszáza-

dok óta városként funkcionáló településnek

ma is itigylésre méltó adatok ezek.

Répcelak városa közlekedési csomópont
(Pozsony, Mosonmagyatővár, Csorna,
Szombathely, Nagykanizsa, Lenti, Zágráb űt-

vonal), oktatási-kulrutális központ (általános

és művészeti iskola, napköziotthonos óvoda,
művelődési otthon, köny,vtár), egészségigyi
centrum, mdry az alapellátáson felüi szakren-

deléseket is végez (háziorvosi, fogorvosi,
gyermekorvosi, védónői körzetek, nőgyógyá-

szati, sebészeti, laboratóriumi, urológiai, bel-

gy ő gy ászaú s zakrendelés ek, szociális ellátás t

biztosító központ (bölcsóde, idósek klubja),

rendészeti központ (15 fős rendőrőrs, pol-
gárőrség, tűzoltó egység), sportcentrltm
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(labdaógó, teke, kézllabda szakosztályok,
tömeg§port§ zerv ezés), kereskedelmi központ
(áruház, butiksot, üzletek, panziők, étter-
mek), pénzügyi csomópont (AFESZ-köz-
pont, bankFtókok), gazdaság1 geocentfum.

Két nagy üzeme, a francla Bongrain
többségi tulajdonában lévő Pannontej Rt., a

híres ementáli és medvesaltok gyártőjakőzel
egy évszázada foglalkoztatja az ittenieket, A
német Linde cég tulajdonában lévó szénsav-
gyáf - amit mi, az egyszető polgárok a szi-
fonpatfonokíóI ismerheünk - mammutcég
e környéken. Répcelak szerencséje, hogy a

gazdaság nagy szereplói nem keniltek csőd-
heiyzetbe, a tömeges munkanélküliség elke-
rülte. 1990-ben a kötelező foglalkoztatást
e|őtő időszak végén 0,2 o/o-os, míg 1999-ben
a ptacgazdaság kiépítésének évében az orszá-
gos átlag töredéke, 2,0 o/o-os a munkanélkü]i-
ség ráta a városban, Két mezógazdaság1
nagyjzemén - a termelószövetkezeten és a
Rábamenú Rt.-n kívűl rengeteg mikro-, kis-
és közpévállalkozás működik északi szom-
szédvárosunkban. A város ennek hasznát is

Iátja: a több mint 3200 magyarországi tele-

pülés gazdasági adóetősségét jelző mutatója
tekintetében Magyatországon a 22. he|yet
foglalja el.

A tátsadalmi szerveződések is felerósód-
tek: a civil sziérában 5 egyesület, 3 alapit-
vány, 4 szetvezet működik. Nagylétszámú
evangélikus gyülekezete péIdamutató an fogja

össze protestáns híveit, most épűló katolikus
temploma pedig méltó helye lesz a város és

környéke katolikus híveinek.
Radó Kálrnán, aki répceiakr kötődéssel

Vas megye főispánja volt 1882-1894 kőzőtt,
a község-város címerére ,,átörökítette"
családja jelképét, a kettósfarkú oroszlánt,
mely a szédioxidot átamoltató Répce folyó-
val és a fejlett mezógazdaságot szimbolizáló
ekevassal megyénk egyik legkifejezőbb cí-

mere lett. F'gy évszázad elteltével a főispán
úr büszkén tekinüet településére, városára,

melyet most dt. Németh l{álrnán út vezet,

immár második sikeres ciklusban 10 fónyi
képviselő-testtilete élén, a város felvirágozta-
tása érdekében - eredményesen.

A szerző Gróf Istaán Sáraár aáros alpolgármes,
tere, a TerüIetfejlesztési Tanács elnöke -a szerk.,

Forrás: Sárvári Hírlap,2001. 18. sz.4. p.

Gróf lstvón: Köszöntünk Répcelok
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A novemberben
tortondó irodolmi
rémóiú konferencio

nopión kerül felovolósro
Totoy Sóndor
emléktóbló!o.

Az író egykoron o moi
Polgórmesteri Hivotol

épü letében torlózkodott
hosszobb ideig

rokonoinól, s írói
indíttolósót e hózból, o
hóz !okóitól koplo, omi

qz óItotunk idézett
rész]elből is kiderül.

Forrős:
Tolcy Sőndoc Hét szfr eszlendő:
Lődőrgések koro, - Bp. Szépirod.
K. I983. l.kö,. IóI-rő5.p.

Totoy Sónd orz Zsőkszúrcsop (részlerek)

Az érettségi után életemben először keresethez
jutottam ...

A Hortikultúra Magtermelő és Értékesítő
Szövetkezet azért alakulq mert vannak kefti
növények, mik az északi országokban nem
magzanak fel, de szépen hoznak magot nálunk.
Tehát kerti magvakat termesztettek
kisgazdákkal országszerte nagy táblákon, eá
aztán külkereskedelmi úton étékesítették.
Életrevaló ötlet volt a filléres gabonaárak
korában. ... Én ennek a vállalkozásnak közeti
ellenőző kertésze voltam. Némi szakértelem
gyors elsajátítasa után tanácsokat adtam a
gazdákna( és lebonyolítottam a szállítást.
Szólnom kell erről a szereplésemről. Talán ha ez
nincs, nem is kezdek el írni. Legalábbis nem
olyan korán és nem mindjárt regényt.

Működési területem Sopron és Vas megye
volt. Hogy keresetem egészében megmaradt,
köszönhetem répcelaki nagynénémnek, dukai
Takáts Mártonnénak, akitől szállást és ellátást
kaptam egész idő atatt. Jolán néném testvére,
csak unokahúga volt apámnak, de nagyanyám
rokonszerető oltalmában testvérként nőttek fe|;
házában úgy fogadott. mint közvetlen
családtagot. Nagy ház volt ez; hat szoba, egy
közülük valóságos terem. Nagy hall, tágas
veranda és minden mellékhelyiség a modernebb
igényeknek megfelelően. Gazdái nem tartoztak a
megye előkelőbb uraságai közé, de ez a magas
építésű, nem nagyon régi ház lakhatósag
szempon§ából többet ért a vadgesztenyék és
fenyők alá bújt nyirkos kastélyoknál. ...

Jolán nénéméknek nem volt gyermekük, az
emlékekből nékem úgy rémlett végig
kamarazenélték ők ketten közös estéiket. A
zeneszerszámok ott voltak a nappali
szobájukban, csakhogy hallgattak, mióta a ház
gazdája elköltözött, és ott állt a zongorán dukai
Takáts Judit bűbájos szobra lanttal a kezében.

Az özuegy nem élt egyedül a lakásban. Véle
volt egy idős, de keménykötésű rokona,
Szilvássy Lenke. ... Hetvenen felül is vállas,
hatalmas termetű nőszemély volt és hatalmas
egyéniség. Rettenetes vasbo§a alatt döngött a
föld, ha járta az utcákat, kezének szorítása alatt
ropogtak a csontok, nyúltak a kimarkolt inak.
1,4ert ő masszírozott. Urat és parasztot, szegényt
és gazdagot; gyúrt mindenkit, akibe beléállt
valamilyen fájás, ha tetszett, ha nem. Aki elbújt
a kályhasarokba, előhúzta azt is és gyúrta,
gyúrta. Meft a gonosz betegséggel nem lehet
kesztyűs kézzel bánni, nyakon kell ragadni és
kirántani gyökerestül, Félték és várták
mindenútt, ahol baj volt,

Onkéntes ápoló volt, mí9 a háború tartott,
ehetőleg mindig ott, ahol közel volt a harctér.
|,1agas kitüntetést kapott, mikor egy égő tiszti
<órházból ölében hordta ki a sebesülteket, és az
.riolsók közt vonult vissza ágyútűzben. Ilyen volt

Jolán néném befogadott rokona testben és
lélekben, a szája pedig mint egy jutasi
őrmesteré. Nem hadart, szépen, szabatosan
káromkodott magyarul, pedig a német szóra
egyébként könnyebben fordult a nyelve.
Mondom, Bécs tájékán nevelkedett. ...

közös hálóban aludtak ők ketten. A
vendégszobától aá csak egy fal választotta el.
Més a kakas sem kukorékolt, Lenke néni
hangjától már visszhangzott a ház,
-Csitulj, Lenke, hadd pihenjen az a szegény
Sanyi.
Am Lenke nénit nem lehetett megállítani,
különösen í9y, mikor a hajnali forgolódásban
már felgyülemlett a mondanivalója.
-Sejsze auf kopf von Sáni! Aki húszéves korában
nem.tud aludni, az kolbászbavaló,

Es ömlött belőle a kétnyelvű szöveg, de
olyan hangosan, hogy egyetlen szót sem
veszítettem el a falakon át. Ez a házről házra
járó öreglány toz mondatokban, de húsba vá9ó
szavakkal felfestette a fa|u tegnapját.
Szegények nyomorúsagát, orvosolatlan betegek
kínjait. Kisebb-nagyobb gazdák harcat a
megmaradásért. Harcot családok között, harcot
családon belül. Apa fiú, testvér testvér ellen,
szerelmek szövődését és szétrombolását
gazdasági érdekek miatt. Tyúlolész terjedését a
bosszúból átdobott kórsagos csirkebéllel. Az úri
házak megyék határain átszálló pletykáit,
Tékozlás és hiábavaló erőfeszítés a ranghoz illő
birtok megmentéséért. Tisztes szándék az
országéft. Becstelenség és hazugság a
képviselői mandátumért. A még lábon álló
gabona elkótyavetyélése bagót érő előlegét.
Lángol a bebiztosított cséplőgép, meft nincs
más kiút, ha leég a fél utca, akkor sem.
Mindamellett sok-sok jó szándék és verejtékes
munka. Es megint a rangban össze nem illők
szerelme, mint a véletlen elhajított gyufaszál
által fellobbant pusáító tűz. Harag és könnyek.
Haragvó apa és könnyező anya. Kemény
asszony és reszkető ember. Félelem a csendőr a
szegénynek, de áhított vő a gazdagnak,
Gondja van a falu legnagyobb uraságánakis, és
gondja van már a sajtgyárosnak is. Jó volna a
sajtgyáros leánya most azért akármilyen uraság
fiának..

Gyúrni, gyúrni kell az emberek vállát, mert a
vállakon rettenetes nagy a teher.

Lenke néninek volt szeme a látásra és füle a
hallásra. Hej, ha Lenke néni regényt tudott
volna írni! De nem tudott, Egyetlen
hosszúmondatot sem fűzött végig egy nyelven.
De a szavak közül a két nyelvben valahol mindig
megtalálta az igazit. Lenke néni látott! Azóta
hányat ismertem, aki megtanult Írni, de nem
látott. Sosem loptam tudomásom szerint íróktól,
de loptam tőle és sok mástól, aki látnok volt, én
meg az íródeákja. ...



Arro kértük o kötet

szetzőil, hogy o könyv

megielenése őla, az

óltoluk feldolgozott

témókkol kopcsololos

gondolotoikol,

oiónlósoikot és

észrevételeikel o sszó k

meg olvosóinkkol.

szekeres Tibor

Répceloki Hírmondó

Miért tettem ... ?

Van amikor úgy érzi az em-

ber, tartozása van valamivel,
vagy valakikkel szemben, a-

mit rendezni kell. Tartozom a

Rábamenti ÁG. torténetének

felevenítésével, sokak által is-
mert - netán feledésbe ment -
események felsorolásával,
bemutatásával. Nem dicshim-
nuszokat kívántam zengedezni
kinek-kinek ízlése, elvárása

szerint, így személyek felsoro-
lását mellőztem, néhány
szükséges neveken kívül,

Több, mint 3 él,tizedet, 38 é-

vet töltöttem a gazdaságnál -
36 évet azonos munkakör-
ben - úgy éreztem, ez talán
elég arra, hogy visszairányít-
sam az emlékezéseket a gazda-

ság nem mindig zökkenőmen-
tes életére, hibáira és nagysze-

rűségére,

Jó szíwel ajánlom a Rába-
menti Állami Gazdaság dió-
héjban bemutatott történetét

minden répcelaki polgárnak,
különösképpen a volt üzem-

egységek és az irányító köz-
pont hajdani dolgozóinak.

Vass Tibor

Tisztelt Olvasó!

Az 1800-as évek végén, az
1900-as évek elején a vasút és

az álIomás megépítése - egyes

településeket érintve - rangot

adott az érintett települések-
nek. Így volt ez Répcelaknál
is, hisz négy irányból érkeáek
és indultak a vonatok. Ha
megnézzük Répcelak fejlődé-
sét, akkor a vasút megléte
hozta ide a Stauffert Répce-
szemeréröl és a szénsavter-
melő Vállalatot Mihályiból,

Ha valaki 50 vagy 100 év múl-
va ír a vasútról, ó már egy kor-
szerűbb vasútról számol majd
be. Jobb és gyorsabb vonat-
közlekedés lesz, a menetren-

dek minden igény kielégíte-
nek, a vasútvonal villamosítá-
sa megtörténik, tovább nő

Répcelak állomás központi
szerepe. Akik ea megérik,

a ,,kollégáimnak" és a répce-

laki lakosoknak jó egészséget,

sok szerencsét kíván:

ori sándor

Sajnos kimaradt

Az első kötet anyagából saj-

nos kimaradt a postahivatal

története fejezet, mivel beteg-

ségem, kórházi kezelésem mi-
att az anyaggal nem tudtam

határidőre elkészülni. Mikor a

polgármester úr megemlítette,

hogy készülnek kiadni a foly-
tatást, örömnrel vállaltarn,
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le, mert nagyon hosszú és e-

setleg unalmas lett volna, de

talán mégis történeti érdekes-
ségként az információ továbbí-
tás fejlődésének postai eszkö-
zeinek (Morse távirat, telex)

külön fejezetet szentelhettem
volna, az irányítószámok be-

Vezetésének lontosságára.

Egy település életében megha-
tározó volt a posta jelenléte,

talán még ma is az. 40 évet
töltöttem a posta szolgálatá-
ban, és mára szinte hihetetlen
az az óriási technikai változás,

ami végbement e területen. Ez
motivált arra, hogy a kezde-

tektól napjainkig a teljesség

igénye nélkül megismertessem
a répcelaki posta történetét.

Jagadics Jenő

A kötettel kapcsolatban

Természetesen örültem, hogy

intézményünk is bekerült ebbe

a kötetbe, hiszen egy 50 éve

működő óvodáról van szó,
ahol közel 5000 gyerek ,,for-
dult meg" az él.tizedek során.

Úgy vélem Répcelak város

lakosságának zöme járt a mi

óvodánkba. A lejezetben i-

gyekeztem érzékeltetni a fejlő-
dés, de a megtorpanás tenden-

ciáit, illetve okait is.

winklerné Németh zsuzsanna

(Fenti képeket a konyl iIlusztriiciói,
Garas Kálntán ntunká.Ja aIap_ján

melléke|tuk -a szerk-,)

Répcelok története ll. kötetéhez
(odo lékok)

\ hogy röviden összegezzem.

Részletekbe nem nrentent be-



Répceloki Hírmondó

Mi úisóg Onökné!?
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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
Iehet.
,Kizárőlag répcelaki lakosok, vagy répcelaki
indíttatású lakosok műveit várjuk.

Beküldési határidő: 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
nellékelni a szerző nevét, lakcímét és telefon-
számát.
.A jeligét és a korosztályt (gyermek vagy fel-
:őtt) a zárt borítékra, valamint a pályázatokra is
<érjük ráírni.

A pálvázatok értékelése

.Az értékelést a képviseló{estület 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. díj kategóriánként és korosztályonként
értékes jutalom

.Minden pályázó emléklapot kap, Nyerteseink
műveit közöljúk 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 bírálóbizottsáq elnöke: Gazdag Erzsébet
Zsűritaqok: Bokányi Péter

Nagyné Szabó Tímea

xrÁlúrÁs MEGNyITó

2001. október 16-án
(kedden)
17 órakor

a
Répce Galériában

Deák Andor
DörnyeiZoltán
Gán9!iOrsolya
Mihályné Bödei

Magdolna

amatőr festők
munkáiból nyílik

tárlat.

Megtekinthető:
október 31-i9 a

Művelődési Házban

Értesítjuk kedves
ügyfeleinket, hogy

központu n k átalakítási
munkálatai

megkezdődtek.

Azezzel járó
ke]lemetlenségekért
szíves elnézésüket

kérjük,

Az átépítés ideje alatt
ügyfeleink

kiszolgálása
zavartalan.

Répcelak és Vidéke
Takarékszövetkezet

MÉG AKTUÁtls

Répcelok Vóros
Önkormónyzoti Képviselő-

teslülete
VERS-ÉS PRÓZAÍRÓ

PÁtYÁzAToT HlRDET

A pólyózot célio:

o lelepülésen élő irodolmi
tehelségek felkorolósa és
lómogolóso, olkotósoik o
helyi illetve orszógos kö-
zönség felé voló bemulo-
ló so.

Még oktuólis! Vers-és prózcírő pőlyőzat

Nopköziotthonos Ovodq

A répcelaki Napköziotthonos Óvoda az elmúlt 4
évben a fenntartó önkormányzatok döntésének
a következtében 7 csoporttal működő intéz-
ményből 4 csoportos óvodává fogyatkozott,
Ennek következtében összességében 10 fő
közalkalmazott felmentésére került sor,
A most előttünk állő 200112002, tanévben így 4
csoportba 100 gyermek került elhelyezésre.
Ebből 92 fő induláskor itt lesz, majd 8 fő
évközben - előjegyzés alapján - érkezik.
A nyár folyamán elkészült a veszélyessé nyilvá-
nított régi épület felújítása. Új elektromos
há|ózatot kapott az épület, és a festés, lakkozás,
mázolás is emelte az épület állagát.
Nagy örömmel vettük birtokunkba az épületet
mert í9y az új tanévben már nyugodt körül-
mények között játszhatnak a gyermekek és
dolgozhatnak a felnőttek.

Ebben a tanévben intézményünkben
több fontos feladat vár a nevelőtestületre, A
pedagógiai munka hagyományos feladatain
túlmutató új elem az óvodában folyó neve-
lőmunka ellenőzési, mérési, étékesítési, minő-
ségbiztosítási rendszerének meghatározása,
kidolgozása. A munkában mindenkinek részt kell
vállalnia, de a munka irányíLására, összehango-
lására, 3 tagú team alakult.
Az idén indí§uk óvodánkban felzárkóáató prog-
ramunk. Lényege, hogy a nevelés, tanulás

bármely területén lemaradt gyermekeinket
elsősorban az intézmény dolgozói közül kikerülő,
speciálisan. képzett szakemberek célirányosan
fejlesztik. Igy nálunk is kialakulnak az iskola-
kezdéshez szükséges készségek, képességek.
Terveink közt szerepel a csepregi óvoda
vendégül látása a régi jó kapcsolat további
ápolása cé|jából. Szeretnénk továbra is helyt
adni a Napraforgó címmel meghirdetett vallásos
foglalkozásoknak,
Az idén is elindí§uk a Játékos gyermeKornát,
ahol képzett szakember foglalkozik a gyerme-
kekkel óvoda után, térítés ellenében.
Munkaközösségeinkben a hagyományőné*., a
bábozást, a dramatizálást próbáljuk ötvözni
annak érdekében, hogy gyermekeink szemé-
lyiségfejlesztése minél sokoldalúbb legyen.
Fontos számunkra, hogy minél változatosabb
élmények, sokrétű tevékenységek színezzék
óvodásaink életét.

Remélem, hogy a szülői elvárások, és a
szakmai kompetenciák összehangolásaban a
gyermekek mindeneKeletti érdeke érvényesül
majd a mindennapi munkánk során is. Ennek
érdekében tevékenykedem.

winklerné Németh zsuzsanna
óvodavezető
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A temetóról szóló irásomat néhány

érdekesebb síremlék fényképével és leírá-

sávalzárom.

ruŰnruync És
FA NYÍLÁSZÁnÓX

GYÁRTÁsA

, bejárati ajtók

, ablakok

, bettériajtók

KoVÁcS
MlKLÓS

celldömölk

06-30-3662-1 26

tején levó előrenyúló díszítésről kapta a

nóvét. Márványból készült, és ilyen fokú

megmunkálása komoly feladatot jelentett a

kófáragónak. Feladata, a szövegmezó
védelóe egyben fontos díszítóelem, A
pfeiffer csáuo síremlékei, állították az

1 B8O-as évek végén.

Anyokönyvi hírek

szüLETÉS
Akiknek örülünk

]ámbor Dorothy (Kiss Katalin és Jámbor

Albert lánya), Kovács Patrícia (Gyürü

Andrea és Kovács Péter lánya), Dominek

Levente (Cvikk Gyöngyvér és Dominek

László fia)

Temetönk valószí-
nűleg legrégebbi
síremléke. Felirata:
Tekintetes N.zetes
Vitézleó Ajkay Jo-
sef urnak a íárad-
hatatlan munkás a-
tyának emlékül.
Meghalt aug. 4-én
1B45. életének 75.
évében. Érdekes-
sége a tetején levó
fogszerű díszítés.

Ereszes dí-
szítés: a te-

nÁznssÁe
Akiknek gratulálunk

Nagy Valentina és Né-

meth Gábor Róbert,

Takács Anita és Pataki

Zsolt, Kemenesi Erika és Gerencsér

Rudolf, Haitzmann Ágnes és Hollósi

Szabolcs, Keszei Annamária és Pataki

Ferenc, Szekeres Zsuzsanna és Gönczöl

József, Kovács Erika és Nagy Szabolcs,

Csuka Anna és Kocsis Károly

Vll. évfolyom 4. szőm

A gót stílus jeleit
magán viseló díszí-
tett síremlék két
o|dalán levö úgyne-
vezett feloszlopok
tetejéról indul ki a
csúcsív, amely min-
tázott. A teteje is
díszített mintázatú.
Szövegmezöje ol-
vashatatlan.

7759l14

A bal oldali síremléken koszorú, a jobb ol-

dali alsó részén pedig a farkába harapó
kígyó található.

A bemutatott síremlékeken kívül még sok
érdekesség található a temetöben, kripták,

síremlékeK keresztek, amelyekról mé9 sok
érdekességet lehetne leírni.

Biczó Ferenc
helytörténész

Bokányi Jőzsef, Csuka ]ózsefné, Farkas

József, Orbán Sándorné, Pungor Jenő,

Szabó Gyuláné, Varga Lajosné

7759l13

7759l17

4459l18
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Milyen itt focizni, s hogy látja a

helyi sportéletet, ez volí szá-
momra a fö cél, mit a tanár úrtól
megkérdezhetek.

-NB IIl-as viszonyok között
nagyon jók a feltételek. Jó
minöségű a pálya, .ió a vilá-
gítás, kulturá|tak az öltözők.
Iskolai oktatóként úgy látom,
hogy 8. osztályos szintig
megoldott a csapatutánpótlás
kérdése, viszont a középiskola

hiánya miatt nagy szakadrls
keletkezik a folyamatos és
tervszerű j átékosképzésben.
A csapatban jól érzem magfun,
bár nehéz volt az eEy év
ausztriai távollét után vissza-
szokni mind fizikai, mind az új
csapattársakkal való összeszokás
terén. Ugy érzem, most jó úton
haladunk, hiszen a bajnokságon
kívül még a kupában is benne
vagyunk.
Azokat a kezdeményezéseket,

A Répcelqki Sportegyesület hírei
Teljes nagyüzem van a Sport-
egyesület hiuatáján. Beindultak,
illetvejavában folynak a bajnoki
kuzdelmek minden szakosztály-
nál.

A lrabdarúgó szakosztálynál az
elsó csapat kerete jelentős válto-
záson esett át, és úgy túnik egy
jó szellemú, és az eredményért
tenni akaró együttes alakult ki,
amelynek eddigi eredményei
bízíatóak. A szakosztályvezetés-
ben és az edzói vonalon csupán
egy változas történt: technikai
vezetói megbízást kapott Vróbel

László.
Utánpótlás csapataink nemrég
kezdték meg a bajnoki küzdel-
meiket, az eddigi benyomások
pozitívak.

Teke szakosztályunk bravúro-
san kezdte a bajnoki évet, ajáté-
kosállomány jelentősen megeró-
södött, és a kitűnó rajt merész
álmokat sejtet megvalósítani.

Kézilabda szakosztálynál a

nagy talány megoldódott, talál-
tak bajnokságot, ahol megmére-
tódhetnek. A férfi csapat a Gyór

Vll. évfolyom 4. szőm

megyei, a nói csapat a Vas
megyei bajnokság résávevóje,
A bajnokságra szorgalmasan
készülódtek, edzésekkel és tor_
nákkal segítették eló a formába-
hozást.

Az egyesület vezetői, sportolói
szeretettel várj á' k városunk spor-
tot szerető lakosait a rendezvé-
nyeinkre. Reméljük sok sportél-
mény, jó szórakozást tudunk
nyújtani szurkolóinknak.

Szarka Sá,,rrdor

SE üg}vezető elnök

RöVlD HíREK

o Tömegsportbon is bein-
dul oz őszi és téli sze-
zon. Október 17-23 kö-
zöti íekedíidobós lesz
outomoto tekepólyón-
kon, nogyéríékű nyere-
ményekkel külön női és
férfi versenyben.

o November 2-től indul o
hogyomónyos - immór
vórosi - tekeboinoksó9
2002 tovoszóig.

o Előrelóthotólog novem-
ber közepén nogyszo-
bósú kispólyós lobdo-
rúgó iorno lesz, hongu-
loios villonyfényes bo-
nyolítósbon. A pontos
időpontokról és o neve-
zési tudnivolókról o
Répce TV képúisógó-
bon folyomoíoson hírí
odunk.

r Hosszú tóvú mególlopo-
dós olóírósro kerül o
Linde Góz Mogyoror-
szóg Rt és o Répceloki
SE közötti szerződés,
omely olopión öi éven
keresztül kop tómogo-
tóst o sportegyesülei. A
szerződés még tovóbbi
két évre meghosszob-
bíthotó!

hogy játszótereket, sportolásra
alkalmas helyeket alakítunk ki,
jónak és hasznosnak találom.
Testnevelőként ha kívánhatnék
és tehetném, egy szabványmé-
retű tornacsarnokot építtetnék
uszodával.

Kívánom, hogy a Tanár Úr még
sokáig szerezzen góljaival
örömet tanítványainak és a
csapat sZurkolói nak egyaránt.

Mi q véleménye oz eddigi kupqszereplésről és
mit vór dz ETO elleni mérkőzésről?
Dr. Németh Kálmán,
polgármester
Az idei kupaszerepléshez
gratulálok, különben a Hala-
dás és a Balatonlelle kiverése
nagy siker volt, és Óriási fegy-
vertény lenne az ETO ellen
egy szoros eredmény elérése,
főleg ha ez továbbjutást hoz-
na.

Németh Jőzseí, labdarú9ó
szakosztályvezető, a régi
kupasikerek szereplóje
Nagyon örülök, hogy hosszú
évek után ismét a régi idők
fociját idézue jeleskedik Rép-
celak a kupában. Természe-
tesen becsületes helytállást

és továbbjutast remélek
Monostory IsWán, a csa-
pat rangidős játékosa
Boldog vagyok, hogy eddig
jutottunk a kupában. Ez ele-
inte könnyebb feladat volt,
az országos döntő már kemé-
nyebb dió lett. Tisztességes
helytállást remélek, amibe a
meglepetés is belefér.

Varga Gábor, sajátnevelé-
sű játékos
Elégedett vagyok az eddigi
szereplésünkkel, ú9y vélem
túlteljesítettük a tervet. Ez
valószínű a csapat jó moráljá-
ból következik. Az ETO el-
len - bár gyengén szerepel-

nek a bajnokágban - tisztes
helytállást remélek.

Mészáros Zoltán, sajátne-
velésű játékos
Orülölq hogy sikerült felidézni
a régi idők kupaszereplését
eredményességben, remélem
hogy az ETO ellen meg tud-
juk koronázni eddigi teljesít-
ményünket.

Kiss Tamás, saját nevelé-
sű játékos
A szerda - szombati mérkő-
zésekhez képest csapatunk
jól helytállt és az ETO ellen is
folytatni szeretnénk a jó
szereplést.

- Szarka Sándor-

köztünk él: szobó Róbert

A helyi általrinos iskola testne-
velés-matematika szakos tanára
Zalaegerszegen, l969-ben szü-
letett. Nós, két kisgyermek apja.
A szombathelyi Tanárképzó
Fóiskolán l993-ban szerzett ok-
levelet, Abban, hogy Répcelakra
került, három tényező szerepelt:
család, csapat és a munkahely.
A helyi focicsapatnál kis
megszakításokkal - fél év a
I{aladasnál, 1 év Ausztriában -
l 990-ótajátszik.
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Főszerkesztó : kecskés péter
Szerkesztóség cime :

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

Összeállította és szerkesztette.: Nagy Károlyné
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és némiképpen a szerencsének köszön-
heti továbbjutását."

. 1982.10.23. a legjobb 32 közé jutásért:
Répcelaki Bányász - Rába ETO 't:3,
1000 néző. ETO: Lesko, Szíjjártó,
Hlagyvik, Magyar, Hannich, Póczlk,
Burcsa, Vági, Szepesi, Szentes,
Hajszán. ,,...a bajnokcsapat csak a
hajrában tudta fogcsikorgatva kiharcolni a
továbbjutást a közönség által végigtom-
bolt látványos mérkőzésen."

.1983.11.23. a legjobb 32 közé jutásért:
Répcelaki Bányász - ZTE 0:1, ,,...nagy
izgalmak közepette a 85. percben elért
gól döntött a továbbjutásról a végig
küzdelmes mérkózésen, ahol a Répcelak
alaposan feladta a leckét a ZTE-nek. ,,

. 1988.02.28. a legjobb 16 közé jutásért:
Répcelaki Bányász * Haladás 2:3,

. 1989-es kupában az NB l-es Veszprém,
majd Tatabánya elbúcsúztatása után
1989. április 19-én a legjobb 4 közé
jutásért először Répcelakon: Ferencvá-
ros Répcelaki Bányász 3:0, 5000
néző|. ,,...nézőcsúcs a javából a
Répcelak túlzottan tisztelte nagyhírű
ellenfelét", Budapesten: Ferencváros-
Répcelak 4:1, 5000 néző. ,,...a vendég
répcelakiak nem vallottak szégyent az
üttői riton"

szarka sándor
SE ügyvezető elnök
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Lobdorúgó Mogyor Kupo 200l
Hír:

A Répcelaki SE labdarúgó csapata az
országos döntő 2, fordulójában továbbjutva
a legjobb 32 között a Gyóri ETO FC NB l-
es csapatát fogadja a 16 közéjutásért.

A megtett út:

Vas megyei selejtezőkben gyózelem Vö-
nöckön, Uraiújfaluban, majd hazai döntet-
len a Haladás FC-vel, amely országos dön-
tóbe jutást hozott. Az országos döntőben
gyözelem Kópházán és győzelem a Bala-
ton|elle ellen.

Kupa múlt:

Répce|ak labdarúgásának a kiugrás, a köz-
figyelem felkeltésének nagy lehetősége az
elmúlt évtizedekben a kupaküzdelmekben
realizálódott. Így jöttek Répcelakra első
osztályú csapatok, így születtek nézócsú-
csok, nagy izgalmak, felejthetetlen élmé-
nyek,
Íme a legemlékezetesebb mérkőzések ko-
rabeli újságidézetekkel:

. 1975.02.16. a legjobb ,16 közé jutásért:

Répcelaki Bányász-pécsi MSC 0:1, 3 ezer
nézö(!). ,,...az elsó percben szögletböl,
érintés nélküli Tóth Jóska góllal szeren-
csés pécsigyózelem."

. 1980.02.27. a legjobb 16 közé jutásért:

Répcelaki Bányász - Komlói Bányász
1,.2.

. 1982.02.24. a legjobb 16 közé jutásért:

Répcelaki Bányász - Volán SC 0:3, ,,...a
közlekedési csapat nagyobb rutinjának,

GYoRl ETo Fc

Alapításiéve:
1 904

Csapatszín:
zöld-fehér

Ügyvezető:
peczár László

Technikai vezető:
Horváth Béla

Yezetőedző,.
Varga Zoltán

Bajnoki cím:
1963 ősz, 1981l82,

1 982i83

Kupagyőzelem:
1 965, 1 966, 1 967, 1 979

Az elmúlt évi NB l-es
bajnokságban:

4. helyezés


