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Répcelok és fioto[i oi
(Az i fjú sóg seg ft ő konce pció el őzetes munkól atai)

Répcelak község képviselőtestülete óprilisi ülésén döntést hozott egy ifjúsógse-
gftő program elkészftéséről. Olyan vilógot élünk, melyben a gyerek. a fiatal nehe-
zebben talólja meg helyét, értékrendzk kavalkódja veszi kön]l, gyerek és fiatal
ember legyen a talpón, aki mindehhez alkalmazkodni tud. Mórpedig ahogy lótszik,
alkalmazkodniuk kell. Nagy városokban könnyen elveszik az egyén, de a mi köz-
ségünk nem olyan nagy, hogy a közösség megteremtéséről, akőr kisebb közösség
megter emtéséről is, l e kellene mondanunk.
Répcelakon a kát ipari üzem nyújtotta munkalehelősé1 zredményeképp jóval
több a fiatal, mint a környező falvakban. A kápviselőtestület saját gond.l6nak és
kötelességénekis érzi, hogy ne csak az itt álőknek kel|.;en alkalmazkodni, hanem ő
is alkalmazkodjon hozzáluk. Segftsen a répcelaki fiatalsóg megtartósóban, jó élet-
könilményeinek kialakftósában, sokféle kultúr6lt szórakozósi lehetőség nyújtósóval
segftsen hasznossá tenni szabadidejüket, ewel kis közösségeiket formólni és tó-
mogatni.
Ezért fogtunk hót ebbe a munkába. Elsó lépésként a 19-30 éves fiataloknak kérdőí-
veket küldtünk, mely tulajdonképp€n egy közvéleménykutat6s e korosztólyok
helyzetéről,véleményükről, gondolataikról Répcelak kultúrólis életével, a faluban
lévő lehetőságekkel kapcsolatban. Őszintén szólva jó adag optimizmusra volt
szükség, hogy ilyen'érdeklődés' ellenére továbblépjünk, folytassuk a munkdt. A
kiküldött kérdőívek 1O %-a érkezett vissza. Öröm volt a csalódósban, hogy a
visszaérkezett kérdőivek viszont sok segftséget nyújtottak tovóbbi munkónl<hoz.
Mósodik lépésben talólkozókat szerveztünk a fiatalok különböző csoportjaival.
Meglepetéstinkre és örömünkre népszerűlcbek voltak a talóll<ozók, mint gondoltuk
volna a kérdőívek utón. Jöttek a fiatalok, s újra kidenilt, - újra, mert az iskolóból jól
isrnerem őket - hogy sok értékes, gondolkodó ember van a faluban. Olyanok, akik
sriját érdekeiken kíw]l szfuesentesznek a közösségért, a többi€kért.
Ertékes tanócsokkal, egytől egyig megvalósftható ótletekkel lettek 5azdagabbak
elképzeléseink. Szó esett szórakozási -, kultúrólódósi - és sportolősi lehetősége-
ken kíwil a faluban vórható boldogul6si lehetőségekről, mint a munkalehetőségek-
ről, lakáshoz jutósról és anyagi tómogatósról. Mindezekről olvaslratnak, s
véleményt nyilv6nfthatnak a júniusi önkormónyzati ülés utón társadalmi vitára bo-
cs6jtandó i fjú sási koncepc iót ew ezetb en.
Ami még nagyon jó volt, hogy ezeken a dolgokon kíwil jutott idő arra, hogy a
talólkozón résztvevő gyerekek sajót magukről, érdeklődésükről, terveikről is be-
széljenek. Most itt, az újság hasábjain szeretném nekik má5egyszer megköszönni,
hogy megtiszteltek jelenlétükkel és együttműködést]kkel. A munka ezzel mégnem
ért véget, most jön a neheze, az ősszegyűjtött anyag rendszerezése, ifjúsági kon-
cepcióvá varózslósa. Persze ez is a fiatalokkal. Nem kis munka.
Az idén előrelóthatólag négy, ebben a munkóban résztvevő fiatal tölthet Szarva-
son a gyönyörű Tisza-parti aóorétum teűletén fekvő vízitdboóan egy hetet. A
tóbor a budapesti Kertészeti és Elelmiszeriperi Egyetem Sportegyesületánek
tulajdona, s szakképzett oktatók segftségéve l isrnerkedhetnek a tóborlakók a vfti-
sportok rejtelmeivel és szépségeivel. Ószintén remélem, ha ez a hét június végén
jól sikeül, a következő években még több fiatal pihenhet majd a Tisza-parton, s
megisrnefreti egy olyan gyönyöú részét Magyarorsz6gnak, amely innét Répce-
lakról nem érhető el minden hét végén.
Ennyit előljóróban az önkormónyzat lfjúsági Koncepciójóval kapcsolatos munkóla-
tokról. Ezután is szívesen fogadjuk az ötleteket, véleményeket, hisz könnyen
előfordul, hogy van olyan dolog, amijó lenne itt a faluban, jó lenne mindenki szá-
móra s mimég eddis nem gondoltunk 16.

Mótis lldikó
a Kózoktatási, Művelődési, lfjúsági és Sportbizottsóg elnöke



KOVÁCS JÁNOS

Répcelak egrk legidősetb polgára a Gyár-
köz utcában lakó János Mcsi, l9l5-ben
sziiLletett. Szúlei négyéves korában az újhí-
dr volt Radó majorba kommenciós cseléd-

nek szegödtek el, innen kezdett iskolába
járni, négy évig, majd végezte el iskoláit.
Dolgoari a Sajtgyárban kezdett, az ömlesz-

tőben, míg l939-ben be nem vonult kato-

nának, Két év utan, alighogy leszerelt, újra

be kellett vonulnia. ü éven át volt a légv6
delmi ttilreknél többször behívott rádiós
s7nklsT{aetö. A háboru atatt kivezenyel-
ték a FeMdélcre, Erdélybe, a DéMdélrre, a
Don - kanyarba.Hogy megnősülhessen hat

nap szabadságot kapott, de 1945. február

Zl-éru a tuázasságkötés délutánján be kel-
lett ismét vonulnia. Amerikai hadifogsígba
a franciaországi Chérbourgnál került. Egy
éüg volt hadifogoly. Napi,Mromsmr fél
font kenyeret kaptak enni, ebe<lre peld.íul

fél sz-elet csokoládét, 7-3 szem aszAllsÁ|-

vát, Z-3 kekszet kaptak. Cigaretta bőven
yo]t: Chesterfield meg Camel. Jobban esett

volna egy tál meleg étel. Negyvenhat nrár-

ciusában csont ós bőne lefogyva került ha-

za, Volt tarsai közúl alultapláltsíg miatt
végelgyengülésben sokan meghaltak. Já-

nos bácsinak szerencséje volt, hogy Sop
ronban 30 liter zsírért injekciót tudtak
szerezstj a szemerei Gábor doktor tanácsá-

ra, Mindezrk ellenére meglegyeáe, hogy
- a háboru nélkül talán sose jutottam volna
el ezekre a helyekre.
Egy év utan felépülve a Sajtgyárban foly-

tatta a munkát, majd alapító tagként a
Földművesszövetkezet szrw ez,ésében vett

részt, melynek hamarosan elnöke lett. A
sz-óvetkezetnél töltöü 15 év alan óriási
ie.llesaésekben, építkeásekben vo]t része.

Ekkorta;t a]akítotuk ki a Ttúépet, épült
meg az AFESZ központ, a vendéglő, a Vo'
rösmar§ utcai bolt Hat közseg tartozott
már a szovetkezslhsz. Húsz éve, l975-ben
ment nylgdíjba, de hogy munká.lát megbe-

csülték, annak biz-onyiíéka az elismerő ok-

levelek mellett az is, hogy hosszú évekig
még iguzgatósági tag maradt, véleményét
kikérték
János bácsi csontritkulás
volt kórhazilan, s a szíve
dik"
Kedves felesége, Ili néni is sokat mesélt a

háboru alatti évekről. A hoss;zu beszelgetés

utiin mindkettő;üknck .;ó egészséget kíván-
va búcsú7'tam 
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miat1 többszoí
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TANKÖNWTÁMOGATAS
kepüselötestületünk a repcelaki általános iskolai tanulókat _

ye a magas tankönyvköltségeket - egyszeri támogatásban

támogatás az egyes osá,ályok köótt a könyvárak alapjan,

került elosá,ásra.
A kifizetett támogatás összege : 524,000,-Ft,

figyelembe vé-
rész€síteü.e. A
differenciáttan

P
á

xöznprsxolÁSoK FóISKoLÁSoK, EGyETEMIsTAK
FIGYELMnnn t

képüselötestületilnk juniusi ülésén jalaslat, hangzi]< el a közepisko_

lások, álstotások, egyetemisták tamogatasáról. A támogalás minden

bizoÁyal differenciált, jovedelemtol fiiggö lesz. Alc igénybe szeremé venni

t9l7. junius 30-ig kereise fel a Polgármesteri Hivatal lga4atási ostályát.
rérjú hogy a 

"Ütaaot 
jövedelemigazolását a megelöó három haü nettó

joúelemá bozzÁkmagukkal. Csak azok igényléset tudjuk figyelembe ven_

ni, akik a keressti kimutalást behozák,

EuRópAI rrinü rrrÜvnszttxK vAN
Dr. Némeü káknan polgármester meghivasára községiinkbe látogatott a

szentendrén élö Engálsz József ötvósművesz és felesége. A látogatast a

kepviselötestület taglii e hónapban viszonoa,ák. Engelsz József 1928_ban

R3pcelakon születen a FAKSZ utcában. A személyes találkoáson só
voh arról, hogy jövöre a müvész úr 70 éves lesz, jubileumi kiállítását

községünkben rendezné meg. Ez Répcelaknak nagy megtiszteltetés

lerrne ás a művészeti világ figyelmét is ránk irányítaná. 1954_tö1 sámos

kiállítason veü részt, több müveszeti kititntetéSt is kapott. 1991-ben 1I János

pápárrak szombathelyen átadott ajándékok egyrke volt a szent Mártont

aUia^tO réz dombormü, mely Engelsz József alkolása,

úr nusz - KBDvEzMENyBS BERBEADÁS
önkormányzatunk ú.1, 12 személyes busá vásárolt, A régit már csak

gaztaságlaianul tudtű üzeme]tetni magas fogyasáás, sok jaütási költség

Áiutt. Úrrr.l a busz a község penzeböl került megvasarlásra, kedvez_

ményesen adjuk répcelaki lakosok családi eseményeire (esküvö, balla_

gás, katonai eskü, temetés), valamint intézményeinknek. Bövebb fe]ü_

iagárítu, dr. Szalayné Boldizsár Anna Gondoási Központ vezetönél

LEHETJÁTSZANI :

A Lrrrde lakótelepen lévö játsáteret ú.lból igénybe lehet venni, Az ott levö

berendezesek felÚ.litasra, átferté... kerultek és a kömyezetet is rendbe tettrik,

úrnol LIcIT
A licit helye Bölcsöde Répcelak Licitre kerülö tárgya\ . íróasaal,

pelenkááasÁ:, 1 ajtós szekrény, j átékpolc, álalőasztal, fem má sáka stb,

iaeje ' l997. jrlnius 23 Getíö) 15 óra

KÖZELEDIK A BUCSU
Nagyközségúnkben a búcsú augusáus 17 , 18_áill lesz, amelynek helyszíne

ismet a LINDE spornelep Terveink szermt amerrnyban a labdarugócsapat

Répcelakonszerepel,abelépö-hasonlóan,minttavaly.ingyeneslesz.

lfu

-i,3

:

q,

::i

i]]

a

T"l
,ll

,n. 
,

]rtrl:

|lí-il

űl[
J[,

-*;
llh,,i

{
;.]l



],-

:,1

!,

o
|-

,1 \LOTTSZALLITAS
:.,:los azelőző vállalkoá nem felelt meg elképzeléseinknek, így rsmét mások végztk
, -.alottsállítást Szeródést kotottünk a LUX AETERNA-vaI, ezentúl ök végzik a
: 

=:celakon elhunyt személyek kisállitasát a temetöbe, A kisállitási díj l 000,-Ft A
:"- ^gáltatás é.ljel-nappal, tlletve szonrbat-rasámap is rgénybe vehetö.
:,. Bujtas Andrámé

Sárvrár, Szecheny u 2l. telefon 9_5/490-02_5 és 06-6.01377-944
vaw a 06-601376-557

- .:eródés l997. július l{ól érvényes, addig a halottsállítást Süle Vilmos Répce-
.. Csánigi u 20 (tel , 370-852) végzi

. t KERBS rÁlyÁzar
-,] éw teh,unkben szerepel gyalogátkelöhely kialakítasa a Petöfi utcában a 86-os

, .-. (Hentes üzletnél) Erre a beruháásra úmogatást'nyú.ltottunk be Örömmel" -4ázzuk, hogy páIyázatunk sikeres volt és erre a célra több mint félmillió
,:intot nyerttlnk

""]\CS TELEFONJA ? - SEGÍTÜNK !
-: _n3k nincs telefonja és hagyományos, kéa kapcsolású helységet akar hívni, (nem
'.;sbar) a polgármesteri hrvatalban a telefonko4ontban (Sándofr Miklóménál)
- rehetik.

,, 
1 l_ \KANELKÜLIEK, JÖVED ELEMPOTLOSOK PÁLYAKB ZDÓK
_ -:] tesávizsga !

,: Ecoplast 1997. junius 26-án (csütörtökön) 9 órakor a müvelödési házban
: ]:'.lzsgát tart. Azok is vizsgázhatnak. akiknek az, e|őző vizsgájuk nem sikerült.
, i _r.it€s eredményt elérök a sárván územben nyemek felvetelt.
:: . ,:bb felülágosítást Aghné Tóü llona ad a polgármesteri hivatalban.

," SZERZÓDrcsr ALÁÍRTUK, LESZ xÁnBLrBLEvÍZJÓ !

.:r r"árt, nagy érdeklódést váhott ki a kábehelevízió, több mint 800-an jeleáék
::.:lakoási sándékukat. Néhany, a sárólapon nem szereplö, de fetmerült kérdésröl
:;::mék üíjékoáaüíst adni .

l d kéthavonta fizetendö TV -használati díjat (l 060,-Ft) ezután is fizetni
keIl.

l d rákötési díj (6.250,-Ft) egy TV készülékre vonatkozik. Ahol több is van,
a másodrk és harmadik 2.500,-2 500,- Ft, a touíbbiak pedig kiilon megegyezes
szerint"

, Ahol üres hááely ,fa,n, yagy építkeés folyik, most nem lehet jelentkezni,
csak akkor, amikor igénybe akarják venni.

*ELIES LENDÜLBTTEL EPÜL A SZILÁRD HULLADEKLERAKÓ
, P.epcelak és Vámoscsalád közott épúlö szeméttelep munkálatai teljes kapacitással
. ,lak. Szeródés szernt a kiüteleó (SoLVEx KFT) 1997 október 31-ig fogla

- ::epiteni.

i,t EGKBZDÖoÖrr AZ IDÖSEK NAPKÖZIOTTHONÁNAK KIVITELE-
LSE

" ,.llrfg|9ze.1lez kiirt pályázatot a Kapuvari Epítöipari Sóvetkezet nyerte. A böl-
.,,,i: egy részeböl kialakítandó :nrtézá l997 október 3l-re készül el. Az Idösek
.:i:öáotthona terveink szerint l998 január elsejével nPt.

,, HÉvíznór,
: , :szult Répcelak héüdeltárási tanulmányterve, amellmek megállapíüsairól böveb-

, - szeptemberi sámunkban vrsszatértrnk.
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20 évc tőrtént
Vas Népe1977. ápriiis 22
Uj hűtőrendszer Répcelakon
,., órtlk óta zrjlik az úrcrrri rekorrslnrlció,
rnost a lttit&nergiát acló iiz:mrészrn a sor.
&íegérkeztck a 5yárlla ós sz:relik az új, rragy
teljesítményrí mrmótriás lrűtó Ltrendr:zlse-
ket,

Vas Népe 1977. nrájus 20
Répcelaki meglepetés a BNV-n
.,, A műtavat gyártó tartályk€si kóré igen
sok órdcklríló púik a vásárorr s csodálkoz-
rtak "rni ez a felÉr por, il)ch jé8lrid€g és
111,1g|. eg,.li a L.rt?" SairuavIro,

Vas Népe 1977. jrlrrius 12
"fkerharcsák"-
Rélxr:lali horgás a ikerek
_._ 8ális János ___ tóIlll mirrt hárour kilogranr-
mos divcri,eszgóvelj,.lenJ,.g az orzigos tc_

kordlista második helyercttjc. Garas Károly-
rul is kcdverett a szcrencsc: egyetlen
éjsakut két nagy harcsát - e6y tizcnhat és
c.g1, tíz kilogrmosat - "a}iasztott mcg".

t-iI li éve tőrtént iL_]
Népsport 1982. április 7.
Sportvárossá fogadjuk Répcelak
nagykózséget
Níostari oszágjárísunli sorárt - játsarnk.
Azokat a na5yközségeket látogatjrrk nre<.

mely<,k _ minderekeldtt sportjuklia-l _ már a

városiaso&ás útját járják.-- Ilépcelal a
tömegsportbm a járási vereny élón áll, .., a
járási sportegyesí.ileti ratgsoóal szürtérr elsó
a Bányász SK.-.

ént

OKGT Központi Hírlap 1987 ápr,
széndioxid ködkarrra az szTy-
nél
.., a sérrdioxidot már hreszú ideje haaráljrák
gyígásuü élokra, elsGorbm vérkerirrgési
avaroknál és a észlí<ület kerelésénél is
értek el jelentós eredményeket-
A sándioxidos kerelés úttör{e dr- Sclrwarcz
Pál - a_ki a közelrnútbm hrmyt e,l _ hosszú
id,ír keresztül eredményaen alkalmzta eá
a 5yógykerelési módot -.. váüalatmk sza.k-
emlrerei elkészítettek egy széndioxid kód-
kmrát, melyet bépítctrek u oryosi retrdel6
fi zikotherápiás szobájöa -..

J éve tőrtén

Vas Népe 1992. május 29.
Uj ii,zlete\ irodá.k Répcelakon
... A f&rtcán, az ánÁázal sremben lévó
sza-llad terüleierr húsz lrelyiséglxíl áIló lpvá-
sárlókózpontot teruenek, ahol az iizlctek
rnellctt irodák is lesrck... Jelenle8 a teriilet
teljes kóműveítésén dolgomak, jóv6 hóten
lesz a rrrűsaki Áta&ísa. Mind a lrúsz lelyiség
elkelt már.

(A kónyvtoí hely6.reíeti clkkgY(j te.íényé-
böl tollózVo)

t-]



A REPCELAKI ZSARUK
F,ELHÍvÁsA

Ismét tajékoztatjuk a lakosxígot, hogy az utób-
bi idöben Répcelakon, Csánigon és a környezó
községekben elszaporodtak a tulajdon elleni
búncselekmáryek,

EzEít, lw lüázkörüli, kerti munkákkal foglal-
komak ne hagfrak örizetlenü, nyitott rillapot-
ban lalíá§uk ablakai| ajtajait.

A környezó községeket sámtalan esetberr ke-
resik fel házaló személyek, akik ktilonféle áru-
cikkeket árulva" és feltűnó engedményeket ad-
va különboó tritkkökkel bejukrak a lakásokba,
és az ott egyedtil élő személyeklöI , azok figyel-
metlerrségét kihasználva értékeiket eltrrlajdo.
nítják. Ezen házaló személyek kOzOtt elöfor-
dulnak hatósági személynek (Nyugűjfolyósító
lltézet" Adóhivatal) magukat kiadó ktilftldi és
magyar rállampolgárok, akik a munkahelyukre
hivatkozva jutnak be az öket bizatmukba foga-
dó lakosok házába, es amíg ahángazdátlefog-
lalják, társaik eá kihasmáLlva értékeiktől meg-
fosztják őket.

Az esetekből okutva ké{tik a lakossígot érté-

, 
keik fokozottabb örzesére, az idegen sze-

, mélyektól való tartózko&ísra, valamint távol-
]étük alatt a lakás, ingatlarr es egyéb értékeik
biáonsagos védelmére.
Amennyiben a fenti esetekhez hasonló cselek-
meny,t észlelnek, vagy tudomásuk van róla,
keaúk, hogy a helyszín megváltoztatasa nélkil
a Répcelaki Rerrdőrőrsöt haladéktalnul érte-
siteni szíveskedjerrek. Kérjük, amerrnyiben
lehetséges, ezen esetekben a cselekmények
során haszrált személygépkocsik forgalmi
rendsámát, típusít, színét az eredményes fel-
derités erdekéberr feljegyemi szíveskedjerrek.

ERTÉKEIK BIZTONSÁGOS MEGÓRZESE
É,nnBxnsnN.

TOYÁBBRA IS SZOLGÁLUNK É,S VEDÜNK

Guikai Jrirros r.őrgy. Horváth Csaba r,törm.
órsparancsnok körzeti megbízott
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... miszerint egy ismert cé9 üzemet akal létesíteni Répcelakon ?
Polgármesterünk v álasza :

-A képviselőtestület négyéVes programjában szerepel a munka-
he|fieremtés elősegítése. Ennek vannak konkrét eledményei.
Jelentős Szerepünk Volt a FoDAT KFT (varroda) idetelepítésében,
aholao íő dolgozik és anyagilag is támogatunk egy kozel3o főt fog-
lalkoztató váIlalkozást.
Minden alkalmat, lehetőséget megragadunk, megragadok a.további
munkahelyteremtés érclekében. sajnos a több százót íoglalkozta tó,
íőleg külíoldi cégeknek a 3ooo lakosú Répcelak es vonzásk örze.le
kicsi. ok a nagyobb városokat (sárvár, szombathely) kedvelik,
Etőíeszitései n kne k köszön hetően tárgyalásb an vagyun k egy eset-
leges üzern teie pítésével kapcsolatban, sajnos a leendő t]e-íektető
nek mé§ Répcelakon kívül több elképzelése is van. Egy biztos, a
képviselőtestületen és rajtam nem mútik. lparűzési adó ked-
vezményt, ingyenes vagy kedvezményes területet, munkahety-
teremtő támogatást ajánlottunk íel. Rendezési tervünkben két
terüle{ is szerepel, aholipartelepííés lehetséges. Jelenleg 2 s kisebb
céggel, (zömmel külföldiekkel) is van kapcsolatunx, áxix közsé,
günkben munkahelyet teremlenének. Erről a képviselőtestülel tagjaií
íolyamaíosan íájéko^aííam, Biztosan megértik a kedves repceíaxi
olvasók: most ennél többet nem rnondhatok.
xoszönjük.
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Az iskola udvari sportpá§ra,i a r5rár1 ;
szűnetben mrrnkanapokon nyitot- u

1,g\ 9, lpk96ság ezára6,ra. Saját fele- l]

lősségre igénybe vehetlk a, sportot il
kedvelŐ, s az irrtézmény tárryi esz- .
közeib vátő gyerekek és felnőttek, l
Este l9.oo rrtá.n valarnint, szomba- il
ton és vasárrrap engedél§rel lehet a l
pályákat h+sznÁlni. Engedélyt mu._ :
kaid6ben az lskola. titkárságán lehet U

kérni, Ü

Móra Ferenc Átalárros Iskola !
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Az iparűzésiadóról

Az ön kormányzat i l letékesség i terü letén végzett vaIamen nyi vál lal kozás i
tevékenység után iparűzési adót kellfizetni.
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával
kezdódik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
Az adó alapja az értékesített termék, illetóleg a végzett szolgáltatás nettó
árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszezési értékével és az alvállal-
kozói teljesítések értékével. Az alap tehát az árbevétel és nem az elért
eredmény, nyereség. Az adó évi mértékének felsó határát a törvény az
adóalap 1,2o/o -ában határoáa meg.
Répcelakon az adő évi mértékét a képviselötestület 9 ezrelékben állapítot-
ta meg. Évi 200 ezer forint nettó árbevétel alatt a vállalkozó mentes az
iparűzési adó megfizetése alól.
A kezdő vállalkozó a tevékenység megkezdésétől számított 1 évig mente-
sül az adófizetési kötelezettség alól, míg a második évben 50 % adóked-
vezményt Vehet igénybe.
Az önkormányzat rendelete ezen túlmenóen is biztosít mentességet, ked-
vezményeket a vállalkozók részére.
A vállalkozási tevékenységei 15 napon belüt az adóhatósághoz írásban
be kelljelenteni.
Az adót az ad6ző köteles bevallani és megíizetni.
Az iparűzési adó esetén az adőzó adóelőleget fizet. Az adóelőleget két
részletben március í5-ig és szeptember í$ig lehet adópótlék mentesen
befizetni.
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Az 1995-ben üzembe helyezett szennyvízcsatorna-rendszer és tisztí-
tómű üzemeltetését a Vasivíz Rt végzi. Örömmel á|lapíthatjuk meg,
nogy a lakosság nagy százalékban veszi igénybe ezt az új szolgálta-
tást.
.Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalatai azt mutatják, hogy a
lakosság többsége a tájékozatókban leírtaknak megfelelóén nasznátla
a csatornarendszert.
Sajnos azonban vannak olyan fogyasztóink akik nem kommunális /ál-
attartásból eredő, házi szennyvízgyűjtőben berothadV eredetű szenny-
,lizet vezetnek, illetve olyan anyagokat juttatnak a rendszerbe /ruhane-
műk, felmosóronygyok, intim betétek, fém darabok stb./ amik üzemelte-
tési problémákat okoznak. Néhány ember ilyen felelőtlen magatartása
územzavarokat, üzemeltetési többletköltséget okoz társaságunknak,
ami kihatással van a szolgáltatás árának alakulására is, Kérjük tehát
Cnöket, a szennyvízcsatoma rendeltetésszertj használatára .

Esetleges problémáik megoldásában készséggel állunk rendelke-
zésükre.

Vasivíz Rt
Répcelaki Művezetőség

A MÁJUS l_i SpoRTVERsEN-yEK EREDMBnyu

HORGÁSZVERSENY:
5,ermek l. Bedi Gábor

2. Molnár Á.paa
i{úsági l. Endzsöl Ervin

2. Molnár Baláas
3. Kovács LásÁő

xnzmÜvEs HET

általános iskolásolnrak a Müvelödési
HáaszprvezÉsé&n

1997 . június 23-28 között
8.00-17.00 óráig

e rnzuÜws HET délelötti fog-
lalkoásain a gyermekek játékos
formában megismerhetik a külön-
böá népi mesterségek fortélyait :

= kosárfonás

= fafaragás
+ fazekasság,

= szorzes - rongybaba késátés
+ gyönffiás
= batikolás

Délután tánchá4játék és
dattanulás.

Részvételi díj : 1500,-Ft latíórait
és az ebedet 1ala|lylazzal.

'HUífiORBAD I)€ín
lSín€RÜnK TRétrAT"

1994, ougusztus 29,
l9,m órótól

BoDRoGl GYULA -

ADTAL }rnR€
műsoro

o
Művelődési Hózbon

Pingpongozósi
lehetősé9

1997. július 1-től
nyifuotortósi időben

o
Művelődési Hózbon
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FUT-A_LAK
gl,ermek lány: Hoáor Tímea

fiú : Wittinger Zsolt

TEKE KUPA
nöi: l. ToRNÁsZoK

2. FODAT I.

3. FODAT II

felnött l. Bognár Gábor
2. Rövid Ferenc
3. Csete József

nol :

ferfi :

kovács Ildikó
csorba Gábor

l. GEMA-G
2.Mőrar'. Át. lst.
3. PANCSKEROK

legjotbjátékos :

Bereczky Gábor
/}víóra F. Alt. Isk./

férfi : l. Gömh)czEndre csapata
2. KE1Z}'Y vrÜvEr t.

3. Kiss Lásiló csapata

rlcbi
ató,
ae,te

legjobb dobó : Varga lldikó leg|obb dobó : TakácsZolán
/FoDAT I.97 fal iKESZEY tvlÜwr ű3 fal

FocI KUPA
l. vASKoS
2. KESZEY vruwr
3. GÖDENYEK

gólkirály : Kocsis Zalán Keszsy Müvek/

KOSÁRLABDA KUPA
1. SPARTAKIAD I. férfi :

2. SPARTAK]ÁD II.
3. Uraiújfalu

legjobbjátékos :

Varga Brigitta
/SPARTAKIÁDI /

elal<i

nol :
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Répcelakon szeryezett sportéletról a mósodik világhóboru befelezése utóni évek-
től beszélhetünk Kezdetben a Sa.ltgyór karolta fel a labdarúgóst és tómogatósóval
1948-ban megalakult Répcelak első sportegyestilete : a Répcelaki Kinizsi SK, amely
'19óó-ig műkodött Ezutón beolvadt az 1965-óen alakult Répcelaki Bónyósz Sport-
köóe amely a Szénsavtermelő Vóllalat hathatós tómogatósóval műkodött Az ezt
követő évek lótvónyos fe.llődést hoztak községünk sportéletében. Először is meg
kell emlfteni a sportiétesftményeket : feléptilt a Bónyósz Sporttelepe amely a pórlót
ritkftó labdarugó pólyólóval, edzőpőlyőval, kézilabda pólyókkal ás a múanyagborí-
tósú automata tekepólyóval és kiszolgóló létesitményeivel méltón büszkesé3e kóz-
ségünknek. Ha ehhez még hozzőtesszük az Általónos lskola tornacsarnokót és
sportudvarót akkor elmondhatluk, hogy Répcelakon nincs tórgyi akadólya a magas-
sz intű minőség i sporttevékeny ségnek és a széleskötú tömeg sportmoz gal omnak
Ezzel élt is a Sportegyestilet, hiszen az évtizedek sorón szép sports|kereket, emlé-
kezetzs rendzzvényeket, nagy tómegeket megmozgató eredményeket ért el illet-
ve rendezett.
1992-ben a Bónyósz Sportkör nevet vóltoztatott és Linde SE néven működött to-
vóbb. Ez év 1úniusa úlabb márföldkő lett Répcelak szervezett sportélelében.
Sportegyesiiletünk ótalakult és a tovóbbiakban Répcelaki Sporte3yestjlet néven mű-
kódik tovóbb rermészetesen nem csupón névvóltozósról van szó. Ezúttal a tét
sokkal nagyobb, az akérdés, hogy tovóbbra is fennmarad-e a közel 50 áves múlttal
rendelkező egyestilet, tudla-e folytatni az eddigi színvonalon a minősági sportot
és otthont tud-e nyúltani a sportolni vógyó répcelaki fiataloknak és szórakozni
vógyó sportbarőtoknak
A kezdő lépések megtörténtek, ú1 vezetőséget vó|asztott az egyesületi köz-
gyűés

Tórsoda|mi elnök , dr, Németh Kólmón
Úgyvezetó elnök, Szarka Sórdor
Elnökségi tagok: Bftó Józseí

Bokónyi Kólmán
Nagy László
Németh Jónos (Sojtgyór)
Németh Jónos (Béke u,)
szabó Róbert

§rT"Ál.T'*'*
Keszey Lajos

Az egyesllet hórom szakosztóllyal működik tovóbbra is. A labdarúsók az NB lll-ban,
a íéríi kézilaódőzók a megyei bajnoksógban, a tekézők pedig az NB ll-ben szer€:-
pelnek a jövőben. Ezenkíw]l a lehetőségek és az igények alaplón a tömegsport
tómogatósót is magóénak érzi az egyesilet.
Persze óeszélni kell az egyesület működési láetőségeiről is. Eddi3 a Linde RT ló-
voltóból amely a költségek B0 %-ót biztosftotta a sporttelep múködtetése mellett,
megf elelő takarékos gazdólkodóssal különósebb sond nélkül tellesfthette céljait az
egyesr-ilet. Most vóltozott a helyzet. A tovóbbiakban az eddigi színvonalon csak
szélesebb körű nagyközségi összefogással tartható meg és működhet tovóbb a
nagymúltú egyestilet.
A Linde RI, íqérete szerint ne,m vonul vissza teljesen a tómogatói körből. A sport-
telepet névleges dí1 ellenében rendelkezésre bocsójtja és anyagi tómogatóst is
nyújt. Ehhez csatlakozik az önkormányzat és remélhetőleg a Sa.ttsyór is.Iemlésze-
tesen az elnökség nagy feladata hogy megtalólja a közös hangot mindazon sport-
barót vállalkozókkal, akik kölcsönös előnyök biztosftósa mellett segftik az egyesll-
letet.
Tehót a tét nem kicsi, ezért vórjuk minden répcelaki sportbarót segftségét, hiszen
erkölcsi és anyagi tómogatósuk biztosfthatja hogy Répcelak tovóbbra is büszke le-
het sportlétesftményeire és sporteredményeire és ezutón is otthont nyújthat a
felnövekvő nemzedéknek az eqészséges életmód gyakorlósóra ás a falu lakóinak a
kultúrólt szórakozósra, 

szarka sórdor
Répce laki SE ügyvezető elnöke

r
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- '1960-ban a termelőszövetkezet zöldségboltot alakított ki a kerté-
sletben termelt terményeinek értékesítésére. lAz üzlet a jelenlegi
'=stékbolt helyén működött /
- 1960 február 4-én azÁllami Gazdaságban tűz pusztított. A magtár és
= 

Caráló teljesen leégett.
- ibben az évben a Szénsavtermelő Vállalat megkezdte a szifonpat-,:rok töltését is. A patront a budapesti Vegyianyag Kiszereló Vállalat

=,ártotta, amely a gyártást 1962-ben megszüntette, így a termék csak
' epcelakon kerult elóállításra.
- 1961 évtól a kultúrház területi kultúrotthon lett.
- i961ószétől a Szombathelyi Mezőgazdasági Technikum kihelyezett
:=3ozataként az általános iskolában levelezó technikumi osztály indult
; ] fóvel. A tanítást 1962 januárjában kezdék meg.
- l962-ben a répcelaki és csánigitermelőszövetkezet egyesül répcelaki
.:zponttal. Neve Petőfi Tsz maradt.
- trbben az évben az ÁrÉSZ megépítteti és üzemeltetni kezdi a
. svendéglót, a következó évben Bambiüzemet létesít.
- 1964 szeptemberétöl a felmerult igények kie|égítésére gimnáziumot
-dítottak az általános iskola épületében. Az induló évben 22 tanulót
, Éitek föl.
- 1965 április 23-án árvíz pusztított a faluban, 11B lakás vált |ak-
-:iatlanná. A víz először a temetó felől öntötte el a falut, a GYSEV
, asútvonal átszakítása után elöntötte a Kossuth, Mező, Zrínyi uték
:=.Jletét. A MAV vasútvonal átszakadása után a Csánigi utta, régi
.- túr és a Petőfi utca elejének teruletrészét, A következő napokban a
: 

=Da 
vize Nicknél átszakította a GYSEV vasútvonalat, majd Beled felől

. :.rtötte a Vörösmarty utcát.
{ Szénsavgyár segítségével

::ortkör. Ugyanebben az évben
, zmű Társulatot. Két évi építkezés
- \z 1966. évben bélyeggyűjtó
aglétszáma 20 fő volt.

- l Tsz kezelésében 1967-ben vágóhíd létesült. Még ez évben rádió-
-e evízió, motorkerékpár, kerékpár javítására szolgáltató részleget
-:ztak létre.
- posta 100 éves fennálása évfordulójának megünneplésére 1967-

: =r korabeli bélyegzókkel ellátott emléklapot adtak ki.
Nick, Uraiujfalu, Vámoscsalád termelőszövetkezetei 1968-ban

=3yesúlnek a Petőfi termelőszövetkezettel. A közös, öt községet
: sszefogó szövetkezet neve Nagymezó MgTsz lett.
::oen az évben fogorvos is kerult a faluba. A községi könyvtár pedig
:=,uleti feladatot kapott, körzeti könyvtár lett. Megszűnt a Répcelaki
" ntzsi labdarugócsapata, beleolvadt a Répcelaki Bányász sportkörbe.

' 969 - ben robbanás történt a Szénsavtermeló Vállalatnál, melynek. enc halálos áldozata volt,
'969 - ben Nick, Uraiujfalu, Vámoscsalád, Szentivánfa községek hoz-

:acsatolásával Répcelak székhellyel községi közös tanács alakult.
Jsánigot 1 963-tól csatolták Répcelakhoz./
',97O július elsejétől a falut nagyközséggé nyilvánítják.

ií]. Biczó Ferenc
helytörténész

Akiknek örülünk
Kösóntj úk telepütéstrnk

új polgárait !

Vojttlla Aliz (Kovacs Erzsébet és
Voltilla József lánya)

Attiknek gratutálunk
Házasúgot kötóttek :

penzes Emöke és
Domschitz József

L

k
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1965-ben megalakul a Bányász
létrehozzák a Répcelak-Csánig

után kezdett a vízmű üzemelni.
kört alakítottak, melynek kezdeti

Rufiímbó

Akiktöt búcsúzunk
Nyugodjanak békében !

Bálint Isti,iinné
Dr Csaba Ferencné

Hancsei Lajos
Horrrath Istvan

katona Dántelné
Lónai József

Márkus Györgyné
Sajben Mártonné

Szabó Béla
szabó József
szabó sándor

Takács Károlyle
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- Alpolgőrmester Ur ! Szeretném, ha bemutatkozna lapunk olvasóinak !
1943-ban születtem, Vadosfán gyerekeskedtem, ahonnét Sopronba kerr]ltem
és ott vé3ezlem el a gápipari technikumot. 19ó3-ban kerüítem az akkori
Szénsavgyóóa, ahol beruhózó műszaki ellenőrként dolgozom. '19óó-ban

nősrjltem s hórom gyermeket neveltünk fel. 1966 óta vagyok répcelaki lakos.
Otthoni indfttatósnak köszönhetően mindig kózössági életet éltem. Részt
Vettem többek között az MHSZ-ben, így rengeteg fiatallal kerültem kap-
csolatba. A Nagyközségi Közös Tanócsnak voltam tagja, majd a rendszer-
vóltóskor képviselőként indultam. 1994-ben átmenetileg polgórmesterként
tevékenykedtem, az első ciklusban pol5órmester helyeíles , jelenleg pedig
alpolgórmester vagyok.

- Hogyan értékelia képviselőtestület eddigimunkőjőt ?
A képviselók a döntésekben közös nevezőre jutottak minden esetben és a

megvalósftósa. Az új képviselők is szépen beilleszkedtek a testület6e és
mindenki előtt ott lebeg a cél, amit meghatóroztunk, csak a megoldós mi-
kántjében van eltérés. A takarékos gazdálkodást a képviselők szem előtt
tartjók. Néhóny képviselóvel szemben mesvan az az előnyöm, hogy be-
ruhózósokkal foglalkozom és tgy a tapasztalatokra épftve a beruhózósok
költságeit csökkenteni tudjuk. A kollégóim munkójdt jónak ftélem meg. Sok
emberrel vagyok munkakapcsolatban és kevés ember az, aki 'szidla' a
testületet.

- Mityen szempontok vezértik Önt döntéseiben ?
-A szociólis ügyekben egyfajta igazső3érzet munkálkodik bennem. lgyekszem
helyzetfelmérést kialakftani ás úgy döntök, hiszen erkölcsileg nem helyes, ha a
seqély rossz helyre keülne.
-Az az elvem, hogy ami a községben vívmóny volt, annak a működési feltételei
meglegyenek, azaz visszalépést nem szeretnék /p| a bölcsőde fenntartósa/.
- Egyik szempont elóttem a munkaheíyteremtés és a fiatalok foglalkoztatósa és
az ok sz oc iális hely zetének r endezett sége.
- Azokat a döntéseket előtérbehelyezem, amelyek a közsé5 jövőjét célozzők
meg. Fontosnak tartom egy szebb falukép kialakftását.
- Ugy gonolom, hogy a falut a mostani anyagi helyzetben rendbe lehet tenni, cje
ehhez a lakossóg megfelelő hozzóóllósa is kell.

- Mit szeretne, vagy mit szeretett volna, hogy megvalósuljon tevékenysége
sorőn ?
- Szeretném. ha nagyobb összhang lenne a község lakosai között, a testületi
munkót jobban megivnernák és élnének a nagyobb f okú véleménynyilvónftós
lehetősé3ével.
- Sok jól fizető munkahelyet, tovóbbra is színvonalas oktatást és orvosi
ellátást tartok fontosnak. A tovóbbimunkahelyekkel lenne visszaóramló pánz
amely előre vinné a falut"

- Fontosnak tartom, hogy lányegi kérdésekb en egyetértésre .;utó
testülete legyen a kóvetkező ciklusban is nagykózségünknek.

- Alpolgórmester úr köszönöm a beszélgetést. Továbbijó mun-
kót kívónok.
- Köszönöm.

szekeres Tibor

Túiékoíofiuk olvosóinkot, hqy o könyvtór

iúnius l - ouguszlus 3l közttt

szombolon zórvo.

l
Yál+ozás a

-C ak ar ék s ző v eIke zel él én

7\ nrdjus 1ó_i küldö++gyűlés ünne_
pélyes VeteleL koza+ bűcsúz|aíla
Farsong Vendel+ l 30 éve o szövet-
keze+nél dolgozó elnöké+. Pólyája a
Sátvótí Cukorgyáetől a Répceloki
7Allami (lazdosdgon mojd AF€SZ-
en Letesz*ü| vezelell jelenlegi ^.n-
VaÁelyéig, ahonnon mosr nyugdljba
vonr^ll.

L4tóda ,Molná * /,.7áá közgozdá==,
a }Áagyat /rJenzeti Bank Vas ,\4e_
gy ei J gazgatósdgo volt igazgalőh,e_
lyeflese, oz ulólsó féláub.n ^egbGzoll igazga!ó)a, /.Jős, ká+ gy.m.k
ap)a, SzombaíJr.lye^ él. Répcelokon
bizalo^^ol és szerelel*el fogod+dk,
€l^onáása szeÁnl szakmailag és
embetileg Vo^oly íátsaságol ismet*
meg jelenlegi munkahelyán.
(7\2 MNB Vo= 7V1, Jgazgatósóga
199ó, december 31-én megszűnl,)
y' +ávozó elnöknek béké=, nya7dtia=
éveVel, u+ódlánok eteáményes mun-
ká+ kívón,nk.

Patikus €rdalybal

'Dr, Yatgáné Bötőcz }/rár+a gyó7y-
szetész 10 évi közmegelágedásre
végzell munka ufdn SzombalÁelyte
kal+SzOtt, Csolddi és p*iva*izáciős o-
kok miat* vol* kényíelen nunkahelyé-
től negvdlnio, ü+ólsó nunkanapján a
|,őv eíkezők|.el b úcs úzo* l
-Szép emléVekk.l, d. *eli bizalommal
induloL $ pah!ám negnyitó.jdra. Re-
mélem a fol* lakainok megelég-áé-
séte végezlem munkdm, " n.^ hogy-
lorn rossz ealéVel ^aga^ mögöt-t.
,llelyére dt, Do^biné S=ilveszlet
€Ái+ érkeze++, oki 14 Áónopo" fia-
ikrek édesanyja, Yátakozdssal fe-
kiht új munkóla elá. {*^enetileg
naponia )át be Sáruálról munkahe-
lyée, Jgéte*e szerin{ az eddig is_
metl szolgól+a+ások nyúj*ósában
ne^ lesz vállozds. A gyógyszeáát
p áva*izáciőja o kö=.l)őrőb.n vdrha-

Mindkéi gy ó gys zetésznek sikerekel
kívd^",r.k.
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