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Dr. Némerh Kólmón polgórmesler:

A Répcelaki Hírmondó 1999, márciusi számá-
ban ,,Gondjaink és lehetőségeinK, címmel a
képviselő-testület négyéves programjáról
írtam. Már akkor is vázoltam, hogy az 1998-
2002-es időszak nehezebb lesz, mint az L994-
1998-as volt. Sajnos nem tévedtem.

Reálértékben kevesebb pénzből több
feladatot kell megoldani. A kevesebb pénz az
adóerősség-számítás miatt és a csökkenő gye-
reklétszámból adódik. Ehhez mé9 a privatizá-
ciós bevételek elmaradása is hozzájön.

A több feladat az általános iskolában
bevezetett művészeti okatást és a bővülő
szakorvosi ellátást jelenti. Természetesen eze-
ket önként, a répcelakiak érdekében, telepü-
lésünk szerepének növelése miatt vállaltuk. A
kevesebb pénzből nem tudunk többet adni
(a munkabéren kívül) intézményeink működé-
sére. Feladataikat azonban megfelelő színvo-
nalon í9y is el tudják látni,

Nagy gond az óvodában a gyerek-
létszám nagyméretű csökkenése. 199S-ben
még 161 gyerek volt, 2001 szeptemberében
már csak BO-B2, 2002-ben pedig 70 körüli
várható. Az állam az óvodák támogatását a
gyereklétszám után adja. Ha csökken a lét-
szám, reálértékben csökken a támogatás is. A
fenntartó önkormányzatoknak két lehetősé-
gük van: a kevesebb pénzből még több támo-
gatást adnak, vagy költségcsökkentésen gon-
dolkodnak.

Az elmúlt években fejlesztésekben,
az önkormányzati munka területein számos
eredményt értünk el. Megépült az Egészség-
ház. A répcelakiak a magas színvonalú alapel-
látáson kívül - amelybe beleértem az !. szá-
mú rendelőt is - számos szakorvosi ellátást is
helyben tudnak igénybe venni. Megkezdődött
a belvízrendezés és a világítás korszerűsítése.
Méltóan lehetünk büszkék az általános isko-
lában az önálló művészeti okatás beindítá-
sára is.

Az országban, talán egyedülállóan
népszavazást rendeztünk a városi címre való
pályázásról. A népszavazás nem volt érvényes
(46 o/o-os volt a részvétel), a voksok közül a

65 o/o igen szavazat azonban, ú9y gondolom,
megfelelő eligazítást adott a képviselőknek.

Mit tudunk még megolciani 2002 vé-
géi1? Ad látható, hogy a működési kiadásokra
(intézményeink fenntartása, település-üzemel-
tetés), valamint szociális feladatokra, civil
szervezetek támogatására a rendelkezésre álló
pénz 80-90 %-a kell. Amennyiben az elkö-
vetkező időszakban az állami újraelosztás
rendszere nem változik, jó esetben évente
20-30 millió Ft marad fej|esztésre.

Mit kellene ebből a pénzből megva-
lósítani? Úgy gondolom, hogy a répcelakiák a
legjobb településmarkenting szakembereknél
is. jobban tudják a feladatokat. Most a teljes-
ség igénye nélkül felsorolok néhányat. (A
feltüntetett számok becsült bekerülési össze-
sek.)
o Arany János utca aszfaltozása (Egészség-

ház, Templom Út) - 25-35 millió Ft
o Linde Sporttelep megvásárlása - 30-35

millió Ft
r Belvízrendezés - 100-150 millió Ft
. Könyvtárbővítés - 10-15 millió Ft
r Iskola fűtéskorszerűsítése - 10-15 millió Ft
r Tornaterem építése - 150-250 milllió Ft
. Út, járda aszfaltozása - 25-30 millió Ft
o Telekkialakítás - 40-50 millió Ft

A számokból kitűnik (és mé9 néhány
fontos dolgot nem ismertettem), hogy az
elkövetkező jó néhány évben vannak ötletek a
rendelkezésre álló pénz elköltésére, A 2001-es
elképzelések ismertek. Többek között megol-
dódik a Vízmű utca teljes felújítása, remélhe-
tőleg tetszetős úteligazító táblákat kap az
egész település. Amennyiben a fenntartó ön-
kormányzatok pályázata sikeres lesz, az óvoda
és az idősek klubja fűtése korszerűbb, kom-
fortosabb lesz.

A költségvetésben nem szerepel, de
2002-ben mindenképpen megoldást kellene
találni az Arany János utca aszfaltozására,
amihez hozzátartozik az Egészségház és az
épülő katolikus templom előtti út is. Ha valaki
(Túl a négyéves ... folytatás a 2. oldalon)
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Túl a négyéves
program felén

Mit oldottunk meg ...
(folytatás az 1. oldalról)

arrafelé jár - és nyilván
nagyon sokan, meft ez az
egyik . legforgalmasabb
utca - ú9y gondolom, e-
gyetért velem, de az
összeg az egy évre
rendelkezésre álló fejlesz-
tési pénz egészét jelenti,
és abban az évben már
semmi másra nincs lehe-
tőség, akkor érzékeltetem
a feladat nagyságát is.

Eddig a lehetsé-
9€s, szükéges,fejleszté-
sekrőlszóltam.

Ugyanilyen fon-
tosnak tartom a település
polgárainak életét. meg-
határozó, nem beruhá-
záshoz kotött lehetőséget
is. Próbáljuk erősíteni,
fejleszteni Répcelak pol-
gáriasabb, városiasabb
jellegét. Itt is a teljesség
igénye nélkül néhányat e-
melek ki:
Folyta§uk a virágosíttíst,
amelynek úgy gondolom
igazán örülnek a lakók.
Az idén már virágok dísz!
tik az Úttorő utcát és a
vasútállomásra vezető u-
tat.

Me9próbáljuk
beindítani levelező tago-
zaton a középiskolai okta-
tást, fejlesztjük a Művelő-
dési Házban a tanfolyam-
szerű képzést. A lehető-
ségekhez képest további
anyagi eszközöket biztosí-
tunk a művészeti okatás
tech nika i fejlesztésére.

fu Ümmögő
Együttes és a Művelődési
Ház szervezésében ha-
gyományossá szeretnénk
tenni a népművészeti ta-
lálkozót.

Folyta§uk a falu-
konferenciát, emléktáblát
helyezünk el Tatay Sán-
dorról (aki 1929-ben a
mostani Polgármesteri
Hivatalban lakott.)

Répceloki Hírmondó

Onkorm őnyzali Hírek

LAKÁST vÁsÁnolruÁnx
Az Arany jános és az Úttörő utcában
1,5-2 szobás lakást vásárolna az ön-
kormányzat. Érdeklődni dr. Németh
Kálmán polgármesternél lehet.

KISTÉRSÉGI TISZTÚJÍTÁS

A Sárvár Város és Kistérsége Terü-
letfejlesztési Társulás dr. Németh
Kálmánt ú;ból aletnöknek választot-
ta. Polgármesterünk ezt a tisztséget
már az elmúlt két évben is betöltöt-
te. Az elnök: Gróf István sárvári al-
polgármester, a másik alelnök Patyi
Elemér bögötei polgármester. A tár-
sulásnak több mint 30 település
tagja. A társulás több fontos fela-
dattal is foglalkozik. Többek között
meghatározza a kistérségi fejleszté-
si alapelveket, és javaslatot tesz a
Vas Megyei Területfejlesztési Ta-
nácsnak a pályázati pénzek elosz-
tásánál.

LOMTALANÍTÁS

2001. április 9-én (hétfőn) lomtala-
nítás lesz. Az elszállításra váró, sze-
métgyűjtő edényekbe nem elhelyez-
hető hulladékot reggel B órára kell
kirakni. A gallyakat kérjük kötegel-
nil Építési törmelék, bútorok, na-
gyobb fák nem kerülnek elszállítás-
ra.

HAsznÁlr AKKUMULÁToR-
eyŰlrÉs
lesz a Polgármesteri Hivatal udvará-
ban. időpontja: április 6. (péntek)
74-76 Óra, április 7, (szombat) B-10
őra

AZ IDÉN TELJESEN ELKÉSZÜL A
vizuű uTcA

A Közlekedési és Vízügyi Miniszté-
rium pályázatán a Vízmű utcai úté-
pítésre 16 millió 7O9 e Ft-ot nyer-
tünk. számításaink szerint ez a be-
kerülési összeg 50 o/o-a. A további
50 o/o a költségvetésben rendelke-
zésre áll, ígv az idén teljesen
e|készül a beruházás.

Vll. évfolyom l, szóm

HATÁRIDŐRE BEADTUK !

Az önkormányzat határidőre - 2001.
január 31-re beadta a Belügyminisz-
tériumhoz pályázatát a városi cím el-
nyerésére. Az anyag egy könyv formá-
jában elkészült tanulmány, amelynek
címe,,Répcelak nagyközség várossá
nyilvánításának kezdeményezése." A
könyv e9y példánya a könyvtárban
megtalálható.

eŐVÜLÓ SZAKORVOSI RENDELÉSEK

A képviselő-testület fontos feladatának
tekinti, hogy Répcelakon az egészség-
ügyi ellátás jó színvonalú legyen, a
rászorulóknak minél kevesebbet kelljen
Sárvárra, Szombathelyre, va9y más
városokba utazniuk. E célból tartjuk
fenn a laboratóriumot, illetve két társa-
dalombiztosítás áltat finanszírozott
szakrendelés működik (nőgyógyászat,
illetve az újonnan indított reuma-
tológiai szakrendelés). Ezenkívül helyet
biztosítunk magánrendeléseknek is. A
lehetőségek és rendelési időpontok a
következők:

TB által finanszírozott szakorvosi
rendel ések:

rcÉszsÉeuÁz
. Reumatoló9ia és fizioterápia

(háziorvosi beutaló szükséges)
csütörtök 15.30-17. 30 óra

. Nőgyógyászat

csütörtök 14-16 óra

Szakorvosi magá nrendelések :

tcÉszsÉenÁz
. Fü1-orr-gégészet hétfő 77-19 őra

. Sebészet szerda 1B-19 óra

. Nőgyógyászat kedd 17-19 óra

. Urológia kedd 17-19 óra

L sZ. oRvog RENDELŐ (Széchenyi
utca )
. Belgyógyászat szombat 9-11 óra
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másik rokonával, Szilvássy Lenkével, aki
csodás mesélőkészségével felébresztette a
lírai vénát a törekvő ifjúban. Idős korában,
már neves íróként mentorának, indítójá-
nak, múzsájának nevezi őt. Mé9 jelentő-

sebb talán forgatókönyvírói tevékenysége.
Az ő regénye szolgált alapul Makk Károly
híres filmjének, a ,,Ház a sziklák alatt'Lnak,
és a forgatókönyvet is ő írta. Élete nagy
részét Badacsonyban töltötte, és olyan
művészeket sorolhatott barátai közé, mint
Görbe János, Psota lrén, Bara Margit és
Szirtes Áoam.

Ágota elmondta, hogy a művészi vér to-

NoNSToP
VETÉLKEDŐ

2001.
április 29-30.

Jelentkezni

április 20-ig
lehet,

minimum
15 fős csapatokkal,

5000,_Ft
nevezési díj
befizetésével

a

Művelődési
Házban.

W
vább él, hiszen 18 éves
fia dráma tagozatos

iskolába jár, és a film-
nek szeretné szentelni

az életét. A fiatalem-

berrel és édesanyjával

a falu szélesebb közön-

sége is megismerked-

het majd, ha megvaló-

sul a már említett
emléktábla, hiszen az
avató ünnepségen
díszvendégként számí-
tanak rájuk.

winkler krisztina

Jó tudni : A kommunólis rendelet módosítóso

A képviselő{estület módosította a kommunális
rendelet szemétszállításra, szemétszállítási díj
megállapítására vonatkozó szabályait.

A módosítást a hulladékgazdálozásról szóló
törvény és a szemétszállítási díj megálla-
pításának szabályairól szóló Kormányrendelet
tette szükségessé.

Az új szabályozás, az új szemétszállítási díj
2001. április 1{ől lép hatályba.

Ennek megfelelóen: 2001. január,l-től március
31-ig a díj

,1 személyes háztartások esetén 313 Ft

2 vagy több személyes háztartások esetén

625 Ft.

2001. április 1. és december 31. között ( a köte-
lező ürítések számának figyelembevételével) ez
az összeg 1.248 Ft, illetve 2.496 Ft.

A szeryrétszállítási díj kiszámítása részletes
költségelemzés alapján készült. Pz. önkor-
mányzat ez évben 2 millió forintot fordít a

Totoy Sóndor RépceIokon döntötte el, hogy író
lesz
Ezt lánya, Tatay Ágota mondta, aki március
26-án látogatott községünkbe dr. Németh
Kálmán polgármester meg h ilvásá ra,

Ágota, aki Budapesten él, és keramikusként

dolgozik, azért érkezett hozzánk, hogy egy
édesapjának állítandó emléktábláról tár-
gyaljon. Elmondta, hogy édesapja fiatalem-
berkéát, a 20-as évek végén néhány hóna-
pot Répcelakon töltött, amikor helyi rokona-
inál, a Dukai-Takách családnál élt. Az ő
otthonuk a jelenlegi Polgármesteri Hivatal
épülete volt, amit Tatay Sándor később író-

ként részletesen le is írt. Itt ismerkedett
meg az ifiú Tatay a Dukai-Takáchok egy

szeméttelep kezelésére, ennek köszönhető,
hogy nem kényszerült nagyobb arányú dí'-
emelésre, és tartani tudja a környezó
községeknél lényegesen alacsonyabb szemét-
szállítási díjat.

A szemétszállítást és üzemelést továbbra is a
Partner Trans Kft végzi. A dlj beszedése
negyedévente utólag, a Kft által biztosított
csekken történik. Új szabálya a törvénynek,
hogy ez évtől a díjhátralék adók módjára
behajtható.

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a
szemétszállítási szolgáltatás igénybevétele
településünkön mindenkire nézve kötelező.

A szemétszállítási díj magában foglalja az évi
egyszeri lomtalanítás költségeit is.

Környezetünk hatékonyabb védelme érdekében
tartsuk be a kommunális rendelet előírásait.
A rendelet teljes szövege a könyvtárban
elolvasható.

Bokányi Kálmánné

jegyző
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Répceloki Hírmondó

Kölrségvelés szómokbqn

A répcelaki képviselő-testület 200l. február l5-
i ülésén elfogadta a 200l. évi költségvetést. A
végleges elfogadás előtt, már novembertő|, több

képviselő+estületi ülés is foglalkozott a

végleges számok kialakításával. A Pénzügyi
Bizottság is többször tárgya|ta a kérdést, A
közös fenntartású intézményeink pénzügyi
finanszírozásáról a fenntartó önkormányzatok
közös testületi ülésen hoztak határozatot.

Általánosságban elmondható, hogy a

költségvetés nincs kedvező helyzetben, ennek

alapvetö oka, hogy az állrami támogatás reálér-

tékben nem követi a költségek növekedését. A
költségvetés néhány- általunk fontosnak ítélt -
adatát közöljük.

Aki részletesebben is érdeklödik, a költ-
ségvetési rendelet megtalálható a könyvtárban,

illetve a polgármester és a jegyző is informáci-
ókkat és részletes adatokkal álI az érdeklődők
rendelkezésére.

Tavaszi

Kamat-
kedvezménvek

a

Répcelak
és Vidéke

Takarékszövet-
kezetnél!

A 2001. áprílisá-
ban váltott taka-
rékszelvények-
re í0.5 %-os é-
ves hozamot,

a 2001, április
20-ig felvett
(maximum 20O
ezer Ft összegŰ)
személyi kölcsö-
nökre 4%-os ka-
matkedvez-
ményt*
biztosítunk.

Gyors ügyintézés,
azonnali hitelbírálat.

Répcelak,
Petőfi S. u. 50.

Tel.: 95/588-660;
95/588-667

'HM: 31, 38-41,
30%

Vll. évfolyom l. szóm

200l. évi költségvetés (e Ft)

Bevétel: 431.266
Ebből néhány fontosabb tétel:
Államihozzájárulás l04.90l
Iparűzési adó 105.000
Gépjárműadó 9.300
Intézményekműködésibevételei 25.386
Más önkormányzatoktól működési célra átvett

pénz

Kiadás:
Működési kiadások

l5.630

431.266
212.293

Támogatások,pénzeszközátadás 28.328
Beruházások, tárgyi eszközök beszerz. 58.487
Általános tartalék
céltartalék

kiadásokból intézményeink költséevetése
Altalános Iskola
Napköziotthonos Óvoda
Műv. Otthon és Könyvtár
Bölcsőde és ldősek Klubja
Körj egyzőségi feladatok

l 5.000
l 5.000

119,94l
33.7 47
18.390
l4.430
27.303

A loborqtóriumról - Beszélgetés dr. Szqloy lstvón
f őorvosso l

- Tisztelt Főorvos
lapunk olvasóit az
hetőségekről!

A labor működési tevékenységét meg-

határozza kategóriába sorolása. Az úgyneve-

zett "J-l"-es kategória alapvetően három feladat

ellátását teszi lehetővé:
l. Alkalmat nyújt a krónikus betegek gondo-

zására, ide tartozik a vércukor,- a véralva-
dás,- és a vesefunkciók vizsgálata.

2. Lehetőséget biztosít a szűrésekre, pl. kolesz-
terin vizsgálat.

3. Mód van alTa, hogy a műtétre váró betege-

inknél a műtét előtt szokásos rutinvizsgála-
tokat elvégezzük (kivétel a vércsoport vizs-
gálat.) Itt kérem kedves betegeinket, hogy a

birtokukban lévö hiteles vércsoportvizsgá-
lati eredményt őrizzék meg I

-Történt-e jelentős változás az utóbbi időben a
labor működésében ?

200l. március l-től a nőgyógyászati, a

laboratóriumi és a reumatológiai ellátás biztosí-
tása önkormányzati hatáskörbe került. Ez a gya-

korlatban azt jelenti, hogy a laboratóriumban
végzett tevékenységet a labor szakasszisztens és

Úr! Kérem tájékoztassa
orvosi labor nyújtotta le-

szakorvos jelenti az önkormányzatnak, az ön-

kormányzat továbbí§a az Országos Egészség-

biztosítási Pénnár fe|é, az elvégzett vizsgálatok
el l enértékét az OEP az önkormányzatnak utalj a,

azpedig a labort működtető POT-EST Kft-nek.
A szakmai tevékenységért Dr, Kiss Éva labor-

szakorvos és kovács Lászlóné laborszakasz-
szisztens felel, Munkájukat a megyei laborszak-
felügyelő főorvos, Dr. Kovács Gábor profesz-
szor úr felügyeli. A működtetés technikai felté-
teleit (eszközöket, reagenseket, rezsiköltsége-
ket) a POT-EST Kft biztosítja.

- Kik vehetik igénybe a labor szolgáltatásait?
Répcelak, Nick és Csánig község betegei vehe-

tik igénybe. Sajnos ragaszkodnunk kell minden

esetben az orvosi beutalóhoz, mert a laboratóri-
um működése minden kórháznál, szakrendeIés-
nél ráfizetéses, ezért arra nincs lehetöség, hogy

fe les leges v izsgá latokat v é gezzink, u gyanakko r
készséggel teljesítünk minden jogos igényt.

Köszönöm a tájékozatót, további jó munkát
kívánok.

szekeres Tibor



Répceloki Hírmondó

Közlünk él : 5ó ndor

.,Ori Sándor is megjárta a hadak útját. Elég nagy
kerülóvel tért vissza szüIóhelyére az országból....'' E
sorokkal kezdódik az a cikk, amely l988-ban a Vas
Népében .ielent meg Sándor bácsi Kiváló Szolgálati
Vezetó kitüntetóse alkalmából .,...Budapest, .., Gyór
után a forgaimisok szamárlétrájának minden fokát
végigjárta, amire Répcelakon állomástónök lett...'.

Répcelakon s7_ületett I93 l. janLrár.jában. Az
l940_es években kevés volt a munkahely, így iskolái
befe.ieztével gazdálkodó szüleinek segített, alkalmi
munkákat vállalt. l95[-ben vonult be katonának, s
már ekkor érlelódött benne, hogy vasutas lesz.
Akkoriban biztos állásnak számított a vasutas élet, _ió
egzisztenciátjelentett. Így leszerelés után minél elóbb
a vasúthoz akart kerülni, s mivel akkoriban ez nem
volt könnyú, így Sándor bácsinak egy ismeróse se-
gített. Volt váltókezeIó, forgalmi szolgálattevó, s

szakvizsgáira munka mellett készült. l955-ben nó-
sült. Egy éwel késóbb áthelyezték Győrbe, s még
ugyanebben az évben megszületett lánya, Márti.
Tartalékos forgalmistának l 96 l -ben helyezték Répce-
lakra, s a Szombathelyi Igazgatóság területén, az Öl-
bó-Beled vonalon helyettesített. Közben elvégezte a
Mezőgazdasági Technikumot, rna.jd a MÁV tisztkép-
zót. Elete következó állomását a Szombathelyi MÁV
Igazgatóságán töltött négy év ielentette, maid l974-
ben helyezték Szabó László nyugdíjazás elón álló
állomásönök helyére, s e tisztséget |99l-ig töltötte
be.

A sportcsornok fóió hiónyo

A répcelaki tornateremben szervezett
rendezvények látogatói saját bőrükön érez-
hetik a helyiség méretéből adódó kellemet-
lenségeket. Persze erre mondhatják sokan,
hogy ez egy iskolai tornaterem, és nem nagy-
szabású rendezvények lebonyolítására épült. A
Szilveszter Kupa és a Téli Teremfoci Bajnokság
döntője alatt nem lehetett volna még egy gom-
bostűt.sem leejteni a teremben, sokan a bor-
dásfalakról, illetve a folyosón padokból össze-
állított ideiglenes,,lelátóról" kísérték f'igyelem-
mel a mérkózéseket. Nem is szólva azokról,
akik a megszokott zsúfoltság miatt maradtak
távol a sporteseményekről.

Meggyőződésem, hogy a sportot
szeretó és kulturált körülményeket igénylő
répcelaki lakosság megérdemel egy új sport-
csarnokot. Ezt az ügyet a képviselő-testületnek
fontos elsőbbségként kell kezelnie a közeljövő
terveinek kialakításakor. Lépéseket kell ten-
nünk a7 esetleges lSM társfinanszírozási
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- Akkoriban 32 ló volt a í'orgalrni-keres-
kedelmi létszám, 12 óra szolgálati, és 24 óra szabad_
idóvel. RépceIakhoz Csánig, Vasegerszeg, Vámoscsa-
lád állomásai tartoztak. Késóbb, 5 évig, munkaügyi
központ is volt az állomás. A munkabér. a kineve-
zések, vezénylések, mind itt tónéntek. l] állomás
ügyeit intéztük. A tizenhat év alatt .ió kollektívát
sikerült létrehozni. Amikor idekerültern. elég idós
korosztályból állt a személyzet. S amikor tanulókat
is lehetett felvenni, azt alkalmaztarn. Tanitványaim
voltak a helybóliek közül Horváth Attila, Tátrai
Gyurka forgalmi szolgáIattevók, Galambos Gáborné,
aki akkor személypénztáros volt, ma árupénztáros,
Tóth Jánosné, Béres Elemérné, Horváthné Vass Irma
személypénztárosok, valamint Nérneth Sándor
raktárnok. Állandóan csengett a csengő. mindig úton
voltam.

,,A környéken körülbelül szriz nyugdíjas él,
ügyesbajos dolgaikkal az állomásfónököt keresik"
folytatja az említett cikk. ., Be.|önnek, és egy kicsit
beszélgetni is akarnak... Óri Sándor állomásfónök
hallgatja óket, s minduntalan az a gondolat tolakszik
az eszébe, talán lesznek még olyan vasutasok, akik
egyszer őt is meghallgatiák, ha et|ön az ide.|e."

Nyugdíjasként két lányunokája. a kert, az
állatok, s a pihenés okoz neki munkát és örömet. És
ír. Megír.ja a helyi vasút történetét. .Ió erőt, és
egészséget kívánok ehhez Sándor bácsinak!

-n-eva-

lehetőségek megismerése érdekében, vagy
ebben az esetben az önkormányzat működését
nem veszélyeztető hitel felvételét sem tartom
elképzelhetetlennek. Az új sportcsarnok színvo-
nalas, kulturális rendezvényeknek is otthont
adhatna, megfeleló körülményeket biztosítana
a répcelaki sportcsapatoknak és különböző
sportrendezvények lebonyolításának, valamint
hozzájárulhatna a répcelaki sport- és közösségi
élet további erósödéséhez.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
a Szilveszter Kupa és a Téli Teremfoci Baj-
nokság szervezéséért az l{úsági Klubnak és a
Művelődési Háznak, valamint minden közre-
működőnek, akik részt vettek az említett sport-
rendezvények lebonyolításában. Remélem né-
hány év múlva már esy új sportcsarnokban
találkozhatunk a település apraját és nagyját
megmozgató kulturális rendezvényeken és
sporteseményeken.

korobeli morse lóvíró

(Vos Népe, l988. július 2l.
a.p.)

Az ÁttotnÁsrőNör
HAzATÉRT

... Nem készült vezelőnek,

de omikor ólveíle q cso_

porlot, elholórozlo, hogy

oz ulosílósok. oló- és fölé-

rendeltsé9ek szigorú viló.
góbon először is megismeri

ozokol oz emberekel, oki-

ket róbíztok. Nem onnyiro

mint főnök. honem inkóbb
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Hollósi szabolcs



Hozzászólás

..Ez is Répcelak..." címmel
Vass Tibor a Répcelaki
Hírmondó 2000. év decem-
beri számában a ,,teljesség
igénye nólkül" való meg-
jegyzésével szépen be-
mutatta a község egykori
iparosait, kereskedőit, és

összefoglalta Répcelak szol-
gáltatási szektorát. amit rö-
viden szeretnék kiegészí-
teni.

Acsmester volt még
Horváth Lajos, Szanyi Fe-
renc valamint szarka Lász-
ló. - A Fő utcában (kb.
l9a3-ig) szabómesterként
dolgozott Fuchs Izidor és
Szanyi János. - Kertészek
voltak : zsirai sandor és

Galambos József. Színfolr
.ja volt a községnek a Fő
utcában lakó Gáspár Pál fú-
szer- és vegyeskereskedő -
l926-ban került Répcelakra
Sárvárról, ahol addig a
Spiegel nevű híres cégnek
volt az izletágvezetője,
Körülbelül l943-ban távo-
zoíí eI az egyik napról a má-
sikra Répcelakról, elmene-
kült a Holocaust elól, l945
után az ó üzlethelységében
lett boltos Nagy József,
késóbb pedig Mihácsi
Kálmán, - Borbélyok:
Bittenbinder Ferenc, Engely

| (Engelsz) Ferenc (Engelsz
| .Iózsef ötvösművész édes-
apja), Németh István, (a
vasút utcában lakott, s a
beceneve,,Csuzer" voIt),
valamint a Bekker bácsi, aki
a Nicki utcában a régi
postávaI szemben lakott.
- Két cséplógépet üzemel-
tetett a szentmártoni Radó
földbirtokos család (500
kh.), valamint egyet Ajkay
Péter töldbirtokos (240 kh.)1

Az érdekes emberek
soraiba tartozik még a ,.Fil-
lér" nevű bohókás termé-
szetú lakos is. A szerencsét-
len ember |945 április ele-
jén a háború áldozata lett
Répcelakon, a temetói úton.

Góczc Tibor
parlamenti tudósító
(Bp. lpari Szemle,

Gazdasági Minisztérium)

Répceloki Hírmondó

Mi úisóg Önöknét ?

lskolánkban jelenleg 46l gyerek tanul; répcelaki
293, 56 nicki, 39 csánigi, 36 uraiújfalui, 34 vámos-
családi, 3 iváni. A napközis felügyeletet, foglalko-
zást igénybe vevó tanulók száma 65. Közel 250
gyerek étkezik naponta iskolánk konyháján, ahol
nemcsak ebédelni, hanem tízóraizni, uzsonnázni is
lehet. Intézményünk életében hagyományteremtó a

2000/200l. tanév.
A fenntartó önkormányzatok új feladattal

bízták meg iskolánkat, módosították az alapító
okiratot, ameIy szerint alapfokú művészetoktatással
bővült tevékenységeink köre, ami zenei, képzőmű-
vészeti és néptánc íagozaton foIyik. Nem ismeretlen,
idegen tevékenységekről van szó, hiszen jó alapot
adott az iskolában eddig is működó rajzszakkör,
tánc- és drámaszakkör, a művelódési házban szerve-
zódött néptánccsoport, a sárvári Koncz János Zeneis-
kola kihelyezeíí íagozata (amely már a hetvenes évek
végétól működött iskolánkban). Bóvült a hangszer-
választás lehetősége, fa-és rézfúvós oktatás is indult.
(A községi ünnepélyeken. iskolai bemutatókon Önök
is hallhatták a kis zenészek produkcióit.) A ,,délu-
táni" iskolába l42 tanulő iratkozott be. A kistér-
ségi együttműködési lehetőségek köre bővült, hi-
szen igény szerint kihelyezett tagozatunk működik
Hegyfalun és Beleden.

A 3. évezred kezdetén, a folytonosan válto-
zó, feilódó, felgyorsult világunkban új elvárások
jelennek meg a közoktatási intézményekben, így
iskolánkban is. l998. óta a helyi sajátosságokat fi-
gyelembe vevő, az általunk kidolgozott pedagógiai
program alapján folyik az oktató-neveló munka. A
pedagógiai program felülvizsgálata, átdolgozása,
kibővítése nevelési programmal, a kerettantervek
alapján helyi tantervek készítése az idei év fó
feladata - a napi munka mellett - nevelőinknek.

U.j elvárás a közoktatási intézményekben a
minőségbiztosítás. Olyan rendszer létrehozása, fenn-
tartása és működtetése, amely alkalmas a közoktatás-
sal szemben támasztott igények teljesítésére. A peda-
gógiai munkában meg kell találni azokaí az eszközö-
ket, amelyekkel mérni, értékelni lehet a pedagógiai
nrunka eredményességét. Az oktatási minisztérium
elózó tanévben kiírt pá|yázaíán támogatást nyertünk
a Comenius 2000 minőségfejlesztési rendszer
kidolgozására. Azon kevés iskolákhoz tartozunk,
amelyek tantestülete rnár az idei tanévben a helyi
minőségbiztosítási rendszer kidolgozásán, be-
vezetésén fáradoznak,

A neveló-oktató munkánkat nehezító körül-
mónyek (zsúfott tornaterem, iskolai pszichológus
hiánya,., ) kiemelt feladataink (pl, gyermek- és

iflúságvédelnri tevékenység, az egészséges életmód-
ra, életvitelre nevelés, a tanulók képességek szerinti
optirrrális terhelése...) részletes ismertetése helyett

hadd hivatkozzak az l998-ban tartott kont'erenciára,
ahol Répcelak oktatás- és nr[ivelódéstörténetéról
szóltak az eIóadások. A Vas Megyei Pedagógiai Inté-

zet igazgatója, dr. Szabó László úr hangsúlyozta,
hogy a,,répcelaki iskola nem egy vidéki iskola. Rép-
celak rryugocltan kiírhatná egy táblára, hogy város,
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különösen érvényes ez az oktatás területére. Kiváló
feltételek vannak itt, átlagon lelüli teljesítményt
nyűlt az iskola, amit a versenyek eredményei is
igazolnak."

Hitvallásunk a gyermekközpontú pedagó-
gia, a gyermek személyiségének megismerése, .ielIe-
mének fejlesztése, tehetségének kibontakoztatása
úgy, hogy eközben sikert ér.jen el, szeressen iskolába
járni. Ezért törekszünk a tanórákon változatos
munkaformákra, a differenciált foglalkoztatás
minél eredményesebb alkalmazására, egyenrangú
feladatként kezeljük a tehetséggondozást és a fel-
zárkóztatást. Ennek érdekében szervezünk szakkö-
röket, trénin geket, sportfoglalkozásokat, ön költsé-
ges tanfolyamokat. Lehetóséget biztosítunk orszá-
gos. ill. megyei tanulmányi versenyeken, levelező
versenyeken, pá|yázatokon való részvételhez, házi
versenyeket szervezünk. Evről évre sok élményt
adó programot valósítunk meg osztálykeretben,
évfolyam vagy iskolai szinten, Hagyományos prog-
ramok: diáknap. majális, egészségnevelési és rnüvelt-
ségi vetélkedők, Móra-hét. Havonta közös szabadi_
dós programokat szerveznek az osztályok: gyümölcs-
partik, farsang, mozilátogatás,.iátékdélután... A szü-
lókkel egyeztetett osztálykirándulások, sítúrák, tábo-
roások is gazdag élményanyagot nyú.itanak a
gyerekeknek. Az idei tanév nagy vállalkozása volt,
hogy a 4. osztályosok és a felsó tagozatosok kihasz-
nálva a MAV ingyenes utazási a.iánlatát vonattal
utaztak fel Budapestre, a Parlament, a korona meg-
tekintésére. Maradandó élményt kívántunk nyú.itani a
tavalyi és idei tanév l, osztályosainak a történelmi
emlékmúsorral, ók 77-en voltak azok a szerencsések,
akik a Millennium évében léptek iskolába, és átve-
hették az emlékkön1,,,,eket. Készülünk a körzeti kul-
turális bemutatóra. amell,re ll iskolábó| l6 kategó-
riában várunk szereplőket. Fol),amatosan szervezzük,
rendezzük az iskola lolyosóin a napközis tanulók és

a képzőmúvészeti tagozatosok munkáinak a kiállí-
tását. A diákönkormányzaí szeryezi, tervezi nrár a

hagyományos tavaszi papírgyűjtési akciót. A 8. év-
folyamosok pályaválasztása megtörtént. 2t-en je-
lentkeztek gimnáziumba, 3 l-en szakközépiskolába,
26-an szakiskolába. Pályaválasztási fórum szerve-
zésével is igyekeztünk segítséget nyú.itani a sziilók-
nek a reális választáshoz.

Az eredményes munkavégzés a tárgyi, anyagi
t'eltételek nélkül lehetetlen volna. A Í'enntartó ön-
kormányzatok átgondolt" í-eIelósségtel.ies munká|á-
nak köszönhetóen az iskola épületének felújítása,
karbantartása, korszerűsítése folyamatos. A ncve-
lés és oktatás í'eltéteIeinek.iavítására kihasználiuk a

pályázati rendszert. Az elmúlt 3 évben 28 sikeres
pályázatnak örülhetttink, Köszönettel tartozunk
mindazoknak, akik intézménytink alapítványait tá-

nrogatták. Iskolánk eredrnényeiért, sikereiért 60
iskolai dolgozót is ilIct köszönet, Szeretnénk. bizurlk
abban, hogy iskolánk továbbra is a rnegl,e egyik.ió
körülmények között nrűkődó oktatási intézmény
lehet.

Mészáros Inrréné
i sazeat(ih e I yettes

Móro Ferenc Altolónos és Művészeli lskoIo
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Mór ez is Répcelok ... !

A Répcelaki Hírmondóban - ú9y hittem -
befejeztem az ,Ez is Répcelak c.
visszaemlékezésemet, miközben olyan
ézésem támadt, hogy valami hiányzik.
Valamit el kell mondanom, de nem befe-
jezésként, hanem azéft, mert fél évszázad
óta van egy másik, egy új Répcelak is,

Nem új dolgokat fogok elmondani,
hiszen akik nyitott szemmel járnak és jár-
tak a faluban, azok ezeket ismerik, átélték
vagy különböző forrásokból értesülhettek
róla. Inkább egy számvetés lenne nagy
vonalakban 60 év történéseiből, de óvom a
kedves olvasót, hogy mindenre kiterjedő
leltárként fogja fel. De az ,,Ez is Répce-
lak..." cikk forduló éve 1940 volt, akkor a
falu létszáma 1370 fő volt, most megkö-
zelíóen 3000 lakost számlál. Az utcák
száma akkor 9, ma 29. Akkor bokáig
jártunk a sárban, ma aszfaltozottak az
utak, utcá( és nagyobbrészt a járdák is.
Szóval, vegyük csak sorra.

Ipar-kereskedelem
A nagyobb, üzemi méretű ipar megket-
tőzött, (Sajtgyár, Szénsavgyár) volumené-
ben megsokzorozódott. 1940-ben 23 ipa-
ros, 10 kereskedő-vendéglátó stb. és 3
egyéb, összesen 36lq 50 év múltán 125
íő, ebből iparos, ipari vállalkozás
(szolgáltatás) 44, kereskedelmi vállalkozás
49, vendéglátás 12 és egyéb vállalkozás
20. Mára már ipari park, üzletsor, áruház,
éttermek, fizető szálláshely, kávé-ház és
mé9 sok más születeQ amiről e sorok írója
fiatalon nem is álmodott.

Mindennapi életünkhöz
Akkor, mint soproni kisdiák, irigykedve - és
ámulattal - néztem körül, hogy megnyo-
mok egy gombot és fény gyullad a szobám-
ban, ha megszomjazom nem kell a gémes-
kutat felhúzni, csak megnyitom a csapot és
ivóvíz folyik, de nem kell sem hamuzni,
sem kormolni, egy szál gyufa és csak ég
a ,,tűz". Es a fürdőszoba és az illemhely.
Mindez egy kis vasvármegyei faluban?
Ilyen nincs, nem is lesz, mindez csak ,,úri
huncutság" lehet, gondoltuk sokan. De
íme: a }X. század végén Répce|akon
vízvezeték ad egészséges ivóvizet, tényleg
csak egy szál gyufa kell - vagy még az
sem - és é9 a tűz a gázkályhákban és nem
kell hamuzni, kormozni, van fürdőszoba,
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amelynek szennyvizét és egyebet korszerű
csatornahálózat vezeti el, nincs szemét-
domb sem, de van szemétszállítás házaktól
(ó, hogy figyeltem annak idején a városi ,,

kukás autók" serénykedését és tessék, itt
van), és van hozzá korszerű hulladéklerakó
telep is, mint ahogy a szennyvizeinkhez ís
szennyvíztisztí]tó. Nos, hát ez is Répcelak.

van azóta korszerű Rendőrőrs és
polgárőrség, hogy ne szabaduljanak el a
vad indulatok, hogy ne zavarják a rend-
bontók a répcelaki polgárok nyugalmát.
Van szép művelődési házunk, szép isko-
lánk, házasságkötő termünk és bank is.
Epül a második templom a faluban, a római
katolikus. Ne vessék a szememre, hogy azt
mondom: falu, falumban. De én nem
szeretem a hivalkodó hivatali nyelvet, ez
nekem nem a nagyközségem, nem a
településem, hanem a szülőfalum, ezt
szeretem, ezért maradtam itt. De lépjünk
tovább.

Megjelentek életünkben azok a civil
szerveződések, amelyek a múlt század első
felében meglévőkön túlmutatnak. Ebből
néhányat 1ó tudni, hogy van (nemcsak az
adónk 1 o/o-ának odarendelése végett) és
milyen eredménnyel működik. Gazdakör,
Egészséges gyermekeinkért alapíLvány,
Idegen nyelv oktatási, vagy Répcelak
közbiztonságáéft közalapítvány, (hadd
ne adjam meg a teljes titulust, met nem a
cím, a tartalom a lényeg). No és még
valami. Ahová mindannyian elmegyünk. A
répcelaki temető. Emlékzem a bozótos,
félelmetes, fekete márvány síremlékekkel
tűzdelt komor temetőre. Ha fürödni men-
tünk a Répcére, megilletődött félelemmel
haladtunk el mellette. s most? Inkább
sírkert, mint temetŐ. Rendezett, tiszta,
szép. Talán túlságosan is, de ez csak az én
halk véleményem, És az örök téma (volt) a
temetőhöz vezető út? Egyik legszebb
közterületünkké vált. Aszfaltozott szilárd út
ment meg bennünk a hajdan bokáig érő
sár dagasztásától, az út mentén rendezett
fasor, nyírt füves útszélek, és tágas
parkoló.

Vass Tibor

(Következő számunkban folyta§uk. )

úr szíNpolr l
KERESKEDELEMBEN

Március elsején Zöldség-
Gyümölcs és Virágbolt
nyílt a Petófi S. u. 3 szám
alatt.

Tulajdonosa Dankovics Gá-
bor rábapatyi kereskedő.
Sokan édesanyj át, a ,,sárvári
Marika nénif' régóta isme-
rik, hiszen évtizedeken át
járt ide koszorúival, akkor
még az áruhíuzal szemközt
fevó területre árusítani.

Dankovics Gábor és felesé-
ge kilenc éve foglalkoznak
íő tevékenységként zöldség-
és gyümölcs kereskedéssel.
Virágboltot csak szezonális
jelleggel, nónap, anyák nap-
ja alkalmából, kiegészító
tevékenységként működtet-
nek, s megmaradt koszorú-
kötő tevékenységük is.

Mikor elindították a zold-
ségkereskedést, a piac még
a posta mellett üzemelt.
Ezeken a napokon, az évek
során vevőiktól azt a vissza-
jelzést kapták, hogy lenne
igény még egy zöldségbolt-
ra, itt, helyben. Friss,
minóségi árura, kedvezó
aron, s nemcsak hetente
egyszer. S most itt vannak,
üzletet nyitottak. Aki már
járt náluk, Iáthana a bó vá-
lasztékot, a friss árut. Az
aszalt ka.iszitól a mandu-
láig, sokminden kapható.
Az árut naponta hűtókamrá-
ból frissen töltik fel. s

hetente 2-3 alkalommal
Pestről szállítják.
Egy hónapos tapasztalatuk
eddig várakozásuknak meg-
felelóen alakult.

Ha még neni .járt ott, láto-
gasson el Ön is!
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közel ölven év tóvloróból visszqlekintett q múlt

o fiolol kovócs Gobriello

lo nórnő

(Tekintettel arra, hogy
eddig Répcelakra osz-
tálytalálkozókra nem hív-
tak a Károlyi László (kór-
házi főorvos) féle osztály
ugyan 2002-re jelezle az
50 éves találkozójukat,
mivel Répcelakon az ak-
kori tantestületből már
csak egy kollégqnő, Ki-
rály Giluláné tanárnő él,
aki nem tanított náluk -
ezért néhány sorban ösz-
szefoglalom az elmúlt
évtizedeket.) - Tanítottam
az alsótagozatban, a ne-
gyedik osztályban is, mi-
vel Tanítóképzőt is vé-
geztem. Képesített köny-
velő, vállalati tervezó és
statisztikusi oklevelet, va-
lamint angol nyelvből ké-
pesítést szereztem, Ka-
nadában a 'Meat Pac-
kers council of canada"
országos húscsomago-
lástechniai intézménynél
főkönyvelő is voltam. Kul-
túrotthon igazgatói tevé-
kenységet is folytattam,
verseket írtam, és irodal-
mi esteket rendezve ad-
tam is eló verseket. Pl.,
egykoron Répcelakon is
élt, néhai Tatay Sándor
írónak is rendeztem Bu-
dapesten a XV. kerület-
ben író-olvasó találkozót,
1986. április 't7-én. ("Lő-
dörgések kora" című mű-
vében emlékezett meg
Répcelakról, ebből egy
mondatotidézek: "Műkö-
désem területe Sopron
és Vas megye területe
volt. Hogy keresetem e-
gészében megmaradt,
köszönhetem répcelaki
nagynénémnek, Dukai
Takách Mártonnénak,
akitől szállást és ellátást
kaptam egész idő alatt." )

(2ooo - "Répcelak a történelem sodrá-
ban" c. konferencián és Garas kálmán

archív fotókiáUítá§án. )

2O00. október 2I-én a Répcelak múltjáról tar-
tott falukonferencián nagyon jól éreztem maga-
mat. Űgy az előadók, mint az előadások kitű-
nőek voltak, és összességében igen jól volt meg-
szervezve ez az immár negyedik ilyen hasonló
összejövetel. A nap eseményeit immár közel
ötven év távlatából éltem át. Garas kálmán
tárlatát nézegetve pedig egyik képen üsszate-
kintett önmagam, mint ifiú, fiatal Kovács Gabri-
ella tanárnó. Ez a fénykép egy kiránduláson ké-
szült, - Ajkán, vagy Herenden - , és a következó
tanítványaimat ismertem fel rajta : Csanádi
Marika, Dobrovics Feri, Mészáros Péter, Nagy
István, Szabó Samu, Szalay Babi. A képen lát-
ható Dörnyei László kollegával voltunk tanulmá-
nyi kiránduláson, az ötvenes évek elején.
Elnézegettem a sok éwégi iskolai osztályképet, -
amelyeken még én nem voltam rajta, azonban a
volt kedves kollegáimat felismertem. Közöttük
volt Gócze István igazgató, Király Gyula tanár,
igazgatő helyettes, Smidé]iusz Ernő óraadó,
evangélikus lelkész, Orth Rezsó tanító, Szabó
Kálmánné tanárnó, Takáts Ernó tanító. Tekus
Ottóné tanárnó, Vörös Endre tanító kollégák. -
Egy cséplőgépet is láttam, a kép jobboldalán
rajta volt a tulajdonos, Béres bácsi. - Tehát
emlékeáem !

Szentgotthárdon laktam, Budapesten
jártam a Pedagógiai Fóiskolára és 1951 augusz-
tusában Szombathelyen Répcelakra, a követi
általános iskolához neveztek ki fiildrajz, termé-
szetrajz és egészségtan szakos gyakorló tanár-
nak. Abban az idóben már hat tantermes volt az
iskola, - szép nagy tanári szobával. Csánigról és
Nickről is oda jártak a felsósök. A hatodik
osztályban kaptam osztályfőnökséget, s majd -

mivel Takáts Ernő kolléga lemondott - decem-
ber l-jével úttörócsapat vezetónek is kineveztek.
Egyben három hétre Csillebércre küldtek tanfo-
lyamra. Az iskolában nagyon jó volt a légkör, és
nagyon szívesen tanítottam. A szemléltetó esz-
közöket, tablókat kézzel készitettem, Nem volt
TV, üdeó, magnó és a tanulók mégis szóp
eredményeket értek el. Többek között r(goston
Lajos, aki a tehenek órzése mellett mindig
megtanulta a leckét és szavalta a verseket. Mint
úttöróvezetőnek a feladatom közé tartozott az
iskolai, valamint a községi ünnepségekre a mű-
sorok elkészítése. Ehhez önálló tánccsoportot
szerveztem.

Az elsó tanévben egy színdarabot is be-
tanítottam és elóadtuk. Rajzolgattam és feste-
gettem a nagy plakátokat, aktuális politikai jel-
szavakkal. Keményedtek a dolgok, s a tanács-
elnök elrendelte, hogy minden vasárnap 9-tól 12

óráig úttöröfoglalkozást kell tartani a gyere-
keknek. Ez addig ment, amíg az igazgatóm
Szombathelyen le nem állíttatta ezt az akciót !

Laktam Cseh néninéI, valamint Horváthéknál a
Csánigi utcában, továbbá a Fó utcán a Balassá-
éknál. Gyermekétkeztetés nem volt, s így én is
házikosztosként étkeztenr. Többek között a Lidi
néninél - vezetéknevét elfelejtettem - valamint
az Óri Imrééknél a Csánigi utcában. Amikor
óriéknél étkeztem, abban az időben voltak a szi-
gorú beszolgáltatások, negyed kiló kenyér volt a
napi fejadag, de mégis bóséges ellátásban része-
sültem. - Nekem nagyon sok vo]t a feladatom,
de nrégis bóven volt mindenre idó, még a szóra-
kozásra is. Voltak fiatal kollégák is, ezek között
volt a Sári Franciska tanárnó, Orbán Erzsébet
tanítónó és Németh József tanár. Minden télen
Mészáros Lajos többször befogott a szánkóba és
nagy csilingelés közepette bejártuk a környezó
falvakat. A Mészáros Gizinél - a "Madisz Gizi-
nél" - nagy névnapokat tartottunk. Nyáron pedig
a Répcén, a Metszésnél a bukónál nagyokat fii-
rödtünk. Akkor nagyon szép és rendezett volt ott
a környék! Sokat kerékpároztunk, s titokban
átjártunk Beledbe templomba. - Kaptam né-
hányszor zenével kísért szerenádot is a "bá-
dogos" Nagy Bandi vezette baráti triótól.

Férjhez mentem, és ezt követóen 1954
szeptemberében Budapestre, a II. kerületi elit,
Fenyves utcai általános iskolához kerültem.

Közel negyed százada egy helyen taní-
tok, azonban 1989 szeptember óta már csak
angol nyelvet. Azóta jelenik meg szerkeszté-
semben az iskolánk "Popcorn" című angol
nyelvu diáklapja, Jelenleg is heti 21 órában
látom e] munkámat.

Répcelakra mindig szívesen gondolok
üssza. Balassáéknál lakótársam volt Tengelicz
Marika, azaz Vass Tiborné, akive] élő kapcsola-
tom is van, és a falunapon örömmel láttuk egy-
mást. Ezt megelőzóen Pünkösd vasárnapján ott
voltam a répcelaki ev. templornban és a hátsó
sorban felkaptam a fejemet, amikor a lelkész úr
olvasta az 50 éve konfirmáltak névsorát. Igen,
ezt az osrtályt tanítottam. Az istentisztelet végén
2-3 percre találkozhattam is velük, közöttük az
enrlékezetes Gömböcz Gyurival is, aki egykoron
az Atlanti Óceán közepén, a Kanada felé tartó
ASCANIA báltermében egyszer csak az ismeret-
lenségból ott termett és leszólított, mondván:
"Tanárnó táncoljunk egyet!" Azóta nrost láttam
elóször!

Elmondhatom, Répcelak ötven év óta
nagyon sokat fejlódött. Most a Falunapkor
meglátogathattam a nagyon jól felszerelt iskolát
is, amely egykor gimnázium volt. A közelmúlt-
ban átadták az Egészségházat és most pedig é-
pül a szép katolikus templom is. Répcelak nagy-
község a várossá válás útjára lépett. Ki kell
enrelnem, hogy Dr. Németh Kálrnán polgár-
mester úr által vezetett önkormárryzat igen is
megbecsüli a múltat, ápolja a jelent és építi a
jövót. Répcelakot, ajövő új városát.

Góczéné Kor,ács Gabriella
angol nyel,utanár
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MúlrunkbóI XXIl. rész
A HoLTAK FAIUJA _ A TEMETő (t.)

Múltunk, történelmi örökségünk megisme-
réséhez szükséges temetöink ismerete is.
A temetó szoros kapcsolatban áll azzal a
faluval, amelyhez tartozik, de bizonyíték ar-
ra is, hogy itt voltunk, éltünk a Földön. Ez
az a hely, ahova a túlélők az adott kornak
és kultúrának megfelelően halottaik végső
nyughelyét kijelölik és elhelyezik.
Temetkezési szokásaink és a temetők el-

helyezkedése az évszázadok folyamán so-
kat változott. A honfoglalás korában még a
településektőltávol helyezkedtek el a teme-
tők, és elkülönültek a vezetó réteg és a
köznép temetkezési helyei. Sokhelyütt egy
temetóterület egy nemzetség, vagy nagy-
család kizárólagos használatában volt.
Sírjelként a sírhant jellegzetes kialakításán
túl valószínűleg élő fa, facsoport faragott
faoszlop, alaktalan kő, az elhunyt stilizált
képmása, használati, illetve rangjelző esz-
közök, jelvények szolgálhattak.
A kereszténység felvétele után változott a

temetők elhelyezkedése. Ekkor hozták tör-
vénybe a templomok köré való temetke-
zést, Szent László és Kálmán király törvé-
nye kimondja, hogy aki nem a templom
mellé temeti az ő halottait, tizenkét napig
vezekeljen kenyéren és vízen kalodába
zárya.
Az 1500-as évektöl kezdve változás tör-

tént a temetők elhelyezkedésében. A
lakosság szaporodása, a falvak növeke-
dése, és a járványok miatti félelem előse-
gítette a temetők településen kívülre helye-
zését. Egyre több helyen nyitottak temetöt
a lakott terület határában. A településen
kívüli temetök létrejöttét állami rendelet is
szabályozta, amely megtiltotta a lakott terü-
leten a temetkezést.
Átalakultak a sírjelek is, Az évszázadok

Anyokönyvi hírek

szuLETES

Akiknek örülünk

Németh Ágnes és Szabó Ró-

bert lánya: Anna, Hatos
ila Tivadar lánva: Georqina,Georgina és Elő Tivadar lánya: Georgina,

Vámos Violetta és Baranyai Tibor fia: Roland,
Németh Zsuzsanna és Kámán Róbert lánya:
Petra, Horváth Éva és Tóth András lánya: Vivien

V|l. évfolyom l. szóm

folyamán kialakultak a felekezeti és va-
gyoni elkülönülésnek megfeleló sírjelek.
A katolikusok sírjaik egyértelműbb jelölésé-
re mind következetesebben ragaszkodtak a
kereszthez, míg a reformátusok a korábbi
cölöppel, karóval jelölés hagyományához
igazodva állítottak sírjaikra mind nagyobb
változatosságot mutató fejfát. A sírjel a ha-
lottas szokásokhoz kapcsolódó jelrendszer-
nek tárgyi kelléke, népi kifejezésmódja.
A fejfákon, sírköveken látható jelek díszít-

mények nyelvi segítség nélkül is üzenetet
közvetítenek, kifejezik a gyászt, az elmú-
lást, valamint az újjászuletésbe és a túlvilá-
gi életbe vetett hitet. A díszítményeknek jel-
képes értelmük van. Vizuális szövegként
meghatározható mondanivalót közölnek.
Mára már ezek csak díszítőelemek lettek,
jelentésük alig ismert,
A temetéskor állított kereszt kis felülete

miatt még kevés információt hordozott. Az
elhunyt neve, születési-halálozási éve, vagy
életkora szerepelt. A kereszt tetején az ,,ltt
nyugszik" feliratot, vagy a Jézus monogra-
mot találhattuk lHS: Jesus Homine Salva-
tor. Jelentése : Jézus az emberek megvál-
tója. Alul pedig a ,,Béke poraira" mondat
volt. A gyászév letelte után akitemette, sír-
emléket állított, A nagyobb felület adta
lehetóséget kihasználva, már különböző je-
lek, feliratok, díszítések kerültek a síremlé-
kekre, de találhatunk szobrokat, szobor-
szerű díszeket is.
Ezeknek a jeleknek, ábráknak a jelenté-

séről szeretnék szólni a következő részben,
bemutatva néhány síremléket is a helyi
temetőből,

Biczó Ferenc
helytörténész

nnúlozÁs
Akiktőt búcsúzunk

Béres Elemérné, Kovács József

Németh Lajos, Tóth Dénesné

...*;--]
]

A Szombathelyi
Péterfy Sándor
Középiskolai
Kollé9ium

fennállásának
25. évfordulóját

ünnepli,
jubileumi

rendezvénnyel és
műsorral emlékezik az

eltelt évekre.

Ezúton szeretettel
hilvja volt diákjait és
minden érdeklődőt
2001. április

10-én, kedden
jubileumi programjaira.

12.00-13.00 Órái9

emlékműsor az
MMiK színháztermében

(Vendégeink :

Környei Lászlő, az
oktatási Minisztérium
közoktatási helyettes-
államtitkára, Dr. Szabó

Gábor, Szombathely
Megyei Jogú Város

polgármestere,
Markó Péter, a Vas
Megyei Közgyűlés

elnöke)

13.30 - tól

Ré9idiákok
kötetlen

beszélgetése
a kollégiumban
(Szombathely,

Magyar László u. 2.)

Bátai kornélné
Egri Csilla
igazgató



A Répce|oki Sportegyesület éleíéről

Bevezetőben örömmel jelenthetem az
egyesület iránt érdeklődőknek, hogy az
elmúlt évet mind sportszakmai, mind gaz-
dasági tekintetben eredményesen zártuk.
Elért eredményeink megfeleltek az elvárá-
soknak és a lehetőségeinknek. Pénzügyi
téren - hála szigorú gazdálkodásunknak -
adósság nélkül minden kötelezettségünk-
nek eleget téve kezdhettük az új esztendőt.

Az első negyedév - mint mindig - a ter-
vezéssel és a feladatok meghatározásával
telt. Ezévi költségvetésünk alapját az a két
megállapodás jelenti, amelyet sikerült reali-
zálni: az önkormányzat és a Linde Rt biz-
tosítja a költségvetés több mint kétharma-
dát, a többit saját bevételeinkböl és szá-
mos kisebb támogatásból pótoljuk ki. Ter-
mészetesen szükség lesz a kiadások nap-
rakész kézbentartására, az infláció okozta
jelentós objektív költségnövekedések miatt.

Sportszakmai téren elhatározásunk,
hogy eddigi eredményeinket szeretnénk
fenntartani, és működőképességünket biz-
tosítani.

Labdarúgásban jól sikerült a csapa$
erősítés a Haladás FC-vel kötött megálla-
podás nyomán, és az NB lll tavaszi rajtja,
ennek megfelelöen remekül sikerült. Ezzel
még merészebb álmok is valósággá válhat-
nak.

Vll. évfolyom l. szóm

Labdarúgó utánpótlásunkra továbbra is
nagy gondot fordítunk, annál is inkább,
mert megyei, sőt országos szinten is felfi-
gyeltek jó néhány tehetséges játékosunkra.

Teke szakosztályunk már a negyedik
évet tölti a rangos NB ll-ben, és annak
meghatározó, stabil tagja lett. A jelen baj-
nokság lassan a végéhez közeledik és már
biztosnak látszik, hogy csapatunk a bajnoki
mezöny első felében végez. Különösen fi-
gyelemre méltó a csapat hazai teljesítmé-
nye, hiszen eddig minden ellenfelüket
legyőzték.

Kézilabdázóink közül a női csapat a
Gyór megyei ll osztályban szerepelt. Amire
az írás megjelenik, valószínű bajnokcsa-
patot köszönthetünk személyükben, de
legrosszabb esetben is dobogós helyen
végeznek. Ezúton is szeretnék gratulálni a
lelkes csapatnak. Férfi csapatunk a Veszp-
rém megyei bajnokságban a korábbiakhoz
képest nagyobb és erósebb mezőnyben
szerepel. A bajnokság elsó felében a
középmezőnyben végeztek, reméljük a
tavasz is nagy harcokat, szép eredménye-
ket hoz.

szarka sándor
SE ügyvezető elnöke

Répceloki Hírmondó
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Sporthírek röviden

közel féléves küzdelmek
utón befeiezéséhez köze_
ledik o nogyközségi teke
boinoksóg. A 14 csopot
minden eddiginél színvo-
nolosobb versenyében o
végső győzelemre o
Keszey Művek és o HOB
OMEGA csopoto o nogy
esélyes.

A Wesselényi Sporl Köz-
olopítvóny oz év eleién
vórotlon oióndékkol lep-
te meg egyesületünket.
Szómítógép beszerzéséí
biztosítotto, omely nogy
mértékben megkönnyíti
oz ügyViteli munkót, és oz
internetes informóció-
óromlóst, illetve összeköt-
tetést.

Terveink szerint móius
l 2-én egész nopos mű-
sorrol Répcelok SE sport-
nopot tortunk o §porlle-
lepen. Különböző villóm-
tornók, sörsótros zenei
műsorok, disco stb. oz el-
képzelés. Bővebb infor-
móciót o Répce Televízi-
óbon időben odunk I

A MÓRA FERENC ÁlralÁruos És rurŰvÉSzETl tsKoLA szÜLŐl MUNKAKÖzÖssÉce megköszöni az iskoláért
szervezett bál minden kedves vendégének aktív részvételét, a bál előkészítésében, lebonyolításában résztvevő
cégek, intézmények, vállalkozások, szülők és magánszemélyek segítségét, adományait.
A Művelődési Otthon tánccsoportjának (felkészító Csiszár Melinda), illetve az iskola B.-os diákjainak kedves műsorát,
a felkészÍtó pedagÓgusok munkáját. A műsorvezetők: Tamás Tibor és felesége Tamás Tiborné közreműködését, és
a Szülői Munkaközösséget bármilyen formában (pénz, ajándék, kétkezi munka, ötlet) segítö támogatást.

A siker mindannyiunké!
Köszönjük.

RÉPCELAK NAGYKÖZSÉG
öNroRMÁNyzATÁruar tApJA
MEGJELENlK NEGYEDÉvrrurs

Fószerkesztó : kecskés péter
Szerkesztóség címe :

Nagyközségi Könyvtár
Répcelak, Bartók B.u, 55.

tel,: 95/588-001
Összeáll. és szerk.: Nagy Károlyné

Felelős kiadó : Dr. Németh Kálmán polgármester
Készült a Művelödési Otthon CANON NP 6030 típ. fénymásolóján

1050 példányban
sokszorosításért felelós : szórádi Enikő

mÉDéJ-3 A nagyközségi önkormányzat kép-

ffi§§ viselő-testületi határozata nyomán a
l* Répce TV Kht. vezetésében 2000.

december 1-től bekövetkezett szemé-
lyi változásokat a Vas megyei Bíróság, mint Cé9-
bíróság 2001. január 10-i hatállyal bejegyezte.
2001. április 1-től a Répce TV Képújságát és benne
a hirdetéseket Bognár Tamás szerkesztésében
olvashatják.


