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Nyár elején beszélgetésreinvitált városunk
polgármestere és Szabó József képviselő úr
40-50 répcelaki fiatalt. A személyes találkozóra
a meghívóinkon kívül körülbelül tizenöt lány és
fiú jött el, ahol hamarosan kiderült, mi célból
gyűltünk össze. A polgármester úr illetve a
Közoktatási-, Művelődési-, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke egy ötlettel állt elő, meíy szerint lehetőséget kellene biztosítani a répcelaki
fiatalok számára, ahol közvetlenül az illetéke-

seknek tehetnek fel minden olyan kérdést, melyekre feltétlenül választ várnak.
Ennek megszervezéséhezkérték a mi segítségünket. (Az elképzelésnem volt újsütetű, hét
éwel ezelőtt már egy korábbi képviselő-

il Mp

kdsiöntése

A

Sokszor hall az ember kritikákat, hogy a répcelaki városvezetés politikája nem fiatalközpontú. Ezek a vélemények persze -akár internetes,
akár más fórumokon keresztül- általában névtelenül hangzanak el. Jelzés értékükviszont
van, szó nélkül nem lehet elmenni mellettük,

spoftllírei

a

növeléséről.)

rendezvény időpon§át,

a szervezés,

Mindenképpen

ú9y gondoltuk, hogy előzetes inrormációkat

kell beszereznünk a fiataloktól, hogy mely témák érdeklik őket, mik azok a kérdések,melyekre választ várnak. Ehhez megfelelő eszköznek egy kérdőívet képzeltünk el, amelyet
olyan céllal küldtünk ki minden 16 és 35 év közötti répcelaki fiatalnak, hogy a visszajelzések
(kitöltött kérdőívek) ala pjá n konkrét témákban
tudunk felkészülni augusztus 12-ére, az lfjúsági Fórumra. Két nagyobb témakörbe póbáltuk rendezni, hogy mivel kapcsolatban érdekel

bennünket

a

megszólítottak tájékozottsága,

véleménye.fu egyik a ,,fiatalokaf érintő, Répcelak jövőjére vonatkozó kérdések, munkale.

hetőségek, támogatások", a másik pedig a
,,kulturális programok, kikapcsolódási lehetőségek, szórakozás, sport'' kérdéseitfoglalta magában.

Meglepett bennünket, hogy a 906 kiküldött
kérdőívből mindössze 21 (!) darabot kaptunk

vissza kitölfue. Ezek tartalma viszont meglehetősen egységes volt, í9y jó támpontkéni szolgált a fórum forgatókönyvének összeállításához.

Elérkezett augusztus I}-e, a rendezvényünk
nöpja. Sikerült Úgy szervezni az est programját, hogy a kúlönböző kérdésekmegválaózolá-

sára az adott témák illetékesei elfogaotát<
meghívásunkat.

Hogy valamiképpen gördülékenyebbé tegyük
a fórumot, a megjelentek köszöntése utái ismertettük a,,mini-közvélemény-kutatásunk''
eredményét.Az előre összegyűjtött kérdésekre Dr. Németh Kálmán polgármester, Varga

Jenő alpolgármester, Keszei Lajos, Szabó JZzsef képviselő urak és Szórádi Enikő, a Művelődési Ház vezetője válaszolt.

Szó volt többek között az újonnan kialakítandó építésitelkekről, a lakásépítésitámogatás-

ról, az iskolázási támogatásról,

a

rép-celaki

munkahelyekről, a sportolási és szórakozási
lehetőségekről. Ugyanakkor hallhattunk olyan
nagyszabású - s nem csak az ifjabb korosztályt érintő - nagy tervek jelenlegi állásáról is,
mint például a tanuszoda, sportcsarnok, jóléti
tó vagy akár az új, Répcelakot elkerülő d6-os
tőút ügye.

Erdekes, részletes tájékoztatást hallhattunk
Varga Gyulától, a

Répcelak közbiztonságáról

répcelaki rendőrőrs vezetőjétől.

Sok érdekes téma került terítékre, viszont a
jelenlévő mintegy 60 fiatal közül senki sem élt
a_lehetőséggel, hogy választ kaphasson olyan
kérdésekre, melyek feltevésére máskor, más-

hol nem biztos, hogy alkalma nyílik. Utólag
többen megjegyezték, hogy kü|önös"n u. á
korosztály nem tanúsított érdeklődést, akiket
az il'júsági fórumon ,,terítékrekerült'; témák
leginkább érintenek...

A.fórumon elhangzoltakat összefoglalva

Dr.

Németh Kálmán ismertette a fiatalolikal, hogy
mik azok a pontok, melyeket közeljövőben fóttétlenül a képviselőtestület elé fog terjeszteni.
(Itt elhangzott többek között a kóvetiező évtől megrendezésre kerülő ..itjúsági hét'' ötlete,
a fiatalok közéletbe való bevonása.)
Nem ez volt az utolsó ilyen fórum, ebben biztos vagyok. Bíztató, hogy a városvezetés nyitott a fiatalság ötleteire, meg van a szándék a
jelenlegi helyzet jobbítására is. Viszont
a kétoldalú kommunikációhoz szükség van arral
|osy .9, ifjúság az erre rendelteiett he|yen-,
és időben mondja el problémáit, gonaoiataii
melyek megoldása kellemesebbé teheti az életüket Répcelakon.
Nagy György
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ONKoRMANyZATI Hínp,rc
Programaján!ó
2oo5-2oo6
2005, őszén az alábbi szakköröket
és taníblyamokat a.lánljuk
tigyelrnükbe,

szakkörök
Citera
Répce citerazenekarunk várja a
népzene kedvelöit

időpontja: péntek; l6')()-l8()l) óra
első foglalkozás:
október 07. l6(x)óra
vezeti: Horváth Endre

Szombati NIűhelr.l
időpontia a Répce
ban látható
vezeti: szabó

TV

képirjságá-

szilvia

Kuckó Klub:
fiatal szulőknek és gyermekeiknek
l éves kortól óvodáskor végéig,
gyermeknevelési tanácsadiis szakemberek segitségével

októbertől nlinden hónap első
szerdáján l 7{'{) -l9"() i;ráig
vezeti: Dallos krisztina

csillagász szakkör:
általános iskolás lelső tagozatosok
és felnőttek részvételétvár]uk
minden péntekerl l9"" órától
első foglalkozás:
szeptenrber3O-án 19(X) óra
vezeti: Pálffi, István

§zövőműhelv:
gyennekeknek és felnőtteknek
időpontja:

vezeti: szakács Józsetrré

n

részvételidíj
incs,

Akrobatikus Rock and Roll;
a táncot kedvelő

íjúknakés lá-

nyoknak
idópontja, héttö l5()()- l611)
Vezeti: Molnár Nóra
részvételidí1, 2000,-Ft/ hó
(elentkezés folyamatos)
elsö foglalkozas: október 03. l5(x)

Társastánc:
a klasszikus táncot kedvelőknek, a
latin és standard táncok alapjainak
elsa.látítása heti 2 óra (felnőtteknek és felső tagozatosoknak)

részvételidíj: ajelentkezók számától ftigg
vezeti: Erdösi Jenó táncpedagógus

Fiataloknak:
l11úsági kltrb nyitva tartási ideje:

hétfő péntek

óráig

szerda,

- szonlbat:

l9'u'-

22'u'

-

2200

l8(x)

önkormányzat BIA (bio impedencia analízis) mérőmúszert vásárolt. Ez a diagnosztikai készüléka multimetabolikus tünetegruttesben (elhízott cukorbetegek, szívés érrendszeri- és magasvérnyomásos Lletegek) szenvedók ryóryításában nyújt segítséget.A szolgáltatást a II. számú orvosi
rendeló betegei is igénybe vehetik.
F.j$ÁLÉI/^EZÉSSZENT ISTVÁ,NRA

Augusztus 19-én (pénteken) volt a megemlékezés nemzeti ünnepünkről. Azért
ekkor, mert az elmúlt idószakban több
kérésis érkezett hozzank, ho$l az au-

gusztus 2O-i únnepségetne a napjára tegruk, mert olyankor sok csaiád más programot szervez magának.
Horváth Csaba képviseló mondott beszé-

SZOVTERV KFT végzi, \lárhatóan év végére ismert lesz a ten,ezó cég, .1ör,ó év júniusára elkészulhetnek a ten,ek. A sportcsarnok a képviseiótestület 2OO4 februári
döntése alap;án a sporttelepen iesz.

cÉL:öNKoRMÁ$yZATI

ÁILANDó

KÉSZENLÉTITÚZOLTÓSÁG

A túzoltószertár átépítésrekerü1. A pályá-

zatr felhívás elkészült, a kivitelezőről az
októberi testületi ülés dönt. A befejezés
dátuma 2006. augrrsztus

1.

Az átalakitás utá-n az épület megfelel az
állandó készenléti túzoltóság támasztotta

követelményeknek.

ÉPÍIPSITELKEK

vid répcelaki fiatal fotós képeiból nyílt kiallítás.

Terveink szerint rnég az idén dönt a képviseló-testület a Hunyadi utca végénkialakítandó telkek áráró1, utána pedig már
lehet vásárolni.
A gaz ésviz-szenn7ruíz tervek engedéIyezése már megtörtént, a villany is folyamatban van. trngedélyezett terwe1 rendelkezünk a víz-ésszenny.íz eIvezeLésére is, A
közmúvesítéstavaszra befej ezódik,

NEM TERVEZETT KoRM.,{rtyzetr

ELÓADÁSASAVARIA NYÁR!

det, maJd a Gyöngl kórus,

Ümmögó

E5ruttes adott músort és fellépett a Sitkei

Soltis Lajos

szírrh'á,z

is. trlótte Hollósi Dá-

sEGÍTsÉG
A Bem és Béke utca felújításához sikeres
pályázatunknak köszönhetóen 50 %o-os
támogatást kaptunk. Ez a paJyázati öszszeg nem szerepelt az eredetí kÖltségvetésünkben, igt 2006,júniusig még es/ utca
aszfaltozását (Aradi) el tudjuk végezní.

BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOX

A tervek szerint haladnak az idei

-

_jeIentkezés foIyantatos

A sZakkörökön

MúszER A
RÉpcpr,axIAK SZoLG,.{,LATÁBAN
Az I. szamú orvosi rendelőbe a répcelaki

elkezdett fejlesztéseink.

kedd_péntek: l 5""- l 8"" óráig
a

ú.r oRvosr

évben

Derkovits, Rákóczi utca aszfaltozása ju-

niusban befejezódött
- Elkészült a Bem, Béke utca felújításais
- A sportpályán a fútésés palyavilágítás
korszerúsítésemegtörtént, befejezés elótt
ál1 az épület külsö tatarozása

- A gőzmalmi út (SAPARD

támogatást

kaptunk) aszfaltozás, vízelvezetéskiépí-

EGYETEMEN
Nary me8tiszteltetés érte városunkat,
hogt az augusztus elején megrendezett
Savariai Nyári E§letem e$lik elóadójának
Dr. Németh Kálmán polgármestert kérték
fel a kisvárosok, kistelepülések fejlódése
az elmúlt 15 évben témakörben. Polgármesterünk a legna5robb sikernek a települések identitásának növekedését, a ci-

vil szervezetek erósödését tartotta.

Rámutatott, ho§r szinte minden városnak, községnek van zászlója, címere, városi kiadványok szolgálják a tájékozLatást, sok heiyen jelenik meg helyi újság,
sót még a 10.00O lakos alatti települések
tekintélyes részénélis múködik helyi TV.

A ktilsó megjelenésre is sokat adnak a települések (űtjelző táblák, virágosítás).

Sorra alakultak az e$lesületek, alapítvány ok. Ez-ze| kapcsolatban répcelaki példát
Elkezdódött a Bartók-Széchenyi-Dózsais hozott fel. 199O előtt nálunk néry eryeGárdonyi közök felújítása. Itt az út aszsület múködött, jelenleg pedig több mint
faltos lesz
- A Múvelódési Ház fútéskorszerúsítésén Líz.
tése a Kóris folyóig megvalósult

-

is dolgoznak a szakemberek.
szeptember 30.

Befejezés

- A

temetói vízellátás az ídénuryancsak
megoldódik
- Az lparí Park szennyviz, gáz, tűzívízve-

zeték rendszerének kiépítésebefejezódött. A költségek 75 oÁ-át kormányzati

pénzból finanszíroztuk,

INDUL A SPORTCSARNOK

TERlüEZTETÉS

A Sportcsarnok tervezésére közbeszerzési
eljárást irunk ki. Ennek lebonyolítását a

KONFERENCIA
- AZ IPARI PARIRÓL

A Ny,ugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügmökség szervezésében a Nyugat Du-

nántúli Régió lpari Parkjairól tartottak
konferenciát, Szombathelyen a Claudius

Ipari Parkban szeptember 13-án, Itt Dr.
Németh Kálmán polgármester is elóadó
volt. Bemutatta a Répcelaki lpari Parkot
és e5léb befektetési lehetóségról is beszélt, Kiemelte, hogr oicsó telekkel válla]kozásbarát adópolitikával és munkahely-

Répcelaki FIírmondó
teremtó támogatással várjuk a befektetó-

ket.

SEGÍTSÉGA KÖZÉPISKOLÁSOKNAK,
FöIsKoLÁsoKNAK, EGyETEMIsTÁ.K:

NAK

Répcelak Város Önkormányzata középiskolásokat 6.000, az eg;etemistákat 7.0OO

Ft támogatásba részesítette,amely
1.000 - 1.00O Ft-tal nag,obb mint a tava-

lyi összeg.

MEGÚJUL A HONLAPUNK
Répcelak honlapjával kapcsolatban kap-

tunk elismerést (ezt köszönjük) és egyben
bírálatot is (azt megfogadtuk). Az elkövet,
kező időszakban dinamikussá vállk, megújul a szerkezet és a tartalom. Reméljük,
jó1 szolgálja helyiek és az országban, világban tetepülésünk iránt érdeklődök informálódását.

KONZULTÁCIÓ

A LAKOSSÁGGAL

Minden hétfón 13-16 óra között a Polgár_
mesteri Hivatalban Dr. Németh Kálmán

polgármester fogadóórát tart.

ú.l plttöx A RÉpcETv KHT ELEN
A képviseló-testüte t 2OO5. szeptember
15-i hatállyai Mészáros Károlyt
(Répcelak, Derkovits u. 1.) nevezte ki a

Répce Tv elnökének, amelyhez gratulá-

lunk és jó munkát kívánunk. Eryben
megköszönjük

Dr. Gombai Csongor eddi-

gi elnök eredményes tevékenységét.

NEM VOLT UBORKASZEZON
A nyár sok embernek a pihenést, a szabadság eltöltését is jelenti. Képviselótestületünk hagrományosan júliusban
nem is tervezett munkaterv szerinti ülést.
Ennek ellenére rendkívüli ülésekre került
sor, és e5iéb fontos események is történ-

tek. Ezekból egy csokorra való:

l

A

Július 19-én rendkíwüli ülést tartott a képviseló-testület.

július l-én kiírt LEADER pályázat ha-

táridóre (augusztus l-jére) beadásra került. A paJyívatot a kiíró hatóság befogad-

ta. Környékbeli 9 település (Répcelak,

Csánig, Nick, Vámoscsalád, UraiU.lfalu,
Jákfa, Vasegeíszeg, Na5rgeresd, Nemesládony) és 43 szervezet pályázik mintery
90 miliiós EU-s pénz einyerésére.A pá|yázat eIkészítésébenDr. Németh Kálmán
polgármesternek András Róbert répcelaki
szociológus segített.

o

közös testületi ülésre kerüIt sor
július 28-án Csánigon ahol fontos határozatok születtek. Ezek az alábbiak:

- Naglgeresd és Nemesládony település
csatlakozott az iskola és óvoda fenntartó
társulásához.
- Döntés született az iskola konyha vállalkozásba adásáról
.
Uryancsak közös testületi ülés
volt augusztus 24-én Répcelakon. Itt határozták el a képviseló-testületek, hogr a
Répcelaki Móra Ferenc Altalános es Mu-

vészeti iskola tagiskolájaként múködik
tovább az uraiújfaiui iskola.
o
Augusztus I2-én,, Ifiúsági Fórum" keretében találkoztak az érdeklódó

l

fiatalok a város vezetőtvel,

GRATULÁLUNK

2005. július 1-jen a beiü$,miniszter ja_
vaslatára Gyrrrcsány Ferenc miniszterelnök Bokányi Kálmánné 1egtzőnek cimzetes fójeglzői címet adományozott. Az elismerést Dr. Lamperth Mónika belü$lmi-

niszter aclta át a szolnokon rend,ezett
köztisztviselói napon.

Főjegző asszonynak gratuiálunk és to-

vábbi eredményes munkát kívánunk.

Rö z\IL AaíTÁsI LÁMpÁK MEGHIBÁso

-

DÁsA
Elófordul, hogl reklamálnak a répcelaki_
ak, hory ery-ery kőztéri lámpa hosszú

ideje nem ég. Természetesen mi ezeket ál-

landóan nem tudjuk ellenórizni, de értesítésesetén azonna7 intézkedünk. A hibát
bejelenteni Kovácsné Óri Zsuzsanna ürykezelónél ]ehet, de helyi tariíával hivháiO
az E-ON hibabejelentó vonala is, amelynek száma 06-40-330-330.

KÉTÚJ MUNKATÁRS
A Polgármesteri Hivatal titkárságon a
ny,ugdíjba vonult Sándoríj Miklósné helyett - akrnek köszönjük a szorgalmas,
1elkiismeretes munkáját- Kovácsné Óri

Zsuzsanna dolgozik.
A múszaki osztályon szülési szabadságra
távozó MérgesnéStampf lldikó helyett
-

akit ma.ld szeretettel visszavárunk - Dobos Eszter területfejlesztó mérnököt alkalrnazzuk.

HAGYOMÁNYOS KONFERENCIA - IDÉN
A SPORTRÓL
Immár 8. alkalommal kerül megrendezésre a haryományos ószi, répcelaki konferencia. A magas színvonalú tanácskozá-

son bemutatjuk Répcelak történetének

ery-ery szeletét, de országos kitekintést is

adunk. Az idén november

1,2-én

(szombat) kerül sor az eseményre a címe

pedig ,, Répcelak sportja". §zeretnénk
meghívni ismert embereket is. Elózetesen
elfogadta felkérésúnketDr. Ábrahám Attila a Nemzeti Sporthivatal Elnöke, Kereki
Zoltán a Haladás ós válogatott volt labda-

rúgóla Dr. Varga Zoltáí|

a Vas- megzei
Sportigazgatóság elnöke , dr. Mikos tmie a
Répcelaki Bányász akkori elnöke.
Tart az idópont e§/eztetés Szarka Zoltán

répcelaki születesú olimpiái bajnokkal és
uryancsak itteni születésú Németh Gáborral a Vasas kapusával. Az elóadások
között és a végénpihentetésként aerobik
bemutatót, borkóstolót, képkiállítást szer-

vezünk.
A részletes programot idóben közöljük, de
már most mindenkit szeretettel hírnrnk.

Programajánló
2oo5-2oo6
Tanfolyamok
Német kezdő
70 órás - heti 2 óra (má.jus vegéig)
részvételi díj a jelentkezók szánrától függ
első ioglalkozás,
szeptember 20_ l7|'Í| óra
vezeti: Szalai Mónika

Angol kczdő:
70 órás - heti 2 óra ( nájus végéig)
reszvételi díj. 38 000,- Ft
eIsó foglalkozás.

szeptember I2. l8()()
vezeti: Kiss Esztcr

Ansol haladó:
70 órás - heti 2 óra

részvételi dij 38 000,- Ft
beiratkozás folyamatos
Vezeti: Kiss Eszter

Aerobic:
heti 2 loglalkozás (hétlőcsütörtök) l 8"() l 9"'' óráig

részvételidíi: 300 ,-Ft/alkalorn
jeIentkezés folyamatos

vezeti: Király Anna

kondi torna:
heti 2 fbglalkozás (kecldcsütörtök)
részvételi díj: 200,-Ft/alkalont
jeIentkezés folyamatos
vezeti: Molnárné Pap ErJina

patchwork- foltvarró
kezdő és
haladó:
minden cstitörtökön
I7')') órától

első foglalkozás:
október l3. I7()() óra
vezeti: Nyitrai Klára

Nyugdíias Klub:

foglalkozásait minden páros hétfön tartja
l7')() , vagy l8(X) órától.

Várjuk az

ú.j tagok

_jelentkezését!

Nvugdíias Klub Enekkara:

foglalkozásait minden héten ked-

den l8 órától tarqa
Várjuk az új tagok

_|e|entkezését!

ummögő együttes:

a próbák időponlja:

péntek: I7{)0- l9'''' óra.

Az együttes várja az íIj tagclk

érdeklődők jelentkezését!

ós

]
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Tp,ME r

őt

Rtr ND tr Ltr T

Városunk képviseló-testülete legutóbbi ülésénmódosította a temetőról
és a temetkezés
rendjeról szóló 14 / 2OO0.(IX, 14.) számú rendeletét.
A módositás a temetót sírhely táblákra, parcellákra osztja az alábbiak
szerint:

Programajánló
2oo5_2oo6

ij

T,

li
lI

li

,i

A

i]i

]]
!--

--,-,-L,

ABCD tábla ha5,ományos módon történó temetkezésre

F tábla űres terület
Az E-ve| jelzett parcella az urnás temetkezések helye lesz.
A képviseló-testület ú5r döntött, hog, 2006-ban 10 db urnasírhelyet
kifa]aztat, és azok
i5r lesznek megvásárolhatók.

jelentkezési feltétel: Alt isk

T,INU SZIDA VAGy ToRI{ATE

Végzettség

tanlolyam ide_je: t té|év
részveteIi díj:

69 900,_Ft +

3 1,000._Ft

vizsgadíi

személv és vaqvonőr:
.jelentkezési ieltétel: Ált.lsk + eii

alkalnrasság
taniolyanr ideje. I félév
részvételidíj:
79.900,-Ft + 31,000,-Ft vizsgadíj

I(özbeszerzési referens:
jelentkezési í'eltétel: érettsegi
bizonyítvány
időtartarn: l20 óra l5 hét x lx8
óra

hallgatói kör: közbeszerzési
foglalkozóknak,
pro.jektmenedzsereknek

A tanfolyamokra havi
részletfizetési lehetőség, a
befizetett tandíjak és vizsgadíjak
30 %- a visszaigényelhetó a
következő évi adózásnál i

Érdeklődni szemólyesen,
MűvelődésiOtthon Répcelak,
Bartók Béla u. 55. vagy a

96

l370-2ll-es, 06_30-377-30ll
telefonszámon Iehet.

Várjuk

a

jelentkezőket

!

Rtr M,

Av,tcy A vAK Ló BÁToRsÁce
Dönteni pedig kell! Méghozzá nagyon rövid
idón bclül, hiszen lc.jár a beadási határidő a Répcelaki T'arruszoda építésénekpályázatára. A tét

nagy, el kell dönteni, hogy a répcelaki önkor_
mányzal éves költségvetéséból tudurrk és akarunk-e 40-50 milIió forintot i5 évig fizetni a tanuszoda építésének
törlesztó részleteire. illetve

üzemeltetésére.
serperryó egyik részében a répcelaki és környékbeli gyerekek egészségmegórzése, az iskola

A

és a város egy íli ,. szolgáltatással'' való bóvülé_
se. sportolási és szabadidős tevékenység kiterjesztése ... és még sorollratnám - áll. A másikban
a számunkra irdatlan nagy összegnek tűnó tör-

lesztő és üzemeltetési kriltségek szerepelnek.
A kormány száncléka tisztességes, mivel a PPP
konstrukcióban megvalósuló''Minden kistérségnek tanuszodát" programban az állattt a törlesztő- és iizcrneltetési költségek 50 Yo-áí kifizeti a
l5 éves időtartamban. Csak sa.|nos, a Répcelak
méretű települések költségvetését a fennmaradó
% is nagyon megterheli, Itt tart a gondolko10
dásban a képviselő_testület. Es tovább növeli a
dilemmát, hogy időközben az ú.i sportcsarnok
tervezői pályázatát is kiírtuk. igy tehát két vasat
tartunk egyszerre a tűzben. Ha ugyanis azuszoda
rnellett döntünk (amire van támogatás) hosszú
idóre lernonclhatunk a sportcsarnokról, hiszen
rninclkettót a.jetenlegi helyzetben nem tucl.iuk felvállalni. (A sporlcsarnokot öneróból kellene felépíteni, vagv várni addig, amíg arra is lesz valamilyen pályázati forrás.) Ha mégis a sportcsarnok rnellett döntLink, azt is csak hasonló nagy-

ságrendű pénzügyi ráforclítással érhetjük el.
R övidesen dörrteni kel I.

A település lakói megosztottak a kérdésben. nrindenki mond érveket és ellenérveket egyaránt,

Egy valami tény: jelenleg reális esélye UéiatnatO
idön beltil az llszoda megvalósitásának van.
200'1-től az EIJ ú.j költségvetési idószakától

nagyságrendekkeI

több pénzt kap Magyarország,
A nagyobb lehetősJgekkel talán ki lehet váltani olyan (főleg |ejIesztési) pénzeket, amiket nrost saját forráibói kell
elóteremteni. Így a törlesztésekre és iizemeltetésre kií'izetett miltiók hiányát kevésbééreznémes

így az önkormányzaíok is.

a város.

Kicsit olyan ez, rnint anlikor a család

részletre

autót vásárol, és amíg a törlesztési idő tart. néhány dologról le kell mondarti, De r an a csaláclnak autó.ja, és közben használhatia azt.
A képviseló-testúletnek rövid idón beltil döntenie kell. Az általunk megfogalmazott kérdésekre.
aggodalrnakra nagyon sok a taIán, a Iehet. a rrra.jcl
meglátjuk típusúválasz,

A

cigányember lova a vásárban nekiment a falnak, és mikor a vevő azí mondta: Hát ez a ló,
meg vak! A cigány azt válaszolía: Nem vak ez a
ló" hanem bátor.

Ha az uszoda rnegépítésemellett döntúnk. akkor
egy krcsit a vak ló bátorságával nlcgl,ünk a jövő-

bc. de közel egy ev rnúlva Iesz usztrdánk, ÉsIni
van, Ira a vak ló elótt nincs is íal?
szabó József
Míivelódes i, Közoktatási, Ifi úsági és Sportbizclttság
el

nök

Répcelaki Hírmondó

MtxDENÉnr Á poLcÁnMESTER FE,LEL
(Nnr,t c-sÁK RppcELAKoN)

A poLcÁnMEsTER

NÁp

Talán már tizenegy éves koromban, de tizenkettőben biztosan részt vettem a mezőgazdasági munkákban. Először csak vízhordó voltam az aratóknál később kévéthordtam asztagba. (Biaosan vannak, akik tudják
rnit jelent a ,,kéve'' és az ,,asztag''.l iraája
néha-néha édesapám helyett is dolgoztam.
O mezőgazdasági munkás volt a répcelaki

termelőszövetkezetben. A kemény munkát
végző aratők kévehordók között a legtöbbet emlegetett személy Mihók Pista Üácsi
volt, a tanácselnök. Szóltak róla jó éftelemben is és rossz ér-telemben is. szinte mindenéfi őt dicsérték, vagy hlbáztatták, tőle várták a megoldást. Akkor természetesen nem
azvolt a téma, hogy az Internet, kábeltelevízió jő-e, drága-e. A 86-os foút forgalma
se zavalla a répcelakiakat (hogy is zayarta
volna amikor csak egy-egy TEFU feliratu
teherautó ment végig az űton és néha egy
Moszkvics vagy Varszava személyautó. Lovas szekér arrnál több, a traktor ls kezdett
elterjedni). Téma elégecletlenségre, elége-

dettségre volt elég (Mit legeltek le a liba]<Z
Mikor lesz vezetékes víz? Miért nem lehet
vasárnap este a kocsmában sört kapni, és ha
lehet, az rniért meleg? Miért nem iendeaék
meg a kisbúcsút?) Mint a világ dolgait érte-

ni akaró serdüIő fiú elcsodálkoztim hogy

egy ember hogyan felelhet mindenért.

Ezt a kis bevezetőt azért írtam, mert már
egészen fiatalon szembesültem azzal, hogy

egy

.település vezetője körülbelül milyón

körülmények között dolgozik. Azőta eÁéI
még sokkal-sokkal tclbbet tapasztaltam. Jó
iskola volt a l0 éves tanácstagság (1980l990 között) és a képvisel<iseg (trO-tll+

között).

Polgármesteri működésem alaft rengeteg
olyan dolgot kértek számon tőlem, arietyi
hez sernmiféle közöm nem volt (ezek ká-

jő néhány kornikus is volt), Ugyanakkor
is
.dicséretet kaptarn olyan dJgokért,
amelyek ugyancsak nern tartoztak ,a^. Érzöft.

dekes. tanulságos és néha-néha mulatságos
történetek ezek. Talán egyszer majd
megírom.

Persze Répcelak polgármestere itt is szeA város polgárai amellett, hogy

:.::,ré,

kritikusak igazán felelősen gondolkodó eiberek, és többségében tLrdják mi a felada-

tonr Szerintem jobban mint más települé-

sek lakói. Így könnyű első számú vezeónek
lenn i.

rólÁgór
Most pedig rátérek, hogy miért adtam írásom címének a ,, Mindenért a polgármester

Tisztelettel

felel" mondatot.
Júliusban női európai labdarugó bainokságot rendeZek Bükön. A Repcelaki Sportegyesület is kapott tiszteleüegyeket, néhányan elhatároztuk hogy megnézünk egy taláIkozót. Mégis Európa Bajnokság. Á-Ne-

meghívjuk
és szeretettel várjuk,

településünk

feletti
Polgárait

_:

metország-Svájc mérkőzéstválasztottuk.

ember ?) jön oda hozzánk és nyomdafestéket nem tűrő szavakkal ócsárolja a büki pol-

egy elöljáró Németh József uur"g..rr.gl

A mérkőzés végénújból találkoaunk

autós

barátunkkal és már megnyugodva, meghívott bennünket egy italra. Elnézést
kert ivi-

e

gi

: Maradt
még Magyarországon néhány milliO polgár
azt gondolja ,,Mindenért a potgar,r,,..i..

1ki
felel."

szervezett

a

ünnepségünkre
Művelődési Házba
i

i

2oo5.

szeptember 29.
L7 őrára
köszöntőt mond:
szalai szabolcs
képviselő
Műsor:

Répcelak Város

Onkormányzatának
Képviselő-testülete

polgármestert teszi felelőss é. Aztán
beletörődve, Jehangoltan jegyezzük meg

i

1

/l
i

alkaímából il

..

polgármester társammal örömmel iy"gtaZzuk; Egy emberrel kevesebb aki mináenZrt
a

]1

VILÁGNAPJA

A műsor után
uzsonnával és
muzsikával várjukl

selkedéséért,és megfogadta ilyenért,
és még
másért sem, a későbbiekben nem a'polgari
mestert hibáztatja. Ahogy 'iszogatjuk
az <i
általa fl zetett k i hin ő vörö s bo.t u-as é ge.s,

i

IDósEK

Világhírű melódiák
Horváth Eszter és
Ozsványi Mihány
a soproni Petőfi
Színház
művészeinek
előadásában.

polgármester is ott volt. Ahogy igy beszeigetünk, e társaságunkhoz tartozó brazil
focistánk egy határozott mozdulattal már
ki is
lökte az autót a gödörből, illetve, ahogyjobban megnéztük, egy kis mélyedésuo'Ít.
Hu
az úr nem lett volna annyira felháborodva,
,,
nem borult volna el az agya'' egy iigyes
manőverezóssel ó is ki tudott volna tolatni.

,

60 év

Autóval menti,ink, ahogy odaértünk a parkolóhoz egy jól öltözött ötvenéves rOrn
iriri-

gármesteft. A kipirosodott, feldúlt u.ÓUOt
nagy bajra következtettünk, magam is megijedek, vajon mit csinál polgármester kollJgám. A felháborodott úr az autóját emlegeti.
Istenem! csak nem karambolozott a tottegám? (A büki elöljáró Horváth Lajos egyike
a polgármester társaim könil akit rtitóniisképpen kedvelek). Lajos barátomat viszont
nem látom itt. A felháborodott úr végre elmondja, hogy az autójával belernent.ey gödörbe és kéri, hogy segítsünk kitotni. Reidben van segítünk, de megkérdezzrik, hogy
jön ide a büki polgármester ? Mert
ő a hiú
a gödörért feleli, és már folytatja is a trágár
szavakat. Mi megnyugodtunk, hogy nincs
nagy baj, úgyhogy viccelődni is vótt teavünk, Mondjuk, hogy segítünk, de csak akkor ha a polgármester szidását abbahagyja.
Pechje volt az úrnak, mert raltam kivUtineg

l
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n ki,g ttic,sóknek akacl halv,
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a goncloiattal indítottuk a 2005/2006-os
E, u nronáái r]í'e,jezr, hogy nálunk nlinde"
*r.r.t i"","r,
tnindeg.v. hogy kiváló képességlÍ
r.l.irkóztatásra szorLrl, Jó helye
van itt, ""g,
lesz öröme.
kap rnegértést, szeretetet tőltink.
Ez u ,rrotiJ
arra is. utal. hogy az iskola
dolgozói""k
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06-1-321-3519

06-20-915-6603
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tudunk biztosítani

tancivef a rópcelaki iskolában.

féladata iesz, és sztikség van

T,Ő

edzést.
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szep_
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a ílirknak is

siini és háztartástan szakkör.
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versen,vre készí-

internetezés. szerveztink
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a rópcelaki Iníi-
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]005/2006-os

tanévtől bővült a fenntartói
lársrrlás. belepett Nagygeresd
és Nenresládorrv

I\, 51eptelllber l-től iskolánk

tagintezlrrerr1 c

az uraiirjfalui Általános Iskola.
Ez a szerl,ezeti változás többíéle előnyt jelentlr.',.'ni
Iett

szen útj lehetőségeket teremt:
tbzc;s prograg;lcreklrck. képzések r.r.,;,i.r,i.l,,
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r\ répcelaki iskolában tanuló
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hogy ágyre ;;;;;".
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A rnindennap.. i;;_
tt1_ozgás biztosítása az
egyik cetla az'ectclig',.,
edzesck rlrtletika. r.Uáo,ugo..
kiri|,.l]:r.,ű

1,1ntlA. s,/l\

r':

r,áltozás ós

ttik egyes ktjzoktatási leladatok ellátása

ac>llrbdn. kosárlabcial es a
irlzi1,1j1.,,1,,,.., eies irrciítá,árr,,i,
l.;,;:'

rr,,k,i1,,(. !r ólr

lét-
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az óraszáttl a 7, évÍ'ol_yanlon. a többcé_
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térítési
cllak a rniivészeti
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diákja van.
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ontor,,,au]rotoi
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Mindszenty .]ózseftől való ez kijelentes,
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i]lnlabarl néila nrég nlost is ranít Sokárg segi
t-.tt otthonában a

gyermekeknek lla a iaz.i fel-

a.jattal neírl tuc]tak nlegbirkózni

amely nlinderl oIyan szakrna gyakor|óira lgaz

Konc]rlr .János pedagógustársunkról

kel|, hogy legyen akiknek elsőrendű feladata

szLlk e], hogy nlár 16 éve nyLlgdijas 1989 ota

az embertársak szolgálata, A

pedagógus

munkakör mindig kozszolgá|atot

]eIentett

Nem a gyerek volt (van) az isko|áé11, hanerrl
az isko|a van a gyetekeker1 De nlég ennél rs
fontosabb, hogy a pedaqógus leqyen a qyero
kekért, te;gye meg, amlt tud a rabízott ember-

palántákért és ternlészetesen

a

gyerek

ls

tegyen mecj rnjneI tóbb ]ol isko|ájáeít, csa]á(]jaéfi, önmagáert. ,,Csak attól gazrlaqodunk
:,lntit

másoknak aclunk'hétközrlapon és Lln,

alig hisz-

nerrl nívja l}lunkába a csengó,37 óvnyi szolc]álat t-.l]esltése után,

a rnegerclemelt pihenés

evelben 1o kedvűen tevékenykedik, szorgoskodrk sztr]őfaiLllában nicki otthonában Kíván-

1uk hooy a tó]e megszokott derűvel terjen be
sok sok év-.n at rendszeresen iskolánkba

|arlái

Lit

eisó belegyzett kereső fogIalkozása

velet űyórben 1955-ig Moscnmagyar-óváron
tanitott, mald Beieden igazgatóheIyettes

Közel négy évtizedes szolgálata során sckal
adott a felnövekvő generácróknak SzabLl

rnajd Ólbőn cjolgozott 1963 ig, utána került

1mrénéaranycliplomás tanitórrő es Konrlor

rrálkc;;ző Fóiskolán

úr akiknek a

ti}il-Áv

nvitó únnepélyetl őszlrlte szivvel gratrriáltll:lk

Kívánjuk az i]nnepelteknek lloqy a qyénlánt-

sót a rubindiplorla átvetele alkaInlábó1
köszönthessirk

úrra

őket

Egy közösség ünnepe legtöbbször enrlekezés vagy jövőbe tekintes. Az idei evnyitó
eQyszelre volt em|ékezés a fél évszázacja
dult pedagóguspályákra

rl

és biztatás, tervezés

iiepce

Pusztacsaládon

iakra 965-ben fejezte be a Pócsi
]

a rajz

telltrlílli]llyat IjamaroSan

fólclrajz szakort

ertlb-.ri ttllalcloírSágai alapján
',,ItoLl/oLt>dg

Nekurlk.

a

a

c,rokevé,

tisztelettel keIl gondolnunk elődeinkre, akik
azoknak a nerrlzedékeknek a szüleit, naqyszüieil nevelték akik tudásáért, magatartásáért, céljaiórt es ertékválasztásáén mi is fele|ósek vagyunk

koknak, szüleiknek és nevelőiknek,

hozzájártrI ahhoz, hogy öröm,

től már Szentán, majcj Csurqón, Andrásíán.

Szent|éránton, Gersekaráton, Kántbarl
Ölbón, Vámoscsaládon tanított, 1960,tól lett a
repcelaki iskoIa peclagógusa, 1973 szeptelllberében megszűnt szLilőíalujában, Csánigorl
a tagiskola, melynek vezetóje Gabi neni volt

I1,4Lrnkatigyi

repceIakr iskola pedagógusainak

Az aranydipiornás pedagógusok

koIléganőnk 1955-ben Győrben az Állarni Tatliróképzóben szerzett tanitói okIeveIet, ] 95,1

köszóntési.;

szeretet hassa

át az évnyitó ünnepélyen megjelenteket. A
írlegosztott otönl kettős örőm. A szeretet
olyan érzés,amj nélkül nem érdemes elni
Olyan érzés,anli az élet alapja. Ahogy nev
adónk fogalnlazta, ,,A szeretet az é|et.'' Aki

szeret

lo!lL]i, fut, örvend, szabad

és sernnli

sem ejti rabul Mrndent odaad, hogy mindent
rTlegnyerJen.

Így legyünk szeretettel mindenkihezI Ahogy

Répcelakon e|óbb osztálytanító nlajd napközrs csoportvezető |ett, Mint nagyanyót a kjs

ezt aranydiplomás pedagóoustársaink

unokák, úgy vettek kólt]l őt a gyerekek 1991-

zlk

,1 lelpltC a KJelal

|e.zdr1.1

J nap|ol cIn
sz.rlt. nyugállornárlyba vorlLlit GondoIatbarl

Ta-

megVálaSztották

a 1övőre való felkesztr|és volt a jelenlegi cliá

Szabó lmréne (született: Mészáros Gabriellal

l

ill.

igazgatrl voit Fzt követőben

ttos aranydiplorrrás tanár

Gabr nénr koszöntese

boltvczetó volt ] 952-ben sze[zett tanítói okle

llepnapon, tendszetesen es aIka jrnankérlt

_iil

.

t,l]
|, |': 3
ll'.§
i i]§,
.il
l
'

tek Es ne feleltsilk, ahol a szeretet
ott rlllndig ünnep van

,

Szoporyne Szabó Pjroska
igaZQato

is

tet-

otvencie

kondor János
köszontese

l1. óvfolyam 3. szám

tr szTtr

RrÁx c

Ovodánkban harmaciik éve működik népi
gyermekjátékokat.játszó

csoport,. Eszterlánc,, névcn.

Idejárnak oJyan kózépsós és nagycsoportos
kislányok és kistlúk, akik nagyon szeretnek
énekelni,
táncolrri és szép zenéket hallgatni, A hetente

szeri találkozásokat mindig nagy örömmel

a gyermekek, Foglalkozásainkon

rcgi

esztétikai órzókLik lejlesztése azáltai,
hogy zenci
anl,irgunk krzártilag tiszta íbrrásból,
a népzenéból
táplálkozik, Foglaikozásainkon
a dráma.játék csírái. clemei is megjeiennek, ezekeí
nagyon kedve-

egy-

Iik gl,errnekeink. Eszterlánc csoportunk
tevékeny-

vár.ják

ségc rendszeresen színesíti óvoclai
ünnepeinket és

mar

felelevenítűnk

népszokásokat,

álIandó szereplói vagyunk városunk
Karácsony váró.,
- .iának
népzenei fesztiváljának a

szép régi népi játéko-

kat, tanulunk tréfás
mondókákat és ját-

6|-' .

Wtdőseba

népi hangszerekkel, né-

rePce/aki

ilko/a 8,a oqtá/yál

kiuéte//e/ negnősii/te
me

lskolában. Eljött Nickről aiciO

k, lár hi1

ntek, níhán1 kiuéte//e/

Nlugat-Duttánti/onl
naradíak. Tabbcn

a7óra

Jem ta/á/ko7tak. 11ét
,lij ktj nu n k. Be n kő ól.el.

eg),J,<er

J

I:nd,l Sándor, Guű/ Lit{ó.
Horuáth Imre, Titkouicl
Zo/tán, Horváth l/ona, Irxre

Mar3tt á- több tanítónk
enlákére méuelígyli'lotíunk a
j ía/á/ko3ón, Cúntgon át
_

Ré7,elukol e/leruple:/ /ári,tjnk

l,

i
]

,,,

Krá/1 Cvt/a

t3u7g,ttö

it.

.,^ t. --,1.,,
,.;;,;,., ,.sokra/
liUin,
-|,,
uil/ink.

_ --_]

,

]

l
]

sze-

Horváth csabáné

OszrÁryrALÁ
^
LKozó

Gallen.Emma, Simon Mária, Tóth
M;]
ria, Csánigról Gömböcz Karola.
Itt volt velünk Hőbe Gyula, Skultétv
Is.tvá n Gy őrbőI, Ja kab LáózIó'Kö;;";;:
rol, Csanádi JÓzsef Sümegről, Naov
István Veszprémből, Jőzsa Ía"á=
é"'"1
ronból, Horváth Julianna Buá"p;;;á,
Huszár Kálmán Mosonmagyaróvárról.
és szinte minden rrelyOeti:- aál;;;'i;]
ván, Csuka István, Márkus tsivan
Vass Rozália, Vass Magdolna, V";;;";;
Katalin. Sajnos Bicz-ó nn,ju, - Óéiul
Magdolna, Varga Lajos, Németh L"nrá.
lvleszaro.s Péter, Tömböly Krisztina,
Németh Béla nem tudott eljönni. Vi'lakiak és az ideutazók is örr]ltünk unnut.
hogy,, bár régi iskolánk épurete ji
m
egy szépülő, modein répcetat<i
.1ll,
l:.,
lsko,|aban találkozhattunk, ahol
broporyné Szabó Piroska igazgató rosuáoit
bennünket. Felidéztük u
svurme-kÜ.
az 50 évvel ezelőtti iskola]'"rrer."r."tl
a,:,eg,Y SZem rongylabdával átjátszott
delutanokat, a titkos besurranáiokat
a

Idósek

nagyoknak eg},aránt,

éneklés megalapozása, valamint

rF, j_ll'
E L tr
t1 V
V S ZAZAD
Z
trLTtrLTE UTÁ

0 éves osztáIyíaláIkozó

leg-

retnénk még több kedves élményt nyú.|tani ovisoknak, szülóknek,
kicsiknek,

rettetése, a ritmikus szép mozgás,
a tiszta belsóből

5

az

;:,l_; [ovábbi műkötlesünkkel

Ezekkel az együttlétekkel célunk a
zene megsze-

2005. szeptember 3-án 20 megfiataloa .éói"iár.i
--p3i.

meg

1!_.,.i;

a

dott. nyugdíjas gyűlt össze

polgárait

,.

alka_

ii,,%, Onnonauan.

használatát is.

fakadó örömteli

Több

műsorainkkal Répcelak

Megismerkedünk

liánynak megtanuljuk

is.

-^.
i lrlmmal örvendeztetlük

szunk sok szép köriáté-

kot.

Kalinkónak.,

és

I\I

gyümölcsöskertekbe,
azt, hogy mi tudtunk örü,lni esőnek, szivá'rvárifn;k,-h;
nak. Emlekeztünk a körmösökre
áz iskolai büntetésekre, de arra i=, ,
Á;;u;
rluK
mennyi jó tanuló vott,"'Őt
,kOzt
egyetemet

vé9eztek. A viszontUUf
orometol meghatottan kezdtük
a beszámolót az eltelt kr;zdelmes
fá
;;
századról. A ta|álkozó S Oiu u-iáa;
.i"
vegés, emlékidézésvolt. Kiderült.
hogy szeretett, szigorú
Kunk, 5ari Franciska Csákánydorószlón
"rrtjlviO"o]
él, és pár éve járt errefelé. Ú"st"Jt"k,
!9|k9ri répcelaki diákái;;;;j
|:nl
talyok":közül
évente több is tart találkozót. 50 éve egyikünk sem tuOnatÜ.
nogy mennyit változik a világ.
ezen a
találkozón, ezen a napsütéseó
arri-nupon nekünk megszépült. lrlinaentinet<
KlvanJuí(, hogy ne hagyják ki,
szervez,,us az ilyen nagy tatálkozókit.
1,u|
Nekünk a 2005-ös év egyik nagy
ü;-

nepe lett.

A szervezőknek, Bokányi Lászlónénak

es Gallen Emmának hálásak a résztvevők és kérték,hogy ezek után
évente
le9yen talalkozó.
Bokányi Lászlóné

Rúpec l.tki Hi rnr rltttI,1

A
A

N{úT,T]

,
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Linde Gáz Magyarország Rt vezetése és
a mátrakeresztesr árvizkárosuItak

füzetből állítottunk össze, Nagyon
1ól esett nerlyen messze is gondoJtak .ájuk és
összefogtak az emberek azér1, hogy segitsenek

dolgozói

krk nogy

megsegitésére 2005 májusában gyűltést szerRépcelak,

veztek. FeIhívással fordultak

Csánig, Nick, Urarúlfa]u, Vámoscsalád önkormányzaIaihoz, a térségintézményeihe z, vállat-

Megrázó élmény volt találkozni velúk, látnr

Repcelak és környékenek lakól közül sokan

em|ékeznek még a 40 evvel eze|ótt városunkban pusztító hataIn aS a.y.,zte az ország minden részérő| erkező segitségre, s így
log9al
éreztük úgy, hogy most raltunk u
iógy ÓJ.=or.
szefogjunk, segítsünk balba jLrtott
emOŰarsai

nkon.

A felhívásra

37B 000 Ft aclomány gyűít össze

maganszemé|yektől A Lrnde Gáz-iVla9yarország Rt, a terü]etén kihelyezett urnáXbJn lévő
penzt megduplázta 222 O00 Ft,tal nöVelte
az
összeget, s így 600 000 Ft-ot ]uttathattunk el az

arra rászorulóknak

Az adomány átadása
2005 1úlius 12-en esős. borongós időben indujtunk el Répcelakról, hogy személyesen ad.juk
át az összegyűlt adományt a N,4áirakereszies
Katasztrófa Sújtotta Károsultlai Megsegítésére
Közalapílvány által 1avasolt B csatádna[. Pászton a Polgármesterr Hivatalban kedves, szolgáiatkész emberekkel találkoztunk. akik váttatiat<
,nár korábbr teIefonoS egyeztetésernk
során,

hogy segítségünkre lesznek, elkísérnek ben_
nünket a családokhoz. Csodálatos tálon veze-

tett az utunk ebbe a kicsr faluba, ahol most
bé-

ke és csend honolt Az utcán rend, tisztaság,
az udvarokon frrssen sarjadzó íű, még az úto]-r
levő nehány gódórról és a vendégió kOzelében
levo híd áilapotábó| sem gondolná az átutazó,
hogy 3 hónappal ezelőtt a most csendesen

csordogáló patakok pillanatok alatt hány ember

életének munkálát romboiták Ie, taózították

óket a reménytelensegbe,

Szinte elképzelhetetien első látásra, hogy azok
a szörnyű képek, amelyek egy országoi ráztak
meg, itt készültek De mi már átéltünk ilyet és
tudjuk hogy mire képes a viz, de azt is, nogy
mire képes az ember mennyi erő, aXarat rejiik
bennünk, bizunk az úlrakezdésben
Tudtuk, hogy a pénz, amit átadhatunk csak
egy
csepp a tengerben de bíztunk abban, hogy-á
reménytelensé9ben, a kilátástalansá9bai'
az
együttérzésere.le segít a történtek feláolgozá-

sában

Kísérőnk, Feles Gáborne Edit meséIt nekünk
a
tálról, a történtekről az itt é|ó emberekről, Szavaiból sütött szűkebb hazájának, a Mátrának

és az itt élő embereknek a szeretete, Erről tanúskodik az is, ahogy érkezésúnketmegszervezte, hisz az emberekkel nem közölte, hogy

mes munkájával 1ólétet teremtettek maguknak

és gyermekeiknek, és tehetetienül végig ket-

lett nézniük, ahogy mindezt piIlanatok átátt
r"rombolja, elviszi az ár

az ő békésRepce folyótur. n"."uarto.ike-É'mét haragvó tengerré,
Es nem törtent ba1 azóta sem, Sőt, fe|nótt egy
generáció, akjknek mindez már csak torténá-

lem, fényképek,megfakult újságcikkek
emlJkek, amit nagyszüleik, szuleik őrjznek Miért
ne történhetne így náiuk is? Bíznl kell es reménykedni abban, hogy minden jóra forduI es

a

falujukat körulölelő

200_5 április

csendes kis patakok

voltak

Felhős es borús volt az eg, arnrkor eIlnduItunK

de az emberek szemében a szomorúság helyett felcsillanó öröm

bearanyozta

u.

s

ezl az érzéstszeretnénk átadni mindazoinak,
"g-"t,

akik. adakoztak, bármilyen módon segítettek
a

felhívás során az adományok osszeiyűlteseben,

Sokat beszélünk a korunkra jellemzo erdekte-

lenségről, embertelenségről, közonyről, d;
Repcelak lakossága és mjndazok, .i<t *o.t

bármilyen módon segítettek bebjzonyították,
hogy az emberekben most is er a
1Osai a segítőkészség,
az egyúttérzés

Az mátrakeresztesiek köszönete mellett szeretnénk tolmácsolni meghívásukat

Répcelak,

2005. július.,..... l965. áprilisn rrrár csak a rnúlt,

rs Szerei-

nék, ha megismernénk Ö talut, ur,ot az
iOeÜÜ

gatók nyugalomra, friss |evegőre es
bekeie

találnak. Csodálatos videk a Mltra, n kis fakanalas falu, Mátrakeresztes közelében levó láiygn.v.9s_sao a Sziklakapu, a Zsivány-bartang, a
-telepuleitői

Vadókás-kó és a vízesésekA
északkeletre, a Békás-tó part|án,
patak völgyének alsó szakasián

. b.-gá
a sexasioi

üdülőtelep szá|Iáslehetőséggel várja a turistj-

kat

A múlt már összekótótte sorsunkat, reméllük
velük együtt, hogy e kapcsolat a
1övőben'is
megmarad, s evek múlva gyermekeink, uno-

mesteri Hivataitól kapott Répcelakról szóló kjs

Boröndiné Giczi Judil

Polgár-

Mátrakeresztes

mindig olyan békések lesznek, mint korábban

ményekre, amr számukra már csak törtenelem

és a

Repcelak, l q65. ápriIis

Valami azonban mindnyájukban kózös, az
u1,
rakezdésért folytatott harc, valamint a szívut<ben élő félelem, hlsz azóta az áprilisi nap óta,
ha felhők érkeznek a hegy fölé, aggódva'emelik tekintetüket az égre,
E|mese|tük hogy ez számunkra ls |smeros eTzés, Eveken át Repceiak lako, ,s mlnden ta.
vasszal átélték ezt Aggódva írgyeitek hogy

mjért tartózkodjanak otthon, i9y megletenésuik
a meglepetés erejével hatott, Meghátottan vettek át tó|ünk az adományt és azia csomagot,
amelyet a Linde Gáz Magyarorszá9 Rt u iis.
Kft., a Panonntej Rt , a RápceIak es Vidéke
Ta-

karekszóvetkezet alándékaiból

a

szemúkben a bánatot, az elkeseredettséget,
ahogy felidézték a történteket_ Nyolc csaiád
nyolc külön tragédia Óregebbek, fiatalabbak
betegek özvegy néni akr az árviz eíött veszi
tette el a férjét,olyanok, akik egy élet küzdel-

kozoihoz, a telepüíések lakóihoz,'hogy adomá_
nyaikkal csatlakozzanak Mátrakeresiies árvíz_
károsultjainak megseg ítésehez

káink közösen

em|ékezhetnek a mostani ese-

lesz

Mátrakeresztes.
200_;, 1rp;||151i rllég a
_jcIeIl

11.

Sür őÉ vA ÉsTórrr trr,tőrcp,
I(tÁLLíTÁsA NyIToTT rÉnrÁnLAT

NyI(,}rT rÉn

Tóth Emőke szerény, túl szerény, önmaga

ségein humorral úrrálevő, közösségkovácsoió

leg-

szigorúbb kritikusa, nincs reprezentatív életmú
katalógusa. nagynevű tollforgatók méltatásai
sem adnak hírt önálló kiállításairól. van viszont életműve, mely ,,élőben'', művészi hitvallásról, humanizmusáról, elmélyült, igényes alkotómunká.járól tanúskodik az ország izámos
közterén, nemcsak Vas megyében. Történelmünk .ieles személyiségei portrékon, dombor-

alkotónak. Az alkotónak, kinél tavas'ztól
ősrg,
de.a.téli ünnepek ide.ién is vendégek, Uu.aioi
és lelkes tanítványok váltiák egyúst-csencles,

jóízű, szellemes és vidám Uiiati
hangulatoi

hagyva maguk után, és alig hagyva
szereInretes műtermi magányára.

gazdag forrnakultúrát tükröző.

számára megadatott egy boldogság8al teli
művészpálya, belsó harmónia és tisiiesség,
igéa barátságban, művészetben, enlpaliu

e lh a n g

zott

g o n do

t

-

ato k.

gyarlakta történelmi városaiban, és a Székelyíöldön.

A kiállítás október S-ig

Flollósy, Báthory, Fedák Sári domborművek,

tekinthető meg a
Múvelódési Házban.

lye:|ég

szeretettel flor-

mált plasztikák. Nem csak a mai Magyarország
területén hagytak jelet munkái, hanem önzetlen, nagylelkű adományaként Kárpátalia ma-

szobrok formá.iában. Követeink, őrzői a magyar
kuitúrának megannyi barátság, karitatív akció

kíséretébenés emlékével.

Tóth Emőke szerény

és a'kultúrember példamutató magatartása.

Az

anyag- és formaszereteten túl. amelv minden valamirevaló iparművészt
iellemez. Sütő
Eva munkáiban azt szeretem leginkább, ahogyan derűt és tisztaságot sugároznak. Nincs

bennük senrmi izzadásos kimódoltság vagy
előre komponálás: a textilek, a minitJxtile]É.
bór és cgyéb ariyagok a maguk természetes
],:=,.,,",:'::;iT1,:ii'I_;

nem szokta az ünnep-

]

A Nyitott Tér
Közhasznú KulturáIis
Egyesület
vezetősége

Köszönetét fejezi ki
mindazoknak,

akik
szeméIyi
jövedeIemadójuk
t oÁ-ának

felajánlásávaI
az Egyesületet
támogatták.

Az összeget
programjaink
szervezésének
költségeire
fordítottuk.

':.,, ':').:'

lést, csak dolgozik
csendben , teszi a
dolgát, számára a

-_:-]

'

megoldandó feladat a
tbrrtos, keményen
megküzd vele, mint a

--

|i'"''í

"||,,=n:..*;.

.:.

,.

)::.)a:.|]

el

entésü-

ket.

Így a művésznek nem
kell mást tennie, mint

szabad utat nyitni
a tartalmak-

azoknak

..

vest és annak jelenté-

i:::,t .-:
: :.:+|. sét lrordozzák.

:, .:::

a

"i.^..
"1**

Legyen az a munka
köztéri szobor, vagy
parányi finom érem.

l

számára haszíve és kényes
ízléseszerint való az eredmény. Az tlnnejlés
|lenl az ő világa. Szerényen, háttérbe húződva

hallgatja a szónoklatokat köztéri munkái ünne-

pélyes avatásán,

Pedig született közéleti ember, tisztségek nélküI, a szó nemes értelmében, Divatos szóhasz-

nálattal élve, a civil szféra, a kis közösségek
érdekeinek szőszőlója, tevékeny, önzetlen -fliradhatatlan munkása, lelkes segítője. Otthona
állandóan nyitott a zennyei alkotóházban idő-

ró_l-időre vendégként, ma.|d Zennyén és környé-

kén gyakran megtelepedőként visszatérő baiátok, kollégák és család.jaik előtt.
Tóth Emőke jelenség és fogalom, amióta nagy
formátumú szobrászművész férjével, ris Ko-

édeni

zsennyei tá.iba, a falusi romlatlan, istenáldotta
természetes környezetbe, alkotásra ideális életforrnába -.ió pár évtizede otthonul választották

Zennyét.

]'óth Enrőke.ielenség; egy tevékeny, soha nem
íáradó ernber, ki magas szellemi minőséget
képvisel, példá.ia a világra nyitott szemléleiű.
kisszerüségeken lelülernc|kedö, az élet nehiz-

szinte rninden munká-

b jában, elsősorban
soro-

lLi,|]:..ta,,;

legnagyobb öröm

vács Gyulával beleszerelmesedve az

),,

F+

nak, amelyek a.ió mű-

kagyló
gyöngy
megszületésével.

A

.

Sütő Eva

belső folyamatai szeri nt hor dozzákj

ember, túI szerény,

neú iaot

Tóth Emőke kivételesen szerény ember, aki

műveken.
Dísz kutak, .iátékos, térbe,- és tá.jba illeszkedő,

szeptember 13-án
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zatatban, így az Őshazákban és az óseink

fe.ií'edőiben, ám másutt

is szolid, elegáns clerűvel tekint a világra. (És
ezt a g€sztust magunk is hasonlóval igyekszünk viszonozni.)
Másutt kellenres intimitásokat teremt (Fészek,
Tavasz, Magyar tenger), ahol nyugodtan élvezhetjük a szellem .iótékony derűjé1. Nincsenek szélsőségek és elnagyoltságok és végiggondolatlanságok
- ami van, az u tornportiO
tiszta szerkezete. Ésez nagyon is fontos
egy
fu.nkcional itásról éppen nem lemondó
ipu.rni'yész számára. Mert lett légyen
bármily"n n.héz is a megrendelések elmaradásai ,iutt
u
művész-lét(jelentős nregbízatásokat adó üzemek tűntek el az elmúlt évtizedben), Stitő
Éva
munkái mégsem ügyes és üres absztrakciók.
Olyan iparművész ő, aki nem óha.|t lemondani
a kézművesség szakralitásáróI: tervezni.
Iétrehozni és más világokra irányítani, de használni is. zászlóinak oda kell kerülniük. ahová val9k

-

ünnepi helyet és űnnepi helyzetet jelölni.

Es persze hirdetni egy művészi tel|esitmény
lényegét:a derűt és a tisztaságot.

(Meg|elent Stitő ÉvaELET (MÚ) TÖREDÉKEK
c. katalógusában Anrbrus Laios tolIából.)

Répcelaki Hírmon<ló

GyüuörcsFÁK ürrETÉstr
A

szabadgyökerű gyúmö|csoltványok últetése az

ősz vé9én időszerű- Az előkészületi
azonban már

a

munkákat

növényvásárlás elótti hetekben

megkezdhetjúk.

és ha szükséges, végez-

zünk teljes talajcserét. A gödör

mérete jó minőségű

talajon 50x5Ox50 cm legyen, de rossz minóségű,
törmelékes, túlságosan kötött

ni. Több növény esetében a tenyéSzterületet a kö-

A gödröt

érett

keVert, gyommentes termőfölddel,

vagy komposztfölddel töltsük fe|, A trágyával bekeellen keverjünk a közegbe 3,5 g/gödör

8-12 m.

Ültetés előtt aZ oltványok gyökerét a törzs
feléig-harmadáig állítsuk vízbe, hogy jól megszívja
meg a gyökereket, de túlságosan ne vágjuk vissza
őket, Jó, ha a gyókerek agyagos pépbe mártva kerúlnek a talajba, de az alaposan beöntözött,

inkább nagyobb legyen, mint kisebb, mert

kúlönö-

rödött

-

a növény éppen ter-

mókorára növi ki a túlságosan kicsi vermet, ami a
várt termésmennyiség elmaradásáva|, legrosszabb
esetben a fa teljes pusztulásával 1ár. A kiásás és a
feltöltés után aIaposan öntözzük be a gödröt, hogy
ülepedjen

a

talaj, és néhány napig hagyjuk így,

hogy az ószi csapadék tovább ülepítse azt, illetve

az alsóbb taIajrétegeket is feltöltse nedvességgel,
ami a gyors és biztonságos eredés záloga,

talajú gödörben

A fácska

elültetése előtt a talajfelszín alatt 50-6O

centiméter mélyre szúrjunk le egy olyan hosszú ka-

rót, amelynek föld feletti része a törzsmagasság
hosszáVal egyenló. A|aposabban rögzíthetjük a fácskát, ha három karót ütünk le, és rugalmas anyaggal

(pl. kerékpárbelső), vagy kenderhevederrel három
ponton 8_as kötéssel rögzítjúk a törzset.
szúrása után helyezzük a fát a gödörbe

A karó

le-

úgy, hogy az

oltási hely (kidudorodás jelzi a törzs alján) almánál,

A gyümölcsfajok kivá|asztásáná| vegyúk számításba a család fogyasztási igényeit, saját tárolási és

körténél a talajszintben, a többi gyümölcsfánáI

a ta-

irányba nézzen, továbbá a törzs egyenesen álljon, A

válasszuk meg, hogy legyen köZtük korai, kőzép- és

szerves anyaggal dúsítottföldkeveréket rétegenként

kései érésű,hogy a lehető leghosszabb ideig szed-

juttassuk Vissza a gödörbe,

hessünk a fákról friss gyúmölcsöt.

sal, illetve beöntözéssel ülepítsúnk. Az últetéssel

Vásárláskor vizsgáljuk meg az oltványt.
Az első osztályú növény törzse 60-80 cm hosszú,

egy menetben dolgozzunk a talajba gödrönként 10-

egyenes, sérülésmentes, koronája legalább négy-

(Osmocote).

és sok vékonyabb, illetve hajszátgyökérrel ren-

re|

lelkezik.

A

gyökérzeten nem láthatók betegségre

s károsítóra utaló nyomok. A fajtaazonosságról és
rusmentességról szóló informá ciókal az országos

tzógazdasági Minósítő lntézet által kibocsátott
:

,l5

tlenúl keressúnk meg az oltványon_ Ezek a do:ntumok igazolják a növény vírusmentességét.
íöldelt gyökerű növényt vásároljunk, amelyet

,akkor emelnek ki a vermelésból,

amikor

sárol1uk azt. Ha nem ludjuk azonnal elültetni

nyt, íerdén, gyökerét a íöldbe ásva néhány
troIhatjuk.

dkg lassú tápanyag leadású granulált műtrágyát

Metszés és öntözés
földdel alakítsuk ki a törzs körül a fa tányérját, amely

és közvetlenül a gyökerekhez vezeíi az

megtartja,

eső-, illetve öntözőVizet,

A fagyok beállta előtt bont-

suk el a tányért, és terítsük szét a földet a fa körül.

Az ültetést követően a törzsmagasság
|ett

pedig íeléremetsszük vissza, A metszést kiíetéálló

rügyre,

a

rüggyel ellentétes irányba dőló ferde

metszlappal végezzük. Nyitott területen, ahol

a

tél

folyamán vadkárra lehet számítani, törzsvédó háló-

val is lássuk el a fiatai csemetéket. szélnek kitett
területeken az őszibarack törzse érzékenya kiszára-

dásra, ezért nedves jutazsákból vágott szalaggal
Molnárné Pap Edina

tudnunk ke|l, hogy az

fe-

4-5 oldalágat (koronaágat) hagyjunk, a suhángot

csavarjuk be.

Ily

,ely kjválasztásánál

Minden réteget taposáS-

A visszatöltést a talajszintig végezzük, majd kevés

színű jelölőcímke, vagy a faiskola által kiállított

neVezett nöVényútleVéltaftalmazza, amelyet

,kapható a faisko]aí
átudákban,
Ierukatokban, vag_y,

]j
,'

n

I

csomagktitdő

),

szolgáIatoknáI.
Ezek előnve, hogy
,I ,, év bármely

',

időszakában
ídőszakában

lajtól 5-6 centiméter magasságban legyen, és északi

tartósítási lehetőségeinket. Az egyes fajtákat úgy

Gyökere is jól fejlett, 4-5 ceruzavastagságú gyökér-

:

edénves
gyÜmŐIcsteímő fa

nem kell félni a kiszáradástól,

Karózás

szab:d€J,öketű
oIruányok
telepítése,annak
ellenére,
Lv,,rvőJ
hogy

]

jól tömö-

Az oltvány minősége

szeresen elágazó (kivéve az almánál a suhángot),

,

magát a fa. Közvetlenúl ültetés előtt kissé kurtítsuk

mérete

sen rossz minőségű talajon

l

birs, naspolya és őszibarack 3-5 m, dió, gesztenye

tala.jfertótlenítő szert (Basudin 5 G)- A gödör

-

A gyúmólcsűk
esetében még ma
is gyakodbb a

]

cseresznye 8-9 m, szilva, kajszi és meggy 5-6 m,

talajon akár 1xlx1

méteres Veremre iS szúkséglehet.

rúlő lótüCsök

de a többi gyümölcsíélét sem szabad árnyékba ültetvetkezőképpen válasszuk meg: alma, körte 6-7 m,

Ássuk ki az ültetőgödröt,

istállótrágyával

őszibarack és a ka.iszi kiíejezetten szereti a napot,

okl. kertésZmérnok

]_

l

a

i-----:
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VÁLAS ZTHATOK

A nyugdíjtörvény értelmében l 998 év január hó l
napjától a nyugdí|korhatár 62 életév.A munkavál_
laló azonban előbb is nyugdíjba mehet, ha a 38 év

szolgálati idővel rendelkezik és a férfi a 60. a nő
az

- és plőzdítő
pólyózot 2005

Vers

Finta szilvia
Rapedések
A plakáton falak,
a falakon képek,
azt mondják vedd meg
a kocsit, a gépet
bemész egy boltba,
az ajtón poszter
mégsem leszel ettől
még jobb fej,
rózsaszín világ,
rózsaszín fények
de nincs benne semmi
mégse mi lényeg
kényszerítő erőve| tör rád e
böftön,
szaga van, lentről,
alulról tör föl,
bezárni készül
egy szabad világba
a mindent lehet
birodaImába, de drága,
az ára: te vagy,
téged akar,
a liberalizmus,
a liberalizmus diktatúrája.

5'l .

életévétbetöltötte.

Ízlelgetem a szavakat és elgondolkozonl a törvény
sorain. Minél közelebb jutok az egyik feltétel tel_iesüléséhez, nevezetesen nyugdíjba rnehet szöveg-

részhez, egyre többször lelteszem nraganrban a
kérdést.Hogyan adhattak a törvényalkotók ekkora
lelelósséget, hogy én válasszak?!
Menjek, ne rnenjek, dolgozzak vagy pihenjek? Fáradt legyek vagy ne ismerjem el? Adjam lel vagy
még ne? Döntsek, de hogyan?
[gen: váron az unokáinrat, készülódök. Jaj kevés

az időm! No majd, ha nyugdíjas leszek,

ráérek.

Akkor sütök kalácsot, kivárorn, hogy .iól rnegkel-

jen, kihűljön, hogy felszeljem és elosszam.

Jaj! Nagyon sok a dolgom. Statisztikát készítek.
szabályzatokat gyártok, Úgy elfáradtanr. De.jó annak, akinek nrár nyugocltabb az élete. Mindjárt
négy őra és úgy érzem semmivel sem uégeztórn.
No sebaj! Befejezem, arnit kell, amit még hólnapra
ígértem. Kész vagyok. Nyugodtam sétálok hazafelé, tolom a kerékpáromat, kiszellóztetem a fe.jem

és elégedett vagyok. Dolgoztam. EIfáradtam?!

Nem gondolkoztam a törvény adta lehetőségen.
Ma nem választottam, vagy talán rnégis?

Haza szeretnék rnenrri édesanyámhoz. Jaj de keve-

set i/agyok vele. Csak hétvégekentaiálkozunk.
Majd, ha nyugdíjas leszek, többször jöhetek . LIozok ebédet is. Ma szombat van. Bevásárolok. Hazaérve megszólal a telefonorn. Gyere áI hozzám
ebédeIni. Édesanyánr teIelonálr. Úurrá! Megyek!
Felpattanok a bicajomra, megyek haza. Ebédelni
megyek. Gyerek vagyok. Ésmég én válasszak?
Most? Hát azt választonr, hogy riem. Egy gyerek

Nem! Azért, hogy a konyha legyen a birorlalmam

nyugdíjba? Hogyan is gondoltátok?

Igen: - reggel csenget az óra, kelni kell, készülődni, irrdulni munkába a megadott menetrend szerint,
Picit még pihennék, kérryelmesen készülődnék.

Munkatársakkal találkozom. Meddig dolgozok?
Yigyéaz magadra! Intenek. Yigyézz a nyugdíjas
élet is élet, szép ólet, ne tégy ellene! Válaizonl.
Félek a nyugodtságtól az egyhangúságtól. Na de
sebaj! Ma.id szervezkedem. Kitalálok valanit.
Azért sem unatkozonr, De rrehéz a döntés, a vá-

semmi más! Nem, nem akarom, még nem. Többet
szeretnék. Mást is akarok rnég tenrri, Megsül az a
kalács, ha este kell is elkészülnie.

hallganrám a rádiót, komótosan megreggeliznék és

még a kávé illatát is magamba szívnám, rnielótt

megiszom.

Nem! Mert itt ülök a kávé elíbgyasztása után és
egyedül vagyok. Hiányzik valami, ez a valami a
nrunkahelyern poríája, az első eniber akivek ott
találkozom, az üdvözlések, a büfe, ahol a két
zsernlémet vásárolom, a kolléganők, akikkel több
egy évtizede együtt dolgozom. Hiányzik minden hang, zörej, dübörgés, amely egy munkahely
rnir-rt

vérkeringésének természetes

zaj a,

Igen:- mert amikor hajtom a kerékpáromat hisz
azzal közlekedem gyermekkorom óta- lassabban
megy. Lehet, hogy rnegkopott már azérínehézkes,
de lehet. hogy más a hiba és az neln cslk a kerékpáromban van,

Nem| Mert rnég sok ernbert elkerülök az úton.
gyorsabban is tudok hajtani és arnikor nlegérke-

zem a célhoz, a munkahelyernre, mindezt elfelejtem. Frissen kezdem a naponr. Dolgozom. Ez az
életern. Mi lesz velem, ha nem tehetem? Oké! Álli,
mondom maganrnak, Te választhatsz.

lasztás.

- két hetet.
hogy kikapcsolódjak. Elutaznék valahova. Nem
Szabadságot szeretnék kivenni, egy

lehet. Határidós feladatok vannak, ezt is azt is

megígértem, lrogy elkészítem.

Nem tudok elutazni . No majd, ha nyugdijas leszek bejárom az országot. Ellátogatok szép vidékekre. Igen, azt hiszem érdekes lesz. Mindig is
csábított a természet. De ezt egy kicsit későbbre

halasztom megint döntöttem.
Igen rim, késóbb talán még a kirándulás is teher
lesz. Erről nem akarok gondolkodni. Minclent nem
lehet kielemezni.

Holnap találkozom a kollégáimmal, megbeszélésünk lesz. Remélem jól zárul, találunk jó nregoldásokat. De jó, hogy dolgozorn! De jó, hogy dolgozhatok, tárgyalhatok, hogy vannak kollégáim. Viccelódnek is. Te? Te nyugdíjba? Ne hűlyésked.j! Ha
tudnák, hogy ez nekem milyen.jól esik,
Van olyan napom is, hogy döntenék, felállnék. De
1e1. _Még

nem. Ezt

jól

meg kell gondolni, meg

kell fontolni. Döntés után nirrcs visszaút. Mos]

még nem akarom.

Megvegyem? Kell a kosztüm és a kiegészítő, vagy
konyhai munkához öltözzek? Melegítót, otthoni
ruhát vásároljak? Megveszem a kiegészítót, a blúzon rnég egy kicsit gondolkozom.

osztálytársakkal találkozom az utcárn, a gyárban.
M,indannyian a hónapokat, napokat számoljuk
Félünk, örülünk, hisz eddig eliutottunk. Nem volt
könnyű. Rövid volt. De azért sok minden történt.
Most mi következik? Hogyan lesz tovább? Összeszámoljuk kik váIasztottak már és ki nem merte a
döntést vállalrri. Vagy talán ő a merészebb, aki
nrég nem választott. Gondolkodom, nem fudom
gyávának vagy merésznek tituláliam magam.

Holnap ma.id megveszem. Melegítőt, otthoni rtrhát
nem kérek. Nern! Nem akarom! Megint választot-

Minden.esetre én rrrég dolgozom. Még akarok dolgozni. Ugy érzem az életenr értelnre veszne el, ha

Megyek az úton, nézem a kirakatokat, betérek az
üzletbe. Kosztümhöz keresek egy sötétebb blúzt

vagy kiegészítőt, mert a fehér hajamhoz az illene.

Találok is megfelelőt, Találok is megfelelót, de ott
cseng a íiilemben ,,a munkavállaló választhat.'.

tan].

netrr telietném.
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Répcelaki Hírmondó
Ók
rod ittlron. Mit fogsz csinálni? Ók a gyerekeinr,
de aknagyon ismernek és igazuk van, Igazuk hát,

száradnak a virágok, az
Sietek haz-a, a kertemben
szomjasak a muskátlik, Ti szegények,
időt, No
^Ui"-*"*U^"
,"rv g-aar"t van, nem lordít rátok elég
leszek
nyugdíjas
ha
majd
seba.|,
Rcpp.el is megöntözlek

koi én mit csináljak? Választanom kell, De

ősz
Reggel van. Belenézek a tűkörbe, megíbsülöm
szía
sötét
kosztümönt
a
haÜ-nr, de még lelveszem
megnű blírzzal - lnerl az nekem jól áll és tegnap
hogy
keltem,
korábban
kicsit
uárárolta. - Ma egy
is megy
lassabban
ha
és
virágokat,
a
meglocsoljam

benneteket, Tápsót is kap-

ior]',".r, *a]d ,áé,.k, De majd csak akkor,

nem

most, rnajd késóbb.

ha

ki, TudnuunOiiu, lesiek. Még egy kicsit bírjátok
iutoi. i,lee dolgozni akarok, Ugye lnegértitek?!
Valuv n*l érkezik. Hogyan is érkezne, rnikor a
munkavállaló választ és érr vagyok a munkaválla-

A
a Űciklinr, időben a munkahelyemen leszek,
sühéruégénpedig gyerekként és nagymarnaként
ünneppihenéssel
vagy
töm Úalácsot, készülődök
lem a dolgos hetet.

ló.

Ti Törvényhozók!
alaNem gonjolkoztatok a döntésetek hibás, nem
tunem
Csak
választatronr,
oor, ,n.r' nekem kell

Nekem ez így jó. Látjátok megint döntöttem,

vá-

1aSZtottam.

bon, hogyan. Nem adtatok tanácsot,

nem
Anyu! Te írgysem mész el nyugdíiba, Te

sern bítr-,ái, nr.gt.r,i-,i a munkalrelyed nélkül, Ki

KE,T LE,Htr,TŐ
valahol olvastam, megosztom

Tr],l§il.,

s

.onn

Mindannyian két lehetőség közül választhatunk
eleazzal kapcsolatban, hogy mit kezdünk az
tünkkel.

nz eiső renetőség az, hogy kevesebbek leszünk,
mint amire képesek lennénk,

ieveseuoet ieresünk. kevesebbet birtoklunk,
olvasunk, és kevesebbet gondolkorávósenOet
-r"uur.Obet
Junt

,

ánr.Óv.rr"t

próbálkozunk, és _kevesebb
gyakorlunk. Ezek a döntések üres-

sé teszik az életünket.

a döntéseket válasz§uk, életünket
Úi
jlLnOo
"."rut
,rorongásban éljük le, örömteli várakozás helyett,
Ésa második választás? Hogy megteszünk.minleheáár,tr Hogv teljes mértékben kihasználjuk

amit
tciiegeintói. Eiolvasunk minden könyvet,
amennyi
keresünk,
Annyit
csakiudunk,
iru[ rnOOuntOan áll. Annyit adunk és osztunk
meo másokkal, amennyire csak képesek vaouu-nx. ru.Otink és harcolunk, és megteremcsak tuÍJnr, ., véghezviszünk mindent, amit

áunr"

r. á

OOntés nyitva

áll

valamennyiünk

előtt.

AxyAKöNyVI
szüLETÉS
Akiknek örülünk

Rudi Maja Hanna
(Buthi Andíea és Rudi Attila lánya)
Ávár Bálint

(Keszei Kri§ztina és Ávár Péter fia)
Óri Marcell
{Gallen Éva és Óri Rajmund íia)

c

É

Tenni, vagy nem tenni. Lenni, vagy nem lenni,
semMindennek lenni, kevesebbnek lenni, vagy
r.ninár ,"* lenni. Méltó kihívás valamennyiünk
,ra*aru, kinyújtózni és fe|nőni, elérni amilyen
*.Ö.rra.r.Étűdunk, akárcsak egy fa, b9t9lj9si
i.nirnina"nt, aminek a tervrajza ott rejtőzik kéoesséqeink mélyén.
mil;t .iert ne lennénk minden, ami lehetünk,
pillanatot, a
ért ne élnénkát minden lehetséges
lehető legjobban, a lehető legtovább?

Életunk végső célja az, hogy alkossunk, amennyi
lehetőségeinkböl, vágyacsak képeiségeinkből,
-Ha
is megelégszünk,
kevesebbel
in[oOr terir.
.ini amlr. képesek lennénk, akkor elbuktunk a
legfontosabb feladat teljesítésében,

Az eredmények az emberi fejlődés legjobb mér.éi. tt"* a beszéd. Nem a.magyarázat, Nem az
,g;."Ú;. Az eredmények! Ésha az eredményeiít teveseOUek, mint ami a képességeinkből ki-a
telne, akkor azért kell küzdenünk, hogy

rnuinupon legalább egy kicsivel többek legyünk, mint tegnap voltunk,

legnagyobb jutalom mindig azokra vár, akik
nug,/ertéket teiemtenek maguknak és a környező világnak.

A

HIRtr,K
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Akiknek gratulálunk

Németh Mónika és Ments Ervin
György
NaA/ Barbara Krisztina és Gömböcz Kálmán
Töreki Anita és Németh Gábor
Németh Martina és Kámán Tamásjános
Bognár Anita és Ágoston Attila
Prysztupa lMaíietta és Vigh Károly
szabolcs
kuik Beatrix és Dömötör
Nagy olsolya és Horuáth Béla

II,:[l-f,í,
Hollósi sándorne
KoVács Béla
Orbán Jenó
Szénhegyi Jánosné

Könyvsikerlista

a

városi könyvtárban

l, Brown, Dan : Da Vinci

-

kód
2, Brown, Dan : Angyalok és

démonok

3.

Albert Györgyi: Miért pont
én'/

4. Benzoni, Juliette

:

Marianne
5. I,ee, Harper : Ne bántsátok
a ieketerigót
6. Brezina, Thomas:
csereboszi
7. Brezina, Thomas: A
különös új lány
8. Márai Sándor : A gyertyák
csonkig égnek
9. Austen, Jane : Büszkeség
és balítélet
10.

Rowling, J. K. : Harry
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Felelós kiadó : Bokányi Kálmánné jeEYő
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Be.lndultak az új ba;noki év küzdefmer. Rz egyesszakos zLáIyok vezetéséÜenés
edzői karában változás nem
tortént. Labdarúgó csapatunk
játékosá1lományábót q ra tavozott és 5 fő érkezett.
Utánpótlás csapatunkná} korhatár korlátozás miatt tobben
távoztak, ir1. tobb frata}
1ett új iqazolással az egyesúlet taqj a.
,
Tekecsapatunkból 3 fő
távozott és 4 fő érkezett,
ezze]- a csapat ndgyon meqerősödolt. és szép jövő ele nez.
,
Onkormányzatunk a
Sporttelep rekonstrukciój áró1
döntött és az alábbi
^unLát
készültek e]:

Városi Könyvtár
Répcelak, Bartók B, u. 55.

tel.:95/588-001
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Közlemény
Répcelak Városi
Bányász Horgász
EgyesüIet
köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik
2004. évi szeméIyi
jövedelemadójuk
1oÁ-át
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es a Vas
L, SporE tgazqacóság seg
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segevel a szabadLerj kézj
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25.
2.
9.

Október

letnek felajánlották.

Horgásztisztelettel
Tóth János
elnök

_.]

nyílás zárók
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Szept.

a Horgász Egyesü-

gyermek horgász
szakkörre
fordítottuk.

c-'!L.

- pályavilágítás bőví té s e

_

A befolyt összeget

cseréj e
5o tatarozás, festés
d^uJLuLes teJ es korszerűs j re- be_járati járdák felújitása
- külső kerítés eqy szakaszának festése
Egyesúletünk saját erőbő],

I5.
23.
30.

Nov. 6.

és ifiúsági labdarúeó csapatok

NB l-es tekecsapat
Szepí. 24. Répcelak- Ajka

Répcelak - Csesztreg

Október

Répcelak - Sümeg
Soproni VSE - Répcelak
Répcelak - Marcali
Répcelak - Kapuvár
Andráshida - Répcelak

Nov.

Sárvár- Répcelak

I3. Répcelak-Bük
20. Jánossomorja
- Répcelak

Szept,

24.
l_

Szept. 25. Répcelak Pannonhalma
-

Október

8.

I5.

22.

Beszámoló és tisztújító
Az

Nov. 5.
l2.

Dr. Németh Kálmán

szarka sándor
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Biró József

Haraszthy lstván
Keszey Lajos
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