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NYERTEs

FlNTA szltMA

\{inden napban ...

,,1inden napban van egy ünnep,
, alami, arniért létezünk,
ninden hajnal egy ú.iabb ábránd,
, alami, amiért élhetünk,

',1inden szóban van egy erő,
-iteremt, ha hiv, ki szülte őt,
:irrden pillanat egy újabb dötltés,
lely újjászüli a hit-vúlőt.

.1iltdett óra közelebb viv
, alamihez, ami rész-titok,
-, inden percnek vércse-hangja
--egremegtet, ha elhagyod.

,.1inden hang mit hallsz, vagy hallatsz,
--telmet nyer, ha elbírod,
-, ] nden döntés egy szempillantiis,
: éci lehet, ha akarod.

\londd, mivagy ?

,,lcndcl, mi vagy ?

' j. melyet néha eső őrúőz,
, :éha szúr a nap,
::hetetlen, eltapossák,
.' jségéből, lényegéből,
-*lk a por, mi megmarad.

londd, ki vagy ?

",,a maclár egy fedett kalitkában,
-elybe nem jut be fény,

, azt hiszi, minden, mi van,
- lrlönének sötétje,
, ímaga,alény.

,,i.,,é |ehetsz ?

_:hetsz kék mad.írrá,
-ely lster' éhez felrepül,
--ainyra kelhetsz,
:-li tlt semnli hullhatsz magasságba,

_;ó férlynek résziiil,

ép,celal<i
í)ó/tA

)Illw*lornbó
4. évfolyam 3, szám 1998. szeptember

frtrJusA@fr KLUB
lmmár egyéves munka után sikerűlt megvalósítani az lfjúsági Klub

működési feltételeit. Ezúton is szeretnénk köszönetet r^nondani minda-
zoknak, akik segítséget nyújtottak nekünk, s a kezdő lépéseket me8-
tették. Kúlönösen hálásak vagyunk Mátis lldikónak, cJr. Németh Kálmán
polgármester úrnak, és a képviselőtestületnek.

Most már csak ra.itunk és a többi fiatalon múlik, hogy bebizonyítsuk
igenis van tettvágy és összetartás a mai ifjűságkörében is. Szeretnénk, ha
pro8ram.iainkkal mindenki érdeklődését felkeltenénk, s minél többen
látogatnák az ifjúság klubját, hiszen nekík, őértük él. Rengeteg ötletünk
van, amellyel megpróbáljuk színesebbé tenni az amúgy kevésbé pezsgő
répcelaki életet, Persze minden más elképzelést szívesen fogadun-k,
hiszen a fiataloknak kell eldönteníük mit szeretnének. Terveink szerint
rendezvényeinket nem kizárólagaz ifjúság számára szervezzük, hanem
mjndenkinek, aki érdeklődik irántuk.

A klub megnyitását októberre tewezzük, persze ez azon múlik sikerül-
e a termet megfelelően berendeznünk. ltt ragadjuk me8 az alkal-mat
arra/ ho8y megkérjük azokat a művészi hajlamokkal renc]elkező
fiatalokat akik kedvet éreznek képeik bemutatás ára, hozzák el, mert
folyamatos kiállításokat szeretnénk rendezni. A klub keretein belül
lehetőség lesz csocsózni, biliárdozni, dartsozni (persze minclezt ciíjtala-
nul). Ezenkívtil különboző társas-és kártyajátékok állnak majd az eiclet -
lődők rendeikezésére.

Végül szeretnénk említést tenni néhány pro8ramunkról, amelyet a
közeljövőben próbálunk megvalósítani. Első rendezvényünk - unr"lyr"
mindenkit szeretettel meghívunk - egy verses gitárest Diószegi )őzseí és
Volentér Tamás közreműködésével. Céljaink között szerepel iegi hugyo-
mányok felújítása is, például íarsangi mulatságszervezése, májuifa kitan-
colása, Szent lván éji fáklyás Íelvonulás, és még sok mincJen más színes,
érdekes program várja az ércjeklődőket.

Reméljük sikerült ízelítőt adnunk az lfjűsági Klub életéből, és minél
tÖbb Íiatal Íogja kellemesen és hasznosan eltölteni iclejét a klub íalai közt.

várunk benneteket !

A leendő klubta3ok nevében :

Nagy AnrJrea
kovács lldikó

Baranyai Krisztián
paál zoltárr



GANGLI ORSOLYA

Orsi két tlirtestvere között második gt,erekként
Sarvá,ron sniletett i962-ben. Az általanos iskolát
itt hell,ben végezte eI, rnajd Csepregen általános
ginrrriieiunri tagozatorr érettségizett l 98 l -ben. Par
hónapig a helyi Alésmál dekoratör p1,,akonroktrlént
dolgozott, Ferjhez ment, s 1982-ben megszületett
lánya. Barbara. A g_verekszülés alatt komplikációk
léptek fel, s Orsit röüdesen ezután lerokkarrtosí-
tottak, Lánya rna középiskolás, ö pedig szuleivel él
elváltan, rokkantnlugdiiasként.

Répcelak lakossága autodidakta művészkérit
1997 novenrberében isnrerte rrreg_ mikor az "M.
Kovács lbol_r,a és barátai" c. tarlaton bernutatta
paszteilképeit és akvarelljeit A Müvelódési Haz
vendégkön1*-e tanírsítja, lrogy a tarlat látogatói di
csérték munkáit.

-}./:fu az iskolában is jó rajzos voltam, Kondor
tanár úrnak sokat köszönhetek. Edesapámlól is ö-
rököltem valamit, ö is jó rajzos volt. Zenét is tanrrl-
tam az általanos iskolában hat évig_ a Sipos tarrar
ur attvósa, Manvi neni tanitott. Ug1 latszk rnirvé-
szi hajlarnain vannak. talan ezert is vagyok
kelekóla ,.. 1979 óta jarok Szombatlrellre a Haia-
űs Müvelödési }láz Mrurkácsy Mihál1, Müvész-
köréb€. 1998-rg Simon István szombatlrelvi festö_
müvész volt a vezetöje, nra M, Kovács Ibol1,a.
sokat köszonlretek a körnek. nrefi csak veliik e-
gyütt vittem valanrire, rnagamtól neni nrerrt volna.

A Művészkör bemutatkozó árlatain orsi nrui-
kái is szerepetnek. Kedvenc technikái a pasáell és
az akvarell. A vasván Castnrm Galéria kalalógusa
az 1997. ér,i Hegrüáti Képzönrüvész-eti Kiállítás
z§ílrizett anva gain ak rnüürgvl i staj árr Giin glr Orso-
lva "Törneg" című alivarelljét is felsorolja.

- Ez az elsö zsfiriz,ett képem, Ez hatalmas bol-
dogság 1,oit. Ez a kép irrnen automatikrrsan Szom-
baüelr,re, a Mécliurn Galériába kertrlt. Ez év tava-
szán Tapolcán mrrtatl,oáattanr be, nváron pedig
ismét Vasváron. Itt e€r, itiabb akvarellem lett zsű-
rjzye, a "Ketten" círnü_ A Művészkörnek. meg az
Ibol.vának köszönlretenr, lrog_r, kez-denek mos1 nrár
megismerni. Bár á]talában nem szoktak megdí-
cserni_ nehogN elbizzanl 1nagam- Nagr:on szeretenl
a színeket. Minél sá-resebb valanri_ amál 1obb, A
sz-epseg a fontos nem ? Legalább ígr legven szép a
világ, ha az ember néz valamit. Szépet lásson itt a
lbldön Mi itt élünk, legven nekiink szep }litval-
lásonr Picasso egl,mondata , "Légr,egv pici 1irszá-
lon egy pici éI, s nagvobb leszel a világ tengelr,é-
nél,"

- Mi kell ahhoz-, hogr" letiljél dolgozrri ?
- Azabaj. hogv lusla vagvok, De ha nekiülők,

ilr]et és rrtugalonr, A kész1etés beliilIöl" a7, agvalll-
ból jön. S itt töIeg színeket látok, Van úgv. hogr
hetekig hónapokig nem csirrálok sentnrit Valr ugl,.
hogl,benegl,ek a karrrrába_ nleg sem 1átonr nli van
ott_ de rncglátok e8} lb8kr:ltt.5 zzzh1 elkez,dek tlol-
gozni. kipróbálorn, Vagi, elkczdek rajzolni. ésae
sen] veszem, Irogv besötétedett, nenl kapcsolont fel
a villartr,t,

I]ircsíuóu] tllegnutatta zongoráját_ cgr erli. régi
Jaruh. s Inúg iátsz()ll rs rajta, , Alvarr,]i 

' 
't. l,,,-

sztk ez a tcchnika (}rsi igirzi világa_ cl-.berr trr.l l'ej-
lödnr, elöre jutni. Kir,ánorn. hogr ígr lcgvcn ,,,.o.

RÉPCELAK KSTÉRSÉGÜNX IrCSZEBB TELEPÜLÉSE
A Vas megyei Önkormá ny zat áltÁl m egh i rcletett "Telep ü l éstisztasá gi-
szépítési" versenyben a "Kistérség legszebb települése" címet, mint már
tuclják, Répcelak nyerte. Dr. Németh Kálmán pol8ármester az erről
szóló oklevelet szeptember 6-án, a Szentgotthárdon megrendezett
"Megye nap" keretében vette át. E címmel 50 ezer Ft pénzjutalom is
já,-

ELHULtoTT nrlqrruxnT A MEGFELELő HEIYRE MGYÉK !
Az öt község (Répcelak, Csánig Nick, Vámoscsalácl, Uraiújfalu) által
Vá moscsa lácl hatá rá ba n kózösen üzemeltetett "clögkút" kitakarítása,
íeftőtlenítése megtörtént. Kérünk minden állattartó gazdát, hogy elhul-
lott állataikat ott helyezzék el. A kózség határában levő árkok és egyéb
helyek ne legyenek "dö$emetóft" !

FALUNAP,9B
Bízunk benne, hogy a mostoha időjárás ellenére jől érezték magukat a
szeptember 12-én megürlott Íalur.apon. Az utcai Íutóversenyt, a térze-
nét, a kézilabda mérkőzéseket, a gyermek-és öregfiúk íoci-tornákat az
eső á^;r.a. Nagyobb szerenaséjiik volt azoknak aki zárt helyszíneket
látogattak. Így sok érdeklődőt vonzott a Művelőclési Házban lnegren-
dezett Falukoníerencia, s az esti Csalamádé Showt követő í'alunapi bál,
A szabadtéri színpadon/ sátor alatt bemutatott programok: a Paprika
Jancsi Bábszínház műsora, Lég község g,vermek népzenei csoportjának
bemutatója valarnint a helyi Úmmögő Együttes és a Nyugclíjas Énekkar
rnűsorai llletve a Nosztalgia tánczenekar bemutatója is sikert arat[ak.

oKróBERBEN lsMÉT LoMTAIANírÁst axcló t

Az ezévi utolsó lonrtalanítási akció október 24-én, /szombaton l lesz.
lsmét olyan hullaciék kerül elszállítasra, meiy a kukás szállítassal nem
megoldhatÓ.

MÓDOSULT A SZEMÉTTELEP NYIWA TARTÁSA
Nem sok a változás, de kérjük íigyeljenek rá |. A szilárcl hulladékgyűjtő
csütörtókön az eddigi 1B.00 óra helyett 1 ír.00 óráig üzemel.

naÁn nnpozzÁx
Elkezciőclött a rendelőintézet építése. A közbeszerzési törvénynek meg-
felelően leíolytatott versenyt nyolc pályázókőzűl a Kapuvári Építőpari
Szövetkezet nyerte, A kivitelezés közel 59 millió forintba íog kerülni.
Beíejezési határidő 1999. augusztus 31.

GYALOGÁTKELŐ
Megkezdődött a Horváth kocsma előtti gyalogátkelő kivitelezése. Elké-
szúltek és üzemelnek az új lámpaoszlopok, melvek a gyalogátkelőt
jobbról-baIról 120 méterre világítják meg. Beíejezési határidő szept.
30, A kívitelezéshez Útalaptól547 ezer Ft, a JerirletlejlesztésiTanács-
tól 23B ezer Ft támogatást kaptunk. Az összes költség 1.09.1.0O0,- Ft.

I
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,' c;lgárrrte s ter jolöl t c k

Dr, NÉ:rrtt:íll K.-tllr rált
Szenrla;, FCl C]í)C]

:icpv:iselő jclöltek

l]]óre.s I.]lt:rnér
t]iró Józ-st:í
Dr, Dörrlölilr.Iártos
Görnböcz l,,ncltt:
Gt_tll.ás Bcltortcl
Ftollósi Sztrbolt s
Horválh .,\ttiltl
Kecskés F)éte:l
Ktlsze),, L,ilios
Konclc>t- L,r11cl.s
l'-ór-rai Cjtlbor
Ltikár:.si t]rníjne
N{olnár L-ászIó
Puszíai Nliklós
Szabó Józsoí
szalai szabc;lcs
SZenna), Ftlreltlc
Szénllegyi Jáno.s
Tamás Tibor
Varga Jenő
VarÉj),ai (ill§r5r,, "

:lcelak, 1 998, SZeptelTlber 3o

vÁrnrzrÁlt ninpx l KIRE JzAvAaHATuNK l
polgármester és képviselőválasztás jelöltjei

íü§Éotlcrr jtllölt
.S z- ab..r c l f l e: r r l cl k r a t á k S z ö\, e) t s é gti nc k j o l ö l t j c

fii§getle:n.lelöl{
A §rát s zór,{:]1.Sé g j elöltje
ftig§etlcrl jtllölt
független jelölt
fii§§etlcn jellcllt
íilggetlen jolölt
fr_i§§c:tltln jcIölt
f ii§pic,.tle n,1 elt)l 1

ír_iÉ§ctlcrl j<:lc)lt
íii§getler-r jclcllt
fr_i§§etlcrt,it:lölt
íti§§etlon jelöl{
íürg§etlcn jololt
fl_ig§etlen jelc)lt
\lSZP.1elöltje
íit§§ctlen jclöit
SZDSZjellöltjc:
FI DESZ,\1 DI,1 j e1ol1je
frJ§§etic:rT jelölt
független jelölt
fii§§etlcrr jelölt

Boka]l}.i Kálllrántle
\/ála-sztási lrocla

r.,czclőicl

20 éve tőrtetlt
1978. augusztus 17. Népszabadság
99,99 százalékos széndioxid
Fe]lesztik a répcelaki szénsavgyáíat
Épül az új gááisztitó sor.,. jelenleg kéttisz-
titósora van az üzemnek, s ezek óránként
nyolc és fél tonna gáá tisztitanak meg, A
most épülö egymaga óránként tíz tonna gáz
tisztitásáía lesz alkalmas.,, A nagy teljesít_
ményú berendezés készülékeit folyamato-
san szerelik fel az üzemben, Az új 9ááisáí-
tosort jövöíe állitjak munkaba

1978. szeptember í0, Vas Népe
Az együttlét örömei
A megyében 160-170 i!úsági klub múködik.
Néhol tartalmas programmal, ió kórülmé-
nyek között, másutt elég mostoha a kép.
Szennay Ferenc, a Répcelaki §zénsavgyár
közmüvelódési elóadója ,., újságolja :

- Tavaly szeptemberben alakult meg a klub
40-50 fós létszámmal .,. jó a programunk ..,
gyakran jönnek hozzánk a falubol rs -..
A gyár 12C ezer forintot áldoz erre a klubra
évente. Ennyi elég is, hiszen nem a'Telhaj-
tas", hanem a jó közösségi közérzet megte-
remtése a cél,

,,, 
':_* .U*í.' .

198í. augusztus 5. Vas Népe
- Kerékpárutat építenek
Répcelakon a 86-os számú föúfuonallal pár
huzamosan. Jól haladnak a betonozással,
az útpálya kórnyékének rendezésével az
épitók.

'o 
éve tőrtént

1988. július 12, Vas Népe
Csillagászati táVcsö Répcelakon
Uj termó hajtáSa Van a Vas megyei amatör
csillagászatl mozgalomnak, Két éwel eze-
lött Pálffy lstván amatőr csillagász vezetésé_
vel csillagász szakkör alakult Répcelakon.
Tagjai felnóttek - zömmel a szénsavtermeló
Vállalat dolgozói - és diákok, Az üzem szo_
cialista brigádjának társadali munkájával -
Mátis Sándor tervei és Soós Gyula szakmai
irányításáVal elkészült a csoport csilla-
gászati müszere : egy 20 centiméter átmé-
röjú, 1120 mm gyújtótávolságú Nevl,ton ref-
leKor. A tagság azóta sok élményt adó meg.
figyelésen és bemutatáson ismerkedik a
csillagos ég titkaival...

1988, augusáus 13. Vas Népe
Kultúra, gazdaság, sport
A Répce m€nti napok nyitánya
Bük, Csepreg tis Bó ufán tegnap.., Répcela,
kon nyílottak meg a Répce menti napok,
Negy éve a bói a büki és a csepregi müveló,
dési hazak igazgatói kezdeményezték az
immár hagyományos kilencnapos rendez-
vénysort, melyen a tajesy§eg nemcsak ön-
magának, hanem a látogatóknak, a turisák-
nak is bemutatkozik

), § éve t'ffitnt ]

l

1993. szeptembeí 17. Vas Népe
A papagájember
Répcelakon egy kicsi szobában hallgatom a
dzsungel hangjait- Forrnak, sisteregnek, za-
katolnak, süvóttenek, susognak, trilláznak
...ezek a hangok, az ébredő dzsungel hang-
jai, a trópusi élet hangjai... Dr. Romhányi
Attila répcelaki háziorvos alighanem min-
dent tud, amit a papagájokról tudni érde-
mes, olyannf ra, hogy'90-bcn mé9 a máso_
dik papagájkutató vilá9kongresszuson is
járt Tenerife vigeén ...

/A könyvlóí cikkgyűiteményébő| tollóao/

)ó tcrd
I

-z október 18-i polgármester és önkormányzati képviselő választásorl polgár-
-eStert, 9 képviselőt és megyei közgyűlésitagokat választanak a répcelakiválász-
-: Dolgárok,
- polgármester- és képviselőjelöltek neve
":ndben lesz feltüntetve,

külön-külön szavazólapon, ABC sor-

,l, elÖltre szavazni a neve mellett elhelyezett körben tollal írt két, egymást metsző
rrallal lehet (x vagy + ).:::gármester azlesz, aki a jelöltek közültöbb szavazatot kap.;;ocelakon 21 képviselőjelölt szerepel majd a szavazólapon, Errőla listáról kell a
;lasztópolgámak legföljebb 9 jelölt neve mellé a keresztet, vagy az x jelzést

: Llll.

Aki több, mint 9 jelöltre szavaz, annak valamennyi szavazata érvénytelen
Kevesebb jelöltre viszont érvényesen lehet

megyei közgyűlés esetében minden választópolgár egy

Bokányí Kálmánné
válasáási lroda

vezetóje

szavazni.
listára adhat szavazatot



=lrrrrUrcnll-rrns n uuv=sz

l,ERs-íls pnóztÍnó pÁryÁir,lr
NYERTEs

Nncy pÉrrn

A vonat

Katerina az emeleten játszoü" ám lány létére a
fiús játékokat kedvelte. Apja módos tisztviseIő volt,
édesanyja úzletkötő. Cyerekzobája is a társadalnri
helyzetet túkíózte; a pazar berendezés mellett
játékokkal vo|t tónrve,

A kislány egyedúl volt otthon - leszámítva a
dadát, aki a nappaliban hortyogott jóízűen -, nrivel a

szúió:k "jól kiérdemelt" szabadságukat töltötték.
Katerina eleverr, egyedüli gyermek vol! s élvezte,
lrogy végre nenr figyel rá serrki. EIőször a babáit ren-
dezgette, de azt hamar abbahagy,la. Nekiállt egy
piros kisautó toIogatásának. Az elektronros szerkezet
berregve gurult át a szobán. Katerina ónfe|edt
kacagással futott utána, ám a gépcsoda az ajtónak
koccant, és felborult. Katerina szomorúan piszkál-
gatta a döglöü játékot. Ujjacskája megkarcolhatta az
elenlekből kivezető érzékeny vezetékeke! ntert a

kisautóból egy aprócska szikra pattant ki. Katerina
rne glepetésé be n fe I Jüttyentet! s hátrapottr/ant, A
szőnycgról felkászálódva halk rnorajlást hallott. A zaj
egyre erősödött_; nlár ki lehetett venni, hory a szoba
túIsó fala t,elől jön, Katerina tágra nyílt szetlnlel
íigyelt, A hang végiiI roba,ijá vált. A kislány feszülten
vizsgáIgatta a íalat: ekkor egy vonat robbant ki be|ő-
ie; elrobogott Katerina orra előtt, majd kikanya-
rodott az ajtón keresáül, bár Katerina el sem tudLr
képzelrli, hogyan íérlret ki az a hatalmas mozdony.
Árn csönd lett, és a szobában senlmi kár nem tör-
térrt. A fal is helyér. állt, s az ajtó sem dűlt le. A
kislílny ielocsúdot! rájött, hogy élvezi a felhajűst.
Conclolkodrri kezdett: korához képest harlar rájött,

hogv a íúttyelltése idézte elő a jelerrséget. Szólni
.lkat a datlának, de azán meggondo|ta nlagát. Bár
nlaga se íl,] b'zort abban, hogy ismér eljön a vonal, de
megpróbálta- Halkan fütyúlt és várta az eredménl,t.
A fa| kirobban| a gyors átzúgott a szobán és eltűnt az
ajtóban. Ka|erina bevadult. Folyanlatosan fiityóré-
szetl" és mintegy Íélpercenként visszatekert filrn, a

vorrat iijlt, aztárr eltűnt a szoba közepérr, és máris
kővette az írj. Mikor az utolsó is elrobogott, a kislány
őriilt elhatározásra jutott, Eló'hívott egy íijabb szerel-
r,ény.t: a fal autonratikusan leomlot! a vonat pedig
nregérkezctt, Katerina ÍeIkapott egy játékmackót, s

a nlozdolly íelé hajította. A mackó tekintélyes ívbcn
repiilt, de mikor elérte a gépet, átszá|lt rajta. A
kislárry ponl ezt vána letesztelte néhány babáját is.

Az erednlény nem maradt el: a babák méltóságtel-
jeserr terúltek el a szoba túlo|dalán. Katerina kis agya
íoiyanlatosan clolgozott- "Ha a babák is, akkor ő
tlriórt nc "? [lhatározása rnegszilárdult benne: kiállt
a gye,ekszoha Lözepére. FŰŰiŰŰ - a íaI kirobbant.
A kislány farkasszemet nézet1, a feléle robogó ryors-
sal, nlent {élt - tudta, hogy a vonatnak át kel| áramol,
nia ralLa. Megcsapta a szereivény ál|al kevert szél. A
Jcgelső kocsi ráállt a szoba kózepén át filtó páiyára .-.

A ren<iőrséget egy szétkenőclött kislány m;rrad-
ványailroz risztották. A gyerekszobában semmi gya-

nús jel nem árrrIkodoLl az it1 törtéllt eseményekről,
csak a szol;a túloIdalán szanaszét heverő baba-és
nl.ickólraInrrlk, A dacJa sokkol kapotl: nem tuclták
kikttrrleztli, bár ő nem is niondhatotl vo]na semtnit.
Hiszt:n ő a]utJi ,._

ErzÜLÓHELYÉH

Nagy várakozás előzte meg a répceia-
születésű, kétszeres Munkácsy-díjas ::-
vösművész tárlatát. A kánikula ellenére 

=

több mint kétszázan jöttek el a megnyitc,|.
amelyen Pozsgay lmre, a Szent Lász _

Akadémia rektora méltatta a művész mL:
kásságát, A tárlaton az Engelsz életn ,
szinte Valamennyi ága képviseltette n-"-
gát, a hagyományos műajokat - ékszerei,
használati tárgyak stb. - megújító térplas:,
tikák. domborművek, tűzzománc ikono;-
ráfiák. kiállításunkat több ezren látták, 

=

bízunk abban. hogy az eddig sokakne.
ismeretlen ötvösművészetet tárlatunko-
sikerült megszerettetni. Külön öröm sze -

munkra, hogy Engelsz Úr KÓrus c. munk.
ját településúnknek adományozta. A mű .
Répcelaki Önkormányzat tanácskozó te--
mét díszíti.

-f eletetek Qépcelak olrtatós- és múvelődéstörténeúéről,
tovóbt}l l elreúóségek"

címme} került megrendezésre -immár második éve- a falukonferencia a Művelődési Ha:-
ban szeptember 12-én. Az esős idő ellenére több mint 150 érde}dődő töltötte meg :

nagytermet. Dr. Németh Kálmán polgármester megnltójában kiemeite, hogy a most:_
ni téma az egyik }egfontosabb terulet, ahol vigyázni keli értékeinkre. A konferenciát k:-
szönlő Básthy Tanás országgfílési képüselő kitért arra is, hogy nem elég computer_e.
lexikon fejeket o}rtatni, nevelni is kell. Dr. Szabó László a Vas Megyei Pedagógiai lntát,
ígazgalőja a községi isko]ák helyzetéről számolt be. Előadásának témakörei: a Vas megre
községi iskolák állapota, álta]ános gondok, végul néhány megoldási ötletet javasolt, :

hét éüg működó gimnazium történeiérő Pusztaí MHósné és fuIészáros Imrére
-egykori diákok- beszéltek a számok ükrében. 

^z 
1964 őszén induló, i971 nyaráig rrru-

ködó kozépiskola szép em]ékeket hagyott az egykori diákokban. Elhangzott: "büszke-

elmondhatjuk, hogy Répce]aknak van gimnáziumi múltja, r,olt egyszer egy gimnaziurr -

Szorporyné Szabó Píroska igazgató a Móra Ferenc Altalános lskola jelene és jövóje c -

mű elóadásában az iskola tárgl fe]téte]einek javulását, elért eredményeiket elemez::
részletesen. Az iskola jövőjét B pontban összefoglaló célok között megfogalmazta pé)dá,_

a megyei oktatás-nevelés élvonalában maradást, s a 9-10 osztályok indítását. Bokán.l:
Péterlanár, az Életünk c. folyóirat munkatársa a késói feMlágosodás irodalmának ré;-
celaki nyomait tárta fe], Dóbrentey Lajos ev. lelkész iroda]rni értékű halotti beszédej, s :
Répcelakon é]t nemesi családoknak köszönhető irodalmi kapcsolatok jeientettek újat :
hallgatóságnak. A szünet ulán Oazdag Etzsébet könyMáros ismertette a Vers- és prc-
zaíró pályázal eredményeit. A diakat átadó Bokánl Péter kieme]te, hogy minden pályazc
nyertesnek tekintheti magát, hiszen a beérkezett pálya;;.tokvalódi iroda]rni értéket képr -
selnek. A "Répce vidék" Kulrurájáért Alapítványr,ót, a térség kulturális összefogásána-
szüksé gességéről Csepreg város polgárm ester e lIoln á r Sán dor beszélt. S im on l stvá n -

né nyugdlas óvodavezetó 1 95 1 -től, az elsó 7 fős gyereklétszámú csoporttól az 1987 -tZ
as tanév végéig adott óvodatörténeti keresztmetszete| Wínklerné Németh Zsuzsan-
na óvodavezető a jelenró és a jövőjó1 adott tájékoztatót. Kieme]t feladataik közótt szere-
pe] a mozgásfejlődés fejiesztése, a hagyományórzés-hagyományteremtés, a népzene
megverettetése. Janák Cyula igazgató Lég község iskoláinak történetérőI anekdc-
tákka] fűszerezve mesélt. fr1olnár Zoltán a Sylvester János Könyvtár ígazgatója a:
evangélikus népfőiskola történetét E,}utatta be. Bevezetóül elmondta, hogy saját érdek]ó-
dése motjválta a népfóisko]ák történetének kutatását annakidején, /S hogy ez pálr-a-

munka forn-rában l985-ben megjelent, s forrása további dolgozatna}<" az aziIt éiők sze-
rencséje. a szerk./ Caras Kálmán fotóművész a rég1 répcelaki családi albumokat szeret-
né megmenteni a jóv6nek. E]őadása egyben felhfuás is volt. Tervei szerint -mint Répcelak-
ró] e]származottnak- a családj fényképek archiválásával emléket álltíIani az ősöknek.
kortársarnak az ezredfordu]óra fotóahum formában. Ez az album túkrözné az egykoi
helyi szokásokat, kultuIát, az átforrnálódott faluszerkezetet. Példaként néhány diaképe:
láttunk a régmúltból. A konferencia levezető elnöke Pusztai ftliklós képüselő voit.

iii]

,,iii]

,ll i.

:

],"

i,

;ll '

]

M
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IL HELYEZETT

SZABO ORSOLYA

Tűzre vetem a papírt,
Melyre irok -s amelyne nem-
Tűzre vetem, hogy égien,
S lássam lángoló életem.
Tűzre vetlek Téged,
Egj el, de nélkulem,
-Meggondolom magam,
s tűzne ülök én is.
Egek Veled együtt,
Mert Te:"n,:o,:"*T

Zihálok, fúpatok,
mászom, kap|atok,
-Rossz a lift-
Már régóta
folytatom,
a gondolatom
fel nem adom.
Fáradok,
fáradok ,..
Nem megyek el,
itt mar^adok ...
-Végre felértem
a tetóre,
most már tudom;
u:oo*-.:,o*:, 

* *

Az ihlet éjjel jön

Repult felém a csend szár.nyán
fu éjszaka sötétjén
Halkan belopózott a szobába
S megült a szívem éjjelén

Az ihlet mindig éjiel |ön
Néhe nappel is szegény
Sokszon hiába üldöz kénytelen
Ot nem edja fel a remény

Gondot hoz és gondolatot
Le kell ülnöm mellé
Pepínna vetni a keserveket
S lelket fújnom belé

Valehogy mindig friss fuvallst ébreszt
Pedig már feladtam volna
Az ihlet iön és nem manad el
Ha nem hegynám, zsarolna

Szaladt, nepúlt, búgott a csend
Veled utoliára szóltam
Az ihlet akkor is éjszeka |ött
S én újra szabad voltam.

rrnúvelőoÉsl HÁz RÉpcELAK, 1998. szEpTEMBER 12. KoNFERENcIA
eőCZe T|BOR ; - időhiány miatt el nem hangozhatott íelszólalása.

("Feiezetetfépcejak oktatjíLá§üúvelórtés törtérretéről, további lehelóúqei")

Tisáelt Elnök Úr ! Tisztelt Konferencia I Kedves Répcelakiak. Földieim l

Ujndeneketőlí. gratu,talok ellvós_rendezvényhez és akiválíelőadókna k !

Azért kértem szót. mert Dr. Nómeth Kálmán Polgármester úr a nyár közepén levélben
'elkért, hogy tartsak itt ma előadást Édesapámról, néhai Gőcze lstván iskola igazgaíő
:anító életéről és munkásságáről, aki 36 évet szolgált itt a községben. Sajnálom, de több
lk miatt nem állt módomban az elóadás megtartá§át elvállalni, azonban jeleztem, hogy
'elszólalás erejéig hozzájárulok a mai oktatás és művelódési konferencia munkájához.
';1ert elszármazottként is répcelakinak vallom magamat.

Elóször is bemutatkozom. többen nem ismernek. Gőcze Tibor gazdasági űjságírő, az
pari Szemle. a Gazdasági Minisztérium lapjának a Parlamenti tudósítója vagyok. 1930_tól
'953-i9 répcelaki lakos voltam. (Az igazgatói 4 szobás szolgálati lakás itt az épület mögött
rúzódott egy nagy kerttel. ltt laktam.) Minthogy Édesanyám a 70-es évek közepéig itt élt
]épcelakon a JÓkai utca 6 szám alatt, így azért évente többször megfordultam a község-
:en, Meg kell említenem az 1965-ös nagy árvízet. Este későn érkeztem haza Buda-
:estről, és lrárom órakor félre verték a harangokat, Kiszaladtam a temető úti vasúti átiárő-
-cz, ahova már Íeljött a Répce víze és tömtük a kavicsos zsákokat, de a víz csak ömlött.
]t óra után hazaszaladtam, s kértem Anyárnat, hogy csomagoljon, mert tudtam. a nagy
;ldrás a Fürdős József féle házat nem fogja kímélni. Azután visszamentem a helyszínre,
-rajd 20 perc múlva átszakította a víz a gátat és menekúltünk a nagy sodrás elől, Hat
--akor Édesanyám házát a víz elóntötte. - (Az árvízről és az áwíz utáni helyzetrőt könyvet
:hetne Írni |) Amikor a Megyei Oktatási Osztály tudomást szerzett, hogy Anyám háza
. ssz,edólt, szerszámokkal jóttek le Bépcelakra az osztály dolgozói - akik még jól emlékez-,:k Édesapámra - és kiásták az új ház alapjait !

Edesanyám 1977-ben meghalt, s majd a répcelaki rokonokis elfogytak, ígyaztán már
:sak ritkábban jöttem haza Répcelakra. főleg a temetőbe, de halottak napján mindig.'§O-ben vagy 1991-ben felkerestem az akkori polgármester asszonyt, Bokányi Kálmán-
-_' jegyzőnőt és javasoltam, egy répcelaki bemutatkozást Budapesten, a Vasi Barátok
i .:,Japesti Köre keretében megrendezve. Ez létre is jött és sikeres volt a bemutatkozás.

Ha jól emlékszem, akkor 1995-ben volt itt a Művelődési Házban az iskolatörténeti kiál-
:ás. JÖttúnk a temetőbe és erről a vasútállomáson értesúltünk, hogy aznap délben már

.-- is zár, de a feleségemmel még az utólsó percekben megtekinthettük. Nagy volt a
-.tás, mert majdnem mindenhol Édesapám írásaival, munkájával találkozhattunk. Még az']41-es osztálykÖnyvet is láthattam, benne a nevemet.,. Feleségem is ráismert magára
-s kollégáira. Na, ennek hatására írtam ide Répcelakra. a Potgármester Úrnak, aki azon--;l válaszolt is. Így kerültem kapcsolatba a Művelődési Ház vezetőjével és az iskola igaz-
;:tónőjével is, akinek a kérésére - a tervezett iskolamúzeum számára - Édesapám szelle_
- hagyatékainak nagy részét átadtam a tavalyi Falunapon.

'l996-ban meghívást kaptam a zászló és címer avatásra, erről írtam a lapunkban, az
: 
=ri Szemlében is. 1997-ben meghMak a Falunapra és a konferenciára, most augusztus
:-én pedig itt lehettünk Engelsz József ötvösművész úr nagyszerű kiállításának a

-:gnYitóján és Örúlök, hogy ma is itt lehetek. Szólhatok a répcelaki iskoláról, amely
- ndig is nívós volt. A járásban. a megyében is mindenkor elismert volt, és ezért sokan
.lek a helyi pedagógus közösségből. lde gyakran, szívesen jöttek a tanfelügyelők I

Az eredményeket a község fejlődéséből is nagyban le lehet mérni, de nem különben
, -.rválóságaiból, hisz' Engelsz József kíváló művész barátunk is itt járt iskolában és még
-:!:an mások, nevek felsorolása nélkül egy sor elismert szakembert adott ez az iskola :
": :lvosokat, 1anítókat, tanárokat, főmérnököket, jogászokat, katona és rendőrtiszteket és
- nt hallhattuk, kiváló fotóművészt is, és lehetne tovább sorolni a szakembereket .,.

Edesapám. néhai Gőcze lstván 1900. november 11-én született a Vas megyei
,.gYsitkén. SzÜlei törpebirtokosok voltak. ,Az elemi iskola elvégzése után 1912-tól négy

- , g Sárváron járt a polgáriban, ahova kerékpárral járt be. Ezután a pápai Tanítóképzőbe
-'.tkozott be, s majd innen átment Sopronba az Evangélikus Tanítóképzőbe, ahol 1920.
- us 8-án képesító vizsgát tett, vagyis kántor tanítói oklevelet kapott. Édesapámat 1920.
:=,:ember 20-án választották meg Répcelakon másod kántortanítónak, majd röviddel
;::1án igazgató tanítónak. Ebben az időben az Evangélikus Egyház felügyelete alá tartozó:.Pcelaki Elemi Népiskola három tanerős voít, Sas Vilrna tanítónő az első és második
, .rálYt, Takáts Ernő tanító a harmadik-negyediket, Édesapám, Gőcze lstván igazgató az
-: Jik és hatodik osztályt tanította. Továbbá, ő tanította az úgynevezett ismétlő évfolya_*:kat is. ltt, az anyagok ismétlésén kívül gazdasági, valamint háztartási ismereteket

:^itott, elméletben és gyakorlatban. Az állomással szemben levő kútnál, a kanyarnálvolt
i cekerített faiskola, ott történt a gyakorlati tanítás. Az lSKoLASZÉK elnot<ei voltak :--'ián lstván és (1941 -48-io) SmidéliuszErnő ev. lelkészek. ííolvtatása6.oldalon}

1sg8 11.oB.
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m IIELYEZETT

KEMENESI E,RIKA

Tükörben

Sejíelmes képek
trordítottvilága,
Rámutat szépségre,
S megannyi hibára.

Énhajtott íővel
Járulok elébe,
Talán megtaláom
Eletem képébe'.

RámMagamhelyett
E§y Bohóc néz vissza,
Tiszta mosollyal,
Árca derűs, tiszta,

Színes a ruhája,
színes az élete,
Félkegyelmű mégis,
Ha meg is van mindene.

riélkegyelmű jámbor,
Bolond szeqény jószág,
szüetése óta,
Nevetésre fogták,

kicsi kora óta,
Ha sír, ha nevet,
A szeméből a könny,
]\,íinl gyÖngyszem pereg.

Nem tudják ha sír,
Ivíi n1,omhatj a lelkét,
Hisz Bohócő
s nem lelné kedvét z

A Bohócnevetése
örök íajcialorn,
Hangia csengése
késő szánalom.

Szánhatja magát,
Nevető lelkeket,
S hogy űzzebánatát,
N{agán is jót rrevet.

keserű nevetésthallok
Hangom helyett,
,ocska tükörkép !

Tépeci szívemet ?

oStoba kép,
N{agamat keresem,
S magamon épp_l,
Bol-tócorn neveíem l

l922. május 30-án kötött Édesapám házasságot a répcelaki lakosú Szabó ldával
édesaPját Szabó Sámuelnek hMák. Nagyapám 35 hold körüli gazda volt. Nővérem, piroska
'l924_ben született, aki tanítónő lett.

194&ig. az iskolák államosításáig Édesapárn a Répcelaki Ev, Egyházközségnél, mint a;
iskola fenntartójánál a templomi kántorizálást is végezte és a temetési gyászszertartá_
sokon is szolgált. Ha beteg volt a lelkész, akkor helyettesítette.

Mint akkoriban országszerte a néptanítók, - ú9y ahogyan Dr. Szabó László igazgató ú:
előadásában is hallhattuk -, Édesapám Répcelakon a tanításon és az iskolaigázgita"on
kívÜl Ő volt a községben az első számú kuftúrális és művelődési ügyvivő, népmr:velo círn_
mel ellátva. Hosszú éveken keresztül állandó felnőtt és gyermek műkedvelő színtársulate
volt Répcelaknak, amelyet Édesapám §zervezett. ,Azután ősztól kezdve tavaszig a Kultúr_
házban népművelői előadásokat tartoü aktuális mezőgazdasági kérdésekről és irodalom_
ról. 194{l-ig tanított az itteni Evangélikus Népfóiskolán is.

Ezenkívül évekig az Első Biztosító Társaság ügynöke is volt Édesapám Répcelakon, s
majd miután a Répcelaki Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet üglvezetőjéve
megválasztották, ezt a feladatot egy szombathelyi nyugdíjas biztosító szakembernek atad-
ta. Természetesen, a községben mindenki térítés nélkül segített, ha a lakosoknak valami_
lYen Ügyet kellett elintézni. kérvényeket kellett írni, vagy tanácsokat kellett adnia.

TÚlzás nélkÜl elmondhatom, hogy néhai Gőcze lstván igazgató az életét az iskolának. az
iskolai oktatásnak §zentelte. 1946-ban az egyházi elemi népiskolát már körzetesítette
csánigra kiterjedően. A tantestület szabó kálmánné, Tekus ottóné tanárnőkkel és vörös
Endre tanítóval bővÜlt. A felső tagozatosok Répcelakra jártak át és megkezdte kiépíteni a
szakoktatást. Édesapám szaktárgyként számtant, fizikát ianított. közben erről szakképesí-
tést szerzett és 2 éves továbbképzésen vett rész Szombathelyen. 1948-ban, az államosí-
táskor már 8 tanerős vo|t az iskola.

Az állarnosítást kÖvetóen Nick is bekapcsolódott a répcelaki körzeti iskola munkájába,
:_T."]d. 

aZ orosz nyelv tanítását i§ bevezették. Kezdetben Tóth Frigyes, répcelaki nyug'díju,
MAV tiszt édesapja, aki szintén ny. tr4ÁV főtiszt volt, óraadóként Únította az orosz ny*"lrr.t,
egYkor a fogságban tanu|ta meg. Majd késóbb Király Gyula tanító a keleti fogságbói haza_
tért, Ő vette át a nyelüanítást és egyébként is elismert munkát végzett a tantestúletben,
mint igazgató helyettes,

Mint utaltam rá, tehát szaktanárokkal, tanítókkal fokozatosan nótt a tantestületnek a
létszárna. Megemlítem, hogy a jelen levő feleségem. Góczéné Kovács Gabriella mint kezdó
biológia-fÖldrajz szakos tanár. 1951-ben került ide Répcelakra, s majd emellett azonna|
kineveztékaz ÚttÖrócsapatvezetőjévé is. Résztvetta községi műsorokban. (1989 óta angoi
nYelvet tanít Bp,-en.) Ekkor volt itt egy nagy beiskolázás folyamat, ennek keretében kerult
többek között egyetemre Nagy Endre, - édesapja bádogos mester volt a sajtgyárban és
Endre is mellette dolgozott, aki Vörös Diplomávalvégezte el aztán a Vegyipari Égyetemet,
Veszprémben.

Édesapám nÖvelte a tantermek számát, az iskola udvar mellett húzódó egykori Radó
gazdasági épÜletet - tÖbbek kÖzÖtt az egykori kovácsműhelyt tantermekké, tantestületi
szobává (saját tervei alapján) folyamatosan átépítette. - (Esy jó ideig a szolgálati lakásunk
egYik szobájában volt a tantestületi szoba, és az én volt kisszobám pedig az igazgatói iroda
1955-ben fejezte be lakásunk másik oldalú átépítését.) -

A Privátéletében is sokoldalú volt. Megjavította a rádióját. cipőt talpalt. nadrágot varrt,
kerékPárt javított. késeknek nyelet csinált, és ha nagyon jó kedve volt, akkor elővette a
hegedűjét, a prímás-hegedűtés mesterien játszott és énekelt. - Szóval nem hiába kaptam
elismerő oklevelet Svájcból. Édesapámról, az egykori laki sajtgyárosoktól, Staufferékót. -

Soha nem betegeskedett, nem fogyasztott alkoholt és soha nem dohányzott és mégis
gYor§an eltávozott kÖzúlünk. 1955. szeptemberében Sárváron résztvett a kötelező tüdószű-
ró vizsgálaton. negatív eredménnyel. Októberben Budapesten az országos pedagógiai
tanácskozáson vett részt, délután az értekezleten rosszul lett, este kórháiba szattútt]at,
másnaP reggel Sárvárra vitték mentővel. Budapestről azonnal Sárvárra utaztunk felesé-
gemmel és az ismerós főorvos kÖzölte. hogy sajnos Apám menthetetlen, tüdejét megtá_
madta a gYÓgyíthatatlan kórokoző. 1-2 hónapig betegállományban volt. majd ismét
munkába állt. Betegségéről nem vett tudomást, csupán a lexikonokat és az egészségügyi
lapokat böngészte.

1956. október 3-án este mé9 9 őráig szűlői értekezletet tartott, megvacsorázott és
lefekúdt. ÉltOt utan felébredt, felúlt és Édósanyámnak mondta. hogy rosszul van, nem kap
levegőt és eltávozott az élők sorából. (Anyám Takáts Ernő tanítóhoz szaladt át, aki átjött
hozzá segíteni,)

Az elhalt pályatársaival és Édesanyámmal együtt NYUGODJON gÉKÉaeNj 
t

Emlékét megőrizzük !

Köszönöm, hogy meghallgattak.
l 998, márciLls 2 l



HORVÁTH ÁOÁrU : Egyedül / Egy ember/

A nagy üvegktlpolán keresztül kékesen sütött be a zee|oni nap. Bení hadakozó emberek
csoPortja ÖldÖkölte egymást a porondon, Tőlük, nagy üveg és drólkeríté§sel elválasztva óriási nézőtér
terÜlt el kórben. Emberek százai ültek on s néaék a viadalokat, ujjongtak és méltatlankodtak. Tóbben
távoztak és még tÖbben érkeaek a terem négy ajtaján keresztül. Az ajtóban Xn_es órök álltak állig
felÍegyverkezue, talpig páncélban fekete. fényes páncéiban. A vonulók ki-be.iárkálását hirtelen az épülel
előtt állomásozó katonák lövöldözése zavarta meg. Egy tomboló fickót lőttek le, aki mindegyre csak aa
kiabálta : "Szabadságot !", és egy fegyverrel lövöldözött össze-vissza. A spontán összeverődötl
tÖmeget eloszlatták, amilyen hamar csak tudták. de nem ment könnyen. Egy köpcös, tar fejű ember is
ott Volt a tÖmegben. JÓl megnéáe magának a lázadót, majd minden ismeret nélkül őrültnek titulálta.
" Kit érdekel, ki is volt ez az őrűl7 ?l Rosszul tette, hogy eá csinálta,' - gondoha, majd felmutatta a iegyét
és bement a terembe. Leült egy félreesó helyre. Nézte az érdekesnek ígérkező viadalokat. Voh Sc_s
katonák kÜZdÖttek az életükért, egymás ellen, mint valamikor régen Bómában a gladiátorok. A teremben

z

s

egyre többen lettek. így a férfi mellé is került néhány ember,
- Mit szól a történtekhez ? - kérdeae a jobb oldalon ülő.
- Szerintem egy ostoba embel leheteft, - mondta tovább, meg sem várva a válaszr,
- Végül is nem tudom I Nem ismertem. - válaszolt a kis köpcös, íar tejű,
- Egy őrült is lehetett ! - bélyegezte rá a másik.
- Nem hinném ... §zerintem csak valami nem tetszett neki - gondolkodott hangosan a kis köpcös.
- Ez nem tetszés dolga, itt mindenkinek csinálni kell a dolgát. - csattant fel a mellette ülő. - Maga egy
érzelgós ember l -ezzel fogta magá1 és felháborodottan odébb üh.
"- VégÜl is igaza van, túl érzelgós vagyok. - gondolta - Ezért dobtak ki majdnem a munkahelyemről is,
mert szóvá tettem hogy milyen rossz helyzetük van a munkásoknak. Azt mondták, ne töródjek Vele,
örüljek. hogy nem én vagyok ilyen helyzetben,''
Nézte inkább a viadalokat, ahol a sok szerencsétlen fura fegyverekkel egymást ölte, csakhogy élve
maradhassanak. On mindig volt egy .iobb a másiknál, s nála is volt egy még jobb, nem tehettek mást,
csak harcoltak az életükért. Most épp a kózönségnek szimpatikus harcos hah meg, mindenki felhördüh
halálának pillanatában, de aáán minden ment tovább. Úlabb harcosok. újabb halál, A kis köpcös, tar
fejű megborzongott.
- Uristen, micsoda barbárság ! - szakadt ki belóle egy-egy véresebb jelenetnél - Emberek halnak meq
csak hogY mi jól érezzük magunkat l Már meginttúl érzelgósvagyok l- kapott észbe, _ Ők in harcolnak',
rteghalnak, Pedig valahol biaos várják őket. Ez€k a arabok soha nem hagyhatják el eá a vermet, in
;nindegYik halolt, akár nyer , akár veszít, Hogy lehet ennyire barbár ez a kor l EZ nem lehet, ez nem íehet
.,.., várjunk csak, higgad.iunk le ! Nem szerencsés itl ilyeneket még gondolni sem, még a végén
:lkaPnak. Tenni kéne valamit,,, - ez a mondat visszhangzott a fejében, s csak ült. Közben a poronáonjjabbak haltak meg érlelmellenül. A kis köpcös. tar fejű, pedig tenni akart valamit. Kavarogtai benne a
3ondolatok.
"- Nem tehetek semmit, hisz magam vagyok ezekkel a gondolatokkal, Többszáz ember ül itt, és egy sem
3ondol ilyesmire."
fermedten ült.
'-Aá hiszem gYáva vagyok l Nem merek lenni semmit, de nem is számítharnék senkire sem, mer1
nindenkinek.jó ez így. Akik segíthetnének több fén),évnyire vannak , - sóhajtotta..'jjabb halottak, a közónség u|jong, csak a kis kópcös, tar fejű nem.
'- Erzéketlen, tuskó emberek ezek ! Emberek 7? Ezek nem emberek, hanem állatok I Ez nekik itt civilizáci_
: ?! Visszatérnek az őskorba ! Az erősebb győz, a gyengébb pusául. Csak a rechnika fej|ődik elóre, az
:mber inkább hátrafelé mozdul. Erószak, erőszak hátán, mind az ósszesvadá|lat l"dühöngött magában,
:e csak ült. ,Aztán az előbbi ember, aki otthagy.la, visszaü11 melléje.
- Na, kiverte a fe.iéből a sok hűlyeséget ? Élveae a műsort ?
i kis köpcös, tar f€jű csak a íejét íordította a kérdezó felé, és csodálkozóan nézett rá.
- Ember verje már ki a fejéból aa az őrülle1 ! -rivalll rá a meltetle ülő.'crült, őrűlt ... " _ visszhangzott a fejében a kis embernek,-Há1 mit kéPzel ez magáról ? Meg kell ölnöm !!! Mindenkit, aki itt van, meg kell ölnóm. Ezek nemvalók
:rre a világra l Halál rájuk |"
'elugrott, gyorsan cselekedett, Egy erős jobbost vágotl a mellette úló halántékára és felüvöltött. A nagy
:eremben mindenki elhallgatott és rá nézett, még a harcolók is.
, Majd megmutatom neklek ! - üvöllótt - Nézzetek körül, néZzetek csak kórül ! Kik vagytok ti ? Emberek
.'agy állatok ? Elnézitek ezt a sok disznóságot, ami ebben a világban 1ónénik ?l Miért ?- egy kis szünetet
:artott _ Miért hagyjátok ?
Dár katona megindult feléje, még íelszólalása eleién, s mosl oda is éíek. Hálulról megragadták és kifelé
" 
?zdték vonszolni.

-|,Jee ... ! Hagyjalok !

Senki nem siete11 a segÍlségére, mindenki csak állt és nézte, ki sajnálkozua, ki megvetően. Ea ő is lána,
s s csak.nézett hagYta magát vonszolni. Aztán hirtelen megmakacsol1a magát, " -Majd én megmutatom-,,
n gondolla, s kitéPle magát a katonák szorításából, egy íegyvert is megkaparinlott, majd hátrálva af, ralonákra célzott. ValamelyikÜk gyorsabb voh, és lőn. A, kis, köpcös, tar fejű elvágódott, kiejtette kezébőltt ; fegyver1 és meghalt.

i teremben ezután visszaáll1 a rend és folytatódott a viadal, mintha mi sem 1örtént volna. Páran a halott,Öré gyűltek. Mos1 is megvelÓen nézték, úgy minl , amikor még kiáltozott, Nem segített neki senki,
,alószÍnűleg az egész világban sem akadt voIna aki megteszi- Egymaga volt a világ ellen, Valaki a*alottat bámuló 1ömegből megszólalt ;

. Csak egy Őrülr volt ! - Nem 1udla, mit letí ezzel.
A Zeeloni nap atérl még most is békésen sülóíl be a nagy ilvegkupolán keresztúl ,.,

I

§

s
[,,

c
t;i

*,

t,

A Nagl,k<izségi Önkonnánlzat i997
decenrberében Vers-és prózaíró pályá-
zatot hildeteü felnött és gl,emrek kor-
csoportban. A palyrázatok beatiási határ-
ideje 1998 jirnius 30 volt. A lelhivásra
9 páivazó közel -<0 mrurkája érkezett.
Az értékeiés1 7 tagú bizottság végezte,
mel}nek tagjai voltak :

Bokanyi Péter - tanííí
Gazdag Erzsébet - könyltaros

Kozonits Inue - nl,rrgdijas
Szabadosrré Molnár Melinda - tanar

Szauer Ágoston - tanar, költö
Szekér Györglné - tanar

] Wrnkler Krisáirra - íöiskolai hatlgató
A bíráló bizottság az egyes páll,ázatok
összteljesítménye alapján az alábbi
döntést hoáa :

verskateeóriában. felnótt korcsooort-
ban

I. heil,ezett Frrrta Sz-ilvia
tr. helyezett Szabó Orsol},a

III. helyezrtt Kernenesi Erika
A pályázatorr való részvételórt ern]ék_ö yor) o1dtUrr vdlU l §s/ \ Etclil t §IlLlCN-

] 
lapo1 kaplak: Horvádr Áűrrr. Pozsgai

] Friderrka, Boros BéIáne,
I

]yerskategóriábarr. gvermek korcso-
] 
portban

I. lielvez,ett Nagv Gábor
i]. hcli,ezetl Szabó Bcnce Zol1árr

]

Prózakategóriában. fclnöt( korcs0-'
portban

I. heiyezett Nagl,Péler 
]

I], heh,ezett Horvátlr Adán 
i

Prózakategóriábarr g\/eímek ko.".o-1
portban llerrt érkezen l,al}a/at

l Az l]letünk szerkesztó§égének külön-
díját Kemencsi Erika és Szrbó Orsolra 

1

kaplak,

NACYCÁBOR

Téli dal

.|aj rle rl.igy pelyhekberr hu|| a hó !

R.rzza " szak, jl|,il l nI Al\ö.
\dHy t(ive8cvcL il ll(,8et

Hol vantlak a szánkók gyerckek ?

Húzzukki a szánkót a hegyre !

Csússzr_rnk egyet,keflőt |efele !

Siklik a szárrkó, jaj rlc ió !

Velúlrk egyi'rtl óriil a 1él Apó i

VER$ES PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZ{T
fI.IIELYEZETT

;6R@iffiie
vtrR§-És PRÓZ\ÍRÓ

P^LyAZAT

,-:@tffia.se
vERs_E s PRÓ 7-.lÍRÓ PÁL\,Á 7-,\ T
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§zABo BElvcE zoLTA_lT

"A §ag§r Vadász "

Apu a "Na6$Vadász"
O§r sok őzeL Iőlt, hory a.z csodás-

szarvasban nem bővelkedik,
de kala.rrddaJ. iarlsznyája telik.

van két szép kutyája,
akikkel az erdőt járja.
J{if atj a, t8,rút j a őket,

aztán & mezőn l,adakaü keresnek.

Vadászni járr sokat,
Mihályi a mániája,

és o§r sokszor lát rókát a hatá,rba.rr.
A kisprrská.rorna-l jaJurü a lőtérre,

és ott tanít err.gem célozni véle,

\raddisznó a6ra.r lóg sok a falon,
ez a,zb jelenLi sokat volü hajtásokon,

Eli§mert, kitamó vadász,
sok l,adat Lát:)tt ez rrem vitá6.

Letretne ó ekrök a körbe,
de neki itthon sok a r5nige-
Így csak erdőJaró kut;rás,
de én í4y i§ azeretem ezN

a "NAGYTr'ADÁSZT"

A "kulturális törvény" alapján
Répcelak Onkormányzata

a Nemzeti Kulturális Orökség
Mrnisáériumától 199 ezer
forint kö4onti - települési
konyvtári ellátást fejlesáö -

tamogatast kapott
könyfi ári érdekeltségnövelö

támogatás címen.
Fenti, megpáIyázntt összeget a

nagyközségi könyvtár
á l lománygya rapítá sának
fejlesáésre kell forditani.

PoNTlzEnző rÁrÉx
A könlvtár nyári fejtörő játéka

eredményeként
augusztus 10-én egy-egy feltöltött

tolltartót vett át

Bognár Rita
és

Pájter Andrea.

Szorgalrnas munkájukhoz
ezúton is gratulálunk !

,',,"'*:::'._,.-,,,9?.:.,É,:-,:?.-9_,,,::.*,:"o,i,

Rápcelak Nagyközság Önkormányzatának Képviselőtes-
tülete 1998 januárjától a bölcsődét és az újonnan alakított
időse k klubját e7y, összevont intézményként múködteti
Répcelak, József A. u.20/A alatt.

Az intézmény közös vezetőyel, de e lkülönülő személyi,
tárgyi és szakmai fzltételekkel űzemel. A böícsődei férőhely
száma 10 fő, jelenle3'14 hórom éven aluli gyermek napkózbeni
ellótását, sondozását, nevelését vé1ztk a 3ondozónők. A kát
szakképzett gondozónő mellett mé3 két közalkalmazott sesít,
hogy gyermekeink zavartalanul, testileg-|elkileg kiegyensúlyo-
zottdn fejlődjenek mindenki örömére.

Az ldősek Klubja 30 férőhelyes. Jelenleg 32 beiratott
klubta3 láto3atja az intézrnényt, me ly nappdli ellátóst nyúJt,
elsősorban esyedül élők számára, Reggel 7'o-tól dálután 1óoo 

jis
lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre,
társas kapcsolatokra, fürdésre, mosásra, Se5ítséget kapnak
ü gye i k inté zéséb en, é r d ekérv ény esíté sük elő se gités á b en.

Az intézmény feladatai még :
Házi s€gítsé5nyújtás. Ennek keretében azokról a
személyekről gondoskodunk, akik otthonunkban önmaguk
ellátására saját er&ől esészsé1i állapota, szociális hely-
zete, kora miatt nem képes. A gondozás alapvető célja az
|s, hogy családpótló szerepet lásson el.
Etkeztetés. Két módon történhet. Hőzhoz szállítással,
illetve az $ényló maga szállítja el az ebédet. Napi e7yszeri
meleg ételről kell 3ondoskodni, ha egészségi állapota,
szociális helyzete, kora indokolja ás nem képes ezt más
módon megoldani.

Az intézmény ellátásaiért térítési díjat kell fizetnl A téríté-
si díjat a képviselőtestület határozatban óllapítja ffi€S, mely
kihirdetésre kerüL

Egyéb felvilá3osítás az intézményben, illetve a 370-145*ös
telefonon kérhető,

Dr. Szalayné Boldizsar Anna
intézményvezető
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xnsrÉlysoRsoK
Településünk képének meghatározó épűleteivoltak a régi kastélyok is.

Legrégebbi épület a Radó kastély volt. Alapja Má-
tyás korabeli, végső formájál többszöri átépítés után
1867-ben kapta. A kastély a háborús pusztítások kö-
vetkeztében megrongálódott, a mennyezet több he-
lyen beszakadt, a falak leomlotlak. Az ajtók és abla-
kok hiányoztak 1946 nyarára. A kastélyt 1948-ban
életveszélyes állapota miatt lebontották. Áll még a-égi lakrész, amely 1665-ben épült. A teknóboltozatú mennyezeten a Habsburg

és Stahremberg címer látható. Az ósi lakrészhez az .l700-aó évek végén építeti
:ek egy gazdairodát, és egy kertész szobát. Ma ezeket hívja a család xertész-
a knak.

Alttknek öriilünk
Köszöntjük településiink új polgárait !

Gál Dora (Molnár Agrres és Gál
László leanya)
Horváth Fatime (Csiarradia Renáta
és Horwáü Csaba leiinya)
Nagy Flóra (Szabó Tímea és Nagy
Istvan leanya)
Verasáó Máté (Magyar Melinda és
Verasáó János fia)
Buknicz Knsáofer (Járóka futa és
Buknicz Ferenc fia)
Sali Flóra (Kéri Brigitta és Sali Gá-
bor leánya)

Akiknek gratulálunk
Ház,assá got kcitottek :

Vámos Violetta és Baranyai Tibor
Tóth Tímea és N4ésáros János
Tóth Kinga és Gerencsér Tamás

Ori Tiitrde és Nagy József
kondra katalur és pichier Attila
Szakáts Barbara és Fülóp Lajos

A másik kastély is a Radó családhoz kötódik. A mai
sajtgyár teniletén állott, valószínűleg Radó József épí-
tette az 1700-as évek végén. A XlX. század közepéig
fia Radó Gedeon - a generális - lakott benne, majd á
másik ághoz tartozó Radó Kata a századforOutói§ n
századforduló ulán 1907-ben a Stauffer család veszi
bérbe sajt-és vajgyártás céljára, majd megvásárolja, A*astély alagsorában volt a sajtérlelő, a földszintjéá ootgozíáx fel a negyúltött'-jet. A kastélY ezulán többféle funkciót is betöltöit, voltal benne irooáx, Éuttúr_,.rem. de még lakások is, a földszinten pedig szociálís helyíségek. 1968-ban

;bontották, hogy helyére tudják építeni a nagyüzemi sajtgyártásioz szükséges
= 

pü leteket.

Legellentmondásosabb és leghomályosabb a Petófi
Sándor utcában álló úgynevezett Ajkay kastély törté-
nete. Nagy a valószínűsége, hogy ezt is a Radó család
építtette a XVlll. század végefele. Erre utal az udvar
felől látható boltíves árkád, A századforduló után a
betelepülő Ajkay család vette meg. 1945-ben az épület
elkerülte a pusztulást. 1947-ben dr. Ajkay lstván íöld-

;eIikusEgyházkerű.1?.'*:Ex;;.l'Ji'.*i'f -B?ffii::'.&irT::JÍJiE:il-
-:pfőiskolája. A népfóiskola alig egy év működés után meg-szűnt. A későbbiek':'yamán a RábamentiAllami Gazdaság elódje, a Sernevá'i kapta meg. A kas-: yt az évek folyamán részben tebontották, részben átépítették. Jelenleg is a
: azdaság tulajdonában van.

Meg kell még említeni a sajtgyár mellett álló, úgyne-
vezett Vilmos kastétyt is, amely csak a nevében kas-
tély, inkább egy villaszerű épület, mely 1922-23-ban
épült. Építtetó,ie Stauffer Vilmos. t9+S-ig a Stauífer
család lakóháza volt. A háború után a MADlSZ-nak is

t,r+ Y.l^:: .1':?!"]y^l:1o_e, |eslion lakásokat alakítottak ki

Tt"fiuffiilru

Akílttöl búccúzunk
Nr-ugod.;anak bckében l

szabó József
Szalai Gyorgyné
Vagdah Józsefué
Varga Kálnránné

" A sajtgyár az 1980-as évek vége
=lr-ehozni benne, Jelenleg űresen áll.

ifj, Biczó Ferenc
helytörténész

felé irodaházat akart
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Budai Bíbszínház bemutatja a
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címí mesejátókát a

MrvoladOri Házban

II BEMUTATKOZIR:
Takács Márta védönö

L_ r. a::..*g]g]i és Szociális Bizottság tagja
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r.rns,lsrÁnc
3- osáált,os koítól

xtrprÁxr:
Cseperke csoportunkba alsó tagozatosok

jelartkez.esá várjuk !

CITERA
Repce citerazerrekanmk várja a nfozane

kedvelöit !

PATCmvoRK TAliFoLYA-\í
kezdök es haladók r*zere

KON]DíCIONÁLÓ ronxa

K,{R{TE

sZö\,ö},tüfiLY

FÁ7-EKAS}IL}IELY

NYt]GDiJAs KLLIB ES
nj\{nxnrna

ANGOL TA-\FOI.YAM
kezdök reszÁ,e

xtrrnr T,l\FoL\,,d\{
kezdök rszére

sZÁ }.tiTÁs l,E cTL\IK.,l
/a FEN}- SZOFT szervezeséberrl

Je|entkezésiiket oktober Gig varjuk !

FefuiIágosítás és tor,ábbi iníomáció
8 9Ji370-21 l-es t€lefonsámon.

Répcelak Nagyközség Önkormányzatának lapJa
Megjelenik . negyedévenként

Fószerkesztő : kecskés péter
Szerkesztóség cime : Nagyközségi Kóny,/tár

Répcelak, Bartók B.u,56. tel.: 37G76O
Összeáll. és szerk., Nagy Károlyné

Felelős kiadó : Dr. Németh Kálmán polgármester
Készült a Múvelódési Otthon CANON NP 6mO típ-

fénymásolóján 1 00O példányban
Felelós vezetó §zórádi Enikó

-Kérem, ho3y néhány mondatban mutassa be az E3észsé5ü3yi és Szociélis
Bizottsá5ban folyó munkát I

Az E3észsé5ügyi és Szociólis Bizottság fő feladatai közé tartozik, közsé5ünkbe-
az egészsé3ügyi el|ótás feltételrendszerének folyamatos vizs5álata, szociól _.

gondozás, se1élyezés irányítósa, gyíermekvédelem, gyámü5yi se3élyezés irány,--
tósa. A bizottsóg öt tasú, három képviselőből és kettő külső személyből óll. Mir:
védőnő, nyolcadik éve veszek rész a bizottsó3 munk6jában. Feladatunk első-
sorban fenti ü5yekben a képviselőtestület döntéseinek előkészitése.

-A bizottsó5 által tár3yalt kérdésekben, illetve a benyújtott kérelmek eseíér
mik befolyósolják Önt döntéseióen ?

Fo3lalkozásomnál fogva elsősorban védőnői szemmel nézem a bizottsási ügye-
ket. Az ótla8osnóljobban ismerem a csalódokat, és minden döntésemben a syei--
mekek érdekeit tartom elsődlegesnek Tizenöt éve élek a faluban, már nemcsak .
fiatalokat, az idősebbeket is jól ismerem. szómomra mindig az a döntő szempon:
hogy az részesüljön segélyben, aki i3azán rőszorul.

-ön szerint a jövőben melyek lesznek a le8fontosobb feladatok, amelyel,
tovább javíthatják nasyközsé3ünk lakóinak e1észsé8üsyi ellátósát, illetve
e8ye5 családok szociális helyzetét ?

yéleményern szerint a legnagyobb jelentősésú vóltozás az egészsésüsyi ellóté:
teruletén az új rendelőintézet megépitése lesz. Ez a rendelőintézet a faiu egész-
ségü3yi centrumaként magóban fo5lalja a ll. sz. háziorvosi rendelőt, a fogorvosi és
a gyermekorvosi rendelőt és a védőnői szo|gálatot. Bízom abban, hogy az ónkor-
m6nyzatnak az elkövetkező időkóen is rendelkezésére óllnak azok az anyagi é_.

e3yéb eszközök, melyekkel a rószorult családokon segíteni tudnak. Fontosnai
tartom tovóbbó a Gy ermeklóléti s zo l 3á lat rnűködéséne k tovább fej lesztését.

-Yégezetül szeretném. ha összefo5lalná, ho3y melyek azok a problémák,
amelyek esetén a lakosság számóra - mindennapi munkája részeként -
se3ítsé3et tud adni !

védőnői munka elsődleses feladata a megelőzés. Ez a tevékenysé3 kiterjed vá-
randós anyák, csecsemők és gyermekek gondozásóra, iskolai egészségvédelemre
A megelőzés célja a veszélyeztető állapotok, helyzetek megzlőzése, korai felis-
merése, megszüntetése. szulőknek minden lehetséses és isényelt sesyítséget me5
kell adni ahhoz, hogy me3felelő ellátáshoz, információhoz és módszerekhez
jussanaL Munkóm során lehetőségem nyílik arra, ho3y akarva-akaratlan bepillantást

nyerjek különböző körülmények között élő emberek család;
1életébe. Mindennapi munkóm során arra törekszem, ho3y a le3-
jobb tudósom és lehetőségeim szerint tudjam fel,.,állalni az
]ü5yeket, melyekkel me5ke resnek, ho3y a rószoruló csalódok
számára igazán segítővé váljak 199B április 1*től a Gyermeklólát,
Szol3ó|at feladatait is ellátom, melyet a védőnői munkától élesen

l kUIönválasztani nem lehet.

Köszönöm a beszélgetást. Munkójóhoz további sok sikert kívánok
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