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Mint ezer gyertyofény,
korocsony ünnepén,

lóngolszíyünk,
szeretettőlégünk I
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Mérgünk elszóll,
jön mós remény,
o szeretef eós,
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azezet gyertyoíény,
mindenkiért lobog
Korócsony ünnepén !
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képüselőtestületünk nés/éves megbízásának felidejéh ez érkezett. Ez a
tény lehetóséget és alkalmat ad a kétéves munka értékeléséhez.
1994 decemberében_stab,1 p."r"gn háttérrel rendelkezó község iranyl-
tását vetfuk át, ahol az előzÁ idószakban is megfelelóen múködtek-az
intézmények, a polgiirmesteri hivatal és az egészségugyi ellátas,
Répcelak az elmúlt években, évtizedekben is fejlőd-ött a lehetóségekhez
képest.
A legnagyobb benrházást; a szenn5rvízcsatoma rendszert és a üsztító-
telep_építesét befeJeáük. 1995 év vé§én megtörtént a próbaúzem is. Aberuházást hitel nem terhell. Az elmúlt tet ev alátt buszvárókat
telepítettr.rnk, a község esrik legbalesetveszelyesebb pontján sárga vil-
logó fényt szereltettünk fel. Több mint 1o millió fortntót t<ottott,rnt<
ú_tépítésre és felújításra. Ennek keretében aszfaltszőnyeget kapott a
Hunyadi, Avar ós Znnyl utca. A járdaépités 2 millió rórintta lierult.
Megoldódott a telefonellátás. A Bölcsóde lapostetőjét 5,8 milHó forintos
kóltséggel magastetőre cseréltük ki.
l millió fortntot költöttünk a község belvízvédelmében. Elkészüt Rép-
celak be]vínendeznsi terve, amely alápot ad a további ezzd,kapcsohtós
trcruházrisokhoz,
Átalakitotrrrk az I. szímú orvosi rendelőt, így hrlturáltabb könilmények
között lehet a betegeket fogadní,
Iglekeáunk környezetünket szépíteni. köáerületeínk takadtását
vál|lkoz_9 végzl, szeméttelepen,őrt alka]mazunk, és ezév június átólköz-
l*ryt"1 felúgrelő is dolgozik. Állami céltámogatást nyertrink a szilárd
hulladélqgnújtő építéséhez.
A lakosság kérésének megfelelően Jó néhány utcából kitiltottuk a 6
tonna feletti gépJ ármúveket.
Megalkothrk községünk címerét és a lakosság jobb ájékoáatása érde-
\ében negredévenként inryenesen Jelenik me§ á .Repc"et.t<i Hírmondó-,
Fontosnak tartjuk a munkahelyteremtést. Ennek eiaeketren anyagilag
is támogattuk a varoda belndítasát, ahot jelenleg 1oo fő dolgozik. "
Sajnos községünk lakóhak szociális helyz-ete neá.;.*rutt. Sáreny esz-
kó_zeinkhez képest kiemgl_t figrelmet fordítottuni és támogatiuk azidőseket, az iskolás tanulók kö-nywásárlását, a közéspiskolásókat, fiöis-
kolásokat, a beteg, sok glóglszert felhasznáilókat.
injé_zménveink jó színvonalon múködnek, Eaz ezen a területen (íóleg
iskola, óvoda) sokka] több pénzre is szükséglen.r..

képüselőtestúletúnk bizonyára nem dolgoák hibátlanul. sok dönté-sünket alapos, kemény_vita 9lő3i meg. orutunt azonban annak, hogr
személyeskedést, egrmást s9{ő megnyilatt<ozÁst eddíg és reméljükajövőben is sikerül elkenrlni. e fehdaiúég sok. Tisztrábá vagrunkvele.
Ezek egr reszének megoldásrira teszünk kisérletet 1997-ben.

Répcelak minden lakóJának kellemes ünnepeket és boldog új évet
kíván a

Polgármester és a Képviselőtestűlet tagJai.

tóuútorttahőn



SZdBo PETER

Gvárkoz u. 13 - A "birtok" alroi Péter
bácsi é1. a falrr szé}én fekszik és mégis.
rnintha egl mástl világ lerrne. Idegen
nemigen találna oda Csend. nvugalom. és
jó levegő rrral_ja. Péter bácsit a faluban tisz-
teiet övezi, s ha neve szóba kerü, az ember-
nek a 'trrintakert" ]ut eszebe_ arrreiv dolgos
kezét dicséri, Krsse felve kerestem fe1. tud-
ván, három kutva is őrú ahiuat. peter bácsi
megnwgtatott, nem bátrtanak senkit, simo-
gassam csali meg nvugodtan óket, MiuLln
hellyel kínált. mese]ni kezdte az életét.
- 1921. március ]0-án születtem Repcela-
kon, Földmúves családból származom, Hat
elemit, majd ] 968-ban Mezőgazdasági
Technikumot végeáem, 1937-ben a Stauf-
fer és fiai cépné1 kezdtem dolgomi segéd-
munliásként. 1938-ban Csermajorban. a
Tejipari Szakiskolában turógvr{rtó knfoiya-
mot végeztem. a nlrógl,ártó rész}eg vezető-
je iettem. ez a résileg csak a Staufferéknél
vo]t, 1940 december 6-ifur bevonultam kato-
náriak. hamarosan a frontra keniltem, ahol
1941 május 8-án Urivnái megsebesültem.
Hátországi kezelesben részesitettek, majd
felépülésem után visszalierűltem. de okt&
ber 3-án isrnét megsebesültem Storosevoj-
náI. ezúttal 6 hónapig voltam kórhazbarr. a
kulcsontonr alatt kaptam golvót. Enrlán le-
szereltek. majd 1944 október 4-én ismét
behifiak mint póturtalékost. üjonckikepző
letteín. s többet nem keniltem a frontra.
Hazateréseín uLfur 1 946 április l-tól ismét a
Sajtgvárban dolgoaaín az ömlesáőiizem
ntűvezetőjeként, l946 december 23-án
megnösiiltem, s időközben az általarn epi-
tettlyázba köitöztem. A Sajtgvárban 33 evig
<iolgoáam, majd az A]dml Gazdasághoi
kerúltan, ahonnan 60 éves koromban men-
tem nwgdíjba.
Jeierrleg mint nyugdijas a szabadidómben -
amibó1 általában sok van - kertészkedéssel
fogialkozom hobbi módon. a családommal
egyutt - lánvom és veiem - akili sajnos mind
a ketten rokkantnrugdíjasok. Szerencsére
nekem jó az egészségem, szeíetném a 77.
szüIetésnapomat is iiven egészséggei rneg-
élrri. Társadalmi elfoglaltságom a Nrugdí-
jas Klubban való tenvltedés_ rnint vezetőhe_
lyettes. valamint a képviselőtestiilet szociá-
Iis bizottságának ta$akent a nvrrgdíiasok
erdekeit képl,iselem,

Búcsúáskor meg megnézt{ili az üveghá-
zat. abol megérkezesem előtt a kardvirag-
hapmákat váiogatta. Mindig talál mrurLit
magának, Tavassza_l. nyáron, ősszel élette]
teie a kert. taián sehoi másutt a faiuban nem
ol_1,an gondozott, mlnt naia, Reméiem, még
hosszu ideig csod,álhat3uk szorgos keze
muni;áiát.

Nagv- Károlyrré
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Dőn,tőtt a képuiselőtestűLet az 1997-es éu legnaggobb beruhó-za-
sóíól
A szilárd hulladékgglljtó ktuítelezésí munküt a S)LWX KFT ngerte. 17
páLgózó 26 palgázata alapjón kerűLt kíuá]asztásra a ggóztes. Á telepet
bntttó 57 millió 37B ezer Joríntért építí meg. BeJeiezésí tnffiridó 1gb7.
október 3O.

Úi képutsela
Dr._Szalag Istuan képuiselót mandatumaról lemondott. Helyére az
1994. éui uólasztósok eredménge alapjón Gömböcz Endre kerűtt be a
ké pu is etó te s tille tb e,
Dr. Szalag lstuónnak megköszö4jük a uégzett munkat. Gömböcz Endre
ryj képuísetőnek eredménye s teuékeng ség et kíuónulk.

Átatakult abizottsóg
Dr. Pzalag Istuán lemondósótsa] uáltozósok történtek az Egészségílgyí
és Szociálís Bizottságban A bizottsóg elnöke Keszeg Wő, rcepői-{őta
lett. t4j tagja pedig Gömböcz Endre képuisető,

Mégeggszer a cí]T7errőI és a hera]dikai csiLlagróL
sok elismer é st. g rahltacó t kaptlttJc címe riinkkel kap c s otatb an, Órűtnek
a répcelakink jetképinknek. Ljggarnkkor néharlaarl. tatón nem ismer-
ue kellőképpen a téngeket. az oroszlán áltaL taiott "írcraldíkat' csilla-
got mástwggan értelmeztk. Ez a csítlag az ösmaggaí Radó csa]d.l címe-
rébenis benne uolt. ugganúga az oroszlántartottaakezében- Ahatagű
csillag. mint szimbólum,a régi uármeggék címerei között többen is mőg-
talaltntó. Maggarorszóg uórosaínak. községeinek szamas címerébőn
ugaanúga benne uan. Több htcat telepiilést fudnék kapásból"Jelsorolni.
de c:ak néháng közelebbít említsek (Szambathelg. Pópa.-Kapuuór.
Ostffyasszongfa).

Eu uégí heggfaluí oruosí űgyelet :

1996, december 23. (hétfu) 16.0O-óL 25. 7.so-ig Dr. Gombag Csongor
1996. december 25. 7,3o-tól26. 7.3o-ig Dr. SirnonErka
1996. december 26, 7.3o-tól 27. 7.3o-ig Dr. Szalag Istuón
1996. december 27. 16.0o-tól 29. 7.30-19 Dr, RadnáiEndre
1996. december 29. 7.3o-tót 30. 7.3o-ig Dr. Kouócs Edit
1996. december 30. 16.oo-tól1997. jan1. 7.3o-ig Dr. HoruathElemér
1997. január 1 . 7 .so-td 2. 7.31-19 Dr. Gerbert Ottó
A közbeesó napokon a rendelés a megszokott id"ópontokban történik a
rendelókben.

Dr. Szalag IstuánJőoruost (szabadsógaideje alatt) : XL23,-ón. XL 27.-
én és XL so.,ón Dr. Gombag Csongor h.etgettesítí a sqját rendelőjében.

Községílrtk 1997-ben is Jejlődk
Az 1997. éui költséguetés koncepcíóját nouember 2?-on targyalta a
képuiselóte stüet. Berutlnzások, Jelt!ítások, tórggí e s zközök 6őszerzé-
sénéL 1 OO milló Jorintot biztosííothulk. Legnagg obb tétel a szi]őrd- lulla-
dékgg+jtó építése. Az iskolában és az óuod"ában több miltós Jel4jításí
munka}<at terueztünk. Idósek Klubja kiatakítása és a Gondoiasi xaz-
pont részére mihaobusz uásarlósa ís szerepel a teruben, ezelae meq-
p|obctlulk tamogatást szerezni. Folgtatódik az utak aszJaltozása
(JókaL Baítók. JózseJA. utca). Sok egyéb meltett még ggalogatXercrery.
teallósau építése is szerepel a koncepcióban.

ÜguféWgad,ásí szűnet
A Polgármesteri Híuatalban az wuféWga.dás 1996, december 24-óL de-
cember 29,íg szirtetel. Sürgós esetben "Marhaleuét" kiátlítósa míatt
december 27-én Szatag Lajosnét (Répcetak, Arang J.u.3/a. II.e.6.)
s zíu e s ke dj e nek me g keres nt_

I
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.:- gyepmester nagg 'íogása-
. ",őzelmiiltPqn o ggepmester 5 laiyat szó]]ított.Qjkara - tőbbek között egg
3,eke utcaí lokos 35 ezer Ft értélcú ebét.

:,5szónet és sqjnálat
:, neg s zúnt PERPETUUM M)BIIE Egye síilet uolt uezetöj e (Dr, HotIó Andrós)
=: :agjaíköszönetüketJejezik /rz a lakossagnak és aua]ta]kozóknak anelck^=qtott tómogatásért.
',! - s köszöütlk a mtn"kat és naggon sqjnoljtlk, hogg touóbb nem múködik
- egyesíllet.

- 27l1996. (X.30,) BM számú rendelet állapítja meg a kötelező kéményseprő-ipa-- közszolgáltatásra vonatkozó szabályokat, amelyek 1997 január i-tOt tepner
: etbe. A rendelet kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő vagy már haszná-
;:can lévő kémény, valamint tartozékainak műszaki felüivizsgáÜsára, ellenőr-,
::sére, tisztítására és szakvélemény adására., 3áz,tÜzelőberendezések égéstermékének elvezetésére szolgáló kéményeket 

1:',:nte egY alkalommal ellenőrizni kell, ha szükséges egyidejűleg a tisztítási is el l,: l végezni. A fenti szolgáltatást külön megrendelés néit<tit kell a
. , égezni.

szolgáltatónak

- szolgáltató a munka,megkezdése elótt legalább 8 nappal köteles a tulajdonost ér-
:síteni. A munka elvégzését a tulajdonos nem akadályozhatja meg. A munka el- i

, a3zéséhez szűkséges előfeltételeket biáosítania kell,

,:r 1996. évi CVlll. tÖrvény foglalkozik az állatok védelmének és kímélésének
erdekében az állatviadalok megakadályozásával, valamint a veszélyesnek

- iörvény veszélyesnek minősíti a pit bull terrier és e fajta egyedeinek egymással
, aió Párosodásából, továbbá bármely más egyeddel való keróiztezésénőiizárma-]
:: keveréket. -

- :ÖrvénY alaPján tilos a pitt bull terrier és keverékeinek bármely módon való sza-
:']rítása, tenYésztése, az országba való behozatala, eladása, reklámozása, uuÉ"--,eztetése, őző-védő feladatokra való tartása, képzése.
- fentieken túl veszélyesnek kelltekinteni azl az ebet is, amelyet az önkormányzat
4Yzője embernek vagy állatnak okozott súlyos sérülés miatt veszétyesnei ,1*i-
; i.
- lÖrvénY 1996. december 7-én hatályba lépő rendelkezése szerint a pit bull terrier i

=s keverékeinek tulajdonosa í5 napon belül_(december 22-ig) kötelei a jegyzőnéll
:,z eb ivartalanítását és tartós egyedi azonosítóval történő ettáiasat igazoíniiÉnnex,
; mulasztása esetén a hatósági beavatkozás végrehajtására a jegyző intézkedik.,a a veszélyes ebre vonatkozó ebtartás szabályait megszegik éJómiatt az eo em- j
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:emek vagy állatnak sérülést okoz, el kell rendelni az eb kiirtását. A íentiekkel kap- 
]

::Solatos költségek az ebtartót terhelik.

)ó ta doi

20 éye t§rtéTlt
1976. október 7.
fra[ásvizsgálat
csendes szobát alakított ki íiremoryosi ren_
dei{ében a Répcelairi Szensavgyár....
Bár a patrontöItés automaüzáIása kólet]<ezté-
ben már csak néhtíny 't]"!€ott" gép dolgozik
a haliásl.izsgáIat mégpem indoko}atlm.-.

lí éve tffié?lt
}9Bl- november 12.
Üremi lapokbm olvatrrk
Júlim 1_tó1 ót nap a hét a Szémafieme]ó
Vállale6lfl,..

198l. november 26.
Répcelaki Sajtiirem
Á lehetóégek haűr:in
Srerény kinézetű iirem a nagyközség srelén
a rend, a tisztaság sem lep}ezheti kopoüslígát,
.,, Pedig ez u íizem l,árja el u oszág na.
5yobbik részét sajttai, csak ebb6l naponta
kétszáz mánát készítenek,,,a rekomtntkciós
dssze5ek jórésre csupán ma volt elegendó.
hogy a legsziikségesebb. de nem z áÉogó
fejlesztéseket elvé gezzék... Kénysrerprilya a_

laku_lt ki ; csak a]<.kor 1éptek, mikor ezt a
növekvó teljesítrnény küényszerítette... Ez
viszont - alapvet&n - nem a rélrcelaiiiakon
mfik...

l98l, decenber 5.
Tiszta vrúüllomások. renderett szol-
gálati }rclyek
A }í.4V Szombathelyi lg,a; atíaáza hatyme-
zer forintot ajániott fel més 18 tiszta és ren_
derett szolgrilati hely doJsozóinak- Kóziilii} a
Vm megyeiek : a repcelalii állomás -,.

,o éve tőr"tént

1986. október 18.
Három nagykózség _ hámm vb-iilés
Répcelakon két napirendi pontot tárgyait a
végrehajó bizottság, Elsd<ént a fakultatív
t,íryyak oktat]ísának beveretésének tapözta-

latai az általános iskol;íbo címrne} l.itatták
meg z eddi5i gvakoriatot,,,

198ó. november lS.
Répcelaki gyaraporiá"
.,. fölavatuík a nagyköxéget átsrelófdritvona]
mellett a tsz új étkezdéjét.,

í éve tffiént.
l99l- október 3l.
Répcelakon át CipruIa
Magyaroszág-Nowé5ia 3:1 (l:l) _ Répce-
1ak l0O0 nézó, UEFA _ selejtező, ]ó élesek

199l. november 29
A iltikutás házhoz megy
.,. a művel&Iési ház Mikrrláqa kéésre ház_
hoz viszi u ajándékokat.

(-4 kórgüór cúr9gúF.elgi_ból tottó:m_ )



Tepsis disznótóros

Hozzávalók ;

2 kg vegyes hurka
1 kg friss kolbász
2,5 kg burgonya
4 nagy fej vöroshagyma
5 gerezd fokhagyma
1,5 dl liszt
2 evőkanál pirospaprika
2 csapott evőkanál só
2O dkg reszelt" füstölt sajt
5 dl tejföl
1 dl olaj vagy i0 dkg zsír
1 teáskanál törött feketebors

Elkészítés:
A burgonyát meghámozzuk
és nagyon vékony karikákra
vágjuk. A lisztet összekever-
jük a sóval, borssal, pirospap-
rikával és úgy szórjuk meg
vele a nyers burgonyát, hogy
mindenütt érje. Nagy tepsibe
vagy tűzálló tálba terítjük a
lisztes-fűszeres burgonyát, rá-
karikázzuk a tisztított vörös-
hagymát, rámorzsoljuk a szét-
zúzott fokhagymát, majd sor-
ban egymás mellé ráfektetjük
a hurkát és a kolbászt. vasta-
gon beszórjuk reszelt sajttal,
rálocsoljuk az olvasztott zsír-
ral vagy olajjal elkevert tejfölt
és alufóIiával iefedve, előme-
legített forró sütőben köze-
pes lángon két óra hosszat
sütjük. Csípős csalamádéval
vagy ecetes paprikával a leg-
finomabb.
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Z}é9t
Laki szólások, közmondi{sok

1. Ég, mint eg)/szer la* - valaki örül hogl jó meleg van, jól fűt a káIyha vagy nagy
a űzeset valahol
( Az 1914. évi répcelaki űntészre vonatkozik.)

Z. Családiak hársfa, Lakiak gtertjránfa: régen a vámoscsaládiak szegényebbek, a
répcelakiak módosabbak voltak
( 1945 körül a tuzifa szükségletet a lakosúg az erdőn, licitek alkalmával szerez€
be. A vagloni helyzettől fi.iggóbn fudtak vásárolni. A vámoscsaládiak a fűtés
szempon§ábóI "értéktelenebb" hársfát, a répcelakiak az értékesebb glertyánfát
vásárolüík.)

3. Nagyot halí, mint tik takaruláskor= rrelT} akar meghallani valamit, úgl tesz, mint-
ha nem hallana valamit
(Mikor az aratás es cséplés még a há,aknál ör€nt, munka közben a szemek hul-
lotbak a gabonából szer€szét a foldre, A tyúkok ennek úgl örültek, hogl hiába
hessegették őket, rá sem figteltek. csipeget€k tovább.)

4. Hidegen hagja, mint Sz. Lajost a marhaleadás = nem foglalkozik valamivel,
nem érdekli
(A kötelező leadási, rekvirálási rendszerben Sz. Laiosnak, mivel nem volt semmi_
ie, ísy nem is érdekelé a marhaleadás.)

5. Bizoryttalan, minta Laki búcsú = valami nem pontos, bizoqrtalan
(Régen az araás befejezéséhez kapcsolódott a búcsu - Szent lsfuán nap.ia körül.
Ha késett az aratás, akkor kesőbb volt a búcsú is.)

Közreadta és magyarázta : Horváth József Répcelal<, Kossuth u. 28 sz, alatti lakos

'iB§"--í?§?-'G
4. FORDULÓ LIlÁNl EREDMÉNyEI< ,

1, Uraiújfelu ó pont gólaróny , 39,16
2, Red - Bull's ó oont 23 ,1O
3. Nevünk -Sincs ó ocnt 17 , 4
4, Keszey SC. 5 pont 1ó , 1O

5, Gödények z pont 19 ,19
ó Olim-Piósok / pont 15 ,12
7, Vaskos -? pont 28 ,17
8, Hegyfalu ! pont 11 ,17
9 ClODonor FC g pcnt 29,34

'10. JoIly-Joker C oont 16 ,97
11. 1tC Hoo|igens C pont 16 ,49

3 3. forduló , Uraiujfalu - Keszey §C a két csapat képvisel{e álta| történt me3esyezés alapján a mérkőzés
más időpontban keru, Iejátszósra,
:} A Fortuna FC eddigi eredményei tórölve, a cspat hóromszol, nem jelent meg a sorsolós időpontjában,
TáVolmarddását a versenybizottságíelénem jelezte, ezért aversenYszabáiyok értelmber, kizárással kerul
szankcionálásra,

GóLLöVő LlSTA ,

Horvóth Góbor 10 3ó|; Var3a Tibor 9 gói; Szuh Ferenc 9 3ól; Papp Zoltán 8 gól;
Varga Ba|ózs 8 gói; Lőrinc Richórd 8 3ól; Salomon Roland 8 gól; Vargo Jónos ó 3ól

sZPoNZoRAlNK :

Na3yközségi Önkormónyzat Répcelok, Móra Ferenc Általónos lskola Répcelak,
Répfa Bt., Répcelak ésYidéke Takarékszövetkezet, Vas megyei Sportszövetség,

Répcelak és Vidéke ArÉsz, Linde SE, MSZP Répcelaki Szervezete
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1991 . ianuár eleiétől
úétfői napokon) ismét indul

a társasíánc tanfolyam
A

Művelődési Házban I

( standard, latin-amerikaí táncok)
A 2O órás (10 a]kalom) l

tanfoivam koszorúcskár-al zárul I l
1996. december 28-ig váriuk a l

ielentkezéseket l
Tanfoivamdij, 3.oOo._Ft/fő

eg)9 z}e{eg
BABoNÁK

Cipót asztalra tenni : pénzszüke.

Ollót a|ándékba adni : szétvágia a barátságot (kést
szintén).

Pókot látni : szerencse.

Onod üszket ; alkoholt fogsz inni ( ha nem, akkor bosszúság ér).

Ha szilveszterkor éjíéli pezsgóspoharad hátad mögé dobod : szerencsés
éved lesz.

Falucsítfoló, szólások, találós kérdések

l Ít^len C§nig, ehes Lak glerc, (Míháliba), m4 jó tartlak.
l Étten Csánig, ehes Lak-glűjj Beledbe jó báak-

(A csánigi és a laki határ foldie rosszabb volt valaha, kevesebbet termett
mint a másik két községé.)

l Csánig is Lak, Lak ís lak, minden ember Lakon lak.
flúataha az Úlntana vámot szedtek, a Lakiak nem fizettekvámot, csak a
többi község. A vámosok kérdeztékhogl ki hova valósi, legtöbben azt
monták Lakiak. A vámos megmérgesedett és erre fol mondta a fenti
szöveget, leglintett, hogl menjenek)

l Miért üItek a L*iak hosszú szekérre ?
Azért, hog előbb átérjenek Csánigra.

l Míért ültek a L*íak a hosszú szekér legelejére ?
Hogl még előbb átérjenek Cúnigra.

r Megnlújtották, mint a Lakiak a padot.
(Kevesen €rtek el a padra, ezért musáj volt "megnyújtani", hogy többen
rá tudjanak ülni.)

Eredeti forrásokbóI "ollózta"és megjeglezte : Biczó Ferenc
]:: J:::::::::_- FIGYELEM ! -

i!
tr 1997január első hetetől ,- ismételten indul a -

- Patchwork tanfolyam a ,' Művelődési Házban ! -

_ (heti 3 óra ; 5 alka}onr;
_ 500,-Ft részvételi díj) -

! Szeretettel várjuk az ügyes kezű i
1 érdeklődőket ! t
ll-
_ Jelentkezni 1996. december 27-ig :.l l"h"t a Múvelődési Házban 
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Szereteítel Váüuk

önöket
a neggközség

k*ácsongfáia alá

decertber 234n
17 őrr/t.o,

karácsongi rn]sorunkra a

illivelödésí t-[azba.

Fettépnel , kicsik és
naggok, íiatdok és

ídösek,
A l"u'tranosok ökunreníkus

rrúsort ednek,

*

TINI _ DISCO
1996. dec. 21-én

16-eO órái€
a Múvelődési Házban

Csak általá;nos
iskolásoknak !

Belépőűj :
1oo,-Ft



fuIi újság Onöknél ?

t(LI€NLs tpÉA
Kemenesi Erika vagyok, 1981-ben
születtern. Altalános iskolába Rep-
celaka jártam, most pedig Szombat-
helyen a Hevesi Akos Szakközép
iskola második osztályos tanuiója
vagvok. Verseket az általá,nos iskoia
második osztáll,ában kezdtem írni,
de érzéseimek igazi hangot csak a
felsős éveimben_ Szabadosné Mol-
nrir Melinda seg:tségével és kníta-
sával tudtam adni. Nagy ha&íssal
volt múveimre a vámoscsaládi
mesés környezet, szüleim §zeretet-
teijes törődése, taJilt]i§a.
Mindazert, arrrit eddig elértem, kö-
szönettel tartozom nnindenkinek, aki
szeretettel és segitseggel fordult
f€lán Mindent kövönök a lap szer-
kesztőinek is.

Érzésekkaa

Sóhaio* kélnek,
susognak a szélnek,

vigyáznak ránk, mini féltő faág,

l-dínkhaiol a csónd láthatatlan tesie
és mintha aodás ónkívületbe eme,

csend muzsikál , szikrázó szó,
édes hango& - Ez altaió l

Nyugalomban üdvtissfu élni,
de oly ritka ez, hogy kár beszélni,

mert a csöndet elfojtja maid,
egy szó - s az sírva fakad,
Meri éz&ek suhognak,
cnpdosnak felettünk,

de érzések kózl, é';.ást kell keresnünk.
Mert oly vadul változik mind, s

minden,
hogy ériük el azt, amink nincsen l

Hogy hozzuk vissza azt, kit
elvesztettünk,

ha ézések kazt, érzésl kell keresnünk,

€*{ar'Fe€reaz
a s-,ár-ylok
**l-at=,,e:§

korosztalgok:

O-e éves 7lfó
3-5 éves lO9 fö
ó-l3 eves 379 fó

11 eves 51 fó
15,17 éves lEO íó

16-51éves lóló fó
55 59 éves l37 fó
óO-ó9 eves 8elfó
70-79 éves ldd fó

8O ev es felett 37 fö

" "*ffi§re§ffiMúvelődési 
Otthon és Könyvtár

Decemberben a Művelődési Házban * sok "esemény" van. Készülődünk a
karácsonyra ugyanúgy, mint a csaiádokban. Hagyományos karácsonyi műso-
runkat az idén decem5er 23-án tartjuk, ahol fellép a település apraja - nagy-
ja. A karácsonyi műsor nemcsak az ünnep miatt kedves a szívünknek, hanem
azért is, mert 1989-ben az első programunk ebben a szép épületben kará-
csonyi mÚsor volt.
Az elmúlt hét évóen persze nasyon sok minden történt. Az új épűlet adott
lehetőséget olyan programok, szakkörök, tanfolyamok szervezéséhez,
amelyek megfelelnek a mai kor kihívásainak, a nagyközség lakói elvárásainak.
Szakköreink, tanfolyamaink október elejétől május vé3éig m(ködnek, deter-
mészetesen nyárra is szerv ezünk gyerm€keknek szabad idős pro3ramokat.
Szakköreink közül a kézműves foglalkozások a legnépszerűcbek. Fazeka-
saink Dallos Krisztina vezetésével alkotják a sze5bnél szebb tár3yakat.
(Kuton örömünk, hogy e3y olyan településen, amely nem rendelkezik faze,
kas hagyományokkal, évről évre több felnőtt és gyermek ismerkedik meg
ezzel a régi mesterség3el.)
Szövö és kézlmunka csoportunkat heti 3 alkalommal 12 gyermek látogatja,
közülük kettő úgyeskezű fiú. Patchwork klubunk tagjainak tárlatát 1997.
tavaszán láthatják az érdeklődő<.
Népzenei csoportjaink (Ümmögő, Cseperke) jelentős elismeréseket kaptak
a különböző minősítéseken| esyre több településre, rangos rendezvényre
kapnak meghívást. Gitár - és citeraiskolánk tanítványai rendszeres közremű-
ködői közsé3ünk r endezv ény einek-
Nyugd'rjas Klubunk és Énekkarának összejövetelei továbbra is tartalmas és
élvezetes programokat nyújtanak a részítevőknek. Mind a klubba, mind az
énekkarba szlv esen látnánk új belépőket.
Kondícionáló tornára 15 hölgy jár rendszeresenljanuár közepétől callanetics
tanfolyam is indul.
Rossz hír, hogy az alacsony nézőszlm miatt 1997. januárjátót intézmé-
nyünkben m€gszúnik a mozi. A Nagyközségi Önkormányzat ez éy tavaszán
mozi m(ködésére három havi fenntartási költsé3et biztosított, az alacsony
bevételek miatt a filmvetítéseket folytatni nem tudjuk.
lntézményünk folyamatosan biztosít helyiséget a községben zajlő rendez-
v ény ek, ér tekezl etek, t erm ékbemuta t ó k sz ámára.
Továbbra is vállaljuk propaganda anyagok elkészítését, valamint A/4 és
A/5-ös mér et6 en fénymáso lást.
A Művelődési Ház szervezésében eddig is voltak sportrendezvények
(Május 1 kupák, Fut-a-Lak stb.) de ez évtől a téli teremfoci bajnokságot is mi
rendezzük Ezúton is szeretnénk megköszönni a sportbarát szponzorok
anya3i és qyéb támogatását.
Bízunk benae, hogy a Múvelődési Otthon kínálatóban településünk lakói
megtaláják az érdeklődésüknek megfelelőt Kérjük Önöket, hogy községünk
kultúrális életének színesítése érdekében javaslataikkal és ötleteikkel
segítsék munkánkat.
A Múvelődési Otthon és Könwtár va|amennyi dolgozója nevében szeretet-
teljes karácsonyt ésbékés, boldog új esztendőt kívánok !

"1::,u,"?5u
* A könyvtér tevékenységéről a Répcelaki Flírmondó következőszámában odunk tójékoztatóst,



Ml.u.TtN(:ool_
V.zLsz

- ,1882-ben megalakul a Répcelak-Csánig_Nick Tűzoltóegylet 248 taggal,
-elyből 68 répcelaki,
- 1894-ben csendórőrs parancsnokságot állítottak fel,
- 1900-ban a falu területe 2390 katasztrális hold (13,7 km2), lakosainak száma
" 100 fó. Ezidőtájt volt az első búcsú is.
- 1901 . május 7,én a tejtermeló gazdák megalakították a Répczelaki Tejszö-
,reüezetet Répcelak székhellyel.
- 1901-1908 között megépült a Répce és a Rába közötti árapasztó csatorna,
a Metszés (Meccés). Ekkor még létezik a gózmalom, melyet 1907 körül bon-
:]ttak le, és az Úlrrioi Yámház, melyet 19,10 körülszünlettek meg.
- 1902-ben Kossuth ünnepséget tartottak a faluban.
- 1903-ban már népkönyvtár is működött a községben.
- 1905-ben árvíz volt, de a faluban kárt nem okozott.
- 1905-ben a Stauffer család Répcelakra költözött, kibérelték a helyí tejbe-
Jyűjtő csarnokot, gyűjtötték a tejet, feldolgoáák vajjá, sajttá. Az elsó időben
szinte minden munkát maguk végeáek kézi erővel.
- 1908-ban lelkészavatási ünnepséget tartottak, Gyurátz Ferenc evangélikus
ruspök hét fiatalt lelkésszé avatott.
, 1914 március 10-én túzvész keletkezett, melyben a falu nagy része leégett.l tüzet állítólag egy bújdosó katona okoáa. Atűz a nicki utcában (ma Bartók
3éla utca) keletkezett, innen terjedt tovább. A tűzvésznek áldozata lett Mé-
száros lmre felesége és leánya karolina. A tűzvész után újraépült házakat már
i:agyrésá cseréppel fedték.
- Az l. világháború kitörésekor 1914 augusztus havának egyik éjjelén dobol-
:ak:'Hadköteles, bevonulni köteles !" Községünkből 156 személyvonult be
xatonának. Az elesetteknek emléktáblát állítottak a templom falába, melyen 37
rév olvasható.
- 1918 márciusában meghal Kund Sámuel esperes répcelaki lelkész. Helyére
Tafián lstvánt válasáották meg még ebben az évben.
, 1922-23-ban felépül a Vilmos kastély. A következő évben Sajt és Vajgyár
epítésének engedélyezését kérelmeáék. A gyár építése 1925-1927-ig tartott.
- 1923-ban Evangélikus Nőegylet és lfiúsági Egylet működik.
- 1924-ben Levente Egyesület alakul.
- 1926-ban Répcelak Község lskolánkívüli Népművelési Bizottsága alakul.
1,1eghal szigethy Dénes, a répcelaki evangélikus iskola nyugalmazott igazga-
:ója.
- 1928-ban Répczelak központtal új kéményseprő kerületet hoznak létre.
- 1929-ben megválasszák Sas Vendelnét tanítónak.
- Az 1930-as években orvos és szülésznő van a faluban. Gábor Antal magán

orvos és Schusáer Jánosné szülésznő, aki 1925-ben került ide,
- 1930-ban kultúrházat építenek népházként.
, ,1942-ben meghal Tarján lstván lelkész, a gyülekezet élére Smidétiusz Ernő
<erül.
- A ll. világháború kezdetén, 1940-ben ideiglenes zsidó gettó létesült közsé-
günkben. A környékbeli zsidó férfilakosságot gyűjtötték össze, útépítéssel
roglalkoztak.

Biczó Ferenc

=elhasznáJt források , 
nelytörténész

1 5.1 Kuntár Lajos : Olvasókörök és népkönyvtárak Vas megyében= A Bezsenyi Dániel Megyei Könyvtár
évkönyve 19@-197O, Szombathely,,t970,

15./ Kovács Tibor : Vas megye népessége a XlX. században 18/il.187o. Szombathely, 197o. Vasi
Szemle Könyvtára 3.

l 7 / A Répczelaki Tejszövetkezet alapszabályai. Szombathely, 1S4.
:6./ Dr. Naszádos lstván : A Répcelaki sajtgyár tt rténete 1s -ls5. szombathely, 1s5,
1 9./ Keszei Szabolcs : A sárvári járási levente €yesületek m€alakítása. = Vasi Szemle 199§. 2.sz.
2c,/ Vasvármegye és Szombathely megyei város általános ismertáóie és címtára, Bp, 1s1 .

2i,/Takáts Lajos: Répcelakl1g&igl. = Répcelaki Híradó 1973. l, negyedév

Aktkneh örüliínk
Köszöntjti} teleptiléstirrk

újpoigrárait l

Sarkány Kitti (Keszey Mára és
SrirLíny Imre lánl-a)

Fazekas Dávid íKovács Borbáa és
Fazekas Szabolcs fia)

Alrtknek gratutátunk
Hazasságot kötönek :

I{észáros Erzsébet
és

\-arga Zsolt

Attiktöl búcsúzunk
N'rtrgodianak békében l

Boros Béla
csortra Ernó

Csr_rka Lajosné
Hatos János

id. SajbenMártomé
szarka József

Yejczer Tama^s

Vojtilla Józsefné

celalti



Könyvtári hírek

A nagyközségi könyvtár - bi-
zonyára értesültek róla - két
elküldött pályázatát meg-
nyerte. A Soros Alapítványtól
egyéves teljeskörú lnternet-
hozzáférési lehetöséget ; a
Nemzeti Kuttúrális Alaptól
200.000,-Ft-ot kapott számí-
tógép vásárlása céljából.
Mindez szorosan összeíügg a
könyvtár szélesebb körű
i nformációszolgáltatási törek-
véseivel. Tervünk 1997 első
hónapjától, az olvasói térbe
számítógépet helyezni, lehe-
tóvé tenni, hogy kölcsönzési
idóben elózetes bejelentés
alapján használhassák a
könyvtár működő adatbázi-
saii, információforrásait - pl.

a Közösségi Adattárat, az
lntemetet, a Vas Megye lro-
dalma 1965-1994 adatbázist,
valamint lehetőséget szeret-
nénk biáosítani, szám ítógép
használati (szövegszerkesz-
tési) gyakorlásnak. (Ez utób
bi igény erósödni látszik a
gyakorlatban.) Készítettünk
egy számítógéphasználati
beosáást, ennek alapján eló-
zetes jelentkezéssel lehet
majd a gépet használni.
Ameddig nincs módunk a
gépet beszerezni (ez csak
január hónap közepétől le-
hetséges) türelmüket és
megértésüket kérjük.

a könyvtáí munkatársai

IL.u kácsi,,,Ernona, kepviieto

- Képviselő Asszony ! Szeretném, ha néhány mondatban szóIna önmagáről és
családjáról-

A szomszédos me3yében, Kapwáron születtem. Középiskolai tanulmányaimat Kő-
szegenvégeztem. Répcelakon 30 éve,l9óó-óta élel<Iizenöt évi5 a Sajtgyáóan,
adminisztratív munkakörben dolgoztam.1983-óta egyéni vállalkozóként dol3ozom,
Férlezett va3yok. két felnőtt 3yermekem és egy aranyos kis unokám van.

- Hogyan értékeli a képviselőtestüIet eddigi munkáját ?
A képviselőtestület munkája a válasáási ciklus félidejéhez érkezett. Véleményem
szerint már ki rajzo lódott mi lyen munkastílust, irányzatot képviselünk Me3íté lésem
szerint "összekovácsolódott'csapatról lehetóeszélni. Természetesen eznem azt
jelenti, ho3y minden döntésünket a teljes egyetértés jellemzi és ez í3y helyes, le-
gyenek parázs viták, mindenkinek le5yen meg az önálló véleménye, melyet minden-
kor a köz érdeke vezessen. Az eddigi munkánkat sok kézzel fogható eredmény
jelzi - szennyvíztisfiító átadása, buszvárók é§tése, utak, járdák rendbehozatala,
bölcsőde épületének felújítása. - hogy csak a le3ismertebbeket elmítsem-

- A4ityen szempontok vezértik Önt döntéseiben ?
Alapvetően a szóbanforgá intézmények jó működőképessé3ét tartom szem előtt
döntéseim meghozotalakor Legjobb tudásom szerint szeretném választóim érde-
keít szol5álni. Munkám kapcsán sok emberrel találkozom, őszinte érdeklődéssel
hallgatom ü3yes-bajos dolgaikat, és próbálok lehetősé3eimhez képest gondjaikon
se5íteni,

- 
^4it 

s.zeretne, vagy mit szeretett volna, hogy megvaíósuljon tevékenysége
során ?
Különös fi3yelemmel fordulok a szociális, egészségügyiés oktatási területekfelé.
szeretném ha:
o javulna a fíatalok lakáslrelyzete és kultúrált szórakozása
o mielőbb elkészülne az Öregek Napközíotthona és az színvonalasan működne
o a közbiztonsá5 érdekében tevékenykedő ónkéntes polgárőrök nagyobb me3-
becsülést, elismerést kapnának
o A község minden kedves lakója még jobban óvná és vi3yázná településünk rend-
jét és tisztaságát, mert jó közérzetünk alapvető feltétele a szép környezet. Nagy-
ban hozzájárul kömyezetvédelmünkhöz a rövidesen induló na3y beruházásunk a
szilárd hulladéklerakó me3építése.
o Minél kevesebben lennének munkanélküliek !

Az év vége közeledtével szeretnék Répcelak valamennyi lakójának :

BoLDoG KARÁcsoNyr És gÉrÉs, BoLDoG t]ll EszreNoŐr rÍvÁNNt t

Köszönöm aóeszélgetést. További munkójóhoz sok sikert ésj6 egészséget kívónok.
Szekeres 1i6or
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Répcelak Nagyközseg Önkormányzatának lapja

il,leglelenik : negpdévenként
Fögzerkesztó : kecskés péter

Szerkesáósfu címe : Nagyk{zségi Könyvtár
Ré@ak, Bartók B.u.56. tel.:37}7@

Felelós kladó: Dr. Néíneth KáImán polgárrnester
Készult a Múvelódési Otthon Sharp SF-78@ típ.

fénymásolóján 1 m pádányban
Fdelós vezetö : Szórádi Enikó
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