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KISS FERENC

Repcelak legidósebb polgára, a 91 éves Feri bá_
csi üót pucolt taliaros Petóír Srfurdor utcai portlájuk
kertjéberr, mikor felkerestern. Nem látszik meg a
nói kéz hiánya, vele éló Irrrre fia mos, íiiz, takadt
rá, s rendben tntja ahíz környékét, a gazdaságot.

Feri bácsi Pápocon született l 907 május 30-an,
Heterr voltak testvérek, koztittU.k ó a legidősebb.
- Az éietem csupa munka, dolog volt. A hat elemit
kijártam, azóta mindig más "kezeJába" voltam.
Dolgoáam reggel 3-tól, amíg kellett, Mar l9l8-
ban, 1 l évesen Beledban gátór voltam a Csorba
Jóskanál, majd öriáem az Aranyo§ majoriak üsz-
lait az Uj-hídnál. Rábakecölbe erős munlűira 15
évesen kenilteín, arahri kellett. Sose felejtem el,
hogy husvétkor, nagypéntekerr böjtölni kellet!
semmit nem ehettiink, En meg éhes voltam, s meg-
szidott a gazda, hogy délig sern bírom ki evés nél-
kril. 1922-ben Edvére keűltem egy nagyparaszüoz
kis szolgának. Itt mar mindent kellett dolgomi, <ik-
röktriel sántottrrnk, a Eazda me1 trri mód lesett
benntirrket Egy év múlva egy másik falubeli gazda
marhaistállójában az állatokat keliett eteüri. Volt
ott kicsi bomyq nagy bornyú, bikár, annyi volt a
munka, hogy nem sokáLig bírtam. Hazamentem Pá-
pócra a szüIeimhez" de nern bírtam sokáig otthon
lenni, 1 924-ben újévkor etjtlttem Répcelalcra. Itt is
a parasáoknál Vörös SámuelaéI, Karvalics Jrirros-
nál, Vörös Istvánnal, Balassa Jrinosnál voltam szol-
ga. 1 93 l-ben nösültem s feleségernmel Fertószent*
miklósra álltam kommenciós cselédnek. De a fele-
ségem nem szeretett ott, így 1933-ban hazajöt§ink.
A Radó rrraxíghoz álltam be cselédnek, itt dolgoz-
tam, mí8 be nem jottek az oroszok. Két pár ökörrel
sántottam, ha boronálni kellett ostoros gyereket
krildtek mellém. Lovakat is gondoáam, tehenész is
voltam, fejögulyás. 1940-ben 3 hónapig Erdélyben
katonáskodtam. Kaptrrnk 9 pengó segéllt a hon-
védségtöl, meít nagy volt a család, hét gyerek. A
Radó gazdaságbol hárman vonultunk be, s a masik
két bevonrrló segélyét az urasíg elkérte. Azt mond-
ta, ha neín adjrák oda, akkor a kommenciót /gabo-
nát/nemméri ki. A felesegem - akkor apukiban
laktunk - nem adta oda a segélfl nem is mértek"
peüg dolgoáam. Szegény Skultéty Pista, a molnrir
okosított ki mirrke! mikor a feleségern krrkoricát
ment daráltatri. Kiss néni mibol tartja el a csalá-
dot ? Tudja a Feri bácsi parancsnokának a nevét ?
kjon a honvédségnek, hogy miért nem mér azura-
síg ! Irtunk egy levelet megmutattrrk a molnárnak
is, hogy ne legyen bántö. Két hétre rá kimérték a
kommenciónkat. Vizesárkot ástam még a csrinigi
határban, majd 1949-ben a Sajtgyárban két mű-
szakban fogatkocsis voltam. Az állomásra hordtuk
a sajtot. [,ajos, meg Feri íiam ekkor mar a TSZ-ben
dolgozott, s kozben kaptam 5 kataszter ftrtdet is,
azon gazdálkodtam. A Vargáéknál voltam ekkor
kisegítő, az ő ökrükkel sántot[am-vetettem. Aztán
be kellett riLllnom a TSZ-be, s iruren l970-ben men-
tern nyugdijba. Mar csak ilyerr ülő munkát csiná-
lok, mást nemigen - mutatott rá a dióra.

Feri bácsi sokszor szedtil, beteges. Sok dolgos
évet maga mögött hagyva, saját kertes hÁza van,
sajátjai köréberr szgretet veszi körtiLl.
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Onkormányzati hírek
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^ZATOK 
BEADÁSÁNAK HATÁR-IDEJE! ffiA vers-és prőzaírő tehetségek e hónap

végéig adhatják be alkotásaikat. A részletes pályazati felh'lvás 1997. decer:--
beri számunkban jelent meg. Mivel többen érdeklődtek, a benyújtás modjá-
ról ismét tíjékoztatjuk az érdeklődőkeL Maximum 'lO gépelt oldal terjede-
lemben lehet pályiázni vers és próza kategórákban. A pályázatokat az ónko.-
mányzat címére várjuk, három peldányban. A borítékra kérjük ráírni a 'Vers-
és pr ózaír ő pály azat" .iel igéL
A pályázatot tartalmazó borítékban szerepel.ien egy jeligés lezárt boríék is
rnely a uerző nevét, lakcímét, telefonszámát tartalmaz-,a. A jeligét, valamin:
a korovtályt (gyermek -14 éves korig - vagy felnőtt - 14 év felett) a zá+,
borítékra, valamint a pályazatokra is kérjük ráírni.
F'igyelem ! Csak eddig nem publikált írásokat lehet treadni. A helyi újúgban
megjelent versek így nem verepelhetnek a pályazatban !

rrÁza s sÁG KöTEs Étő uű soRRAL
A korábbi gyakorlattól eltérően május hónaptól a Répcelakon hazasulandók
esküv{ükön élő múísoros előadást vehetnek igénybe.

^zq 
IsKoLAIG AzGATó A RÉGI

,AMóra FerencÁltalános lskola i8azgatójának megbízatása 199B. július 3-1én
lejár. Csánig Nick, Répcelak, Vámoscsalád, Uraiújfalu kózségek képviselőtes-
tületei a vezetői povtra pályázatot írtak ki. A pályázat nyertese újbó
Szoporyné Szabó Piroska, akinek megbízatása 2003. augusztus 31-ig vól.
A pályazat elnyeréséhez gratulálunk és további sikereket kívánunk.

SIKERESEN rÁryÁzTUNK
képvisel őtestü letü n k igyekszik mi nden lehetőséget megragad n i a költségve-
tésben meghatározott feladatokhoz külső pénzforrást is szerezni. Legutóbb
két pályazatunk is sikeres volt"
20OO ECU (460.0OO/-Ft) PHARE támogatást kaptunk Engelsz Józseí
répcel a ki szü l etésű öfu ösm űvész kiál l íüísá nak m egszervezésére-
A TSZ iroda-Horváth kocsma közötti gyalogátkelőhely megépítéséhez
643.ün Ft állami támogatást kaptunk"

EGy ÉvIG A KöNWTÁRBAN LEszA,,HősöK KöI{-y\rE,
Az l. és ll. világhábeirúban elesett répcelaki
lakosok névsorát tartalmazó "Hősök
Könyve" 1999. június 7-ig a könyvtárban
tekinthető meg. A könyv az elhunyt szemé-
lyí adatain k'lvül további információkat is
tartalmaz. Megtalálható benne a rendfoko-
zat, a bevetés helye, hol érte a halál, h<rl van eltemefue. van akinél sikerült
fényképet is beverezni. A könyv további egy évig az evangélikus templom-
ban, majd további egy évig - reményeink szerint az új - katolikus templom-
ban kerül elhelyezésre.

KÖZELEDIK A BÚCSÚ
Nagyközségünkben a búcsú augusztus 16--17-én kerül megrendezésre a
Linde spoűelepen. A búcsú első napján nyflik az európai hírű Engelv Józseí
ötvösművész életmű kiállíása a Művelődési otthonban. A kiállításról a
későbbiekben részl etes tájékoztatót-meghívót fognak ka pn i.
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z íxsztó dvATÁS TE STVERrcöz sÉcüNKBEN -,LÉG,-EN
]únius 20-án Csiba Vince Lég kózség polgarmesterének meghívására répcelaki
kúldöttség járt szlovákiai testvérközségünkben Légen. A falunap keretében zászlőavatás

"olt Dr. Németh Kalmán polgarmester kózségunk nevében Répcelak zászlőt adomá-
nyozott a szlovákiai községnek. A kúldöttség tagjai a képviselő-testúleti tagokon kívül a
\yugd{as Klub érrekkara, valarnint a répcelaki öregíiúk labdarúgó csapata voltak, akik
nagy tetszést arattak.

xözÉprsrolÁsoK FELsőoKTATÁsI HALLGATóx sncÉirvÉnőr
Répcelak Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestúlete az 1998/99-es tanévre a
tankönyvek és tanszerek megvásárlásához valamennyi répcelaki nappali tagozaton
tanuló középiskolás részére 5.0OO,-Ft rendkívüli gyermelwédelmi üímogatást és
,,alamennyi nappali tagozaton tanuló főiskolai és egyetemi hallgató részére 6.(X)O,-

Ft átmeneti segélyt állapított meg. A támogatást a szűlők
1998. június 29-én hétfőn és július 1-én, szerdán 9 órától 15 óráig

a Polgármesteri Hivatal házipénzárában vehetjk fel.
{ támogatás felvételéhez kereseti igazolásra nincs szükség. Akik a felvételrő| később
értesúlnek, részükre a támogatás utólag kerúl kifizetésre.

SPoRToLÁsl rnHnrŐsnc
\ répcelaki fiatalok a Linde sportpályát a szünidő alatt - a tekepálya kívételével - ingye-
nesen igénybe vehetik. Előzetes bejelentkezés a sportpályán Szele lstvánnál.

A gyermekjóléti szolgáltatásról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján
a gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének,
családban történó nevelésének elősegítése.

Ezt a feladatot önkormányzatunk is gyermekjóléti szolgálat létrehozásával
és működtetésével oldja meg.

A gyermekjóléti szolgáltatás körébe tartozik :

r B gyermekek veszélyeztetettségét észlelő jelzőrendszer működtetése,
. v€szélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozási fela-

datok ellátása, szükség esetén a gyermek családjából történó kiemelé-
sére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására törté-
nő javaslattétel,

. egészségügyi és szociális ellátás kezdeményezése, hivatalos ügyek
intézéséhez seg ítségnyújtás,

. utógondozás biztosítása.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatát Répcelakon az Önkormányzat
megbízása alapján Takács Márta védőnő látja el. Fogadóórát tart minden
hétfón és szerdán 15 órától ,t6 óráig a Gyermekorvosi rendelőben.

1978. április S. Képes ÚJság
A Parlament ünnepi asztalánál
Hét nó, két férfi sötéüéL nüÁba óltözött e hómp
elsején, ha.jmlban uégy óral,or indult veltiL a buz,
RépcelakróI a f6városba...
Egy kis üzem kis kollektívája - teljes nevén a
Répcelali Sajtgyár Ságvári Endre szocialista
brigádja - Álbmi-díjas lett..,

1978. május 28. Vas Népe
'A kiváló tsz-ek a mezőgazd,aaág
büszkeségei- Ünnepi küldötts/űlés
Répcelakon
... a tóbb Lóreéget ma5átran egymítd temel,Jszö-
vetkezetet a kiváló cím kitiintetéBre méltattÁk ...

|i,,,'é§e tőr:tc.llÍ
1983, áprtlis 6. Vas Népe
- Eülkereskedelml tár,saság alaku]t.
Repco 2-Minex néven..á táreaság folyéLouy
széndioxid és szátaz jég }iilíblö értéLesítésével,
il]etve a széudioxid rlj feüasználási módjaira ve
natkozó találmányol, licenek és úgyneve*tt
Lnow-hov_L beszezésévei, illetve exportjával fog-
lalLozik.

1983. áprilie 21. Vas Népe
Az ríj eljárás kiállta a próbát
Nem fizet szennybírságot a Mpce_
laki Sajtglár
Volt olyau év, ho27 Létmillió forinl szemyvíz_
bíBógot frzetett a Répcela},i Sajtgyár. Az iizmben
Bsponta átlágos! 5OO }öbméter szenlyvíz
képádil, ett ésekig a Répcébe vezették... A
szenc szemyez6dé*! úsztítására kidolgozott új
eljárás Liállta a próbát, s emek necsak a sajt-
Fyárie} BriilhetDe},,.

lo éve tffiéwt
1988. májw 5. Vas Népe
- Fejlesztési . kísérleti műhell allitott
lel a Szénsal,teme16 Vállalat. Bár az úzercfeon-
tartás dolgozói eddig rs rck új berendezést komt-
ruáltal, az önálló Lísérleti mtírely léte még jobb
garancláLat Qér az Ewópátan egyediilálló tecb-
nológiával dolgozó épcelaki gyár igen sajátos ruű-
szaki fejleztési cól6épszerkesztdi feladataiual
oegoIóásához.

1988. júniu 30. Vas Népe
Néglkilós óriáskeszeg : Répcelaki
horgász nyerte a Vadáaa Kupát
Az egyéni venen},t... Garas Kóroly nyerte, aki a

könendl Peü6 István és a nemrég neglei
ba';nokságot ayert szom}adrelyi Szalar Ferenc e]ótt

állhatott íöl a dobogó tetejére...

J éve

1993. április 9. Vas Népe
I§úsági fómm Répcelakon
... A kóreé1 vezetdinel nem krs örömére mintegr
25O fiatal jelent me6 a },edd esti rendezvényen. Az
r]ren érdel,lódés nm túl gyakon RépcelaLon".,

1993 június 23. Vas Népe
Rendőrőrs Répcelakon
,,, melyne! aíLödési körzete huzonlét
telepúlésre te4ed kr,., az épüietet és a terüetet s2
önlományzat }tcsátotta a Belüglminisaénm
rendelkezéére, a beren<lezésr és felúlítási Löltsé-
gekei helyi péuektó'l, köriilbeliil hétrni]lró fonnt-
ból fedezté},.,. A répcelaki renddriírchöz lizen}.et-
ten táÉoznal...

(L,4 loö.grló d&!9gű{tf#"9ó6& totlt6la)
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KOSÁRLABDA

Hagyományteremt6 jelleggel Répce
Kupa kosárlaMa hétvé8ét tártották május 9-
'!&én a önkormányzat és a helyi vállalko
zók támogatásával. A négy női csapat szomba-
ton, míg a íérfiak vasámap csaptak össze a

d!akért.
A nők közöü a sárvári bajnokságban

vereplő Iv'IARTON F|TT SC, a vombaüelyi
bajnokságban iátgó Ják KK, valamint a hzai
ak melleü a Falusi 9partakiád győxes Torony
csápata küzdöü. A nyitó mérkózésen Torony
könnyedén győzte le a jákiakat" majd csapa
funk történetéb€n először diadalmaskodou a
rutinos sáruáriak ellen. Fzután lányaink a sor-
solás wewélye folytán ismét pályára léptek,
de sajnos kikaptak Jáktól. A toronyiak tóret-
len lendülettel ktzdöttek és ismét gy6aek.
Fzután a Ják-Marton Fiu SC mérkőzés követ-
kezeü, amelyen a sárváriak annak e|Ienére
megszereáék elsó gyózelmüket, hogy az e-
gyik játékosuk - sajnálatos módon súlyosan
megsérül! a ment6k a sárvári kóóázba szál-
lították, A íoma zá(ő mérkőzésén a hazai lá-
nyoknak volt nagyobb a té! hiven ha nyer-
nek elsők, ha vevítenek, akkor a körberrerés
számukra kedvezóden eredménye miaB ne
gyedikek. A ruünosabb lendégek nagy kuzde-
lemben minimális, egy kosárnyi különbséEgel
nyertek, s így veredenül ühenék haza a ku,
páL

A férfiak kuzdelmében a sárvári Bősze
KC NB ll es |átékosokkal me8er6síteü máso-
dik csapata, Bük és az örök rivális Uraiújíalu
cxpata rclt a hazaiak eIleníele. Az első rnér-
kózésen fiaink íelvabadult játékkal magabiz-
tosan 8y6áek a khsit bátortalan bükiek ellen,
majd az újfalusiak nagy csatában legyőzíék u
esélyesebbnek tartoü sárváriakal Ez a brav(tr
késóbb sikerúlt a fiainknak is, vé8i8 szoros
küdelemben végül a maguk javára íordítot
ták a mérkőzést a többségében NB ll es játé
kosokkal kiálló "Bőszések" ellen. tzurán kö
ve*geB az első he|y sorsát eldöntő Répce
lak Uraiújíalu rangadó. Fiainknak sajnos nem
sikerúlt megismételni a második mmcsen
nyújtoü ió játékot, így meg kellen elégedniúk
a második hellyel. Az utó|só mérkőzésen z
e8yre bátrabb búkiek me8izzagtouÁk a sáruá
riakat.

Eredmények :

Nó-k

Torony
Ják KK
MARToN F|TT SC sárvár
Répcelak

Uraiújíalu
Répcelak

3 Sárvár Bőye KC ll
4 Búk

Különdi]asok :

Németh Tímea Répcelak
Horváth Ro|and Répcelak

(]8y véliük, hogy a csapatok eleget tettek
a megnyitóbewédet tartó polgárnlester úr
kívánságának, hiwen kinyilvánítoűk, hogy jó|
érezték magukat kózségünkben, s a jövőben
is örömmel tewnek eleget a eíía|ta meghí
vásnak_

Befejuésül, de nem utólsósoóan kövó
netet mondUnk a KuPa támo8atóinak, akik
kózreműködése né|kúl nem rendezhettúk
volna meg a színvonalas tornát.

Rendezőség

4() év(e
Répcelak nagyközség könyvtára - szerény keretek kózött - 1 998. április 6. és 1 1. köz:i:

egY hetes programsorozattal emlékezett meg fennállásának 40 éves évfordulójáról. At=:
hármas évfordulót is ünnepelhettünk volna, hiszen í903-ban a községben már létez3T
néPkönyvtár a közművelódési könyvtárak szervezésének kezdetén. Megemlékezhettü -,
Volna 1968. december 8.-ról, amikor a sárvári járásban Répcelakon jött létre elsőként kor_
zeti könyvtár, öt kózség ellátójaként. A rendszerváltás során a körzet azonban megszűnt, ]_,

a jelenlegi nyilvános könyvtár -1958-tól számított- napra pontosan nem meghátározna::
folYamatos működésének kezdetéról emlékeáünk meg, visszatekintve a múlt eseményeire s

A hét szlogenje "Az írott dokumentumokon túl" cím jelezni kívánta, hogy nern 3
hagyományos kónyvtári tevékenység bemutatására kerül sor, hanem a multimédia és k +
PÍtett információs rendszereink a központi téma. A rendezvénysorozat megnyitója után _

melyet megtisáelt jelenlétével Pallósiné Toldi Márta a szombathelyi Bezsenyi Dániel Meg,l:
könYvtár igazgatqa, Molnár Zolíán a sárvári Sylvester János könyvtár igazgatója - nél-
uzsonnára is invitáltuk a megjelenteket, vendégeinket.

]]]
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Hogy milyen volt jelenlegi kónfiárunk 40 éwel ezelótt ? A kezdeteket egy háromaj-
tós vas könyvszekrény jelentette, mely a kultúrhaz nagytermében kapott helyet. ltt a

I

]]]

kölcsönzés igazából egy év múlva indult meg. Könyvtárunk a művelódési házzal miÁdig eg.
éPületben helyezkedett el, idónként más-más helyiségekben, az egyes épületrészek hóz-i
csatolásáVal bővülve. 1968-ban a volt bába lakás helyreállítása során 36 m2_es szabadpol_
cos kölcsönzőhelyiséget és 9 m2-es irodát alakítottak ki. Könfiárunk történetében e;
jelentós dátum. Ettól az idóponttól fóállású és szakképzett könyvtáros dolgozott. A rendsze:_
Váltás idején könfiárunk az újonnan felépített Művelódési H?z pártvagyonból pártszékházna.
tervezettszárnyábaköltözhetett. Hasznosalapterülete64m2+ől 103m2-renőtt,ahelyszúx:
azonban változatlanul fennáll.

{t rl
ii]]i

t
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A könyvtár technikai felszereltsége kezdetekben lassú mértékben, majd a kilen.-
VeneS éVektól rohamos léptékben gyarapodott. A lemezjátszók, magnók, videolejátszó melle:
megjelentek a fénymásolók, számítógépek, nyomtatók, lapszkenner, kommunikációs mod+
mek. A felszerelés és eszközellátottság bóvülése az önkormányzati finanszírozás melle:
nYertes pályázatoknak is köszönhetó. Így nyertünk többször a Nemzeti Kulturális Alap, a Sc-
ros AlaPÍtVány pályázatain különféle plussz pénzeket, legutóbb a 'Kónyvtárpártoló önkc.
mánYzat 1997" pályélzat erdeményeként 355 eFt- értékben új kónyvespolcokat vásároltunk,

1958-ban körülbelül 100 kótetes volt könyvtárunk. A községi tanács a következó évbe-
2000 Ft-ot juttatott kónywásárlásra, majd évente 5-8.00O Ft-ot fordítottak könyvbeszezésre
A költségvetésból könyvbeszerzésre biztosított keret, ezzel párhuzamosan a könyvállomány
folyamatosan emelkedett. A dokumentumtípus szerinti válasáékbóvulés állomásai: á
könyvek, folyóiratok mellett 1978-tól hanglemezek, kazetták, 1990-tól videofilmek, 1994-tó
számítógépes adatbázisok, zenei CD-k. A Répcelakra vonatkozó, helyismereti anyag gyűjtése
1965-ben kezdódótt.

Már egy 1969-es beszámoló szerint kózségünk könfiára a járás egyik legjobban for_
galmazÓ intézménye volt. Ez napjainkra is jellemzó. Szolgáltatásaink közótt gyakori az elG
jegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, fénymásolás, s különféle témákban tájékoáaiás igénybev+
te|e Zenehallgatási lehetóség í986óta, videózásilehetóség 1990-tóladott. Szolgáltatásaink
túlnyomó része ingyenes. Az eltelt évek alatt voltak nagyszabású vetélkedók, rendhagyó
tanórák, ÍrGolvasó találkozók. Vers-és prózaíró pályazatokat 1985_1992 között hirdettünk, J a
|egjobb munkákból összeállítottuk a Tollforgatók című kiadványt A kilencvenes évek kózep+
tól évente összeállítottuk a Répcelaki lránytű nevű kózhasznú kiadványt, s ,l995. év vegétoi
könYvtárunk szerkeszti a helyi újságot, a Répcelaki Hírmondót. A hálózatok, az automaiizá_
ció terén könyvtárunk meglehetósen jelentós eredményeket ért el a mai napig. Több éves
munka eredményeként egész könyvtári rendszerünk számítógéppel működik, a megyénkben
másodikként megvásárolt SZlRÉN nevű komplex könyvtárkezelói rendszert alkalmaáa. Azú1
szolgáltatások közvetítése szempontjából (pl internet használat) lépéselónyben vagyunk ,

nn]Az évíorduló számvetésre adott alkalmat. Személy szerint - életem elsó negyedszáa-ll:r=Jl dában fóvárosi lakosként éltem - mindig arra törek;dtem, hogy ugyanolyan lé-hetősége-
ket tudjunk felkínálni, amivel a városon lakók élnek Úgy gondolom, eá sikerült megval6
sítanunk. Az állomány megfeleló alakításával, a különféle keresórendszerek kiépítéiével,
nagYobb szo|gáltatások igénybevételével mi, könyvtárosok olvasóink becsületes, szakszerű
Pontos szolgálatáért dolgozunk. Azon hogy a hozzánk betérők túlnyomó része itt helyben
megkapja amire szük§ége van. Az automatizáció szükséges volta mellett arra is törekszünk
hogy az a sokszor családias kapcsolat, ami eddig könyvtárunkat jellemeáe továbbra is meg_
maradjon. Bízunk benne, hogy Önok is í9y látják NagyKalolyne

E
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Répcelak, í958. |únlus 29, 1O3'elszőnt'répcelaki és környékbeli személy mcg-
alakÍtotta a takarékszövetkezetet, első vezetőle Yörös Endrc volt. A méreteióen,
szÍnvonalóban, 1ellemzőt6en a maival össze nem vethető, de az igényeknek me3felelő

:akarék a szővetkezés, a szolidaritós, a kölcsönös segítés elveire épült. A tagsó3, a lakossóg
",'-zdeti bizalmatlansá5át, fenntartásait komoly erőfesz'ttésekkel, a személyes kapcsolatok mo-
: iizóló erejével fokozatosan sikenilt oldani . A szövetkezet ugyan jogilag önólló volt, de tevé-
<znysé!ét a jogszabályok jelentősen behotároltók, Ezeket a kereteket a társadalmi, gazdasógi
. áltozósok fokozatosan ÍeszÍtették, lazították : szélesedett a 5etétgyíltés és a hitelezés skáló.ja,
-'zínesedtek, korszerúsödtek a szol5áltatások. A takarékszövetkezet egyre inkább bcépütt
lépcclak és környáke mlndcnnaptalba, számon tartottók, figyeltek rá.

Í\ Í978. a nalrY ter|eszkedés évc volt, ekkor e5yesült a He5yfalui és az Ostffyasszony-
_§l fal Takarékszövetkezet a répcelakival, tóvlatokat nyitva egy még tőkeerősebb alapokon

állő pénzintézeti fejlődésnek. A 80-as évek második f elé6en, 1990. végéig, döntően saját
e-Öből éPÜlt kl a flókhát 6zal, amely mai formójót a Soproni Kirendelté5 1993-as me3nyitósó-
,zl érte el. A teruleti gyarapodós a központ épületének bővítésével, korszerűsítésével is egyutt
ért. A kor követelményeinek megfelelően - a megyé5en elsőként - 1988-ban kezdte meg a siómí_
:5gápes rendszer kialakít6sát, központosított adatfeldolgozással, 1995-ben, a többi pénz-
^rézethez hasonlóan, a nagybankokkal azonos feltételekkel kapcsolódott bc a szövctkezgt
az olszágos clszámolás-forgalml randszclbc.

A technikai, fizikai fellődés nem volt hiábavaló, a kirendeltségek'óelépésével'több ponton
2'intkezett a tagság, a lakoss65 a szövetkezettel, gyakoribbá v6ltak a pénzügyi kapcsolatok,
-ozgósok, amelyek napjainki5 mindinkóbb kiteljesedtek,
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Ünnepi emlékiilés az
érfordulón

l 998. május 28-án, a Müvelődési
Hálfuan - felidézrri a múltat, fel-
vizolni a jövöt, s tisztelegni az
alapítók elött - emlékülést tartott
a takarékszcivetkezet. A színvo.
nalas müsort - amelyben fellépett
Fazekas Gábor elöadómüvész,
Dóczi Júlia és Szopory Adrienn,
a helyi iskola zongoristái, a Her-
telendi Zsolt-Fodoí Tiinde szom_
bathelyi üíncospár, valamint a
répcelaki Ümmögö Egytittes -
Hoóor Imréné igyvezstő igaz-
gató, dí. Németh Kálmán pol-
gármester és Molnár Árpaa
elnök kösztintö szavai követték.

A müsorhoz hasonlóan változa-
tos és színes volt a szakmai té-
mák sora, amelyet az előadók
személye garunált: dr. Tarafás
Imre, az Allami Pénz-és Tőkepi-
ac Felügyelet elnöke, Szöke
Andíás, az OT SZ-OTIVA elnök-
üg,vezetője, Csicsáky Péter, a
Takarékbank Rt. vezerigazgato-
helyettese, dr. Banga Lajos, az
OTP Bank Rt. regionális ügyve-
zető igazgatőhelyettese, dr. Csa-
po Tamás a szombathelyi Ber-
zsenyi Díniel Tanárképzö Föis-
kola tanszekvezetö föiskolai ta-
n:ira. A píogram egyik legemlé-
kezetesebb résát az alapító ta-
gok (az idöközben a répcelakival
egyesii,lt os@asszonyfai és a
He5{alui Takarékszövetkezet
alapítóinak is a ) köszöntése je-
lentette.

Az ünnepség méltó volt az
elödökhöz, s bíztaásí, eröt adott
a jelen és a közeljövö tennivalói-
hoz.

tÉG NEt xúeö l
lNGYENE,8 Árrrranis l

TisZíelt Ülgyíelunk t

Ha r9rt. |únturáben nyit
tr},orrógi totyóczóarát
a Répoctel, ér Vtdólre

Tetlarétrz övctlr,gzetnét,
akkor

átutatárait
l 998. végeig

lngyen tel|erí§üt.

T-or,álbbí információért íorcllr!or-r

1978 1988 1997

Mérlegfőösszeg 51.794 2O7.32? í.320.|0
Betétállomány 49.835 118.396 1.189.?62
Hitelóllornóny 7.138 í04.035 346.761

< Ezer Ft

Sajótos szcllcml kultúra honosodott mcg a takarékszövetkezetnél. Mindehhez a
-lnkatórsak folyamatos képzése és önképzése adta és adja a biztos ölöpot, A do|gozók udva_
rias, embelkÖzell, szakszert hozzáállása na5yban hozzőjőrult ohhoz, hogy a szakember
;árda stabil volt, s így a szövetkezet elismerésre méltóan szolgálta ki az ügyfeleket, s ugyanakkor
::bb tucat csoládnak biztosította a tisztes megélhetést.

1,, RéOce|akrói ma mór nem csak a sajt és a szódóspatron jut a polgórok eszébe, hanem -
§/ mindenekelőtt a környéken - a takarékszövetkezet is, amely 40 év alatt a té]ség

mcghatározÓ, a banki szolgáltatások szinte teljes körét biztosító penzlntézctévá
-5tte ki magát. Mérlegfőösszege móra már meghaladta az 1,3 milliórd forintot,'1.0OO lakossógi
':lYÓszámlát, közel 4OO vóllalkozói számlát vezet, s mintegy 5OOO ügyféllel áll hite|ezéíi
':Pcsolatban, Fiókhálózata Soprontól Cel|dömölki g terjed, összesen 11 kirendeltsé3en (a
' 
jzPonton és az emlÍtetteken túl , Bő, He3yfalu, Ostffyasszonyfa, Rábapaty, Simasóg, Uraiújfalu,

" ÖnÖck), s két betétgyíltő pénztírban (Kenyeri, Nagysimonyi) szolgólja ki partnereit, e városl
z-enlét mindenképpen húzóerőt lelent, de a takarékszövetkezet továbbra is ugyanolyan
fontosnak tart|a a 3azdasóg vidéki szereplőinek finanszírozásót, a fatusl lakosság
PénzÜgYelnek lntézését. A pénzpiaci pozíciói szilárdak, a gozdólkodós eredményességé
: ztosítja a stabilitóst. Az ezekre épülő bizalom a betétnövekedés folyamatos (az elmúlt ávben: 236 millió Ft) 8yarapodósóban is megnyilvánult, A szövelkezet a hitelek száles választék6t
<-rólja, amelYek kÖzÖtt a hagyomónyostól o speciális konstrukciókig színes a paletta. Az ügyfelek
2: a Pénzintézet kölcsönös előnyei a különféle kedvezméayes akciók (kamatprefeánciók,
: acsonyabb kezelési,költsé3ek stb,) során is találkoznak.

A 40 évi mennyiségi fejlődés ás a folyamatos minőségi váltós a munkatársak közös
:sszefogósónak, s az ezen alapuló tisztességes üsyfélkapcsolatoknak köszönhető. Külön kieme-
zndő azonban Farsang Yendel (3O évig elnök) és Hozbor lmráné (23 évig íőkönyvelő, je|enleg
4wezető isozgató) személye, akik mindebben múthatatlan érdemekel, sz"fezlek.

GyoRsAsÁG, RUGALMASSÁG, EMBERKÖzELlsÉG -
TAKARÉKszövtrxrzrrúxx lz öx xöztlÉBEx t5 l
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Új köZterület felügyelő
Önkormányzatunk képviselötes-
túlete településünk tisáasága és
rendje érdekében ,1 996 júniusa
óta közterület felügyelöt íoglal-
koáat. A köáerület felügyeló fe-
ladata többek között az illegá|is
szemétlerakó helyek kialakulásá-
nak megakadályozása, a kom-
munális rendelet értelmében
azon lakók felszólítása, akik nem
tartják rendben az ingatlanuk
telekhatára melleti köáerület ré-
szüket, a piac rendjének felügye-
lete, a kóborló ebek gondja, s az
építési törmelék elhelyezésének
engedélyezése a Vörösmarty uca
végén lévó "kis tó"ba. Süle Vil-
mos 2 éven át látta el eá a fela-
datot. Június 3-tól Horváth
László (Kossuth u. 44. tel.:
371-160) .- az óvoda 70 éves
nyugdíjasa - az új közterület
felügyelö. Nem hálás feladatot
vállalt el, hiszen a saját falubelieit
kell figyelmeáetnie a rendre,
arra, amit magunKól is illene is
betartanunk-

]xözségünk virágosítá

NYUGD|JAS KLUB

Községünkben közel tizenöt éve működik a Nyugdíjas Klub. Kezdetóe:
23 fős volt a taglétszám, akik közül sajnos már nagyon sokan meghaltak
eml éküket kegy elettel megőrizzűk.

Jelenle7 47 fő vesz részt rendszeresen klubösszejöveteleken. Fogla|-
kozásaink szinhelye a művelődési ház, ahol havonta kétszer-háromszor
héttő esténként találkozunk. A klub vezetése három fős testületböl áll, és
éves munkaterv szerint dolgozik, melynek elkészítésében a művelődési hóz
munkatársai segítenek. Tanácsaink alapján különböző előadásokat szervez-
nek, felkérik az e|őadókat. Nagyon sok értékes és hasznos előadás:
hal lottunk már, külön6öző témákban. Úti-es dménybeszámolókban, videc
vagy diavetítésWséretében csodálhattuk meg a világ sok-sok táját, szokásai:
és lakóit. Sok hasznos dolgot tanultunk meg egészségügyi és pszichológia
előadások kapcsán. Mezőgazdasági és kerti munkák idején is gyakran kap-
tunk hasznos tanácsokat gyümölcsfametszés , pemletezés stb. témákban. De
remek történelemórákban is volt már részünk, a 48-as szabadságharcrói
Erdélyről. Minden előadás nagy élmény számunkra, de külön öröm, ha e
faluban élő előadókat hallgathatjuk. llyenkor érezzűk mennyi értékes,
nagytudású, tapasztalt ember él körülöttünk. Köszönet érte mindnyájuknak.

Örülök a lehetősé3nek, hogy az újságon keresztül is megköszönheten
nyu gdíjas társa im nev éó en köz ségünk önkormónyzatának, tá rsada l m i szerv e-
inek, űzemeinek és nem utolsósorban vóllalkozóinak anyagi támogatását is.
Nélkülük bizony szegényeóbek lennénk egy-egy száp kirándulással, vagy az
énekkar szép, szereplő ruháival.

Az 1996 óta működő énekkar sok fellépési lehetőséget kapott már a
faluban és megyén belül is. Jó kapcsolat alakult a pápai és gönyüi nyu3díjas
barótainkkal. Kö|csönös látogatóson ismerkedhettünk meg körny ezetükkel és
életükkel. U3yancsak jó és hasznos kapcsolatot alakítottunk ki a Megye
Nyugdíjas Szövetséggel és az MMlK 'Őszikék" utazókörével" Több táriunk
vett már részt szewezésükóen kirándulásokon, üdüléseken. Járhattunk velük
Szegeden, me gcsodá l hattuk t ö rténel m i emlékeinket Ópusz tas zer en I de két
vidám napot is eltöltöttünk a Vadósa tónál.

Mi magunk is szervezünk kirándulásokat az ország különböző vidé-
keire. Jártunk az Őrségben, a Hanságban, a Balaton vidékén, sőt nagy örö-
münkre .járhattunk az Országházban is. Az ilyen örömteli napok feledtetik
velünk azt, hogy bizony elszálltak az évek felettünk.

Túl a felsoroltakon, még szeretnék köszönetet mondani azoknak e
fiataloknak, akik szeretetükkel, tudósukkal, és türelmükkel közénk jönnek,
tómogatnak bennünket. Az iskola kisdiákjai és felkészítő tanáraik évek óte
m.eghatóan szép karácsonyi műsorral ajándékoznak meg bennünket. Az
"Ummögő" együttes tagjai, akik velünk töltik nemcsak a nőnapokat, férfi-
napokat, óévbúcsúztatókat, hanem az énekkar munkáját is tevékenyen segí-
tik. kívánjuk számukra, hogy majd az aktív évek elmúltával őket is vegye körü
annak a szeretetnek sokszorosa, amit most ők az idős emberek felé sugá-
roznak.

Kedves nyugdíjas társaink, akik eddig nem ismerték a klub életét, szeretette
hívunk és várunk mindenkit közénk !

A klubtársak nevéóen tisztelettel :

Horváth Endréné

isáról besámolt már a vas ]

Nópe. tudósított a Répce TV ilL 1n

]|| ],: ]

Tudluk, hogy az önkormán}zat e
l célra egvmrllió forintot áldozott,
i s pályázatot is n}ujtott be a
"Virágos Magyarorságért'" ver-
senlfelhivásra köztudon az is,
hog,"- az önkormán}zat megbizá-
sából kremán Ferenc kertész
végn ezta munkát immáron ne-
lgycdik hónapja. Naponta
taláIkozhatunk vele a nagyköz-
seg különkizö pontjain. s nap
mtnt nap látjuk a változásokat, az
üde virágszínfoltokat, metyekre 

]

az. átuíazÁk is felfigyelnek. Kre- i

mán Ferenc szakértelmét dicsé-
rtk az élszaknak megfelelő. az,

idö.lárást jól türö sánpompás vi-
rágok. mel_vek fokozatos cseréjé- 1
röl ö és emberei folyamatosan ,

gondoskodnak, Az áldozatos
munka azonban hiábavaló. ha
még mindig vamak olyanok. a-
kik kárt tcsznek a kiültetett nö\,é-
nrekben - netiin cltulaldonidáLk
az.okat - kárt okozv,a e:zze| a
közössegnek. cs a szépet szerctö
embereknek. - név _
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l. falu kezdetben csak egyutcás utifalu volt. A házak a volt Radó kastély körüI
:s a mai Petőfi utca vonalán helyezkedtek el, A jelenlegi utcahálózat kialaku-
ásában több esemény is közrejátszott :

= az 1848. évi jobbágyfelszabadítás
= az 1914 március 10.-i tűzvész
= az 1926-os években a Falusi Kislakásépítő Szövetkezet /FAKSZ köl-

csönakciója
=, az 1965. évi árvíz
=, az í969. évi robbanást követó szénsavgyári fejlesztések hatására megin-

dult letelepedések.
1848-ban a felszabadult jobbágyok telket kaptak. Kb. 36-38 házhelyet osz-

:]ttak szét. Ebben az időben gyakori volt a füstös konyha. A konyhábá vezetóitó két részből állt. A felső rószt ki lehetett nyitni tüzelésror, hogy a füst
r.rnenjen, az alsót viszont becsukni, hogy a baromfi be ne menjen.-A füstös
, -rnyha korszaknak az í890-es években vége szakadt, elfoglalta helyét a
:zabad kéményes konyha. A tűzhely fölött nyitott volt a plafón és a füst a
:edlásra, vagy egy alul nyitott kéménybe távozott. Emiatt a konyha huzatos
,:ít, de legalább nem volt füst.

A századforduló kömyékén gyakori volt, hogy a testvérek egy telekre épí-,ittek egy közös, hosszú házat. Az első lakást a legidósebb fiú kapta általában.
= rendezése : szoba, konyha, kamra, istálló, majd újra ugyanez a sorrend.

19í4 márciusában egy hatalmas tűzvészben a házak nagy része leégett. A-;rvész hatására az addigi zsúpos házak nagyrészét a tutájoonosok clerép"aósre építették, és a fa tomácoszlopok helyétt is téglából iakattak tartóosz-
: pokat.

Az 1926-os években megalakították a Falusi Kislakásépító Szövetkezetet,
-elynek célja a szegény rétegek lakáshoz jutásának elősegítése volt. Ekkor
aakul ki az úgynevezett FAKSZ telep /l(ossuth, Mező, Zrínyi utcák/, valamínt
; ,{7i templom /Jókai/, és Vasút utca. A házak beosztása : szoba, konyha,
qernra. A szobák legtöbb helyen padlósak, a konyha cement vagy cemenilap,
: a tetö cseréppel fedett.

Legnagyobb változás í 965-ben éri a falut. Az áprilisi áwíz nyomán 118 ház
l ált lakhatatlanná, és sok megrongálódott. Ekkor egy szátértökból álló
ilaottság felmérte a károkat és megállapította, hogy a kóssuth, Mező, zrínyi
-t;ai terület nem a legalkalmasabb az új építkezések számára. Ú; epiteii
i*úletnek kijelölte a Bartók Béla /nicki utca/ délnyugati oldalán lévő telkek
l-, Eötti részt. Nehéz volt rábeszélni az embereket, hogy ide építkezzenek,,ert sokan ragaszkodtak a megszokott környezethez, a szomszédokhoz. A
:lzcttság nem engedte felé,píteni a régi elavult alaprajzú házakat, helyette egy,i romak megfelelő tervgyűjteményból lehetett válogatni. Még ebben az évoen
t tutak nagy részének fertózöttsége miatt tervbe vették a falu jó minőségű
,,zzel való ellátását, A törpevízmű alig két év múlva üzemelni kezdett.

Ég 1969-es évben robbanás történt a Szénsavtermelő Vállalatnál. Az eá
,r:vetó fejlesáések hatására megindult a letelepedés a faluban. Ezekben az
*,ekben alakult ki a petófi sándor /Fö/ utca délkeleti olctalán lévó telkek mö-
;,::ti részen az új lakótelep. Folyamatosan kerültek beépítésre a Derkovits,
3,Éke, Bem, Avar, Kóris, Hunyadi utüák. Szintén a hetvenes évek elején kenili
tl;;alakításra a többszintes épületekkel beépített t]ttoró utca, majd everret ré-
lli,hb az Arany János utca is.

Településünk napjainkban a várossá válás küszöbén álló infrastruktúrával
* i, atott egyenletesen íejlódó nagyközség.

Akiknek öriilűnk
Köszöntjtik településünk új polgárait !

Vass János Qllés Rózsa és Vass Sárr-
dor íia)
Tamás Bence (Gecse Nóra és Tamás
Tibor fia)
Varga Barbara és Anita (Csífordi
Edina és Varga Tibor leanyai)
Gróf Alexandra (Iakács Mónika és
Gróf Istvin lainya)
Szabó Márton ( Németh Ágnes és
Szabó Róbert fia)
Domschits Rebeka (Penzes Emöke
és Domschits József leanya)
Dominek Fdvard (Cvikk Gyöngyver
és Dominek László fia)

Akrknek gratulátunk
tlázasságot kötöttek :

Nagy Bemadett és Egyházi Tibor
vass krisáina és Horváth Tibor
Tóth Ágnes és Kecskés Aűm

Akilttör búccrizunls
Nyugodjanakbekében !

Horacsek pálné
Horrath Miklós
lónai László
Novak József

Takács Károlyné
Tóth Lajos
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iti. Biczó Ferenc
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Rópcelaki SE elnöksóge a

labdarúgó-szakosztály alnökónek

Horváth Endrát,

a feln6'tt labdarúgó-csapai vezeid'

edz6jónelr Csorba Jánosl nevezle ki,

Az eddigi elnök Dancsgcs Lászld, vezelö'

€dz6'Tóth Zsoll voli. fu alnökság 2 rő!zet|
rnunkájukat gzúlon is köszöoi.

loÁ

A Müvetödési Otthon és
Könyvtár tájékoáatja Onöket,

hogy az 1996. évi szeméIyi
jövedelernadójukból
származő bevételét

- aZlntéaTtény sámára
felajánlott l%o-okat -
az idei gyermeknapi

rendezvényekre fordította

Po,lvTsuEnző cÁtÉx
indul július hónapban általános

iskolások részére a Nagyközségi
Könyr,tárban. A kúlónbóző nehéz-
ségú feladatokat egy hónapon át

lehet megoldani.

A legtöbb pontot elérő alsós illetve
felsós díák iskolakezdéshez
szükséges felszereléseket

nyerhet.

Értékelés és a dlkiosztás :

augusztus 10-én l6 órakor

Családunk számára a legnagyobb örömet születése óta
jelenti,

- Talán többen is vannak lapunk olvasót
hogy mi is a jegyző feladata. miből á//
gondoIatot.

ötéves unokánk, An-:

közőtt, akik nem ismerik pontosan
a munkája. Kérem, szóljon erről pár

település színvonalds
vé5rehajtósa, az itt élő

Bem utatkozik :

Bokány i Kálmán né jegyzö

- Jegyző Asszony ! Szeretném, ha bemutatkozna lapunk olvasóinak !

Gimnáziumi érettségit követően kerültem 196ó-ban Rápcelakra dolgozni, azó:.több mint harminc éve itt élek Huszonhét éve dolgozom az államigaz3áta.ou]

:j1?1 :='llí::r1l T:j9, :. 9nkorla1l1atná l, Ezidő alatt szere ztem isaz3a tá :szerv e ző oklev elet az Á l lam i 3a z ga tá si Főisko lán.
Férjem a Répcelaki sajtgyár Rt porító Územének vezetője. Fiunk a szombathe ,

Bolyai Jónos Gyakorló Általános lskoia ás Gimnázium tanóá.

A jegYző vezeti az Önkormányzat hivatalát. Feladatunk két irányú : egyrészről :testÜlet műkÖdésének elől<észítése, segítése. döntések vá3rehajtása , őásrészrőI zkülönböző josszabályok által a iegyző hatáskörébe utali államigazgatási ügye.intézése- Ez utóbbiak kÖre nagyon széles, közel 10oo ilyen hatáskör van_ példakár:
csak néhányat említek 

_: 
anyakönyvi űgyint.éz,és. hasyateki iigyet, szociális 

"sv"tgYámÜSY, Útlevelekkel kapcsolatos ügyintézés stb, áe mi látjriÉ e l az önkorm á;;;".gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is.
Természetesen nem a je|yző egyedül, hanem a Polgármesteri Hivatal dolsozóinal.,
bevonásával- A hivatalban tizenhárman dol3ozunk,i felsorolt feladatokat Csánieközségben is mi végezzük
Ezeken túlmenően számos esetben fordulnak hozzánk egyéb üsyes-bajosdol5aikkal is a két falu lakóí.

- A4iben látja Ön saját munkájának nehézsé7eit és szépséTeit ?

A.munkórn nehézsége és szépsége is usyanabban lelhető ; közvetlenül az embe-rekkel, az őket érintő ügyekkel foglalko zom. rermésze@sLn könnyebb a dolsom.
ha munkám során valakinek a kérelmét íeljesílhetem, ha ."|itr,.t"Ú, e, neneieáa',
ha kötelezettsé5et kell háítani valakire.
lde tartozik mé3 az is, ho8y jegyzőként négy évente részien vóltozó képviselő-testülettel dolgozom esyütl Ez az első időszakban nehezebó, hiszen meg keliismernem a jegyzővel, a hivatallal szembeni elvárást.
Jó dolo5, ha a testület és a jegyző célja is u§/anaz ; a
f ejlesztése, a testü let ezir ányű dön téseinek rnuáaettu tán
emberek kiszolgálása.
úgy érzem,r,o5i ai átt.tt

R'fiu'#H*
Répcelak N|agyközség Önkormányzatának lapja

Megjelenik : negyedévenként
Fószerkesztő : kecskés péter

Szerkesáősfu címe : Nagyközségi Könyvtár
Répcelak, Bartók B.u.55. tet :Jzozó

Összeáll. és szerk.: Nagy Károlyné
Felelős kiadó : Dr. Ná.n€th Xaíriran pólgármest.r
Készült a Művelódési otthon CANoíri Nimottp.

fénymásolóján í O0O példányban
Felelős vezetó : Szórádi Enikő

időszakban céljaink szerencsésen e3ybeestek

_ 
htglyek a,z Ón, és az Ön őltal vezetett hivatal legfontosabbjővőbeni feladatai ?

A közeljövő feladata lesz az önkormónyzati választások
lebonyolítása, és hamarosan kezdődik az 19gÓ, evi t"iirásr"te,
előkészítése. Gyakran szóba kerül Répcelak várossó válásának
lehetősége- Fermészetesen ez a jegyző és a hívatar o"ú"roi
részéről is me5felelő f elkészülést igényel.

köszönöm a beszélgetést. Munkájához további sok sikert kívá-
nok

szekeres Tibor

Köszönlük


