
Répcelak Nagy,község On kormányzatának lapj a 5. év

csUKA JÓzsEF futtKlÓs

Lázadó napok

Órület, már megint ez a szétszakadás
l/ergödés a saját ézelmeim
orvénylő vonaglásaiban.
Hangok, kik bennem remegtek
S minden hajnalban más arccal

ébresztetek.

/elem vagytok és mégis oly távol
S én egymagam a
/ágyaimat körbe-körbe járom,
De lassan már a kör közepén
:sszekuporodva csak várok.

',lap mint nap megcsap
:z értelmetlenség vad íze,
Semminem mutatja, hogy
,an miért ezt megélnem
-gyre ködösödik előttem a jövő.

]lcsó ézések
. k tápláltátok bennem a reményt
\tár megkopott
- angotok édes csengése.
S már Te is elfogytál belólem.

Je még|s lázadok
?ángatom a sors
: szakíthatatlan fonalát.
!:eImetlen harc, csak

=gjaim edzi acélos keményre.

-; na§! azŰzavar-j zajos a hullámzás
:elgyorsult az Életkerék pörgése
S,:,drás, örvénylést..ldattalan 

lebegés.

bó
SZOCIRL|SRN N€Héz uewz€TB€N tévŐr TáMoGRrásn

és seoéLv€zÉs€ népcemxoru
Nogyközségünkbon éppú9y, mint oz orszóg mós településain, élnok szociólison hótró-
ngos holgzetba karull csolódok, polgórok. í1 róluk történő gondoskodós részben oz
önkormónyzot folcrdoto is. Településünkön o felodot megoldósóro többféle tómogo-
tósi és segélyezési rendszer működik. R rószorulók o következőkben felsorolt
tómogotósi és sagélyezésl kérelmokot nyújthotjók be :

időskorúok jórodéko, rendszeres szociólis segélg, ótmeneti segélg, lokós-
fonntortósi tómogotós, temetési segély, köz99ó9yellótós, munkonélküliek
jövedelempótló tómogotóso, lokósszorzési tómogotós, ópolósi díj. újszülöltek
tómo9otóso, újszülöttok vok<inójóro tórnogotós, 99armekvédelmi tómogotós,

9yormoknevolési tómogotós, beiskolózósi tómogotós, mozgóskorlótozottok
tómo9otóso.

B fglsorolt sagélgezési és tómogotósi formókoL oz orszógos előírósokkol összhongbon
lévő szigorú önkormóngzoti hotórozotok, rendelatak minden egyes eljórósro külön-
külön szobólgouők. Ézon rendelatek hotórozzók me9 segélgezési formónként olőírvo:

e milvon, e9y Íőra jutó rondszeres hovi )övedalem olott odhotó o kért tómogotós

o mekkoro vogyonnol rendalkazhaE o segélgt igénglő, milgen körulményok közótt él

r mekkoro o kiutolhotó se9élgössze9 folső hotóro.

€zeket o readeletakat itt felsorolni nom óll módombon. Bővebb felvilógosítóst Á9hné
Tóth llono i9oz9otósi főelőodótól kérhetnek oz érdelrlődők o polgórmesteri
hivotolbon.

fl segélykérelmah elbírólóso két lépcsőben történik. Fl kérelem először oz
€9észsé9ü9yi és Szociólis Bizottsóghoz kerül, ohol informóeiókot 9yűjtünk be o
sagélykéralam bengújtójóról, mojd o kéralemra vonotkozó rendalaE előírósoinok
pontos betortósóvol ben9újtjuk jovoslotunkot o képviseló-testületnek. fl képvisalő-
testülo| elé Earjasztelt kéralem elbírólósóhoz o bizottsóg ismerteti o lofolytotott
vizsgólot eradményaiE, mojd Jovoslotot t6sz, molgnok olopjón o testülat meghozzo

döntését. ff bizottsóg jovoslotoi! óltolóbon méltónr;oljo o tostület, hisz olgon
összetétolű, ohol képvise|teti mogót o lagfiotolobb korosztólg éppúgv, mint o

le9idősebb. Tarmésze\esen mindkéE ülés zórtkörű, ohonnon o személyiségi jo9ok
védelma érdakéban informóciók nem juthotnok ki,

ffz elmúlt időszokbon sok vód érte o képviselő-testületot, ho99 olgon csolódok is
koptok se9élgt, okik szociólison nincsenek rószorulvo. ltt szeretném hon9súlgozni,
hogy oz elmúlE időszokbon szigorúon betortottuk oz előírósokot, és csok o volóbon
rószorulók koptok segélyt, illelvo tómogotóst. l? közszójon forgó személgek sem

segélgt. sem tómogotóst nem koptok.

Hedvas ffépcelokiok l én ozt szeretném, hogg o kövelkaző évek|oan olgon kereseti
lahetőségak lagganek községünkben, ornelyek biztosítonók, hogy minél kevesebbon
szoruljonok tómogotósro, segélyekra" De oddig, míg az bekövetkezik, oz elmúlt
idószok ggokorlotónok megfalelően szeretnénk segítani elesett embertórsoinkon, o
volóbon rószorultokon.

Heszog Lojos

€9észsé9ü9yi és Szo<iólis Bizottsóg
elnöke

F|ATAL vLvp7tlLlV-LTru-

1 998.03.1 0.



A Kossuth utcában élő lrénke néni 1932-
ben született Fertőszentmiklóson. Három
hónap elteltével répcelaki születésű édes-
anyja vissz4vágyott szülőfatujába igy azó-
ta itt él. Általános iskolában sass vilma
volt a tanítónője, ,,Számtant, testnevelést
Gócze István, irodalmat, ftildrajzot Szabó
Sándorné, a történelmet, éneket, rajzot a
Vörös tanító tanította,,. I947-ben yégezte
el a nyolc osáályt a háború miatt az 1944-
es évet sikeres vizsgával pótolva. Végig
kitúnó tanuló volt. ,, A háboru utáni idő-
szak nehéz volt mindenkinek. A továbbta-
nulasról lemaradtunk. A fiúk szerencsé-
sebb helyzetben voltak, bo tudtak pótolni.
A lányok férjhez mentek, lemaradtak."
Az iskolából kimaradva nyáron mar nap-
számba járt kapálni, s cséplőgép mellett
csévevágó volt, A Sajtgyarba segédmun-
kasnak l948 februárjábarr még Stauffer
Ernó vette fel. l95l- októberétól 14 évig a
Földmúvesszövetkezetnél, majd 1966
szeptemberétől ismét a Sajtgyarban dolgo-
zott nyugdijazÁsáig. Itt 1985-tól Vöröske-
resztes titkár, munkáját bronzéremmel is
jutalmazták. 1954-ben ment férihez, két
gyermek édesanyj4 mindketten érettsé-
giztek: Lánya diplomas óvónó. Négy uno-
kája van. l958-ban kezdtek salát híuat
építeni.

,,Sokat dolgoáunk. Munka mellett bérel-
tünk ftildeket, azok termésébót disznókat
tartottunk. Késóbb a Tsz-tól kapálnivalót
vállaltunk. Anyagilag nagyon meg kellett
küzdeni aházért, a megélhetésért, A gyere-
keimnek ma is mondom, ne sírjatok, ma
még mindig jó világ varr. Mosógépet itt az
utcában tizenketten vettünk közöserr, kire
mikor riá,került, úgy lett meg a mosrás. Se-
gítségemre voltak a szomszédok, az uíca-
beliek, a testvérem mellettem lakik, s ez is
nagyon jó."
Irén néni emellett a sajtgyari táncsoport és
színjátszókör tagja is volt, ezt fényképek
bizonyítják, amelyeket beszélgetés közben
nézegettünk.

,,Szerettem kózösségi ember lenni. Szere-
tem az embereket, engem is szeretnek úgy
érzem. Még régi barátságok is megvannak.
Mert mindig kettón áll a vasar. Csak rossz
fiatalok és csak rossz felnóttek nincsenek.
Ha a jóindulat megvan mind a két részról, s

elfogadjuk egymast, akkor nincs gond.
Dolgoáam 39 évet, fájó pontom, hogy
saját jogú nyugdíjjal visszakerültem volna
oda amikor fiatalon házas voltam, mikor
egyik hónaptól a másikig éltünk."
Köszönöm a beszélgetést, Kívánom, hogy
jókedélye, őszintesége, s az emberekbe
vetett hite sokáig nregmaradjon.

lt

Onkormányzati hírek

LOMTALAXÍrÁS

l999. októbeí 2-án (szombaton) lomtalanítás lesz, A szeméttároló edényben
el nem helyezhető kommunális hulladék kerül eIszállításra. Gallyakar
kötegelve kérjük kirakni, Nem kerül elszállításra építési törmelék, bútor.
nagyobb fa. A lomtalanításra szántanyagot reggel 8 órára kérjük kitenni.

rpÍrEsI rönuElnxET CSAK ENGEDELLYEL !

A vörösmarty utca végén az űgynevezett ,,kis tó"-ba lehet vinni az építési tör-
meléket. A szállítás előtt értesíteni kell Horváth Lásztő köáerület felügyelőt
( Répcelak, Kossuth u, 44. tel.: 37'|-160), és csak az ő jelenlétében lehet elhe-
lyezni a száIlítmányl.

SEGÍTÜNK A FIATAL HÁZASOKNAK, készül a rendelet-te rvezet

önkormányzatunk az Arany János utcában egy lakást vásárolt, és további
vásárlásokat tewez. A lakásokat a Fratal házasoknak kívánjuk juttatni. Az
odaítélés feltételeiről az Egészségügyi és szociális Bizottság , valamint a
közoktatási, Művelődési, Ifiúsági és sportbizottság közösen készíti el a
rendelet-tervezeíet, amit a képviselő-testület az októberi ülésén tárgyal.

üNNBpBt yES KERETEK KözöTT KERüLT Ár,c.nÁsRA Az EGESzsEG-
tllz

1999. szeptember l l-én - Falunapon - a konferenciát követően került sor az
Egészségház átadására. A szép számú érdeklődőt - répcelakiakat és a meg-
hívott vendégeket - Biró József képviselő köszöntötte. Rövid kulturális
műsort követően Gáncs Attila, a pápai szint kft munkatársa, az épület terve-
zője ismertette a létesítmény legfontosabb adatait. Markó péter a vas megyel
közgyűlés elnöke avatta fel az épületet. Dr. Németh kálmán polgármester az
építkezés minden közreműködőjének köszönetet mondott. Kiemelte Répcelak
lakosságának szerepét, akik mindvégig támogatták a képviselő-testületet.
egyetértettek a beruháás megvalósításával.

TELEFONS Z^MIDKAZ EGESZSBcHÁznnN :

dr. Szalay István háziorvos tel/fax: 371-403
dr. Kovács Edit gyermekorvos tel:371-406
dr. Siklódi Magdolna fogorvos tel:371-404

Takács Márta védőnő tel: 371-405

SZAKRENDELES AZ EGESZSEGHÁZBAN

Az Egészségházban több szakrendelést is tervezünk (sebészet, nőgyőgyászaí.
bőrgyőgyászat, reumatológia). Ezek egy része - amennyiben a társadalom-
biaosítás elfogadja - térítésmentes lesz, másik része pedig magánrendelés.



'A gyógyító munka múttja, jelene és jövője Répcelakon''
cimmel kerLilt megrendezésre a falukonferencia szeptember 11-én a Művelódési otthon_ban. Dr. Németh kálmán polgármester megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy azegészségügyi téma választásánák kettős oka ,|i n egészségúgy ,uttoun és jelenben isneghatározó tényező, a másik aktualitás az újonnan e-purt egé.i'"égház átadása. A kon-'erenciát kÖszÖntő dr, Lakner László, Vas megye önkormány"zatiHiu"t"r titkárságvezetője<iemelte, hogy Répcelakon mentőállomás létesiúser" i" .i.'itáég'u"n.

BokánYi Kálmá.nné j9gyraasszony előadása nepcerá[ÉgJszségügyének történetirészét fogta át a kezdetektől- napjainkig. Vas Tegy_e helyzetét"vázoló bevezetőjében aió.rnyé.künkön elt gyógyítókat 
_- Sze_lestéy sandort]'BL.";;ié;r-g;Ú - is megemlítette.RéPcelakon az első szülésznó.1908-ban kapott az elöljáróóágÜirux,ioe.i engedélyt s'ajta kívÜl még két szülésznő képviselte az egészségüg|bi ká.iéÓüntoen ts+s november24.-ig, az első magánorvos letelepedéséig. r-ixacsi-einone a nÉócelakon folyó gyógyítórn.un|a szervezeti feléPítéséről adott számot. Dr, Erdősi Áttii" 

-iti".g"tó 
főorvos, a kór_házak szerepének változásáról, a sárvári kórház 

11n.r<il|1ol ".ort. 
Á;aras i kőrházszerep, sa jelenlegi struktúra ll. világháború után alakult ki. A kóiház ," nrar'oty"n fekvőbeteg gyó_3yító intézmény, amely komple.x, hatékony humanitárius jellegű .ui"r;, egészségügyi ellá-ic és szolgáltató szerePpet. A sárvári Éórhárb"n, évente i,ioo .ini 3000 fekvőbetegetétnak el, s'l 8 féle szakrendelés működik. n fciorvos úr megemlítette a xcizetmultbéli nagy_nérvű rekonstrukciókat is, azzal,a megjegyzéssel, ho-gy *eö Áiá"viir lgy so ágyas ápolásicsztálY, Dr, GombaY Csongor fóorvoi Úiumentumntrlu ,,-nep"Ólak története,,című könyvililusztrálásához készült a Répce Tv kHT közreműködésével. nz illusztráció a doktor úrlemutató előtti alánlása szerint.,,mégegyszer, meglehet erciszrir, noóy köszönetet mond-.Lí]k mindazoknak, akiknek bármi kozük úolt, van az egészségügyhöz, a gyógyításhoz.'' A ,,lajdanvoltak",az.,Önállő orvosi körzet,,, 

"'t<Orz"t 
mégosztáial s a'Jelenidó'' című feje-zetekre tagolt film az 'emberi tényező"-t, emelte ki Vé"dőnőt, áÖ;Úi gyOgyszerészt, orvo-sokat láthattunk köznapi. de szakmájuk iránt felelós embeieit<ent' ör. Kovács Edit aglYermekorvosi hálózat kialakulásáról-és jövőjéről szólt. Á gy";;kgyógyászat kialakulá_sának történeti szÜkségszerűségétől induiva, fóliákon, .."árerutu.J,i is követhettük töb_bek között a preventív, megelőzó gyógyító munka fontosságái.-T;ká; Márta védőnő pe-cg a védőnőiszerep mó.dosulásáűl ii szólt, arról,.hogy ma már az egészségügyi ismere-üeken túl egy védőnőnek széleskörú jogi, szociális iémeretetkeiis ierr rendelkeznie. Akrnferencia szünet előtti .utolsó etoado]á dr. Siklódi Nr"gá;Ina ro|o*o. szemléletes,gl'akorlatias ,,fogászkodá,sba" kezdett. A fogágybetegségek-kiataxutasánar okáról, maguk_ml a fogágybetegségekről, s a*ezelés mooiaiiót is nárrnáttár i j"i""re"?r..

Rövid szünet után, dr. szalay lstván főorvos előadása á tt. számu közet múltjáról,

;}Tíl_":^f""_"]::o]^r,1""':,:9y,:|j?T_"1 ll"l9\ifrild_s""o"r"i", ,"lyet a lakosságszámának növekedése inoot<oti'ts7s_oan teiááj"i], . ÖÖ_ii, ái;i;il'iJr;;rÍ,,:HiXY
[j^'"","j":::^:l^,^,^19:|_t:tá:!ént erooppÉi i99iure[ 

"lk;l;;;;;ról tájékoztatott aztdszeri megbetegedések diagnosztizálása céljából, u"l;;ini;;!i ,,specialitásként,,

:jTjj9,:,:51:::x"^il," 
^9.r^?_s,].lli: 

1"].,. o r. Óo.m <ito r F ; ;; 
" Ée n. u gvi B izotts á ge részletes kronológiai átteklntést adott az Egészségház epiteseű[ s'z'tikö:.::

::jj}1gli T9:19^.:11*l"]_1,LL. 
._1,?Tú xc;Let mJgrö."liié;i, Ú;;leti-, továbbíej-sztesi gondjaitól egy e gység es 

l,.9* 
plul elhelyezési g, r"r"vuá"- 

"- 
óv":;Jo"*;;;ilil?,3orvos mellett szakorvosirendelóknek.is helyét oizto-iitanát. s.oriá"Óiis, hogy Áiiá i)

:. "!*"'J.":í,.Yj l9'""r:':,":rb::j"_s_ |:,!."t Fqni: "nn"r 
*y"gj ;Üil; azonban egyen-nincs. Me.gtudtuk, hogy ai egosáegÉa. xiuitu[rá;;J í;ÉJ'ő5il"áJ'igliu",iu",,li

l1?:.I::11". ö]ko|T,l.nvzatúk. 
-Dr.- 

Horváth lsfuán az rsíe.r.áóuóvi Minisztérium:lalyvezeto]e a mentőállom ások létes ítésén ek koncepcióját 7 azoni. üagyarorszá gon
T":í1'::.:_1l19'I1.9!?:!_Uir -"qyé99n tissz|sen rret. Égeri.egijgyi norma,a sürgős, azonnali hívásokra.a_leriú rs percón-u"rui" n".,iv"rri"'áir,"l."Í.
5*:,r::§?-s. h::á:?n szerepel. Répcelak u"Jteu"n egy ,,két kocsis'' mentőállomás-|enne szÜkség kb 17 fős személyzetteí, s "r;ll;;;;;;iÉ;;"k,;"Éöi.iláliti"Jlli:

1 ji jili_lT: 
-Egy_|i.l"nióállom.ás 

létesítése ioo,ituo fó;"ii; l";;t, azonban ha azormányzat a kialakításra kész áldozni is, akkor olcsóbban ,"guáro;íth;tq'vl 
luol l l ld dz

Pusztai Miklós levezető elnök ezek után meghívta a konferencia résztvevőit azszségház ünnepélyes átadására.

á_iékoztaüuk Önöket, hogy a korábbi évek falukonferenciáinak telj es anyagai
múltja, gazdasági helyzete, fej lesáési1997 szeptember 20, ,,Répcelak

elképzelései"
1998 szePtember 12. ,,Fejezetek Répcelak oktatás-és művelődéstörténetéről,
további lehetóségek''

nagyközség könyvtárában megtalálhatók. l a szerk./

25 éve történt

1974. augusztus 11. Vas Népe
Huszonöt éves
A répcelaki Szénsavtermeló Válla-
lat
... A negyedszázados jubileum alkal-
mából tegnap délben ünnepsé9et
rendeztek Répcelakon...a vállalat-e-
bédlójében...Galambos lmre igazgató
mondott ünnepi beszédet. A két és fél
éwized történetét felidézve külön
szólt a széndioxid - a korábban,,
ördö9i szellem"-nek,,,démonnak' hitt
..ly.s - jelentóségéról, anól, hogy a
világ széndioxid termelésében -Í-.,a-

zánk egyre jelentósebb szerepet ját-
szik, s ez mindenekelőtt ennek a vál-
Jalatnak köszönhető...Tavaly Kiváló
Vállalat lett az üzem, s e magas ki-
tüntetés is arra kötelezi óket, hogy
még jobb eredményeket érjenek el-á
jövóben...

í5 éve történt

5 éve történt

1984. augusztus 14. Vas Népe
Répcelaki fészekrakók
Mint másutt az országban, Répcela-
Kon. ls szamos fiatal jogos - és alap-
vetó - igénye az önálló otthon, a fé-
szekrakás. Ehhez teremt kedvező fel-
tételeket a helyi tanács és a termelő-
szövetkezet. A nagyközség szélén,
nem messze a főútvonaltól parcetláz-
tak, kedvezményesen juttatták telek-
hez az építkezni szándékozókat, Bár
l9m|es kezdték el építeni az új répce-
lak' lakótelepet, mostanra csinos ké-
pet mutat. Egyedi tervezésű, jobbára
alpesi stílű házak magasodnak a
néhai szántóföldön...

1994. augusztus 25.
Répcelak az idén sem lesz város
Répcelak a jövő ébben ünnepelheti
nagyközséggé válásának negyedszá-
zados évfordulóját. A nagykorúságot
jóval túllépó település az idén ném
lép.tovább, nem nyújt be pályázatot
az iánt, hogy várossá válhasson. A
polgármesterasszony szerint az itt é-
lók tisztában vannak azzal, hogy a vá-
rosi ranggal számos jó dolog, elóny
együtt jár : lehetne rendelóintézetük,
bíróságuk, középfokú oktatási intéz-
ményük, épp ezért érdekükben állna,
hogy megélozzák e cím elnyerését.
Am Bokányi Kálmánné azt is látja,
hogy pillanatnyilag a kisvárosok
vannak a legnehezebb anyagi hely-
zetben státusukból következóen...
azért az ehhez szükséges tudomá-
nyos kutatást, felmérést elkészítte-
tik..-a település további sorsáról majdaz őszi önkormányzati választásók
utáni új ciklus képviselői döntenek..,.

-.4 lő.r,tá, "ill9rűl"*,rynla/ u/la*"



Mi újság Önöknél ?
A Művelódési otthon

szakkör és tanfolyam ajánlatai:

Gvermekeknek

Társastánc
3. osztályos kortól
Vezeti: Horváth Mónika
Elsó foglalkozás: okt. 8- 1600 óra
Részvételi díj: kb. 2500,- Ft

Néptánc
A|só tagozatosok és nagycsoportos óVo-
dások jelentkezését várjuk
Vezeti : Tamás Tibor
ldópontja: szerda 1 7m-1 8m óra
Első foglalkozás: okl. 14.17oo óra

citera
ldópontja: péntek 16m-í8m
Elsó foglalkozás: okt. 8. 16móra
Vezeti: HoNáth Endre

Karate
ldópontja: kedd, csütörtök 1630-1800
Vezeti : Baranyai Krisztián
Részvételi díj: 500,- FUhó

szövómúhely
ldöpontja: csüt,, péntek í5Ú-1800
vezeti : szakács Józsefné

Fazekas műhely
A megbeszélés idópontja. okt. 6. ,l600 óra
vezeti. szabó szilvia

kreatív klub
Disco tánc tanítás 6_14 éves korig
ldópontia: szombat 1 sm_l 7m óra
Elsö foglalkozás : okt, 9, 1 500 óra
Vezeti: Ranga csilla
Részvételi di: kb. havi 500,- Ft

sakk
Felnőtteket is Várunk szombatonként 900-
1 200 óra között.
Elsö foglalkozás: okt. 9. 9m óra
vezeti : szabó lstván

Csillagász szakkör
Novembeftöl indul, a ielentkezőket külön
értesítjük.
Vezeti. Pállfy lstván

Felnőtteknek

Kezdó és haladó német nyelvtanfotyam
ldópontja egyeztetés szerint.
A megbeszálés idópontja:1999. okt. 07.
17* óra
vezeti : szabó lstván

Patchwork tanfolyam
Kezdó
ldöpontja: szerda 1 630-1 9m óra'
Elsö f lalkozás: okt.06.
A haladó csoport foglalkozásai továbbra is
csútőrtökön.
Vezeti: Nyitíai Klára

Gerinciskola
Tartásjavító torna gerincbántalmakban
szenvedóknek
ldópontja: szombat ,t7m óra
Elsó foglalkozás: okl. 2, ,l7m óra
Vezeti: Kovács Enikó
Részvételi dü: 1000,- Ft /hó

Ümmögó népzenei csoport
Az együttes a népzenéhez kedvet érzó
íiatalok jelentkezét Várja!
A próba ideie: péntek 18m órától

Nyugdíjas klub
ldópontja : minden páros hét hétfó 18móra
Énekkar: minden páros hét hétfó 'l700 óra

számítástechnika
150 órás alapíokú oKJ számos számító-
gépkezelói tanfolyam, Bővebb információk
a Múv- Házban kaphatók

A jelentkezéseket szept. 29-ig várjuk!

,,rTT AZALKALMAS szENT íDő...,

Dicsőség mennyben az Istennekl Békesség földön az embernek!
Talán ennél szebb köszöntést nem is lehet mondani, most amikor bemutat-
kozom a Répcelaki Hírmondóban. Ez mindent elmond.

Lászlő atya vagyok, dr. konkoly István szombathelyi megyéspüspök Úr
nevezett ki vámoscsalád plébánosává, de ezzel együtt öt kölséget zártam
szívembe, €melyeket rám bízott. Ezért számomra ,nem létezneli'' közigaz-
gatási határok. Az Esztergom-budapesti Főegyházmegyéből érkeztem áiát
elhatározásomból, döntésemben a paphiány és a ,,vidék" szeretete vot móg-
határozó ok. Az esztergomi ferenceseknél a híres Frankában szerezte-m
érettségi bizonyltványt, majd a katonaság után felvételt nyertem a Fő-
egyházmegye papnövendékei közé. Dr. paskai László Bíboros prímás Úr
szentelt fel 1994-ben.

Erre a vidékre megérkezve rögtön látnom kellett, hogy rendkívül sok
feladat vár ránk, ami talán meguesztheti az embert/ de nóm a keresztény
embeft. Igehirdetésem egyik alapja azl hogy Isten nem vallásos-kötelesség-
teljesítést vár tőlünk, hanem kinyilatkoztatásának fényében megfogalmazoft,
értelmes szabad emberi tetteket, amelyekben boldogságunkra ietrint<. ÉppeÁ
ezért, - remélem a tapasztalat majd megmutatja --nem tudok a rám-
bízottaktól elszigetelten élni, csak köztük, ismerve gondolataikat, nehéz-
ségeiket és természetesen örömüket, Ebben na9' me9nyugtatásomra
szolgált a megható , szép és bensőséges fogadtatás, imely élárulta, hogy a
legkisebbtől a legnagyobbig mindenki tudja, hogy egymásért dolgozunk.

A répcelaki Egyházközség fenségesen szép munkára vállalliozott. Isten
dicsőségére és a közösség örömére templomot épít, amely kifejezi , hogy
igenis szükség van a ,,belső" lelki templomra, és ez nem más, mint-á
Teremtő szeretetén alapuló értelmes keresztény élet. Alkalmas helyet kell
teremtenÜnk arra, hogy a földi életünk ételmét és kegyelmi erejét biztosító
Szent Aldozatot jelenvalóvá tehessük és más szent cselekményt illő módon
végezzünk. Tudjuk mindnyájan, hogy ennek a munkának a lelke, és motorja
Farsang Vendel, Vendi bácsi. Ezúton kérem míndenki szeretetét támogatását
és imáit számára és a közösség számára, hogy nagy álmunk a mágadott
időre megvalósuljon. A magam részérőI minden erőmmel azon leszek, r,ogy
a közösség és a munka hasznomat lássa.

,,Jélús életem, erőm, békém,
Jézus társam örömöm,
Benned bízom Te vagy az Úr,
Már nincs mit félnem, mert bennem élsz."

Görbe László
plébános

ll

fi

Katol ikus Egyházközség
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Répcelak földrajzi neveinek eredete

A régi névtárakat, térképeket nézegetve, vagy beszélgetések során nagyon sok
földrajzi név kerül említésre. Ezek a nép által adományozott nevek utalnak ese-
ményekre, személyekre, tulajdonságra, vagy éppen a régi, elpusztult faluknak
állítanak emléket. Ezekböl adunk közre néhányat.

Belterületi nevek:
FAKSZ UTCA, FAKSZ TELEP: A Kossuth, Mező, Zrínyi utcákban az 1920-as

években a Falusi kislakásépítő szövetkezet köícsönéveí épüítek fel a házak.
Az utcákat a kölcsönt adó kisszövetkezet nevének rövidítéséról nevezték el.
cSÁNlcl UTCA: az utcán lehet Csánigra eljutni
Óvoon UTCA= József Attila utca. Az-utcá'ban megépült és működő óvodáról

kapta nevét.
TEMPLOM UTCA=Jókai utca. Az utcával szemben áll az evangélikus temp-

cm.
TÓPART= Hunyadi J. utca, A cukrászda mellett volt egy tó, és annak a szélén

épültek fel a házak.
NlCKl UTCA= Bartók B. utca. A főúttól Nick felé vezetó utca,
ÚLTeteP: Széchenyi, Gárdonyi, Dózsa, Honvéd utcák, az 1965-ös árvízután

ipült telep neve. Hívták még ,,kutykurutty" telepnek is a vizenyós terület miatt.

{ülterületi nevek:
VÁRDoMB: A Xll.-Xlll. században állt vár maradványait rejtó domb neve.
RÉPcE RÉt: n Répce melletti terület, a folyó es a tóltes kbzött a Temető úttól

szemere felé.
NÁDAS TÓ: A Kossuth utcai kertek vége és a Metszés közötti terület, vizes,

-ádas terület volt.
KENYÉRHoRDÓ ÁRoK, KANÁLIS: A Temetó utat keresztező lúgos árok,

:artján vitték a cseiédeknek az ebédet.
BARTHODEISZKY, sZlGETl TAG: A gözmalmi úttal szemben levő terület a

l*!etszés mellett, egykori tulajdonosairól elnevezve.
GOZMALMl UT: A Vörösmarty utca végén levó tótól jobbra levő út. Mellette

: it egy gőzmalom.
tsuko: A Metszésbe épített mesterséges műtárgy, a vízszintkülönbség miatt

+ észítették, itt bukik le a víz.
tsUVÓ: A Metszés alatt vezették át a Kőris-patakot. A műtárgy neve.
\AGY TÓ: A cukrászda melletti Bukovics ház helyén levóGrület, amely ka-

,,l:sbánya és tó volt.
KlS TO: A Vörösmafi utca végén levő törmelékkel feltöltött terület, kavicsbá-

*,,3 és tó volt,
{ERTEKALJA: A fő utca páratlan oldalán levő házak kertjeinek vége, a mai

r.ar utca környéke.
RTVÁNY, |RToVÁNY: Kiirtott erdö volt a helyén. A Vízmű utca és a Kőris

_::a körüliterület.
{APoSZTÁSKERT, xÁposzrnKERTEK: Régen konyhakertek voltak itt Rép-

:e ak határában a kőris mellett húzódott.
3ELEGENYÉs; Tuskés, vadrózsás bozót, élósövény. Valószínűleg a területen

e.ö galagonya és vadrózsabokrokról kapta nevét a Tsz gépműhely melletti út,
a 36-os fóút, Répce-folyó, és a Vámoscsalád felőli laki határ által behatárolt
:e,ulet nagy része.

=-en kívül még sok földrajzi név van Répcelakon és környékén, Kérem, hogy
al az alább felsorolt földralzi nevekról tud valamit /eretede, hol helyezkedett el/
t,plezze,. BELSó DűLő, BELSóSÉG, POZDoMAR|S, slMoNTÁjl.

i{. Biczó Ferenc
helytörténész

Akiknek örülünk
Köszöntjúk te|epúlésünk új polgárait !

Herman Bálint (Szabó Zsuzsanna és
Herman lstván fia)
Koronczai Erik (Csorba Tünde és
KoronczaiAttila fia)
Bernáth Evelin (Csuka Hajnalka és
Bernáth Egon lánya)
Gyürüsi Ramóna ( Holbok Szilvia és
Gyürüsi Ernő lánya)
Kovács Gergely (Váradi Nóra és
Kovács Tamás fia)
Szakács Dániel (Horváth Mónika és
Szakács Józseffia)

Akiknek gratulálunk
Házasságot kötöttek :

Béres szilvia
és

Lukács krisztián

Éles Margit Ezsébet
és

Torma Csaba

Rutí"mbó

Akiktől búcsúzunk
Nyugodjanak békében l

id. csuka lmre
Fekete sándorné

Hatos Géza
Horváth József Tamás

Jagodics lstván
kiss sándor
Németh lmre

Németh József
pinezits László

Schleinig Sándor
Széles Zsigmond
id. Tatai Zoltán



Táiéltoztató

Októb@rtől ongol és
német ngelvből középfokú

n gelw izsgó ro ía,lkészít ő
intoroktív CD-ílOM-okot,

olop-és középíokú
szómítóstechnikoi vizsgóro

íelkészítő Losztoket is
hosznólhotnok

o köngvtór ngitvotortósi
ide,jé|cen o beirotkozott

olvosók.

A
Képcelaki lránytű
Beled, Csánig,Nick,

Répcelak, Uraiújfalu,
Vámoscsalád községek
információs adattára

lOO,-Ft-os áron

megvásárolható a
Könyvtárban és a

Művelődési Otthonban"

R"fií,mbó
Répcelak Nagyközség Önkormányzatának lapja

Megielenik : negyedévenként
Főszerkesztő : kecskés péter

Szerkesztőség címe : Nagyköxégi Könyvtár
Répcelak, Bartók B.u.55. tel.: 9 5/37 0-7 60

Összeáll. és szerk.: Nagy Krfuolyné
Fclelős kiadó : Dr. Németh Kálmán polgármester
Készült a Művelődési Oahon CANON NP 6030 típ.

fénymásolóján l 050 példányban
sokszorosítasért fele|ős : szórádi Enikó

Ertesítetn a Tiszíelt
Iakosságot, hogy
mínd,en hétíőn
14.30.I5.30.íg

jogi lanácsadásí és
ügyfélíogadást /e.rtok a
Művelődési Otthonban.

VáLI alok bíró sági elj átásb an
jogi képüseleíet, ilIetve
szerződések készítését,
íársaságok alapítását.

dr. Derdák Enikő
üg:yvéd

tel: 06-30-9939-369

- Szeretném, ha bemutatkozna lapunk olvasóinak !

1983-ban 24 évesen, friss diplomával a zsebemben kezdtem Répcelakon dolgozni.
SzÜlőfalum a horvát nemzetisegű Szentpéterfa, amely foldrájii 

"in"ly"ré.énél 
fogva a

!cirt9n9l9m folYamán hol Auszlriához, hol Magyarországhbz tartoiott" Ányanyelvem noóat. ,qkÖzéPiskolát KŐszegen, az Állatorvostudományi Egyetámet Budapesten végeztem el. Tanul_mánYaimat 1992-ben a..Mos?!.mq9yaróvári Elyetémen folytattam, anot szátmernöki di|Érnát és mérlegkéPes könyvelői oklevelet szeieztem. Ettől az idóiöl fogval vatooi siatiiáikapcsolat fűz a pénzügyi bíz,ottsághoz, melynek 1990 óta vagyok talja. -Az 
elsó négy évberképviselőként, utána pedig külső tagként veszek részt a muntáOan. ''-

- Hogyan értékeli a bizottságban folyó munkát ?

PénzÜgYi kérdésekben javaslattétellel élünk a képviselő-testület felé, ezzel kívánjuk meg_
kÖnnYÍteni döntéseiket. Mi a képviselók tevékenységének csat< egy-ieszevel togtátrozuni
azzal viszont részletekbe T9l9en Eddigi tapaóztaiataim szerint"javaslataink riegállják a
helyüket, és ez egyben minősíti is munkánkat.

- Milyen szempontok vezérlik önt döntéseiben a bizottság tevékenysége során ?

Bemutatkozik :

dr. Henits Rajmond
a Pénzügyi Bizottság tagia

Mivel az Önkormányzat adott költségvetési keretek között gazdálkodik, lényegesnek tartom
hogY az intézmények biztonságosan üzemelhessenek és emellett mágfeíer§ tartarer air.;o.
rendelkezésre. A beruházások során a pályázatok elbírálásakor az anyagi szemponiok
mellett a minőségi és garanciális íeltételek biztosítását tartom font,osnak. tátan a
leglényegesebb azonba.n az, hogy akik a végső döntéseket hozzák, nyugodt szíwe
támaszkodhassanak a bizottság javaslataira.

, Mit szeretne vagy mit szeretett volna, hogy megvalósuljon bizottsági tagsága idején
Répcelakon ?

Az utóbbi évtizedekben a környezetvédelem nagyon felértékelődött. Emiatt több olyan beru-
házásra került sor, amely városi színvonalra emelte Répcelakot. Abban a szerenisés hely_
zetben vagyok, hogy létrehozásuk pénzügyi elókészítésében én is részt vehettem.
A késŐbbiekben azt szeretném, hogy Répcelak önkormányzata olyan anyagi biztonságbar
múködjön, hogy minden évben legalább egy utca a XXl. századnak megfelóldminőségbjn
kertiljÖn felújításra. Ha megnézzük a Vízmű utca költségvetését, ez nem is tűnik csekél-
kihívásnak a jövőt illetően.

köszönöm a beszélgetést. További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok !

szekeres Tibor

RENDŐRSEGI TÁJEKOZTATÓ

A lakosság részéről több bejelentés érkezett a rendórség elérhetősése:
illetően, ezért most az alábbiakról tájékoztatjuk ismét Önöket:

A helyi Rendőrórs szolgálatos beosztottaival kapcsolat teremthetó az ór_"

bejáratánál eIhelyezett szürke kaputeIefon egyszeri megnyomásával, .l_

megnyomást követóen kéretik a gombot elengedni, küIönben a kapcsoJa,
nem jön létre a rendórrel, nem tud vele kommunikálni. A rendőr jelentke-
zéséig - ez lehet néhány másodperc - a mondandóval vámi kell. Kérjui
bejelentkezésnél a nevet és lakcímet megadni.
Ha egy perc elteltével a kapute|efonnál még nem jeIentkezik rendőrhanr
akkor az órs mellett található telefoníiilkéból a I07-cs segéIyhívó ingyenese:
tárcsazható.
Egyébként a Répcelaki Iránytűben illetve a R.épce TV képújságábe-
feltüntetett telefonszámokon érhetók el az órs dolgozói.

Gulkai János
alezredes

őrsparancsnok


