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: :cldogság egy kék madár
!:árnya alatt az óceán
_=3alul sok beteg ember
': -ró véres Vörös-tenger

:= kapott a madár engem
: -abolt és elbújt bennem
-:ejtett egy sziklafokra. .3tett avíza partra

j:s víz marja sebes arcom
'\:ilr adom fel halál-harcom
-eged egyszer megtalállak
S:óIni sem tudsz, úgy imádlak

'"' :3fojtalak szerelmemmel
_:emetlek hűségemmel
- iom majd a kék madarat
:néssze fel csontjaidat

: ooldogság egy kék madár
§:árnya alatt az óceán
S:lget van a víz közepén
S a szigeten egyedül én

(Sopron, 1999. Ix. 27, 2353)

:: esőcsepp ha szólni tudna
*,1 nden szóval magasztalna
. sszaadná álom-arcod
3 szívem ha még nálad tartod

S ikhangú lény a zivatar
::lad mindent tudni akar
-:kom bátran kifecsegi
, ]n-e/ aki nem szereti?

'.iegérint sok kis karjával
'.l egbabonáz méz-hangjával
: :sábít hűvös kezével
: mogatásának varázserejével

::t megteszed te is velem
-: vaqy az esőcsepp nekem
-: vagy a könny mit érted sírok
J ',Jap vagy mikor felszárítod

-: esőcsepp ha szólni merne
:ved suttogná mindörökre

::eretnék én eső lenni
_. ked kertjét megöntözni

TAL UttáN(

(Sopron, 1999. IX. 28" 003)
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L-[elytörténeti uetólkedő - rólul4k - unagwrtknak

Egy orsúg fejlődésének meghatározói között elökelő helyen áIl a múItjának
ismerete. Ez így igaz szűkebb pátriánkra, Répcelak nagyközségre is. Az elöttünk álló
nem kis feladatok sikeres megvalósításához tudnunk kell, hogy honnan indultunk,
miként fejlődött Répcelak infrastruktúrája, társadalmi és gazdasági élete. Fentiek moti-
válták a szervezőket - a polgármester úr ötlete alapján - hogy első ízben meghirdessék
a helytörténeti vetélkedőt. Ennek a millenniumi év méltó keretet adott.

Az elődöntő megrendezésére február l8-án került sor, nyolc csapat részvételével.
Ezeka Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Ifiúsági KIub, Nyugdíjás Klub, ÁPÉSZ,
Takarékszövetkezet, Sportkör, Gyöpi utca lamely spontán ez alkalomra szerveződött/. A
csapatok hat feladatcsoportban küzdöttek a pontokért. Az.ggyes feladatok között helyt
kaptak a civil szerveződések, egyesületek, események adatai, továbbá településfejtesz_
tési, egészségügyi, művelődéstörténeti valamint a természeti katasarófakla lárvíz, tűz-
vésl utaló kérdések is" Érdekes színfolda volt a vetélkedönek mozaik képek alapján
felismerni a régi iskolát és a kastélyokat.Yízválasnónak bizonyult a keresarejtvény
llásd az 5, oldalon/ megoldása, mely három csapatnak sem sikerült. Répcelaki születésű
híres személyek és utcáink neveinek ismeretéből.aztán ismét jelesre vizsgázon minden
csapat. Végül is minimális pontkülönbséggel az AiÉ:SZ,az Iskota, a Gyöpi utca és a
Takarékszövetkezet j utott a döntőbe.

A döntö, nemzeti ünnepünk előestéjén, március l4-én, meglepóen nagy érdek-
lödés nnellen került megrendezésre. A csapatok frappáns bemutatkozísa után kezdődött
e| a 12 feladatcsoportbót álló vetélkedés. Itt már az elódöntő során szerepelt tárgykörö-
kön túl helyt kaptak kiemelt szerepkörben a gazdasági, a közigazgatási és a kulturális
életre vonatkozó kérdések is. És hogy a humoft se nélkülözzük - fászültségoldásként is
egyben - arról a tréfás idegenvezetés és a helyi ételspecialitfuokból, termékekböl össze_
állítandó ,,menü" feladatkör megoldása gondoskodott . Az előző feladat lehetöséget adott
eryben a csapatok tagiainak arra is, hory rendezói, dramaturgiai, operatöri, írói, s nem
utolsósorban színészi képességeiket is megcsillogtassák. A szervezök gondoskodtak
arról is, hogy a közönség és szurkolók ne csak tapsoljanak, vagy éppen nevessenek,
hanem ahozzÁjuk szóló kérdésekkel öket is megdolgoztatták. Végül a végsökig kiéle-
zett szoros küzdelemben minimális pontkülönbségekkel az alábbi eredmények szület-
tek :

I. Móra Ferenc Általános Iskola
II. ÁFÉSZ
III. Gyöpi utca
IV. Takarékszövetkezet

A három elsó helyezett fő díjain kí!,iil - utaás Lég testvérközségbe, szentendrei kirán_
dulás, vacsora a Margaréta Panzióban - sámos egyéni vállalkozó, üzemek, intézmé-
nyek, gazdasági társulások, községünk képviselő-testülete, Engelsz Jóxef ötvösművész,
Garas Kálmán fotóművész különdíjai is próbálták elismerni a csapatok munkáját, telje-
sítményét. A vetélkedő nagy sikere, az élénk érdeklödés, úgy gondolom az irányba
motiválja a szervezőket, hogy 200l -ben újra meghirdessék a helytörténeti vetélkedőt.

Köszönjük mind a nyolc csapatnak, hogy részt vettek a vetélkedón és ismereteiket
megosáva velünk gazdagabbak lehettünk Répcelak nagyközség múltjának részbeni
megismerésével.

Horváth József
zsűritag
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BOROS SÉÚNÉ
A József Attila utcában é|ő lrma néni

1924-ben született Répcelakon. szeretettel
emlékszik vissza az elemi iskolára, üsztelettel
taníóira. Irma néni kitiinő tanuló volt már kis-
gyermek korában szeretett szerepelni, verset
mondani. Harmadik osztályos félévi értesítií-
jében Takáts tanító j€yzete olvasható:
,,Sokat mulasztott igazolaüanul, végül baj lesz
belőle." De akkoriban délelőtt és délután is volt
tanítás, ő pedig kapálni, aszottat tíikdösni járt
nap=ámba gazdákhoz, 50 nilért kapott érte.
Tanév végén azonban isínét kitűnő lett az
eredménye" Az iskola után pár éüg Pesten a
Váncza Sütóporgyáóan dolgozott.
- Mikor rendszeressé váltak 1943-44-ben a
legitámadáso( hazajöttem, mert rettenetesen
féltem. Itthon az ifjúsagi mozgalornba kezdtem
beleolvadni. Színdarabokat tanítottam, játszot-
tam, később EPOSZ ifiúsagi vezető lettem. Az
Ajkay pajüíban mákgubot gyüjtOttün& s vagon
tételekben szállítottak el az Alkaloida gyáóa
gyogyvemek. Nagy kulfurális sikereink voltak.
Saját készírtésű színíalaink voltak vászonból.
Engelv'édesapja volt a vereptők maszKrozó
ja. l-iozta biciklivel a borbelytiáskát knek €y
kis bajuszt kinek arcot festett. Műsor előtt,
alatt csokoládét szen§ánoskenyeret árult. A
csokoládé cserebogár s a szen§ánoskenyér 1-
2 filléóe kerult. Ez volt a2 akkor gyerekkor
csemegéje. Közben 1951-ben íerjlez mentem.
Két gyermekem van, öt unokám. Olyan vüreti
felvonulásokat szerveztem, amit ,ma nem le-
hetne. M€rakott nagy cigányszekérrel men-
túnk ve9i9 a falun, Vass Tibi volt a Lúdas
Matyi, a nadrágja egyik szára m€volt, a másik
nem, Akkora liba volt a hóna alatt, de tartot-
ta ! csabi nam ott ült a kocsin, aranyvínü haja
ahány színű szalag vol| azza| mind copfba
kötve, a liba meg m€-ín€ugrott... Pedig
akkor már aswony voltam !

1954-től 1980-i9 kisiparosként dolgozott a
íaluban. Az ifjúsagi munka után a vöröske-
revtes mozgalomba is bekapcsolodott. Irma
néni megmutatta vöröskeresztes társadalmi
munkája es véradói múl§a arany, ezüst és
bronz fokozatú elismeréseit is.
- Ennek tagja, majd kesóbb 25 éü9 gazdasagi
vezetője voltam. Már korábban is, 18 évesen
ápolfuk a betegeket. Házhoz jártunk ki, fát
vágtun( vizet hordtun( segítettúnk amít kel-
lett. Ekkor tanultam meg kenyeret sühi. Ké-
sőbb, mikor a férjemet műtötté& akkor ébred-
tem tudatára, hogy a betegeknek milyen fon-
tos a vér. Ekkor kezdtem vért adni, 51 éves
koromtól 68 éves koromig. A mai napig is
segálkezek a véradásnál.

Ma nyugdíjas klubba járok, kórustag va-
gyok. Gy€yszert abszolút nem szedek, az or-
vost csak köszöntéssel üdvözlöm" Egyedül é-
lek, művelem a kertet, annyit termelek, ami
elég. A gyerekeimmel rendszeresen tartom a
kapcsolatot. Nem kérkedek, de szeretem-
szerettem az embereket a jövő érdekében
előbbre vinni. Mindent önzetlenül tettem.

Irma néni élvezetesen, lelkesen mesélt,
időnként belefeledkezve egy-egy témába. Kö-
szönjük, hogy megosztotta velünk emlékeit.

n éva
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Onkormányzatl hírek
PNEUMOCOCCUS ELLENI vBnÓolrÁs

Répcelak NagyköHég Önkormányzata úgy döntött, hogy a 65 év feletti répcelaki la-
kosok pneumococcus fertőzés elleni védöoltásához a vakcina árából 50 oÁ-ot átvál-
lal. E kórokozó gennyes középfiil-, arcüreg és agyhárryagyulladást, tüdögyulladást
okozhat. Az oltóanyag felírását az érintettek háziorvosuktól kérhetik.
A polgármesteri Hivatalban a gyógyszertári sámla felmutatása ellenében az 50 yo-

os hozzájárulás fizetése a következó idópontokban történik:
hétíb:
szerda:
péntek:

9.00-11.30
l3.00_ 15.00
9.00-11.30

l. A kö:

A köztr
Szüksé
zővel l
tama 1

képvise
A közte
A közte
1árulásá
azonnal
íelbonta
Aki a kc
xövet el,

ll. Az éo

Adóköte
szolgálo
Az adok
tetéséiöL
Az adc a
nos esg:
építme:1
veze*ri jcg

A lorve,n}
ia|ól
1a.) a lakél

szolEá
r állandc
ib.) a válla
lc.)a sporl

Az adó m
sZeptemh

lll. A qéoi;

2 00. janu
a után 70(

l'V. A helví

,:_z adó mé

A: önkorm
* ;atalban

Az önkormányzat döntése csak erre az évre vonatkozik.

ELKESZÜLT A KÖLTSEGVETES

A képviseló-testület február l0-i ülésén hosszas elókészítés, többszöri tárgyalás után
fogadta el a 2000. évi költségvetést. Községünk 350 millió 828 forinnal gazdálkod-
hat.
A kiadások részletezése ezer Ft-ban :

működési kiadás 
:

támogatások, pénzeszközök átadásából
beruházások, tárgyi eszközök kezelése
felújítások
á!talános tartalék
céltartalék

LOMTALAXÍrÁS

254 058
29 l84
29 309
l l90

l3 020
24 040

2000. április 8-án /szombatorr/ lomtalanítás lesz. A szeméttároló edényben el nem
sállítható hulladékot reggel 8 óráig kérjük kirakni, A nem kommunális eredetű hul-
ladékot /építési törmeléket, nagyobb fakat stb"/ nem sállítjuk el.

POLGÁRÓRNAP
A megyei polgárör nap 2000-ben Répcelakon keűl mggrendezésre.
Az eseményre június l7-én kerül sor, mely napon gazdag sport- és egyéb kulturális
rendezvények is lesznek .

MÁR MOST KEZDHET KESZÜLNI !

A búcsú az idei évben augusztus 20-án kerül megtartásra.

HASZNÁLT AKKUMULÁron-cyÚ.lrBs
Használt akkumulátor_gyujtést szervezünk április 7-én (pénteken) l4.00 -l5.00 óra
között, valamint április 8-án (szombaton) 8.00 - l0.00 között a Polgármesteri Hivatal
udvarában.

A Vos Megyei Közgyűlés Kőszegen tortott megyei ünnepségén,
mórcius l5-e olkolmóból Morkó Péter o közgyűlés elnöke

kitüntetéseket, elismeréseket odott ót.

Dr. Németh Kólmán, Répcelok noEyközség polgórmestere
és Vómos Kólmánné, Vómoscsolód község iegyzőie

,,Vos Megye Önkormónyzolo 5zotgólotóért Közigozgotósi
Togozoto" elismerésl kopott.

Grotulólunk l
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Önkormányzati rendeletekről röviden

. A köáerület használa!_iilta!ános rendiéről

l közterület rendeltetéstöl eltérö használatához az önkormányzat hozzájárulása
.zükséges. Az erre vonatkozó megállapodást a polgármester köti meg a kérelme-
:Övel. A közterület használat határozott idóre engedélyezhető, legrövidebb idótar-
:-arna 1 nap. 30 napot meghaladó időtartamra közterület használati megállapodás a
. épviselő{estület elözetes hozzájárulása alapján köthetö.l közterület használatáért a rendelet mellékletében meghatározott díjat kellfizetni.: kozterület (pld. út, járda stb.) bontásához is szükséges az önkormányzathozzá-
"=rulásáról szóló megállapodás, kivéve, ha az élet-és vagyonvédelem érdekében
:aonnal bontani kell. December 1. és március 31. közötti idöszakban közterületet
': bontani csak kivételesen.indokolt esetben lehet.
:,íj a közterületet az önkormányzat hozzQárulása nélkül használja szabálysértést
n j,ret el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

l. Az éoítménvadóról

l:Óköteles az önkormányzat illetékességiterületén levö lakás és nem lakás céljára
s:o19áló épület (építmény).
l_z adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendel-
:;iésétöI, illetve hasznosításától függetlenül.
:, acó alanya az, aki a naptári év elsó napján az épület tulajdonosa. Több tulajdo--:s esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk alapján adóznak. Amennyiben az
eii:menyt az ingatlannyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog (p|. haszonél-
, 
=zeiijog, stb.) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adő alanya.

A iörvényi mentességeken túl az önkormányzat rendelete alapján mentes az adó_:
C JI.

a i a lakás és a vele azonos helyrajzi számú ingatlanon lévő nem lakás céljára
szolgáló épület, ha a lakást a tulajdonosa állandó lakosként használja, és az
állandó lakos magánszemély tulajdon_át képező garázs,

r j a vállalkozás céljára szolgáló 5000 mz hasznos alapterület alattiépítmény,
. x a sportegyesület használatában lévö sporttelep.

:-z adÓ mértéke 5OO FVm2/év, melyet két egyenlö részletben március 16-ig illetve
szeptember 1SJg kell megfizetni.

|]li, A qépiárműadóró!

i jc0. január 1-től az évi adótétel a gépkocsi súlyának minden megkezdett 100 kg-
= 

után 700,-Ft.

j'i'. A helvi iparűzésiad_óról

-l- adó mértéke 2000. január 1-től2%-al emelkedett.

l; önkormányzati rendeletek teljes szövege a könyvtárban és a polgármesteri
-,;atalban elolvasható.

Polgármesteri Hivatal
Répcelak

1970. február 18. Vas Népe
Téliszalámis sajt, szögletes emen.
táli Répcelaki találékonyság
Nemrég kis csomag érkezett a répce-
laki sajtgyárba,. a gyár egyik termékét,
a csípós kockasajtot küldte vissza va-
laki, mert -a kísérölevél szerint- piros
pöttyöket talált benne. Az illetö az íze-
sítöanyagot, a pirospaprikát Vé|te pi-
szoknak. Nálunk nincsenek a sajtfo-
gyasztásnak akkora hagyományai
mint a franciáknál vagy az olaszoknál,
í9y minden különleges újdonság gya-
nakvást kelthet...

25 éve történt
1975. március 9. Vas Népe
Tornaterem épül Répcelakon
... Az 1975-ös év legnagyobb beruhá-
zása az általános iskolai tornaterem
építése lesz, amelynek építési költsé-
ge 6 millió forintba kerül...

í0 éve történt
1990. február 2. Vas Népe
Harmichatmilliós beruházás
Felavatták a répcelaki múvelődési
központot
Pótszékekkel sem tudtak helyet adni
azoknak a vendégeknek, érdeklődők-
nek, akikkel zsúfolásig telt tegnap ké-
só délután Répcelak új közeti mű-
velödési háza... A Répcelaki Nagy-
községi Tanács mert és vállalkozott.
Húszmillió forint értékben kötvényeket
bocsátott ki, saját költségvetéséból
csaknem tízmilliót áldozott rá, a haj-
danvolt MSZMP vagyonának tekin-
télyes részét ugyancsak befektették;
így jött össze a 36 millió .. .

1990. március 8. Vas Népe
Olyan, mint egy ékszerdoboz
Felújított patika Répcelakon
...Az Agrober tervei alapján a répce-
laki Nagymezö Mtsz építórészlege 13
hónap alatt újította fel a patinás, de
nagyon leromlott állapotú nagyközségi
gyógyszertárat. Nem volt könnyú dol-
guk, hiszen a ház mocsaras területre
épült, statikailag is meg kellett erö-
síteni... Több mint hárommi|lió forint-
ba került a külsö-belsó felújítás, tata-
rozás. korszerű lett az eladótér,
hangulatosak a belsó helyiségek. En-
nek ellenére az alkalmazottaknak szű-
kös a hely, különösen ... a szociális
helyiségek...

5 éve történt
1995. március 7. Vas Népe
Répcelak jó adós
A nagyközség csatornázására 26 mil-
lió forint hitelt vett fel tavaly a képvi-
seló-testület. Az idei évre esedékes
törlesztórészletet idő etőtt visszafizet.
ték, s remény van aíía, hogy a nem-
rég elfogadott 1995_ös költségvetés
további,,elótörlesztést" is megenged..

/_.4 l,a1,1a,ill9yr,iu^ar,L;l 1,1la*,./
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Hirdessen Ön is a Répce

TV-ben !

hirdetési tarifák:
o vállalkozóknak

400,-Ftlnap/lap
o magánszemélyeknek

200,-Filnapllap
r minden továbbioldal

100,-Ft

A,Találtuk" rovat ingyenes !

Magazinműsor adásideje :i szombaton 18.00 órától
isméttés

szerdán és szombaton
20.00 órától

adást követő második szerdán
10.00 órától

Nézzen rninket !

\rél eményeiket, javaslataikat,
eszrevételeiketa 371-500 - as

telefonszámon jelezzék.
Köszönjük !

A Répcelaki Sportegyesület
NB lll-as labdarúgó

csapatának
1999l2O00. évi

tayaszi sorsolása

április 2.
1 5.30 Répcelak-r'.jka

április í6.
16.00 Répcelak-Abda

április 30.
16.00 Répcelak-Pápa

május í3. (szombat!)
íó.30 Répcelak-Petőháza

május 28.
17.00 Répcelak-Csepreg

június 4.
17.00 Répcelak-Lébény

Mi ú.!ság Önöknél ?
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Az í998-as évben a Répcelaki Sajtgyár nt. a iaratejjel történ ő fúzi-ója során Magyarország harmaolx lágnágrobb tejipari'ualt.l"t" jött létre,melynek előnyei m.ár kórán n.,"grutuitoiúr. A, át. i"Jf"lvásárlása rnér-sékelten emetkedett, mindemelÉtt .-i"i n,i;b;ö;';*'iát o="to..n javult.Csökkent azon terme]ők száma, .tirgyd;tő,.u.rnoil" hoiá;ax a tejet, közel70 ,,farmef gazdaság van már a rcizttuhrnen, atit< ro-z'o-so db szarvas-marhával gazdálkodnak.és a tejükei maguk kezetit<. innez indításkor ahűtőberendezések, eszközök á"ilararlasához jelentős kamatmenteshiteleket adtunk.
Az értékesítés a vártnak megfelelően alakult. Az ismert MEDVEmárka megőrizte piacvezető pozícióját, az ömlesztett sajt piaci részesedé_se enyhe emelkedést mutat. keménysajtnál .a 

pnrvrvóiirn márka vezetőpiaci pozíciója í00 %-os. nz ismert ;;;;.";culatát is széle-sebb körben kívánjuk. kiterjeszteni, kisebb. egv.eg..;rlglta.o"n új formá-val (krém formában) is. Enoot a termékborlélenigs áro"L' bonyolítottunkazEK országaíba, Kanadába, az USA-ba, Ausztráliába, de nem ismeretlena márka az Ázsiai kontinensen ."r. ' '

Az értékesítés a 20oo. .év elején is sikeresen indult, már az elsőhónapokban jelentősen növekedett. Megnyugtaiá, h;;y szinte mindenáruházláncban jelen vagyunk, termékeinkú keresik. 
' 9J

A foglalkoztatás nem csökkent az Rt.-nél az elmúlt évben, atovább,iakban is foglalkgrl"llj kívánjuk a jelenlegi létszámot, de a termelésdinamikus növekedése lehetővé terr'eti a tétszamlr;ilö;; bővítését is.
Répcelak, 2000.03.09.

^z 
ul fejlesáésekkel igyekszünk.továbbra is a fogyasztók kedvébenjárni, hogy a közkedveffi Tiekből mindenki o,ági"láü a az igényeinek,ízlésé n ek és pé nziá i,.caja i 3 

t m egreleio kiszereié-s ű- i"., 3l",.A Pannónia sajtok új kiszeielésben, tégery". náiJilrémsajt és 3 féleízesítéssel reszelt és snack formában is megtalálhatók a polcokon.A s ikeres g8/99-es év eredm ényéből j;É.]ö ;; .ini.a.or realizá lód-tak a tavalYi évben, amelyek 
" .rór"góÉa;k k;;="iu.iter" mellett aminőség folyamatos javítására irányultak.-sixeresen xi"Éxitottut a HAccpminőségbiztosítási rendszert, ami nbveli a termékbizton.ágot. zalaegersze-gi üzemünkben már 1 996-óta működik 

"i lso-óöóJ-""§ niino.egbiztosításirendszer, melynek a kiépítését g 
-rép9elar<i 

terepnervu"io. 2000. évbentervezük az ez évben módosított lso 9o0o t2}o};r;d;;y szerint.Vásároltunk sajtadagoló és csom?9."9" oerenJezesi, amety kategóriá-jában legkorszerűbb. Á kínálatot bóvíti, ; Gó;ir;s sajtcsomagolóberendezés is, a közkedvett ízeket már tégely*., r"]-.,n'uiá krémsajt formá-jában is megtalálják a fogyasztók. A tecnn-ológiat r<orszerűsítését szolgálóberuházások is történtek,-mindezek együttes olszege [ciier oso millió.KÍalakításra ke.rült egy új üzemisarnok, melynek munkálatai az ideiév elejére is áthúzódnak. 
-Ez'a 

beruházás"is rózet 200 millióba kerül,amelynek során magasabb szintű technológiát, roisáubb munkafelté-teleket bíztosítunk a dolgozóknak.

Besenyei Ferene
vezérigazgató
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Válogatás a helytörténeti vetélkedő elődöntőjének feladataiból :
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.,:ressék meg az alábbi meghatározások szavait az ábrában, és húzzák ki

:,et ! Szavalinyolc irányban - vízszintesen balróljobbra és jobbról balra,

":;Eőlegesen tétutrOt tefóte es alulról felfeló, valamint több irányban átlósan _

p N A T E U oA T U őE í F|torosavolt*ivóvízszolgáltató"a\ l 
lsportegyesület egyik szakosztálya '

-= lázhelnek. A kimaradt betűket felülról lefelé folyamatosan összeolvasva

" katasztrófa * a régi kultúrház ere-

1908-ban megalakult cég a Stauffer

í x c É s n ó n n G L o e|esriai....Társaságnéven.jegyezte_
tett * Linde termék * címerünk egyik

S M l l K Ü B R Á V M T Alár"*""iskolánknévadója" Répce-
! ^ ltakkal szomszédos falu neve * sike-

; U o E K l L E N C B o D L ll^^ 
^rn..,,"7 

alőarlácníma* íQQ6res MADISZ elóadás címe * 1996.

: B S C R Ó V A S K T R T - |augusztus 18,-iT9Té!ylq:"it:
gyártás neves családja * tulajdonsá-

S A É T S A Ö g O Ó a n R E|§árotelnevezettföldrajzinév*En-
gelsz alkotás címe * sikeres EPOSZ

= Z F K A Ó V R E K K F Z cláúroascíme"községünkegyikbir_

l KE N F ZT B RRVÉ|a'kozsegegyikfolyója*Répcelak
neve régi oklevelekben * az önkor-- i t_ c A L K F s Á l E l R|;;ú;;íió*;;r;iáúásaszerint
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A HELYTöRTÉNET| VETÉLKEDó rÁuooarÓl :

iépcelak és Vidéke ÁpÉsz, BETT; vegyeskereskedés, ERELTRoN1K 6ATV.
.il, Engelsz József ötvösművész, ramity Frost, Fodat Kft, Garas Kálmán

'::óművész, Margaréta Panzió, LlNDE GAZ Magya|9!1l1g_.Rt, Dr, Németh
-iálmánné vállaikozó, partner Trans Kft, pANN9NTEJ Rt, Répcelak
*iegyközség kepviselő+estülete, Répeehús Kft, Répeelak és Vidéke
-a[árekszovetkezet, Répcelak Nagyközség önkormányzala, yarga J. Sándor

,":]lalkozó, Varga Lajos Vörösmarty u., VasiTatus Bt

@
nÉpcerax

,,2000"

Millenniumi
(húsvéti) kölcsön

A Répcelak és Vldéke
Tqkorékszövetkezet

2000. mórcius 13 -
óprilis 2t-ig

mérsékelt komotozósú
ünnepi kölcsönt nyújt

a húsvéti f elkészüléshez :

- moximum 20O"OO0 Ft-ig,
- mqxifium 24 hónapro,

- évi24 % komotra,
-egyszeri4%kezelésj

költsé99el"

Példo:
kölcsön összege futornidó 

S1,|[|"r*

6 hő 9.100,50.o00.-Ft
50.0oo,-Ft

100.000,-Ft
150.o0o.-Ft
2oo.000,-Ft

l?hő 5.oo0,-F
tz hó 9.60o,-F
18 hó lo.3oo,-F
?4hó 11.00o._F

1 nopos úgyintézés,
ozonnoli hítelbírólot.

Répcelok, ?etőíi S. u. 50.

Te|.:951588-666
95/588-667

@
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Március elsején zsúfo-
lásig megtelt a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár
olvasóterme. Az ország
mindentájáról -a450
lakosú községtől a 7600
fős településig - érkeztek
díjazottak, a tavaly ta-
vasszal a MKE Közkönyv-
tári Egylete által meg-
hirdetett ,,Az én falum
könyvtára" díjkiosztó
ünnepségére. Az egylet
elnökének bevezetőjében
elhangzott, hogy témá-
jában és formájában
gazdag eredmények szü-
lettek. Dr. Fodor Péter
főigazgatő megnyitója
után Balogh Ferencné
,,Falusi könyvtárak a
felhasználó szemével"
című előadását hallhat-
tuk, aki a 62 pályáző
munkái alapján voni le
tanulsá9okat, következ-
tetéseket. Például, hogy
a községi könyvtárakat
nemcsak szolgáltatásaik
teszik élővé, hanem va-
lamiféle összetartozás,
családias jelleg is, s ez a
fajta közösségi vonás
erősebb mint a városok-
ban. Hogy sokszor job-
ban megtalálhatók a to-
vábbtanuláshoz szüksé-
ges könyvek, vagy hogy
az iskolánál lazább, nem
túlfegyelmezett volta
miatt szeretnek köz-
könyvtárba járni. Majd
Havas Judit és Mohai
Gábor előadóművészek
közreműködésével sze-
melvények hangzottak el
jónéhány pályamunká-
ból, többek között a
gyermek kategória díja-
zottja, a répcelaki Nagy
Gábor tollából.
Az emléklapok, díjak

átadását állófogadás zár-
ta.

n eva

,,RÉszKoR", TISZTELET ENGELsz JózsEFNEK, A TANÁRNAK ,

címmel ahazai ötvösművészek kiváló alkotói 1999. november 9-től 2000. január 9-ig
Budapesten az lparművészeti Múzeumban kiállítás keretében hívták fel a társadalom
figyelmét a je|enleg háttérbe szorított ötvösművészeti ágra. Ezen az 53 művészt
bemutató tárlaton az alkotók mint tanítványok tisztelegtek a volt tanáruknak,
másrészben pedig az ötvösművészet, a fémművesség rangját kívánták vissza-
állítani. Ezt is hangsúlyozta megnyitó beszédében Dr. Bereczky Lóránt, a Magyar
Nemzeti Galéria főigazgatója.

Engelsz József tanár úr, - a kétszeres Munkácsy-díjas, Érdemes Művész, az 
^_ _^__'_

armíirrÁcua}i EÁicLala anrrtznri lanAra - í OrR ánrilic )7-án PÁnnalalu nn czíilolatl Lii' Jfu -lparművészeti Fóiskola egykori tanára, - 1928. április 27-én Répcelakon született. i 
-' "lPcllllluv9§áE;Ll t vlo^Uld 99y^wll (qllqlqt - l!Lv. qYlll\. 4, -9|l t\9Pv9lq^9ll §4ulgtELl.

Élkerult Répcelakról és 
-§yermekkorában kétszer jött ide vissza. Így, az elemi } ;;*:lj'

^Á^;^l.^l^ araÁ aÁatr ^_-+ÁlrrÁ* DÁnaalalznn a> antanaáliVl ra iclznláhan ttAaa=Ia ^l ^, 
l l "türÍT:"]]' ;népiskola alsó négy osztályát Répcelakon az evangélikus iskolában végezte el. Az l.-

ll. osztályban Sass Vilma tanítónó, a ll1-1V. osztályban pedig Takáts Ernő tanító úr Ü"!.;x!trila

tanította. Osztálytársai közül jól emlékszik Kovács Mancira, (a mai Béres Jánosné, :*,li,"-

Nicki utcai lakosra) és Tömböly Emmára. (Édesapja néhai Tömböly Péter t,:

gazdálkodó, Nicki utca.) - Emlékemben él másodikosként, abban az időben az iskola lr$ij,l:l:

római katolikus diákjainak a hittant a nicki Tóke Péter plébános úr tanította. Egyik 1,1,,lr:*:, :

hittanóra után a plébános úr bejöft hozzánk édesapámhoz. - (Gőcze lstván ig.- 1.:

tanító) _ és közölte vele, hogy a kitűnő elómenetelű, jő ralz tehetségű és a katolikus $üiü;aiii§,ilí

vallási tanokra fogékony negyedikes Engelsz Józsefet pártfogásba veszi és papiinrllu:n*il
pályára szánja. Ennek érdekében az ötödik osztályt Győrben rk. elemi népiskolában smínm_ !
folytatja. lnnét hatodikból került a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumba, s um!!,í,i. § i,

majd késöbb 1950-ben sikeresen felvételizett a budapesti Magyar lparművészeti ,lL"

Fóiskolán. (Akkori neve: lparművészeti Akadémia.)
Engelsz József ötvösművész a répcelaki kiállításán - többek között -

magára a figyelmet a vallási témájú remekmúveivel is.
Mi, répcelakiak büszkék lehetünk rá !

Budapest, 2000, íebruár hó.

Gőcze Tibor újságíró,
parlamenti tudósító

(Gócze Tibor Répce|akon született, az lpari Szemle munkatársa -a szerk.-)
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"'- l l. REPCELAKI EVANGÉI-1KUS LEÁNYNÉPFÖISKOLA TöRTENETE
var

^.| 
l,a17 hvasún dl|jkar lstván, volt öldbirtokos répcelaki kúriáját felajánlotta

t"tr l :ll", -.:: c!lolca dr. Kapi Bélának, a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspökének.

;il . ,::z;,jést hamarosan meg is kötötték ötéves időtartamra. Az ajánlat elfogadasában

z l _| ,," -j ;zerepetjátszott azatény, hogy Répcelak egy nagyobb egyházkerületi egység

i ur! n -::t-. helyezkedett el. A kastély alkalmasnak látszott egy területi i§úsági központ

Sné,i ]: : _ _3

eterl l.nrilisban községünkben találkoaak az egyházkerület ifiúsági vezetói. Itt

kolal ,, ,:-- :el az a javaslat, hogy az egyházkerület leány népftíiskoláját, amelynek

syikl : , -,j. jvozni kellett, in helyezzék el. A püspök az indítvány elfogadta.

ig -i ,iz épületet átalakítások nélkül nem lehetett birtokba venni, ez gondok
likusI N ,_-"i_:t: ádította az i$úságimisszió vezetőire. Mivela pénzük is kevés volt, gyűjtést
papiI lr:,,::-:r; meg. A sójtés eredményeként folyamatosan érkeaek a pénzbeli és termé_
i§36l'ni:".:e-,. adományok. A Vallás és Közoktatasügyi Minisztérium 4000 Ft államsegély
n, sl mn, :. ?s azóradíjak áfuátlalásával támogatta a népföiskolát.
,szetl' . púspök a népftiiskola igazgatójává Tekus Ottó i!úsági lelkésa, nevelöjévé

trhlt],,,.:;: Elza diakonissza nővért, gondnok-pénztárosnak Smidéliusz Ernó lelkészt
hÍvta rm ::,: ki, A nevelöi karhoz tartozott még : Tekus Ottóné tanárnó, Vörös Endre tanító,

dr : l :-; ivíiklós teológia tanár, Gócze István ig. tanító, Horkay Béla ev. lelkés4 Bakó
M,t(lir; : :anítónó, Takács Ernő tanító, dr. Kneffel Pál és dr. Kneffel Pálné orvosok.

A népflőiskolát l947 november l6-án dr. Kapi Béla püspök nyitotta meg a járási
,ffi l:;.:ó és a községivezetők jelenlétében 30 vidékiés l0 helybéli leány hallgatóval.

'i$; :::rnárusban lakók 30 Ft tartásdíjat fizenek egységesen havonta, a helybeliek 15

F".:,- :i}tez járultak még a különbözö természetbeni szolgáltatások. Ez alól két

'-Jüh,;::: 1-olt kivétel. A népfbiskolások hétköznapjait a munkaterv és rendtartás által
,orü ,:: ::ladatok elvégzése határoáa meg. A tananyagban szerepeltek háaartástani, ház
lhdn_,, nunkák ismeretei, egészségügy, csecsemöápolás, kézimunka, szabás-varrás,
flte.:::s műveltségi ismeretek, vallástani ismeretek. A leányok a tanítási órák után
fin:::::zCó idejük nagy részétházi munkákkal töltötték. A fennmaradó szabadidejük-
üur -:ljelkezésükre állt a 200 kötetes könyvtár is.

lo .i tanfolyam zÁása 1948, március 9.-én volt. A tanévúrót március l5-én
9o4bn; -_i.:- A hallgatók détután a mozihetyiségben a falu lakosságának adtak műsort, este

'}Eü; l templomban, a gyíilekezetszámára. A végzett munkájukért itt kapták meg az

$nrl:,,.a:ot is. A tanévárást követően két csoportban egy-egy hetes missziós útra
un* :,,,l a környezö falvakba azzal a céllal, hogy megismertessék a népíöiskola

fu,:",:_át.
k : A népföiskolai munka folytatásának bizonytalansága következtében az ifiúsági

b§j;: :, r,ezetöi új tanév előkészítéséhez nem kezdtek, habár a VKM l948 március l0-i
tünu.g ::en sürgeti az l948-49-es tanév tervét. Ennek elkészítésére már nincs szükség,
L"- : razai népművelést új alapokra helyezö répvfulöpi konferencia a népfloiskolai
ib.;- : :1rendszer nary nészét megszünteti.

i { leánynépíöiskola helybéli hallgatóinak névsora :
üru,l: Emma, Kovács Jolán, lvíésáros Emm4 Németh Elvira, Szalai llona, Szanyi
lu-: -.. Széles Jolán, Tömböly Elza,Yarga Emília, Vörös Lenke.

i!. Biczó Ferenc
helytörténész

eg hul, ::::k:
l ]sorba Jánosné : A Répcelakí Evangélikus Leánynépfloiskola története 1947-

,948. Répcelak, l995.

,t 
,}eld 

in#."'"U. 
Zoltán: A Répcelaki Evangélikus Leánynépftiiskola története Sárvár,
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Akiknek örülünk
Köszöntjük településünk

új polgárait !

Fekete Zsófia (Marosits lldikó és
Fekete Tamás leánya)

Varga Patrícia (Mészáros Ezsébet
és Varga Zsolt leánya)

Dezsö Martin (Tóth Mónika és
Dezső Miklós fia)

Mészáros Andrea (Skultéty Edina
és Mészáros Attila leánya)

R,fií"mbó

Akitől búcsúzunk
Nyugodjanak békében !

Balassa kálmánné

Béres sándorné

Egyházi József

Hosszú Jenö

Rosta Ottó
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crm,: eloaJása. Mit szeretne, vagy mit szeretett volna, ha megvalósul nagyközségünkben ?

- péter bácsi l Bár talán alig van otyan répcelaki lakos, aki ne ismerné önt,azért arra kérem, hogy röviden mutatkozzon be tapunk oivasoinak.

Répcelakon 1921. március 20-án születtem. Répcelakon élek, 1981 óta nyugdíjas
vag.yok. Lányommal és a vőmmel élek, sajnos leszázalékolt nyugdíjasor<, igi o[ iá;aktív dolgozók. Hobbim a sok szabadidómben a kerttel uátdrogtattozál. nróst
várom a 79. születésnapot, és remélem a BO-at is meg fogom érni.

- Hogyan értékeli a bízottságban fotyó munkát ?

ÚgY ézem a bizottság munkája megfelel az etvárásoknak. A lehetőség szerint adÖntésekben azok a szempontok érvényesülnek, amelyek az elvárásoknak meofe_ _lelnek, Azok a kérclések amelvek a kőralmazÁ árr]aVaií c=alaAli.4.1. -,-;^- ^-_;--_i,- tc"n"",,,lelnek. Azok a kérdések, amelyek a kérelmező érdekeit szolgálják minJen esáin"li . t-l3";,: -
meg.Ítélés fó szempon§ai. Véleményem szerint a bízottság muÁru;" a szociatpáiiiixai
elvek alapján működik és hozza meg döntéseit.

, Milyen szempontok vezérlik Péter bácsit a bizottsági munkája, döntései,, :ll] ._]]],]:

SOrán? 
:::_] 1.1:

i]í]-iiii:.^,,, ]'..l

Én mint társadalmi tag minden esetben azt nézem, hogy a kérelmező anyagi és
megélhetési hovatartozása 

_ 
milYen kategóriába tartozik. 

- 
Ennek megítélése '111j| Ll-,,,, l: ::

hozom meg döntéseimet. Az anyagi helyzet és megélhetési kérdéJek esetenár-,t i ,]: ,]i
megállaPÍtása a legfontosabb, mert csak így lehet az elbírálást igazságosan végezni. $ü:lill ,: : ,,

I lr ,:. ,;.

A legsürgősebb és legfontosabb kérdés az if,ú házasok problémája. Fontos 32. fi6qyEt,* :._ ,,,,:

a. fiatalok lakáshoz jussanak. Ennek értelmében fontosnak tartom a torvéhybÖllfrii*r' ,,r. :;!
biztosÍtott támogatások megadását. Helyesnek tartom a lakáshitel akciót. Jo vólna, Mliijijr,, ,::"*,li

|': _"rl a lehetőséget sokan kihasználnák. Ez nagyot lendítene a jelenleg stagnálÓ.irr :.**:-::
lakáSéPítkezésen. ' 

Duu **,", ,,,,

Szeretném, ha jól működö idősek otthonának létszáma gyarapodna, hiszen vannak
a tele.Pülésen még személyek, akik szívesen látogatnák az otthont. Megfelelőüluunn_,,:: :
agitációs munkával meg lehet nyemi mindnyájukat.

=

- :__!] :

Wl ]tllitiNliil:-: :: ,,

ffiu.m4' :;. ::
ffiun:-_ :." _,-.

köszönöm a beszélgetést. További munkájához sok sikert és jó egészséget kivánok.

szekeres Tibor
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Répcelak Nagyközség Önkormányzatának lapja
Mcgjelenik : negyedévenként

Főszerkcsztó : kecskés péter
Szerkesztóség címe : Nagyközségi Könyvtár

Répcelak, Bartók B.u.55. tel.: 95137 0-7 60
Összeáll. és szerk.: Nagy Károlyné

Felclós kiadó : Dr. Németh Kálmán polgármester
Készült a Müvelódési Otthon CANON NP 6030 típ

fénymrisolóján l 050 példányban
sokszorositfuért felelös : szórádi Enikó

a márcíusban l,artott bál minden kedves vendégének íésztvételél. a bál elókészítésében,
lebonyolításában résztvevó égek. intézmények, vállalkozások, szútók és magánszemé-

lyek segítségét. adományait. Az iskola nyolcádikos diákjainak kedves mrisorát.
A íelkészító és a músoíban résztvevó pedagógusok munkáját, a két músorvezetó: Horváth
Éva és Szalai szabolcs közremúköóését. Á sititoi 1,1unt<at<'ozbssé9et bármilyen formában

(pénz. lárgy, süt€mény. kétkezi munka. ötlet) s€ító támogatást. A siker a; Önöké is l


