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Koszíolónyi Dezső : Korócsony

Ezüst esőben száll le a karácsony,
A kályha zúg, a hóesés sűrű;

a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezóket
karcolja éles, kék jégkörmeivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fal,
ajó barát boros korsóihoz von.

És ,.ong az ének áhitatba zöngve ...
Csak a havas pusztán, a nénra csöndbe
sír lol az égbe egy-egy kósza mozdony.

Répcelaki Hírmondó
5zületésnop

Tisztelt Olvasóink !

A szerkesztőség és a magam
nevében is kellemes karácsonyí ünnepeke!
békés eredményekben gazdag újesztendőt, új
ezredév kezdetet kívánok. Ünnepi hangulat
van házunk táján. 1995 decemberében indult
el a Répcelaki Hírmondó, ekkor kapták meg
először kézhez újsagunkat. A nagy millenni-
umi megemlékezések között a mi szerény
ötéves születésnapi jubileumunk is megta-
lálható a minden tiszteletet és megbecsülést
megérdemlő helyén.

Minden évforduló alkalmából fel-
vetődik a kérdés hogyan legyen tovább ? Mi
az új évben, szeretnénk ézelmileg még
közelebb kerülni olvasóinkhoz, közösségibb
profilt adni lapunknak, a különféle hírek és
tájékoztatók mellett.

Ennek megvalósítása érdekében ha
elgondolásunk találkozik az Önök szíves
fogadtatásával, olvasói oldalt nyitunk, Külön-
féle érdekes történeteket, régi emlékeket,
esetleg fényképeket, továbbá segítő szándékú
kritikákat - úgy gondoljuk, - hogy mindnyájan
szívesen olvasnánk, látnánk lapunk hasáb-
jain.

A jövőben megszűnik a ,,Könyvtár
cikkgyűjteményéből tallózva" rovat, mivel is-
métlődő adatokat nem szeretnénk közölni,

Akik szrvesen forgatták, olvasták a Hírmondót,
úgyis eltették már emlékbe, hogy mi is történt
25-15-10 éve.

Megszűnik a képviselőket megszólal-
tató vélemény rovat is. fu elmúlt években
ismertté vált már előttünk hogy mi a tervük,
szándékuk, illetve hogy bizonyos dolgokkal
kapcsolatban mi az állásfoglalásuk. Ezen az
oldalon a jövőben kulturális mellékletet sze-
retnénk indítani. Ha lesz rá igény, gyermek,
ifiúsági, felnőtt olvasóink írásait, verseit itt
fogjuk közzétenni.

Lehetne indítani persze egy állandó
sportrovatot is. Mindenféle ötletet, tanácsot,
kritikát, a lappal is, meg a szerkesztéssel
kapcsolatban is szívesen fogadunk, várunk.

Első változtatásként megújult külső-
vel indítunk. Reméljük elnyeri majd tetszé-
süket.

Köszönjük, hogy hűségesek voltak
hozzánk öt éven át, és reméljük, hogy a
jövőben is érdeklődéssel várják, és szívesen
olvassák, a Nagyközségi Önkormányzat
kiadványát, a Répcelaki Hírmondót.

Jókívánságainkat megismételve
szívből köszön§ük lapunk minden kedves
olvasóját.

Nagy Károlyné
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Répceloki Hírmondó

Önkormónyzoti Hírek

NÉPSZAVAZÁSI ADATOK

A várossá nyilvánításról 2000, október 15.-
én megtartott helyi népszavazás adatai :

Szavazásra jogosultak száma 2337 fő. Sza-
vazott 1O74 fő (a választópolgárok 46 o/o-

a.) A városi címre valő pályázat beadása
meltett az érvényes szavazatok száma 694
fő (65 o/o), ellene voksolt 369 fő (35 %),
Mivel a résztvevők száma nem haladta meg
az 50 o/o-ot, a szavazás eredménytelen
volt. Az ,,eredménytelenség" azt jelentette,
hogy a képviselő-testületnek nem kötelező
figyelembe vennie a szavazás alakulását.

PÁIYÁZUnK A VÁROSI CÍMRE

A képviselő-testület október 30.-i ülésén
úgy döntött, hogy beadja a pályázatot a

városi cím elnyerésére. A beadást a 10

tagú testületből nyolc képviselő támogatta,
kettő nem.

POLGÁRM ESTERI FOGADÓÓRA

Dr. Németh Kálmán pol9ármester 2001-
ben is keddi napokon 13 és 16 óra között
tart fogadóórát.

ÉpírÉsr rönurlÉK ELH ELyEzÉsE
Építési törmeléket Nickre, a falu végén lévő

tóhoz lehet kivinni. A szállítást a nicki
Polgármesteri Hivatalba előzőleg be kell
jelenteni,

viz-És csAToRNADíJ
A VASIVÍZ Rt. novemberben tartott köz-
gyűlése elfogadta a 2001. évi víz-és
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csatornadíjakat. A víz 8 o/o-al, a csatornadíj
10,B o/o-al emelkedik, A vízért 722,-Ft-ot, a

szennyvízért L44,-Ft-ot kell fizetnünk. Az
árak az ÁrÁt nem tartalmazzák.

e ÉprÁnMűnoó
Répcelakon a 9épjárműadó 2001-ben az
eddigi 100 kilogrammonkénti 700,-Ft-ról
B00,-Ft-ra emelkedik.

NEHÉZ HELvZETBEN a :övő Évr
rölrsÉevETÉs
Elkészült a következő évi költségvetési
koncepció, Az állami támogatás növeke-
dése még a kötelezően előírt béremelést
sem fedezi. Növekszik az adóerősség miatti
elvonás is, A képviselő-testület ennek elle-
nére nem vezetett be új adónemeket, a

testület tagjai úsy ítélik ffi€9, hogy az
egyensúly szigorú 9azdálkodással tartható.

rÁrÉxozrATÁs - FELHívÁs
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy
elkezdődött Répcelak község kül-és bel-
területének rendezési tervkészítése. A
megalapozott előkészítés teszi lehetővé -
jogszabályi előírásokon belül a lakossági
igények jobb kielé9ítését. Ezen igények
maximális figyelembevétele érdekében
kérjük a lakosságot, hogy kül-és belterületi
ingatla naikkal ka pcsolatos el képzeléseinket
2001 január 10-i9 írásban közölni
szíveskedjenek helyrajzi szám feltüntetése
mellett. Az igényeket a Polgármesteri
Hivatalban kérjük leadni Szár Miklós
műsza ki szakfőtanácsosná l,

köztünk élnek :

Pontosan két éve, nyugtlíjaskéttt köllözött közsé-

günkbe a Kolou házaspór. Kívócsi voltam, hogyan

illeszkedtek be, és ltogyan ldtjtík két év elteltével a

helyzetel. A feleség középískolai íanúr,és könyvtdros-

kéní, a férj sajót szavai szerin! ,dróíosként" azaz

mérnökként tlolgozolt. Gizike német anyonyelvű,

Miért esett éppen Répcelakra a választás ?

G: Valahogy atmoszférája volt ennek a községnek,

Ebbe beletartozik a táj, a rendezett község, a közösség,

S ahogyan fogadtak, az nagyon.jólesett. Sokkal nyitot-

tabbak, barátságosabbak, és nagyon segítókészek itt az

emberek. 'fudod, elsó pillanatra az ember beleszeret

valamibe és aztán kicsit csalódik. Ezt tényleg nem ér-

zem. Változatlanul.|ól érezzük magunkat.

\annak már barátaitok ? Dolgozgattok ? (E: tLtóbbi

kérdésemen egyszerre nevetik el maglLkat.)

G: lgen, vannak már barátaink. Amiben megkérdeztek,

Kolozs Sóndor és felesége Gizike
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Répceloki Hírmondó

megkerestek bennünket, ott voltunk, de elébe eddig
még nem mentünk a dolgoknak. Unalomról ugyanis
nincs szó. Elég sokat dolgozunk. A kertben, a ház-
ban, ahol éppen sürgós. Túl sok még a tennivaló,
Most a konyhát fest|ük. Még legalább egy év munka
vár ránk ebben a házban és kertben, és jó lesz, ha
egyenesbe tesszük.

Mostanában napirenden volt a várossá válás kerdé-
se. Hoglan vélekedtek erről, hiszen faluba jöttetek ?

S: Amikor erről hallottam, fogtam akörzőt és a tér-
képet és húztam egy l0 km-es sugarú kört. Ennek a

körnek a középpontjában van Répcelak. S ebbe a

körbe 2l település esik. Répcelak fekvésénél fogva
szerintem itt olyan központot lehetne csinálni, hogy
a környezó településeknek ez lenne a centruma. Ha
város lesz Répcelak, amit nagyon remélek. Ezt aköz-
ponti helyet nem volna szabad feladni. Ha megfele-
lóen kialakítanák mint várost, akkor nagyszerű fej-
lődés elé nézne. Városi adottsága megvan. Nagyon
szép a központ, a környéke, az utcák rendezettek, a
buszmegálló kivételével tisáa, minden útja száraz út,
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és ezt ki kell használni.

G: En egy más dimenzióból közelítem meg ezt a vá-
ros témát, és nagyon drukkoltunk, hogy ezt a lépést
jól lépje meg a község. Amikor először voltunk itt.
kérdezgették hajdani otthonunkban, hogy város-e
Répcelak, vagy falu? Hát nem is tudjuk, inkább vá-
ros, Valóban nem tudtuk. Aztán most hogy ez ennyi-
re konrét lett, sokan kérdezték, hogy ettől fogva mi
lesz ? Ez lesz, az lesz, amaz lesz ? Nem. Ennek az e-
sélyét lépték meg, mert ha most szalaszíják el, akkor
soha nem lesz város. És ez volt az izgalmas benne.

Mit kellene még, mit illene még tudnom ?

G: Végül is egy korábbi bemutatkozást (RTV)
nyomatékosítottunk, és azóta eltelt tapasztalatokkal
egészítettük ki. Az ember azí váría, hogy megkopik
az újdonság var(usa, de nem, továbbra is jók a ta-
pasáalataink,

Naglon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó
egészéget kívónok 

n-éva

W
A község o vórossó

vólós esélyét lépte meg.

W
...Adolékok oz ulókor

részére, hogy még

többet tudjunk meg

folunkról, őseink, eleink

életéről, életmód jóról...

Már a második vilá9háború előtt élénk Molnár : Skultéty Lajos vízimalma a
volt a falu ipara és kereskedelme. Néhány RéPcéhez kötődött, de kis vízállás esetén
szakmát űző polgárt, kereskedőt ne- Ganz állóstabil nyersolajmotor segítette a
vezünk meg, az utolsó békeév, az 1g4O- malom munkáját.
es esztendei állapot szerint. Bár a falu SzikvízgYártás : Répcelakot és környékét
akkortájt nem volt olyan nagy, mint most a Balogh testvérek, Balogh Ferenc és
az ezredfordulón, a lakosság számához Balogh Lajos látták el saját maguk által
képest mégis jelentős Volt a szolgáltató- készített jó minőségű szód
ipar. Néhányat felsorolunk a teljesség A könyvtár telefonszáma.megváltozott.
igénye nélkül.

Ez is RépceIok ...

IPAROSOK - KERESKEDELEM _

SZOLGÁLTATÁSOK

Ács : Horváth János (Nicki utcai), Horváth
János (Gyárközi), Szarka Samu, Varga
Elek, Szanyi József
Asztalbs : Ártner Lajos, Erős István
Bádogos : Nagy István
Bognár : Dobrovits Ferenc, Bakó Flórián
Kőműves : Finta János, A Sajtgyárnak
önálló karbantartói voltak, itt nem
említjük.
Cipész : Mészáros Kálmán, Mészáros
József, Szakács Péter, Zsohár Ferenc.
Természetesen voltak még mások is akik
esetleg iparengedély nélkül, vagy tábla
nélkül dolgoztak, de azt most ne
említsük,
Kovács : Garas Sámuel községi kovács,
és Kovács Kálmán, akit dupla Kovácsnak
is hívtak.
Lakatosgépész : Garas Károly uradalmi

gépész, Németh István ismert néven
szikora pista bácsi
Szabó : Béresi Sándor, Keszei Zoltán

Hívható azavízzel,
Fafeldolgozás : A Csánigi utca végén
Szanyi József ács üzemeltetett egy
fűrészelőgattert, amely deszkákat,
léceket készített.
Cséplőgép szolgáltatás : Az uradalom
9épparkján kívül volt szövetkezés a
gazdák között is, például a mai Hunyadi
utcában állt az ú9ynevezett Masinaház,
amiben a nagygazdák a gőzgépet és
cséplőgépet tárolták. Béres János két
garnitúra cséplőgépet üzemeltetett, egy
Fordson típusú és egy nyersolaj típusút,
traktorral meghajtva. Garas Károly és
Németh István (a Szikora), egy-egy
garnitúra cséplőgéppel állt a gazdák szol-
9álatába. Mivel a faluban kapacitás-
felesleg jelentkezett mindhárom
tulajdonos a szomszéd falvakban is vállalt
munkát.

rűztlÁrÉrc
lesz

Szilveszter éjjel
0.30 és 1 óra között a
Művelődési Ház előtti

téren.

Ünnepeljük együtt az új
évezredet!



_{z önkormányzat
kepr iselő-testületének

október 30-i ülésén
táj ékoztatót. hallgatott

meg az AFESZ
munkájáról. A

hozzászó lásokban
elhangzottakra reagál
lapunk hasábjain az

AFESZ elnöke.

re
.,. A ,,Lilo" óroi

mogosok,.,. o vósórlók
nem mennének vórosro
vósórolni, ho oz órok

kedvezőbbek
lennének...

.. A jövőben is kériük,
ho9y okinek módióbon

óll, segítse célioink
megvo ló s ílsól...,,

A képviselő{estület október 30-án
megtartott ülésén az 

^tÉSZ 
munkájáról szó-

ló - részemről elhangzott tájékoztató után
a - hozzászólásokra és kérdésekre szeretnék
válaszolni a lap hasábjain keresztül is.

A tájékoztatóban a közös gondolko-
dást ajánlottam, mivel Répcelak székhellyel
23 településen dolgozó gazdálkodó e8ysé8
vagyunk, és a 96 dolgozóból 51 fő itt dolgo-
zik és kOzulük is 30 fő itteni lakos, Kereske-
delmi hálózatunk a települést behálőzza, a
Répce Áruházon kívül még 4 boltunk biztosít
ellátást a településen,

A hozzászőlások elsősorban egy
diszkont jellegű (Penny) kereskedelemi egy-
ség létrehozásáról és annak lakossági igénye-
iről szóltak. Nem tudtunk ezen testületi ülé-
sen - bár jó és naprakész az önkormányzat
vezetőivel a kapcsolat - a település fejlő-
dését is meghatározó, a szövetkezethez kötő-
dő valós lakossági igényről beszélni.

Tájékoztatásul elmondom, hogy a
Coop rendszer - ami országosan elismert -
aminek tagjai vagyunk, a vásárlóerő figye-
lembe vételével széles választékot biztosít a
vevőknek, és a stratégiai cikkek (liszt, cukor,
olaj, stb.) ára megegyezik, sőí több esetben

kedvezőbb a multik árainál. A vevők egy
része nem használja ki az akciókban rejlő
komoly lehetőségeket - ami a hentesárutól a
sörig terjed - és az olcsó Coop emblémával
termékeket sem fedezte fel mindenki.

Az ellátásra vonatkozó hozzászőlá-
sokat kivizsgáltattam - bár bizonyosan voltak
eseti ellátási gondjaink - de a .ielzett idő-
pontban a kenyér és a tartós tej (vá|aszték-
ban) rendelkezésre ál lt.

Az utána történt beszélgetés - és
jogos lakossági igény - alapján biztosítjuk (a

Pennyhez hasonlóan) a 75 dkg-os Coop
kenyeret 93,- Ft-os árban, a Coop 1,5 %-os
tejet i29,- Ft-os árban. Noveltük a Répce
Áruház nyitvatartási idejét 1 órával és eiké-
szítettük az Áruház előtti parkoló térburko-
latát.

Kérem, és innen is kérem a testü-
letet, hogy a Cazda bolt előtti önkormányza-
ti terület 2001. évben történő rendberakását
a lakosság érdekében tervei között szerepel-
teSSe.

Dr. Németh lstván
ÁrÉsz elnok

Répceloki Hírmondó Vl. évfolyom 4. szőm
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Tóiékoztotó q Konloklus Idegennyelv Oktotósi
Közq lopítvóny működésérő!
Az alapítvány ügyeit az Alapító Okiratnak meg-
felelően az iskolában idegen nyelvet tanító neve-
lők végzik. A közalapítvány szúlői hírlevelekben
és az iskolai faliújságra kitett hirdetésekkel tájé-

koztatta l999. évi tevékenységéről, gazdálkodá-
sáróI az iskolábajáró tanulók szüleit.

Bevételek: Az utóbbi Io/o szja-fe|ajánlások értéke:

202 283,-Ft, melyet 1999. októberében ill. l56
74l Ft,-, melyet ezév októberében utalt az APEH
száInlánkra. További nagyobb bevételünk a Rép-
celak Nagyközség Önkormányzat ötvenezer forin-
tos, az Apáczai Kiadó harmincezer forintos támo-
gatása. Főbb kiadásaink: nyelvkönyvek (40 db -
44 ezer Ft értékben) , kazettás nragnók (2 db,ára

41 ezer Ft, digitális fénymásoló-nyomtató (l57
ezer Ft), Tell me More oktatóprogram. Ez utóbbi
beszerzéséhez 100 ezer Ftal járult hozzá az ala-
pítvány, 200 ezer Ft-ot a Közoktatási és Moderni-

zációs Alapítványtól nyerí az iskola. igy egy
kétnyelvű (angol és német) kezdő, középhaladó és

haladó mulitmédiás program hálózati verziójával
rendelkezünk, mely a nyelvtanulásban és a nyelv-
gyakorlásban a legmodernebb lehetóséget jelenti.
Az alapítvány számláján jelenleg l47 ezer Ft van.

A támogatásoknak köszönhetően több területen
tudtukjavítani az idegen nyelvek oktatásának fel-
tételeit az utóbbi másfél év alatt. A jövőben is kér-
jük, hogy akinek módjában áll, segítse céljaink
megvalósítását, vagyis, hogy tanulóink számára
korszerű, hatékony nyelvoktatást tudjunk bizto-
sítan i, sikerülj ön küllold i cserekapcsolatokat meg-
valósítani, együttműködést tudjunk kiépíterri az
Európai Unió több országának egy vagy több
iskolájával.

Szoporyné Szabó Piroska

kuratóriunl elnöke
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(folytatás a 3. oldalról
Boltosok : Nagy József és később Mihácsi
Kálmán. Valamint a Hangya szövetkezet.
Három kis bolt, amelyek nem voltak sok-
kal nagyobbak, tökéletesen ellátták a falu
szükségletét. Sajnos l944-ben a holo-
caust áldozatává vált Frankl családdal e-
9yütt egy jó szatócsbolttal lett kevesebb
a faluban.
Pékség is működött. Nemes László tulaj-
donlásával kenyeret, péksüteményt, ese-
tenként kalácsot sütöttek. Nagy szerepük
volt a háború alatt, az úgynevezett ster
sútésben, (bérsütés) amikor a lakosság
nagy része a maga készítette kenyér-
tésztát vitte el a pékségbe megsütni.
Hentes és mészáros üzlet is üzemelt a fa-
luban, amit akkor a Horváth féle kocsma
és mészárszék mellett építettek fel, Hét-
végeken mérték a húst, zömmel marha-
húst, de akadt sertés és borjúhús is,

Vendéglátás, vagy kocsmák. Abban az I-
dőben a falusi emberek inkább a bort ré-
szesítették előnyben, ezért a sört egyes
iparosok fogyasztották bizonyos alkal-
makkor. A palackos kis és nagy családi
sör ment. Az 1940-es évben és azelőtt
sem szűkölködött a falu italban. Hangya
Kocsma, Horváth Kocsma, Szarka Dénes,
Király kocsma, Resti, vagy a Wartmann
Ottó féle házi kimérésű, vagy éppen a
Radó kastélyban mért bor üdítette fel a
szomjazókat.

Énoerrs EMBEREK

Érdekes, illetve furcsa emberek is akadtak
a faluban, akiket csak az utókor kedvéért
említünk meg.

Bittenbinder Ferenc. Képzettsége révén
borbély, de ha kellett akkor kertész is. A
háborÚ után görögdinnyével is foglal-
kozott a várdomb mellett. olvasott em-
bernek tűnt, mint afféle figaró, minden-
hez hozzászólt, Különc is volt. Régi töl-
cséres gramofonján korabeli dalok, kup-
lék is hangzottak fel.

Dubrovcsik Mihály és felesége Lidi néni.
Mihály bácsi mosolygós arcú, pörge baj-
szú, a felvidékről jött ,,Tótországból,,. A
faluban ezért csak tót Miskának hívták,
ők voltak a falu kucséberei. vándorke-
reskedők lévén minden közeli búcsúkon
feltűntek, Árujuk főleg gyerekjátékok, fé-
sűk, szájharmonikák, bicskák s egyéb ka-
catokból állt. sötétedéskor a bábosokkal
együtt sátrat bontottak, Miska bácsi haza-
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vitte a megmaradt portékát, Lidi néni
még egy kicsit maradt, felhajtott egy-két
pohár bort, elvégre sikeres búcsú volt,
azután ő is hazament és lefeküdt.

Verseginé. A régi tóparton lakott, ma Hu-
nyadi utca. Egyszerű asszony volt, de jó
tartással, Nem ő tehetett arról, hogy sze-
gény volt. Jósolt, kártyát vetett, főként
fiatal, szerelmes lányok kérték tanácsait,
jóslatait. Mindemellett értelmes, a kornak
megfele|ő értelemben olvasott asszony
volt. Répcelakon ő volt a kérvényíró asz-
szony. Könyvek, ponyvaregények köl-
csönzésével is foglalkozott. Lgaz, ezek
olcsó ponyvafüzetek voltak, de akik vitték
azok rászoktak a betűre s ez nem kis
dolog volt abban az időben.

És végül Berán József. Sajtgyári dolgozó
volt. Cseh származású, három nyelven
beszélt, bár a magyart eléggé törte. A
köztudatban sokoldalú ezermesterként
tartották számon. Sajtmester volt, de
dolgozott asztalosként a Sajtgyárban.
Kitűnő szépérzékű festő-és mázolómunkát
is végzett. Remek tornász volt, egy alka-
lommal fogadásból kézállásban végigment
a Stauffer Vilmos kerttől a vasúti hídig a
metszéstöltésen és nyert. Este ő volt a
tejcsarnokos, ő gyűjtötte be a tejet és ő
adta ki a vásárlóknak,

Az elmondottak olyan események, törté-
nések, amelyeket dokumentálni u9yan
nem lehet, hiszen nem dokumentált dol-
gokról van sző, de visszaemlékezések,
öregek elmondása alapján valamint saját
tapasztalatom alapján íródott le. Remé-
lem, hogy az utókor részére ezzel kiegé-
szül a ,,Répcelak története" című kiadvány
és többet tudnak meg a faluról, őseink,
eleink életéről, életmódjáról, Köszönöm.

Vass Tibor

Miért nincs Penny Mqrket Répcelo-
kon ? Polgórmesteri tóiékoztotó :

Mindegyik bevásárlóközpont illetékesével (BILLA,
Penny Market, Plusz stb.) üzletlánc tárgyalásokat
folytatunk. Területet és anyagi támogatást ajánlot-
tunk fel abban az esetben, ha nálunk bevásárlóköz-
pontot létesítenek. Sajnos, az volt a válasz * melyről
írásos dokumentumok is rendelkezésre állnak, - hogy
8-|0 000 lakos alatti településeken ilyen üzleteket
nem építenek. Bízom benne, hogy az elkövetkező
években változtatnak üzletpolitikájukon. Ebben
segíthet a városi cínl elnyerése is, hisz akkor remény
van Répcelak vonzáskörzetének további növekeclé-
sére.
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Adqlék Répcelqk régi hőzqiről

Megtisztelő feladat, ho5y ismertessem,
és fényképekkel illusztráljam Répcelak régi
nevezetes házait. De nemcsak megtisztelónek
érzem e feladatot, hanem nehézkesnek is, hisz
egy város esetében mégiscsak több a régi,
impozáns épület, amelyrrek zöme még ma is áll,
ós szépíti a városképet, gyönyörködteti az ember
szemét, lelkét. Nálunk üdéken ez jóval
szerényebb. Többségük már nem látható, mert
lebontották, vagy azért mert é]etveszélyessé vált,
vagy mert új házakat épültek a helyükre.

Engedjenek meg, egy röüd áttekintést
annak érdekében, hogy megmagyarázzam miért
emelem ki azt a néhány utcát, amire az
előadásom építem. Megemlítem az 171o-es
esztendőt, a Radó család bete]epülését, mikor is
kezdetét veszi a falu fejlódése. A századforduló
végére már 3 kastély talá]ható. A falu ekkor nrég
jellegzetes útifalu volt, három utcával : Fó utca,
Nicki utca, Csánigi utca, s a közsóg régi
központja a Csánig felé vezető útelágazásnál
volt. Egy-egy település építkezésében, lakáshely-
zetének kialakulásában nagy szerepet játszanak
a történelmi események. Ilyen volt a
jobbágyfelszabadítás, amikor a jobbágyok telket
kaptak. AZ 185o-es évekre a falu úthálózata
megváltozott. Gyakori volt, hogy a testvérek
azonos telekre építettek egy hosszú közös házat,
melynek beosztása : szoba, konyha, kamra,
istálló, ismét szoba, konyha, kamra istálló. Az
első rész az utcára nézett, a legidősebb testvéré
vo]t. Tömésból készültek, zsúpos fede]úek és
tornácosak voltak. A község fejlódésének ez
döntó időszaka, gazdaságilag is és ku]turális
téren is (iskola, templom, vasút, posta épül.)
1908-ban már 6 utcája van községünknek, s
igazából ezt tekintem elóadásom kiinduló-
pontjának. Így az elkövetkezendökben ezt a hat
utcát veszem sorra: Fő - ma Petőfi Sándor utca,
Nicki - rrra Bartók Béla utca, Csárrigi utca,
Ú;niai - ma Vörösmarty utca, Templom - ma
Bartók Béla utca, és Vasút utca. Pontosabban, az
ezekben az utcákban fe]lelhetó vagy már nenr
létezó, de nevezetes házakat szeretném Önöknek
rréhány szóval bemutatni.

Fó utca
l A mai Fókusz használtruha kereskedés

épületében működött a Balogh-Horváth
íé|e Yendéglő és Méslársték. szik-
vízgyártással is foglalkoztak. A vendégló az
196o-as években, a mészárszék 1965 köriil
szűnt meg.

2 A jelenlegi Gazda Ártrház helyón Hangya
szővetkezet és kocsma volt a század-
forduló elsó negyedében, de már évtizedekkel
az elótt vendégfogadó is á]it itt.

3 Közelében, a mai virágbolt helyérr Frank!
lgnác (zsidó) szatócsboltja nrriködött
1944 őszéig.
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4 A Mészáros házban Wartman Ottó
borkimérése volt, kinek Stauffer lány volt a
felesége.

5 A mai Ár'Bsz iroda Dukai-Takách íéle
kúria volt, melyet tulajdonosa Répcelakra
hagyott óvoda céljára már a háboru elótt.

e ez A|kay kastély ma is áll. Tulajdonosa
Kisfaludon é]ó Ajkay fóldbirtokos. Régen
népfóiskola, óvoda múködött itt, késóbb a
Rábamenti Álami Gazdaság irodáinak adott
helyet.

Nicki utca
l A rrrai Millenniumi park helyén állt a mozi,

melyet l942-ben Vitéz Kovács István épített.
A korábbi években a helyén egy zsúpog
nyitottkonyhás ház állt.

2 Már nen-r található a réga posta és
postarnesteri iakás, mely orvosi rendelónek is
helyet adott a háboru után. Egy Sipos nevű,
Anrerikából hazatért kófaragó építette a század
elsó felében.

Temp!om utca
l Ma is áIl a Píeiííer ház. 1849-ben a

Csendórórs működött itt, s udvarában zsúpos
fogda is volt.

Zaz Önkormányzat mai épütet€ Dukai
Takách fóbíróé volt, aki celldömölkröl költö-
zött ide. Az épületet az 193O-as évek körül a
répcelaki jegyzóség vette birtokába. Tatay
sándor író idónként itt tartózkodott, mert
rokona volt az asszonlmak.

3 Az 1860-as évek végén épült az Evangé-
l ikus iskola, melyet 1929-ben bóűtettek, s
amin 1945-ig semmit sem változtattak. 1988-
ban lebontották, helyére épült a mai kultírrház.

+ A Radó kastély alapja Má§ás korabeli
idókből szárr-nazhatott. Az 17|O-es években
Stahrernberg császári hadvezér e]adta a
kastélyát, melyet a Radó család vett meg. A
kastély végső formáját többszöri átépítés és
rr-rodernizálás után 1867-ben Radó Kálnrán
nósülése után kapta meg. A kastély három
részből állt : egy kisebb, ma is á]Ió ósi
épületrészból, melyhez az 17OO-as évek végén
gazdairodát, kertész szobát építettek, e8}-

emeletes épületrészból, s egy kiilönálló,
négyzet alaprajzú bástyából. Az ósi épületből
elóreugrott egy kocsifelhajtóval e}látott
vendégfogadó, amit szögletes oszlopok
díszítettek. A nyitott vendégfogadó kezdetberr
(1867) nenr volt beüvegezve. Ezen keresztül
lehetett bejutni a kastéIyba, anribetr faragott
bútorok, festnrérryek, keleti perzsaszórryegek
voltak. Szecessziós építészeti stílust képviselt.
A kastély falsíkjait attikák díszítették, ezek
etrrlékeztetrrek a bástyák lórés rryíiásaira. A
torony érdekessége, hogy arárryalanul nlagas
volt a kastély rrréretéhez képest. Vas csiga-
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Orvosi rendelónek, tűzoltószertárnak, bába-
asszony lakásnak is helyet adott az idók során.

z Eőryszigethy-§zigethy Béta kúriála
ma is látható, jelenleg lakóház. KatonatiJzt
volt, felesége Barthodeiszky lány, A kúria
orvosi rendelóként is szolgált 1945 után.

3 Ma is áll a Vilmos kastély, a XIX sz. végén
Svájcból idetelepiilt Stauffer Frigyes építtúte
1923-ban.

vasút utca
1 A yasútállomás az 18Oo-as évek végén
épült. Maga a vasút a Radó birtokon vezeiett
keresztü]. Korszerűsítésre az 1935-38-as
években került.

2Yaíga Mihály Vendégloie a Vasút-
hoz, ma is áll az állomással szemben.

3 Az ál]omáshoz közel van egy Cseh Miklós
cementárukészítő által épített lakóh áz, mely-
ben csendőrség illetve rendőrség mú-
|ö_döt] addig, míg meg nem kaptáf mai
helyüket a Jókai utcában.

Ennyi lett volna, ami említést érdemel,
Ezigazáből talán a répcelakiaknak érdekes, akik
ezeket a házakat képzeletükben be tudják
helyezni egy-egy utcába, vagy látják nap mint
nap. Sajnos több épület - főleg az impozánsak -már nem láthatók, de a róluk ránk maradt
{élr.t<9let elképzelhetőbbé teszik a régi
faluképet.
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lépcsó vezetett benne a raktározó helflségek-
hez, a teraszró] pedig kőnnyen át lehetett
tekinteni a gazdaságot. A II. ülágháboru után
teljesen lepusztult, éleweszélyesJé vált, így a
40-es évek végén lebontották, 

"sali' a
"kertészlak" maradt meg, mely ma is áll.
Stahremberg itt fogadta a kőszegi küldött-
séget. E látogatás enrlékét őrzik ai 1665-ben
épült kőboltozatú szoba merrnyezetén található
címerek. Műemlékké nü]vánították.

€sánigi utca
l Farka§ Jenő (1899-1949) prímás és rróta-

szerző szülói háza. Sokszor szerepelt a rádió-
bal.

últlai utca
t Radó Gedeon (generális) kastélya. trla

a Sajtgyár fóbejáratátói balra helyezkedett e].
A kastélyt apja, Radó Jőzsef építtette. Tőle
kezdetben csak bérelte a Svájcból idetelepült
Stauffer csa]ád. A földszinten vették át a tójet,
fel is dolgozták, s a pincében érlelték a sajiot.
Késr2bb a kastély mellett a parkot is megvá-
sárolták, teniszpályát a]akítottak ki. Ezt ké-
sObb Népkertnek hívták, ahol kulturális ese-
mérryeket szerveztek. Bejárata a mai kis
élelmiszerbo]t helyén volt. A parkot felszámol-
va nta a Sajtgyár épületei helyezkednek el itt.

z e Mérlegház tg45 után épült, amikor
Répcelak vásárt tartott havonta egy alka-
lommal. Előállat adásvételéről állítottak ki az
okmányokat.

Gyárköz utca
l A Kultúrház, vagy "Népház' 193o-ban
épült. Egy színpaddal ellátott teremből állt.

Goros Kólmán : Arclerek
Garas Kálmán fotóművész 2000.

november 6-án Budapesten a kamara
kiállításának megnyitóján - írók, költők és
művészek közreműködésével - bemutatta
az ,,ARCTEREK" címmel megjelent
fotóalbumát/ amely a B.K.L. Kiadói és
Reklám Kft, gondozásában jelent meg. A
könyv megjelentetését a Répcelak
Nagyközségi Önkormányzat támogatta. Az
albumban elsősorban művészek - festők,
költők, írók - arcképeit művészi fotóival
kötötte egy csokorba össze Garas Kálmán,
A portrék beszélnek a múltról/ a jelenről, a
yövőről, a Pannon vasi tájról, A megszemé-
lyesítettek között találjuk - többek között
Weöres Sándor és Nagy László költőt,
Kokas Klára zenepedagógust/ Pungor Ernő
egyetemi tanárt, (ex tárcanélküli
miniszter), Kuntár Lajos Írót, Sinkovits Imre

Népkert boióroí

a
0s

W

Vorgo Mihóly vendéglőie o

Vosúlhoz

W
,,...A porlrék beszélnek o

múlról, o ielenről, o

iövőről, o Ponnon vosi

tóiró]...,,

Meleghné Szanf Veronika

:*

színművészt, Engelsz JÓzsef ötvösművészt,

A Répcelakon született fotóművész
elismerésre méltó fotóalbumot alkotott,
amelyben a szöveget Fábián László író a
portrékkal mesterien összekötötte. Weöres
Sándor gondolatai ha§ák át az egész
kötetet. Igy, én is Sándor bátyám sza-
vaival kívánom befejezni a bemutatást. Ezt
a négy soros/ az előző éjszakán készült
versét búcsúzáskor akkor adta a kezembe,
amikor - egykor - a rózsadombi villájában
nála voltam riport készítésen. A vers utólsó
refrénje Így hangzik :

,,..., s végtére,
Haza megyek Csöngére."

Gőcze Tibor
parlamenti tudósító

(Bp. Ipari Szemle, Gazdasági Minisztérium)

W.
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lerülele bűnügyileg nem

ferlőzöll, oz éves

bűncselekmények szómo

o működési lerülelen

viszonylog óllqndó."

RENDÓRSEGI
FELHÍvÁS

Értesítjtik a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy 200l. január
2.-tő1 a közlekedésigazga-
tási ügyintézés és ügyféIfo-
gadás a Sárvari Rendőrkapi-
tányság Igazgatásrendészeti
Osáályán megszűnik.
A közlekedésigazgatással
kapcsolatos (átíratás, forga-
lomba helyezés, vez. eng.ki-
adas stb.) ügyintézés a to-
vábbiakban a körzetkőz-
ponti Okmányirodában:
Sarvar, Várkerú|et 2-3 sz.
alatt történtik.

Üg_yfélfoeadasi idő :

hétfó
8.00-12.00 és l3.00-1 6.00

kedd
l 3.00- l 6,00

szerda
8.00-12.00 és l3,00-17.00

csütörtök

péntek
8.00_ 1 l .00

,,El szerelnénk érni, hogy

egy éven belül minden

felsőlogozolos lonuló

előtt viló9osok legyenek

nopioink veszélyei ."

Répceloki Hírmondó

Mí úisóg Önökn él ?

A Répcelaki Rendőrőrs 1993. január
elseje óta működik a Sárvári Rendőrkapi-
tányság észak-keleti területén a Rába és a
Répce folyók között. 1993 júniusában került az
őrs hivatalosan is átadásra,

Tevékenységünk a m_egalakulástól
2000 szeptember elejéig 225 kmz-re terjedt ki
és körülbelül 12.000 lakos nyugalmát bizto-
sítottuk, vigyáztuk 22 községben. 2000 szep-
tember elején terúletünket csökkentették
Szeleste, Pósfa községekkel,

Az őrs megalakulásakor 13 fő teljesí-
tett szolgálatot. 1994 óta bővült a léíszám, 14 íő
hivatásos és egy íő közalmazott dolgozik az
őrsön.

A Rendőrőrs hivatásos dolgozóinak
feladata a működési területen a közrend, köz-
biztonság és a közlekedési fegyelem fenn-
tartása, bűnüldözési és bűnmegelőzési tevé-
kenység végzése. lgazgatásrendészeti felada-
tot is elláttunk, (kéthetente egy alkalommal
kihelyezett ügyfélfogadás volt az őrsön) de
technikai fejlesztés hiányában, és a feladatok
átcsoportosítása miatt az ügyfélfogadásokat
meg kellett szüntetni.

A Répcelaki Rendőrőrs területe bűnü-
gyileg nem fertőzött, az éves bűncselekmények
száma a működési területen viszonylag állandó,
Évente kb. 110 esetben indítunk eljárást ismer-
etlen személyekkel szemben különböző jogsér-
tések elkövetése miatt. A jogsértések nagy
százaléka (kb. 89 %) vagyonelleni bűncselek-
mény. Felderítési eredményességünk jónak
mondható, minden második esetben sikerül az
elkövetőket felelősségre vonni.

Az eltelt időszak alatt jó kapcsolatot
alakítottunk ki az önkormányzati szervekkel és
a lakossággal. Úgy érezzük, hogy a lakosság
igényli a segítő rendőrijelenlétet, A rendszeres
szolgálatokkal, a körzeti megbízottak napi tevé-
kenységével tovább mélyül a kapcsolat a lakos-
ság és a rendőrség között.

A közbiztonság javítása érdekében a
Répcelaki Önkormányzat hathatós támogatásá-
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Rendőrőrs
val megalakult 1995-ben a Polgárőrség, mely
aktív és tevőleges segítséget nyújt napi felada-
taink ellátásához. Közös szolgálatokkal, elle-
nőrzésekkel biztosítjuk a nagyközség nyugal-
mát.

Munkánk hatékonyságának fokozása
érdekében nagyon sok segítséget és anyagi
támogatást kapunk a nagyközségben működő
Répcelak Közrendjéért és Közbiztonságáért
Közalapítványtól. Az alapítvány által szervezett
rendezvényeken - gyermeknap, bűnmegelőzési
programok, stb. - aktívan közreműködnek mun-
katársaink, ezzel is népszerűsítve, közelebb
hozva munkájuk szépségét és nehézségét a
lakossághoz.

Az if,úsági bűnmegelőzés keretében a
Móra Ferenc Általános és Művészeti lskolában
több osztályban folytatjuk a D.A.D.A. program
népszerűsítését az i!úság egészséges életre
nevelésének érdekében. A gyerekek örömmel
vesznek rész a program munkájában, lelkesen
sajátítják el azok ismeretanyagát.

Szeretnénk munkánkat a jövőben még
hatékonyabban végezni a lakosság nagyobb
nyugalmának biztosítása érdekében. Mindig ar-
ra törekszünk, hogy a jól ismert szlogent -"Szol-
gálunk és védünk" - megtöltsük tartalommal.
Ennek érdekében az elkövetkezendő időben is
jól fogjuk hasznosítani a lakosságtól és a terület
társadalmi szerveitől kapott erkölcsi támoga-
tást.

Megköszönöm a község lakossága
részéról az eddig végzett munkánkhoz nyújtott
segítséget és bizalmat és remélem, hogy ez a
bizalom az elkövetkező időben is töretlen
marad.

Végezetül engedjék meg, hogy kelle-
mes karácsonyi ünnepeket és az elkövetke-
zendő 2001. évre békés, boldog és nem utolsó
sorban balesetmentes esztendőt kívánjak a
Répcelaki Rendőrőrs minden dolgozója
nevében.

Gulkai János r. alezredes
órsparancsnok

Tóiékoztotó o Répcelok Közrendiéérr és
Kőzbizto n ság őétI Közo lo pítvó ny m űködéséről
Alapítványunk fő célja településünk és térségének

közbiaonságának javítása. A Répcelaki Rendő-
rőrs technikai eszközeinek fejlesztése, a bűnmege-

lőzés területén működő szervezetek, csoportok te-

vékenységének segítése. Kiemelten foglalkozunk
az i! úság-idősek-vagyonvédelem-drogm egelőzé-
si programok további szélesítésével. Ez évtől
folyamatosan szewezzúk az iskolákon belül a

DADA (drog, alkohol, dohányzás, AIDS) progra-

mot. A vagyonvédelem területén tovább szeret-

nénk folytatni az ingatlanok riasáóval való felsze-

relésének bővítését, s a 24 őrás rendőrségi ügyelet
rendszerének szervezését. Fő célkítűzéseinket
csak akkor tudjuk megvalósítani, ba az alapitvá-
nyunk folyamatosan megfelelő anyagiakkal ren-

delkezik, az adományok összege a működési
költségeket és a továbbfejlesztést tudja finanszí-
rozni. Az adófizetők által felajáltott l %o-ok

összegéből a DADA program kiadásait fedeztük.

DócziAtttila

kuratórium elnöke



Répceloki Hírmondó

Múltunkból XXl. rész
KARÁcsoNYl

Hamarosan eljön karácsony, a szeretet
ünnepe. Ezért néhány téli népszokásról
szeretnék írni.

LUcÁáS

December 13-án Luca napja van. A fiatal
iskolás gyerekek lucázni jártak. Reggel
szalmával felszerelkezve járták a falut.
Betértek a házakhoz, és ahol fogadták öket
elmondták a lucázóverset.

,,Luca Luca kítty_kotty
Tojjanak a tikjok, ludjok,

Jó tojók legyenek
Százezret tojjanak."

Majd különbözó jókívánságok következ-
tek, mennyi és mekkora szalonnájuk,
zsírjuk, kolbászuk, tojásuk stb. legyen. Az
elszórt szalmát a háziasszony a tyúkok alá
szórta, azt hitte, hogy ettől jobban fognak
tojni. Ezen a napon nem volt szabad varrni,
mert bevarrták volna a tyúkok,,tojókáját" és
nem lett volna tojás.

BETLEH EMEZÉS _ BUTTÓL|ÁZÁS

Karácsony este kettő, négy íő járta a
házakat álarcban, kifordított kabátban. A
kis Jézus születésének eseményeit adták
elő.

,, Buttóliás jó estét gazda. Kendtek ajtajánál
akkorat zökkentem, hogy a százéves
lelkem majd kizökkent. Terítse meg

asztalát fehér abroszával nem tudja miféle
öreg ós pásztorok lepik meg házatáját."
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NÉpszol(Ásor

REGöLÉS

Karácsony másnapjától járták a fiatal
legények a házasulandó lányok, legények
házait Böségvarázsló énekúk után
összeénekelték (regölték) az egymásnak
szánt, vagy,,egymással járó" párokat.

,,ltt is mondanának egy szép legényt,
Kinek neve volna Sümegi János volna

Haj regü rejtem, regü rejtem !

Amoda is mondanának egy szép leányt,
Kinek neve volna Erós Lina volna.

Haj regü rejtem, regü rejtem !"

ISTVÁN, JÁNos KöSZöNTÓ :

A névnapjukat ünnepló lstvánokat és
Jánosokat verssel köszöntötték.

,, Kedves lstván bátyám magam is azt
mondom,

Éltesse az lsten, friss jó egészségben.
Aholjár, ahol lép, mindenütt kísérje,

Holta után pedig a mennybe vezesse."

,,János napja vagyon ma, annak
örvendezzünk ma,

Annak igyunk éltéért, friss jó egészségéért.
János dícsértessék, ez ajóbor tessék egy

pohárral."

Biczó Ferenc
helytörténész

(A regölés teljes szövege megjelent a
Répcelaki Hírmondó 'l 997. decemberi
számában.)

Anyokönyvi hírek

szüLETÉS

Akiknek örülünk

Gömböcz Ezsébet és
Garab László fia: ]oel

Kevin, Várallai Katalin és Paál Attila
lánya : ViKória, Balogh Ildikó és Horváth
József fia: Bálint, Tömböly Göngyi és
Seregély József fia; Gábor

HAzAssAG

Akiknek gratu-

lálunk

Plausevszky Beáta és Mesterházi
István Miklós, Pozsgai Friderika
Zsuzsanna és Papp Zsolt

HALALOZAS

Akiktő! búcsúzunk

id, Biczó Ferenc, Blazovits Tamásné,
Gallen Sándorné, Hencsei Sándor,
Kóbor Aladárné, Kovács Jánosné,
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A Répce TV Khr ügyvezetőie :UI

ry
,,A Répce TV életünknek

tükre és egyben

krónikóso kívón lenni"

W
,,Az olopílvóny

kurolóriumo köszönetét

fejezi ki lómogolóinok,

... mindenkinek ... oki

segílette céljoink

megvo lósíló sól." í
b

RÉPCELAK NAGYKÖZSÉG
öruroRMÁNyzATÁNar LApJA
MEGJELENlK NEGYEDÉvrrure

Fószerkesztő : kecskés péter
Szerkesztőség címe :

Nagyközségi Könyvtár
Répcelak, Bartók B.u, 55.

tel.:95/588-001
Összeáll. és szerk.: Nagy Károlyné

Felelős kiadó : Dr. Németh Kálmán polgármester
Készült a Művelódési Otthon CANON NP 6030 típ. fénymásolóján

1 050 példányban

Dr. Gomboy Csongor
Fóorvos Úr ! szeretném, ha elmondaná
lapunk olvasóinak, hogyan kerütt sor az Ön
megválasztására a Répce TV KHT étére ?

A Répce TV KHT vezetése az önkor-
mányzat képviselő{estületének kinevezése
alapján végzi a munkáját. A három évre
szóló megbizatás lejártával a KHT ügyve-
zető elnöki tisztjének a betöltésére a képvi-
selő{estület november 30-i ülésén egyhan-
gú döntésselén kaptam bizalmat.

Milyqn tervei vannak a Répce TV jóvőbeni
mú ködésével kapcsolatban ?

A televízió feladata a várossá izmoso-
dó nagyközség eseményeinek a tárgyilagos
bemutatása, mozgósítás a közös felada-
tokra. A Répce TV életünknek a tükre és
egyben krónikása kíván lenni, Reményeim
szerint a kéthetenként jelentkezö műsora a
község lakosainak igényelt és várt tájékoz-
tató és informatív forrása lesz. Mindenki-
ről, mindenkiért, mindenkihez kívánunk

szólni, Ehhez a község lakosainak megelő-
legezett bizalmát, támogatását és eg-yUtt-
működését kérem.

A főszerkesztői feladatra a gyakorló
újságírót, Molnárné Pap Edinát 

-iikertilt
megnyernem. Választott munkatársaival
december 7-én megtartott alakuló szer-
kesztőségi ülésükön megvitatták és elfo-
gadták a szerkesztőség Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát. Ez, az eddig nem
létező munkarendi leírás a televízió úunka-
társai önként vállalt tevékenységének a
zsinórmértéke, az etikailag kifogástalan
működés alapszabályainak gyűjteménye.

A szerkesztőség hozzákezdett a
munkához, bemutatkozó adásuk december
23-án lesz. Kérem nézzék meg !

Köszönöm a tájékoztatást lapunk olvasói
nevében

szekeres Tibor

Tóiékoziatő oz Egészséges Gyermekeinkért
Alopítvóny működéséről

Alapítványunk célja, hogy ösáönözze az em-
bereket a répcelaki általános iskolában tanuló
gyermekek testi és lelki egészségének megőrzésé-
re, támogassa az ezzel összeíiiggő kezdeménye-
zéseket, Szülői körlevéI tájékoaatotí az 1999. évi
tevékenységrő l, gazdálko dásáró l, Fő bb bevéte le-
ink : az I%o szla-felajánlás 267 ezer Ft, a Répce-
lak Nagyközségi Önkormányzaí 20 ezer Ft-os tá-
mogatása, alapítványi est 94 ezer Ft-os bevétele,
vállalkozók 74 ezer forintos adománya.

Cél szerinti tevékenységünk közé tartozik a

tanulók egészsége védelmében szükséges fe.j-

lesztések. Ennek megfelelően főbb kiadásunk :

275 ezer Ft (l5 db kétszemélyes tanulói asztal és
29 db tanulói szék viisárlása.) Számlánkon
jelenleg 396 ezer Fívan.

Az alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi
ki támogatóinak, mindenkinek, aki munkájával az
alapítványi esten való részvételével, szereplésé-
vel, ill. anyagi felajánlásával segítette céljaink
megvalósítását.

verasztó János

kuratórium eInöke
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