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Lqki Kqlínkó 200l

A 'Laki Kalinkó' egy 2001-tól évente,
hagyományteremtő je|leggel megrende-
zett egész napos, szabadtéri népzenei-és
néptánc fesztivál, népi mesterségek be-
mutatásával, gyermek játszóházzal és
kirakodó vásárral egybekötve. Célja a
néptánc, a népzene megszerettetése, a
népművészet, a népi szokások, mester-
ségek, valamint hangszerek megismerte-
tése, egy regionális méretű vásár meg-
teremiése

A kalinkó, egy már-már majdnem
elfeledett, kelt tésztából készult édes
sütemény, amit lakodalmak alkalmával
sütöttek, s a násznép felvonulásakor, a
bámészkodók között osztottak szét, azzal
a céllal, hogy a fiatalok és a násznép
öröméből a falu lakossága is részesüljön.

A kalinkó méltó szimbóluma a rendez-
vénynek. Rendezvényünk célja, hogy a
népművészethez kevésbé szokott közön-
ség is közelebb kerüljön ezen múfajhoz,
e9y napon át, kis darabját élvezve a nép-
zenének, a népi mesterségek csínjának-
bínjának, kipróbálva a néptánc táncolá-
sának felhőtlen örömét. szeretnénk, ha
senki sem lenne kívülálló. A kalinkó,
összefont tésztájával, naphoz hasonlító
alakjával, édes, ízletes ízével mindenféle
vallási, politikai vagy korbeli, nemzetiség-
beli különbségek és divat fölött áll, a
befogadást jelképezi.

Rendezvényünkre minden évben
hivatalos legalább egy, nem magyar
nemzetiségű hagyományőrzó csoport / ez
évben a Pusztavámi sváb hagyományór-

zők voltak a vendégeink /, akik táncház
keretében megismertetik és megszeret-
tetik nemzetiségük táncait Rendezvé-
nyünk, ,l0 órakor - a népes összegyűít
érdeklődőnek kalinkó- és borkínálás
közepette zajló - jelmezes felvonulással
kezdődött, amit a szellemiséghez hűen
ökomenikus istentisztelet követett.
A polgármester úr hivatalos megnyitóját
követően került sor a meghívott együtte-
sek fellépésére. Minden tisztelet és elis-
merés a mintegy 400 fós szerepló
gárdának, akik korhatáruktól (6 és 76 év
közötti), és szakmaí elismertségüktől
(akár helyi, akár országos) függetlenül,
fergeteges jókedvvel léptek színpadra.
Cserébe fantasztikus hangulattal, illetve
szerény ebéddel szolgált a népes
közönség, illetve a házigazda, az Ümmö-
gő Közhasznú Kulturális Egyesület.
köszönetet mondunk a munkánkat támo-
gatóknak, akik nagy lelkesedéssel fogad-
ták a rendezvény ötleiét, és munkájukkal,
anyagi és erkölcsi segítségükkel, ötlete-
ikkel mellettünk álltak. Nélkülük ez a
rendezvény nem jöhetett volna létre....

Reméljük, hogy a KAL|NKÓ szellemisé-
gét minél több ember átérezte ezen a
napon, s ha ez sikerült, elértük célunkat.
Tény, hogy ilyen jó hangulat, ennyi ember
mé9 nem volt népzenei rendezvényen
Répcelakon. Köszönjük a közönségnek,
köszönjük a fellépóknek.

Tamás Tibor elnok
Ümmögő Közhasznú Kulturális Egyesület
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Répceloki Hírmondó

Onkormónyzoli Hírek

LEHET xÉszÜlrurl
Településünkön a búcsú augusztus
19-én lesz.

előrÉszüLETEK A vÁRosAvATó
üNrtepÉlyne
A városavató ünnepségre előzetes
tervek szerint szeptember 15-én
kerül sor. Az ünnepségen dr. Dávid
Ibolya igazságügy-miniszter lesz
díszvendégünk. Az esemény méltó
megünneplésére az előkészületeket
megkezdtü k.

AUGUSZTUSBAN ELKÉSZÜL A
vÍzt"lŰ UTcA

A Vízmű utca útépítésére kiírt pályá-
zatot a Hoffmann Rt. nyerte, Az épÍ-
tésre B ajánlat érkezett, a képvise-
lŐ-testület a Pénzügyi Bizottság ja-
vaslata alapján döntött a nyertesről.
A beruházás költsége az előzetes
várakozásokkal ellentétben kedve-
zőbben alakul. A nyertes cég a be-
ruházás megvalósítását 17 millió
53B ezer Ft-ért vállalta, A kivite-
lezés júliusban kezdődik, és au9usz-
tusban már be is fejeződik,

VAJON TETSZENEK-E MAJD VÁ-
ROSUNK LAKÓINAK AZ INFOR-
uÁcrós rÁeLÁxz
Döntés született az információs táb-
lákról. A táblák kiválasztására Luká-
csi Ernőné képviselő asszony veze-
tésével e9y bizottság alakult,
amelynek a képviselőkön kívül 3
répcelaki lakos is tagja volt. A bi-
zottság több települést is felkere-
sett, végül három ajánlat közül vá-
lasztotta ki, a megítélések szerinti
legszebbet, leg megfelelőbbet. Az
információs táblákat mintegy 4 mil-
lió forintért készítik el, s már au-
gusztusban kihelyezésre kerülnek.

Vll. évfolyom 2. szóm

oörurÉs A BIzToNsÁGos TELE-pülÉsÉnr KApoTT 1 MILLIó
FORINTRÓL

Az összeg az alábbiak szerint került
felosztásra:

Egészségházba riasztó felszerelésére
400.000,_Ft

DADA programra 50.000,-Ft

Szomszédok egymásért mozga lom ra

50.000,-Ft

Önkéntes tűzoltóknak 1O0,00O,-Ft

Polgárőrségnek

Rendőrségnek

1 50.000, -Ft

250.000,-Ft

FELHIVAS

Településünk több utcájába 6 t feletti
9épjárművel tilos behajtani. A tilalom
alól felmentést kaptak azok a gépjár-
mű tulaldonosok, akiknél a gépjármű
telephelye a tulajdonos lakóhelyén
van. Az elmúlt években e címen kiadott
behajtási engedélyek 2OO1. iúlius 15-
étől érvénytelenek.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy
az új eljárási engedélyt július 15-ig, a

Polgármesteri Hivatalban, Szár Miklós
műszaki szakfőtanácsostól kérjék meg.
Esetenkénti behajtáshoz - pl, különbö-
ző szállítások - a korábbi éveknek
megfelelően szintén engedélyt kell
kérn i.

FELHÍVÁs
A szombathelyi LUXIN Kft megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoz-
tatását tervezi Répcelakon, Kérjük,
hogy a munkát vállalni szándékoző,
legalább 4O o/o-ban csökkent munka-
képességű személyek a Polgármesteri
Hivatalban, Ághné Tóth Ilonánál
jelentkezzenek 20O1. július 15-ig.

csökkentsük a
szeméttelepre kerülő

szilárd hulladék
mennyiséget!

Az EU csatlakozás kap-
csán elengedhetetlenné
válik a szelektív hulla-
dékgyűjtés Répcelakon,
Mint ahogyan a legtöbb
hasonló településen en-
nek még nincsenek meg a
feltételei, nagyobb odafi-
gyeléssel mégis sok
minden megoldható.

Néhány jó tanács:
. Ujságpapír, prospek-

tus, szórólap ne ke-
rüljön a hulladék-
g|ijtő edénybe. Az
iskolások tavasszal és

ősszel örömmel elvi-
szik mindenkitől.

. Ahol lehet, komposz-
táljuk a konyhai hul-
ladékot (zöldséglevél,
burgonyahéj, stb.) A
komposzt nagyon ér-
tékes anyag, így mű-
trágyáZási költséget
takaríthatunk meg.
Az ágakat, a fanye-
sedéket ahol lehet
égessük el. A meg-
maradt hamu ugyan-
csak értékes termő-
lold javító anyag.
Veózélyes hulladék
ne kerüljön a gyűjtő-
be. Az akkumulátoro-
kat évente egyszer
szervezetten e lszállít-
juk.
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Répceloki Hírmondó

Jó ludni

\,ÁLL.ALKOZÓK FIGYELMEBE
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és

szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozók
iözül azok, akik tevékenységüket l999. október

i előtt megkezdték, a telepengedélyt - a vonat-

kozó jogszabály módosítása folytán - 2002.
december 3 l -ig kötelesek megkérni.

FELHÍvÁs

Haánkban mind egészségügyi, mind gazdasá-

ei szempontból jelentős problémát okoz a

parlagflí nagyméretű elterj edése.

Köztünk él : Horvóth Endre

Talán nincs még egy olyan ember településün-
kön, aki annyit adott volna a kultúrának, mint
Endre bácsi.

Jákíán, í933-ban született, Édesanyját hamar
elvesztette, s hogy a családnak 3 kishúga ta-
nittatásában segíthessen, korán dolgozni kez-
dett. A katonaévek után villanyszerelői szak-
munkás bizonyítványt szeízett, majd 1962{ől a
Szénsavgyárban, 28 éven át dolgozott.

De igazán azért kerestem fel, ami egész életét
betöltötte: és ez a zene. Mert citerázni gyerek-
korában kezdett, idősebb bácsiktól ellesve,
jóformán egyedül. Majd mikor a 60-as években
a Röpülj páva mozgalom elindult, s előkerültek
a citerák, akkor vett egy újat, korszerűt, játszani
saját örömére. S csak amikor a Horváth József
vezette citeracsoport 1974-ben megalakult,
akkor kezdett közösségben muzsikálni.

A későbbi évek során, különösebb zenei kép-
zettség nélkül, számtalan népzenei könyvből
fejlesztve tudását számos együttesben okta-
tott. S e zenekarokra felfigyeltek, hozták a
díjakat, okleveleket, melyek közül a legrango-
sabb a Megyei Kiváló Együttes cím, s ,l978-ban

országos minősítőn bronz fokozat. Növendékei
közül citeratudásért nem is egy különdilat
kapott, s további együttest már ó alapított.

Ám Endre bácsi lassan belefáradt. s talán abba
is hagyta volna, ha három fia közül a középső,
a mai Ümmögő egyik alapítótagja nem beszéli
rá ,1994-ben, hogy az új népzenei-néptánc
csoporttal tovább folytassa. S mikor egy éwel
később, a Nyugdíjas Népdalkör is megalakult,

Vll. évfolyom 2. szőm

Mintegy 2 milió embertársunk asámás megbe-
tegedésében elsődleges szerepet játszik e

gyomnövény, amely júliustól október végéig
virágzik. Irtása leghatásosabb tavaszi megjele-
nésétöl kezdve korai gyomlálással, illetve töme-
gesebb előfordulása esetén a virágzÁs előtt vég-
zett rendszeres kaszálással. Településünkön az
önkormányzat nagy gondot fordít a közterületek
kaszá|ásár a, gyo mta l an ítás ára.

Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, hogy
saját területükön rendszeresen irtsák a
parlagfüvet!

Bokányi Kámánné
jegyzö

felkérésre, zenei kísérőnként csatlakozott. szá-
mára azonban a két együttes sok lett, mert a
fellépések száma növekedett, így egy éve már,
hogy csak egy helyen, az övéi, a nyugdíjasok
között muzsikál. De velük közösen is sikereket
ér el, saját és közös kedüelésük szerint, mert
egyre gyakrabban hívják óket megyei szintű
rendezvényekre, ahol idén májusban, Körmen-
den az első hivatalos elismerésük megtörtént: a
Békefi Antal tiszteletére rendezett népzenei
versenyen a kórus kiváló oklevelet, s különdíjat
kapott,

A hosszú évek alatt egyéni elismerében is
részesült: Miniszteri dícséret 1987-ben, s 2001.
január 24-én a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egye-
sület,,Közösségi Kultúráért' elismerő oklevelé-
ben, mely oklevélhez önkormányzatunk pénz-
jutalommal társult. Szerénysége, embersége,
tudása sok, népzenét ma is szerető és múvelő
emberre hat, s hatott. A ma sikeres Ümmögó
együttes tagjai közt egy sincs olyan, akit nem ő
tanított, vagy általa tanított tanítvány oktatott
volna. És mindezt csak önzetlenül, szeretettel
lehet tenni. S Endre bácsi egyszerűen mindig
csak azt csinálta, s ma is azt teszi, amit szeret:
zenél.

S végül a hótköznapok. Feleségével közösen
örömét leli unokáiban, s szabad idejében
kertészkedik. Bízom benne, hogy ez írás is
öröm lesz számára, ki hagyományt teremtett, s
nemzedékekbe oltotta a népzene szeretetét.

3
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Ambrosia (parlagfű)

Répce citerozenekor l 978

Répce cilerozenekql l 980

Répce cilerozenekor l 985
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Répceloki Hírmondó

Jó tudni

VÁLLALKOZÓK FIGYELMEBE

A telepengedé|y alapján gyakorolható ipari és

szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozók
közül azok, akik tevékenységüket 1999. október

1 előtt megkezdték, a telepengedélyt - a vonat-

kozó jogszabály módosítása folyán * 2002.

december 31-ig kötelesek megkérni.

FELHÍvÁs

Hazánkban mind egészségügyi, mind gazdasá-

gi szempontból jelentős problémát okoz a

parlagfri nagyméretű elterj edése.
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Mintegy 2 milió embertársunk asámás megbe-

tegedésében elsődleges szerepet játszik e

gyomnövény, amely júliustól október végéig
v irágzik. Irtása leghatásosabb tav aszi megi ele-

nésétől kezdve korai gyomlálással, illetve töme-

gesebb előfordulása esetén a virágzás előtt vég-

zett rendszeres kaszálással. Településünkön az

önkormányzat nagy gondot fordít a köaerületek
kaszálásár a, gyomta lan ítás áf a.

Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, hogy
saját területükön rendszeresen irtsák a
parlagfüvet!

Bokányi Kámánné
jeewő

felkérésre, zenei kísérőnként csatlakozott. szá-
mára azonban a két együttes sok lett, mert a
fellépések száma növekedett, így egy éve már,
hogy csak egy helyen, az övéi, a nyugdíjasok
között muzsikál. De velük közösen is sikereket
ér el, saját és közös kedvtelésük szerint, mert
egyre gyakrabban hívják őket megyei szintű
rendezvényekre, ahol idén májusban, Körmen-
den az első hivatalos elismerésük megtörtént: a
Békefi Antal tiszteletére rendezett népzenei
versenyen a kórus kiváló oklevelet, s különdíjat
kapott.

A hosszú évek alatt egyéni elismerében is
részesült: Miniszteri dícséret 1987-ben, s 2001.
január 24-én a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egye-
sület,,Közösségi Kultúráért" elismerő oklevelé-
ben, mely oklevélhez önkormányzatunk pénz-
jutalommal társult. Szerénysége, embersége,
tudása sok, népzenét ma is szerető és művelő
emberre hat, s hatott. A ma sikeres Ümmögő
együttes tagjai közt egy sincs olyan, akit nem ő
tanított, vagy általa tanított tanífuány oktatott
volna. És mindezt csak önzetlenül, szeretettel
lehet tenni. S Endre bácsi egyszerűen mindig
csak azt csinálta, s ma is azt teszi, amit szeret:
zenél.

S végü| a hétköznapok. Feleségével közösen
örömét leli unokáiban, s szabad idejében
kertészkedik. Bízom benne, hogy ez írás is
öröm lesz számára, ki hagyományt teremtett, s
nemzedékekbe oltotta a népzene szeretetét.

Köziünk él : Horvóth Endre

Talán nincs még egy olyan ember településün-
kön, aki annyit adott volna a kultúrának, mint
Endre bácsi.

Jákfán, 1933-ban született. Édesanyját hamar
elvesztette, s hogy a családnak 3 kishúga ta-

níttatásában segíthessen, korán dolgozni kez-
dett. A katonaévek után villanyszerelői szak-
munkás bizonyítványt szezett, majd 1962-től a
Szénsavgyárban, 28 éven át dolgozott.

De igazán azért kerestem fel, ami egész életét
betöltötte: és ez a zene, Mert citerázni gyerek-

korában kezdett, idősebb bácsiktól ellesve,
jóformán egyedül. Majd mikor a 60-as években
a Röpülj páva mozgalom elindult, s elókerültek
a citerák, akkor vett egy újat, korszerűt, játszani
saját örömére. S csak amikor a Horváth József
vezette citeracsoport 1974-ben megalakult,
akkor kezdett közösségben muzsikálni,

A késóbbi évek során, különösebb zenei kép-
zettség nélkül, számtalan népzenei könyvból
fejleszfue tudását számos együttesben okta-
tott. S e zenekarokra felíigyeltek, hozták a
díjakat, okleveleket, melyek közül a legrango-
sabb a Megyei Kiváló Együttes cím, s 1978-ban
országos minósítón bronz fokozat. Növendékei
közül citeratudásért nem is egy különdíjat
kapott, s további együttest már ó alapított.

Ám Endre bácsi lassan belefáradt. s talán abba
is hagyta volna, ha három íia közül a középső,
a mai Ümmögö egyik alapítótagja nem beszéli
rá 1994-ben, hogy az i1 népzenei-néptánc
csoporttal tovább folytassa. S mikor egy éwel
később, a Nyugdíjas Népdalkör is megalakult,

Ambrosia (parlagfű)

Répce cilerozenekor l98O

Répce cilerozenekol l 978

Répce cilerozenekor l 985



Répceloki Hírmondó

Mi úisóg Önöknél ?
Polgórmesteri Hivqtol

Vll. évfolyom 2. szőm

oz önkormónyzoti inlézméngok gozdól-
kodósót. odőellonőrzésekel hojtunk
végre oz odózók körében.
Hözroműködünk oz önkormóngzot
költsé9vetéséből odódó boruhózósok,
felúj ítósok, l>eszerzések végrehoj tósó-
bon.

flz elmúlt öt évbon @9V@5 felodotok
(p|., vóllolkozói igozolvónyokkol kop-
csolotos ü99intézés, @9v@s 99ómü99i
hotóskörök) jo9szobólgok vóltozóso
kövotkoztébon olkoültok tőlünk. de új
hotóskört is koptunk (pl.: telepcngedé-
lqazés).
flz építménpodó bovezaLésa uggoncsok
új felodotot jolontett szómunkro.

R Polgórmostori Hivotol szomélpi
óllomóngo 1996 évlől nem vóltozott.
Jegyző, 9 fő ügyintéző, 2 úggkezelő
és l hivotolsogéd lótjo el o hivotoli
leendőkel.
11 munkokörünkro alőírE végzottséggel,
képzaltséggel volomonngion randalke-
zünk.

Munkónkbon oz utóbbi évokbon @gvr@

nog9obb sz@l@p@t kopnok o szómíLó-
gépa,k. )ele,nleg l0 szómí!ógépen
dolgozunk, ngolcféle progromot hosznó-
lunk. ílz OTP-vel közvotlon szómító-
gépas kopcsolotbon voggunk,

Répcelok vórossó ngilvónítósónok koz-
daménlozésébon o képviselő-tosLülot
ú99 ngilotkozott, ho99 ,,vórossó ngilvó-
nítós esolén vólloljo o vórosi önkor-
móngzotok és szerveik részére jogszo-
bólgbon előkt kötolezellségekot. mog-
teromIi ozok vé9rohojtósónok sz@N@-

zeli és szomélyi feltételeit."

R jövőbon ig9ekszünk mogfololni o
vórosi rongból rónk hóruló felodotok-
nok. Bízom benne, hogv munkónkkol
Répcelok vóros lokói is alégadollak
losznok.

Bokóngi Hólmónné
jegyző

R Polgórmostori Hivotol o képvisalő-
tostület óltol jóvóho99ott ü99rond
szerinL végzi munkójót.

Folodotoi kétiróngúok; agyrészl oz
önkormóngzot működésévol kopcsolotos
folodotok, mósrészt o jogszobólyokbon
előírl óllomi9oz9otósi folodotok elló-
tóso. Rz önkormóngzot működésével
kopcsolotbon részE voszünk o testü|oti
ülósek előkészílésében, volomint o
hozott randelelek, hotórozotok végre-
hojtósóbon.

Hzt, ho99 oz milgon volumonű munkót
jolont tolón ozzol tudnóm énékelrehi,
hogv oz elmúlt évbon o képviselő-
tostülot l5 zőrt, l9 ngilvónos ülést
tortoLt, 24 rendelotot olkotott és 503
hotórozoLot hozott.
Ug9oncs<lk o hivotol dolgozói végzik o
4 óllondó bizottsóg és az idoiglonos
bizottsógok odminisztróciós folodotoit
is.

R hivotol hotóskörébo torLozó óllom-
i9oz9otósi folodotok széloskörűek.
€mlíthotném itt oz onyokön9vi, oz útlo-
vél ü99intézést, népesség-ngilvóntor-
tósi, szobólgsértési, szoció|is. odó,
építési hotósógi ü99oket, da ezzel a
felsorolós koróntsem teljos. ílz elmúlt
évben 3385 db ügyirotot iktottunk. í1

munkók sorón 1322 db hotórozotot
hoztunk. Felle|ctoezés 1 osotben
történt.

szintén e, körbe tortozik oz inLézmé-
nr7ok finonszírozósóvol, óllomi tómogo-
tósok igéngbovétolévol, elszómolósóvol
kopcsolotos folodotok ollótóso, molgot
o pénzüggi csoport dolgozói végaznok.
Rondszorosen éves allenőrzési
Lorvünknek magfalalően - ellenőrizzük

@
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Répceloki Hírmondó

Az íórsqdqlmi elnök o

Interjú dr. Németh Kátmán polgár-
mesterrel, a Répcelaki SE régi-új
társadalmi elnökével

A Répcetaki SE elnökségének lejárt a négyéves
ciklusa. A vezetőség lényegesen kicserélődött,
viszont az ügyvezető elnök újból Szarka Sándor
|ett, társadalmi elnök pedig ismét dr. Németh
Kálmán polgármester, Az alábbiakban a polgár-
mester urat kérdeztük a múltról és a jövőről.

-Úgy tudju& hogy Ön hosszas gondolkodáq
rábeszélés után uáIlalta et a megbízatást. Miért?

I997-ig a LINDE kebelén belül működött a
spoftegyesület. Sok jel mutatott arra, hogy a
UNDE ilyen feladatokat a jövőben nem kíván
ellátni. Az 1996-1997-es bajnokságban rosszul
szerepelt a labdarúgó csapat - egy nagy
világcég nevéhez méltatlanul - így a LINDE a
továbbiakban nem kívánta adni a nevét. Meg
kell jegyeznem, hogy az azt megelőző években
a LINDE SE és elődje a Bányász SE rendkívül
sikeresen szerepelt.
A tét nagy volt. Vagy felkarolja az önkormányzat
a sportot, vagy az elért színvonal lényegesen
visszaesik. Mi az előbbit választottuk.
Akkor kifejezett kérés és elvárás volt, hogy a
polgármester legyen a társadalmi elnök. Ennek
voltak racionális érvei, hisz a mindenkori polgár-
mester jobban össze tudja fogni a sportért
áldozni hajlandó gazdasági társaságokat,
vállalkozókat, a település polgárait.
A négy év bizonyította a gondolat életképes-
ségét, de problémák is felvetődtek. Hisz az
önkormányzati forrás elosztásánál sokszor kap-
tam - jogos, jogtalan? - kritikát a sport túlzott
támogatásáért. Ezzel kapcsolatban nyugodt
vagyok. Az adott pénz jó célra ment, - a
Répcelak Se-nek több mint 100 sportolója, több
száz aktív szurkolója van és talán nincs olyan
répcelaki, aki valamilyen formában ne érdek-
lődjön a sport iránt. Ismerem a hasonló nagy-
ságú, illeWe hasonló sporteredményeket elért
települések e célra áldozott pénzét a költség-
vetés százalékában adott összeg tekintetében -ez nálunk I,5-2o/o - a középmezőnyben
vagyunk.
A fent elmondottak miatt gondolkodtam, hogy
elfogadjam-e a társadalmi megbízatást, ami
természetesen sem m iféle a nya gi j uttatássa l nem
jár. Több, általam alkalmasnak ítélt önkormány-
zati képviselőt is kéítem, végezzék ők tovább a
feladatot. Különféle okok miatt erre egyikük se
vá l la lkozott. Sportegyesü leti ta gok, sportba rátok
végül is rábeszéltek a munka további folytatá-
sá ra.

Vll. évfolyom 2. szőm

-Mennyire elégedette a négy év eredményeivel?

A cél, a labdarúgó csapat NB III-ban, a teke-
csapat NB Il-ben való tartása és a férfi kézilabda
csapat megyei I. osztályban való szerepeltetése
volt. Ezenkívül a tömegsport felkarolása, és az
SE anyagi helyzetének stabilizálása is az
elvá rásaink között szerepelt.
Kitűzött céljainkat teljesítettük, illetve
túltejesítettük. A labdarúgó csapat sikeresen
szerepelt az NB Iii-ban. Különösen büszke
vagyok a tavalyi bronzéremre, de rendkívül
örülök az idei negyedik helyezésnek is.
Tavasszal két felejthetetlen élményt is szereztek
Varga József edző tanítványai. Kiverték a
Magyar Kupából a Haladást, és 7:O-ra verték a
Kőszeget, í9y több mint húsz év után vettünk
revánsot az 1976-os pályaavatáskor elszen-
vedett súlyos 7:2-es vereségért.
Különféle korosztályú ifiúsági labdarúgóink is
számos sikert aratta( és ez nagyon fontos a
jövő szempon§ából. A tekecsapat az NB IL
meghatározó együttese.
A férfi kézilabda csapat Szabó József
irányításával egy szimpatikus, igazi közösségi
gárda. Nem szerepelt terveink között, de örülök,
hogy a női kézilabda csapat újjáalakult, és az
idei I. helyezésük önmagáért beszél.
Fejlődött a tömegsport, a teke nagyon népszerű
lett. Előrelépés történt a sporttelep felszere-
lésében is. Villanyvilágítást kapott a labdarúgó
pálya, számítógépes rendszer segíti az
adminisztrációs munkát, labdafogó hálókat
szereltettünk fel. Mindehhez lényeges támoga-
tási pénzt is szereztünk.

-Mik a további teruek?

Az elvárás egyértelmű és világos. A sport eddigi
színvonalát meg kell őrizni. Tehát a cél: NB III-
as labdarúgó, NB II-es tekecsapat, és hogy a
férfi és női kézilabdázóink is induljanak a
bajnokságokban.
Természetesen, ha valamelyik csapatunk ú9y
szerepel, hogy a magasabb osztályba kerülés
lehetőségét megszerzi, ettől nem zárkózhatunk
el, az további döntés kérdése.
A kézilabda csapatokról azért fogalmaztam így,
mert a fiúk eddig is a Veszprém megyei
bajnokságban indultak, a lányoknál is döntés
kérdése az osztály megválasztása.
Nekem személy szerint célom volt, hogy minél
több répcelaki szerepeljen a csapatban. Persze
tudom azt, hogy NB III-as, NB II-es szinten ez
nagyon nehéz. Vannak olyan 8-10 ezer lakosú
városok, ahol az NB II-as labdarúgó csapatban
egy helybeli, vagy környékbeli van. Nálunk jó
néhány helyi játékos játszik és az elmúlt négy
évben szakosztályainkban csak répcelaki edzők

voltak és vannak most is.
Tovább kell szélesíteni a
tömegsportot. Nagy fela-
dat lesz az anyagi háttér
megteremtése.
A sportegyesület számit-
hat az önkormányzat
anyagi támogatására, de
ez már reálértékben úgy
gondo|om nem növel-
hető.
A második legnagyobb
szponzorunk a LINDE Gáz
Magyarország Rt, akinek
ezúttal is köszönetemet
fejezem ki, és bízom
benne, hogy továbbra is
segítik a sportot.
Az egyesület jövője nagy-
ban attól függ, hogy a
többi Répcelakon tevé-
kenykedő gazdasági tár-
saság, vállalkozók, tud-
nak-e, szándékoznak-e az
eddigieknél nagyobb
segítséget adni.
Végezetül megköszönöm
a rég| elnökség munkáját,
az újnak pedig eredmé-
nyes tevékenységet
kívánok.

-Köszönöm a beszélge-
tést, és további eredmé-
nyes munkát kívánok.

szekeres Tibor

Ul regl

Előzetes tervek
szerint lapunk

a

várossá avatás
alkalmából

különszámmal
fog jelentkezni,
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W
...,,Hogy kik teremtették

meg mindezt? Hát a

répcelakiak! Régiek és

újak. Nincs őslakos falu-

beli és ,jött-ment" kate-

gória. Csak: RÉpcELA-

KIAK, De nagy betűvel.

És vannak nagyon aKív

és okos fiatalok. Mon-

dom, hogy okos és ügyes

és szorgalmas, Mert so-

kan vállalják a tanulást és

a megmérettetést, Siker-

rel. Sok rendezuényen

való részwételük, sok új

dologhoz aKív hozzáál,

lásuk, szakmájukat szín-

vonalaSan végezve mind

ezt bizonyí§ák, Környeze-

tünk, házunk tája a szép-

érzékről tanúskodik.

Valahol itt jelentkezik,

amit az elején nagy

betűkkel írtam: a TUDÁS.

Mert akad köztünk szila-

jabb, aki kilóg a sorból?

Van, volt és lesz, meft az

élet meg ilyen. De azt is

tudom, hogy szabadide-

jükben szórakozás közben

több kóla és üdítő ital

fogy, mint alkohol..."

Répceloki Hírmondó

Mór ez is Répcelqk ... !

(o 2O0l 11. sz. folytotóso)

Egészség Ki hitte volna mindezt, mondjuk 1940 táján?

t{á Uetegók voltunk, ha fájt a fogunk, nem múlt

;i;ijr"é; a]szomszédarrrony 
-sem 

tudott mit A tudás, inkább í9y: A TUDAs,

*onoáni, o" a oáuauss]áiv ii ó*órt javasolt, Ab ovo minden sikernek élesztője, erjesztője a

akkor irány Uraiújfaluba ár.'aón.r" Józief dok] tudás. Első helyet érdemelne a leltárban, tán

tor úrhoz. Mert itthon'.rut .uio ideig volt a mert e témakör áll hozzám legközelebb, de

falunak orvosa. uegretetá-nety ie volt :i *ú_ szándékosan hagytam a végére, az önzés vádját

ionát , ,. másnak. i, u-gvóóvrzer? Hát patika elkerülendő. Már fel tudom mérni azt a hatalmas

sem volt. Akinek vort oiciiíi:e]'az ment Beledbe különbséget, ami fél évszázad alatt jelentkezett

".Ör'urrárrt.;;i.i;;k 
n"rn irórt, az ment gyalog szülőfalum _. Répcelak _ életében. A napokban

úÉo.;;"réue. rnrrez* t<épárt á. ezreorórautó hirtelen ötlettől indíttatva megszámoltam

ü;;Ékj; ,iép gvogirrártiúl. két házi_ például a pénteki napon délután 9. ffl négyes

szakorvossal, gv.r*.Éo*óriál, fogowossal, szombathelyi vonatról 37 diák szállt le, szinte

szakasszisztensekkel, 
'rtiriáii ' betóápolóvaj elözönlötték az utat. S akik még nem utaztak,

á[r"r"Jn"r úat 11eg ;;- ú] rgésÉeghaz: valamikor ketten voltunk bejáró diákok és

Rziótnerápia, ultrahanj űgáíat, ja.boratórium, hárman b,entlakók. (Egyidőben persze,) Es

ruróiioóió szakrendeÉsek. 
-És 'mé9 mentő_ most ... ? Büszke vagyok a_falumra,

áltomást is tervernát. Hat góndolhatták Magam előtt látom gyermekkorom

.i.á..t ipaint ánvainii,' uugy- uia1. a ve|em szegényes, 3 tantermes elemi iskoláját, még

Öpj1,i.k, ;riroi úeg nutalo-k voltunk? Ugyan! szeóényebb, _de csillogó szemű gyerekek

sokáságával. Ekkor értem meg, hogy igazán mit

KultúraésspoÉ.!.JglentRépcelaknakaz,hogyMóraFe.renc
üá1n"rcinr'régen is kultúrházunk, És hozzá Áttalános Iskola. Hogy milYen re.ndezett

szép emlékeink is. De rl.áiiür., 
"ágy 

ő minket? körülmények között tanulhatnak utódaink s

Ne fiftassuk, volt. De most 
'is ián. tlem is milyen eredményesség_gel, Tanulmányi. verse_

.tar..,iivó., l,1eun . ruru otiirr..sége lehet_ és nyéken sikeresek csakúgy, mint a.továb.btanu_

az is _ mind a t<titsejéuen, mind iz ott folyó láshoz szükséges megmérettetéseken, Es van

munkával. Ugye ne 
'ioióí;am rer, hogy mi még más is_ Már az nemcsak általános iskola,

minden van és torténir< oÚ. n<ik igeáyue iászit, n9nip ..művészeti iskota is. Néptánccal,

ők tudják. Tudják, h"gi;,,t ]d;r,t'á É.inwtar, á képzőművészettel,. hangszeres zenetanulással

i"nór.,áirgutar, 
'int"iÁ.i, -'uiáóo 

haóználat, foglalkozó gyermekek sora, (de rosszkor szÜlet-

ü-,.r"rv.ri"r.,-brouáarot, rukurális események tem)| Nem tudom miért, de valami a.torkomat

és még mi minden. É.rráp ott az ümmogó szorongatta, amikor hallottam a kis réz_és

;;ilh; i Nlugoüu, rtuü éner<rara, de Ótt fafúvóiok koncertjét a művelődési házban egY

;ÜkÓJiÉ a Répce-W, a mi televíziónk stúdiója is, megnyitón,

Mert nekünk az is van már. Mint mondottam már, mé9 emlékszem

Csak kapkodám a fejem, hogy mi régi iskolámra (és szeretettel gondolok vissza

minden lett sztilőfaluÁúan a. eÉteá nag}obbik taiítójmra, . a betűvető Sass Vilmára, az

felében, Meg a ,po,táüt.-ri ne mjáalont igazságos'és nagy tudású Takács Ernőre és

Hajdan is volt. rgy ki, ,oók-gyöpi" szintű Óőcze tswán i9azgatóra), de most meghajolok a

labdarúgás, a tegényet<ner.' á r.oirúuudvaron répcelaki iskolá pedagÓgusai előtt, lám_",. ez már

kűi-1".u ter<éner<']ij}olják),-] ;z uraknak Répcelak. Nem tudom ézik-e a mai fiataljaink,

]öiJngii;;u'n ?ir.t e. r.b.iáJár.ut Mán jött hoby mit \aptak ettől a falutól? Nem tőlem,

;"jóídnd6' é. u.t .Üuiiiu a répcelakiaknak, mert en már.csak figyelek, szemlélődöm.az itt

hogy légyen spoRi."?;- r.tt. 
-[.tt-rásvogÓ 

eltoltött 7 évtized után. Tehát: tanulás jó

,póht"ó laoaarúgó;átyávat , és -hem 
színvonalon, szórakozás, if:úsagi .klub, zene,

akármilyennel, toÉ-' nó* ám) meg nyelvek !un9|9T, tanfolyam, tánciskola sokrétű

rerlÜuóubarvauui, áJÚrnatu t"kepályával _ gyerek és ifjúsági sport, vetélkedők, mindent

|gk",. már'csat<'kugli _ öltözőkkel,,,kantinnal" felsorolni is nehéz ..,

meg ami kell. Aminek é"-;é; ártiio[ az, nogy . . Befejezésü! egy sokatmondó. adat: A

nem ragadt le az ifjúsag a focinál, Mert ugye áz második éveired végén Répcelakon kb 300 fő,

olyan sport egyeo.kl"öi, Én, na gyozbtt a felsőfokú végzettségű diplomás él, Es, hogy mit

ápát-"iii.* ' feroe.únÉr" árt m-óndja a szeretnék végtit én is? Meg ugyan nem érem, de

szurkoló, hogy győŰ;i;";. h; n"r, ikko1. jó lenne, há ismét egy fél évszázad múlva

Az iskola szép tornacsarnokot kapott, visszaemlékezn_e, hogy milyen volt Répcelak

ahol kézi_és tosarraoiá il;kő.ér;6n rívüt ai nagyközség 2000-ben, és milYen a RéPcelak

óy;"-;éprzerűbb teremfoci bajnokságokat kisváros2050_ben.

bónyolí§ák le. És milyen sokan vannak,

Óy"ieke't , fiatalemberek, sőt érettebb korúak is, Vass Tibor
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Repceloki Hírmondó

MúlrunkbóI XXlll. rész
A HoLTAK FALUJA - A TEMETő Q.l

Temetőnkben a kereszt számít a legelter-
jedtebbnek, hiszen megtalálható a sírokon,
síremlékeken is. Ezt az egyház a megvál-
tás eszközének, az üdvözülést kifejezó jel-
nek tekintette, A halál és az élet je|képe
egyszerre, hisz a szenvedésnek és a halál
feletti győzelemnek a szimbóluma.

Másik legtöbbet alkalmazott díszítés
a szomorúfűzfa. Továbbélése lehet a sír-
hely élófával való megjelölésének. Egyes
kutatók szerint a fa jelképezheti az égbe
vezető utat is. Egyszerűbb az a felfogás,
amely szerint a fóldbe leszúrt fűzfavessző
könnyen gyökeret ereszt, így az újjászüle-
tés jelképe lehet. E jól ismert református
szimbólum átvitt értelemben a lemondást,
gyászt, reménytelenséget és fájdalmat
jelenti. A református vallás ismérveként
elterjedt sírjel.

kör alakú olasz koszorú, farkába ha-
rapó kígyóval. A kör az egyik legrégebbije-
lünk, amely a végtelenséget, az örökké
megújuló és körbefutó létet, a világminden-
séget jelenti. Sírjelként ez szimbolizálja a
halált követó végtelen (örök) életet. Általá-
ban a halotti koszorúk az éghez való tarto-
zást, az lstennek szeretettséget jelentik, az
elhunytat az lsten védelmébe ajánlják.

Találunk még egy ovális kör alakú
díszítményt is, amely valószínúleg a farká-
ba harapó kígyó lehet, amely szintén az
örök körforgást, az örök életet jelképezheti,
azt, hogy az ember szelleme földi élete vé-
geztével visszatér az örök hazába.

,A nehezen ábrázolható rózsa, (vagy
egyéb virágcsokor) kedvelt díszítménye a
sírköveknek. A katolikus egyház szertartá-
saiban és csodáiban volt szerepe (Szent
Erzsébet legenda) Eltört szárral ábrázolva
a megszakadt élet, a halál szimbóluma.

Anyokönyvi hírek

szÜlrrÉs
Akiknek örütünk

Nagy Norbert (Ori
Tünde' és Nagy József fia), Németh
Andrea (Agh Andrea és Németh Zoltán
lánya), Tengelits Patrik (Vadász Csilla és
Tengelits László fia)

Vll. évfolyom 2. szőm

Angyalszobrok a sírokon: általában
az erő, a tisztaság és a földhözkötöttségtől
való szabadulás jelképe. A bibliában lsten
küldöttét, szolgálóját jelenti, aki hírt vagy
utasítást hoz, vagy természetfeletti hata-
lom, aki az ég és a föld, az lsten és ember
között közlekedik. A hiedelem szerint leg-
főbb dolga a halott lelkének (szellemének)
mennybevitele volt.

A galamb, a madár, a sírkövön a
halott é9be szálló lelkét (szellemét) szimbo-
lizálja. A galamb a szelídség, ártatlanság,
gyöngédség szimbóluma, Legismertebb a
szent lelket (szent szellemet) jelképező
fehér galamb.

A könyv a bölcsesség és az isteni ti-
tok szimbolikája, a biblia és az élet könyvét
jelképezi.

Református, evangélikus szimbólum
a kehely, amely néhány síron elófordul.

A felsoroltakon kívül még sokféle
jelkép található síremlékeinken. Az eltört fa,
vagy oszlop a íé|beszakadt életet jelképezi.
Ujabb síremlékeken a bibliából vett idéze-
tek is megjelennek képként, - például Jé-
zus az ajtó előtt áll és kopogtat, Jézus a
keresztet hordozza, - vagy a Jézus-fej,
amelyek a megváltónkra, megvá|tásunkra
utalhatnak.

Azokon a vidékeken, ahol sírjelként
kopjafát állítottak, a fa faragványaiból meg
lehetett állapítani messzebbről is, hogy
kinek állították (férfi, nó, gyermek, idősebb,
vagy fiatalabb személy. )

A különböző építészeti megoldáso-
kat néhány érdekesebb síremlék bemutatá-
sával a következő részben közlöm

Biczó Ferenc
helytörténész

Forrás: Kordics lmre, Sírok, sírjelek a Várad-olaszi temetó-
ben 1 998
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óro l00,-Ft.
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HALÁLoás
Akiktől búcsúzunk

Fülöp Béla, Fülöp Lajosné, Gönczöl
József, Skotnyár István, Tóth Kálmán
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Németh Katalin és Horváth Arnold
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Sporthírek

sikeres és sok résztvevót,
érdek|ődót vonzott a május
11-'13-i .Sportnap! A szóra-
koztatást a nagy sörSátorban
többek között kovács kaii,
Szandi, az kígy Hónaljmi-
rígy és több zenekar bizto-
sította. A sportprogramban 8
csapattal kispályás labda-
rúgó torna zaj|ott le, amely-
nek Végeredménye:
1 Vad angyalok
2 Keszey Művek
3 kontra vaskos
Gólkirály.
Borsodi szabolcs
A tekedíjdobás is rengeteg
érdeklődót vonzott a sport-
telepre. A fődíjat egy MB
kerékpárt Takács Zollán
nyerte el.

A nagyközségi tekebajnok-
ság nagy küzdelemben, iz-
galmas mérkózésekkel feje-
zódött be. A 14 csapat ver-
senyében az elsó három
helyezett:

Keszey Művek 24 pont
HOB OMEGA Kft 23 pont
Partner Trans Kft 20 pont

Egyéni versenyben
Kerecsei János 184 fa
Németh Zoltán 1B4 fa
Németh József 179 fa

A közönségszavazatok sze-
rint az elmúlt labdarúgó
bajnoki év legjobb hazai
játékosa Mészáros Zoltán
lett.

Kupa siker
Labdarúgó csapatunk a
Magyar Kupa megyei selej-
tezőit sikeresen vivta meg,
és izgalmas mérkőzésen a
Haladás FC-t búcsúztatva
bejutott az országos táblára.

Kézilabda: Női csapatunk a Győr megyei ll.
osztályban bajnoki címet szerzett. Férfi csapa-
tunk a Veszprém megyei bajnokságban 7.
helyezést ért el.

A Sportegyesület tagjai ezúton köszönik meg
szurkolóiknak a bajnoki év folyamán nyújtott
buzdítást és rendezvényeink látogatását.

szarka sándor
SE ügyvezetö elnök

RÉPCELAK NAGYKÖZSÉG
öNxoRMÁNyzATÁHar tApJA
M EGJ E LE N lK N EGY E D Éve N rE

Föszerkesztő : kecskés péter
Szerkesztőség címe :

Nagyközségi Könyvtár
Répcelak, Bartók B.u, 55.

tel.: 95/5BB-00,í
Összeállította és szerkesztette,. Nagy Károlyné

Felelős kiadó : Dr, Németh Kálmán po|gármester
Készült a Művelődési Otthon CANON NP 6030 típ. fénymásolóján

1 050 példányban
sokszorosításéri felelós : szórádi Enikó

Események, eredmények o RépceIqki
5portegyesü letnél
Véget értek a bajnoki küzdelmek az egyes
sportágakban, Eredmények:

Labdarúgás:
A gyermekcsapat a sárvári csoportban 3.
helyezést ért el. Serdülő csapat országos
bajnokságban 5. hely. lf,úsági csapat országos
bajnokságban: 11. hely. Felnőtt csapat NB Ill-
ban 4. hely.

Teke: NB ll-es bajnokságban csapatunk a 6.
helyezést érte el.

Répcelok Nogyközség Önkormónyzoti Képviselő-
testülete vERs_És pRÓzaínÓ pÁtvÁzAToT HlRDET

A pályázaí célja: a településünkön élő irodalmi
tehetségek felkarolása és támogatása, alkotá-
saik a helyi illetve országos közönség felé való
bemutatása.

pálvázati feltételek

.Pályázni két kategóriában és két korosztályban
lehet, maximum 10 gépelt oldal terjedelemben:

l. kategória vers
ll. kategória próza

l. korosztály (gyermek) 14 éves korig
ll. korosztály (felnőtt) 14-100 éves korig

.Pályázni csak eddig nem publikált írásokkal
lehet.
.Kizárólag répcelaki lakosok, vagy répcelaki
indíttatású lakosok műveit várjuk.

Beküldési határidő: 2001. december 31.

A pályázat jeliqés!
.A pályázatokat 3 példányban egy "Vers-és pró-
zaírő pályázat" feliratú borítékban várjuk
címünkre: Polgármesteri Hivatal, Répcelak,
Bartók B. u, 38, Benne zárt borítékban kérjük
mellékelni a szerző nevét, lakcimét és telefon-
számát.
.A jeliget és a korosztályt (gyermek vagy fel-

nőtt) a zárt borítékra, valamint a pályázatokra is
kérjük ráírni,

A pálvázatok értékelése

.Az értékelést a képviselő{estület által kineve-
zett zsűri végzi.
.A leglobbnak ítélt első három alkotó értékes
jutalomban részesül.

l. díj kategóriánként és korosztályonként bruttó
20.000,-Ft pénzjutalom

ll. -lll. díj kategóriánként és korosztályonként
értékes jutalom

.Minden pályázó emléklapot kap. Nyerteseink
műveit közöljük a helyi újságban.
.Az ünnepélyes díjátadásra 2002. március 15-i
ünnepélyen kerül sor.
.Előnyben részesülnek azok a művek, amelyek
répcelaki témákat dolgoznak fel.

Jó munkát kívánunk!

A bírálóbizottsáq elnöke: Gazdag Errzsébet
Zsűritaqok: Bokányi Péter

Nagyné Szabó Tímea

A Kereskedők és Vendéglátók Vas megyei el.O"Xue1-1rni 
"."*"."t" ]
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VEN DEGLAT Ó ÜztttvrzETŐ és KERESKEDŐ
BOLryEZETŐ szakképesítést nyújtó tanfolyamot szervez 200,1

szeptemberi kezdéssel, SÁRVARoN
2001-ben végezzen el kettőtl

A tözstanulóknak kedvezményt biztosítunk. Munkanélkülieknek egyéni
elbírálás alapján támogatást nyújt a Munkaügyi Központ.

Kamatmentes részletfizetési kedvezmény, KlSOSZ tagoknak 5%
kedvezmény,

Egy-egy tanfolyam teljes díja: 69.000,-Ft.
A tanfolyamra jelentkezők között a Savaria Tours által felajánlott

egyhetes 4 fő részére szóló Adria apartmant sorsolunk ki.
Jelentkezés: személyesen a KlSOSZ irodában Sárvár, Ady E. u
1-ben, ill. telefonon a 95/321804 vagy 95/520-021,301288-1344

számokon lehel


