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mqprlzseg Önkormányzata elóször 1991-ben foglalkozott a község címerének kutatásával. Akkoriban

ffitr nffi rn€ e faladattal, de az általa készített címertervek nem nyerték elaz önkormányzati képvise_
lt}OmCÍzben a Művelódési Otthon és Könyvtár írt ki pályázatot 1993-ban a közsfu jelképeinek m€6er_

Wffit saekéítók a beérkezett hámln pályamunkáól ettéó szakvéteményt adtak, ígi egv az egyben nem
mnrm, msrnosítani. A Nagyközsfui Önkormányzat Répcelak jelképeinek létrehozasarolá}onoan továbbra€ "w 1995,szeptemberi ülésén ismét úgy döntött, hogy a községnek legyen címere, pecsétje, zászló-

m rrifijá szimbolizáló jelképek megtervezésére szakembereket kér fel. E felkéíés eredménye a képvi_
rdn:r,dlernén ykutatas éliából közzéteü atábbi két címerterve.
y§ =iry9ben megtekinthetik a Polgármesteri Hivatalban, az ÁFÉsZ ételmiszerboltokban, a
ttrOcteics Udetházban és az Anikó boltban, valamint a Nagyközségi Könyvtáóan t

Nyllvánítson Ön ls véleményt l
ED-a6 közt tt a Polgármesteri Hirr&lban és a Nagyközségi Könyvtáóan elhelyezett ládákba

bedobva jelölie meg, hogy az A vagy a B változat nyerte-e el az Ön tetszését.
Él;cn czzel a lehctöségjel t

A címerterv leírása :

Hullámpólyával kettéosztott doborpajzs, tetején a me-
zőgazdaságot szimbolizáló lombkorona.

Felső, vörös mezejében jobbra tekintó és lépő ágasko-
dó arany oroszlán (a Radó család címerébő| beemel-
ve), mellső jobbjában ezüst heraldikai csillag, baljával
hegyével lefelé, élével a címertanijobb oldalra mutató
ezüst ekevas.

A Répcét szimbolizáló kék színű hullámpólya alatt a
kisalföldi talaj termékenységét jelképezó arany mező,
amelynek haránt irányú repedéséből ezüst buborékok
szállnak fel a mélyebb rétegek gazdag széndioxid tar-
talmát szimbolizálva.

A zászló fehér alapon ábrázolja a nagyközség címerét.

A címerterv leírása :

Hullámvonallal kettéosáott ezüstszínű pajzs.

Középen a zöld szín szimbolizálja a mezögazdaságot,
a benne levő hullámzó ezüst a Répcét.

A vázlat egyaránt jelképezi az alsó harmadban a sajt-
gyártást (kocka), a fönü harmadban pedig a gázt

Azászlő zöld-fehér alapon ábrázol1a a nagyközség
címerét.



Ónkortnánqzati hirek
sZARKA lózsgr

Szarka Jóska bácsi - fején az elma-
radhatatlan sapkával - az asztalnál ült,
mikor meglátogattam a Csánigi utcai
házban. Haja, borostája hófehér.
Répcelakon született 1919-ben, s

rrrár 1ó áves korában a postánál dol-
gozott, míg be nem vonult katonának
Leszerelés után Szombathelyre, Sop-
ronba, s végül áthelyezéssel19s0-től
újra Répcelaka kenjlt, *tonnan 1979-
ben ment nyu3dlba. Korábban, 19ó5-
íg, a nicki utcában volt a postalrivatal,
ott lakott családjával, három 3yerme-
kével- Jóska bácsi vezető-kezelő
postás altiszt volt. Munka mellett
vizs3ázott le, rengeteget kellett ta-
nulnia-
- Més ma is le tudnék adni egy távi-
ratot morzéval - meséli. Még mindig
tudom melyik betú hány pont, hány
vonás,
- Akkoriban nern úgy volt, mint most.
A mostani postások mind uralc A
posta akkoriban vonaton érkezett, a
csomagokat lóval szál[rtottuk, a fele-
ségem szokoti segíteni. Rqgel4 óra-
kor már menni kellett az állomásra, es-
te 8-ig volt a szolgólati idő. Se ünnep,
se vasámap, még a szabadságot se
tr.rdtam kivenni, rnert nem volt helyet-
tes. Nagy szi3orúság volt ! Ha elalud-
tunk, sokszor mezítláb futottam ki,
mert megbüntettek volna. S ez így
ment ő-ig !Mlam az elszámolások
mindi3 rendben voltak
A régi dolgokól beszélgetve elér-
zékenyúlt.
- Mindezt hogy bírta ? -kérdeztem-
- Fiatal voltam, bírtam. Bími kellett. Ma
már más világ van. Akkoriban me3be-
csült foglalkozásnak számított a pos-
tás, a vasutas. Az emberek közül so-
kan meg is adták a tiszteletet, mások
nem. Emberekkel dolgozni a legnefre-
zebb, de ezt maga úgyis tudja.

Jóska bácsi, aÁ évtizedeken át ko-
po3tatott mindnyájunk ajtaján, nem .1€r
a faluban mostanában. Ha jó idő van, a
ház könjl dolgozgat, mindig van ten-
nivaló. Az ő ajtajfu egyre kevesebben
kopogtatnak
Kívónom pihenjen, dolgozgasson.

míg egészsége tart, nyugalomban,
megérdemelt tisztességben.

űl tgópwsr,l.o
Paíkó Ernő képuiseó megrom}ntt egészségí áIlatrnta. mir:tt temondott
képuiseló-testúleti tagságaíóL Az 1994- éut decembert uó]gsztősí
eredmÉnyek a]apjan az t4j képuiseló Móíís Iaí]ó letL

w FrisreRKEsZTl?
A képuiselbtesbi],et Paíkó Ernó telgett a Répcelakí Hírmondó ftszer-
lce szój ének Kecskés Pétert u álas ztotta-

lóntmntwAMawlóne l
FőL&t, építest órmelÉlcet a VörösmarQ utca uégén leuó uolt óban
Iehet elhelgeznL

JÁRDA úcvzr
1996. éuí lóltséguetÉst rerd-eletún]fun öbb mint 2 milló Jorintot lcÍr,-
Ióniíethfulk eljardaépííésre, Jelt§ííásra- Amelg túcálcbant uagg az túca
egg részében nincsen jdrdq szeretténk a La]cr,sokat ís beuanni. a
murtkálaíba- Epítésí angagot (J<auícs, emen] biztosíhlttb tgu l@-
ggobb esélg uan ana hqg az orloü.helgenjőrdn" épdjön- Akilcet ez a
megoldás érdekel mórcü-ts 31-tg jelezék igényú}<et a polgór-
mesteméL

*úc ueu KEI:T EL
Vdíozní]arui eladó aJorgaJnmbl lciloní tlzoló rcocst Éraetcnant a
polgarrnesteméL letvL

LoMTAIAIIIÍTÁ,S
M&rcíus 3Gán szombaíon lomía]anítás lesz- A lcticában et nem
szdlíthnb szilárd tull]-adéIat lűeűúk eren a núpor. reggel 8 óratg
ldía}rlL Épííesitőrmelél€" ueszélges fuiladÉk (pL ar<]anu]átor) rvm-
lcerűL els za]Ií f rl<ra !

TOFrDÉNELMITELEFr?IvcsÓRGÉjs
1996. Jebruar 29. neuezetes nap Répelak tüténelmében- A Raba. -
Coom la ncesszós részuéngtársaság itltrtl épííet teleJbnheruhózás
olgan stadilanba érl<ezelí" ílogg dahJralz megszó|altak a teleJorak a
Horu:éd. Gardnngi" Dózsa uírá]ebarl A lóuetkező napolchart az Auar
utcai eloszóhoz tartozó lakóházak is ró. hldnak csatlct]ozrtL A touób-
bírészelcben üsjó úíembenJolyikanuuúca. Eg reméng uanarr+ hogg
minden elófueó rőuid.esen teleJort}loz jtlL

F1.ÍjUGYi,/I-f,s vouT
Febn:ar I*én az 1996. éuí költséguetéssel kapcsolatban lóz-
meghnllgatá< wlL Kőzségúnk polgarai szép srÁtnmal jelerttek meg,
amií eaiípn ís lószönúr,Jc Az ottfel::etetí l<Érdéselce, jan:,aslaíolaa

Jolgamaío s an uis szníÉn]nk és Epelcszúnk luszno sííartL

úl ausuÁner g{nyÁnna zt
A Volaruul Jolgbroft tfuggalÁsok alapjan letetóség lerue ana" hqg
Répelalaót ffiru'alrabu-sz íttdtt§on4.26 lor (arni ffiruóna érlc 5.1O
lcor). Vis szndele infunna. 22. 25 lor (Répela}aa érlc 23. 1 O lar). A j árat
Icóltségeihez az örú<ormangzat kelló s?ámíL érdeld.ód.ó eseén
tuaqjóruL Vélcméngúnk szertú ígg flueg amtn]cÁílozjtlfás esélgeíis
naggobbak lennénelc A]cik ezt a járalot gbi7g|őtato.1íL igéngbe
akafiők uenní 7nlfilgítls. 26.-tg jelentlcezzenek a ptgdrrnesbrt
hiaaralfun Szar hlrfumáL

II/tr.DÉIÉ§EK
Aki aJabban tolálhntő hfudetotáblful a]car hirdetésL pla}rárot rek-
Iamaru as ot ellelg eznL azt a plg órme sten hip arnlban aQj a Ie, é s az
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,=s azt etlelyezL A h!í?et2t!bla- fulegére üyen angagotJetraga.sztantzz azoruu] Leszedésre kerúL

:#G}§aRP{RI Ücvun

rendeletében sza-
köáeniletek tisz-

2§ 
,, , éui ;,,,t. fi!!Ái

1916- jn^^& )Q,.
- T.rDd.rrct építernk o}üen u
eaendóba Répelakoo_ Molt!{óük Li a
h.tÉ é. u5rarsak moat tárryalnat, a
VASEP_pel, rely a kivitelez{e bsz a ryolc
millió forinros benüázásnal.-_

1976- janrrár 3l.
Falujárís Vs ne5Éba
..á hsvonta egrsrer jelarkezíFalujárós
[círnű televfziós műsor] az idén a megÉka
bmutdó mrcrd.& Vs ne5léve! Lez&e.

LYI6.íebruÁr7.
- Ezer fér&cbes szarvasmarha-telepet
épít Csánig-májorban a répelaki ternelé
szóverlezt új te}unlfoióval, vasi ALÁ.bóI,
faszerleret-megoldással-.

Évene né5r rll.olo-mel
jelanik meg mmtarrtól kezdve...-g Rábmelti
Állnmi Ggdság Üremi Uíj&o"tatójr

l98t. febroár 3.
Ki} juotral tovrhb a vasámryi
fcdrtfurverseuyen ?
--Fé6foldeuok : _ 3. Chlóik ll"zló
(Répcelak)-.

l98l. mÁrcius l8.
J6a a'Sportrrbi"
Ujdomá6.t a Répcelalci Saj6/áó.n
A_legla6/obb l6dousá8 a §potrebi., mely
S] 3zír-l6tr6g t ,if"},érje komennánn.
Sportolóknak & kóóáza&nak sránják*.

l98l- BárciE 3l.
CaíÉöítalr-n f+rab8 népoebt E
Készütdiés r Srvaria Kupóra
Az errópai röpladbmportf5rcIrne szmbaól
SmbdelnvesdcéIbá_-. N6 Súeis Kryg
reúrye rqitol -.. ).ireme&Er. ..caüörtöL6rr
l7 ónLcr Répcelalsm llí€rarorsrág-Koreei
NDK válogxorr tetllLo"et rtndeelt
I^ányain}oak ez lesr afQróba a Sweda Kpg
eldr

J:LiEDss{igi kérés és tro.sszú targyawssoromí uűn rrcmi elóreléfts ór-a. re úE g.í g aog_y s"artári agg et.tberl A Wrdés meg oklásórá nehezitet-ínll-yiíL 
!ryu ysaebFt :* qaqas"Érésr fuűÍ-Áp,n; ;-ót fuIep az

w:i*r!- szolgalaífu. a réWloki éé a rtegut:alui ggqasőrtár k; a lótset]cezó

16 órátóI
16 óróíól
16 óráíól
16 órúíd

ry 19. 16 órüg Répcelak
ry. 26_. 16 őráíg HŐgurafu
Y 17. 16 óráig aepet*
V. 24. 16 órüg Hégufalu

;ue'Ieti bosztast V. 3 1 -íg lózöIhlk l
nulslb'jcban a hetí üggeletí rend. a vas Népében ís megjeleník

m*-,6zóIt id,ósz-a]cban a sáruáíí gyfoyszertarak tníbűk úgyeteteL]'n€§?9 tis zttfqu,qa s zer é s z inte zke iIé s e alapj an üg g elett idón :6.uütí
uét megszttrúk

T*l o. t
e-ú e-p" e é=?iE-! _t 9 g -9j T,.*ezíáéó,Őőta !

: Nagyközség Önkormányzata í6/í995.(x.26.) számú
a nagyközség kommunális íendjét Ennek keretében alólis rendelkezfi.

*sz közeledtével - telepütésünk tisáasága érdekében - az alábbiakra szeret-
E f€yelmet felhívni.

a következö szabályokat tafta|mazza :

la ingaüantulajdonos kötetessége a tetke utcai határától esö köáenilet tisz-tántartása az út középvonatáig, Óe legíeljebb 20 m-en belül.
lJ€r/ancsak neki kell tisáántartani a tetke etótti burkolattan árkot, folyókát, ab;kére vezetó jármű vagy gyalogjárót.

l kulönböző anyagok szállításánál ügyelni ketl arra, hogy ezzel a köáerületet
ínÉ gennyezzék. Ha ez mégis bekövetkezik, a szenny{iaes elóidézóje köt+Es a beszennyezett teületet megtisaítani.

§zórakozóhelyek, kereskedelmi és vendeglátóipari egységek elötti köáeületete nyitvatartás ideje alatt az t7eme]tetö 6ásznaió1 koiáles'tisajntartani, tekin_

1986" jamíJ 25.
U"c-; kmyLe épül nQccblm
A Bfucelaki Na5rnezrT3, új ir6i Loorhát
épft a ré6i elanrlt és s.nt Lepcitásr bclrrr
.- 3OO *ber étkez&i tmdj8it oldj8 !0€8,

l98ó- febn lr 2l-,
El&6r cáIlít Afrilábs r sléoravgrár
...velószírtí, bogy u i.|éa elóbzOrjumaL el
*pelakl poonok A&ikába . Pmtogabbm :
Zairéba_ A -i,*o"zahfufuírt nínciu elejéu
,jfuEk indítják.

(l bórgutdr ciEEggüícrerganól
totüózuo. )

,;l,},

)ó tcrd

üd nélkül an:a, hogy a szemét üzletitev}kenységból keletkezeft-;, ;ö sim:
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Móta Fererc

FEcsxn-HpocArÓ

Wlá{arkú fe ctkentadár,
taj, de régen o,űru* l
Kb íbolyo, uép Maírág
KütyílaCt nuár ruáIul* !

F őty obzírnyű kb máhecsbék
Zűg@-zőngpe uá]lnak.
Cifra lcpkék, Mk legyecskék
Ide-oáa jórrulk.

Rőalr, rőaa, pir.ot r&aa
Nyitogatja kelyhét ;
Itt a lo,tlnl, Iersűk, úri"k
A uícaetgőfeukét.

Bölcsődéb e a gyerrnek húsz #rának betö ltésé-
ig, illetve annak az fuek december 31-ig vehető fel, amelyben harmadik
életévét betölti.
Répcelakon a bölcsőde 1973-ban nyitotta meg kapuit az érdeklődő gyer-
mekek és szüleik €lőtt. A kezdetben 20 férőlelyes bölcsőde 1979ben
mé5 90 férő:FJllyel bővült. sajnos az utóbbi néhány fobql, mivel kane-
sebb a községekben a szűletések szárr6 , nem volt igény ilyen sok
férőhelyre. Ezért a Csánig, Répcelak, Vámoscsalád községek képviselő_
testü l etein ek 1993. december 29-3O.-i határozata i a l apján 199 4. jan. 01-től
a bölcsőde 1 gyermekcsoportta|,1a fér§/-:rellyel működik tovább. Már 3

éve csak répcelaki gyermekek /jelenles 17-en/ járnak az intézményb€,
ezért a fenntartási költségeket is a helyi önkorrrrányzat fedezi.
A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása,

5ondozása , testi-szellemi fejlödését elősegítő nwelése. A syermekcso-
portban a szaU,szeú nevelést, gondozást Mészáros Kálmánné gyermek-
gondozónő, Enzsöl lstvánné bölcsődev ezető, syermekgondozónő vé5-
zik Munkánkkal a gyermekek te*i, értelmi érzelmí fejlődését igyekszünk
elősegíteni. Folyarrntos napirend del, f okozatos anyás beszoktatást vég_
zünk Deűs, szeretetteljes légkört prób6lunk teremteni. Mivel a gondo-
zási te,tékarység elválasztl,ntatlan a n€v€léstől, a gyermekek isrneretei-
nek bővítésére, készségeik fejlesztésére a napi játéktevékenységbe
ill eszM e f o g l a l kozá si tan ékeny úset v égzünk_ ühez a g ond oz ó nők el őr e
tervet készítene?-
A tervet - körrryezettjnk megisrnerése, rövid dalok, mondókák isrnétlése
játék közben, beszédkészség fejlesztése. testi rr;velés keretében pl ,

légzőgyakorlatok, lúdtalptorna - a csoport han5ulatát6l, az adott hely-
zertő fiiggőerr valós.-ltjuk mes a gyermekekakt-rv részvételével.
Két technikai dolgozónk Nerneth-Lajosné és Diószegi Béláné. Ök szükség
szerint besegíterrek a csoport munkájába, elvégzik az @ület takadtását,

5yermekruhák mosá€t, javítá€t, vasalását, az étel szállítá€t, tálalást és
az da-vek mosogatását.
Az intézmáryben-a napi háromszori étkezésért 91,*t/rnp +19% ÁFA-t
kell fizetni.
Az 199 6 -97 _es év r e is sz er etefre l vá run k m ind en o lyan ér deklődő szü l öt,
aki biztonságos, kie5yensúlyoz ott, megnyugtató köni lm ény ek köz ött
szer etné elhely ezni bö l csőd és ko rú gye rm"!Íj;., 

l stvánné
bölcs6devezet6

I n répcelaki Ónkéntes Tűzoltí Egyesület 1 996. január 12-én közgűé§t tartotl 
l

l Nemeth Józseí elnök úr 1 995. évrő sz6ló besámolójából többek kózön kidenilt, hory ekkor 
l

I k"r,ilt *, a tűzoltóautó műszaki vizrigfaaááz., amely önmagában komoly anyagi megterhel&t 
l

| 1elentett_ összesen két komolyabb tűzhöz riasztották a tűzoltókat 1995-ben /Répcelakon á l

IVámoscsalád on.l Azegyesület 1996-ban is sámíthat az önkormányzat támogatáéra. Az elmúlt 
l

I erUen Némeúr Jánosné vállalkozó két öltönyt ajándékozoü, az eryesületnek 
l

Ivarhatoan áprilisban a répcelaki tűzoltók ellenőrzést tartanak a vállalkozóknál tűzmegeldzés 
l

|érdekében, s ezúton kérik, hogy saját biztonságuk miaü is segítsék a tűzoltók ezen munkájáL Ezt 
l

I követően dr. Némeúr lGlmán polgármester úr - köszönt6 szavak kíséretében - szolgálaü 
l

|érdemrendetadonáta 'jubiláló" tűzoltóknak : Németh Kálmán 25 ev, Németh J6zl'eí 25 év, 
I

I Horváth János 10 év tagság után járó érdemrendet vehette áL 
l

l Szekeres Tiborl

vetőkóő
a repcdaki Míhpdöbérí

tl&ban
Kéfíút ffi§r *9ítrÉ'|, a

v*xemvők* x lelnetőrf;gfrk
a,qirn tá7rnqgar&ik a

rcÓ,cvéltllt l
--J}@Jz,gllt|4L

I995-bcn
-Répcelakra

bejelentkeze tt állandő
lakosnak:

81 fö

-Répcelaffil
kijelentkezettek

56 fó

-vá|lalkozÁk sáma:
118 fö

-lakossí3i fulajdonban
levö 3épjármú:

956 db

üne Mozt !
t996. áprtlls l l.í6{ pÉí,í€ltenkéttí

mozlel&ds a Műrd&tési ítázDan.
ker€s§ék a modríisort a
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k s a hunok letelepedéséről nincs fudomásunka falu terule-

regemlíteni a Metszés és a Répce folyó között elterulő VAR-
:t. amelyet a néphit avarkori vagy törökkori emléknek tart.

kora nem tisztázott, de egy földés gerendafallal körulvett
y, úgynevezett földvár lehetett.

szó alakját tekintve a falu eredetét a X. századra tehetjük. A
elléki Lakot északon Középfalufölde (Csánig és Lak között

:l. nyugaton Vámoscsalád, délen Urai, Ujfalu, keleten Niczk

kori falvak történetét kutatók valószínűnek tartják, hogy e
",onfoglalás után a Bulcsú nemzetség szállásbirtokához tarto-

3izonyíthatják eá a község homokbányájából elókeült 90&as
származó sírok is, melyek szegényes leleteikkel nem gazdag

utalnak. A Koppány lázadás leverése u€n a falu nagyob
a királyé lett, aki híveit jutalmaáa vele. lstván király hatalmá-

meEeósítói közül a Ják nemzetség alapítója Wasserburgi Wen-
-émet lovag kerulhetett legelöbb Lakra.

l3s yármegye egyik legtöbbet emlegetett falva, melyről igen sok
adat maradt fenn, Ennek oka elsósoóan az, hogy elókelő

és idegen eredetű nemzetségek birtokoltak Lakon, akik után
evé{tár is maradt. Másodsoóan talán azért, mert egyike volt a

legnagyobb falvainak.

a falunak több birtokosa van. F_zek a következők 1507-ig :

Csák, Csomai, Cziráki, Gyunói, Hédel Hermány, Hidvégi, Ják,
. Ládonyi, Laki, Linkóháti, Mihályi, Osl, Váóüki.

gázad derekáig valószínűleg békésen éltek egymássalaz itt
t,,desurak, de az 126&as években a Buzád nemzetbeli Ponith
ttalmaskodást követett el a Jákok és utódaik birtokaival szem-
gért a kiraly lemondatta Ponithot a saját birtokaiól- büntetés-
-a Jákok javára. Pontih azonban V. lstván kedves embere volt,

a Jákok rovidesen hátrányos helpetbe keüttek vele
Megindult a harc a birtokokért, és ez még Ponith halála

s tartott.

az időből maradt ránk az az1268 április 5.-i keltű oklevél, mely
e -alut először említik t-{K-nak. Az oklevél a Veszprémi Káptalan
rcdott, melyben Ponith fia Jakab, atyja nevében is Tyaki fiait es
jrat Nick, Lak, .".nevű birtokok elfoglalásától tiltja.

rczdve évszázadokon keresáül a falu és a kömyező községek
i között egymást érik a háboruskodások,

Biczó Ferenc
heMörtfié§z

;áu : Répcelak lózség tcírné§z€li ée g€zd§ágiföHreF. /Kózi.etJ
rylzág tarrtffi sbtbztikai holFógnártárá.4. kö{- Vas íílcglto Bp. 1§l.
mográíiti|a. szombáh€ty 1 975.
r=a VármegÉi ág Várcsei X. lót. SziHry - Borovsáry S.: V*vármegya. Bp. 1896.
srtrin : A Répce es a Gyöttgrűssnc*lók fatvainak lörréndc a ldzóplorben /KáziráU 1966.

Atttrnll'öltlünk
Köazöntiük telepiilésünlr, rii polgáreit l

Csordás Botond gGrekes Enitő és
Dr. Ceordás Míklóe fia)
VarF Gyö€yi (Kiszü Klára é8
Varga István láJlya)
Horváth Dávid (Baranyai Gizellra és
Horvádr KáJmán fia)
Buhi,cu Cintia (IáíóLa Rita és
Bulmicz Ferenclánya)
Ki"e \{Líórie (Ceula MóniL^ és
KissIánoslánya)
Ki68 Kri*tián (Yfuvánúy Erea és
Kiss Zsolt fra)
Mátie Roland §udi Andrea és
Máíis ZoltáEfi4
&nyok András fi{onádr Krt"li- és
§u§okGyOrgyfi^a)

Atrk6r búgúroat
Nyugodianalb&&en t

MolnárImre
IGonekker Istvánné

§zabó sámuelné
TqkÁcsKárc}y

VargaBel,e

cláki

li
á : Vámecsalád €s lórnysko visszapilhnló tübrbon. nczirá/ Bp. 19E6.
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Külön felszólítás helyett,
avagy akinek nem inge ...

Eáuton hivjuk íel figyelmüket,
hogy a könyüáóa határidöre
vissza nem hozott könryekért

kótetenként es hetenként 1O,-Ft
késedelmi díjat kellfizetni. A
felszólítások postaköltsége is

az olvasót terheli.

A könyvtári könyvek'tulajdon-
sága', hogy szeretnének elol-

vasás után visszakerúlni a
helyúke, a többi olvasó érd+

kében.

Azon olvasóin( akiknél 1995-
ben kólcsönvett könyvek van-

nak, bizonyára nem gondolnak
ana, hogy azokat is ker+

siK s mi nem tudunk minden
múből plusszpé|dányokat

beszereani.

Lehetös{;et próbálunk
teremteni - atöbbi olvasó

érdekében is - hogy a régen
kintlevó könyvekd'büntetl+

nül' visszahoáassák.

Április 1jg kesedelmi díj
felszámítása nélkül vesszük

vissza a késedelmes
olvesók könyveit !

- Képviselő Úr ! Szeretném, ha bemutatkozna lapunk olvasóinak !
Tőzs5yökeres'répcelakiva5yok, itt jártam általános isko|ába, s jelenleg is itt élek
családommal. Nős vagyok, egy középiskolás fiunk van. Foglalkozásom agrármér-
nök, s növényvédelmi szakmémölc Jelenleg a Bábolnai lKR RT, sárvári kirendelt-
ségét vezetem, s emellett idehaza feleségemmel együtt egy kereskedelmi-
mező gazdasá gi szaktanácsad ói kisvá l la l kozást m[í}<ödtetün lc

- Hogyan értékeli a képviselőtestület eddigi munkáját ?
Egy esztendő telt el me3választásunk óta, s a kezdeti nehézségek leküzdése
után olyan testület jött létre, amely i3azi csapatmunkára képes. A választók bi-
zalmából olyan - a gazdasági életkülönféle tenjletein működő, tenniakaró em-
berekb6l áll, akikkel megtiszteltetésnek tartom együtt dolgozni.
Kissá korainak tartom még megvonnia mérleget a testtllet eddigi munlójáról, de
jelenleg úgy érzem, hogy az Jó irányt vett', mé5 akkor is, ha néhány dőntésünk
- le5inkább a korlátozott anyagiak miatt - esetenként parázs viták közepette
születik meg.Természetesen nem tartom magunkat csalhatatlannak, de azt 5on-
dolom, ho5y képviselőnk úgy igyekeztek meghoznidöntéseiket, ho5y azok
kö zmegelégedésr e szo l gá ljanak.

- Alilyen szempontok vezértik Önt döntéseiben ?
Alapvetően a tárgyilagosság, az ésszeűség és a gazdasági láetóségek irányí-
tanak döntéseimben, melyeketigye|.szem a legjobb tudásom szerint me5hozni.

- lvtit szeretne, vagy mit szeretett volnE hogy megvalósuljon
tevékenysége
során ?
Az eltelt idő rövidsé3e miatt úgy vélem, elsősoóan a jövő felé kell tekintenünk,
s eszerint az alábbiakat tartom fontosnak :

- javulnia kell a falu kömyezeti kultúráj6nak, melyet nem tekinthetrjnk
kialakultnak azzal, hogy üzembe lépett az (iJ szennwíztiszíttó.
Reményeim szeánt ezt egy olyan - valamennyiünket árintő - fo-
lyamatnak tekinthetjük, amelynek avégén az unokáink állnalc
Csak rajtunk múlik, hogy milyen környezetet hagyunk számunkra !

- minél több répcelaki itt helyben találja meg a boldogulását ;

- tovább szilárduljon a kózbiztonság, s végre oldódjék me3 a
tarthatatlan telef orthely zet ;

- s végül, de nem utólsósoöan az, hogy költségvetésihelyzetünket
olyan szinten tudjuk tartani, hogy az önkormányzat maradéktalanul
eleget tehessen ráháruló feladatainak.

Köszönöm a beszélgetést. További munkájához
1ö egészséget kívánok !
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