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VIII. óvfolyam 3. szám

2002" tlktóbcr

I(ncsKES Pp,rBn: A KE,pvIsE Lő -TESTüLET
4 BvBs pRoGRAMJANAK vEGREH,{JTÁsa

A program meghatároásánál azzal számoltunk,
hogy az önkormányzat l998-2000 között reálér-
tékben kevesebb pénzból tud gazdálkodni a tá-
mogatasok csökkenése és az elvonások növeke-
dése miatt.

Az állami támogatás mértéke várakoásaink sze-
rint alakult, de a 2000 évben bevezetett épít-
ményadóval, a múvészeti oktatás bevezetéséhez
kapcsolódó támogatassal, néhiány nem várt rend-
kívüli bevételtet és a két nagy gazdálkodó egy-
ség stabil fejlódésébóI adódó többletadóbevé-
tellel sikerült az önkormányzat gazdálkodasát
stabiliálni.

A négyéves program öt pontban csoportosította
a feladatokat, így az értékelés is ezt követi" 

.

I. Intézmények múködése:

Azintézmények zavartalan múködéséhez az ön-
kormányzat a megfeleló pénzügyi kereteket biz-
tosította.
Az iskolában a csökkenó gyermeklétszim okozta
bevételkiesést a múvészeti oktatásra kapott tá-
mogatfu ellensúlyoaa.
Az óvodai létsám csökkenése miatt az önkor-
ményzat népszerútlen, de gazdálkodási szem-
pontból elkerülhetetlen intézkedésekkel, szerve-
zeti átalakítással, az intézmény gazdálkodrását
racionaliálta.
A felújításí munkák végrehajtása az intézmé-
nyeknél folyamatosan zaj lott.
A képviseló_testület az idósek bentlakfuos ottho-
nának megvalós ítását tárgyi feltételek hiányában
késöbbi idöpontra halasztotta.

II. Beruháások" beruhá"ás jelle8ű felújítások:

A programban szerepló témakörök és azokon
túlmenöen megvalósult vagy megkezdett beru-
házásokat a pénzügyi helyzet kedvezó alakulfua
tette lehetövé.
A legnagyobb jetentóségúek felsorolására szorít-
kozva;
- befejezódött a rendelóintézet építése
- mentóállomás átadásra kerüIt
- több utca aszfaltoása megtörtént, vagy folya-
matban van ( Vízmú, Jókai, Arany)

- parkolóhelyek lettek kialakítva (Posta, Gazda-
bolt)

- régi művelódési ház tatarozása
- belvízrendezési terv és végrehajtásának rneg-

kezdése
- eligazító táblák elhelyezése
- ipari terület kialakításának befejezése
- intézmények felújítasai (iskola, óvod4 Polgár-
mesteri Hivatal, könyvtárbövítés)

- íiités és közvilágítas korszerűsítési munkálatok
Az általam kiemelt beruhi{zasokon kívül sok e-
gyéb feladat is megoldasra került. Elmondható,
hogy városunk fejlódése ezen a téren töretlen
volt.
Nem sikerült változtatni a mezei utak állapotán,
és a következó ciklusra marad az Arany János
utca Csánigi utcara történó kinyitrisa.

III. Művelódés, sport, közösségi élet:

Ezen a téren, a civil kezdeményezéseknek is kö-
szönhetöen jelentósen a programban foglaltakat
meghaladó eredményeknek örülhetünk.

Az Ifiúsági Klub mellett, a Kuckó Klub is meg_
kezdte tevékenységét, kulturáIis egyesület ala-
kult, folyik a múvészeti iskolai oktatas, levelezó
gimnáziumi oktatis indult. A mar hagyományo-
san működó Nyugdíjas Klub, Ümmögó együttes
és egyéb egyesületek fejlödése is kézzelfogható,
Megrendezésre került a Répcelaki Kalinkó, a
hagyományosnak neveáetö konferenciák pedig
a Répce Expóvá fejlódtek.
Kiadásra került Répcelak történetének masodik
kötete, elkészült a város marketing terve, sport-
koncepciója. Több megyei rendezvény ( sport-
nap, ifiúsági nap)házigazdája lett Répcelak.
A vers- és prózairó verseny mellet, a Répcelak-
ról szóló tanulmányok, szakdolgozatok gyújtésé-
re, ösáönzésére pályázatot ind ítottunk.
A versenysport szintentaftását az önkormányzat-
nak sikertllt biaosítania. A tömeg- és diáksport
támogatására megvalósult a Kóris utcai sport-
centrum, kialakult az iskolai kondicionálóterem,
legújabb létesítményként a sportpályán átadásra
került a teniszpálya.
A lehetóségek a művelödés, sport és közösségi
élet területén jelentösen bövültek és örömteli
pexgés tapasztalható ezen a területen.

lV. I!úság, munkahelyteremtés:

Az oktatás, sport, kultúra területén már sok itlú-
sággal is kapcsolatos kérdést érintettünk. Lénye-
ges kiemelnünk ezen a területen a lakáshoz.iutá-
si támogatásjelentós emelését, és a íiatal háza_

(íolytatás a 2. oldalon)
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Közlemény

A Répcelok Vórosi Bó-
nyósz Horgósz Egyesü-

let vezetősége
értesíti ozan odózó tó-

mogotóit,
okik személyi jövede-

lemadójuk l 7-ót
200l. évben

oz egyesület részére
ojónlotíőkfel, hogy az

így bef olvt összeg
39.46l Ft.

Feníiösszegeí o
gyermek horgósz szok-
kör és versenyzőink fi,

no nszírozősőro f ordítot-
tuk.

Vezetóség

ÖxKoRMÁxyzr^,u Hínp,r

úlvszsrő
A Bölcsóde és ldösek Klubja eddigi vezetője

2002. júliu§ l-jétől más munkahelyre távo-

zott. A képviselő-testület a megüresedett ve-

zetői helyre pályázatot írt ki, és ennek alapján

2002. október l-jétől 5 éves időtartamra

Lászlőné Moór Lillát nevezte ki az intézmény

irányításával.

MEGBÍZOTT VEZETÓ AZ ÓVODÁNÁL

Az óvodavezető 5 éves időtartamra szóló

megbízatása szeptember l-jén lejárt, Az in-

tézményt fenntartó önkormányzatok - Répce-

lak, Csánig, Nick, Vámoscsalád - pályázatot

írtak ki azál.lés betöltésére, A beérkezett 3 pá-

lyázó közül egyik sem kapta meg mind a négy

önkormányzat támogatását, így a Szervezeti

és Működési Szabályzat alapján egy éves idő-

taítamra az eddigi helyettest, Fülöp lIdikót

bízták meg avezetői feladatok eílátasával,

A MENTÓÁLLoMÁs gívószÁ*la to+

A város lakosságában némi bizonytalanságot

okozott, hogy ezentúl a mentőket milyen szá-

mon lehet hívni. A répcelakiak ugyanúgy,

mint az orság más állampolgárai a mentöket

a t04-es sámon hívhatják.

ÁRn*rrunraRADÁS, rözrnnI
lÁ1,IpÁx MEGHIBÁsoDÁsA

Amennyiben áramkimaradás van, vagy nem

égnek a köztéri lámpák, és bejelentés érkezik
a Polgármesteri Hivatalba, azonnal intézke-

dünk.
Sokszor felvetik azonban a lakosok, hogy

hosszabb ideje nem égnek valahol a lámpák.

Bejelentés nélkül nem tudunk segíteni.

nzÉoÁSz hibabejelentő telefonszáma a kö-

vetkező: 06-401220-220, amely a helyi tarifa

szerinti összegért hívható.

HALADNAK A KÖNYvTÁnnÓvÍrBst
MUNKÁLATOK

Fotó: Gáncs Attila Tibor

A 4 BVBS PROGRAM
VE,GRE HAJrÁsÁnÓr

(folytatás az l. oldalról)

sok sámára lakás biztosításá-
ra létrehozott rendszer kialakí-
ta5át.
A munkahelyteremtés terüle-

tén leglényegesebb fejlemé-

nyek a csökkent munkaképes-

ségúek foglatkoztatasával fog-

lalkozó vállalkozas és a men-

tóállomás beindulása.
Az ipari terület megteremtette

a kis ós közepes vállalkozások
múködésének a lehctöségét,

de a város pozitív munkaerő-

vonzása miatt iriabb mitnka-

hclyteremtó be rtrházások indÍ-

tása rcndkiviil rrclréz.

V. tJgyéb fcladatok

A várossá válással összefugg
az Okrrrányiroda és a gyánrhi-

vatali tevékenység megkezdé-

se.

A rendezési terv elkészült, ami

a távlati elképzelésekben sze-

repló termálfurdóvel is sá-
mol.
szintén a távlati tervek közé

tartozik a jóléti tó etképzelésé-

nek ötlete, illetve tanulmányai.

A virágosítás és fásítás ered-

nrényci szemmel láthatóak és

örömteliek.
A városban működó egyházak

beruházási-f'clúj ítási munkála-
tait az önkornrányzat rendsze-

rcscn tánlogtltta. A liulladék-
clhcll,ezéssel kapcsolatban
rrlcg|elertt szabályozás az ön-

korrrrárryzati tcladatokat tisz-

IáZ|a.

Az- önkorniányzat tanácskozó-

termének kialakítása késóbbi
idópontra halasztódott az ok-
mányiroda kiatakítráLsa miatt.

Összességében az elmúlt négy

év településünk további lejló-
dését, gyarapodását iIletve a

közösségi élet gazdagodását

hozta.
A képviseló-testület nevében

megköszönöm támogatásukat,
mellyel hozzájárultak a prog-

ratnunk, úgy vélem sikeres tel-

.jesítéséhez.

K"rern Önökct, a helyhatósági
viiIasztásokon Irl,ilvánitsanak
vcilclttónyl. szavlzzanak" vá-

lasszák nlcg kópvisclóiket a

kövctkezó ciklusra, és az irj

képviscló-testüIctet, a7, ú.|

vag1, régi képvisclökct támo-
gassák nrunká.jukban.



Rópcclaki Hírmondóm

A Htr,Lyl LA S Z,r hSI I RO DA

Honvcd utca
Jókai Mór utca
petófi sándor utca
petófi sándor utca
Rákóczi l.-erenc utca
Szechenyi István utca
vasút utca
vízmú utca
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TAJ tr K oZTATÓJe
Tisztelt Valasztópolgárok !

A Maryar Köztársaság elnöke 2002. ok-
tóber 20-ára túzte ki az önkormányzati
va]asztásokat, Ezen a napon Répcelakon
polgármestert és kilenc önkormányzati
képviselót választunk.

A valasztásokon Helyi Valasztási Bizott-
ság múkódik.

Székbelyq Répcelak, Bartók B" u. 38.
Taeiai:
Gióbits Jenó Répcelak, Petófi tl. 6.
Mészáros Károly Répcelak, Derkovits u. 1.
Varga Péter Répcelak, Vízmú u. 3"

Póttae:
trnginé Kozonits Mária Répcelak, Kó-
ris u. 6. szám alatti lakos

A Helyi Vá]asztási Bizottság mellett mú-
kódik a Helyi Választási lroda, amelynek
l,ezetóje: Bokányi Kalmánné jeglző
tagjai: Dr. Kiss Julianna aJjegzó
Szalai Lajosné fóelóadó
Molnár Lászlóné fómunkatárs
Szar Miklósné fómunkatárs
Molnár Attiláné fóelóadó

A Helyi Választási lroda székhelye a Pol-
gármesteri Hivata].
Te]efonszáma:
370_101, 370-123, 37o-1 15.

A valasztás városunkban három szavazó-
körben történik.

I. számú szavazókór:
Múvelódési Ház (szakkör helyiség}

A szav azaLszÉmláló bizottság tagiai:

Gazdag Erzsébet Répcelak, Uttöró u. 3/B.
Dnzsöl Istvrin Répcelak, Béke u" 43.
Kiss Attila Répcelak, Avar u. 9/B,

Póttagok:
Keszei Krisztina Répcelak, Derkovits u" 15.
Németh Gyuláné Répcelak, Derkovits u. 27.

J e gvzókönr.,wezetö:
kovács pálné fóelóadó

Az I. számú szavazókörhöz_az alábbi ut-
cák lartoznak:

Ady Endre utca teljes
Bartók Béla utca 1-39 páratlan
Bartók Béla utca 2-34/A paros
Derkovits utca teljes
Dózsa Györry utca teljes
Gardonyi Géza utca teljes

II. számú szavazóköri ISKOIA

A szav azatszámlaló bizottság tagjai:
Csorba Ernó Répcelak, Bem u. 6.
Kovács Kalmánné Répcelak, Vörösmarty u. 42
Horváth trrnó Répceiak, Dózsa u. 11

Póttaeok:
Bognár Tamás Répcelak, Csánigi u" 24.
Nary Szabolcsné Répcelak, Vörósmarty u. 40
Tóth Attila Répcelak, Kossuth u, 8.

J€§zó}önll^/czclü
Ághné Tóth Ilona fóelóadó

A II. számú szavazókörhóz az a]ábbi ut-
cák tartoznak:

Aradi utca
Avar utca
Bartók Béla utca
Bartók Béla utca
Carl Von Linde út
Csánigi utca
Gyárköz utca
Hunyadi utca
József Attila utca
Kossuth Lajos utca
Mezó Imre utca
petófi sándor utca

teljes
telj e s

56,130 páros
65-7 I páratlan

teljes
teljes
teljes
teljes

teljes
teljes

36-60 paros
45-53 páratlan

teljes
teljes
teljes
te1.1'es

teljes
teljes
teljes

4-44 páros
Petófi Sándor utca 5-63 páratlan

cii- Temetó út
Várdomb
Vörösmarty utca
Zrínyi Miklós utca

teljes
teljes
teljes
teljes

III. számú szavazókör:
Múvelódési Ház {házasságkötó tereml

A szav azatszámláió bizottság tagjai:

Németh lmréné Repcelak, Mezó I" u. 3.
Pálla Péter Répcelak, Petóíj u" 62"
Balogh Lászlóné Répcelak, JózsefA. u. 47.
Boros Ferencné Répcelak, Dózsa u, 14.
Mészáros lstvánné Répcelak, Bem u. 17.
Soós József Repcelak, Kossuth u. 31.

J egyzóköny,"vezetó:
kemenesiné szitó Enka fóelóadó

(folytatás a 4. oldalon)

Vers - és prőzaíró
pályőzal 2OO2

tinta §zilvia

A vér hatalma

Piros labdával játslott a Hold,

Azt hitte, hogy így megzsarolt,

felettem kaeagott,

A nap csak jajgatort,

rege ar, rege Yolt,

l(ék-íehér zásIlókat bontott az é8,

lmuál lebbent a vír tetején,

Legyözótt, megőnött,

A parton vergödött,

vér volt az" esupa yér.

íehér íű kergetett

mélyben egy gy€reket,

Valaki kacagott,

Azt hittem elhagyon,

}ieyetett, neyetett.

A lovak slaladtak

lleki u abraknak,

Egy kos fennakadt,

A sóíár megmaradt,

Riadtak, riadtak"

l(ékíehór labdával játsrik a Hold,

Gillagok ragyognak de a nap holt,

Nem értem, §Iemér€m

Rebben a szemóben,

0tt a íglt, ott a íolt,

Pirossrín zászló íeszüi u égen,

l(özepón a nap éjhideg érem.

Steretlek, szeretlek,

Ha mások megvetnek,

!rámon ra,jtad semmit se kérek.

Ingedj sreretni téged!
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Vers - és píőzoílő
pílyázal 2002

kemenesi Erika

vihar után

Nem várt ajándék aZ ég1ől

- ily csodát!

sokszínű öv szegi
az Eg karcsú derekát!

Lágy ujj akkal cirógatj a

a komisz Napsugár,
s arÍ]ga gondolatba

belepirulmár.

Répcelak, 2000. július

Engesztelés

Dühöm elsállt,
kij átszottad cselesen,

vad szíwerésem
meglágyult kegyesen ,

mosolyogsz rám

megint oly kedvesen,
hát mit tehetek én

szerelmes kedvesem?

Szombathely 200l. március 9,

HE,LYI VÁrnSZTASI IRoDA
TÁJÉt<o zTATóJe
(folytatas a 3, oldalról)

A III. számú szavazókörhöz az alábbi ut-

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

Dr. Németh Krilmán
Répcelak, Vörösmarty u,

cák tartoznak:
Arany János utca
Bem utca
Béke utca
kóris utca
úttöró utca

Diószegi József
Répcelak, Bem u. 34.

Dr. Dömötör János
Répcelak, Avar u. 9/A.

Emmer Gábor
Répcelak, Petófi u. 34.

Haraszthy István Ernó
Répcelak, Úttöró u. 4/A.

Horváü csaba
Répcelak, Kossuth u. 54.

Kámán János
Répcelak, Vasút u. 2.

kecskés péter

Répcelak, Avar u. 6/A.

kovács sándor
Répcelak, Arany J.

Lukácsi Ernóné
Répcelak, Jókai u.

óri sándor
Répcelak, Jókai u.

pusztai Miklós
Répcelak, Béke u.

szabó József
Répcelak, Gyárköz 9.

szalai szabolcs
Répcelak, Kossuth u. 25

MSZP

lüggetlen jelölt

A Hetyi Vátasztási Bizottság a követke-
zó jelÓlteket vette nyilváltartásba:

Po LG..{RMESTErü, ELÖ LT :

xÉpvrsplöJELöLTEK:

Név, lakcím, jelöló szervezet

Biró József
Répcelak, Derkovits u. 37. Agrársóvetség

11.
függetten jelölt

független jelölt

független jelölt

független jelölt

MSZP

független jelölt

független jelölt

független jelöIt

u. 3/B. független jelölt

35. független jelölt

1B. független jelólt

44. lűggetlcn jeIölt

Takács Károly ZoLtán
Répcelak, Aradi u. 1 1. független jelölt

Tamás Tibor
Répcelak, Uttöró u.2lB- független jelölt

Tóth András
Répcelak, Kossuth u. 39. független jelölt

Varga Jenó
Répcelak, Kossuth u. 47- független jelölt

Bokányi Kálmánnó je5lzó
a Helyi Választási lroda vezetóje

winkler krisztina
Répcelak, Bem u. 37. fúggetlen jelölt

Szavazni az értesítón megjelölt szavazóhe-
lyiségekben, október 2O-án (vasárnap) 6-

19 óráig lehet.
Minden választópolgár három szavaző|a-
pot kap; külön-l<ürlön a polgármester, a
kisüstás helyi képviseló és a meryei listás
választásra.
A polgármester választásáná és a kislistás
választásnál nincs érvényességi lirszöb,
Répcelakon ery polgármesterjelólt van, A
rá adott szavazat akkor érvényes, ha a ne-

ve mellett elhelyezett körbe x va§I +

jel kerül.
A kisüstás választásná,l az a szavazőlap ér-

vényes, amelyen 9 vary ennél kevesebbje-
lölt neve melletti körben helyezték el az x
vary a + jelet. Az a 9 jelölt lesz képviseló,
aki a legtöbb szavazatot kapja.
A meryei köz5rulés szavazól^apján ér-

vényesen szavazni a lista feletü körben
elhályezett x vary + jellel lehet, mégpedig

ery listára.
A mozgásában gátolt személyt annak érde-

kében, hory szavazatát leadhassa, kérésé-
re a szavazatszámlaló bizottság két tagja

mozgóurnávaJ felkere si.
A mozgóurnára vonatkozó igényeket a sza-

vazás napját megelózóen a jeryzónél, a
szavazás napján pedig a szavazatszátalá]ó
bizottság elnókénél lehet bejelenteni,

A Polgármesteri Hivatalban választási in-

formáiiós szolgalat múködik, Választással
kapcsoiatos kérdéseikre a 370-1l5-ös te-

lefánszámon Szalai Lajosné igazgatási fó-

elóadó válaszol.

Répcelak, 2002- október l-jen

Horuáth Attila
Répcelak, Kossuth u, 53. fúggeüen jelölt

Keszey l,ajos
Répceiak, Csánigi u. 8. független jelölt
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Az Allamháztartásról szóló
tórvény ez évr módosítása
szerint a helyi önkormányzati
választást 30 nappal megelő-
zóen számot kelI adni az ön-
kormányzat gazdasá9i hely-
zetéról, a vállalt tartós kötele-
zettségekről.
E rendelkezés célja, hogy a

váIasztáson induló 1elöltek
tisztában lehessenek az ön-
kormányzat gazdasá9i hely-
zetével,

Az önkormányza| gazdasági
helyzetét a vagyonmérleg
adatai alapján tudjuk elemez-
ni, A vagyonmérleg a beszá-
moló mellékletét képezi.

A befektetett eszközök 2002.

1únius 30-i mérleg szerinti ér-
téke 686.132 ezer Ft, A mér-
legben az immateriális javak,
tárgyi eszközök, üzemelte-
tésre átadott eszközök nettó
értékben - az értékcsókke-
nést figyelembe véve - sze-
repelnek összesen 598.583
ezer Ft összegben.
Ezek bruttó értéke, mintegy
720 millió Ft.
Az avulás mértéke a tárgyi
eszközöknél átlagosan 15 %
körüli, ami jónak mondható.
Ennek ellenére egyedileg biz-
tos van olyan ingatlan mely
korszerűsítésre, felújításra
szorul, de a lehetóségei sze-
rint mindig igyekezett a kép-
viseló-testület a tulajdonában
lévö ingatlanok állagmegóvá-
sára gondot fordítani.
A szennyvízcsatorna hálózat
és tisztítóberendezés az ön-
kormányzat tulajdonában
maradt (217.07B ezer Ft brut
tó értékkel), nem került ap-
portként bevitelre az üzemel-
tetést ellátó VASlVlZ RT-be.

Az ingatlanvagyon bruttó 680
millió Ft összegű. Ennek je-

lentős része 72 §h-a korláto-
zottan forgalomképes
(intézmények, közművek), 1 9

%-a forgalomképtelen (utak,
közterületek) és 9 %-a forga-
lomképes (lakások, ré9i mű,
velódési ház),

47 760 ezer Ft összegű rész,
vénnyel rendelkezünk, mely-
bőI 38 600 ezer Ft a VASlVIZ
RT, 12O e Ft DEDASZ
4200 RÉPCE TV KHT

törzstőke és 4 B40 ezer Ft
ÉoRsz részvény, Ez utóbbi
értékesítése a képviselő-
testület dóntése értelmében
folyamatban van

Államkötvényeink öSSzege
30 millió Ft, mely a gázköz-
mű vagyon kártalanítása vé-
gett illette meg önkormány-
zatunkat. E kötvények le,jára-

ta változó 2006-201O-ig min-
den évben 6 millió Ft névér-
tékű állarnkötvény futamideje
jár le.

Az adott kölcsönök értéke
9.789 ezer Fl. Ez a fiatal há-
zasok részére lakásvásárlás-
ra vagy építésre adott ,10 évi
visszafizetés mellett nyújtott
kamatmentes kölcsön össze-
9e"

Forgóeszközeink értéke
161 .484 ezer Ft, az eszközök
19 o/o-a. Ebböl az önkor-
mányzat anyagi biztonságát
jelentó, rövid le,iáratú, az át.
menetileg szabad pénzesz-
közök lekötéséből befektetett
értékpapírok állománya iúni-
us 30-án 128.574 Ft.

Az önkorrnányzat és intéz-
ményei félévkor a házipénz-
tárakban és bankszámlákon
16.008 ezer Ft pénzeszköz-
zel rendelkeztek.

Önkormányzatunk sem jelen-
leg sem a választási ciklus
alatt nem rendelkezett hitelál-
lománnyal.

A mellékletben szerepló va-
gyonmér|eg larlalmazza az
1998, december 31-i mérleg-
adatokat is. Megállapíthatjuk,
hogy a választási ciklus alatt
az eszközök értéke 32,7 ok-

kal növekedett.
Hasonló a befektetett eszkö-
zök növekedésének az ará-
nya is.
Vagyonfelélés ,|elei nem ta-
pasztalhatóak, a jelenlegi va-
gyoni háttér, a biztonságos,
stabil gazdálkodás jövöbeni
feltételeit is biztosítja Ezt tá-
masztja alá az önkormányzat
2002 l. félévi költségvetésé-
ről szöló beszámoló teljesíté-
se is,
Várhatóan az év végére az
éves pénzügyi terv bevételei

teIjeSülnek
A dologi kiadásokon való be-
lül maradás ugyan egyes he-
Iyeken (általános iSkola) még
nem látszik biztosítottnak. de
ezek még a hátralévö hóna-
pokban orvosolhatóak lesz-
nek.

A választási ciklusban kelet-
kezett, de későbbi éveket ter-
heIó kötelezettségvállalása-
ink az alábbiak.

2001. évben részletre
megvásár|ásra került a
sporttelep ingatlan. A
vételár kifizetésére 7 év
alatt kerül sor, éves
részletekben. Az l. rész-
let 2001. évben kifize-
tésre került, a 2002. évi
részletet a költségvetés
tartalmazza. Ezen felül
minden évben 2007.
évig 7.300 e Ft évi rész-
lettel rendezzük a vétel-
áral.

2002. évben elsö ízben
megrendezésre került a
RÉFCE EXPo, A lebo-
nyolítást, szervezést
végzó HUMAN KON-
TAKT BT.-vel kötött
szezódésünk három év-
re szól.

3. PROJEX lngatlanhasz-
nositó és Vagyonkezeló
KFT-vel a város munka-
eröhelyzetének javítása,
a beruházások ösztön-
zése és az ingatlanva-
gyon hasznosítása érde-
kében 2002. július 15-én
kötöttünk a költségveté-
si éven túlnyúló szezö-
dést,

Répcelak. 2002, szeptember 1 2.

Bokányi Kálmánné s k
jegyzö

(A beszámoló mellékletét ké-
pezó vagyonmérleget lásd a

6 oldalon)

Vers - és prózoíró
pólyózot 2002

--l varoa Nárciszl-
ll Rév-ülés
I

O. ült a parton.
Azt hitte a tengert nézi,
gondolkodik valamin, és Ő
nem más, mint saját maga,
tehát ő.
Pedig valójában még létezé-
se is csak halvány délibáb-
ként remegett körülötte ,..

Két, tágra nyílt szem volt
csupán, mozdulatlan teljes-
ség. Hogy a szivárványhár-
tyája feszült a tengerre,
vagy szeme kért egy darab-
kát a nagy kékégből, már
nem tudom.
Ahogy ott ült az idő karján,
légzése öntudatlanul áWette
az örök hullámzás ritmusát.
vérének áramlása már a
tengeré volt/ s gondolatait
ú9y marta szét a sós leve-
gő, mint a hullámok a part
menti sziklatömböket.
A ragadós sötétség, mely
hosszú évek óta ült és nö-
vekedett bensejében, min-
den lélegzetvétettet ráldatom
nélkül szakadozott fel. A
szakadatlan ölelésben las-
sanként áttetszővé vált ...

Mé9 látta tengerszemeivel,
amint az ég a láthatáron
szelíden ráhajolt a tengerre,
s az viszonozta meghittsé-

9é!.
- O, - sóhajtott fel O. - az
ott a tér, amint az időbe
torkoll| - s szívéből fátyol-
szárnyú szitakötők szakad-
tak el, s tűntek fényesen to-
va ama titkos, és valósze-
rűtlen találkozás felé.

]

l r997

]

l

L



VlII. óví<i[varrr J. szlitll

Vers - és p]6zo.ílő
pőlyőzal 2OQ2

Boros Béláné

Répce

Kanyargott a Répce vize, eró is Volt

benne sok,
Falunknak az örömére hajtotta a két
malmol.
Finom lisztet, jó kenyeret találtunk
it1 naponta,
Édesanyánk házi foríó kemenében
sütótte meg pirosra.

Tiszta volt a Répce vize,
ott fürödtünk évról-évre.
A gyerekkor emlékének örömére,
Ez volt falunk húVös stíandja.

Nem Volt nekünk.Schirillánk"
De volt eíós Lenke nagysád!
Fúrdött Ó itt télen, nyáron
A jeget ahogy betöíle, be is ugott
izibe.

Mi gyerekek a Csánigi utcán
kíváncsian vártuk,
Köszöntöttük tisztelettel, Ó meg
ment frissen megfüíödVe.
Élt szép öregkort, egészségét
megórizte.
Emlékezünk Lenke nagyságára,
kopogós szép sétájára,

Piszkos máí a Répce vize, emléke
is változó.

l Haragjába meggorombult 1965-be,

I nttorte a gátat, a vize beíohant a

szobába , ,

l Szerény Répce, árvíz lett belőle,

I Most már város. falunknak a múltat
visszaidézni
Büszke névadónk maradsz, mí9
embeí él itt.
A jöVóben kanyargós íolyó, malmot
hajtó eró
Fúrdöhelye a szép múltnak,
ifjúságunK alakitson át még
jobbnak

lt t_l. p C ll ].
l N,f É,zu

ESZKÓZÓK
i99B.Xtt.3 l -err 2OO2

I. lmmateriáis javak
2.433

2. lngatlanok
25 2.oo4

3. Gépek, berendezesck
2]l475

4. Jármúvek
2.435

5. Befejezetlen beruházások
15.601

6. Részesedések
5 1.120

7. Államkötvények

B. Adott kölcsönök
B.1l1

9. Üzemeltetésre átadott eszk.
I92.323

lO. Anyagok
1.094

l1. Adósok tartozásai
85o

12. Követetések áruszáll. (vevók)
/5

l3. Eryéb követelések 
_

L4. Pénztélrak és betétkönywek
493

15. Köttségvetési bankszámlák
38.278

OxKoltM^Ny,L^,| t;.S

Yo lt]-ljG11
Ezer ["t-t"lan

Adószámlák
B7

Kincstárjeryek, eryéb értékpapírok
69 169 I2B.574

Aktiv pénzűryi elszámolások
7.232 i2.13B

Forgóeszközök összesen:
Ll7.146 161.484

Eszközök összesen:
638.738 a47.616

=================================

FoRRÁSoK
1998.XII.31-én 2OO2,VI.30-án

1. Induló tóke
63.462

2. Tókeváltozások
526,392

1\K V
tixvtl NMti

.\

l

l6.

lB.

R()Si
Vr\G

VL30-án

2.9Io

339.o27

33,o42

3.46B

i.300

47.760

30.000

9.7B9

218.836

63.462

709.52L

Befektetett eszközök összesen:
52L.592 6a6.L32

Saiát tóke összesen:
589.B54 772.983

B29

1.960

17I

I.717

496

15.512

3. Költségvetési tartalék
2L.25a 24.599

4. Költségvetési pénzmaradvány
13.3 t5

5. Kötelezettségek áruszállításból
2,457 45,996

6. Eryéb rövidlejáratú kótelez.
424 49I

7. Passzív pénzügri elszámolások
11.430 3.547

Források összesen:
638.738 a47.6L6

Lux Tn,x l(r,r

Vas megyei rehabilitációs foglal-

koztatasban a szombathelyi LLtr-

Tex Kft egyre nagyobb részt vál,
lalt az elmúlt évek során.

A cég l 989-ben Budapesten
Lrrrin Kll néven kezdte meg tevé-

kenységét nregváltozott munkakó-
pességü entberek foglalkoztatásá-
val. Az országos hálózat kiépítésc

l 990-ben kezdődött, cIőször
Szonrbathelyen, nrajd Pócsctt,

l'olrrán ós Budapesten lroztak létrc

tctcplrcll,ckct, Ezek a tclcplrell,ck
Itóhán1 év alatt region:ilis kOz-

porrtrá le jlócltck önálló vcz,c(ósscl
,\ sz,rrttb;rtltclyi közprlttl lil:zltIrr;t
kcztlctbcrr l 5-20 íö volt. bórtntrrt-

kábart ltinrpaszcrclóst vcgcz,tck

l996,ilan bóviilt a központ cg1

l,arrtliliilal, aIrol íólcg nói kortlck-
ciós rtrlrakat kosz-itcttck

2000-ben a Luxin Kft a tulajdono-

sok elhatározására szétvált, létre-

.iött a Lux-Tex Kft szombathelyi
köZponttal. A cég az ország egész

területén képviselteti magát. Pá-
pán, Tolnán, Csongrádon, Encsen,

Egerben, Somogy megyében több

településen. Budapesten foglal-

koztatnak nregváltozott képesség

enlbereket, nrinteg1, l800 ftjt. A
Lux-Tcx Kít krjelölt rehabilitációs

célszcrvezet lett,

.\ sz,onrbathclyi rcgionális köz-
pont lii profil_ja ntaradt a lántpa-

szcrclós. ós a varrtlda ntcllctt

c3lób papiripari cs csornagolási

bórrtltItrkákat is cIválIalt a cóg.

]00l-bcn 3 tclcphcllcrr is clindLrlt

a lb,llalkoztatás: Gcrsc-karáton,
1]cleclcn ós í{ópcclakorl, t\ tclcp-

hcll,cnkónt ntintcly 2] nrunka-

vállaló zomében lámpaszerelést
végez. Ebben az évben még 2 te-

lephellyel bővült a regionális köz-
pont, Sárváron és Magyarszom-
batfán vállalhatnak munkát rneg-

változott mtrnkaképességú embe-

rek.

Répcelakon az Ipari Parkban épíi-
lö új telephelyen az év végétől

nrintegy 25 lo részére nyílik kor-
szerű logIalkoztatási lehctóség
Ezekbclr a törckvésekbcn a városr

öllkoíl]lál]\Z;lt nag) scgitsi,get

nl ú jt. Kiiltrrr köszönet a város Vt--

zctöjórrck, Núnlcth Kálntitt pol,
qiirl],lcstür úrnak, akinck az ótlelL

vrrlt tin. :l;rkt lctclepcLlc,siirrk is

_i *.}.-
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1996. augusztusában egy
hölgy bebátorkodott a helyi
Művelődési Házba. Senkit
nem ismert, mivel csak pár
hónapja lakott Répcelakon.
óvatosan feltette a követ-
kezó kérdést: ltt a települé-
sen lenne-e érdeklódés ar-
ra, hogyha egy kiállítást
szerveznének az ő saját
"Patchwork" munkáiból. Az
iIletékesek nagy szemekkel
ránédek és megkérdeaék.

- Mi az hogy patchwork?

Ezt követte egy rövid felvilá-
gosítás, aztán lelkes reak-
ció a Művelődési Ház részé-
ról, megbeszélés és 1996.
szeptember 20-án megnyílt
az első kiállítás,

lnnét már nem volt megál-
lás, elindu|t a "lavina".

Három héttel késóbb indult
az elsó tanfolyam, amit az-
tán minden évben újabb és
újabb követett. fu első tan-
folyam több résztvevóje,
alapító tagia lett a mai Tőzi-
ke Foltvarró Klubnak, Az
évek során többen is csat-
lakoztak a klubhoz, mint
állandó tagok.

]],V tr

Foltvarrnr lehet hobby szin-
ten, mint ahogy lehet feste-
ni, szobrászkodnr, de folt-
varrni lehet múvészi szrn-
ten is, mert uglanúgy kell
hozzá kreativitás, fantázia,
tehetség, mint bármely
más művészeti tevékeny-
séghez,

A foltvarráshoz valő érzék,
tehetség, több klubtagnál
kikristályosodott az elmúlt
évek során, amit a megren-
dezett csoportkiálIítások
színvonala, igényessége is
bizonyított.

1997. májusban volt az el-
ső kiállítás a Művelődési
Otthon nagytermében,
majd ea követte 1998-ban,
1999-ben és 2001-ben. A
településen kívül a csopoft
bemutatkozott még Kapu-
váron, Csáfordjánosfán,
Nagygeresden és Vámos-
családon is. A kiállítások
mindig nagy közönségsikert
arattak, sok-sok érdeklódőt
vonzottak. Répcelak város-
avató ünnepségére a cso-
port tagiai egy nagyon szép
közös munkát ajándékoz-
tak ifjú városunknak.

20O1. decemberében pe-

dig 12 db gyönyörű, salát-
készítésű ágÁakaróval lep-
ték meg, és tették még
szebbé a kószegi SOS Gyer-
rrlekfalu kis lakóinak kará-
csonyát.

A Tózike Foltvarró Klub régi
tag1ai 2003-ban is tervezik
a nagyközönségnek kiállítá-
son bemutatni hasznos és
szép takaróikat, faliképe-
iket, praktikus használati
és ajándéktárgyaikat.

Nyitrai Klára a csoport ve-
zetője - az a hölgy, aki be-
bátorkodott 1996. augusz-
tusában a helyi Művelődési
Házba, hogy elmondja mi is
az a patchwork, és akitől
azóta sok-sok leány és asz-
szony tanulta meg hobby és
annál sokkal magasabb
szinten a foltvarrás fortélya-
it, - pedig saját önálló
kiállíítását tervezi a követ-
kezó év őszén.

A foltvarró klub vezetője és
ta§jai továbbra is szívesen
várják és fogadják íoglal-
kozásaikra az új jelentkezó-
ket és érdeklódóket.

aíllíílí]
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A Berzsenyi Dániel Me-
gyei és Városi Könyvtár az
Országos Képzési Jegyzék_
ben 52 8422 01 számon re-
gisztrált könyvtáros asz-
szisztensi képzést szervez
a 9/2002.(lV.5.) NKÖM ren-
deletben előírtak szerint.
A képzés során a hallgatók
megismerkednek a könyvtári
tevékenység különbözó mun-
katerületeivel, jártasságot sze-
reznek a könyvtári szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos adminiszt-
ratív, könyvtártechnikai felada-
tok elvégzésében. Az elméleti
órák pénteki és szombati napo-
kon, általában kétheti rendsze-
rességgel követik egymást_
Ezenkívül 30 napos könyvtári,
illetve számítástechnikai gya-
korlatra is sor kerül egyéni be-
osztás szerint. A gyakorlat alól
a könyvtárban dolgozó résztve-
vök részleges, vagy teljes fel-
mentést kaphatnak.

Az oktatás 2003. január 17-
én indul és 2003 őszén záró-
vizsgával fejezödik be, mely-
nek sikeres letétele után a
résztvevök az Országos Köz-
oktatási és Értékelési Vizsga-
központ által kiállított, a ..D'
közalkalmazotti fizetési osz-
tályba való besorolásra jogo-
sító bizonyítványt kapják kéz-
hez,

A tanfolyamra való jelentke-
zés feltétele érettségi, ha-
tárideje 2002. november 4.
A részvételi díj 55 ezer fo-
rint, mely két részletben fi-

zethetó.
A vizsgadíj összege várha-

tóan 5 ezer forint.

A képzés összege az 112000.
(l 4) NKÖM rendelet alapján
kapott támogatásból is íedez-
hetó, A jelentkezéshez a sze-
mélyes adatok közlése (név,
lakcím és telefonszám, a mun-
kahely címe és telefonszáma)
mellett az érettségi bizonyít-
vány másolata is szükséges,

Jelentkezési cím:
Berzsenyi Dániel Könyvtár
970,1 Szombathely pf 113
A tanfo|vam he|vszine:
Berzsenyi Dániel Könyvtár
9700 Szombathely, dr Antall
József tér 1
A tanfolvammal kapcsolatbai_]
információ kérhető
Németh Tiborné könyvtáros
E-mail: szet@mail.bdmk.hu
TeIefon/telefax_ 94/5 1 3-539

MENTÓÁLLOMÁS AVATÓ

Lassan két hónapja,
hogy kisvárosunk min-
dennapjaiban jelentós
változás következett be"
Augusztus 1-jén megin-
duItamunkaamentőál-
lomáson, ezzel telepúlé-
sünk egy újabb intéz-
ménnyel bővült, mely mu-
tatja Répcelak töretIen,
politikai csatározásokon
is felülemelkedő fellőde-
Set,

95

A mentőállomás unnepe-

lyes átadására augusztus
23-án került sor, ahol ál-
dozatos munkája elisme-
réséül a répcelaki önkor-
mányzat megkapta a
Brutscher József emlék-
érmet, melyet dr, Németh
Kálmán polgármester úr
vehetett át.

A mentőállomás jelentö-
sége feIbecsülhetetlen,
hiszen ezá|ta| a város és
környező telepúlések la-
kóinak életesélyei nteg-
nóttek, hisz így 15 per-

cen belül bárkihez eljul
hat a segítség.
A mentési, il|etve beteg-
szállítási munkát két gép-
járművel, egy 24 órás
szolgálatot teljesító ment-
kocsival és egy 8 órás
esetkocsival látják el.

Végul a helyi munkahely-
teremtéssel kapcsolatos
problémákat enyh íti,
hogy 16, fóként helyi la-
kosnak biztosít megelhe-
tést
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- Megyünk akkor?
-Megyünk hát!

A nap SUgarai hanyatlóban Vol-

tak. Néhány felhó Úszott az
égen, madarak íöppentek,
messzirÖl kutyák Ugattak. Né-

ha hallatszott egy-egy autÓ,

amint elpöfög. Egyébként a
megszokott nyuga|om uralko-
dott.
A két fiú ismerte a környéket,

aZ utcákat, a mezót, erdót. A

saját utcájukat, ahol sok ha-

sonló korú gyerek lakott, ma-
gukénak is érezték egy kicsit.
lgaz, hoeiy nem Volt rajta asz-
falt, ezért aztán csak ,,poros"
útnak hívták, de pont ez Volt a
jó, hiszen remek fékcsíkokat
lehetett bele húzni a biciklik-
kel. Húzták is óket rendesen.
Versenyeztek, ki tud hosszab-
bat, vary éppen górbét húzni.
A bicikligumik meg VáStak. El-

sósorban a hátsók persze.

Nem baj, majd apu kicseréli.
Rajzolni is lehetett a porba

mindenféle ábrát. Ha botot
akartak ehhez szerezni, csak
az Utca eryik Végére kellett
menni, a bodzabokrokhoz,
ahol megfeleló ágakat lehetett
törni. Aztán ott volt az utca
másik vége, ahol meg játszani

lehetett, ott uryanis nem vol-

tak bokrok, csak ery fűvel be-

nótt üres telek. Focizáshoz
príma! Uryan jöttek néha mé-

hek a szomszédból, meg Volt a
pálya mellett ery kanális iS,

ahova a labda bele szokott es-

ni, de akkor meg jöhetett ery
másik szórakozás, a labda ki-

halászása. Volt ery vadalmafa
is a közelben, sehol sem lehe-

tett finomabb almát enni, mint

ott| A felnóttek sem szóltak,
hory zavarja óket a ryerekse-
reg. Pedig Szoktak bizony szól-
ni, ha a házuk elótt fociztak a

fiúk, hory letöíik a Virágokat,

megrúglák a kerítést, kirúglák
az ablakot, A fiúk mindezt nem

értették, mondogatták iS ery-

másnak. ,"Hát horyan rúgnánk
ki az ablakot, amikor mindig le

van húzva a redón14", meg

mondtak egyebet is, például: ,.

Nézd a vén banyát, már me-

gint kijött megnézni a Virágait|

Hogy mit fél?I"' Pedig a fiúk vi,

gyáZIak. Rendes gyerekek Vol

tak. csak néha-néha kaptak
hajba, hogy aZtán rögtön kibé

kü1.1enek"

Aztán akkor ott Volt még a fo-

lyó is, mellette Végig töltés hú,

zódott, amit csak dombnak
hívtak. Nyáron Iehetett fürödni,

halászni, kavicsokkal kacsáz-
ni. Télen csúszkálni, a dombon
szánkózni. Aztán ott voltak a

tavaszok, amikor megáradt a

folyó, alig látszott ki a töltés
teteje. És aztán hozott magá-

val mindenféle dolgot| Fadara-

bokat, fIakonokat, kilyukadt
gumilabdát, Villanykörtét, meg
sok-sok habot. Sárga, buryogó
habot, ami fennakadt a bokro-

kon, A töltés másik oldalán
meg lehetett számháborúzni,
Vary éppen pisztolyozni a .iá-

tékpisztolyokkal.
A fiúk most is kaptak pisztolyo-

kat, mint ahoryan ilyentájt, au-
gusztus vége felé, búcsúkor
kapni szoktak. Játszottak is

Velük, de már unták kicsit. Kel-
lene csinálni valamit! valami
naryot!
A két fiú megitette az elókészü-
leteket. Az egyik, a soványabb
feltette a búesúban kapott in-

diántollait. Nem igazi tollak
voltak, hanem műanyagok, és
ery fejre tehetó pántba voltak

beletűzve. Zöld, piros, meg
sárga színük volt. Az eryik már
hiányzott is, kiesett, amikor az
eryik fiú a tegnapi fogócská-
ban túl erósen meghúZta. Az-

tán felcsatolta az oIdalára a
pisztolytáskáját. Külön öve volt

hozzá, és rengeteg pisztolya.

Volt fekete, barna, kék, sárga,

ezüstös, olyan, amelyik kavi-

csot is ki tud lóni, aztán puská-
ja is Volt, csak már letörött a

tusa és csak a két csó maradt.

MoSt fogta a sárga pisztolyát,

az Vo|t a kedvence, pedig még

a csöve Sem Volt lyukas. Mégis

ezt szerette a leáobban. En-

nek Volt a legobb fogása ta-

lán. FelVette a legkopottabb
farmerét, annyit Viselte, hogy

ki Volt már hátul is meg elól is

kopva, meg szorított is, de hát

ha egyszeí ezt Szerette. A pólÓ-

jára meg az voIt írva: Argentína

- De 1ó pólód varr!

Ezt a másik fiúnak mondta.
Annak ugyanas még ennél is
Jobb Vo|t a pó|Ója. AZ Volt ra],

ta, hogy: STAR WAR§, meg egy
űrhajó, csillagok" Kék Volt. Tet-

szett a fiúnak.
-Cseréljünk!
-Dehogy cserélünk!
- Akkoí lega|ább add kö|csön a

sapkádat!
A másik fiúnak volt egy fehér
sapkája, rajta a felirat: Esso.
De tök jó volt, annyira, hogy a

fiú egyre csak azt nézegette.
- Nem adom, nem akarok tet-
vet!
- Milyen tetvet, nincs is tetvemI
- Pedig itt Van ery.
- Hol?
- Hát itt valahol,
A másik fiú szerencsére nem
értette, hory ó lenne az a bizo-
nyos tetű, így hát ennyiben
maradtak.
Az utcán nem Volt nary moz-
gás, Az elóbb ment el egy Tra-

bant, a Karcsi bácsié. Minden
autót ismertek a íiúk az utcá-
ban. Volt három Trabant, kettó
skoda meg zsiga és csak
eryetlen Wartburg, meg még
egy Záporesó, varyis Zaporo-
zsec. Mindnek ismerték a
hangját. Ha meghallottak egy-

ery másik kocsit, amint beté-
vedt az utcába, már szaladtak
is megnézni. Uryanúry futot-

tak a töltésre is" ha jöttek a
tankok. Mert a töltésen tan-

kok is szoktak jönni, jó sok és
jó hangosan, hogi még a tévé
mellett is lehetett óket hallani.

Úgy tuotáx, hory ilyenkor rya-
korlatoznak. Néha jelzőrakétá-

kat is kilóttek, amiket aztán a

fiúk nary kedvvel meg Szoktak
keresni. Egyszer találtak egy

kesztyűt, amin ery aranyló
gomb Volt, rajta egy csillag.
Micsoda kincs volt az!

A fiúk etindultak a töltéS felé. A

bodzabokrokkal szemben, az

utolsÓ háZ mellett Volt egy kita-
posott ósvény, azon könnye-
dén íel lehetett mennr a töltés,
re. Amint felértek. szemük elé
tárult a szomszéd faIu. Lent
pedig a fo|yót látták, amint las,

san folydogált.

Varga Nárcisz

Méreg

Szomorú vasárnap volt.
A fákba férgek bújtak,
Belém rosszkedv,
A rosszkedvbe én,
Aztán ő állt elém megint/
Majd újra én,
Aztán nevettünk is -

EEy savanyút,

Meditáció

szitakötő
őt totő
Szitakő
Tő-kötő

Szita
Köt
ő

L_
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Figyeld !

,Mit?
A magaSban feItűnt egy gólya,

ÁÖrÖzÖtt egy keVeset, aZtán

eereszkedett a víz mellé"
- Békát keres.
- Meg egeret.
, Nem is eszik egeretl
- De eszik! A bátyám rnondta!
- Nem1óI tudja! Békát meg ha-

at eszik!
- Nem is! Egeret, meg szöcs-

két, meg ... meg SáSkát!
- Sáska meg szöcske, az urya-

nazl.
- Nem ugyanaz!
- DeI

- Neml
A gólya talán meghallotta a két

fiú vitatkozását és felröppent.
- Látod, most elmery! Ez is mi-

attad Van!
- Az eszed tokja!
- A tiedI

A két fiú eszmecseréje folyta-

tódott Volna még, ha nem jön

velük szembe az utcabeli Mari

néni.
- Csókolom Mari nénil
- Szerbusztok| Nem láttátok a

Iibáimat?
- Nem láttuk, de biztosan arra

Vannak, mindig arra SZoKak
lenni.
- Köszönöm, drágáim, akkor
meryek tovább. Hát ti merre

mentek?
- Kalandra!
- Kalandra? Miféle kalandra?
- Majd megtudja Mari néni!

Majd elmondjuk!
- Jól van, kedveskéim! Csak

menjetekl
- Csókolom!
Mari néni folytatta a libakere-
séSt, a fiúk meg mentek to-

vább a kalandra. Lassan a

felsővezeték alá értek, ahol a

villany ment. fu oszlop fából
volt, alsó részén beton tartot-

- Én már es§zer felmásztam a

betonra!
- Én is!

A töltés kicsit emelkedni kez-

dett. A fiúk erre futni kezdtek,
pár méter Után már a tetején

is volt-ak. Az út szélén volt né-

hány lyuk, A íiúk lába bele is

fért.
- EZek meg mik?
-Tegnap ásták ki a Pistiék.
-Miért?

Csak úry, nem tudom. Hogy

más beleessen, blztos azért.

Temessük bel

- Most ne, menjünk tovább!
A,z úl az emelkedó után hama,
rosan lejteni kezdett. A íiÚk

meglnt futottak egyet, és má,

riS ott Voltak a bukónáI. A bukó

betonból Volt, jó nary félkör-

ben és a víz hangosan zúdult,

bukott át rajta. Lent habzott,

f röcskölt, csillogott.
- Belemeryünk?
- Nem, majd holnap. Már úryis
hideg.
- Még nem hideg!
- Most nem érünk rá! Gyere!

Továbbmentek. A töltés nem-

sokára véget ért. A fiúk ery
kerítés elótt állták.
- Meáöttünk.
- Meg.
A kerítés nem Volt teljes, hi-

ányzott ery darabja. lgaz, hory
helyette voltak bodzabokrok,
meg .ió nary fű is, de a fiúk
kónnyedén bementek és a falu

temetójében találták magUkat.
- Hova menjünk?
- oda.
A nap közben lebukott a fák
mögött. Nem volt már meleg, a

fiúk azonban nem fáztak.
- Mit fogunk csinálni?
- Várunk és firyelünk!
A fiúk ery sír szélére ültek a

betonkaréjra. Körülnéztek.
Elóttük és mögöttük is emel-
kedtek a különféle halmok.
Kereszteket meg Virágokat,

meg vázákat láttak, ery csomó
sírt, meg síremléket, némelyi-

ken anryalkák meg galambok

voltak. Ezeket sokszor meg

szoKák simogatni, mert jó si-

mák Voltak. De a fiúk most

nem simogatták meg Óket.

Más tervük volt.
, Van cukrod?
- Van.
A fiúk bekaptak két szem sa-

vanyú cukrot. Ahelyett, hory

szopogatták volna, elkezdték
rágni, csak úry ropogott.
- Ne cuppo$l
- Ne izélj márl lnkább menjünk
hazaI
- Dehory meryünk! Ha már el-

jöüünk, maradunk.
A távolban látszott a templom-

torony, a ryár íeIgyúló tényer, a

vasút. Valahol egy autó is du

dált. A hold iS feIkelt"_ Nagy,

sárga kör Volt. Teliho|d.

A íiúk most megláttak es/ nó

nit néhány méterre. Kics]t

megkönnyebbültek, hos/ nin

csenex egyedül" A nén, épper
íeléjük tartott, OdaSZólt a fiúk,

nak:
- Hát ti? Nem rí]entek haza?
-Ma;d ... mlndJárt meg5Llnkl És

a néni?
- Én éppen indu|ok. Ti is csak
siessetek, este van már!
_ Jó, jó!

A néni megfogta az öntözókan-
náját és elment. A fiúk egyedú|

maradtak.
- Látod, ó is hazament, Men-
jünk mi is!
- Ne már, miért mennénk? Ha

eryszer eljÖttÜnk, akkor mara-

dunk.
A fiúk körülnéztek.
- Miért pont itt ü|ünk?
-Nem mindeg52 Jó itt, nem?
- Hány óra?
- Nem tudom. Kilenc lehet.
- Menni kéne. Anyu megszid.
- Majd azt mondod, hory íociz-
tunk.
- És ha ott keres, a pályán?
- Akkor meg majd mondasz
Valamit!
A fiúk íiryeltek. A szél néha

meglibbentette a közeli nyár-

fák leveleit. Az ég alja VöröS-

lött. Elment ery Vonat is.
- És szerinted elójön?
- Biztosanl olvastam róIa, hory
holdtöltekor jelenik meg.
- De meddig várjunk?
- Nem kell sokat. Csak nyugi.

-Élretignem várhatok.
- Nem kell addig. Kilencig Vagy

... neryed tízig kell talán.
- Hiszen már kilenc óra, az
előbb mondtad!
- Nem tudom, lehet, hory még
nincs annyi. otthon has^am
az órámat.
- És honnan jön eló?
- A ... földból.
- A földból? Ne márl
, Vagy Valahonnan. Nem kel|

félni! Kalandon varyunk, vary
nem?
- De, csak...
- Meg van pisztolyunk is.
, Van, de ... Hory néz ki?
- Majd meglátod. PSzt, hallok
valamit!
- Jaj, mit?
A fiúk feszülten fis/eltek, de

csak ery béka brekegett va|a

hol.
,Ery béka.
-Jó,

Ezután ery darabig hallgattak
Kö/ben eByíe sötétcoo tett

- Menni kéne.
- Majd meryünk.
-De mostl
-VárJ es/ kicsit|

A fiúk maradtak, és várták a

kíSértetet, amiért ,]öttek. Hi,

szen kellett Valami izgaImaS
dolog a suli elótt! Hogy el-

rrondhassák a t,öbbteknek:

,,Láttunk ám kíSértetet!"
Hogy fognak mald nézni! Ók
lesznek majd a hósök! Min-

denki óket fogja kérdezni!
- Tényleg es/edül vagyunk?
- Azt hiszem, igen. Félsz?
- Én?! Ho6,an íélnék?
- Akkor miért akarsz haza-

menni?
- Csak ... mert este Van.
- Úglsincs semmi a tévében!
- Nincs is, de ... Te talán nem

félsz?
- Én? Én ... nem, dehogy.
A két ryerek újra csendben
kuporgott a síron. Halkan
vették a levegót, szinte moz-
dulatlanok voltak. Hirtelen

észrevettek valamit.
- TeI Figyeld csak!
_ Mit?
- ott!
- Hol?
- ott, nem látod?!
-.Jaj, de!

Az eryik síron a föld emel-
kedni kezdett. A fiúk ú$/ ug-

rottak fel, mint két rugó.
- Te, én félek!

- Én félek! Menjünk!
A sír emelkedett: Eg/re csak
emelkedett.
-Te, én látom már a karj...
- Gyere, futás! Gyere márl
- Jaj,jai,jaj|
A fiúk ú$/ elfutottak a teme-

tóból, hory két hónapig a

környékére se mentek. Utá-
na is csak az anyukájukkal.
Pedig a kísértet - csak ery
vakond volt.

R e n dőr s é gi i nt rzke d é st

igénylő és b űncselekmé ny e h,

kel kapcsolatos észreoételeit
az alábbi számokon tebeti

Renrlőórs Rápfrlok

9 5 /370- 170
95-370-128

D tj nte n / c se l hiulla l ó bi n iigl,t .t 1 tttt

o urP 21 őrrljábdl

95 /326-5 5 5

C u/kai ] álot őr:Porlt; tl lo k.

06-60-376-23 2

I]on,ár/l C.lúa kdtltti ur.gbillt
06-30-986-9245
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Béres Sándor és Szanyi Ar-
pád inasok, középen a kis

Dupla Kovács

Kovács Kálmán, az

apa

Boross Béla, Vass Béla
inasok a kovácsmester két

oldalán

KözTI]NK trL:

kovácsmester es/edüli fia-

ként 1935 ben született ab-

ban a Bartók Béla utcai ház-

ban, ahol nemrég felkeres-

tem Lajos bácsit.

Még nem töltötte be a 14,

évét, mikor apja mellett

inaSkodott, hisz édesanyja

194O-ben megbénult, segíte-

nie kellett.

A Szénsavryárban 1957-től

35 éven át dolgozott 3 mú-

szakban, 30 éven át lakatos-

ként, nyugdfiazásáig" Szak-

mája - bizonyítványai a ko-

vácsműhely íalán lógnak -
gépészkovács és lakatos.

1959-ben házasodott, fele-

sége három fiút szült, ma 3

unokája van.

- Kovácsműhely egykoroR

kettő is Volt a faluban, eryik

a régi kultúrháznál, amit az

árvíz után lebontottak, a má-

sik itt a háznál, kezdett Rép-

celak általam eddig nem is-

mert történetébe Lajos bá-

csi.

Az 1925óta álló műhely még

mindig üzemképes. Kovács

Kálmán, az édesapám 1941-
ben, a falu villamosításakor
tovább fejlesztette, gépesi

tette. A gépesítés árán akár

3 garnitúra cséplógépet is

vehetett votna, de nem tette,

mert mindig volt munkája,

olyan keze volt, hogy na!

Szakmáját felsófokon művel-

te.

a ház egykoron

- Ló és tehénpatkolás is volt,

mesélte Lajos bácsi. Ha ökör

került patkolásra, a hátsó

lábát csigával kellett felhúz-

ni. Ha pedig olyan lovat hoz-

I{ovÁcs La,.;os

ta, amelyik veszélyes volt,

rúgott, harapoti, Vágott, ak-

kor két lehetóség közül vá-

laszthattunk: plpa az orrára,

fülére íogók, dereka háta ci-

gánycsatba fogva, íarkába

karika, lába kótélen felhúz-

va, s csak ekkor |ehetett

megpatkolni, vary kalodába

kellett tenni az állatot, ahol a

ló teste ery hengeren feküdt,

négy lába pedig oldalra ki-

húzva, kötelekkel kikötve,

Sokféle gépi munka került ki

e műhelyból: vetögép, kala-

pácsos daráló, morzsoló, ló-

íogatos kapálóeke, vasboro-

na, a háztartásokba asztali

tűzhely, cSikótűzhely, rakott

spórheltek (katlanok), üst-

ház, vaskerítés, vaskapuk.

A kész gépek, eszközök a he-

lyi és környékbeli kisgazdák,

parasztok me|lett a SZom-

bathelyi Fó téri Béres féle, a

celtdömölki vitéz Böröndy

László féle és a sárvári pla-

yer féle vaskereskedésekbe
kerültek.

- Papának kebelbarátja Volt

Vass Tibi bácsi apja, Vass

Károly, aki naryon jó szak-

ember volt, a műhely előtte

éjjel-nappal nyitva állt"

- Amikor Rákosiék a kisipart

kezdték tönkretenni, mesélt

tovább, s apám ipari kulákká

minősítették, a műhelyben

már 2 segédde!, 3 inassal

ment a munka.

Kálmán báesi, a Dupla

Kovács, ki az évek során 23

inast tanított ki a szakmára

1959-ben adta le iparenge-

délyét. A TSz 1964-ben ala_

kította ki központi műhelyét,

ettől fogva ott, aZ Ajkay ma-

jorban dolgozott, aZ otthoni

műhelyben azonban mindent

úry haryott, ahory addig

volt.

A műhely,t érdeklödve néz-

tem: áll a kovácstűz, a kohó,

üzemkész állapotban a íúró-

gép, megvannak a régi sa-

tuk, az eSZteígapad, a íégi

szerszámok rendben elrak,
va, működóképes állapotban
van a saját gyártmányú kala-

pácsos daráló, s a szalagfű-

rész. Még a régi számlaköny,
vek is megvannak, szám sze,

rint nyilvántartva, hogy a kis-

gazdáknak milyen eszközök

lettek elkészítve, eladva.

- A kovácsmunka kihalóban

van folytatta Lajos bácsi. Há-

rom ryerekem közül egyik se

tudja már mi a lópatkolás.

Lehet, hory csak nekem

tűnt szomorúnak ez a mon-

dat, hisz olyan örömmel és

büszkén mutogatta Lajos bá-

csi a műhely kincseit.

Most, nyugdi1as éveiben

a kertben, az állatok körül

dolgozgat.

- Kocsmába nem járok, most

már templomba se. Pedig

dédapáim és naryapám a

templomépülés kezdetétől a

Végéig ott dolgoztak, én is
35 éven át szolgáltam a ryü-
lekezetet, de az emberek
kapzsisága, törtetése, ha-

missága meggyózött arról,

hory jó tett helyébe jót ne

várjak, így nem járok temp-

lomba, de a Diesóség Urát

továbbra is követem. Nary-

apám elég kort élt meg, ne-

kem is jó az egészségem.

A beszélgetéSt megköSZön-

tem, és elgondolkodtam,

nem kellene-e ezt a kincset

valami módon közzé tenni,

kisvárosunk vezetésének
elgondolkodnia azon, ha már

ez a kovácsműhely felszere-

lésében - a leszármazóknak
köszönhetóen - ilyen jó álla-

potban megmaradt, a még

fellelhetó cipész, bognár és

eryéb korábban művelt ipar-

ágak eszközeivel kiegészítve

ery iparosháa kialakítását
tervbe venni.

n-eva
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A régi könyveket olvasva na-
gyon sok érdekességet meg-
tudhatunk. Így bukkantam rá
ery 1932-ben kiadott Vas
megyei címtárban a korabeli
Répcelak leírására.

A település ekkor még kis-
község. Hozzá tartozik a
Skultéty-malom, a Szabó-
téglas/ár és a Varga_tanya.

A múltra visszatekintve csak
két földesúrról tesz említést,
(a Kisfaludy és a Barthode-
iszky családok), de megkja,
hory a Szentryörryi Radó
családnak két kastélya van.
(Az eryik a mai Álami Gazda-
úg központja, a másik a
Radó ház környékén állt, és
az 1940-es évek végén le-
bontásra került.) A kastély
Mátyas korabeli jelenlegi
(1932) alakját 1867-ben
kapta. Gróf Stahremberg a
császáriak vezére itt íogadta
1707-ben a kőszegi küldött-
cÁdAl

Az elsó világháborúba 156
katona Vonult be, ebból 24
hősi halott lett, akiknek em-
|éKáblát állítottak. Hadiöz-
vegl lett 9 személy, a hadiár-
vák száma 27. A földreform
folytán az igénylők 46 kh föl-
det és 76 házhelyet kaptak.

A lakosság: 1930-ban 1457
lélek, maryar 1436, eryéb

21. Római katolikus 434. re-

formátus 5, ágostai hitvallá-
sú evangélikus 1OO2, házai-
nak száma 302.

Terület: 24].3 kh (külterület-
tel), ebből szántó: 1652 kh,
rét: 289 kh, legeló: 22o kh,
erdő 30 kh, kert: 23 kh, ter
méketlen terület: 198 kh.
Talaja vizes könnyű agyag.
FÓként gabonanem űeket ter-
melnek.

Általános adatokként közli
még, hogy vasútállomása,
postája, távirdája, telefonja
helyben van. Fószolgabírói
hivatal, járásbíróság, telek-
könyvi hivatal, adóhivatal,
pénzüryi biztosság tekinteté-
ben Sárvárhoz tartozik. Tör-
vényszéki, pénzüryi igazgató-
ság Szombathelyen, pénz-
ü6li szakasz celIdömölkön
Van.

Hatóságai, intézményei:

Községi elöljáróság. Körjery-
zó Keller Pál, aki 1892-ben
született Dabronyban, jery-
zői oklevelét Szombathelyen
szerzi, t927 óta a Répcelaki
Körjeg,zóséget vezeti.

Adóüs/i jeryzó: Tömböly Kál_

mán jelenleg helyettes kör-
jeryzó Uraiújfaluban.

Községi bíró: ifj. Szalai Sá-
muel

Helyettes bíró: Szarka Sámu-
el

Közryám: Tarján Sándor

Forgalmi Adóhivatal vezető:
Melegh Károly. 1891-ben
született Budapesten. A Rép-
celaki Forgalmi Adóhivatal-
nak 1925 óta vezetője.

Maryar Királyi Posta: posta-
mester Urnauer Gyula 1888-
ban született Komjáton. Po-
zsonyban tesz postai szak-
vizsgát, majd szülőfalujában
lesz postamester. Álását a
cseh megszállás miatt kény-
telen elharyni. A répcelaki
postát 1926 óta vezeti.

Maglar királyi csendőrőrs;

parancsnok Varga Sándor
tiszthelyettes

Magyar Álamvasutak állo-
más: állomásfőnök Kerpen
Ferenc.

Biczó Ferenc

helytörténész

lrodalom: Vas Vármegye és
Szombathely meglei város
általános ismertetője és cím-
tára 1931-32 évre. l]l. kötet.

(Bp. 1932?)

Értesítem a város lakos-
ságát, hogy

2OO2. október 20-tól
megkezdem

GYÜMÖLCSFA,
aŐJsn, és

SZOLOOLTVANY
ÉnrÉxrsírÉset.

Dömötör sándorné
Répcelak, Vörösmarty u.

13.

ANyaKöNyvi HínBr

SZULETES

Akiknek örülünk:

Bősze Márk (Szikra And-
rea és Bósze Attila fia)

,"arga Dominik (Borza Ani-
ta és varga szilárd fia)

Szabados Ádám 1tr,totnár
Melinda és szabados lst-

ván fia)

Horváth Mónika Katalin
és szakács József

l ,,[il1,
csáíordi lmre

Gazda Józsefné
Halász lstván
kádi lmréné
Kéri Lajos

Mészáros lmre
Nary József Attila

Németh Lajos
Németh Tiborné

Novák Gyöngyi Erzsébet
és Turai László
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RÉpCtr,LAKi SE, SpoRTHínnt

A nyári bajnoki sziinet után
isrnét gőzerőveI beindult a

sportélet egyesületünkben.
Persze a nyáron sem pihen-
hettek a sportvezetők,
edzők, hiszen átigazolirsok,
játékengedélyek, szervezé-
sek adtak munkát bőven.

Labdarúgó szakosaál_vunk-
nál a vezetésben nem tör-
tént váltoás, az edzői kar-
ná| a változÁs annyi, hogy
Csorba János az utánpótlás
nevelésben vállalt munkát,
és ha a Bozsik program
életképes lesz, Biczó Gyula
is bekapcsolódik a fiatalok
nevelésébe. Az NB III-as
csapat játékoskerete alapo-
san megváltozott, az állo-
mány fele kicserélődött, így
azidei célkitüzés nem lphet
több, mint a bajnoki me-
zőny elsö felében végezni.
kézilabda szakosaábrunk
is elkezdte a munkát.
Férfr csapafunk változatla-
nul a Gyór megyei bajnok-
ságban szerepel, a jelek

szerint a tavalyinál erósebb
mezőnyben.
Női csapatunk ezúttal az
újonnan szervezeít Vas me-
gyei bajnokság résztvevője
lesz.
Teke csapatunknál a válto-
zás annyi, hogy tartalék-
együttesünket nem szere-
peltetjük bajnokságban, így
az NB II-es szereplés mel-
lett nagyobb hangsúlyt kap
a fiatalok nevelése.

-
Több mint negyedszÁzad-
dal a szénsavtermeló vál-
lalat által épített korszerű
sporttelep ünnepélyes ava-
ása uán ismét gyarapo-
dott az immár városi
Sporttelep. Mivel belátható
idón belül nem volt várható
a teniszkedvelök többször
hangoaatott óhaja tenisz-
pálya létesítésére, jókor jott
Szarka Attila, a budapesti
székhely Pannon Park Kft
tulajdonosának felaj ánlása,

,l

I

NB II-es teke csapat

szeptember 2l .

Répcelak - Györhö
l4"00 óra

október 26.
Répcelak - Sárvár
l4.00 óra

november 09.
Répcelak - Ajka
l4 óra

november l6.
Répcelak - Bázakerettye
l4"00 óra

hogy a használaton kívüli
salakos kézilabdapályát te-
niszcentrummá átépíti a vá-
ros részére bérleti jog elle-
nében.
Önkormányzatunk némi bi-
zony"talanság után eI fogadta
a felajánlást, és a napokban
elkészült, és felavatásra ke-
rült a szép, három pályás
teniszcentrum, amit a rép-
celaki teniszkedvelők ked-
vező bérleti feltételekkeI
már birtokba is vettek.

Beindul a teke tömegsport
öszi szezonja is. Szezon-
nyitó villámtornát terve_
áink 4 frs csapatok részére
október l9-20-án, majd no-
vember elején indul a ha-
gyományos városi bajnok-
Ság"

szarka sándor
SE ügyvezető elnök

TENISZCENTRUM
ruyíur nÉpceunrorut

Szeptember 8-tól 3 pó-

lyós teniszcentrum nyílt o
Vórosi Sporttelepen|!!

" kedvezményes pólyo-

bérleti díjok
c teniszütőbérlésilehe-

tőség
o esoportos tenisztonfo-

lyomok szervezése
(feln6tt és gyermek)

o vcrsenyek szervezése

He zAI MERK őzBsBr
IDOPONTJAI

NB III-as labdarúgó csapat

szeptember 29.
Répcelak - SVSE
l6.00 óra

október l3.
Répeelak - Kapuvár
l5.00 óra

október 27.
Répcelak - Herend
l3.30 óra

november l7.
Répcelai< - Tapolca
l3.00 óra

PÁvy^Foouat-Ásl

l: 06-30-?76-0087
a6-95-374-454


