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A KÖVE,TKEZO EVTIZED LEGNAGYOBB
F'EJLF,SZTBSB LE,HET:
SZÁZHEKTÁROS TÓ A nÉPCE FOLYÓ ÁnIEREBEN

Képviselő{estületünk keresi azokat a meg-
oldásokat, amelyek további lehetőséget ad-
nak a település fejlődésének.
A városban 1700 munkahely van, (1400 a
répcelaki munkavállaló) mintegy 700-an jár-
nak be a környező és távoli településekről
ide dolgozni, de több mint 300-an eljárnak
máshova. Az is igaz, hogy legtöbb hasonló
nagyságú település ezeket a számokat
megirigyelhetné, mégis arra törekszünk,
hogy minél több répcelaki itt találjon mun-
kát. Az egyik kitörési pont az idegenforga-
lom. Azt, sajnos - sok munka árán - be
kellett látnunk, hogy a termálvíz hasznosítá-
sára nincsen komoly érdeklődés. Mint tud-
juk, Magyarország területének 80 %o-a alat|
ieltételelett gyógyhatású viz van. Úgy gon-
dolom, nekünk olyan új fejlesztéseket kell
keresni, ami a környéken nincs, és vonzza
a kül-és belföldi turistákat.

Miról is van szó?
A tervezett projekt egy 100 hektáros tó, ami
a Répce árterületében lenne. A Répce és a
Metszés találkozásától indul és egészen
Répceszemeréig húzódik, mintegy 2,5 km-
es szélességben. Műszaki megvalósítási
elképzelés szerint a 'Bukó' területén egy
tömlős gáttal 1,5-2,0 m közötti duzzasztást
lehetne előállítani. A jelenlegi árvízvédelmi
töltéseket tározó töltésként kell átalakítani.
Természetesen a vízmennyiség a területen
belül változó lesz, így többféle hasznosítási
elképzelés is szóba jöhet.

Már közel egy éve folynak az előkészítő
megbeszélések, Polgár Antal úrral, az
Észak-Dunántúli Vízügyi lgazgatóság szak-
emberével már 2001-ben is dolgoztunk a
projekt előkészítésén. Márciustól kezdve a
képviselők is megismerték az elképzelést, a
májusi testületi ülésen már nyilvánosan is
tárgyaltuk a témát. A "titkolózásnak" az volt
az oka, hogy a szóba jöhető szakhatóságok
előzetes (szóbeli) véleményét meg akartuk
ismerni, és ha alapvetó kifogás merült volna
fel, úgy nyilván az elképzelésünk felülvizs-
gálatát kellett volna kezdeményezniük.

Mit kínál a megvalósulandó beruházás?
A 100 hektáros tó a kikapcsolódás, sporto-

lás számtalan lehetőségét adja, mint:
r horgászás
. nyáron szabadtéri strand
. vízi sportok (vitorlázás, csónakázás,

jetskistb.)
. téli sportok (korcsolyázás stb.)

A környéken üdülőterület kerül kialakításra.
Az idegenforgalom fellendítésével a keres-
kedelem és egyéb szolgáltatások is további
fejlődésnek indulnának.

Mire valósulhat meg, és miből?
ltt a jövóről van szó, így az elkövetkező év-
tized legnagyobb beruházása lenne. Képvi-
selő{estületünk megbízást adott a AQUA-
PROF|T RT-nek ezzel kapcsolatos tanul-
mányterv elkészítésére, Ezek után kerülne
sor a kiviteli tervek kimunkálására. A szük-
séges pénzt négy forrásból látjuk |ehetsé-
gesnek előteremteni.
o pályázat útján
. Állami szerepvállalás (a tó árvízvé-

delmi szerepet is betölthet)
o kockázati tóke
. Önkormányzati forrás

A jövó
A felvázolt terv úgy gondolom olyan, hogy
Répcelak arculatát az elkövetkező évlize-
dekben pozitív irányban megváltoztathatja.
Ellenben rengeteg probléma vár tisztázásra
(hidrológiai állapot, tulajdonviszonyok, beru-
házás költségének előteremtése, stb.)
Az is elófordulhat, hogy az elképzelés vala-
milyen ok miatt mégsem valósítható meg,
Az elkövetkezó városvezetésnek szép, és
egyben roppant nehéz feladata lesz a terve-
zett beruházás előkészítése - és amennyi-
ben minden körülmény jól alakul - megva-
lósítása,

A témáról terjedelmi okok miatt többet nem
írhattam. Amennyiben kérdés, vagy véle-
mény merül fel, szívesen és nagy örömmel
állok a répcelakiak rendelkezésére.

Dr. Németh Kálmán
polgármester



VIII. óvfoly am 2. szárn

Pingpongozási
1ehetőség

nyári szünetben
a

Művelődési Ház
nagYermében.

várunk benneteket!

A répcelaki iskolában tör-
tént ablakcserék miaft a
több mint í00 db ki_

bontott ablakszárnyat
darabonkénti 100,-Ft-

os egységáron

július 8 és 1,t.-e között
munkaidőben

(7.00-14.00 óráig)
meg lehet vásárolni.

Bóvebb információ: a
370-1 48-as telefonszá-

mon.

OxKoRMÁxyZATI Hínn,rc

LEHET HÍVNI A VENDEGEKET

Sokan kérdezik, hogy a városi cím elnyerése
után lesz e "búcsú". Természetesen ez a ha-
gyomány is marad. A búcsú augusztus 18-án
kerül megrendezésre.

tvtEc vÁsÁnoLHATÓ

A Polgármesteri Hivatalban répcelaki pólók
(875 Ft) és "Répcelak Története U.'' kötet
(499 F0 kapható.

AZ ÉY LEGNAGYOBB BERUHÁZÁSA

A város egyik legforgalmasabb utcája az el-
következő éüizedben minden bizonnyal az
Arany János utca lesz, (rendelőintézet, kato|i-
kus templom) ami most átépítésre kerül. Meg-
történik a tengelybe helyezése, zárt csapadék-
elvezető rendszer épül. A költség várhatóan
50 millió Ft.

rÖnrnNBlMI PILLANAT
VÁROSUNK EGESZSEGÜGYÉBEN

Hamarosan megkezdi működését a mentőál-
lomás. A műszaki átadás megtörtént. Augusz-
tusban már megkezdi a szolgáltatást.
Az állomáson 14 fő dolgozik, akiknek több
mint fele répcelaki. A két mentőkocsi közül
az egyik 24 órás készenléti, a másik 8 órás,
úrynevezett esetkocsi lesz, A hivatalos meg-
nyitót augusztusban tervezzük.

KULTURÁLT PARKOLÓHELYEK

A Posta és a Gazdabolt előtti terület - főleg
esős időben - méltatlan volt szépülő váro-
sunkra. Azezért kapott kitika jogos volt. Ed-
dig! A nevezett területek viacolor és aszfalt
burkolatot kapnak

A beruházások 5,7 millió Ft-ba kerülnek. A
Gazdabolt előtti kivitelezést az ÁPÉSZ
300.000 Ft-tal támogatja.

snrÁuaNnK A REPCE FOLYÓNÁL!

Örömünkre, sok répcelaki és környékbeli ki-
rándul a Répce folyóhoz. A ..Bukónál'' pado-
kat, szeméttartókat, kerékpártárolót, informá-
ciós táblát helyezünk el. A szép táj, a folyó
nyugalma reméljük ezentúl még több kirándu-
Iót vonz.

nöNrörr A LEGFELsónn sínósÁc,
NEM KELL FIZETNÜNK

Több mint 20 millió Ft megfizetése miatt pe-
relte azÁPV Rr. önkormányzatunkat. A téma
a répcelakiak előtt ismerős, többször tájékoz-
tattuk a lakosságot. A Sajtgyár privatizációja
miatt - egy későbbi jogegységi határozat
alapján - a belterületi ftrldért többet fizetett
az A.PV RT. A péna 200l-ben visszafizettük.
Az APV RT. azonban ennek a kamatát is kö-
vetelte. A Legfelsőbb Bíróság két fordulóban
(VI. l7., YL 24,) tárgyalta az űgyet, és végül
önkormányzatunk számára kedvező döntést
hozott. Az "izzasztő" tárgyaláson városunkat
a felkért ügyvédünk mellett Dr. Németh Kál-
mán polgármester és Bokányi Kálmánné jegy-
ző képviselte,

VEGLEGESEN LETELEPEDIK
A LUX_TEX KFT

Tavaly ősaől kezdve megoldódott a csökkent
munkaképességűek foglalkoztatása. A KFT.
bérelt épületben foglalkoaat mintegy 20 főt.
Végleges megoldásként az iparterüieten vásá-
rolt építési telket, ahol hamarosan megkezdik
az építkezést.

F'BLHÍVÁS A GYOMNÖVÉXYEK
ELLE,NI VÉoE KF,ZÉSRE,
Az emberi egészség meg-
óvása és környezetünk vé-
delme érdekében felhívom
az ingatlantulajdonosok és
használók figyelmét a
gyomnövények elleni véde-
kezésre.

különösen kérek minden-
kit az allergén pollent ter-
melő parlagfű irtására.

E gyomnövény komoly
egészségi, mezögazdasági
és gazdasági károkat okoz.

A védekezést a virágzás
megkezdése elótt, már jú-
nius második felében meg
kell kezdeni.

Kérem a lakosságot, hogy
a növényvédelemről szóló
törvényben előírt kötele-

zettségüknek szíveskedje-
nek eleget tenni.

A gyomnövények elleni vé-
dekezés megtörténtét a
közterületfelügyelő folya-
matosan ellenőrizni fogja.

Bokányi Kálmánné
jegyző
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RBpCELAK TE,MÁJU SzAKDoLGo ZAT OK,
DIPLOMADOLGOZATOI(:

*.A
FÉSZ

ELBÍnÁrÁs - Ú1

Répcelok Vóros Önkor-
mónyzoto pólyózoíot hir-

detett o relepülésről korób-
bon készült szokdolgozo-
tok, diplomodolgozotok
felkutotóso, megismerése,
tovóbbi hosznosítóso érde-
kében. Pólyózni 2OO2. íeb-
ruőr 28-i hotóridővel lehe-
tett o íelepüléshez kötődő
koróbbon elkészített szok-
dolgozotokkol, diplomodol-
gozotokkol.
A felhívósro két répceloki
lokos nyúitotto be dolgozo-
tót, Németh Móniko óvodo-
pedogógus, volomint Hor-
vóth Nóndor.

A szokdolgozotokot o kép-
viselő-testülettől kopott fel-
hotolmozós olopión o Köz-
oktotósi, Művelődési, lfiúsó-
gi és Sportbizottsóg meg-
vizsgólto, és 2002. móius
ó-ón tortott ülésén úgy
döniött - lekintettel orro,
hogy o pólyózoton csekély
voli o résztvevők szómo -
csok egy nyertest hirdet, és
o iobbnok ítélt dolgozotot
részesíti pénziutolombon.

A póIyózot nyerlese:
Németh Móniko

óvodopedogógus, oki
rendkívül informotív, színes
képekkel illusztrólt, színvo-
nolos dolgozotot készített o
Répceloki Nopközi Otího-
nos Óvodo története cím-
mel.

Németh Mónikónok elisme-
rő szovok kíséretében o
20.000,- Ft pénziutolmot o
képviselő-testület iúnius 20-
ón tortott ülésén odto ót
szobó József o közoktotó-
si, Művelődési, lfiúsógi és
Sportbizottsó9 elnöke.
Grotulólunk o nyertesnek,
Horvóth Nóndornok pedig
köszöniúk o részvételt.

pÁl-y Azarl rtínÁs!
úl pÁlvÁzlrI

Répcelok Vóros Onkor-
mónyzotónok Képviselő-
testüIete pólyózotot hirdet
o településsel kopcsololos
szokdolgozotok, diplomo-
dolgozolok elkészítésére.

A póIyózot célio, A felső-
oktotósbon tonuló répcelo-
ki fiotolok felepüléshez kö-
tődésének erősítése, o gyo-
korlotbon hosznosíthotó
szokdolgozotok, diplomo-
dolgozotok elkészülése.
Ezen cél érdekében oz ön-
kormónyzot oz olóbbi té-
mákbon hirdeti meg pó-
lyózotót:

l. A gozdosóg feileszrésé-
nek lehetőségei Répcelo-
kon - különösen o kis- és
középvóllolkozósok tekinte-
tében

2. Répcelok és környéké-
nek iurisztikoi szemponfú
felrérképezése, turisztikoi
szolgó ltotósok megtervezé-
se

3. Répcelok vóros kistérsé-
gi szerepének bemutotóso,
feilődési lehetőségek o kis-
iérsé9i együttműködések
területén

4. A soit, mint o település ,,
hírnökének" integrólóso o
vóros morketing tevékeny-
ségébe, o Ponnonte] Rt. és
o vóros kopcsolotónok fei-
lődési lehetőségei

5. A Linde Góz Mogyo-
rorszóg Rt. és o helyi üze-
mek hotóso o környezetre,
o környezetterhelés forró-
soinok íeltóróso. o fő kibo-
csótó forrósok ozonosítóso,
o kölcsönhotósok elemzése

ó. Esy nogyvóllolot köz-
pontióvol szemben ró-
moszthotó követelmények,
figyelembe véve oz infor-

motikoi rendszerek feilődé-
si trendiét, inf rostrukturólis
és személyi feltételeit

7. A répceloki iövedelmek
és o helyi lokossóg, vóllol-
kozók hitelfelvevő képessé-
gének, készségének össze-
függései

8. A bonkkórtyók elterie-
désének, hosznólotónok
iellemzői Répcelokon
megyei összehosonlítósbon

Amennyiben mós - termé-
szetesen Répcelokhoz kop-
csolódó - témót szeretne o
pőlyőző vóloszioni, o Pol-
górmesteri Hivotol segít o
fogodó intézménnyel voló
témoegyeztetésben.
A témót oiónló szerveze_
tek - megfelelő képzettsé-
gű munkotórsoin keresziül -
konzultóciós lehetőséget
biztosítonok o pólyózók ré-
szére.

A pólyózot beodósi
hotórideie:

A témqvólqszlósro vonot_
kozóon:

2002. szeptember 30.

A kész szokdolgozolokro,
diplomodolgozolokro vo_

nolkozóon:
2003. iúnius 30.

A pólyózotokot Répcelok
Vóros Polgórmesteri Hivo-
tolóhoz kell benyúitoni.
Az elkészült szokdolgozoto-
kot, diplomodolgozolokot
Répce|ok Vóros Önkor-
mónyzolónok Képviselő-
testülete óltol felkért bi-
zottsóg birólio el, és dönt o
kiosztondó díiokról 2003.
ougusztus 3l -ig.

A legiobb hórom dolgozot
pénziutolombon részesül.

Dr. Kiss Julionno
oliegyző
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A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma

500.000,-Ft-al
támogatja

a könyvtár bővítése során
sziikségessé váló
könyvtári bútorok

beszerzését.

A Nemzeti Kulturális Alap-
program

l l0.000,-Ft-al
támogatja az átadásra kerü-
lő új könyvtári épületrész
megnyitójának majdani
méltó megünneplését.
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Cél: Az összevont intéz-
ménytől a könfiána mint
önálló szakmai egységre:
kiíróként, tájékoaatóként,
könyvtári kiadványokon va-
ló szerepeltetések során stb.
jobban ráirányítani a figyel-
met,

A logo egy, a könyvtána
jellemző grafika mellett tar-
ta|nazza a következő szö-
veget is:

Művelódési Otthon és Könyvtár
9653 Répcelak, Bartók B. u. 55.
tel.: 95/588-00 l, 95/588-002

A pályázatokat 2002.
09.3l.-ig kérjük leadni a

i városi könvvtárba.

zenei CD
zeneikazelta

. 2 órás ingyenes in-
ternethasználat

a könyvtár munkatársai

AZ OKMÁNYIRODA BS
GYÁMHIVATAL MÚ KÖDÉSBn Ór
Répcelak városi rangra emel-
kedésével bóvült a települé-
sen ellátandó közigazgatási
feladat9l§ köre. A jogalkotás
követve a' változást, módosí-
totta az okmányirodák küelöl&
séról és illetékességi terület&
hez tartozó telépülések felso-
rolását a vonatkozó jogi szabá-
lyozásban. E^ rögzfti a
262/2OOL.(X||21.) Korm. ren-
delet, mely 2OO2, január t.
hatállyal Répcelak város eryes
közigazgatási felaétainak el-
látása során a körzetközpont
je$aójének feladatés hatás-
körébe utalja az okmányirodai
feladatok, valamint a s/ámhi-
vatali és a kiemelt épftéshatí
sá$ feladatok ellátását Répce,
lak, csánig Nick, Uraiújfalu és
Vámoscsalád viszonylatában.

A szabályozásnak megfelelóen
január hónapban Sárvár Város
Polgármesteri Hivatalától át-
vettük e feladatkörökbe tarto-
zó üryiratokat, dokumentáció-
kat. Az iratanyag áwételével
szükséges nyilvántartási és
belsó adminisztrációs, ikatási
munkát követően kezdetét
Vette a helyi üryintézés az ok-
mányirodai feladatok körében
225, a gámhivatali íeladatok
körében 64 üs/ tekintetében.
Az üryek áttételéról addigi

,,gazdája" SárVár Város Polgár-
mesteri Hivatala értesítette az
ügfeleket.

Okmányirodánkban három fö
látja el munkaköri bontásban
a gépjármű igazgatása, a pol-
gárok személyi adat, és lak-
címnyilvántartásával összefüg-
gó , Valamint a vállalkozói iga-

zolványok kiállításával és nyil-
vántartásával kapcsolatos te-
endőket. A kezdeti - technika
okozta nehézségek - után fo-

lyamatosan végezzük az űgle-
lek kiszolgálását hivatalos
üryeik intézése során.

Az üryek Volumenét tekintve
álljon itt néhány adat:

A géplármú igazgatás feladat-
körében:

- Február hónap folyamán 39
forgalmi engedélyt, 34 törzs-

könyvet adtunk ki, 26 eset-
ben regisztráltunk tulajdonos-
változást, 21 esetben került
sor forgalomból kivonásra, és
85 eryéb üry keletkezett. Az
üsíélforgalmi statisztika 2o8
esetet rögzít.

- Március hónapban 32 forgal
mi engedélyt, 30 törzskönyvet
adtunk ki, 20 esetben rögzítet-
tünk tulajdonosváltozást, 13
esetben került sor forgalomból
kivonásra, 84 es/éb üry kelet-
kezett, az ügtfélforgalmi sta-
tisztika 185 esetet rögzíL

- Április hónapban 27, május-
ban 22 forgalmi engedélyt, áp
rilisban 22, májusban 23
töízskönyvet adtunk ki, április-
ban L2, májusban 14 tulajdo-
nosváltozást regisztráltunk. Az
üsfélforgalmi statisztika 11G
150 esetet rögzít.

Pa állampolgárok személyi
adat, és lakcímnyilvántartásá-
val összefüggó ügdntézés so,
rán'.

Az elmúlt hónapokban állandó
személyi igazolványt 155 pol-
gár részére, ideiglenes szemé-
lyi igazolványt 31 polgáí részé-
re állított ki a hivatal. 220
esetben került sor lakcímiga-
zolvány kiállítására. Regisztrá-
ciós munkát lakcímváltozás
kapcsán 77 esetben, anya-
könyvi változást 53 esetben
végeztünk, házassági, halálo-
zási és válási bizonylatot ösz-
szesen 1B esetben rögzítet-
tünk.

Vállalkozói igazolványokkal
kapcsolatos teendók:
Az elmúlt hónapokban 2O2
üryirat került iktatásra. Vállal-
kozói engedély kiállítására 7,

vállalkozás megszüntetésére
szintén 7 esetben került sor.
Adatvá|tozáSt 11 esetben rög-

zítettünk, tegisztrációra 82
esetben került sor.

A 2000, november 1-je elótt

kiállított vállalkozói igazolvá-
nyok cseréje folyamatosan tör-
ténik.

A ryámhivatal működéséról:

Január hónap folyamán ryám-
hatósági varyonvédelmi fela-
datok képezték a hatóság
munkájáng$ túl n!Ómó többsé
gét. MindeRekelótt gondos-
kodtunk a készpénzvaryonnal
rendelkezó kiskorú és gond-
nokság alatt álló személyek
pénzintézetben elhelyezett b+
tétállományának a ryámhiva-
tal illetékessé$ területén mű-
ködö hitelintézethez történó
áthelyezéséról. A hitelintéze,
tekkel való kapcsolattartás és
szervezó munka az ügrfelek
megfeleló értesftését, és az
utaztatá§ elkerülését célozta.

Február hónapban zajlott a
gondnokok rendszeíes - Va-

ryonkezelésról szóló - szám-
adásának elbírálása.

Ezen túlmenóen az elmúlt h6
napok folyamán hat esetben
hozott döntést a hivatal kisko-
rúak vaeyonát érintó ügrben,
két esetben folyt és folyik eljá-
rás örökbefogadási üry kap
csán. Két esetben jártunk el

ryermeKartásd0 megelólege-
zése tárryában. Ery esetben
gondnokság alá helyezés
tárrykörében intézkedtünk, és
intézni kell ery kiskorú tartós
nevelésbe vétele érdekében.

Március 31-i határidóvel a
gondnokoltak névjegyzéke
adatainak hatályosítása érde-
kében tájékoztattuk a gond-
nokság alá helyezést elrendeló
bíróságokat - a cselekvóké-
pességgel, gondnoksággal
összeíúggó es/es törvények
módosításáról szóló 2oot. évi
XV. törvény hatálybalépéséig -
a meghalt gondnokoltak ada-
tairól,

2oo2-ben további íeladat a
korábban, 198O elótt elrendelt
cselekvóképességet korlátoZó
gondnokság alá helyezések
bírósági felülvizsgálatának eló-
készítése, perindítás.

Feladatellátásunk során törek-
szünk a jogszabályok betartá-
sára, és a közmegelégedésre
történó üryintézésre.

Dr. Kiss Julianna
aljegyző
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RÉp C tr,LA KI
2002
Répcelak Város Önkor-
mányzata 2001, őszén ha-
tározott Úgy, hogy települé-
sünk gazdasági és kulturá-
lis pezsgésének érdekében
fesztivált rendez. Az előző
évek kezdeményezése, - a
Nyári Fesztivál, a Kalinkó
nap - expóval is bővült. Szí-
nesíteüe a programsoroza-
tot a Megyei Tűzoltóverseny
is.

2002. június 7-én Markó
Péter Vas Merye Közryű-
lésének elnöke ;nyitotta
meg a Répce Expót, ahol
több mint harminc helyi és
térségünkbeli kiállító ter_
mékeit ismerhették meg
és vásárolhatták meg láto-
§atóink. A kiállítók méltó
képpen reprezentálták a
maryarországi vállalkozá-
sok széles skáláját. A meg-
nyitóhoz kapcsolódó ren-
dezvény volt a Pannontej
Rt. szervezésében a szak-
mai szinten zajló Sajtkonfe-
rencia és a Vas Megyei lpa-

FE S ZTIvÁr

ri kamara fóruma.

A következő két napban a
kiállítás és a sajtfesztivál
mellett a kulturális progra-
moké volt a főszerep, de
sok látogatót vonzott a kéz-
művesek utcája is, ahol né-
pi iparművészek mutatták
be és kínálták termékeiket.
Az Ümmögő Kulturális
Egyesület Kalinkó napjának
fellépói sok érdeklődót csa-
logattak a rendezvénysátor-
ba. A hagyományos felvo,
nuláson a nézők megkós-
tolhatták a kalinkót, ame-
lyel az egyesÜlet tagjai ké-
szítettek el. Az ökomenikus
istentisztelet után került
sor a népzenei csoportok
bemutatóira, amelyre több
száz néző volt kíváncsi. A
nagyszámú szereplők sorá-
ból kiemeljük a legnépsze-
rűbb és leghrresebb együt-
tesek, az Alba Regia, a Kis-
alföld és az Ungaresca
táncegyüttesek produkcióit.
A program láncházzal zá-

rult,

Vasárnap délután folytató-
dott a vásári kavalkád. A
programokban bábszínház,
koncert, szrnjáték, tánc-
gála show szerepelt. A fellé-
pők közúl a legnagyobb si-
kert az új helyi énekegyüt-
tes, a Galaxis produkciója
aratta. Nagyon népszerű
volt a Pannontej Rt. szerve-
zésében az interaktív ját-
szóház, ahol kicsik és na-
guok, szülők és naglszülők
játszhattak együtt csoda
érdekes, nas/ üs/ességet,
kreativitást i§énylő .játexox-
kal,

A háromnapos rendezvényt
becslés szerint 4-6000 fő
látogató tekintette meg. A
siker a vásárszervezó Hu-
mán Kontakt Bt, az Ümmö
gó Közhasznú Egyesület és
a képviselótestület kiváló
együttműködését és mun-
káját dícséri.

§zoraol Enll(ó

Vers-és prőzaír ó pólyózot
2002

Tamás Tibor:
Vasi meditációk I.

vasi orófécia

Szeretrrék egy kis időre csak
önmagam lenní..,
Szeretném, ha önmagamért
szeretnének, ennyi.
Szeretnélek önfeledten ma9am-
hoz ölelni,
Szeretném, ha szeretnél ,.. En-
gem követni.

Érezted a nap melegét, mely
kírodön égett?
Erezted, hogy valaki tán meg is
halna érted?
Sejthetted-e valaha, hogy ez
lesz majd a vége?
Kiálthattad volna az égre, hogy
MEG NE!

És most
Szeretnék egy kis időre
csak önmagam lenni.
Szeretnék csak önmagamért
valakit követni.
Szeretném, ha megértenél,
nem tudok mást tenni,
Erzem, a nap közel jár
már, mikor:

El

Kell
Menni..

ErsőrBNT Áz

A Partner-Trans Kft 1993-
ban alakult át magánvál-
lalkozásból társasági for-
mába. A társaság fő tevé-
kenységei: fuvarozás,
gépkereskedelem, kom-
munális huIladékszállítás,
elhelyezés, kezelés, köz-
terüiet fenntartás, hótolás,
síkosság elleni védekezés,
továbbá egy élelmíszer-
bolt, mely 1991-ben nyí-
loft. Jelenleg 9 fővel üze-
mel a Kft, úgyvezető tulaj-
donosok Tóth sándor és
Tóth Sándorné.
A fent leírt tevékenységek-
ból is kitűnik, hogy a társa-
sá9 munkavégzésének
sok és többfajta gépre és
berendezésre van szüksé-
qe, melyek elhelyezésére

IPARTERULETEN

nagy területű teléphelyre
van szükség.
,t993-tól 2000 áprilisáig a
szükséges telephelyet a
Répcelaki ÁrÉsz-tot oe-
reltük. Ezen lerület a rép-
celaki túzépteleptől levá-
lasztott rész volt, Az évek
során szigorodó környe-
zetvédelmi és egyéb ren-
deletek hatása miatt ezen
terület már nem íelelt meg
a gépek tárolására, továb-
bá több lakossági panasz
is érkezett a gépek zajki-
bocsátása miatt
A répcelaki önkormányzat
átlátva a helyi vállalkozók
gondjait és a jövő fejlesz-
tési érdekeit, kiépített ipar-
terúletet hozott létre, me-
lyet a vállalkozók kedvez-

ményezetten vásárolhat-
tak meg. Élve a jó lehető-
séggel társaságunk 1 ha
területet igényelt gépek és
építőanyagok tárolására,
melyet meg is kaptunk és
2002 tavaszától igénybe is
vettünk.
Ezen iparterület kialakítá-
sa a jövőbeli fejlesztések,
tervek megvalósitására jó
döntés volt a képviselő-
testület részéről.
Pár hónapos tapasztalatok
után is tudom ajánlani tár-
saságoknak, vállalkozók-
nak az iparterülettel kapott
lehetőséget a fejlódésre
és további fejlesztésekre.

Tóth Sándor
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Finta Szitvia:
századforduló

Színházban jártam
S láttam egy darabot
Arról, hogy egy kutya
A másikba harapott.
Kutya volt mind kettő
Egy kutya aszondom
Me9marták egymást
Fent a nagy porondon.

Színházban nem jártam
Csak a nagy világban
Benne az emberek
ölték az életet.
Emberek emberek
Kutyául érezek
Veletek nem megyek
Emberré nem leszek!

Ix MEMoRIAM B,itl JÁxosANY

Vannak dolgok, amikról tudo-
mást veszünk és elfelejtjük.
vannak, amikról nem beszé-
lünk, csak hallgatunk. És tör-
ténnek dolgok, amikról nem
beszélúnk, (nem beszélhet-
túnk), de nem íelejtünk, mert
nem felejthetünk.

s mert e történet
hozzánk tartozik, ha közvet,
ve is, de mi magunk va-

ryunk, s a mi szűkebb ko-
zösségünk kis történetébe
vág íájdalmasan. A megem-
lékezés sokat váratott magá-
ra, de nem tisztem eldönte-
ni - nem is akarom, - hory
miért.

1956. oKóber 23-
at írunk. A fóvárosban ery
kis fiatal csapat, később ten-
gernyi óriássá duzzadva ko,
veteli jogait" étetének elvisel-
het6bb,voltát, az embereket
megalázó, igaztalan megkú-
lönböztetését ery kis csoport
és ery nary, nekünk idegen
hatalom javára. Szűkebb ha-
zámban Répcelakon is érez-
hető volt mindez. A dolgos
parasztember terményei-
nek "beszolgáltatása' a ha-
talom számára, esetenként
az élelem fejadagiának el-

rekvirálása stb. A becsületes
és szorgalmas gazdák gara-
podásának fizetségeként
a "kulák" címmel fizettek,
minden vele járő követ-
kezménnyel. (A liulák szó
orosz eredetű, megvetést ki-

íejező szó, szabad fordítás-
ban: zsíros parasa.) A hata-
Iom megszállottjai kiélhet-
ték - sokszor éltek is vele -
bosszúszomjas váryaikat, a

legtöbbször nem is ismert
szerencsétlenekkel szem-
ben. Üldözték mindenért: ha

a tűzoltó vizeshordó az udva.
ron állt, miért nem a kapu
elótt. Ha esó után a trás,alé
keletnek fol}.t azért, ha nem,
azért. Örökké adóhátralékuk
Volt. Ha e|íos/ott a termé-
nyük, a hiányt átszámították
pl. sertésre. De ha az serl
fedeztc az adóhátralékot.

ezért maradékot baíomfiban,
s mert aZ sem Volt elég, hát
tojásban, végűl bútorzatban,
Vary ami megíogható Volt.

Hát ezért, és ehhez
hasonlók miatt tiltakozott az
ország, és innét datálódik a

forradalmár Bárány János
Répcelak szülöttének íiatal,
szép, és tragikusan véget ért
életének töíténete.

Ki volt ó? Íme a na-
cionáléja:
A korabeli anyakönyv szerint
193O. január,24én Répcela-
kon született, veryes házas-
ságból. Édesapja Bárány )á-
nos íöldmúves, evangélikus,
édesanyja Károlyi Mária r.

katolikus. János néhány hG
napos volt még, amikor
édesanyja meghalt, íry nagy-
szúlei vették magukhoz. Hét
év után édesapja magához
vette, aki akkor már nem
Répcelakon dolgozott, ha-
nem jobb élettér reményá
ben a Csepeli Vasművekhez
kerúlt és kohászként dolgo-
zott. János a 8. általános
osztály befejezése után Cse-
pelen 1948-ban géplakatosi
segédlevelet szerzett és to-
vábbra is Csepelen dolgozott
szerszámkészítö lakatos-
ként. Mindvégig ott is ma-
radt, közben tanult és fém-

ryalus képesítést szerzett.
1950-ben megnósúlt, de
családi problémák adódtak.
1951-ben behívták katonai
szolgálatra az ÁVH-hoz. Csa-
ládi gondjai és feltehetóen a

katonai szolgálat alatt szeí-
Zett tapasztalatai miatt ön-
gyilkosságot kísérelt meg.

Jó szakember volt,
kétszeres -sztahanovista",
ami akkoi nary dolog volt,
ennek ellenére nem vették
íeI a ,,pártba". Most már vég-
leg meghasonlott mindaZZal,
amit addig hallott az életról,
a .tóvóról, ami kilátástalan,
sággal, bizonytalanság érzé
sével töltötte e|.

1956. október 23,
án a délelótti műszakból tar-

tott hazafelé, amikor egy tün-
tetó csoporttal találkoZott.
csatlakozott hozzá, és a par-

lament elé vonultak. Felcsil-
lant elótte egl más Marya-
rország, ery más élet remé-
nye, lehetósége. A menet ké-
sóbb a parlamenttől a Ma-
ryar Rádióhoz tartott, ó velük
maradt. Még aznap, október
23-án részese vo|t a rádió
ostromának. A tűzharc kitö-
résekor visszaindult Csepel-
re (a .Vörös Csepel"-re)
ahonnét munkásokat és
fesayereket hozott magáVal
az ostromhoz,

1956. október 25-
2&tól már a Tompa utcai fel-
kelők között volt a fean/eres
csoport parancsnokaként.
Nem acél rohamsisakot vi-
selt, csak ery bordó színú
svájci sapkát, amiért harcos-
társai "Bordósipkás Jancsi"-
nak becézték szeretettel,
mely név mindvégig megma-
radt. Es§égét hozzáértéssel
megszervezve a környék köz-
rendjét biztosította. Érezte,
tudta, hogl a népfelkelés
nem a törni-zúzni akarásról,
nem a szabadrablásról szól,
hanem a népfelkelés, ké-
sóbb forradalom tisztaságá-
ról, a magrar emberek nyu-
galmáról és igazságáról szól.
Arról, hogy ne leryen többé
megalázva az, aki másként
gondolkodik mint a hatalom,
Arról is, hory szűnjön meg pl.

az "önkéntes" békekölcsön
jeryzés évrőlévre, miközben
hatalmas feryverkezés folyt
országszerte. És arról is
szólt, hos/ ne leryen soha
többé recski, sirokliszkói,
sajóbábonyi stb. kényszer-
munkatábor.

Több esetben íel-
vette a harcot a7 akkor még
ki nem Vont szovjet csapa,
tokkal és sikerrel.

Kis csoportla kemé-
nyen ellenállt az 1956. no,
vember 4 én visszatéró szov-
jet csapatok kíméletlen tá-
rnadásával szemben. Össze-
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hangolta védelmi tevékeny-
ségét a Tűzoltó utcai és
Bakáts téri felkelőkkel is. De
nem csak fiatal harcos vo|t,
hanem fiatal és emberi lény.
A forradalom alatt ismerke-
dett meg menyasszonyáVal,
aki végig Jancsi mellett állt.

A forradalom le€..
rése után úg döntöttek
menyasszonyával, hogl et-
hag{ák hazájukat, de csak
az oszIrák határig jutottak,
ott elfogták őket. Akkor még
volt rá lehetőséc, |ry vissza-
tértek Csepelre, ahol a Mun-
kástanács tagiai közé válasz-
tották. Nem tudott belenyu-
godni _az idegen hata|om ál-
ta| tániogatott dikatúra visz-
szatérésébe. Megszervezte a
Forradalmi lflúmunkás Szo,
vetséget, melynek hamaro
san az elnöke lett a munká-
sok akaratából.

Mit tett eza|att az
eryszerű kohász fia? A szer-
számlakatos, aki sem tókés,
sem fasisáa, sem kapitalista
ivadék nem volt, csak ery a
sok közül, akik láttak, hallot-
tak, éreztek. Decemberben

részt vett az ELTE jogi karán
rendezett MEFESZ ryűlésen,
ahol megismerte a Központi
Honvédkórházban folyó szer-
vezkedést. Jelentős mennyi-
ségű feseert, lőszert ryűj-
töttek össze a Bordósipkás
Jancsi segftségével, s a Cse-
peli lfjúsági otthonban rejtet-
ték el, miközben röpcédulá-
kat készftettek és terjesztet-
tek, ahol Gsak lehetett.

1957. április 20-án
tartóZtatták le a Nary József
íorrada|már perének 5. v. 6.
rendű vádlottjaként, miután
kapcsolatba került Nary J&
zsef forrada|mi csoportjával
és Mécs lmrén keresztül a
Műszaki Es/etem nemzetőri
csoportjával.

A vádak alapján a
Fóvárosi Bíróság Tutsek
Gusztáv vezette Népbír,ósági
Tanácsa (ami akkor vérbír,G
ság néven hírresült el) kötél
általi halálra ftélte. Fellebbe-
zését másodfókon a Legfel-
sőbb Bítróság Borbély János
vezette Népbít ósági Tanácsa
1959. íebruár 10én joger&
re eme|te, és február 18-án

hajnalban kivégeaék. Én 28
évet.

Mit fűzhetnék én
még mindehhez? Talán any-
nyit, hogl városunk keresi a
múltját, az ide köthető ese-
mények, és személyek emlá
keit, amiről, vary akiről uti*
cát, teret, intézményt lehet"
elnevezni - mint pl. Honvéd
utca - kutat, keres műemlé
keket, neves síremlékeket
stb. Úry gondolom, hory Bá-
rány János emléke megérde,
melne szülóháza talán, vag
helyén, vagt másutt egl már-
ványtáblát, de akár egl mell-
Szobrot is valahol. Hog mi-
ből? Várgsunk, Répcelak la-
kóinak - reményeim sze,
rint - naryobb részéról felté
telezve, akár közadakozás-
ból is.

Ezt a megemlék+
zést azzal adom közre, hory
nem csak írott emlék marad,
hanem talán valami elindul-
hat.

Vass Tibor
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A visszolérl ölegdiókok egy

csoporlio Gobi tonólnővel.

Fotó: dl. Kórolyi Lószló öleg_

diók, igozgotó főorvos

Nagyon örültünk, hogy Kanadá-
ban élő osztálytársunk Gömböcz
György is velünk ünnepelt.

Megköszönjük Gabi tanárnőnek,
hogy megtisztelte jelenlétével
osztályunkat.

Így búcsúztunk, viszontlátásra
egy év múlva.

Bálint Julianna (Horváth Józsefné)
Németh Lídia (Kovács Kálnránné)
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A JuBILÁLó oszrÁry HANGJA

Az 1952-ben végzett VIII. osz-
tály Répcelakon helyben ma_
radt két tanulójaként 2002. áp-
rilis végén lázas izgalommal
lánunk neki az 50 éves osz-
lályíalálkozó megszervezésé-
hez. Először is a szélrózsa min-
den iranyában éló osztáIytársa-
ink címének megszerzéséhez,
majd gyorsan mindenkinek
megküldtük a május l8-ra szóló
meghívót.

A végzett tanulókon kívül sze-
retettel meghívt'uk volt tanár-
nónket Gőczéné Kovács Gabri-
ellát, aki elvállalta a helyettes
osztályfonöki szerepet.

Külön öröm vo|t számunkra,
hogy minden meghívott osztály-
társunk visszajeIzett (teIefon,
levél) még akkor is, ha nem tu-
dott megjelenni. Május l8-án 3
órakor - nrár Gabi tanámóvel
együtt - nagy izgalommal vár-
tuk megérkezó osztálytársainkat
és bizony többször kellett kémi:

"Mondd a neved".

Felemeló érzés volt újra talál-
kozni 50 év után és újra régi
kisdiák lenni, újra osztályíönö-
ki órán elmondani: 'Jelen",
"igazoltan távol", stb.

A régi élményeket feleveníteni,
az "aranyköpéseket" megismé-
telni, az ülés sorrendet, a pad-
társakat felsorolni. külön él-
mény volt Gőcze István igazga-
tó úr megmaradt tanári zseb-
könlve, benne a matek jegyek-
kel.

Régi, kedves iskolánkat gondo-
latban végigjártuk, azt az isko-
lát, amely olyan alapokkal indí-
totta eI az akkor tanulóit, hogy
mindenki bárhol megállta a he-

lyét.

Szeretettel gondoltunk minden
tanárunkra, de különösen szabó
Kálmánné osztályftínökünkre.

A találkozón a mai napjainkról
is szó esett, családról, munká-

ról, egészségről. Az osztályunk-
ból sajnos már hilrman nincse-
nek az élók sorában, emléküket
szeretettel őrizzűk. Ók voltak:
Nagy Kálmánné, szül. Németh
Ida, Nyitrai Istvánné szül. Csor-
ba ]lona, és dr. Szabó Sándor.
Osztályfónöki óra után a répce-
laki temetőben leróttuk tisztele-
tünket elhunyt tanáraink sírjánál,
és elhelyeztük a megemlékezés
virágait. Itt nyugszanak : Gőcze
István igazgató, Király Glula
igazgatóhelyettes, Szabó Kál-
mánné tanámő, és Takáts Ernő
tanár úr.

Osztályunk egy nagyon jó szel-
lem, összetartó csapat volt, töb-
ben továbbtanultak, orvosi dip-
lomát szereztek, mások műszaki,
számszaki területen végeztek.

Vannak osztálytársaink, akiket
az élet hazánktól messze sodort,
Angliában éló osztá|ytársunk
TömböIy lda |evélben üdvözölte
az osztályl,.
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Tudjátok meg, hogy nem me-
se ám az, amit most mondok,
hanem a színtiszta igazság.
Csakhogy hát megvan talán
ötszáz esztendeje is annak,
ahogy megtörtént ez a dolog.

Honnan tudom? A déd-
apám mesélte, annak meg
az ő "dédaptya", az meg az ő
"dédaptyátúl" vagy "kitűl" hal-
lotta. Szájról szájra mondták
el az egész történetet, innen
ismerem én is. No ezér' az-
tán bizonyos, hogy igaz min-
den szó, amit most hallotok.

Étt egy szegény parasz!
ember valahol a nagy Ma-
gyarhonban, hét flával, szor-
gos feleségéve| egy takaros
kis portán, Gyermekeiket ki-
tartásra, szorgalomra és be-
csületes munkára nevelték.
Nem is volt hiányuk semmi-
ben, mert megdolgoztak min-
den falatért.
Csak a legkisebb íiú okozott
fejfájást az apjának, mert bi-
zony az ábrándos, semmire-
kellő gyerek volt. Nagy dol-
gokról álmodott, gazdagság_
ról, fölemelkedésről, polgári
életról.
Egy nap föl is kerekedett, s
elindult idegen földre szeren-
csét próbálni. Messze földön
híres Bajorországban tanulta
ki a szabóságot a leghíre-
sebb mesterektől. Aranype-
csétes mesterlevéllel indult
haza, miután letelt a próba-
idö.

Hetekig, hónapokig gya-
logolt mire végre magyarföld-
re lépett. Az utolsó fogadót is
maga után hagyva, ember-
nem-járta, nádas, mocsaras
területre ért, Alig haladt vala-
mit, éktelen jajveszékelés
hasított a fülébe. Nyomban
indult is a bajbajutott megse-
gítésére. Éppen akkor ért
oda, amikor a nádi íarkas
egy vadréce nyakát szoron-
gatta. Hej, sok földet megjárt
már ahhoz, hogy megijedjen!
lnkább fogta a vándorbotját,
s jól odavágta az ordashoz.
Mire az a nagy ütéstől meg-
ijedve, nyüszítve eloldalgott.
A vadréce levegöért kapko-

dott. A fiú fölemelte, kulacsá-
ból megitatta, kenyeréből
megetette, sebeit bekötözte.
Észre vette ám, hogy a vad-
réce szárnyában aranyos tol-
lak fényeskednek, akár a ra-
gyogó nap. Ekkor megszólalt
emberi hangon az ékes tollú
madár:
- Vedd aranytollamat! Ha baj-
ba jutsz, csak gondolj erősen
arra, amit szeretnél és ciró-
gasd meg orrodat a tollal! Jó-
tettedért, amiért megmentet-
tél, teljesítem három kívánsá-
godat!

A fiú egyik ámulatából a
másikba esett, azt hitte, talán
megbolondult, hogy ilyen
csuda dolog történik vele.
Minthogy jócskán hagyott
már maga után az út porá-
ból, s lábait is alaposan lejár-
ta, fáradtan leheveredett egy
öreg égerfa enyhet adó ár-
nyékába, és elaludt.

Arra ébredt, hogy hatal-
mas vihar tombol. Az ég ko-
romfekete, a szél bőszült bi-
kaként bőg, s a fákat majd
kicsavarja tövestül. Nem ijedt
ám meg a legény! Jól bebur-
kolózott cifra kabátjába, s
nyugalommal várta az ítélet-
idó végét.
Hamarosan alig hallható
zümmögésre lett figyelmes.
Látja, hogy a kabátja haj-
tókájába egy ázott, tépázott
méhecske kapaszkodik.
Megsajnálta, s helyet kínált
neki a hajtóka legbelsö zugá-
ban.

A vihar három nap három
éjjel tombolt. Pusztulást ha-
gyott maga után, amerre
csak járt. Végül, aztán ahogy
jött, úgy e| is tűnt, s a nap su-
garai nyomán varázsütésre
kivirult minden. A fiú pedig
felcihelödött, folytatta útját.
Eszébe jutott a méhecske,
megnézte hát a zugban él-e,
hal-e szegény állat. A mé-
hecske bizony hogy élt!
Sót, vígan élt a íönséges ké-
nyelemben,
Egyszerre csak így szólt a
legényhez:
- Köszönöm, hogy megmen-
tettél. Jótett helyébe jót várj!
A fiú már meg sem lepódött,
csak nevetett:
- Ugyan, hogy tudnál te ne-
kem segíteni?
- Csak várd ki a sorát! Ha

szükséged van rám, dob-
bants egy nagyot a bal lábad-
dal| - Ezzel visszabújt a zug-
ba.

A fiú most már jókedvűen
fütyörészve ballagott, s egy
bozótos, dimbes-dombos
helyre ért. A távolból vadász-
kürtök hangját hallotta. Gon-
dolta is magában: 'Biztosan
a herceg úr vadászik a cifra
nagyurakkal.' Há| amint ezt
így kigondolta, látja ám, hogy
egy füttyszónyira onnan vad-
kannal birkózik egy ember.
Mit ad lsten, ahogy jobban
megnézi, bizony magát a
méltóságos Esterházy herce-
get látja bajba keveredni.
'Hinnye! Most aztán mihez
fogjak?' Sok idő nem volt a
gondolkodásra! "No, lássuk
csak, valóban olyan ügyes az
a kis jószág, mint ahogy azt
mondta?" Dobbantott egy jó-
korát a bal lábával, a mé-
hecske, mint a szél,kivihar-
zott rejtekéből, egyenesen
neki a vadkannak. Csípte,
szúrta a vad füle tövét, az
meg olyan visításba kezdett,
mintha ólnék; s vonagló moz-
dulatokkal eloldalgott, A le-
gény is odapenderült addig-
ra, fölsegítette a hercegurat.
Az leporolván kabátját, szó-
lott a megmentőjéhez:
- A Jóisten küldött, édes fi-
am! Köszönöm, hogy meg-
mentettél. cserébe kíván-
hatsz bármit, amit csak meg-
kívánnál. Jöjj házamba és
költsd el velem az estebé-
det!
A fiú alig tudott nyikkanni a
megilletödöttségtöl, mert bi-
zony ilyen gavalléros uraság-
ról sem hallott senki már
vagy száz esztendeje, aki így
magához emeli az egyszerű
embert. A meghívást köszö-
nettel elfogadta, és elkísérte
otthonába a herceget,

A pompázatos vacsorá-
nál a nagyurak is jelen voltak
asszonyostól, fiastól, lányos-
tól. Hősünket pedig az a ki-
tüntetés érte, hogy a herceg
mindannyiuk elött mesélte el
menekülése történetét, s a
legény bátor cselekedetét.
Szó, ami szó, ettek, ittak,
mulattak. Bár a mi fiúnk csak
a száját tátotta, mert olyan
gyönyörűt még nem látott so-
ha életében. A herceg jobb-

ján ott ült egy szikrázó tekin-
tetű, rózsás arcú, gyönyörú
leány, a herceg lánya, aki
megigézte őt. De a leányzó
sem nézett ám,másra! Egész
este csak a fiút bűvölte. Egy
pillanat alatt megszerették
egymást. Mikoron a herceg
azt kérdezte, mit kér tettéért
cserébe, - szemtelenség ide
vagyoda-öbizonyalány
kezét kérte. A herceg bevál-
totta ígéretét, áldását adta
rá,juk, s mellé még birtokot is
választhatott staférungba a
legény.

Most már így, arástul,
gazdagon és boldogan indult
haza. Hanem hamarosan
széles folyó keresztezte útját.
" Sehol egy révész, sehol
egy ladik.' Ekkor eszébe ju-
tott az aranyos récetoll,
-Most lássunk csodát!" - gon-
dolta, majd a túlsó partra
gondolt, és megcirógatta or-
rát a tollal. valami varázslat-
féle történhetett, mert szem-
pillantás alatt a túlsó oldalon
találta magát batyustól, lá-
nyostól.

Már közel jártak szülófa-
lujához, amikor a leány hirte-
len jajgatni kezdett, Nem is
csoda, hisz hatalmas tüske
fúródott a talpába. "Így már
bizony mégsem gyalogolhat
... de itt sem hagyhatom!' -
mormogta a fiú - 'Ha egy-
szer megtörtént a varázslat,
miért ne történne meg mé9
egyszer?' Elővette a récetol-
lat. Azt kívánta: 'De jó lenne
hazarepülni, mint a gondo-
lat!', megcirógatta orra he-
gyét, nagyot tüsszentett, s ki
tudja hogyan, már otthon is
voltak.
Nagy volt a meglepetés oda-
haza, hiszen a haszontalan,
léha fiú bebizonyította, mégis
méltó apja bizalmára. Hosz-
szú mese kíséretében bemu-
tatta mátkáját és a mesterle-
velét is. Büszke volt az apja,
boldog az anyja, hogy a íiúk
így megbecsülte magát.
- Most már ideje lenne letele-
pedned, otthont és családot
alapítanod! _ szólt az ap,ja.
- Én is így gondolom édes-
apám! De ha megbocsátja,
szeretnék azon a vidéken
meggyökeresedni, ame|yet a
herceg nekem ajándékozott,

(folytatás a 9. oldalon)



Répcclaki Hírmondóm

MúrruNKgór
Jelentős |épés volt az egész-
ségüs/i ellátás terén, hogl
1968-ban községünk fogor-
vost kapott. A körzeti orvos
Dr. Horváth lmre már nehe-
zen tudta ellátni a fogorvosi
teendóket. Első fogorvosa
Zsiga Erzsébet volt, es/ asz-
szisztenssel. A fogorvosi ren-
delő és lakás még nem ké-
szült el, ezért a községi ta-
nács Nicken bérelt egl üre-
sen álló házat. A rendelő vi-
szonylag jól ellátott fel-
szereléssel, de nem rendel-
kezik vízvezetékkel.

A rendelő elkészülte után a
fogorvos rendelés átköltözik
Répcelakra, és a fogorvosnő
még ery évig kezeli a betege-
ket.

1971-ben fogorvos váltás
történik, ekkor kerül ide Dr.
Siklódi Magdolna, aki oKó-
ber 1-től a répcelaki alapellá-
tás fogorvosa. Az alapellátás
1984-ig a sárvári Kórház és
Rendelőintézet hatáskörébe
tartozott. Szerencsére segít6-
készek voltak a régi elörege,
dett és hiányos műszerkész-
let íeljavítását illetően, és
es/ feleslegessé vált hólég-
sterilizátort is adtak a rende-
lónek.

Alapvető törekvése volt a
doktornőnek, hogl az ellá_

XXVII.
tás, műszerezettség, és a
győgyításra felhasznált
anyagok tekintetében sem-
miben ne maradjon el ery
városi íogászati rendelésen
nyújtottaktól. Ez a rendeló
felszereltségén meg is lát-
szott. A régi berendezések,
eszközök folyamatosan ki-
cserélésre kerültek és újabb
gépeket is vásároltak,

1997-ben felmerü|t a ll. sz.
orvosi rendelő beköltözteté-
sének szükségessége a ne-
héz megközelíthetőség mi-
att. A helykeresés során ki-
derült, hogl olcsóbb megol-
dás ery új rendelőt építeni,
és érdemes a többi rendelőt
is ery helyre költöztetni
(glerekorvos, fogorvos, ll.
körzeti orvos), és külön ren-
delőket a szakrendelések-
nek. Ez 1999. szeptemberé-
re valósult meg. Ekkor költö-
zöI1 az új rendelőbe a fogor-
vosi rendelés is.

A szép világos, modern, szel-
lős, minden követelményt
kielégítő rendelőt naryon
könnyű volt megszokni a
doktornőnek és a betegek-
nek eglaránt.

A munka mindig érdekes és
változatos. Nagl kihívás a
kezeléstól féló betegek meg-
nyugtatása.

A rendelő dolgozói;

Horváth Judit

Tömbölyné Mendel Emma
(1970 - 1979)

Dr. Bardon Lászlóné

Molnár zoltánné

Agócs Zoltánné

Gerryesi Zsuzsanna

Garab Ferencné

Németh Judit

Bedi Anikó

Benrharatné Csepcsényi
GabrieIla

Németh Józsefné

Vass Gyuláné

Németh Józseíné napjainkig

Garab Ferencné takarítónő

id. Németh Józsefné
(-1988 - napjainkig)

írásomban felhasználtam Dr.
Siklódi Magdolna leírását a
fogorvosi körzetről, amit ezú-
ton is köszönök neki, továb-
bá az ott dolgozók visszaem-
lékezéseit.

Biczó Ferenc

helytörténész

- Úgy legyen, édes fiam! Ál-
dásom rátok!

Elbúcsúzott szeretteitől,
földijeitöl, ígéretet tett, hogy
még hallanak róla. Édesany]á
pogácsájával, édesapja ter-
melte édes borral a tarisz-
nyájában, arája kezét fogva,
arra a varázslatos tájra gon-
dolt, ahol a réével, a mé-
hecskével, és a herceggel
estek meg ka|andjai. Megci-
rógatta orrát a csodatoilal,
tüsszentett, s mint az álom,
káprázatos módon megérke-
zett az q
"otthonába_"

Házat épültek, műhelyt
nyitottak, s mikor aztán meg-
elégedetten éltek már, így
szólt megemberesedett hő-
sünk:
- ldeje lenne megneveznünk
ezt a helyet, ahol annyi ideje
élünk, amit benépesítúnk, és
ami oly kedves a szívünk-
nek! - ekkor elhallgatott. Egy
íiatalkori kaland jutott eszé-
be, s a csodatévő aranyos
récetoll. Majd nagyot tüsz-
szentve í9y szólt:
- Legyen a neve Ré - pszce-
lak.

Azóta hívják így ezt a be-
népesúlt helyet: Répcelak.
Derék, dolgos, nagyra törő
emberek lakják ma is. Talán
a íiú utódai is ott élnek közöt-
tük.

Répcelak .." nevének ...
története
(folytatás a 8. oldalrót)

Hogy aztán minden csa-
kugyan így történt-e vagy
sem, ne bolygassuk, mert azt
egészen pontosan senki sem
tudhatja. Nyugodjék csak
bele ebbe mindenki!

F'OCORVOSI RENDELŐ
GYÓGYÍrÁs Bs GYÓGYÍrÓr RBpCELAKoN 3.

ANyaKöNyvI HíREt<

szÜLETÉS
Akiknek örülünk:

Szalay ÁXos
(kutasi lldikó és szal
Ferenc fia), Rudi Máté
(Buthi Andrea és Rudi Atti

Gyürüsi Melissza Kiara
(Holbok Szilvia Zsuzsan-
na és Gyürüsi Ernő lá-

la fia), Tulok Sára (F

'nya), Gál Máté (Molnár Ág (Pujcsi Zsanett és Men

Marianna és Tulok lstván
Pál lánya), Ments Szilárd

Szilárd fia), Ládi
(Csontos Zsuzsanna és
Dr. Ládi Zsolt íia)

EsKÜVó
Akiknek gra-

tulálunk:

Gömböcz Erzsébet és

Garab László Lajos

varga katalin és
Kiss András

HALALoás

Akiktöl búcsú-
zunk:

szitó lstvánné
Bozzai Gyula
zalka Ferenc
Varga Lajos

Molnár Ferencné
Bécsi sándorné

lnes és Gál László fia), Var-

|8a tvtartln lstván (Takács

iEVa és Varga lstván fia),
i
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Lezárultak a 2001-2002-
es bajnoki év küzdelmei
minden sportágban. Vá-
rosunk sportegyesülete
nagyszerű, eredmények-
ben gazdag sportévet
zárt, amely öregbítette
településünk hírnevét a
sportélet területén is.

szakosztálvaink eredmé-
nyei röviden:

szakosáály:

NB III-as csapatunk is-

mét előbbre lépett, és a
4. helyen végzetL a Ba-
kony csoportban. Egyen-
letes teljesítményére jel-

lemző, hogy ősszel és ta-
vasszal egyaránt a fenti
helyezést érte el. Emel-
lett a legtöbb gólt (49)

Répcelak rúgta. Pályavá-
lasztóként 30 pontot,

idegenben 17 pontot ért
el. A csoport sportszerű-
ségi versenyében az 5.

hely lett a Répcelaké.
Figyelemre méltó Pungor
IsÚán, a házi gólkirály
teljesítménye (12 gól)

amely a csoport góllövő-

listáján a 2. helyet jelen-

tette.
Ugyancsak értékes a
brazil Roni gólképessége
aki mindössze B mérkő-
zésen szerepelt, és B
góljával a házi góllövőlis-
tán 2. lett.
De nem hallgatom €|,

hogy némi csalódást ér-
zek, hiszen a mé9 reme-
kebb eredmény, a bronz-
érem megszezése a ke-
zünkben volt, csak egy
döntetlen kellett volna az
utolsó meccsen, ami saj

nos nem sikerült, de az
éves teljesítmény így is
szép.

sikerült viszont serdülő-
csapatunknak a bronz-
érem megszezése. A
nagyon erős bajnoki me-
zőnyben elért eredmény
kiugró, dícséretre méltó
teljesítmény. Sok tehet-
séges fiatal alkotta a

csapatot, reméljük spott-
szeretetük töretlen ma-
rad a jövőben is. Itt em-
litésre méltó Vágvölgyi
Tamás éves teljesítmé-
nye, aki szinte ontotta a
gólokat.
Sajnos ifi csapatunk sze-
replése könnyen feledhe-
tő, hiszen a 13. helynél
többre számítottunk.
Létszámhiány, edzésről
való távolmaradások és
az életben más szórako-
zási lehetőségek csábítá-
sa egyaránt magyarázza
a fenti eredményt.

Teke szakosztály:

25 éves fennállásának
legeredményesebb baj-
noki szereplését érte el
NB II-es tekecsapatunk,
amikor a bajnoki évet a
4. helyen zárta. Azonban
nagy lehetőséget sza-
lasztott el, hiszen a re-
mek őszi szezont egy
gyengébb tavasz követte
és ennek csúcsa az utol-
só forduló volt amikor a

már kiesett ellenfelétől
hazai pályán kikapott és
elúszott a 3. hely.
Második csapatunk szin-
tén 4. helyezett lett a

Vas megyei IL osztály-
ban.
Kiemelkedően szerepelt
csapatunkban ifj. Szén-
hegyi Frigyes és Gacs
Zoltán.

Kézila bda sza kosztá ly :

Női csapatunk ezúttal is
a Győr-Moson-Sopron
megyei II. osáályban
szerepelt és a 2. helyen
végzett, tehát az össze-
fogottabb edzésmunka
és játékszeretet most is

eredményekben mutat-
kozott. Meg kell említe-
nem legeredményesebb

9ólvágónk:
Balogh Adrienn teljesít-
ményét.

Férfi csapatunk szintén
Győr-Moson-Sopron me-
gyei I. osztály résztvevő-
je volt, és kissé megle-
pő, de nem érdemtelen
nagyszerű eredményként
bajnoki címet szezett.
Náluk nem akarok ki-

emelni senkit, hiszen ők
egy igazi Csapat, egy ön-
zétlen, egymást segíúí
baráti közösség, akik a

mostoha pályaviszonyok
ellenére ís nagyon szere-
tik a kézilabdát és ered-
ményük megérdemelt és
dícséretes.

szarka sándor
SE ügyvezető elnök


