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HocyAN rÁn,toGATJA A vÁRos öNt<oRMÁNy-
ZATA A FIATALOKAT A LAKÁSHOZ JUTÁSHOZ?

A cikk megírására készülve eszembe jutott,

mennyire vártam annak idején arra, hogy
végre saját otthonom legyen. Mindent kita-
láltam előre: hogyan bútorozom be, hol ve-
szek fuggönyanyagot, hogyan rendezünk
nagy baráti összejöveteleket és központi
kérdés, hol lesz majd a gyerekágy. "Csak"
addig kellett eljutni, hogy a lakás megle-
gyen. De hát mindig ez a legnehezebb.
Ebben a legnehezebb kérdésben önkor-
mányzatunk a következő támogatásokat
nyújda a fiataloknak:

,r kedvezményes telekvásárlás
* lakásszerzési támogatás
* ifiú házasok otthona.

A letelepedni szándékoző fiatalokat már a
telekvásárlásnál segítjük. Évek óta kialakult
gyakorlat, hogy az önkormányzat a telkeket
azon az áron értékesíti, amennyibe a kiala-
kításuk került. Ezek a telkek az elmúlt idő-
szakban teljes közművel ellátottak voltak és

m2-enkénti áruk 300-700 Ft között volt. 12

telket értékesítettünk, ebből 9-et fiatalok
vásároltak meg.

A lakásszerzési támogatás odaítélése önkor-
mányzati rendelet alapján történik. Ebben a

támogatásban a fiatal házasok és a gyerme-

kes családok részesíthetők. A rendeletben

meghatározott feltételek szerint a lakásszer-
zési támogatás összege l997-ben össz.: 400
e Ft volt, jelenleg 800 e Ft. Ebből 300

e Ft vissza nem térítendő, 500 e Ft pedig
l0 évre szóló kamatmentes kölcsön.
A tárnogatás odaítélése egyedi elbírálással
történik, és a fenti összegek arányát a kép-
viselő-testület határozza meg, figyelembe
véve az e célra rendelkezésre álló költség-
vetési keretet. A támogatás odaítélésére a
javaslatot a Szociális és Egészségügyi
Bizottság teszi meg.
|997. 01. 01-tő| 42 esetben állapított meg

az önkormányzat ilyen tárnogatást. A vissza
nem térítendő támogatás 20 e Ft-tól 200 e

Ft-ig, a kamatmentes 50 e Ft{ól 300 e Ft-ig

terjedt. Az elmúlt
5 év alatt ilyen cí-
men kiutalt támo-
gatás összege:
15.540 e Ft volt.
Ebből: vissza nem
térítendő: 4.7']0 e

Ft, kamatmentes támogatás: 10.730 e Ft.

A képviselő-testület l999-ben hozott rende-
letet a Fiatal Házasok otthona működésé-
ről. A rendelet alapján a ftatal házasok
meghatározott csoportja 5 évig veheti
igénybe az e célra kijelölt lakásokat,
1999-ben 2|akást vásároltunk össz.: 5.I22
e Ft értékben.2002. évben szintén 2 lakást
vásároltunk 8.792 e Ft-ért. Az egyik lakás
megvásárlásához a Széchenyi Tervben
meghirdetett pá|yázatot nyujtottunk be.

Ezekkel a lakásokkal az a célunk, hogy a

fiatalok takarékoskodjanak. - ez a szerző-
dés szerint kötelező is! - és az 5 éy eltelté-
vel sikerüljön önállóan megoldani végleges
lakásgondjukat.
Répcelak önkormányzatának célja, hogy
minél több fiatal telepedjen le városunkban.
Mindazok, akik a felsorolt kedvezmények
valamelyikében részesültek, megtapasáal-
hatták annak előnyeit. Azok pedig akik
külső szemlélői, láthatják, hogy figyelembe
véve az e célra rendelkezésre álló költség-
vetési keretet, különösen nagy gondot for-
dítunk a fiatalokra, annak tudatában, hogy
az é|etbe való elinduláshoz, családalapí-
táshoz a legnagyobb gondot az önálló lakás
megszerzése jelenti.

A jövőben is célunk, hogy minden rászoruló
fiatalt anyagi lehetőségeink szerint a lelrető

legkedvezőbben támogatn i.

Lukácsi Ernóné
képviseló

a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tagia
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Pichlerné Kgndra
Katalin:
A Vónclor

Ballag a Vándor és néha
megáll,
Körülnéz, hajlékot hol
ta|ál

Hová lehajthatná fej ét.

Házakban, kocsmákban
akad hely,
De otthonra vajon mikor
lel?
Hisz közeleg a tél.

Nem fiatal, már őszül a
haja
S bár mindig jut némi
vacsora,
szomorú a szíve.

Másra vágyik Ő, hogy
egyszer megálljon.
Hogy valaki reá találjon
Es befogadja Őt.

Én is vándor voltam
egykor,
Mikor erre jártam, itt
Répcelakon
otthonra találtam.

Térj be hozzám Vándor,
Ha erre visz utad!
Ha jó a szándékod, itt
szeretet fogad.

D,"

-
IOxKoRMÁxyZ^TI Hínp,rc

POLGARMESTERl FOGADOORA

Dr. Németh Kálmán polgármester
fogadóórája minden kedden 1 3 - -l6 óra
között van a Polgármesteri Hivatalban.

MEGÚ|U_L, vÁRoslns lesz
TELEPULESUNK TALAN

LEG FORGALMASAB B UTCÁ,A

Az idén elkészül az Arany János utca. A
tervek alapján már valóban egy kisváros-
ra jellemző képet fog mutatni.
Zárt csapadékvíz rendszer, parkolók is

kialakításra kerülnek, valamint aszfalt-
burkolatot kap. (Bartók Béla utcai
bejárattól egészen az lmaházig).
A munkálatok a közbeszerzési eljárás
lebonyolítása után várhatóan augusztus-
ban kezdődnek.
A tervezett költség 46 millió Ft,

MEcúJuL A RÉGl művrlóoÉst HÁz
!s

Az épület külső tatarozását az idén
j úniusig elvégeztetj ük.

RÉcl vÁcy TEL|EsüL
(Szabadidőpark a Répcénél)

A Répce folyó környéke (Bukó) eddig is
kedvelt sétáló helye volt a répcelaki-
aknak és környékbelieknek. Próbáljuk
egy kicsit kulturáltabbá tenni a területet.
Pihenőpadokat, szemétgyűjtőket, infor-
mációs táblát helyeztünk el. Szalonna-
sütő is kialakításra kerül, és a gyermekek
örömére szabadtéri játékok is lesznek.

Épül n MENTőÁLtoMÁs

Sokan az elmúlt évtized legfontosabb
beruházásának tartják, és legnagyobb
sikerként könyvelik el, hogy mentőállo-
más létesül városunkban. Az építés
befejezési határideje május 15.
A mentőállomáson mintegy 15-en
dolgoznak majd, Az önkormányzat az
épületet ingyenesen biztosította és 13

millió Ft-tal segíti az építkezést, A teljes
költség mintegy 40 millió Ft.

sővüL n röruyvrÁn

Szebb, korszerűbb, nagyobb alapterületű
lesz a könyvtár, A tervek alapján a tetőtér
kerül beépítésre. A kivitelezés költsége
20 millió Ft körüli lesz.

LAKÁST VESZÜNK

Az Ady, Úttörő, illetve az Arany J.
utcában további lakások vásárlását
tervezzük.
Érdeklődni Dr. Németh Kálmán,.,ffi,;;:-"-\TM

A lomtalanítás időpc
2002. április 15. (hétfi
szemétgyűjtő edényekbe nem helyezhető
hulladékot kérjük B órára kitenni.
Callyakat kötegelve kell kirakni. Építési
törmeléket, veszélyes
hulladékot nem szállítunk
el!

AKKUMUlÁron cvŰlrÉs
(Ne szennyezzük veszélyes

hul ladékokkal környezetünket!)

Használt akkumulátorokat a Polgármes-
teri Hivatal udvarában adják le az alábbi
időpontokban:

április '|2. (péntek)

április'l3. (szombat)

15-16óra
közöft

9 - 'l0 óra
között

AJÁNDÉKozzA HúsvÉTRA

A Répcelak története című könyv ll.
kötete a Polgármesteri Hivatalban 490,-
Ft-os áron még kapható.
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KÖLTSPCVE,IÉS SZAMOKBAN

Elkészült Répcelak város
költségvetése.

A törvényes határidőnél
(ami március l5 lett volna)
jóval előbb elkészült a költ-
ségvetés. A legfontosabb
számokról az alábbiakban
adunk tájékoztatásí. A költ-
ségvetésről a polgármester

és a képviseló-testület tag-
jai, valamint a jegyző szi-
vesen ad további tájékozta-
tást is. A rendelet egy pél-

dánya a könyvtárban is el-
olvasható.

A költséevetés bevételei:
(E Fo

I. Állami hozzájárulások és

átengedett bevételek
|26.765

II. Működési bevételek
l 84. l75

Ebből
Iparűzési dó

l36.000
Epítményadó

36.000

III. Intézmények működési
bevételei

27.385
IV. Felhalmozási és tóke
jellegű bevételek

2I.0l9
V. Támogatások, átvett

pénzeszközök (önkormány-
zatoktól egyéb szervektől)

67.092

Vl. Értékpapírok beváltásá-

ból
94.072

VII. Pénzmaradvány
55.000

KöItségvetési bevételek
összesen:

575.508

Kiadások

I. Működési kiadások
32|.790

Bbbol: Általanos és Művé-
szeti Iskola

133.850

Napközi Otthonos Óvoda
37.997

Múvelődési otthon és

Könyvtár
20.669

Bölcsőde és Idősek Klubja
l 6.5 16

Körj egyzőségi feladatok
44.260

II. Támogatások, segélye-
zések, átadott pénzeszkö-
zök

46.993

III. Beruházások, tárgyi
eszközök beszerzése, felú-
jítások

1|,1.041

Ebből:
Arany János utcai útépítés

45.667

Könyvtár bővítés
l9.500

Intézmények fiitéskorsze-
rűsítése (bölcsőde, óvoda)

9.095

Általános tartalék
20.000

céltartalék
69.684

összesen:
575.508

Dobrovics Ferencné:
A kalinkó dicsérete

kalinkó, kalinkó
éged enni csuda jó.

lak, keltettelek,
des vízzel hűtöttelek,

pirosra sütötte|ek
kalinkó, kalinkó

éged enni csuda jó

ha elsokallták
szétdobálták,

igyelték is éles szemmel
'an-e kosár a menetben?

nem hullott kalinkó
is a csúfolódó:

nincsen kalácsuk,
nem kelt meg a ková-

hajdanán,
ink lagziján,

, koma batyuiába,
sütemény garmadá,ja

üveg bor, s kalinkó rája.
volt akkor útravaló,

lmi búcsúztató
kalinkó, kalinkó

éged enni csuda,ió.

Bozzai Gyöngyi:
Az öregség titka

szív vénül először,
A test csak követi.
az öreg, aki lelkileg

Végleg megtörik.

lélegzet elakad,
A szem örökre csukva.
a klinikai halál.
Pedig a folyamat sokkal

megáll.

az agy parancsol,
Az ézelmek hatnak

kijelentésért még lehet,
Hogy megharapnak.

Gyakran fáj az igazság.
százszor egy pofon,

Mint egyszer egy hazugság!

AlapíTvÁNvI BE sz^MoLóK

es-

üi

ótt

ótt

Répcelak Közrendjéért
Közbiztonságáért
vány

Répcelak, Bartók B. u.38.

Adószáma: l8883783-1-18

Az alapítvány fő tevékenvsé-

99: a bűnmegelózés. Ezen
belül pétdául: az iskolában
megelőzési programokat szer-

veztünk, októberben megala-
kult a SZEM mozgalom 15 fő

önkéntes segítóvel, anyagi és

szakmai segítséget nyú.itottunk

a répcelaki diákok DADA
versenyéhez.
A közbiztonság további erósí-
tése érdekében az alapítvány
Bűnmegelózési híradó címmel
a Répce TV-n keresztül aktuá-

lis információkat ad a lakos-

ság részére.
Revételek. kiadások:
Alapítvanyunk részére 200l.
évben 432.5 e Ft adomány ér-

kezett. Az adófizetők l 7o-os

felajánlásából 53.2 e Ft. Céltá-
mogatas és kamatok összege

68.3 e Ft. Kiadásaink összege

538 c Ft.
Kiadásaink között a helyi

rendórségnek lámpákat vasá-

roltunk, müködési költségein-
ken belüt festékpatronok, fil-
mek, számítógépek javítási

költségei, nyomtatvány, posta-

utazási kiadások, bűnmegeló-
zési programok lebonyolítá-
sához kiadványokat, kazettá-

kat, szórólapokat, könyveket
várásoltunk.

Alapítvanyunk 2002. évi fő
célja a búnmegelözés, s ezen

belül: i{úság, idősek védelme,
a drogmegelőzés, vagyonvéde-
lem,közlekedés biztonsága,

megelózési propaganda. To-
vább szeretnénk a varos lakói-
nak biztonságérzetét erösíteni
a helyi rendórség és polgárőr-

ség támogatásával, együttmű-

ködésével, a búnesetek számá-
nak csökkentését.

Ezúton is megköszönjük az
adományozók segítségét, s

kérjük, céljaink
megvalósításához további

segítségüket.

Dóczi Attila
a kuratórium elnöke
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A Magyar Kö4társaság

eköke 2002. ápilis 7-ére

tű{e ki a7 orsyággyű lé si

kép uis e lő uá las 7tás e ls ő,

ápilis 2í -re a második

fordulóját,

I. számú szavazőkör:
(Művelődési Ház)
Enzsöl István
Répcelak, Béke u. 43.
Cazdag Erzsébet
Répcelak, Úttorő u. 3/g.
PálIa Péter
Répcelak, Petőfi u. 62.

II. számú szavazókör:
(Iskola)
Csorba Ernő
Répcelak, Bem u. 6.

kovács kálmánné
Répcelak, Vörösmarty u. 42.
Németh Imréné
Répcelak, Mező I. u. 3.

Póttagok:
Balogh Laszlóné
Répcelak, József A, u.47,
Horváth Ernő
Répcelak, Dózsa u. 1 1.

keszei krisztina
Répcelak, Derkovits u. l5.
Kiss Attila
Répcelak, Avar u. 9/B.
Nagy Szabolcsné
Répcelak, Vörösmarty u. 40.
Mésáros Istvánné
Répcelak, Bem u. l7.
Németh Gyuláné
Répcelak, Derkovits u. 27.

Jegyzőkönywezetők:
az I. sz. szavazókörben:
Kovács Pálné adóüryi íöelő-
adó

Verasztó János, a
Répcelak-Csánig

Evangélikus
Egyházközség lelkésze

VAS MEGYE
öNrconvÁNyzATA
SZOLGÁLATÁERT

KULTURÁLlS
TAGOZATA DÍJ

a II. sz. szavazókörben:
Ághné Tóth Ilona okmány-
irodai ügyintéző

A választási bizottságok
választoít tagiai mellé a
választókerületben jelöltet,
illetve listát állító jelölő
szeíyezet vagy ftiggetlen
jelölt megbízottat delegál-
hat 2002. március 22-én
l6.00 óráig

Azok a választópolgárok,
akik a szavazás napján la-
kóhelyüktől távol lesznek
igazolással a tartózkodási
helyükön szav azh atn ak.
Igazolást - aválasztás elsó
és második fordulój ára
egyaránt személyesen vagy
meghatalmazott útján 2002.
április 5-én l6.00 óráig,
ajánlott levélben pedig úgy
lehet kérni, hogy az 2002.
április 2ig megérkezzen a
választási irodához.

Választásokkal kapcsolatos
információ a polgármesteri
hivatal ügyfélfogadási ide-
jében Diószegi Józsefné
titkársági csoportvezetőtől
kérhető.

Bokányi Kálmánné
helyi választási iroda vezetője

dr. Szalay István
háziorvos, a POT-EST

Kft. vezetője

VAS MEGYE
öNrconvÁNyzATA
SZOLGÁLATÁBnr
EGESZSÉGÜGYI
TAGOZATA DÍj

Gratulálunk!

VÁLAS ZT ASI INF,ORMÁCIÓK

A Magyar Köztársaság
elnöke 2002. április 7-ére
tűzíe ki az országgyűlési
képviselő választás első,
április 2l-re a második for-
dulóját.

Szavazni a szavazás napján
6 órától 19 óráig, csak
személyesen lehet a kijelölt
szavazőhelyiségekben; a
művelődési hlu,ban és az
iskolában.
A választási névjegyzékbe
való felvételről szóló értesí-
tőt a választópolgároknak
kiküldtük,

Megalakult a helyi vála§z-
tási iroda, melynek székhe-
lye a Polgármesteri Hivatal
(Répcelak, Bartók Béla u.
38.), vezetője ; Bokányi
KáImánné jegyző.

A választási iroda tagiai:
Dr. Kiss Julianna aljegyző
Diószegi Józsefné titkár-
sági csoportvezető
Szalai Lajosné okmány-
irodai ügyintéző
Szár Miklósné igazgatási
főmunkatárs

A képviselő-testület meg-
választotta a szav azatszám-
táló bizottság tagiait és
póttagiait.

GnaruLÁLuNK

Marcius l5-e alkalmából Vas
Megye Közgyúlésének
kitüntetettjei között
kisvárosunkat hárman
képviselték, vehettek át díjat
Markó Pétertől, Vas Megye
Közgyúlésének elnökétól:

Besenyei Ferenc, a

Pannontej Rt.
vezérigazgatója

VAS MEGYE
GAZDASÁGÁBRT oÍl
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REPCE EXPO
RÉpCtr,LAKoN !
Tisztelt olVasó!

AZ emberek, a családok, s a

települések éIetében az ün-

nepnapok, a rangos esemé-
nyek amolyan fénypontként
emelkednek ki a hétköznapok
sorából. llyen az üzemavatás,
az úthálózat átadása, egy em-

lékmű, va4l szoboravatás, ille-

tóleg ahory azt eryütt átélhet_

tük, a városavató ünnepség. A

répcelaki önkormányzat adott
megbízást a 2oo2. június 7-9

között megrendezésre kerülő,

a LAKI KAL|NKÓ napi népzenei

és néptánc fesztiválhoz kap-

csolódó l. RÉPoE EXPo általá-

nos foryasztási javak kiállítá-

sának és vásárának megszer-

vezésére, mety esemény remé-

nyeink szerint jelentós ese-

ményként íródik be Répcelak
város történelmébe.

Felvetódhet a kérdés, miért

hasznos a településen élók

számára az Expo? A város és

az ott éló vállalkozások milyen

hasznot remélhetnek az Expo

megszületésétól?

kiállítás és rendezvényszerve-
zónként azt tapasztalom, hory
az adott település egy ilyen

naryszabású rendezvény meg-

szervezésével eryíészt felhívja
magára a firyelmet mlntery

demonstrálva nyitottságát
(látogatók, kiállítók, esetleges
befektetók felé) eryben erősít-

heti a térségben betöltött köz-

ponti szerepét, másrészt teret

biztosít aZ ott éIó civil, kulturá-

lis, művészeti és eryéb szer-

vezetek számára értékeik be-

mutatására és kitűnó lehetó-

séget kínál a helyi valamint a

térségen kívül működó vállal-

kozások számára, a megmé-

rettetésre, termékeik, Vagy

szolgáltatásaik megismerteté-
sére. Az a vállalkozó-vállalko-
zás, aki nyitott szemmel jár, és

követi a folyamatos változás
következményeként fellelhetó
és élesedó piaci versenyt, an-

nak kiváló |ehetóség kínálko-
zik az eseményen kiállítóként
megjelenni. Miként tudja ery
vállalkozás kiaknázni a kiál-

lítás adta lehetóséget? A kiállí-

tás egy komplex marketing-

kommunikációs eszköz ezért

eryszerre több cé| is elérhetó,

többféle eszkózként is alkal-
mazható. Mivel ezeket a ren-

dezvényeket sokan látogatják
(reméljük íry lesz Répcelakon
is) közvet|en kapcsolatba
kerülnek a kiállított termékkel,
szolgáltatással, közvetlen sze-

mélyes kommunikációt tesz

lehetóvé az eladő és a vevó

között. Magas presztízsértéke

ill. imázsnöveló hatása van,

mivel a kiállításon való rész-

Vétel rangot jelent, jelzi, hory a

cég szereplóje az adott piac-

nak, közvetlen információfor-
rás árról, min6ségról, piacról,

konkurenciáró|, vevóról stb-

sokféle eszközt használhat a

vállalkozó beleértve a vásári

kiadványban való hirdetést, a

felvonulás a futballpályára
8.30
ünnepélyes megnyitó
Beszédet mond:
dr. Németh Kálmán polgár-
mester
9.00
Tűzoltó váltófutás, akadály-
Verseny
800 l/perces kismotor fecs-
kendő szerelése
CTlF szerinti versenyfe|ada-
tok végrehajtása

sz ám
E

ben:
an1,-

Eok
ia
ilter
tölö
tlen
€ál-
2-en

rok.
r la-
mek
dási

elsrj

ú,í.a
l?5"
002.
Éig,
úg
002.
!a

kóstoltatást, termékbemuta-
tók megtartását, audiovizuá|iS

eszközök használatát, akciók
megszervezését, szóróajándé_

kok alkalmazását. Tudjuk,

hogy mindez pénzkérdés is, de

egyben naryon hatékony és
késóbb megtérüló befektetés,
melyhez -a répcelaki önkor-

mányzat, valamint a szerve-

zéssel megbízott Humán Kon-

takt Bt azzal kíván hozzájárul
ni, hory a répcelaki mikro és
kisvállalkozók területfoglalási
dOának 50 %-át átvállalja. A

rendezvény nem csak üzlet.

Kikapcsolódás, szórakozás,
pihenés, alkalom a személyes
találkozásra, melyre rohanó
világunkban eryre kevesebb
hely adódik. A 3 napos rendez-

vény eryben a zene a tánc a

településen élók és az ide láto-
gató vendégek közös ünnepe.

A répcelaki önkormányzat, va-

lamint a szervezók nevében
arra kérünk minden répcelaki
lakost, Vállalkozót, civil szer-

Vezetet, es§zóval mindenkit,
segÍtse munkánkat; - Leryen
partnerünk! Az eredmények
elérésében segítse erőfeszíté-
seinket! Látogassa meg a
rendezvényt! osztozzon a

RÉPcE EXPo sikerébeh!

hos
sfi€íi
ide-
!fué
útó|

róts

TŰZOLTÓUNNE,P

Répcelak Város Önkéntes
Túzoltó Egyesülete 2002,
június 8-án ünnepli fennál-
lásának 120. évfordulóját.
Ebből az alkalomból tisz-
telettel meghívjuk városunk
polgárait a futballpályán tar-
tandó ünnepélyre és tűzoltó
versenyre

Programok:
6.30
lndulás a tűzo|tószertár elól,

12.00
Ünnepélyes eredményhirde-
tés

Virsli és sörsátor a helyszí-
nen. Kérjük tekintsék meg

rendezvényünket!
Jó szórakozást!

Répcelak Város Önkéntes
Tűzoltó Egyesülete

@
RÉPcELAK

A Répcelak és Vidéke
TAKAREK-

SZÖVETKEZET
. a kis-és

középváüalkozások,
. a mezőgazdaságs

kistermelók,
r a családok BANKJA.

Házépítéshez,
új lakás vásárLásához,
minden kedvezmény

igénybe vehetó
a Répcelak és Vidéke

Takarékszövetkezetnél

GYORS, RUGALMAS
ücuNrBzÉsl

9653 Répcelak,
Petófi S. u. 50.

tel.: 95l588-6óó,
95/588-667,

fax: 95l588-óó8

*THNí: 5,59-5,62o/o
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Varga Nárcísz :
A csata /részlet/

A több oldalról összegyűlt Han-
9ya
Egy este elhatározta, hogy
Megküzd vala a Százlábúakkal.

A támadásra az ok:
"Százlábúak lába sok!"
Emiatt gyúlt haragra keblük
Emiatt támadt harci kedvük.

Tom, a trombitás
Megfújta a trombitát
(elég jól, az nem vitás)
De épp ez volt a cél, hogy
Összejöjjön a Hangyanép.

Felmászott szépen egy kőre, s
Igy szólt az egybegyűlt főknek:
"Igaz, hogy a lábunk száma
hat,
De eszünk több, mint a Százlá-
búaknak!"

"Úgy van, ú9y van
Jól beszélsz Tom.
Kezdődjék hát az ostrom!"
-helyeseltek az egybegyűltek.

Készültek is szépen
Majdnem egész héten
Egy hangya sem volt tétlen
Kivéve talán Mécsest,
Kinek mennyasszonya
A százlábúak között vala.

Naphosszat sóhajtozott
Kicsi szíve elszorult s
színe feketéből
szürkére fakult.

,.Ez í9y nem mehet tovább!"
Kiált fel egy szerdai nap
Bíborvörös hajnalán.
Felvette bocskorát
s bátran főnöke elé állt:

,,Kéréssel jöttem Önhöz Uram,
Nem járhatom tovább így az
utam
Nézze, bánatomban lejött
rólam a máz..."
,,Tőlem fiam nehezet kívánsz,.,"

,,De Uram, hiszen tudja
Nem mehetek háborúba,
százlábúak között va|a
Az én szívem választot§a"

A uúvp,szqrl
HE,LYZETF. A
M ú v Észp,tl
Rácz Esztertől, a művészeti
ta gozat vezetőjétől érdeklőd-
tem a pillanatnyi helyzetról,
örömökröl, és esetleges
problémákról.

- Milyen tanszakokon mek-
kora létszámokkal folyik az
oktatás iskolánkban?

Három tagozaton: zene (90
fö), néptánc (67 fó), képzó-
művészeti (30 fó) szakokon.
Ez nem tényleges létszám,
mert néhány tanuló 2 tago-
zatra is jár. Kb. 150-160
tanuló jár a 4 településen
működő művészeti tagoza-
tokra. (Uraiújfalu, Répcelak,
Hegrfalu, Beled.)

-Hogltan ítéli meÉ az eszköz-
eílátoftságot, esetleg hol,

milyen hangszerek, vagy
képzőművészeti eszközök
beszezése lenne indokolt?

A tanulói létszám a zenei
tagozaton teljes hagszerellá-
tottsággal eryezik. A néptánc
tagozaton a fellépő ruhák be-
szerzésé folyamatban, illetve
tervben van. oktatói video-
kazellákr a, n épda lryűjte m é-

nyekre van még igényünk,
illetve a képzőművészeti ta-
gozaton a különböző techni-
kákhoz szükséges eszközök,
felszerelések hiányoznak.

- Milyen eredménnyel ért
véget a művészeti tagozat l.

félévi zárása?

A félévi beszámolókon
zene, néptánc, képzőművé-
szettagozatokon - a tanulók
2-3 %-a nem vett részt, fő-
ként betegség miatt. A zenei
tagozaton mind a nés/ tele-
pülésen igen jó eredménnyel
vizsgáztak a kis zenészek.
Kiemelkedó teljesítmények-
kel ryönyörködtették a bizot-
tság taáait a beledi kisdiá_
kok közül néhányan, a
répcelaki kezdő zongoristák
egész sora, és a gitárosok,

az uraiújfalui szolfézs szakos

tanulók. Hegrfalun családias
légkörben zajlott a félévi be-

számoló. A faíúvó szako-
sok - fuvolisták, klarinéto-
sok - ,jól vették" a tanárvál-
tás akadályait.

Egységesen jól felkészült
tanu|ók produkcióit hallhat-
tuk e tanszakon, és a réfúvó-
soknál is. kedves színfolt
volta beszámolón a mélyréz-
duó és a kamarazenekar
bemutatója.

A répcelaki néptáncosok már
karácsonykor bemutatták a
félév folyamán tanult koreog-
ráfiájukat.

Külön kiemelném a helyfalu-
si 3. osztályos tanulók érett,
komoly, átélt ,,dunántúli"
produkcióját. Élvezettel és
nem kis meghatódással fi-

ryeltem a 6, 7, osztályos fiúk
és lányok táncát.

A képzőművészeti tagozato-
sok félévi beszámolóján
számomra érdekes és merő-
ben ismeretlen technikával
készült alkotásokban ryö-
nyörködhettünk Szoporyné
Szabó Piroska igazgatónővel
a haryományos grafikákon
és festményeken kívül. Úry
látom a legtöbb tanuló élve-
zettel, szeretettel készíti

"munkáit", melyek kifejezik a
korosztályuk érdeklődését a
tárgyi és lelki világ vonatko-
zásában.

- Szerepeltek-e és ha igen,
akkor milyen eredménnyel a
művészeti iskola tanulói
versenyeken?

Különböző - megyei, orszá-
gos - képzöművészeti pá|yá-

zatokon vettek részt tanuló-
ink.

A ll. íélévtől indultak a me-
gyei Sistrum versenyek.
Eddigi eredményeink: szol-
fézs: 1 nívód!, 1 oklevél kie-
melt dícsérettel, 1 oklevél;
klarinét 1 oklevél dícséret-
tel; zongora: 2 emléklap.

A versenyek március 20-ig
folytatódnak, íg végleges
eredmény még nem regiszt-
rálható.

Köszönöm a tájékoztatást.

szekeres Tibor

OKTATÁS JELENLE,GI
Móna FpnE,Nc ÁI-reLÁNos Bs

Ist<oLÁBAN

Pap Viola:
Képek a természetről

Mindig fúj a szél,
susog és beszél.

Reggel csendben van,
este zajoSan.

Nyáron szellő fújdogál
télen a hó szálldogál.

Néha aztán csendesül,
a táj fehérbe kerül.

Ósszel hogyha hull a levél,
az avaí halkan zenél.

Ha egyszer lehull a falevél,
Akkor az élete véget ér.

Popné Pozsgai Frideriko: l/órgkozós

Mily hosszú ideig vórlunk,

Hogy óléliük 0zl oz éízést,

Amil o le iöveleled hoz szómunkto.

§zül6k lettünk mind o kelten,

§ hogy iók-e vogy rossrok

Ált (sok diinlheted el.

Yigyórlom ród mindennél iobbon,

Próbóholok dédelqelni, becéIgelni,

s kilOlólni vOion fiú lesIel-e vogy lóny.

Mo mór i|l vogy mindketldnk kOrióbon,

5 lóthotiuk, ohogy íelrseperedsz,

S vóltozol nopról-nopro.

Sremünk Íénye mosl múr Te lettél,

Mert Te vogy okire vórlunk:

A mi egyszem dróqo kislónyunk!
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ERE,DMENYtr,K
Az értékelést 3 tagú bizott-
ság végezte. Az egyes pá-
|y ázatok össztelj esítményét
értékelve a következó ered-
mények születtek.

Vers kategóriában, gyer-
mek korcsoportban 1 pá-

lyázat érkezett.

A pályázaton való részvéte-
lért oklevelet és ajándékot
kapott:

Pap Viola

Prőza kategóriában, gyer-
mek korcsoportban pályá-
zat nem volt.

Vers kategóriában, fel-
nőtt korcsoportban 9
pály ázatoí értékelt a bizott-
ság.

I. helyezett
Fintu szilvia

IL helyezett
Tamús Tibor

III.helyezett
kemenesi Erika

Elbeszélő költeményéért
Emléklapot és az Életiink
c. folyóirat feléves e\őfize-
tését kapta:

Varga Nárcisz

A pályázaton való rész-
vételért Emléklapot kaptak:

Pappné Poagai Frideriku
Boaai Gyöngyi

Dobrovics Ferencné

Emléklapot és a városi ön-
kormányzat ajándékát kap-

Próza kategóriában, fel-
nőtt korcsoportban 3 pá-

|yázat érkezett.
A pá|yázaton való részvé-
telért Emléklapot kapott:

Varga Nárcisz

Emléklapot és az önkor-
mányzat,ajándékát kapták
répcelaki témájú műveikért

szabó szilvia
Tóth Attila Ákos

Minden pályázónak
gratulólunk!

Tamás Tibor: Száll az ének...
Devecsery Lászlónak, sok szeretettel

Szól a síp és zeng a táj,
Az Ümmogó most muzsikál,
Azt zengi, hogy szép az élet,
Vidámsá9ban ünneppé lett
A barátság, mely köztünk éledt.

,,Szép a tavasz, szép a nyár..."

/A szentmisének vége már?/

Az Úr békéje legyen Véled,
Mert fájával nő a kéreg,

S mennyi-mennyi levelet bont
Egyre közelebb az új horizont

Melyben neveled az erdóséget
Megtisztítván nemzedéket,

Erre vártunk... 50 évet.

Jő a tél és múl a nyár
Az ÜmmOgö csak muzsikál ...

Kívánjuk, hogy legyen Néked
Sok eröd és egészséged,
Állítsd magasra a mérét,
Csorbítsd ki a fejszék élét,
Tanítsd élni, látni, lépni,
E világban mint kell élni,
Felnézhessünk Mesterünkre,
S Te ott leszel,

MlNDÖRÖKRE.

Répcelak, 1 999. november 20,

ták répcelaki té-
májú műveikért:

Boros Béldné
pichlerné

kondra kaíalin
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Fínta Szilvia: Tied

Vagyok valakié az árnyék-világban,
Vagyok Valakié a hű-valóságban
Világod véges fénytengerében,
Vagyok Valakié tengernyi fényben.

Vagyok valakié, aki mindig elmegy,
Vagyok Valakié, Aki sose vet meg.
Rétkövú erdő kép-ablakában,
Vagyok Valakié egy nem-mese váóan.

Vagyok valakié múltban és mában,
Vagyok Valakié szebbik világban
Tört üveg hangja s színe minden kincsem,
De legdrágább mégis a Sohase-nincsen.

Tiéd vagyok egyszer-sem többé másszor,
TlÉD VAGYoK AKKoR lS! ha tagadod
százszor.
Eljövendő világ kékszínű fényben,
Tiéd vagyok mert akarod, s nem azért mert
kértem.

Ebresztő

Rém rím rí kint
lnt ím rím ez,
Fém cseng csöng sí
Fénnyel ébredsz.
Ép kép néz szét
Felhőt |áttat,
pár vár rád és
Mézzel áraszt.

Friss tej mel|ett
színes bábú,
Fénykép arcú
Épkézlábú.
csőt csen csókot
csellel ébreszt,
El kell menned
Kelj fel kérlek!

Ráp c€ / a k ö n k o nn á n1 4a t a

képuite/ő+utt;/eíe, 200 1 .

december 37 -i leaűsi
batáiűuel

Vers- és Prő7aírő pá!á7atot
hirdeút, fe ln őtt é s gy erru e k

korroPortban.
A j?lhíuásra 15 pá/yá7ó

kö7el 60 manktia érke7eíí,

ebből í 2 pállá7atfelelt neg a

kiírfu feltéte/e/inek.

Kemenesi Erika:
Friss desszert

Levetkőzöm szégyenem,
levetkőzöm bánatom,
vágyakkal telt testemet
desszerként átadom.

Nem érdekel szóbeszéd,
se erkölcs, lelkiismeret,
innentől merész,
vakmerő leszek.

Vagy csak futóbolond,
aki élni kér,
s a testéből eszközt,
munkát remél.

S mí9 kívánatos,
oly sok az éhes ember,
ily finomság mint én,
nincs, kinek nem kell!

Répcelak, 2000. február
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,,...Vaí rlegle irodalnti
enlékhelei 2001. őqén egl új

adattal, egl új náuuel

ga7dago dott: en lé kíáb la

keriilí aí,nak a repcelaki

há7nak a falára, amelben

egtkorTata1 Sándlr élt,.. ,,

W
W&\

TüsKtr s TtsoR:

Amióta az ötvenes évek Üégén, a

hatvanas évek elején meáelent Hatvany Lajos

szerkesztésében és Gink Károly művészi

értékű fotóival a két, album alakú könyv, a

Beszélő Házak és a Beszélő tájak, a hazai

irodalomtudom ány, az irodalomtörténeti kuta-

tás (sót az irodalmi mű és az olvasó kapcsola-

ta) részévé váll az irodalom helyi hagiomá-

nyainak a feltárása, publikálása és ápolása,

Hatvany Lajos mellett mások, Keresztury

Dezsó, Péter László, Vargha Balázs, Lenryel

Dénes, Erős Zoltán (és jómagam) is az üry

mellé álltunk. Sorra jelentek meg es/-es/

város, vary tájegység, Szeged, Pécs, Debre-

cen, Veszprém merye stb. irodalmi emlékeit

bemutató kiadványok, s országos ,,kataszte-

rek" is készültek. A hazai irodalmi muzeológia

is támogatta és segítette a törekvéseket, s a

Petófi lrodalmi Múzeum több évkönyvét a

kérdés szakszerű vizsgálatának szentelte,

Vas megye nem szűkölködik irodalmi

emlékhelyekben. Van itt emlékháza Eryházas-

hetyén Berzsenyi Dánielnek és Csöngén

Weöres Sándornak, számontartják Faludi

Ferenc, Dukai Takács Judit, Petófi, Vörös-

marty, Gárdonyi, Ottlik Géza és mások helyi

kötódését, s arról is tudnak, hory az "apró-
szentek", például Gyönryösi lstván, a két

Kisfaludy vary Kis János nevét mi kapcsolja a

Rába vidékéhez. Vas mes/e irodalmi

emlékhelyei 2OO1. ószén egy új adattal, egy új

néwel gazdagodott emléKábla került annak

a répcelaki háznak aíalára, amelyben erykor

Tatay Sándor élt.

Répcelak a Kemeneshát északi

oldalán, a Rába völryében, a Répce patak

mellett található, 2OO1. nyarán várossá ava-

tott település. Nevét két, ismét magánkézben

lévő üzeme, a sajtryár és a szénsavryár tette

országosan ismerlté. A ,,helyiek" a város

önkormányzata az emléktábla avatása köré

félnapos irodalmi konferenciát szervezett,

Répcelakon öt éve rendeznek más-más témát

megközelítő, ery-egy napos tanácskozást, az

ideit az irodalom kérdésének szentelték,

Beszéljünk elóször erról." Talán még sohasem

voltak olyan fontosak azok az értékek,

melyeket az irodalom közvetít, mint most az új

évezred küszöbén. A tiszta, szép maryar szó,

a múlt és jelen irodalmi bemutatása segítsé-

get ad a jövőhöz. Segítséget ad a globalizáció

hátrányainak csökkentéséhez, előnyeinek ki-

használásához. szeretnénk azon kívül azt is

megmutatni, hory Répcelaknak is van

irodalmi múltja, firyelünk a jelen értékeire, és

tudjuk, maryar irodalom nélkül nem lehet

igazi maryar jövó. Örülnénk, ha sokan

gondolkodnának lcy, és meghallgatnák a

,,HA EZ NINCS..."
Ter,trr SÁxD oR RBpCE,LAKoN

konferencia előadásait." A rokonszenves

szavakat a díszes meghívóró| másoltam ide,

Elmondhatjuk: nem megszokott, hogy ilyen

igényes, hiteles és értó mondatokkal invitálja

egy írissen várossá avanzsált település önkor-

mányzata a lakosságot. )egyezzük meg: a

meghívó szövegét dr. Németh Kálmán polgár-

mester írta alá. Őt személyesen megismerve a

vendégek is megbizonyosodhattak arról, hogy

olvasott, irodalomszeretó ember (civilben:

mezőgazdasági m é r n ö k. )

A november 3-án, reggel kezdődó

irodalmi konfenecián volt e|nöki megnyitó, a

tanácskozást a körzet orsszágryűlési képvise-

lóje köszöntötte, majd egymást követték az

előadások. Pomogáts Béla, az Írószövetség

elnöke napjaink irodalmi életének fő
kérdéseiról beszélt, a Répcelakró| elszárma-

zott, ma Szombathelyen tanító Bokányi Péter

Vas merye irodalmi emlékhelyeit ismertette,

Az "országos" témák és a vendég előadók

mellett a helyi értelmiség is kitett magáért,

Nagy Károlyné, a könlMár vezetője hiteles

adatok alapján a répcelaki könyvtár

olvasóinak huszadik századi magyar irodalom

iránti érdeklődéséról beszélt, Nagyné Szabó

Tímea pedig azt ismertette, hos/ a helyi

általános és művészeti iskolában hogyan,

milyen módszerekkel folyik és milyen

eredményeket értek el a kortárs irodalom

tanításában.

A tanácskozáshoz,,kiegészítő" prog-

ramok kapcso|ódtak. Megnyílt a szombathelyi

művész házaspár, Varga Bernadett iparmű-

vész és Tóth csaba festőművész kiá|lítása,

bemutatkozott hangszereivel a művészeti

iskola néhány növendéke, továbbá volt könyv-

árusítás (és vásárlás isl) és - hory élvezzük a

helyi ízeket - sajtkóstoló.

Szünet után került sor Tatay

Sándorra. E6l rövid részlet a Ház a sziklák

alatt című filmből hangulatot teremtett, Tatay

írói ,,világába" avatott. Biczó Ferenc helytörté-

nész (civilben kazánfűtól) a répcelaki Dukai

Takács ház történetét ismertette. Jómagam -
úry is, mint a 2OOO-ben a Nap Kiadónál

meáelent Tatay Sándor emlékezete című

könyv szerkesztője és összeállítója- Tatay

Sándor írói portréjának megrajzolására

vállalkoztam. Majd az emléktábla felavatá-

sára került sor az író leánya, Tatay Ágota és

családja, valamint a helybeliek népes részvé-

telével. A néhány ezres település lakói közül

mintegy százötvenen vettek részt az ünnep-

ségen. Az emléktábla annak a háznak aíalára
került, amelyben Tatay Sándor egykor

(folltatás a 9, oldalon)
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(Tüskés Tibor: "ha ez nincs ..." íol}tatás a 8. oldalról)

lakott, A falu közepén álló, földszintes, több
ablakos utcai frontra néző gondozott, meszelt
falu házban ma a polgármesteri hivatal
működik.

Tatay a Lődör§ések kora című
könyvében, az író mozgalmas, kalandos és él-

ményekben gazdag ifjúkori éveit fölidéző
visszaemlékezésében beszél répcelaki,,kap-
csolatáról,,. Tatay a Szaryason megszerzett
érettségi bizonyítvánnyal a zsebében,
kórházban töltött hetek után, húszéves
korában, 1931-ben érkezett Répcelakra, A
településen működött akkor már a sajtryár,
volt vasútállomása, de Répcelak valójában
es/ naryobbacska dunántúli falu volt.

Répcelak közepén állt Tatay eryik nas/nénje
férjének, Dukai Takács Mártonnak a kúriála.
Ez a Dukai Takács Márton rokona volt annak
a Dukai Takács Juditnak, akit - Berzsenyi,
Kazinczy kortársaként - az első maryar
költőnőként tart számon és tisztel az
irodalomtórténet. Dukai Takács Márton már
nem élt akkor, amikor Tatay Répcelakra
került, élt viszont a házban özverye, Jolán
néni, aki Tatay Sándor apjának unokahúga és
azírő "répcelaki naglnénje" volt.

,,Az érettségi után életemben először
keresethez jutottam"- kezdi az írő a
Lődörgések korának azt a fejezetét, amelyben
répcelaki életéról beszámol. E6l magtermelő
szövetkezet, a Hortikultúra Magtermeló és
Értékesítő szövetkezet munkatársaként
kapott szállást Jolán nénjénél. A szövetkezet
azért alakult, hory jó vetőmaggal lássa el a
gazdákat.,,Én ennek a vállalkozásnak körzeti
ellenőrző kertésze voltam. Némi szakértelem

ryors elsajátítása után tanácsokat adtam a
gazdáknak, és lebonyolítottam a szállítást...
Talán ha ez nincs, nem is kezdek el írni.

Legalábbis nem olyan korán és nem mindjárt
regényt."

A házban, ahol ,,ott állt a zongorán
Dukai Takács Judit bűbájos szobra lanttal a
kezében", Jolán nénin kívül élt még "ery idős,
de keménykötésű rokona, Szilvássy Lenke."
.Jolán néni ,,kicsi volt, halk szavú és pirulós",

Lenke néni viszont harsány, bőbeszédű és
nyers. Ontotta az ízes történeteket. "Hej, ha

Lenke néni regényt tudott volna írni!" - sóhajt
föl az idős író. Regényt azonban nem Lenke
néni íh, hanem élete első regényét Tatay
Sándor írta meg, részben a répcelaki
magtermelő vállalkozással kapcsolatos
utazásai sorá n szerzett ta paszta lata i nyomá n,

részben akkori olvasmányainak hatására. Míg
a cégvezetőnek 52O-as Fiatja, közvetlen
íőnökének motorkerékpárja volt, ő kerékpá-
ron járta a Nyugat-Dunántúl falvait, A húszé-
ves fiatalember megismeri a ma4lar falut,
találkozik a szegénység, a paraszti élet
szociális problémáival. Vonzódását ehhez a

világhoz o|vasmányai, Zola, Szabó Dezsö,
Móricz Zsigmond könyvei erősítették.

E hatások nyomán kezd el írni, és
fog hozzá talán már Répcelakon első regé-
nyéhez, Az ekéhez. A kézirattal Sopronban
készül el, s a könyv ,,vitéz Tóth Alajos
könyvnyomdai műintézetében" jelenik meg
1932-ben Sopronban. ,,Nem tudtam, mit
cselekszem, és elkezdtem diKálni a regényt.
Felfedezett igazságomat és a íalusi embe-
rekkel megesett igazságtalanságokat akar-
tam én világgá kúrtölni. Ehhez nem volt sem-
mi más lehetőségem, még ery vidéki újság
hasábjai sem. Írtam hát regényt."

Tatay első munkája nem váltotta ki

az irodalmi életben a ,,fölfedezés" örömét.
Amikor a regény megielent, K.L. monogram-
mal Kardos László ít1 néhány soros kritikát a
Nyugatban. ,,Gyönge regény. Szokványos ala-
kok, naiv mese, hírlapias politikai lelkendezés,
ormótlanul kibökő tendencia. A mérleg másik
oldalán: némi stiláris készség. Az egész
könw - hangban, mesében, figurában
célban - halvány reminiszcencia: mintája Az
e/sodort falu volt." Később Tatay maga is
íölismerte zsengéjének a hibáit, de nem
tagadta meg, végtére is elsö könyvéről volt
szó, s visszaemlékezésében sok eryüttér-
zéssel és szeretettel idézi íöl keletkezésének
körülményeit.

A helyet, Répcelakot, ahol megszüle-
tett benne az író, később is számon tartotta
Tatay Sándor. Élete utolsó évében, 1991.
tavaszán is ellátogatott Répcelakra.
Celldömölkön éló rokonának, Tóth Lajosné-
nak - aki ,,drága Sanyi bácsiként" említi az
írót - Badacsonyból küldött levelezőlapjának
az utóiratában a következőket írja: "Dukán
voltam a tavasszal. Répcelakon is naryné-
ném sír,jánál (Dukai Takács Mártonné.)

A szülófaluja, Bakonytamási temetó-
jében nyugvó író hazatalált írói indulásának
színhelyére, Répcelakra is. A ház falán, amely
befogadta, immár emléktábla hirdeti: ,,ha ez
nincs, nem is |(ezdek el írni."

Az Új Horizont címú lap 2oo2, 7, számában megjelent
iíáSmű teljes terjedelemben való kózléséhez az író, Tüskés
Tibor hoZzájárult. (a szeík,)
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,,..A hellet, RéPcelakot, ahol

negs7uletett benne a7író,

kéíőbb ii s7ámon íartotía

Tata1 Sándnr. ...

A s { lőfa laj a, B a ko n1 ta m ás i
te rrl e t oj á b e n nj ugu ó író

hapta/ált írói

inda lásának s7lt he !ére,

Répcelakra iJ. ..."
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2OO2 a könyvtár életében
jelentős dátum: a tetótér

beépítésre kerül, előrelátha-
tóan év végi átadással. A

fejlesztés megvalósításáva l:

r A rendelkezésre álló terület
duplájára nő,

r kialakul egl erységes tér-

szerkezet: a felesleges köz-

falak lebontásra kerülnek
o a könyvtár dokumentum-

befogadó kapacitása bővül

o új övezetek kialakítása vá-

lik lehetóvé,
o megteremtódik az új doku-

mentumok célszerű tárolá-

si-szolgáltatási rendszere
(zenemű, médiatár és in-

formatikai övezet).

Szeretnénk az Önök segít-

ségét, tanácsát, véleményét

kéini a közös elképzelések
megoldásában, melyek pél-

dául a következők:

költözködés, átmeneti mű-

ködés kérdése
Július-december hónapok
között a könyr,,tár más he-

lyen, csökkent állománnyal
fog működni. A dokumen-

tumvaryon fele átmenetileg
lecsomagolva, dobozolásra
kerül.

szín kérdése
A meglévő könyvespolcok 70
o/o-d raktárba fog kerülni.

Újaxxal kiegészülve színben
mennyire igazodjunk a meg-

maradókhoz?

Gyerekkönyvtári dekoráció
kérdése

Sryretnénk ayOnök

segitsé§t, tanácsát, uélemé-

ryét kérui a köryös e/kép7e,

/ések, a gyakorlati

fe ladato k m ego ldá s á b a n.

Minden elkép1elésre

ryyitottak uagyunk.

Kős7önjiik!

Az új övezetet hogyan tehet-

nénk még hangulatosabbá?

"Lift" kérdése
A két szint között a doku-

mentumok napi mozgatásá-
ra ötletes megoldásokat ke-

resünk.

Névadó kérdése
A városi könyvtárak minde-

nütt képviselik az adott

település életét meghatáro-

zó személyiség nevét. Foglal-

kozzu nk-e ezzel a kérdéssel?

Es/éb.__

Ötleteiket, javaslataikat
várjuk, segítőkészségüet

előre is köszönjük!

a könyvtár munkatársai

PÁr-vÁ IATI FE,LHívÁs

Játszóés mesesarok
tervező pályázat

Pályázati céll az új gye-
rekkönyvtáriövezetben kö-
zösen kigondolni egy hangu-
latos, mesélésre, bábozás-
ra, játékra, foglalkozásokra
alkalmas kis területrészt
mobil vagy stabil bútorele-
mekből, hol a kicsik majd

szívesen tartózkodnak.
Pályázni bármilyen techni-

kával lehet: r4z, tervraJz,
makett, számítógépes gra-

fika stb.

A legötletesebb elképzelé-
seket díjazzuk, s a terület-
rész kialakításánál figye-
lembe veszünk. A játszó-és
mesesarok leendő helye a
könyvtári hirdetótáblán az
épületrész tervrajzán meg-
tekinthetö.
A pályázaton gyerekek,

felnóttek közösen is részt
vehetnek.

A pályázatokat 2002,
június 30-ig a városi
könyvtárban kérjük leadni.

Díjak:
l. walkman
ll. társasjáték
lll. mesekönyv

a könyvtár munkatársai

NoNsToP
VETÉLKEDŐ

2OO2. április 25-26-án

a Művelődési Házban

Jelentkezni: április 12-ig
lehet min. 15 fós

csapatokkal.

Nevezési dú:5.0O0,-Ft

PnoGRAMoK

A Költészet Napja alkalmából

2OO2. április 1O.én

(szerdán) 18.00 órakor

,Szeretni tehozzád
szegődtem"

c. irodalmi est a maryar szerelmi líía

ryönryszemeiből a N4űVelódési

Házban

közreműködik:

Joós Tamás énekmondó

prikazovics Ferenc
. versmondó

Lord
koncert

2OO2. április 5-én
(pénteken)

22 őrátől a

Művelődési Házban
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Tatay Sándor egyéves
ittléte alatt nagyon sok
ismeretet szezett a falusi
életről, de ehhez az isme-
retszerzéshez hozzájárul-
tak Szilvássy. Lenke elbe-
szélései is. Irásaiban fel-
tárul előttünk az itt élő
emberek sorffi, gondja,
küzdelmei, életmódja.

Lűörgések kora című re-
gényében (Zsákszúrcsap)
ugyan röviden ír az em-
berek gondjairól, de meg-
ismerhe§ük mi foglalkoz-
ta§a őket. Elképzelhe§ük
a jómódú parasztok éle-
tét, akik kegyetlen hajszá-
ban látástól vakulásig tar-
tó erőltetett munkában él-
tek a felemelkedésért, a
jobb életért. Eladósodtak
egy darab új földért, csép-
lő9épért, mezőgazdasá9i
eszközökért. Nyögték a
felvett kamatterheket, mi-
nél olcsóbb lett árujuk,
annál nagyobb kínszenve-
déssel de ugyanakkor
Lenke néni is felfestette a
falu mindennapjait a sze-
gények nyomorúságát, a
gazdák harcat a megma-
radásért. Harcot a csalá-
dok között, és családon
belül. szerelmek szövődé-

sét, szétrombolását gaz-
dasági érdekek miatt,
hogyan terjed a tyúkvész
a bosszúból átdobott kór-
ságos csirkebél miatt, a
termés elkótyavetyélését,
a bebiztosltott cséplőgép
felgyújtását, ha már nincs
más kiút. Gondja van az
uraságnak és gondja van
a sajtgyárosnak is, aki né-
hány évtizede még maga
húzta a kordéját, azután
maga hajtotta a szamarát,

kissé bővebben ír a falusi
életről a simeon család cí,
mű regényciklus harmadik
részének első fejezetében,
de mivel ez regény, itt
összemosódik a valóság
és a kitalált történet. A
falusi élet leírását a falu-
beli fürdőzők elbeszélé-
seiből és a főszereplő Ka-
talin látogatásainak leírá-
saból ismerjük meg.
Ac írő a fürdőző szemé-
lyek bemutatásaval kezdi
a falubeliek életét, megis-
merjük különböző szoká-
saikat, munkájukat. A |e-

venték vasárnap délelőtti
menetgyakorlatát, a sajt-
gyáros család életkörül-
ményeit, gondjait, a falu
legré9ibb családjának

hobbiját. Elénk tárul a
bárói család múl§a, sorsa,
élete. Bővebben ír a ven-
déglátó családról, minden-
napi szokásaikról. A
háziasszony jószívűségé-
ről, aki a megesett szolgá-
lólányt házába fogadja
cselédne( az idős rokon-
ról, aki a természetes
életmód híve, és a fájda-
lomtól szenvedő falusi
embereken segít önzetle-
nül. unaloműző szórako-
zásként említi az író, hogy
akkoriban kártyáztak,
dominóztak, egyéb játé-
kokkal beszélgetéssel
múlatták az időt.

Nem ír Tatay Sándor a
különböző báli mulatsá-
gokról, ünnepségekről, és
szokásokról, de valószínű-
leg létezhettek ezek is
abban az időben.

Biczó Ferenc
helytörténész

Irodalom:
Tatay Sándor: Lődörgések kora
Zsákszúrcsap c. fejezete
Tatay Sándor: Simeon család
ilI. Részének a Kenyér és
virágnak Katalin §indöklése c.
fejezete
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Boros Béláné:
Úi röntősben Répcelak

Egybegyűltek sokasága,
szíve-szája tűzben ég
fogadalmat, esküt teszünk,
történetünk idején.
Terveztünk és múltba
néztünk, nem ültünk hát
tétlenül,
történelmünk nagy
könyvébe e szavakkal így
írunk:

Nem álom már, valóság lett,
város lettél nagyközségünk
Répcelak
Kis városunk új köntösben
bizalommal indulj el.
Falunknak a szép emlékét
soha ne hozd szégyenbe.

Örüljünk és ünnepeljünk, a
múltat így idézve
2001 újat adott, a jövöben
remélve.
Fel hát, rajta! l!úságunk
érdekében tesszük ezt
lstenünk is ú9y segéljen, a
tervekböl valóság ez.

Szép volt mindig Répcelak,
szeretetben is gazdag.
Volt itt mindig vendégvárás,
nemqsak búcsú hangulat,
jöttek-mentek a csoportok,
kulturális és sportos
olvasd el a történetét,
megtalálod naplónkban.

Búcsúzom hát végleg tőled
nagyközségünk Répcelak,
ha már én nem, az utókor
emlékében így marad,j.
Évek múlnak, évek jönnek,
az évezred elején
megváltozik minden itt.

Bízzál, bízzál, szép város
lesz Répcelak.

!_

ANyaKöNyvI HínBr

sZÜLErÉs
Akiknek örülünk:

pénzes vince
(Szabó Anita

Mérges Mónika Dorottya
(Stampf lldikó és Mérges

Gábor lánya),

szakács Dalma

(Horváth Mónika Katalin és
Szakács József lánya),

soós veronika
(Ágh Veronika és Soós

Ferenc lánya)

Margit és Pénzes László fia),

Fekete Dóra

(Morosits lldikó és Fekete
Tamás lánya),

kovács Evelin

(Molnár Szilvia és Kovács
Zoltán lánya),

HAl_ALoás

AkiKől
búcsúzunk:

Fehér Józsefné
Fülöp Béla

Horváth Ernó
kiss sándorné

Mészáros Károlyné
Németh.,lózseí
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Főszeíkesztó : kecskés péter

Felelós kiadó : Dí. Németh Kálmán

polgármesteí

szeíkesdóség címe :

Városi Könyvtár

Répcelak, Bartók B.u. 55.
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Jelentés a közalapítvány
2001. évi működéséről

számviteli beszámoló:

Nyitó egyenleg 2001. jan.
1-én

I54 999
Főbb bevételek:
Répcelak város önkor-
mányzatától támogatás

50 000
Lakossági hozzáj árulás

8500
APEH l o/" szja visszau-
ta|ása

l80 428

Főbb kiadások:
Német ill. angol tanári
kincsestár kötetei

38 399
Számítógép-bővítés (CD
RoM)

51,735

Alaplap, CD író és CD
lemezek

64 625

Zárőegyenleg 200l. de-
cember 29-én:

228 072
Egyéb kisebb kiadások,
bevételek: hirdetési díj,
számlavezetési költség,
kamatjóváírás.

A költségvetési támogatás
és a vagyon felhasználásá-
ról a fenti adatokat tudjuk
közölni, melyek tarta|maz-
zák a központi költségveté-
si szerüől és a helyi
önkormányzattól kapott
támogatás mértékét is. Az
alapítvány ingó vagyonnal,
ingatlannal nem rendelke-
zik. A vásárolt számítás-
technikai eszközöket a

répcelaki iskolának ajándé-
kozta vagy tartós használat-
ba adta, a kiadványokat
leltári nyilvántartásba vet-
tük.

Az A|apítő Okirat szerinti
tevékenységek közül a

kuratórium 200l-ben is az
oktatás tárgyi feltételeinek
javítására helyezte a hang-
súlyt. A korábbiakhoz ké-
pest kisebb összegű be-
szerzés okai: apadnak

bevételi forrásaink és

hosszabb távú terveink
között tanulók külíöldi
cserekapcsolatainak támo-
gatása szerepel.
A közhasznú szervezet
tisztségviselői nem része-
sültek juttatásban.

/A fentiek közlése a köz-
hasznúsági jelentésben kö-
telező, és ennek nyilvános-
ságra hozatala az alapítő
okirat szerint a Répcelaki
Hírmondóban történik./

Alapítványunk kuratóriuma
szülői hírlevelekben, az
iskolai faliújságon elhelye-
zett hirdetésekkel és a vas
Népe hasábjain valamint a

Répcelaki Hírmondón és a
Répce TV-n keresztül
tájékoztatta tevékenysé-
géről, gazdálkodásáról az
érintetteket és az érdeklő-
dőket

Alapítványunk
kuratóriuma köszönetét
fejezi ki a támogatóinak.

Szoporyné Szabó Piroska
a kuratórium képviselője

Egészséges Gyermekeinkért
Alapítvány

/Répcelak, József A. u.32./
Adószáma: 18885259-1-18

Táiékoztató az
alapítvány 2001. évi

működéséről

Alapítvánvunk célia, hogy
ösztönözze az embereket, a-

zok csoportjait, közösségeit, a
jogi és nem jogi személyeket a
répcelaki általános iskotában
tanuló gyermekek testi és lelki
egészségének megórzésére, tá-

mogassa az ezze\ összeíiiggó
kezdeményezéseket.
Alanítvánvunk célszerinti te-
vékenységéről: az alapító
okiratban megfogalmazot-
taknak megfelelóen az egész-

ségmegórzés, betegségmeg-
elózés témára helyeztük a

hangsúlyt. A kuratórium peda-
gógus tagiai részt vettek az
iskolai sportélet, sporttevé-
kenység lebonyolítasában és

80000 Ft értékben anyagi
támogatást nyújtottunk úsás-
oktatáshoz. Az oktatils, neve_

lés, képességfej lesztés célterü-
letre eszmei és anyagi támo-
gatást adtunk szintén 80000 Ft
értékben labdavásárlásra.
Alapítványunk ingó vagyon-
nal, ingatlannal nem rendelke-
zik. A kuratórium tagjai az

alapító okirat szerint díjazás
nélkül látták el leladatukat.
Főbb bevételeink: SZlA 1%,

ának felajánlása 408264Ft,
alapítványi est lll342Ft,
magánszemélyek adományai
7640OFt, Répcelak város
Önkormányzatának támogatá-
sa 50000Ft, nem magánsze-

mély támogatása l0000Ft.
Alapítvanyunk a 200l. évet

984482 Ft egyenleggel zárta.
Táiékoztatás: alapítványunk
kuratóriuma szülöi hírlevelek-
ben, az iskolai faliújságon el-
helyezett hirdetésekkel és a
Vas Népe hasábjain valamint
a Répcelaki Hírmondón és a
Répce TV-n keresztül tájékoz-
tatta tevékenységérőI, gazdál,
kodásáról a tanulók szüleit.
Alapítványunk ku ratóriuma
köszönetét fejezi ki a támo-
gatóinak, mindenkinek aki
munkájával, a jótékonysági

esten való részvételével,
anyagi támogatásával segí-
tette céljainak megvalósítá-

sát.

verasztó János
kuratórium elnöke


