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Hallgatag kőként

Ha hallanék is valamit,
o ha látnék is valamit,
De túl sok itt minden,
képek, álmok, illúziók,

szüntelen zajlik minden,
:ohan, s füstként szalad

bennem.
lgen talán állok,
lezárult kőként,

hallgatag pillanatként.
Foghatnék hangokat,
érezhetnék arcokat,

de csak vagyok,
megkövülten.
Rideg valóság

minden íépésem,
1égcsapként merednek

hangtalan szavaim.
Folyhatnék

zsáknyi pillanatként,
szállhatnék

hazug árnyként,
lehet mindez,
de mégsem,

már hallgatag marad
életem.

Minden szavam
képtelen.
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rcyürr üNNrprlrcr R BÉpcenrtRr

sikeres falunap volt Répcelakon szeptemóer 9o-ón községünk lakói bebizonyí-
tottók, hogY tudnak esyütt ünnepelni és érdeklik őket ai ónkormónyzat óltalszerYezett Programok. MŐr a délelőtti sportprogramokon is sokan voltak, nyilvóna színészvőlogatott vonzotta leginkóbb a közónséget. Legnagyobb örömünkre
délutón még többen 1öttek,ki a sporttelepre, ahol kultúrális piosru, - ott f elléptek
büszkeségeink az Ümmögő együttes és Nyugd1.jas énekkar - ,ú.ru szórakoztatta
a közönságet.
Jól sikerült a lovasbemutató is kózben 450 adag halószlé is elfogyott sórkóny-
rePÜlésre az erős szál miatt csak a késő délutóni Órókban volt leheiőség,igaz eztvasórnaP PÓtoltók. A Harsónyi - Schütz lla estre zsúfolósig megtelt a Művelődési
Hőz az azt kovető bólban is sokan szórakoztak

A megszervezésnek nyrlvón voltak elŐzményei _Június 9ó-i ülés egyik napirendi
Pontla volt annak eldöntése legyen-e falunap. A 1elenlévő B képviselő nem tudottérvénYes dÖntést hozni, ugyanis 4 igen és 4 nem szavazat ,lr.il"t"tt. A.lúlius 3-i
rendkÍvÜli testületi ülésen mór 5:3 arónyban hatórozat született szeptemberi falu-nap megtartósóróí. Akik az ünnepség megtartóúról döntöttek az alóbbi érvekethoztók fel; sokhelYen van hasonló rendeivény, községünk se maraci,;on ki, továbbisPortolósi lehetőség adódik, fiataloknak is egy szórakozósi lehetőség, ösizeková-csolódik még.lobban Répcelak lakossóga. A iendezvény ellenzőineki kiíogósai azalóbbiak voltak; Répcelak nem esy kisebb falu, ahol t onn/án-*ozgósithatók azemberek, ÍgY fennáll a veszélye a nagyfokú érdektelenseinek, sikeies falunapot
csak nagy anyagi rófordftóssal lehet sze.rvezni.
A döntés utón - ahogy a répcelaki képviselőkre jellemző - mór nem volt vita és
mi nd enki l elkesedéssel v égezte munkó.lót.

Nemcsak egy szokvónyos falunapot akartunk rendezni. Ezért szerveztünk konfere-
nciát 'RéPcelak tÖrténelme, sazdasó gi helyzete, f ejlesztési lehetőségei" címmel. ArendezvénY rendkívül sikeres volt. Nagyszómú, vórákozawnkát messzemeghaladó
kózönséget vonzott, akik közótt nagy örömünkre sok fiataí ii volt.
Dr, Németh Kálmón Polgórmester megnyitójóban Répcelakiellődésének lehető-séSeiről és korlótairól beszélt. Kiemelte a fe.llett 

'infrastruklúrőt, 
szakképzett

munkaerőt. kÜlÖn szólt a fiatalok felkészültségeíől, korlótként ámlftette a visiony-
las alacsony lélekszőmot ás hogy az óllami taáogaiasotat sem ez a térség kapja.Horváth vilmos a térség orszőggyűési képviseiője meleg iiavat<tal köszöntöttea konferenciót Dr. csapó Tamás főiskolai docens a vaioisá vólós feltét eleirőlóeszélt, előadósónak végső mególlapftósd : eséllyel pólyózhatunk a vórosi ransra.V9rSa Jenő alPolgármester az új rendezési tervet'ismertette, Csuka Józsefrépcelaki fiatal községünk történelméről szólt. Dr. Mikos lmre a Linde R.T. igaz-gatósógi tag-la és Bessenye,i Ferenc a Répcelaki Sa.ltsyór ,erérisá.satója részvény-
tórsasógaik fejlesztési elképzeléseiől óeszéltek. Éadó nnJrái Radó kólrnón vasmeSYe főisPónlónak munkóssógót ismertette Radó Kólmón Repcálaton született, iii
is van eltemetve, az l8oo-as évek végén töltötte be a fontos tisztséset.
!!99t:. JÓzsef , répcelaki születésű ötvösművész mutatkozott be. A művész úr1998-ban lesz 7O éves, juóileumi kióllftósát nólunk readezi. restvérközsé5ünk al-polgórmeste re Nagy Lószló Lég történelmét ismertette.

Az Összes rendezvértyeinken megftéléstink szerint mintegy 15oo ember vett részt.

köszönlük a szervező,knek a kivóló munkót, köszónlük községünk polgórainak, hogy
e ljöt t e k r endezv ény einkr e.



VASS TIBOR

l)eríís, kiegyensúlyozott nyugdíjast látogattanr
nreg eZ alkalonunal.
'I'ibi bácsi 1931 vízöntő havában szűlctett Rép-
cclakon négy tcstvór közűl e]sőszütöttként.
Edesapja - Károly bácsi - a nrindent javító-
biitykölő géplakatos volt. ljlerni iskolai tanul-
nrányait itt kez,dte, rnajd fblytatta soproni és
s zonlbathe lyi cüákként keres kedelrrri fi úi sko-
lában. ltáborús kanraszklra volt, a polgári
iskolát is "hacl,r"vizsgával iejezte be,
lriatal kora óta repűlő pilóta szcretett volna
lenni, katonának is önként vonult be, hogy
repűlőtiszti iskolába nrehessen, de nem sike-
rűlt. Lesz-crelés után rövid ideig a helyi tanács-
rt_ál, majd 1953-tól közcl 38 óvig a Rábamenti
AIlanri Gazdaságnál illetve jogelődlénét dotgo-
zott azonos bcosztásban, murrkaügyi osztályve-
zetőkénL. Munka mellett mezőgazdasági tech-
nikusi valamint lelsőfokú munkaügyi és szer-
vez,ési szakképesítést szcrzett. 1991-óta nyug-
drjas.
- Mint a llábamenti Állami Gaz<laság c. üzerni
tájókoztató volt sz.erkesztőjc mit szól lapunk-
hoz, ?
- Ncrn volna baj, ha sűrűbben jelenne meg.
Sztikség van tálókoztatásra, mert Répcelak
heterogén összetételű,
M.int nyugű.;as, úgy él, mint a kisnyugdíjasok.
Régi hobbijának, az utaásnak nem tud rnár
hódolni, de ncm panaszkodó.
- klesapám mondta valaha : Oszd be szűken, s
bőven elég lcsz ! Valahogy így teszűnk. Fele-
ségerrrnrel sokat pihenünk, olvasunk, zerrét
haligatunk, rejtvény,t fejtiink.
Tibi bácsi "legnagyobb sikcmek" két tányát
tartja. Az egyik ügyvéd, a másik tanár lett. Két
szép unokája van.
- Nem poütiál már ?
- Ncm. Ez már nem politika, ez űzlet. Dühíte,
nek a parlamenti közvetítések, arnikor a képvi-
selót például újságot olvasnak.
- Milyen tanácsokat, tapasztalatokat adna át a
fiatalabbalotak ?
- Tanuljanak minói többet I Tartsanak ki, le-
gyenek türelrnesek, S ha valaki valamit elkezd,
fejezzc is be.

S ztilólhe lyére büszke, fi gyelemmel kíséri fe ilő-
dését.
- Szeretem Répcelakot, érdekel a sorsa. Régen
itt nagyon sok fürdési lehetőség volt. Diákko-
rorrlban versenyszerűcn útsztatn. Hiányolom,
hogy rrra nincs ilyen lehctőség.
Azt is nehezen tudom mcgenészteni, ha vala-
nrelyik utca szentetes,
Bosszant vclünk szemben a "park" is. Rendsze-
rcscn nyírják, kasálják, dc senki sem hasz-
nálja. 'falán ha padok, asztalok lennének ?
T'ibi bácsi végre jól érzí nagát nyugűjasként.
Orönrrnel beszéIt az elkészült kerti világításról,
a szal onnasűtésekről, felcségével, Marika néni-
vel töltött nyugalmas hétköznap.;airól.
Kívánonr, hogy derííjét, hunrorát, optimizrrru-
sát' minél tovább őrizze meg, 

Nagy kárctyné
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Onkormányzati hírek
|]IrVALT A KISBtlSZ
KéPviselötestület,tink a szeptenrbri ülésén áttekintette a vásárolt busz t_izemeló-
sót. Abusz után nagy az érdeklödés, intézntónycink, egyesületek, répcelaki lako-
sok gyakran vcsz.rk igénybe.
A tarifarendszcrtrcn ncnl történt változás, a répcclaki lakosok szcptcmbcr 15-től
u, aIábbí családi esetrlényekrc vchetik kcdveznrónyesen igénybe . csküvö. balla-
gás, katonai eskü.
A busá dr, S;zalayné Boldizsár Anna Gondoási Központ vc,zctőnél kell igényelni

xÖrrN yuznl,v ED Irt.MI CsOpoRT ALAKt] LT
Kópvisclötestülcti ülósünkön gyakran visszatérö térrra közsógünk és környcze-
tónek rendczcttsóge, Az általános megáilapítás uz, Ilogy az c,lérí crcdrnények rncl-
lett rrrég sok a tennivaló A tccndők össrclrangolására Környczctvédelmi c§oport
alakult, amelynek vezetölc Varga Jenö alpolgármcster, taáai dr. Dtimötör János
képvisclö és Farkasnó Tóth Mária tanárnő. A csoport feladata lcsz többek között
évente kétszer (összel és tavassial) környezetvódelrni nap sz€rveásc.

TELEPtTLES,IISZTASÁGI VERSENYT IIIRDETÜNK l
Az értókelés szempontjai :

l A gazűlkodó Szcrvck tclcphelyeinek bolsö állapota, a köz.vctlcn kcrítésen
kívüli rcndezettség.

2 Középúletek és környékuk rcndczcttsége, parkosítása.
3 Ahiuak előtti tcrüctek tis:ztasága, rendezcttsóge, parkosítása, virágosítása.
4 uz. cgyes utcák rcndez€ttsége, tisztasága, parkosítása, virágosítása,
A fcnti szcmpontok alap.lán az elbírálást uz, e célra íclkért bizottság végzi 1998.
nyarán.
A verseny üjazása,.

- Lakőltáv* csetón egy-cgy elsö, másodrk, harmadik

= utcák, középületek, gazdilkodó sz€rvek versenyében egy-egy elsö helyczés
érlretö el,

A vcrseny helyczettjei elismerö oklevólbcn és tárgyjutalomban rósz-esülnek,
A űjak átaűsára l998, auguszlus vagy sz€ptembcr lrónapban kerúl sor.

ELIIULLOT,T SERTESEK KÖZTERÜLETE rxxpN
szomoru, lehangoló, fclháborító látvány, amikor árokpartokban, fás területcken
és egyéb helyen clhullott sertések tetcnrérc bukkanunk Hissziik ós rcmóIjtik, hogy
nem a szorgalmas, környezetsz€rctö répcelaki állattartók portáiról kerti,lnck oda.
A közterület felügyelö rendszerescn cllerrörzi a területet, az utóbbi lrónapokban
nem találkoz-ott ilyen escttcl.
Kérjük, ha valaki állati tetcnrct lát, nála {zonnal jelczrc,,

LEGYEN-E MOTOCR()SS PÁLYA A MEGSZtINÖ SZEMETTE-I,EP
IIELYEN ?
Az i{usági koncepció tárgyalásakor néhány fiatal résáröl fetvetödött motocross
pálya igény. Az igérryek viszont nen voltak akkorák, hogy crröl döntés
születhessen.
kedves fiatalok l

Anrennyiben a pálya Irrcgépítésót szűkségcsnek tartanátok, az alábbi rryilat-
kozatot október l0-ig adjátok lc a Polgárnrcstcri Hivatal titkárságán.

Nyilatkozat

Sztikségesnek tartom a motocross pálya rnegópitését

Név :
Utca, házsárn:

El,i
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E LKESZtjLT, AZ II.,JI'ISÁ<;t xoNt;I,]P(] IÓ
KcPviselőtestÜletünk augusztusi ülésén vóglegcsítctte al, ifjűsági konccpctót. örulünk
annak. hogy a fiatalok cgy részc végig, aktivan részt vett a nrunkában.
\ konccPció alaPján "t!Úsági Klub" lesz a rógi nrüvelödési hiiz könyvtárterméböl, játszótér
xdig a Köris utcában
{ r,olt Mozi ópülete lrclyén szociális bérlakások épülnck.
jclentÖsen nÖvekszik a lakáshoz jutási támogatás összrge, A Müvclődósi Ház évente két
alkalommal sz,ínvonalas koncertprogr amot s:zrrve:z.
V iskolában az osztáll'fönöki órákon - ahol cddig is nagy hangsúll.t kapott az egészséges
;letmódra való ncvelés - uz"áldozatáválás" ténrakörében u .".,ao.ieg is tart elöadást.
\ lratalok véleménye alapján születik döntés : lcgyen-e motocross pálya.
l998. júniusi tcstületi ülésen a kópviselötestület áttekinti a koncepció végrehajtását.
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Megkértük Rieth Nándort, az ERELTRON|K CATV. KFT
ügyvezetőjét , hogy tájékoztassa lapunkat s ezen keresztűl a
lakosságot a kábeltelevízió építés jelentegi készüttségi
rgXlót, a várható befejezési határidőrőt, vatamint az 

"gyáttudnivalókról.

]S^zezódésnek megfelelÓen a kivitelezés folyamatosan történik és várhatóan szeptember
30-ig befejezÓdik annyira hogy az augusáus ,1 5,-ig jelentkezőkmár televízió készülékei-
<en nézhetik az általunk nyújtott szolgáltatások egy részét,

szeptember 23-án, kedden elkezdódik a lakások bekötése a működó hálózatba. Ezzel
carhuzamosan televízió műszerészeink elkezdik a lakásokban a televízió készülékek be-
Programozását. Az eredeti elképzeléseKól eltéróen a műszerészek nem szedik be a la-
kosságtól az Önok által megrendelt munkák ellenértékét, mivel idókózben szerzódést kö-
lottÜnk a helyi Takarékszövetkezettel, Kérjük a Tisáelt lakosságot, hogy ezen díjakat aTakarékszövetkezetbe szíveskedjen befizétni Ezzel hatályát velzti azőnok x"iáÜoi"vi-
atkozata, miszerint a kivitelezés költségét a műszerészeknek készpénzben kiíizetik.

A TakarékszÖvetkezetbe az Önök által befizetett bekötési költségekról a számlát oKóber
7 -tól folYamatosan juttatju k el az általunk megbízott úzletkötó ségítségével, aki o6óber
nÓnaPban minden hááartást fel fog keresni számla átadása, ,.ot-gatuta.i szerzódés
lnegkótése, HBo szerzódés megkötése ügyében, valamint abból á célból, hogy tájéko-
zódjon a lakosságtól az esetlege1 proOteriátrOt.

|''4Úszerészeink a televíziók beprogramozásakor átadnak önöknek egy csatorna és prog-
1 1a.m3som.ag kiosáást, melyen szérepelni fognak a várható szolgáltaiások, illetve azok dí-
]]al. l ervelnk szerint az_eredetileg kiadott programok válasáékát bóvíteni kívánjuk az
ialábbiProgramokkal : SpectruritV, Z+, bzii TV. Ezek mellett az eredetileg megállapítoü
szol gáltatás i d íjak változatla nok marad nának.

Az alábbi Programok esetében Önök a képernyón egy azonosítót fognak látni, melyeket
, 
fo]IaTat:san felváltják aZ azono§ nevű műsoiok olyan sorrendben, ahogy a műsorszol-

lgáltatóval szezódést küünk: onkormányzati csatoina, HBo, HBo bemúiato, Shopping
Channel, TV3, MSAT, S_pectrum TV, Szív TY . , Z+. Várhatóan október nonap iotyaman Lösszes műsor beindul, ill. a hónap végén a magyar kereskedelmi 1 és 2-es csaiorna is.

]

]oKóber hónap folyamán fogjuk bekötni a késóbb jelentkezóket és a közületeket. A
:.1:!l"],?":,3,0 

-ig jelentkezó lakossági bekötéseket Tég az eddig megállapított díjakontegezzÚK, É.hhez aÁ várjuk, hogy fenti határideig az önkormán yiatna| ietezzék igónyüket,
akik eddig eá még nem tették.

32unk abban, hogy az idÓjárás nem befolyásolja kedvezótlenül a határidók betartását. Ha
a kivitelezéssel kapcsolatban bármilyen piobléma merülne fel, kérjük, hogy a műszeré-
szeinknél levó nyilatkozatokon jelezzéK

-Úton kívánunk kÖszÖnetet mondani a lakosság megértó türelméért, segítókészségéért,
A sok programhoz sok jó műsort kívánunk !

rovábbi tájékoáatóinkat a HBO bemutató csatornán fogják látni.
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20 éve tőrtént I

Vc Népe 1977. július l4.
"Megnyerték" a hatmilliót
A RéJrelaki Sajtgyár szrreit!épító stá|ja
nagy hajr;íbm dolgozotl, hogy megkapják rrz
állan i támogatíst a fírtéstehnológia átállítá "

sához..". A sajtgyári sainr|ára -., folyósították
a milliókat.,.

Vm Nép I|l97. srclltem!rer 4
Uj klub Répcelakon
A Szémaltemeió VriilaiaLrrá a Báryászrrap
alkalnáh5l keriilt átadásra az a vállalati
klub, melpck fó célja a kóznfvclótlós
elóbegítése,.,

Vr Népe 1977. srcptern}rer ló
Ovoda és konyha épiil Répcela-
kon
Jóvóre megoldódrrak az óvodai gorrdok Rép
ceiakon. A nagykózsfuben és a körrryező
falvakbarr \táromszáz négy és hat év kózótti
gyemek él, s csak igen kis résziiket trrdlík
óvodában elhelyemi. A tervek eikészültek,
hamarosm hozzákezdenek u 6j ővoda
éPíté§élEz. ... Ezrc|]. együtt építerrek egy
háromszáz adagos konyhát is,

tőrtént
\rm Né6 l9B2. srelrtem}rer 5
Sajtgyőri nnzaik Répcelakról 1.
Nerrzedékek biztos kenyere
.., Á 5yár jelenét jellemző adatok}ro z nőg egy
| 42O íőt foglalkoztatnak ,.. Ma sem ritka,
hogy a családapát kóveti a gyárba a glemek,
s némely fmíüa kiilón kis brigádot alakíüat-
la az ijremlren..,

Vru Népe 1982- sreptem}rer 30
Tehenészeti telepet épít a rópce}aki
NagJmezó Tsz. A 40 millió forint}a kerii]ó
Iétesínnérry több nint erer sarumrrrarha el-
heJyeásére lesz aikalmre-

lo" éie,,,:tőrté:Át

Vas Nélre l9B7. júlim 14
Elégedettaég Répcelakon
Ámikor l985_ben egy év kiéró után üssa-
tért a teriileti bajnokságba a Répcelaki Bá-
nyász lüdanígó cs&pata, s él a bermara-
dás eléése volt- Ez egy idegfeszítóhajszában
u utóLsó fordulóbm d6lt el megnyugtatóil.
So}u ilyel évet - fogalnazUík meg a sportkór
veret6l u l98ó-B7<s bajnoki év kezdetén-...
Répcelak, mint a csoport egyetlen kózségi
csapata jól megállta a helyét a bajnoksr{bzut
ós a középsapat pozíciójának megtartása
mellett reménye lelret a jóvóben az elóbbrc_
lépésre. '

Vs Népe l9B7. sreptenüer B,
Repiilőbemutató Répcelakon
A hamircheteük bányásmapot itt soha nern
Iátott iirnepségge] kószóntötték Rélrcelakorr.
Nagyszólísú rcpiiló és ejtóklmyób benutató
enelte az eseürén}t séppé, euilékcretessé a
kömyék lakossága és u ide látogató vendé-
gek szároára...

(A kónyvi& helybheretl clkkgyqlehányé$ől
tollózvd)



Megézés

A nincstelenségem felkovor mindent
Ki nem mondott orcod vorózso ,,,..

Beszél hozzóm, mogombon ,,,, és fój
fojt, lükiet, vorít.,,

Mert félelmem ozt mondjo,- elfogtyiom,
b(ükólok, pedig nem lóttól

S tolón én sem lótok,- mogomból
Mégis ezt tevem

moroknl szóvol okorom megkötni
En-om csillopíthototlon fonósót,

A képek, o Hongok,
mefyek mór rég velem élnek
Megérez, érez - beszélnek,

Szovoink csopdói,- mint íiélet
cseppek oz esóben, - részek

De remélnek,
Hiónyzolbelólem

- úgy ézem.

c§Uko JóZsef Miklós
l997, 08,] 8,

Á J}LííoelődésiOlthon
narutet ffiéneh dekoúcíólp,t

talunapon a Jll*moár Bt
késlítctte,

A REPCELAKI rÜzolrÓsÁc
FELHÍYÁSA

Kér3ük a lakosságot, hogy az őszt
gaz-és avartuzelést a tüzgyújtasi
sz, abályok betartásával végezzék.

. d lakóépülettöl illetve a mel-
léképülettöl 20 méterre lehet
csak égetni l

. F{a az elégetésre nincs lehető-
ség, más módon old;ák meg az
avar ill kerti hulladék eltávo-
litását

Amennyrben a szabályoktól eltérnek,
feljelentési eljárást fogunk eszközölni

Nómeth I(álnrán
tüz-oItóparancsrrok

Roit-c gvógvvizct o répccloki íölc'
mélge ?

fi pontos vóloszt scnki ncm tucljo. fi pontos vólosz 40 millió íorintbo kcrül
(kcrülne).

ígéretünkhöz hívon, mostoni szómunkbon visszotérünk o hévízfeltórósi to-
nulmóngtorv me9óllopítósoi hoz.

Rz clőzméngelr

községünk közvéleméngéE évtizadek óto foglolkoztotjo o kérdés : von-e
9vó9vvíz o répceloki földben ?
11 'Jó értesültek" óllítjók, hogv igon. €ne Eermészetesen sammiíél@ pon|os,
tudomóngos moggorózotot nem tudnok odni. í1llíLósuk olopjo, ho99 o
mostoni Hőris utcóbon levő kút fúrósokor (oz l9ó0-os 'jvekbe-nj 

o
helgszínen melogvíz tört fol, ominek kénos -ogo is volt.
Csokhog9 melogvíz - iskoloi tonulmóngoinkMT tuoluk - mindonhol von,
minél mélvebbre íurnok le, onnól mogosobb o hőméisékl aE. TormészoEesen
o teltörő malagvíz rnós összetavőkot is tortolmoz._ Gz mé9 nem 99ó99víz. ,

Gyóggvíaé okkor vólik, omikor hosszodolmos és bonr,Llult vizsgt'lotok
olopjón bebizongosodik 9yó99ító hotóso. Noggon 

=o'k h.lg.n -íeltörő'
melegvíz (hévíz) nom 99ó99víz. .

HépviselőEestületünket megolokulóso óto foglolkoztotjo ez o témo. l1z
egyik íajlődési lehatőséget lótjuk o 99ó9yvízh.,sznosíÉósbon. Megbíztunk
agv Q kérdéssel tudomónyoson foglo|kozó gozdosógi tórsosó§ot - o
G€OG€N€S|S Bt - e9y tonulmóagLorv alkészítééével.

Vólqszt kél kérdésre kerestünk : volószínűsíthetóe 99ó99hotósú víz Lerule-
tünkön és hol célszerű o kutotófúrósokot elvégezai.

R. tonulmóngterv mególlopítósoi : 80o-]450 m mélgan hévíz lehatségas,
olgon kedvező összeLélelű, omit esatenként 99ó99vízzé ngilvőnítonok.
ldézet o tonulmóngból "több esetbon oz i|9en 

'vJjgi 
összetétalű vizel

ggóggvízzé n gi lvón ítottók".
R próbofúróst o mélyíöldLoni térképes és o geológioi szolvéngek olop.lóno "Róbomellék" dűlő6en o Hisróbóhoz közei * úgyn"u"zett'''sórgoföld
9ödö/' közalében jovosoljo olvégazni. Rép<alok belúrr;letén és o klazalé-|
bon levő részeken o "bónyotelek " miott nem lehe|ségos, Nem jovosoljók
o "meddő" kutok ismételt vizsgólotót sem.

R tcendő tovóbbi lépések

Községünkben most sam és vórhotóon l998-bon sem óll rondolkezésre 40
millió forint o kutotófúróshoz, róodósul onnok o lehetősége is fennóll,
hogg nincs 99ó99víz o területünkön,

Hz esctlegcs hosznosítósról viszont ngm moncJuntr le.

Hét olternotívót lótunk
l Megpróbólunk tómogotóst szarazni - olsősoöon "PHRR€" progroín

kerelében, í99 nogvon kedvező esetben okór o költségek 75 o/o-o
is mogszorozhető tómogqtóskónt,

r 11 mósik pedig, olgon bcí.lítctőt (hozoi vo99 külfölcli) kerasni és
tolólni, okik @zt o munkót finonszírozzók_

€zzol kopcsolotos munkót mindkét iróngbon megkezdtük

I
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Répcelak Naglkózség Ónkormányzaá eddig is biztosította a nagyköz-
ségben élő rászonrlóknak a személyes gondoskodás keretén belirl az
étkcztetést és házi scgítségnyr-rjtást. Az idősek szociális helyzetének
javíása érdekében nappali ellátást nyújtó intézmén5rt, 30 fős irlősek
klubját hoz létre.

Ez olyan nappali intézmény, ahová az ellátottak naponta bejámak. Íry
az idős emberek magányát enyhíti azáltal, hogy ársaságot biztosít sá-
mukra, lehetóséget ad a kellemes és hasznos ictőtöltésre, beszélge-
tésre, szórakozásra, közös programokra stb. szolgáltatásaival, (étkéz-
tetés, rrrosás, vasalás, orvosi rendelés) a háztartási gonclok egr részét
is leveszi a vállukról.

r\z önkormányzpÍ a megüresedett bölcsődei részt alakította át e célra.
szép tágas trársalgó, ebécilő teszi lehetóvé a bent töttött idő kellemes,
hasznos eitöltését. pihenésre kettő kisebb szoba szolgál, melyben
heverők és fotelok kerülnek elhelyezésre. A frrrclókáctdat, tusolóval
telszerelt f,rrdőszobát mindenki igenyeinek megfelelően használhatja,
A klubtagok nrházatának, otthoni ág5rnemfrjének tisztántarására
automata mosógéppel ellátott mosoda szolgál. Tédtési díjat csak az
tgénybe vett étkezésért kell íizetni,

Az új íntézményt az önkormányzat.1998. janrrár elsejével inclítja,

Btzom lrcnne, hogr e lehetőséget minél többen igényl]e fog]ák venni.

A zavartalan indrrlás érdekében kérem Jelentkezési szándékukat
1997. november 16-19 az alábbi helyeken beJelenteni :

. a Polgármesteri Hivatalban : Ághné Tóth llona
igazgatási íőelőad ónál

a Gondozási Központban : clr. Szalayné l]olclizsár Anna
vezetőnél

clr. Salalné Roldi7^§áI Anna
Gondozást Kózpont rczctó

Répr:ela_k_, I]ornÉr_l u_ ],

Vas megyében az ebek
szervezett, védőoltrását 1 99?.
szeptember l5. október 3O.

közötti időszakban kell

Az oltások terüetenkénti
pontos időpontját - ezen
időszakon belül - aa oltást

végző áIlatorwossal
esrezbetve a jegrzők

határozzák meg.

A szernrezett oltáso]r alÍJa
l99?-lren : 4OO,- Ft/eb.

épcelalri
fl^e-- ^ o
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hogy gyermeke hogyon
viseiked ik szcl bodidőben
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A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet
7997 - október 15-től kedvezményes íeltéteLekkel
nyúlt áruvásárlási kölcsönt a helyi AFÉsz boltjaiban

vásárolt műszaki és háztartási cikkekre.
További felvilágosíiássai munkatársaink az Ön

rende!kezésére á!lnak.

Takarókszövetkezet
lgazgatóságaes
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EGYESÜLET
"VAS MEGYEERT,,

Ezev május 31-én megalakult
Szombathelyen a

"Vas Megyéért" Egyesület.

Az Egyesület olyan ársadalrni
szswezá, nre ly kózeletiségre
szakosodott, hogy megörizze

nTmdaá az óvni-feltenivaló ér-
téket, mely a megyében talál-

ható

S zeles összefogáson alapuló,
pártpolitikai érdekektöl men-
tes, civtl szerveódés, mely a
megye fellödésá, boldogulá-

sát, szellemi és anyagi értékei-
nek gyarapodását segíti elö.
Segíti az egyéni és köósségi

eröket az alkotó helyi
patriotizmus erösítésében, a
megye-tudat fej lesáésében ;
különösen az értékteremtö

terü letfej lesáésben, kömyezet
szepítésben, a humán

eröforrások védelmében, a
ciül köósségeket céljaik

megvalósításában.

Az Egyesület várja taglai köze
mlrrdazokat akik önzetlen és

önkéntes munkáj ukkal, javas-
lataikkal, vélenényrikkel elö-

mozdíthatják az itt élök
anyagi és szellemi

gyarapodását. Segítenek
abban, hogy sz0kebb lraánk

kellemes lakóhelyként,
inspiráló gazÁasági

kömyezetként, emberi
arculatú és leptékü élettérkent

szolgáljon az itt élö mai és
késöbbi nemzedékeknek

A "Vas Megyéért" Egyesület
alapszabálya megtekinthetó

Bokányt Kálmárrné j egyónél,
aki igény esetén a belépési

nyilatkozatot is rendelkezesre
bocsátja.

A répcelaki Gazdakör alakuló közgyűlése 1993 október 1-én volt.
Belépő tagok látszóma 54 fő. A közgyúl ésen egyhangúlag meg-
vólasztottók o Gazdakör vólasztmónyót. A vas Megyei Bnósóg mint
Cégblróság 1993 október 15-én a Répceloki Gazdokört - mint
tórsadalmi szervezetet - vette brrósógi nyilvántartósba. 1994. január
'l-től a taglétszóm 17 f ő csánigi és 7 f ő répcelaki óelépővel bővült.
Az évek sorón a Gazdakör alapszabólyónak szelleméóen végezte
munkájót, célunk o 3azdálkodósi tsmeretek fellesztése, a piacképes
termékek e lőóllftásónak segítése, a termeltetés és termékértékesítés
szervezése, a föld, a növények, az állatok, a természetes környezet
értékeinek me g isme rése vo l t.
Tevékenységünket a politikai pórtoktól függetlenül végeztük,
rendezvényeinken politikai vitóknak nem adtunk helyt, a fő hangsúlyt
a gazdó l kodássa l kapc so l at o s kér dése k megvó laszo l ósára hely eztük,
osszejöveteleinket áltolában a téli időszakokra szerveztük. Ekkor
külső szak€mbe rek igényóevételével előadősokon vettunk részt,
melyek témái : óllategészségügyi problémák, növényvédelem, adó-
zős, ő stermel ői iSazo l vóny, apróma g termeltetés, sertésérté kesft ési
lehetősége k, óllami tómogotősok és azok elnyerésének lehetőségei.
Régi gyakorlatunknak megfelelően minden ősszel és tavaiszal
órajónlatokat kárünk vetőmagokra, és azok egy részét közösen
szerezzük be. A közösen óeszerzett vetőmagokat a tagok
segítséTével hőzhoz szóllítjuk, és ilyenkor a fuvarköltséget a
Gazdakör ólljo.
Az évek folyamón a Gazdakor 3 db törzskönyvezett tenyészkant
vősórolt. Ezzel célunk a kistermelői sertésállomóny minőségének
javftása volt. Az állatok közül kettő Répcelakon, egy pedig csónigoin
került elhelyezésre.
A betakarítósok optimólis idejének meghdtóro zősa céljőból két darab
nedv€sségmérő készüléket vósóroltunk . Ezek segftségével mósod-
percek alatt meghatórozhotó a termények nedvességtortolma.
kihasznóltósuk igen jó, a gazdák a betakarftási időszakban rendszere-
sen veszik i3énybe. Egy készülék Répcelakon egy pedig csánigon
múködik.
Ma mór tradíció, hogy az ősz folyamán kiróndulósokat szervezünk.
Egyrészt a Bóbolnai Napokra, mősrészt Kiskunhalasra. Ezek a
kiróndu láso k rendkrvü l jó tapa szta latsze r zési lehetősége k ta gja ink
szómóro. A költsége ket a Gozdakör illetve a kiskun kutatóintézát
óllja.
A Gazdakör működését egyrészt a tagok taSdrjaiból - '1OO ft/hó -
illetve, a Répce laki és csánigi Önkörmónyzat támogatósából finan-
szírozza.
Ezúton szeretném megköszönni o kát önkormányzat anyagi támo-
gatósát és a Gazdakör tagsága nevéóen munkójukhoz tovóbbi
sikereket kívánok.

Balassa )ózsef
a Répcelakí Gazdakör elnöke
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Akiknek örülünk
Köszontjük településünk

ú.i pclgárait I

§ánicz Manann ( Gombos Eva
Sránicz Gábor leánya)
Gáspár Marcell (Picliler Erika es
Gáspár Peter fia)

Alttltnek gratuíáíunk
Házasságot kótöttek :

vadász csilla
és

Tengelits tászló

Jakab Andrea
:^
t7§

Gats Gábor

Aktktöl búcsúrzrrnk
Nyugodjanak békeben t

Hencsei sándor
kovács János
Nagy Jenöné

Németh KáIman
Remyák I§tvan

Rusaryák lászló Sándomé
szabó sámucl

és

if,. Brc,á Ferenc
hetytöíténész

wrruv{rÓt
Vllt zLsz

- : 197Ges évek elején nagyarányu teltáJesnek indult a falu. 1970-ben
_ ;tcát alakítanak ki a Nickiutca kertjeínek végében 32 tetekkei. Ószre
= ",eszül a fogorvosi rendelő is. Így korszerű körülmények között":3adhatja a betegeket. Megnyílik a gyógyszertár is. Az 197o -71-es":-év végeztével megszűnik a gimnázium. Berendezéseit az általános
:,cla kapja meg. lskolakörzetesítésekre is sor kerül. A vámoscsaládi
. " clát Répcelakhoz csatolják. felsőtagozatosai Répcelakhoz kerülnek.
-,atújfalu Répcelak tagisko!ája lesz, a felsótagozatosai szintén
: eocelakra kellenek átlárni.']:1 augusztus 2Gán felavatják a Szénsavtermeló Vállalat munkás-
.:aiióját is, amely a bejáro munkások életkörulményeit hivatott meE-
" :,nyíteni. A következö évben a Szénsavgyár nagyarányú fejíesi-"=sekbe kezd, Nyárra eíkészül azúj"K" jelű tisztítósor, korszerűkazán-
- az és az új TMK épület is. Év végére egy minden igényt kielégitö kor-
. : e rű öltöző-f ürdő épü letben öltözhetnek-tisztálkod lratnak a dolgozók.'],-3 tavaszára elkészül az igények nyomán létrehozott bölcsóde
;:-llete. Megszűnik a csánigi és a nicki iskola. a tanulók Répcelakon,::,_rlnak továbh.
- <örzeti oryos a nagy betegforgalmat már nem bírja. Ezérl egy új
:--;osí körzetet atakítanak ki.
-: EDASZ a fogyasztókkal vaíó iobb kapcsolatiartás miatt, valamini
,:a<embereinek íeteíepítése érdekében irodaházat és négy iakási
:: :elt a Bartók Béía utcában, Még ebben az evben a Hazaiias Nép-"-:rt és a Nagyközségi Tanács egy helytörténeti kiadvány létrehozását
* a;ározza el Répcelaki Híradó címmel.']?4-ben újra bővítik a falut a petófi sándor utca kertjeinek végében
; "ábbi utcákat alakítanak ki. A kultúrház keretén oelút citerazenekar
r akul. A sajtgyár új termékek gyártását kezdi meg ás megindul a
:+rító üzem építése.
' r ,5 februárlában elkészül, és átadják az új orvosi rendelőt, megalakul: hetybeíi horgászegyesület, májusban pedig lottósorsoíást rendez--:< A Szénsavtermelő Vátiatat és az Áttami Gazdaság üzemi újságot
: entet meg.
":76 augusztusában a falu új sporttelepet avatott. Az avatón a Kőszeg; en játszó Répcelaki Bányász 7..2 arányban kikapott.
" 377 decemberében a szénsavtermelő vállalatnál új patronüzemet
;, attak, megépítésére a megnövekedett "patronrogyasztás'' miatt volt
*Jkség.
-: iskola mellett elkészült a tornaterern, amely az iskolai tanórák
" -,itúrátt koülmények közótt vató megtartását szolgálja, de kielégíti a
3anyász Spoftkör igényeit is.: gyermeklétszám növekedése miatt az óvodai és bölcsódei féró--elyek kevésnek bizonyulnak, ezért 1978-ban bövíteni kellett az
"cületeket. Az óvodabővítés még ez évben, a bölcsődéé a következő
=, ben készül el,
"y79-ben az AFÉSZ a korszerűtlen régi üz|etek helyetí egy minden
;anyt kielégítő áruházat é'pít, amelyet novemberben avatnak fel. Az
i".lház emeletére költözik a ruházat és vegyesiparcikk, a f<ildszintre a
, asbolt és a két éle}miszerbolt /lakótetepi és "Mihácsi'' önkiszolgálő/.
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Répcelak Nagyközség Önkormányzatának lapja
Meg.|elenik : negyedévenként

Főszerkesztő : kecskés péter
Szerkesáőség címe : Nagyközségi Könyvtár

Répcelak, Bartók B,u.56. tel., 37G,76O
Felelós kiadó: Dr. Németh Kálmán polgármester

Készült a Művelódési Otthon Sharp SF-7B@ típ.
fénymásolóján 1 O0O pé|dányban
Felelós vezető : Szórádi Enikó

.

Bemutatkozik :

Mátis lldikó képviselö

iF;cs.áirroh róla o, Vas §épe, - képviselő asszony ! szeretném, ha bemutatkozna lapunk olvasóinak !
cr .-§ór.r,ári ,l lír^lapl s rrrosl iil is

'he.lyt l<ell adrrur,k au.nal< .}

bcrrsősé9e,s hangtnlatú ese-
*,ór,y,.a[a, 6'nrejy c\2 iskolcr i

1 lonévrry iíó előít =ailott,
A- iskol.r névodója irónli lisz-
lcle.ie,í o,z. inIézmény e,cly dorn-
borynű Vészí|i e.l ésével k,íváu.la
l,ró9 ioLlL-n kif e,jezni.
€. ,r,tn,.[<ára Kondo,^ János1
sárrrári rrrűrré_sz-íalr árt kérték
f. |,

A= elk,észülí lerrakolla k,ép,
ttras ó nagy írő lanyrnol<jjcl
/\Áölyő ,\.,l\i/ vóló})rinl az -lko-
ío jclcnlelét,en - s-erelcfieli
ünr-repság kerelén b.l;l - k.-
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szekeres Tibor

szombathelyen szüleltem, Répcelakon nevelkedtem. Gimnóziumbo
Kőszegrz jórtam és 1985-ben szerezlem diplomót a Gyógypedagógioi
Tanárképző Főiskolán Budapesten. Budakalószon kezdtem a pólyóm,
majd 19BB-ban hazakerültem Répce lakra, ltt a nogyközségben dolgoztam
1995-ig az óltolónos iskolóbon. Jelenleg Celldömölk vóros logopéduso
vdgyok, nagyon szeretem a hivatósom. Egy fiam vdn, dki ötödik
osztólyos. A képviselőtestület munkójóban 1995 januórja óto v.szek
részt.

- Hogyan értékelia képviselőtestület eddigimunkőjőt ?

Mint képviselő a közművelődési-|fjúsógi és sportbizottsó3 elnöke
vagyok, így ténykedésem ezekre a területekre rerjed ki elsődlegesen,
de az önkormónyzati ülése k témóinak összeteLtsége miatt
lermészetesen képviselőtársaimmal esyütt kell működnünk. Nagyon Jó
dolog ezért, hogy a testületben mindenki érdeklődik a hozző kevésbé
közel ólló témók irónt is és maximólisan segftjük e3ymós munkójót.

- fulilyen szempontok vezértik Önt döntéseiben ?

A legfontosöbb számomrö is, hogy a falu lakóía lehetőségekhez mérten
a legjobban érezzék magukat, ennek érdekéóen minden egyes
döntéskor örrd törekszem, hogy a répcelaki emberek lehelőségei
közelftsenek a vórosi emberéhez. A fiatalok helyzete szómomra az egyik
központi kérdés, Azért, hogy többenlegyenek és jól érezzék mdgukat,
munkahelyre és kulturólt szórakozósi lehetőségekre vdn szükség.
Döntéseimet a képviselői munkómóan ez hatórozza me g.

- 
^4it 

szeretne, vagy mit szeretett volnd, hogy megvalósuljon
tevékenysége sorőn ?

- szeretnérn, ha d júniusban elkészüll ifjúsógi koncepció minden pontjd
maradéktalanul megvalósulna.
- Vágyam - sok répcelaki elképzelésével megegyezik - egy strand,
ame íy belótható időn belül elkészül.
- A tervezett ifjúsó3i klub szolgóljd a fiotalokat, úgy, hogy ők a
progrdmok önólló szervezésével tevékenyen részt vegyenzk a klub
működtetésében.

A Mírvglódesi 0ühon es Könyvtór volomirrt Répcelok

bemutotkozó web lopio o Soros Alopílvóny szerverén

http://www.c3,huÁrloklib címen énslÉ el oz inlernelen.
k*zítetle : tlogy Kdrdyné

e-moilcím : rloklib@moil,c3 hu
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