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- En megtanultam -

1 megtanultam becsii,lni az álfatokat
._. enni adni, mikor a világ engedi

n: ::avaimmal, nem fogammal megökri
akire, amire vágyom

és feledni bús em]ékeit,
és nem bántani felebarádm
és tisztelni ttrlajdon anyiukat
és nyalni fényes fóld porát

.s lnni, keseregni, megdÖgleni,
., : rrban csúszni, megadva önmagát

és métgem elfeledni, Ienyelni
és ebból a ílemes világból
földtemetve, bűzölögve"

dalolva,
büszkén,

bár néha tétován
eltűnni !

-Azéj-

. lnden mozdulatod e\őrelátja,
: zben megkívártia tzzadságszagod,

kerekezó vágyait elássa,
s keresztet vet tád az alkony,

ha eléri szemed
s kezedbe életét ajánlia.

_ HoLVÁN ? -

Hol van az az ető,
nost számhoz emelrré a poharat,

::_;edné emlékem virágait nyilni,
a resti koszos kis padán,

;,u: ..:t nehézkes, gördüIó színpadán
.zerelmeim emlékeit idézni.

lw+toT4bó
5. évfolyarn 2. szám 1999.

Miónk itt o Eér ?
-gondolotok o répceloki fiotolokról-

Hosszú évak érdektqlenségénak sorót törta meg oz 1997. évi ifjúsógi koncepció
elíogodóso. Mérfóldkövet jelea| ez oz ifjúsógpolitiko terén, hisz példívl annok
követkoztébon mo mór vórosi szinten műkódik o fiotolok lokóshozjutósi tómogotósónok
randszere.

Uggonozen döntés karaEain belül került sor új jótszótér és sportpólgo létesítésének
mogszovozósóro. Horóbbi roményeink szarin| ez év júniusóbon mór ótodósukro is
lehetőség ngílt volno, óm oz óllom óltol nyújtott tómogotósok összego csökken, o
foluvozotés íelodotoi pedi9 g9oropodnok.

R g9erekek és o fiotolok ötlotoit ismerjük, rendalkazésra óll e99 két éwel azelőtti
köaÉleménl-kutotósi próbólkozós is, de hotósuk elmorodt, €bből mindonn9iunknok
követkoztotéseket kall levonni. Tudjuk -sejtjük-, mik oz igények, ismerjük o
lehalőségeket, do o íalvelés és léErahozós közótt évgk óto megokoc| volomi.

Nogvközségünk fiotoljoinok nagy résza - o polgórok bórmenngiro is mósként lótjók -
Répcelokon saeretno morodni. HéNégi baszélgatésaikből, élalérzésükből. tgrvoikből o
lokólpotriotizmus ízét érazhetjük. Hm mindghhoz az egész lokossóg összofogósóro, o
folu Őszintén okoró tettoire, o nogotív plotgkók útjónok elzórósóro von szükség. Hióbo
gondolkodunk o fiotolok latelapítésén, Bépcelok későbbi fajlasztésén, ho o kószo hírok,
szubjoktív vélamények irónyítjók o halqzot magílélésél,

otthonóbon mindonki tolólkozik o fiotolokkol, élotvitelüket nvomon kövothoti, ée
konzokvenciókot - csupón ozek olopjón - nem vonhotunk le. Szórokozós közben, szívből
jóvő magngilvónulósoikot o nogv, pénteki és szomboti összejövetoleken, boróti
közogbon kicsorélt aszmék .,lsftjlalésével" érthetjük csok mag.

í99 vehetjük csok észro, ho99 szeretik o helgot ohol élnek, kötődnek ido, ezl o
szomlélotet podi9 ki kell hosznólni. Bépcelok nincs obbon o holgzetben, ho9v értékas,
szórokozni és művalődni vó99ó ifjúsógónok elengodhosse o kezét.

éppen ezért o mór mo9lévő inlézméntlak, vendéglőtóipori agr,rségek, o színvonolosobb
kikopcsolódóst szolgóló létesítméngok kötelossége volno, hogy szívélyes kiszolgólóssol
és az igéngakhaz igozodó nvitvo tortóssol megtortso ifjú közönségéE, vandégkörét.

Fl -szintén o koncepció keraEén belül - mogszovozott évenkénli agy-két vondégszereplő
€gvüttos előodósoi som lul sikaresak. Megbízott rendaanénqszervazői tovékengséggel
alérhető lonno, ho99 az eríe o célro szónt összogből - hotékongobb felhosznólóssol -
színvonolos randaanény szülessen, sok lótogotóvol.

Hz ifjúsóg sojót klubjo som o sojótjo. Nomes céllol olokult mag, vezaEői o vóllukro
votték e felodot minden nahézségéE és falelősségét. H fiotolokról szó| őket szolgóljo,
Óm ennok lótogotottsógo rendkívrjl zórtkörű, szolgóltoLósoi pedig- mindon igyekezot
allenére- oz olopszintan magrakadlak. Színes, kulturólódóst alősagíEő progromok
beindítóso tolón szélesebb kóóon vonzonó Bépcelok ifjoit" €hhez ozonbon noggobb
forrósokro leane szükségük o jelenleginél.

Szintén tőkehióng oz oko onnok, ho9y nem dicsokodhetünk oz újítósok, ifjúsógpolitikoi
intézkedésak hotóridős és nom-hotóridős megvolósítósóvol. Mindenokolőtt ozonbon -
éppen azért - jelanlogi lehetőségeink bóngóit kell kioknózni. Fl mostoni helqzetan és
szomléloten csok ú9y tudunk vóltoztotni, ho o mór működő intézménlqek kozdik ezL el,
és felelósebbon dolgoznok,

Jó példa mindonkinek szükségos a íejlődéshaz, s mielótt követ hojítunk o kikióltott
bűnösökre, nézzünk körtjl hózunk tójón. és jovítsunk omin mór |ehet.

Azutón jo99ol vórhotjuk el oz ono illetékesektől, hogp tervozeenek, újítsonok, s mindgzt
o koróbbinól hotékongobbon hongoljók össze mós törekvésekkel"

Hollósi szobolcs
képviselő



Onkorm ányzati hírek
nosrn orró

Hét gyerek közül középsőként
1930-ban született Répcelakon. Házas-
ságából két lánya van/ az egyik Gönyűn
élő óvőnő, a másik ottó bácsival lakik.
Három kislány és egy fiú unokája van,

A Serneválnál kezdett dolgozni,
1948-58 között, tíz éven át darálóként,
mivel malomiparit tanult, majd a Sajt-
gyárban folytatta a munkát, egészen
1990-ig, nyugdíjazásáig. Itt először az
érlelőben, később a sajtműhelyben
dolgozott, majd az utolsó években az
ömlesztőben volt csomagoló. Közben a
Sajtgyárból a TSz kikérte, hogy a ma-
lomban molnárkodjon. Már gyerekko-
rától kuárt a malomhoz - ami akkori-
ban még Skultéty Lajosé volt- mivel
édesapja gyakran segédkezett ott.
Allamosítás után a Földművesszövet-
kezet vette át, később a TSZ.
-Még Imre Pista molnárt is ismertem.
Később 1977-79 között a már felújított
malomban dolgoztam Kiss Pistával,
Németh Öcsivel, Polgár Jánossal, Pataki
Ferivel, A malom nyáron leállt körülbe-
lül egy hónapra. Csak a köves darálók
mentek, mert az új gabonához fel kel-
lett újítani a berendezéseket, a hibákat
kiküszöbölni. Szitaselymet is cserél-
tünk, a malmot fertőtlenítettük. Au-
gusztus-szeptembertől aztán beindult
az új gabona őrlése búzás hengerekkel.
A rozsos leállt, mert nem termeltek
többé rozsot. -

Sorkatonai ideje alatt, a Bem József
Tüzériskolán fegyvermesteri vizsgát
tett. 1950-óta - a katonaságtól kezd-
ve - rendszeres véradó. 1983-ban 50
éven túli kiváló véradó elismerést, em-
lékplakettet kapott. Saját számítása
szerint összesen 106 alkalomnral adott
vért. Gyakran, körülbelül hathetente
hilvták, a Szombathelyi Vértranszfúziós
Allomásra is vért adni,

Ma a Nyugdrjas Klub tagja majdnem
kezdeteKől fogva. fu Idősek Otthonát
is látoga§a, ott ebédel, s tagja a Nyug-
díjas Enekkarnak is. Szabad idejében
kertészkedni szeret.
-Dicsekedni nem szeretek, panaszkodni
meg nem illik. Mindenkinek segítek, ha
tudok, meg ha időm van. Viccelni azon-
ban szeretek - mesélte.

Szerencsére jó az egészsége,
orvoshoz nem jár. Kívánjuk, hogy még
sokáig így legyen.

hiba folytán kerültek be a könyvbe.

dr. Németh Kálmán
a könyv felelős kíadója

Varga Ferenc
"A mezőgazdasá9i termelőszövetkezet"

cím ű fejezet szerkesztője

FOTÓGYŰJTEMBNY AZ ÖNÖKSEGÍTSEGBVBL

Répcelak Nagyközség Önkormányzata a múlt megőrzésének érdekében
fotógyűjteményt kíván létrehozni, amely alapjául szolgál a későbbiekben
fotókiállítás és képeskönyv elkészítésének.

Kérjük a lakosságot, hogy a birtokukban levő - 1975 előtt készült -
fényképek kölcsönadásával segítsék törekvésünk megvalósítását.

A fotókról Garas kálmán fotóművész készít másolatot. Minden
fényképet az átvételtől számított l hónapon belül visszajuttatjuk a
tulajdonosának.

kérjük, hogy a fényképeket a Művelődési Ház munkatársainak
juttassák el. Amennyiben rendelkeznek információval, a képek hátoldalán
tüntessék fel akészítés dátumát, arajta szereplő személyek nevét, az esemény
és a helyszín megnevezését.

Megtisztelő segítségüket előre is köszönjük!

MINDANNYIUNKNAK SZÓL

Tudjuk örülnek, és büszkék arra, hogy köáerületeinken egyre több a
virág" sajnos ezzel párhuzamosan elszaporodtak a virágok, virágládák lopása.
rongálása. Ennek megakadályozása érdekében - polgárőrség, rendőrség,
Répce TV - segítségével több intézkedést is teszünk.

Kérjük Önöket - fiatalokat, középkorúakat, időseket - segítsenek! Ha
lesz lehetőségük akadáIyozzák meg, hogy néhány felelőtlen ember a világ
egyik legcsodálatosabb alkotásában, a virágban kárt tegyen,

A község lakóinak pénzéből vett virágokat senkinek sincs joga
eltulajdonítani !

A BÚCSÚ NAPJÁRÓL

Nagyközségünkben a búcsú augusztus 15 és 16-án kerül megrendezésre, hely-
színe v áltozatlanu l a Sporftelep [esz.

HBLYESBÍTES

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a ,,Répcelak története" című könyv ,,A mező-
gazdasági termelőszövetkezet története" c. fejezethez yarga Ferenc helyes-
bítést tesz.

A Répcelak története című könyv L2B, és Lzg. oldalán Széles
Zsigmond jó hírnevét sértő k'rjelentések jelentek meg. A jó hírnév
megsértése miatt,.elnézést kérünk Széles Zsigmondtól. Kijelen§ük
továbbá, hogy az O jó hírnevét sértő mondatok kizárőlag szerkesztési

- neva-



Az ebtartásról

qz utóbbi időben ismét sok eb kóborol a faluban. Több esetben kutya-
larapások is előfordultak. MindeZekre való tekintettel szeretném
felhívni a figyelmet az ebtartással kapcsolatos szabályoKra.

Az önkorm ányzat rendelete szerint az ebet úgV kell tartani, hogy az
nások nyugalmát ne zavarja, testi épségét és egészségét ne veszélyez-
tesse, anyagi kárt ne okozzon.
lileg kell szüntetni az ebtartást, ha az ebtulajdonos a fenti feltételeket
rem biztosítja.

Eekerítetten ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Harapós, vagv
úmadó természetű ebet biztonságos módon, szükség esetén megköt-
,te kell tartani. A harapós kutyára utaló figvelmeztető táblát szembe-
túnő módon a |akás, ház,udvar, telek bejáratán el kell helyezni.

Több lakásos házakban, közös udvarban ebet tartani csak a lakó-
közösség beIeegVezésével lehet.

Ebet póráz nélkül közterületre kivinni tilos. A harapós, támadó termé-
szetű, továbbá a nagvtestű ebet szá]Kosárral is el kell látni.
Ebet csak az vezethet, aKi azt féken tudja tartani,

A közterületen őrizetlenül hagyott ebet a gyepmester befogja. A
rüIterületen talált gazdátlan ebeket a vadászfegyveri,el rendelkező
személvek kötelesek lelőni és ártalmatlanná tenni.

:ilos az ebet kínozní, bántalmazni, rossz l(örülmények között tartani,
.:öz-, vagy külterületen elhagyni.

i,!índen három hónaposnál idősebb ebet évente egy alkalommal be
tell oltani veszettség ellen. Rz ottás helyét és időpontját a polgár-
,]r,]esteri Hivatal közhírré teszi.

A hivatal az ebekről nvilvántartást vezet. Az eb elhullásáról, új eb
,artásáról az ebtulajdonosoknak a hivatalhoz bejelentést kell tenni.

\z ebtartásra vonatkozó rendelkezéseket megszegők szabálvsértést
qövetnek e|, és 10.000,-Ft-ig terjedő pénzbísággal sújthatók.

Bokányi Kálmánné
jegvző

20 éve történt
1979. május 26. Vas Népe
Jó mezőnyben - Negyedszer is
kiváló a répcelaki Nagymező
Péntek délelőtt ünneplót öltöttek a ..

Termelószövetkezet tagjai, vezetói.
Negyedszer nyerték el a Kiváló Szö-
Vetkezet címet, s egyben megalakulá-
suk harmincadik évfordulóját is ünne-
pelték... Horváth Károly téesz elnök
melegen köszöntötte a meghívott
tizenöt alapító tagot, akik ,l949-ben

létrehozták az elődöt, a petófi té-
eszt...Értékelte az á9azatok tevé-
kenységét. Az állattenyésztók kiemel-
kedót produkálnak már évek óta, de
nem lehet panasz a nöVénytermesz-
tésre, és a melléküzemágakra sem...

1979. Június 14. Vas Népe
Omegáék és a szárazjég
Füstfelhóbe burkolóznak egy ideje
honi popzenekaraink: a hatást
fokozandó szára4égből készítenek
maguk alá gomolyfelhőket. Az
Omega kezdte talán nálunk, s azóta
egyre többen használják a répcelaki
szá razjeget"..

15 éve történt
1984. június 7- Vas Népe
A ,,Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb"
megyei döntójén...a lányoknál Mol-
nár Agnes (Répcelak) 60 méteren
8,5-el végzett az elsó helyen... a
leány négypróba győztese: Répcelak
(Molnár-Maráczi-Bognár) 726 pont...

10 éve történt
1989. április í9.
A labdarúgó MNK-ban Répcelak -
Ferencváros
Nagy érdeklódés elózi meg az NB l-
es listavezetó Fradi répcelaki vendég-
iátékát. Megírtuk már, hogy a bá-
nyászcsapat az ősztolyamán két NB
|-es együttest (Veszprém, Tatabá-
nya) is búcsúztatott, s most a nagy
hírű FTC a vendége. A hazaiak tisz-
tában vannak azzal, hogy a továbbju-
tásra kevés az esélyük, de szeret-
nének becsülettel helytállni a hazai
találkozón, megnehezíteni a vendé-
gek dolgát.

5 éve történt
1994, május 16. Vas Népe
Nyelvi labor a répcelaki iskolában
Elkészült a répcelaki általános iskola
nyelvi laboratóriuma, ahol egyszeíre
16 tanuló ülhet a fejhallgatóval, mag-
nóval felszerelt asztaloknál A rend-
szerrel úgynevezett interaktív nyelv-
oktatás lehetséges, itt a tanári segí!
ség mellett egyéni munkalehetóséget
is kap a diák..,

-,4 la,laa,, il lg $7" *"yrla| t. /la^
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A REPCELAKI
SPORTEGYESÜLET ELSÓ
rrltvI nRBonnBNypt

Lezárultak az |998-99-es baj-
nokságok, amelyekben egyesü-
letünk csapatai rész vettek. Most
lapzáría előni pillanatokban
csak egy gyors értékelésre és a
végeredmények közlésére vá|lal-
koáattunk. Összességében el-
mondhatjuk, hogy a három
szakosztály működése zavarta-
lan volt és Répcelak neve sem-
miféle negatív eseménnyel nem
párosult. Es akkor az eredmé-
nyek felsorolása :

Kézilabda:
Férfi csapafunk a Győr megyei
bajnokságban szerepelt és a 3.
helyen végzett az időközben 5

csapatra snikült bajnoki me-
zónyben.
Nói csapatunk szintén a Győr
megyei bajnokságban vett részt,
de szereplésük siralmasra sike-
redett, az utolsó helyen végez-
tek.
Teke:
NB II-es csapatunk az elvárások
alapján aközépmezőnyben, a 7.
helyen végzett, A tartalék csapat
a Vas megyei II. osztályban
szintén a 7. helyezett lett.
Labdarúgás:
A meghirdetett szándékunk sze-
rint nagy előrelépés történt az
utánpótlás nevelés terén. Gyer-
mek labdarugóink körzetünkben
az első helyet szerezték meg, a
napjainkban játszanak a megyei
döntőben.
Serdülő csapatunk körzetében a
2. helyet, a megyei döntőben
pedig bronzérmet szereáek.
I!úsági csapatunk az NB III-ban
a l5. helyen végzett.
Első csapatunk az NB III-ban
küzdelmes évet zárya közepes
teljesítménnyel a l1. helyet szé-
rezte meg,

A fentieken kívül egyesületünk
számos, érdeklődésre számított
tömegsport rendezvénynek adott
otthont, valamint megyei ren-
dezvényeknek v o|t házigazdája.

szarkasándor
SE ugyv. elnok

Mi újság Onöknél ?
-rc'

Evangélikus Gyülekezet

Jézus élő teste

A répcelaki evangélikus gyülekezet több, mint l30 éve él a nagyközségben,
Azt hiszem ezzel a legrégibb ma is elevenen dolgozó ,civil szerveződés.. Mű|tja az
előttünk járt nemzedékek életét alapvetően meghatároáa, Nagyapáink és
nagyanyáink evangélikus iskolánkban tanulták meg az írást és az olvasást, a
matematika rejtelmeit és itt kaptak életre szóló nevelést a kitűnő répcelaki
tanítóktól. Neves és nagyformátumú lelkészek sora szolgáIt hosszú évtizedeken át a
gyülekezetben. Elég ha hármat név szerint is kiemelek közülük. Kund Sámuel,
Tarján István és Smidéliusz Ernő. Munkásságuk keze nyoma egyarání ott van a falu
látható képén a centrumban található templomon, parókián és imaházon, de
láthatatlanul ott van az emberi lelkekben is.

Gyülekezetünk története a nemrégiben kiadott Répcelak története című
gyűjtemény kötetben olvasható. Egy közösség jelene sohasem képzelhető el múltja
nélkül. A mögöttünk hagyott események mindig tanítanak, figyelmeztetnek és erőt
adnak. Egy keresztyén közösség jelene azonban nem pusztán a múlt hűséges
ápolásából álL Azegyház nem múzeum, ahol a teremőr időről idóre leporolja a több
ezer éves kiállítási tárgyakat, de nem is mauzóleum, ahol egy halott ember
beba|zsamozott testét buzgó taníWányai őrzik.

Az egyház, a répcelaki evangélikus egyház is az élő Jézus éló teste. Vagyis
a mi hittink szerint Jézus nem egy régen élt ember, hanem a mi mai kortársunk, aki
ma is tanít, vezet, elfogad, szeret, vigasztal, erőt ad. Velünk él, mint az egyház
testének a feje. Mi pedig különböző testrészeiként Vele együtt munkálkodunk.
Jézus szája ma is prédikál vasárnapról vasárnapra és Jézus fiile ma is hallgada az
igehirdetéseket. Jézus hangszálai a két éve alakult Vekker együttesen keresztül
Répcelak határain messze túl is hangzanak. A lelkes együttes szívesen vállal
koncerteket, bárhol, ahova meghívják. Friss, eleven és léleképítő zenéje sokaknak
okoz örömöt, Jézus keze ha nem is templomot épített, de a már meglévő
istenhajlékot állította helyre méltó formában. Volt, aki állványt épített és bontott,
volt, aki súlyos gerendákat emelt ki a helyéről, volt, aki maltert kevert és vizet
hordott, volt, aki festett, volt, aki elektromos kábeleket cserélt és voltak sokan, akik
takarítottak. Jézus kezének munkája ma szernet és szívet gyönyörködtetve köszönt
minden látogatót, aki a templomunkba lép. Jézus lába sokat kirándul. Fiatalokkal
most már rendszcresen táborozunk minden nyáron. Immár hagyománya van a nyári
szünet kezdetén sorra kerüló két hetes angol nyelvű Biblia{ábornak, melyet
amerikai evangélikus fiatalok vezetnek. Ebben az évben is nagy szeretettel várjuk
őket.

Jézus teste tehát él itt Répcelakon is, Együtt örülünk ha egy gyermeket
tarthatunk a keresávíz alá, együtt reménykedünk ha konfirmandusok indulnak el
Jézus útján, együtt imádkozunk ha fiatalok egymásra találnak és közös életet
kezdenek, de együtt sírunk a gyászolókkal és a betegségben megtört testvéreinkkel.

Az ilyen jelenű közösségnek reménységünk szerint van jövője. Örök jövője,

verasztó János
evangélikus lelkész

I
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Á Répceioki Állomi Gazdasőg répcelaki telepének története

ez Állami Gazdasőg kio|okulósót a Sojtgyórat létrehozó Stouffer
cso lódnok köszönheti. A sojtgyórt ős mellékt ermékeinek í elhasznólőso mi-
att /savó, iró, sojthulladék/ Staufferék sertéshizlaldőt építettek, omely o
sojót szükségleteíket fedezte. Az 1948-as sajtgyóri óllomosítóskor ezt a

t948 végére a nagymérvű sertéshízlalős miott kevásnek bizonyultok
rz okkori férőhelyek. Ugyonokkor a Megyei Közegészségügyi Tntézet sem
'olólto helyesnek, hogy az élelmiszergyórtóssol foglalkozó vó|lolot sertés-
"ízlolóssol is fo9lolkozzon egy gyóron belül.

t949-ben a fenti indokok következtében kezdték el -o sojtgyórral
szemben levő területen- egy új, o követelményeknek megfelelő sertéshíz-
:lda építését, amelyet mé9 obbon az évben befejeztek Megindult o ser-
-ésnevelés és hízlalős o sojtgyórbon koróbbon ís serlésekkel dolgozókkol. A
-elephez tortozott mintegy 300 kh szóntőterület, mely felojdnlósokból
-eletkezett. ezek szétszőrtan helyezkedtek el, később egy-két tóblóbo
zttek ősszetogosítvo. főleg a 86-os út mentén.

L951-ben a kisgozdosőg f elügyeletét ótvette a Dénesfoi Hústermelő
,állolot, omi okkor több teleppel is rendelkezett. 1953-bon a dénesfai
.:,zpontot őthelyezték Répcelokro, új neve Répceloki 1ertéstenyésztő és
-' zlaló Vól lolot lett /kozism ert en Sernevől / .

1957 jonuórjőban egyesült o Soproni Serléstenyésztő és o Körmendi
>zrtéshízlaló Vóllolotokkol Róbomenti Sertést enyésztő és Hízlaló néven.
i;ben oz időszakbon mogosf okú Iét szánf ejleszt ést hojtottok v égr e. 19 60
.:nudrjóbon Állomi Gazdasőggő szervezték ót. Ekkor a Gazdasógnok több
-,ryyében nagy területei voltok. Az üzemegységi rendszert telepi rendszer
,: totto fel, megszűntek o helyi jovítóműhelyek. t960 fe\ruőr 4-én kőr
rte a répce|oki telepet. Leégett o nogy befogadóképességű darőló és
T,,:gtór, elektromos berendezés hibójóból. Az oltóst nehezítette, hogy ci
- 1egtélutó miatt nehezen jutott atűzoltősógvízhez.

I965-bcn újobb csopás érte a telepet, mert az esőzések folytón ke-
e,kezett őrvíz elaúafie, és tetemes kórt okozott, Az épületek nagy része
*s sok moloc. szrtés elpusztult. Az 1966, évben elter jedt szőj-és körömfó:

":s a telepet sem kímélte. E kórok ellenére a dolgozők erőfeszítése nyomón
*e yreóllt o rend. A telepen o hotvonos évek mósodik felében a sertéste-
.. észt és mzgszűnt, csok sertéshíz lo lós f o lyt.

1970 jonuórjótól Róbomenti Állomi Gazdasőg Répcelaki Telep néven
r":ernelt. A telep jelentősége ezutőn egyre csökkent. Az L980-as évek első
"z ében nem tolóltók helyesnek, hogy élelmiszeripari vóllolot mellett
:zrtéshízlalós folyik, ezért szorgalmaztók o telep felszómolósót, omi
f,Énoroson bekővetkezett. A telep területét, és az épületeket a közelí
t.tgyór vette meg. A telep óllotóllomónya és a dolgozók Miklósmojorbo
l,arültek. Az épületeket lebontottók, elodtók.

iíj. Biczó Ferenc
helytörténész

Akiknek örülünk
Köszöntjük településünk ú,i polgárait l

Halász Barbara (Németh Erika és
Halász Zsolt leánya)
Kiss Dávid János (Csuka Mónika és
Kiss János íia)
Mihály Luca (Dallos Krisztina és
Mihály József leánya)
Ládi Bálint (Csontos Zsuzsanna és
Ládi Zsolt íia)
Vörös Valentina Dóra (Freund Zsu-
zsanna és Vörös József leánya)

Akiknek gratulálunk
Házasságot kötöttek :

Németh Zsuzsanna Lilla
és

kámán Róbert lstván

Töreki Tímea
és

Bognár Csaba

Braunmüller Ágnes
és

Varga Péter

Akiktől búcsúzunk
Nyugodjanak békében !

Dömötör Lajos
id. Fülöp József

Gulyás Tibor
Kiss Tibor

id. könczöl lmre
Mészáros lstvánné

Németh Miklós
Sára Ferenc

celAki
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Bemutatkozik :

Szabó József képviselő

- Képvisető Úr ! Szeretném, ha bemutatkozna lapunk olvasóinak !

1976 óta élek Répcelakon, azóta a Vízmű vezetője vagyok. 1990-1994-ig voltam
képviselő Répcelakon, 1994-től jelenleg is a Megyei Közgyűlésben dolgozom és
1 99B-tól ismét répcelaki képviselőként tevékenykedem.

- Hogyan értékeli a képviselőtestület munkáját ?

Azt gondolom, hogy minden képviselőtársam autonóm személyiség, ettől függetlenül
jó csapatmunka folyik a testületben. Külön pozitívum, hogy a régi testületi tagok
gyorsan befogadták az újonnan megválasztott képviselőket és azt hiszem, hogy a
testület vitakultúráját helyenként példaképül lehetne állítani akár a magyar parlament
elé is.

- Mik befotyásotják Önt dőntéseiben ?

A képviselői munka számomra nem abból á|l, hogy testületi ülésekre járok, hanem
igyekszem az ülések között is a falu ügyeivel foglalkozni és nagyon sok ember véle-
ménye benne van abban, amikor a szavazásokon valami mellett vagy ellen fóltartom
a kezem. Elsősorban a Répcelakon lakók akaratának érvényesülését tartorn fontos-
nak. Apróbb ügyekben előfordul, hogy személyes meggyőződésem, vagy szimpáti-
ám alapján hozom döntéseimet.

- Mit szeretne vagy mit szeretett volna, hogy megvalósuljon tevékenysége
során ?

Nagyon fontosnak tartom, hogy az elért színvonalat minden téren lehessen meg-
tartani, esetleg elóre lépni.

Lényeges számomra, hogy a megkezdett beruházások határidőre befejeződje-
nek, s hogy Répcelak vállaljon kezdeményező szerepet a kistérségifejlesztésekben.

Szeretném, ha ebben a ciklusban legalább elvi szinten döntés születne egy ú]

torn acsa rnok felép ítéséről,
Sok vita folyik mostanában a "kitörési pontok" keresésében Répcelak továbbfej-

lódése szempontjából, én egy ilyen kitörési pontnak tartanám, ha Répcelak 2000-
ben megkapná a városi címet.

Köszönöm a beszélgetést. További munkájához sok sikert és jó egészséget kívánok"

szekeres Tibor

5 EvEs pvponoulÓ: NEPZENEI FESZTIVÁL

1999. június l2-én, az Ümmögő Együttes megalakulasának 5

évfordulója alkalmából népzenei fesztivál került megrendezésre a
Művelődési Otthont körülvevő parkban. A l4 órától késö éjszakáit
tartó rendezvényen Győr-Sopron , Y u, Zala megyéból jott gyermek

és felnőtt néptánccsoportok, együttesek, népmúvészeti kirakodü
vasár, kismesterségek bemutatói - gyékényes, kézikovács, faze-

kas - tették rangossá az esemény.t. A szabadtéri szinpadon egymást váltották nevesítre
a Gencsapáti Hagyományőrző, a Kőszegi Hajnalcsillag, a Bogyoszlói, a Kemenesaljar
a Lengyeltóti Ördöngős Néptáncegyüttesek, a Vasi Népdalstúdió, a Boglya Népzene
Együttes, valamint a Kónyi Pipitér, és a Beledi gyermek néptánccsoportok. A helybe-
liek és a vendégek a szabadtéri szinpad korul elhelyezett óriási sátor alatt szórakoz-
hattak. Községünket a Cseperke gyermek néptánccsoport, a Nyugdíjas Énekkar, s a

rendezvény gazdájaként, az ÜmmOgó Együttes képviselte.
Eliogyott l 70 liter gulyás, 32 kg kenyér, 32 kg pogácsa, 50 liter bor, 600 üveg sör.

A rendezvény támogatói: Répcelak Nagykozség Önkormányzata, Vas Megye
Közgyűlése és az ANI-AND KFT voltak.
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Napfogyatkozás

augusztus 1I-én
I0 órátől

Pálfflr István
amatőr csillagász

mutatja be a
napfo gyatkoz ás sal j áró
tennészeti jelenségeket.

Az érdeklő dők c sillag ász ati
távcsövön csodáIhatják meg a

napíogyatkozást.

A helyszínen szeznüveg
kaphatő !

várunkmindenkit !
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Répcelak Nagyközség Önkorrnányzatának lapja

Megjelenik : negyedévenként
Főszerkesztő : kecskés péter

Szerkesztőség címe : Nagyközségi Könyvtár
Répcelak, Bartók B.u.55. tcl.: 95 /37 0-7 60

Összeáll. és szerk.: Nagy Karolyné
Felelős kiadó : Dr. Németh Ká[mán polgírmester
Készült a Múvelódési otthon CANoN NP 6030 típ.

fénymásolóján l050 példányban
sokszorosítasért felelős : szórádi Enikö


