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! rener paplan alatt t1 alszik már az egész táj, il csendes nyugalomban, il mindenhol téqed vár. t
i szeretet és úkesseo t
i tett a lakótársunk,- ll gyertyafény, szép mesék, ir ilyet úgyse láttunk. i
! Éiszakának sötétién +

I csenOes félhomály van, !. kitudja a világon, ir hány szál gyertyaláng van. i
l X amennyi biztos {1, i! s az ember szíve lázban- ?
l gyújtsunk gyertyát azokért, Íl kik ülnek most magányban. iI Gyújbunk párat azokért, t
I t<it<net< nem iut szeretet. t
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8u uőgt gorndo0atob

Még egy év es új évezredet kezdünk.

"Kecses hattyúként úszik elö a kettes a nullák gröii1pJ:pJ:.:á"r$;

Mit kapott az emberiség a közel két évezred alatt ? Mit kapott a magyarság ?

Az elsÖ évezred elején kialakult a kereszténység es fokozatosan követökre
Flált, es elterjedt. Közben birodalmak hulltak szét és újak alakultak. Az elsö
évezred vége felé öseink a magyarok is megtalálták vezérlö csillagukat és
elindultak, Új hazát keresni. Meg is találták közelítöleg a mai hazánk térubtén.
Az új környezetbe beilleszkedesük egy évszázadon át tartott. Ezen idö alatt
megszilárdítottuk helyünket a kárpiát-medencében, és megbekéltünk szomszé-
dainkkal. Elfogadtak bennünket.

A tÖrténetírás szerint 1000 karácsonyán Esztergomban II. Szilveszter pápa által
küldött koronával megkoronázták Istvánt, Magyarország elsö kírályát, áliamala-
pítonkat. Fzzel a magyarság nyugathoz való kapcsóbdását véglegesítette,
ugyanakkor független államot teremtett. Az elmúlt évezred véziva[arós száza-
daiban mi magyarok meg tudtuk örizni magyarságunkat. köszönhetö ez talán
annak is, hogy a magyarság a több mint ezer éves - keletröl hozott - nemzeti
kincsét a szabadság vágyát meg tudta tartani. Merítsünk eröt a történelemböl,
mely évfordulók egy-egy korszak kezdetét jelentették es idötállónak bizonyul-
tak.

A karácsony ünnepe 1998-ban is egy új kor kezdetét jelenti, küldi az üzenetét
az ezrúfordulóra. A magyarság új csatlakozások előtt áll, mely meghatározza
további sorsunkat. lGrácsonyt a IV. század óta ünnepelünk.-Amikor családi
körben ez évben is körbe vesszük karácsonyfánkat jusson eszünkbe, hogy a
karácsony a szeretet es beke ünnepe. Tegyük karácsonytánk alá ajándéűént
azt, hogy mit akarunk és tudunk tenni a nagyközségtink kisebb-nagyobb
közösségeiért/ az €yes emberekéü a bekért.
Minden karácsonykor Jézus Krisztus születesét ünnepeljük. Szeretetünket aján-
dékozzuk neki és másoknak.

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedilq nem gógöskodik,
nem tapintatlan, nem keresia magáét,
haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
nem örül a gonoszságnak,
de együtt örül az lgazséggal."

Az elöző gondolatok jegyében a lap minden kedves olvasójának kí,vánok :

békés, boldog, sze retette ljes ka rácsonyi ü n nepeket
az új évre célokat, akaratot, hitet és a célok eredményes megvalósír[ását.

fusztai Miklós
képviselö
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NEMETH DENES

A Széchényi utcában élö Dénes
Répcelakon született 1934-berr. Negy
gycmek apja, s már négy unokának
örulhet, az ötodiket februána várják.

Altalános iskoláit helyben végezte,
Hatodik elemi osztályos volt, mikor be-
vezették az állami oktatást s megszÜn-
tették az egyházi iskolákat. Választani
kellett; folyta§a még két polgárival,
vagy újra járja a hatodikat s tovább a
nyolc osztalyt az állami iskolában, Ez
utóbbit választotta. Már 11 éves korától
édesanyjával dolgoz<ltt, mert édesapja
beteg volt. Szgetett volna mé9 tanulni,
de sajlei nem engedték, gazdálkodni
kellet. A TSZ-b€n baKoroskent, majd
késöbb mezögazdasági gepszerelöként
Siófokon dolgozott - köóen e szakmát
kitanulta,- s a Balatot-parti lányt, Rózsi
n&it 1963-ban felesfuül vette. Aztán
jöttek a gyrekek. Öt év alatt négy
gyerekkel szaporodott a család.
-Volt harcunk. Volt olyan, hogy egy-
szere három hetyre kellett volna sajlöi
értekezleüe menni. Aztán mikor elmen-
tek tanulni ..., de ábegített a holpon-
tokon a vidámsag, a jókedv.

Csomán levelezö tagozaton
közgazdasagtant tanult, leerettségize§
hogy h,djon a gyerekeknek segíteni,
Felesége szerint mindig bizonyítani a-
kart, s mindig bizonyított. Nem tanul-
hatott, Ö mégis tanult. A Volánnál 22
évig, a Szénsalöan 7 évig raktáros-
kent, az utolsó években anyagmozga-
tóként dolgozott. 1991-töl nyrrgdíjas.

Feleségével rendszeresen jámak a
klubba, söt szeptember óta a Nyrrgdíjas
Klub vezetöje.
- Marika engem kért fel, és elíogadtam.
Egyhangúan megszavaztak. Marika -
Honáth Endrené - oröksegét szeret-
ném továbbvinni, mert ö jól csinálta,
Még csak az elej&r tarto( de már
rájöttem, hogy nem is olyan konnyü
egy klubvezetö dolga, Jó a társaság, az
hogy jól érezaik magunkat nem csak a
klubvezetön múlik" hanem az embere-
ken is.

A Npgdíjas kórusban Dénes tenor-
ja meghatározó, érces hangja kihallat-
szik az kaóól.
- Családi trökség, ÉOesapám valamikor
hegedűlt harmonikázott, szép ének-
hangja vot. Én is szeretek áreielni.
- Mit kívánna, hogy megvalósuljon ?
- A gyerekeim nyugodt, boldog életet
éljme( találják meg számításukat.
- Kívánom, hogy így legyen. - néva-

vÁlrozrunK A KABELTÉvÉ oírex

1999 évben az alábbi kábeltévé dfiakat fizetjük :

* alap szolgáltatás
* ffivített szolgáltatás
* feljes szolgáltatás
* ffivÍtett szolgáltatás + HBo
* teljes szolgáltatás + HBO
* visszakötési dú
* új belépők bekötési dúa
Fenti díjak az ÁnR-t tartalmazzák.

üeyrÉuocADÁsl REND

{

I

tlz57,-Ft
519,-Ft

1048,-Ft
2269,-Ft
2748,-Ft
1000,-Ft
8500,-Ft

A Polgármesteri Hivatal ünnepek alatti munkarendje
december 24. píhenönap
december 31. munkanap L2 őráig

A hivatalban az ünnepek közötti munkarend változatlan.

Év vÉcr HEGvFALuI oRvosl üevel.rr

* december 24 (csütörtök) 7.30-tol december 28 (héüö) 7.30-i9
* december 30 (szerda) 16,00-toljanuár 4. (kedd) 7.30-ig
az ügyelet telefonszáma : 95/340-180
A közbeesö napokon a rendelés a megszokott idöpontokban történik a rende-
lókben.

A GyÓGyszERTÁR ürrneprx AIÁTTI NyTwATARTÁsA

december 24-27-ig zárva
december 28-31-ig nyitva
január 1-3-ig zárva

A közbeesö időpontokban gyógyszertári ügyelet Sárváron.

VÁLTOZIK A SZEMÉTTELEP NYIWATARTÁSA

1999. január 1-töl csütö,töki napokon a szilárd hulladékgy0jtó nem üzemel.
Az Új nyitvatartási rend a következö :

.,j

hétfö
szerda
szombat

8-16 óra
8-16 óra
8-13 óra

|lt :

j l]|T,
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üzrmrl A vÁMoscsAúD HATÁRÁBAN LÉvö oöe xúr

A dogkút kulcsa Vámoscsaládon a *Hársfa" vendéglöben vehetö át. Ké[ük
elhullott állataikat csak a kijelölt helyre vigyék !

NE FELEDJÉK !

A Répcelaki Önkéntes T0zoltóság telefonszáma

06l30t9941-014

Onkormán zati hírek



20 éve tőrtént
1978. október 13. Vae Népe
_ Á.urr,e, épiiLl Répcelakon. Á, l2OO m2
alapteriiletű, eg;remeleles iparcikk_és élel-
misreránüáz épíése várhatóm jóv6év srep
tem}eében fejezddik be. Ielenleg az épiilet
srerkeretérrek kialakíűsán dolgounk.

1978. november 21. Vas Népe
Bölcsődebővítés Répcelakon
Megkétsrerezik Répcelakon a bólcsdde befo_
gadóképességét. A jelerrlegi húszról regyven
személyeste b6ótlk, hozz#pítéssel...- Á
bővítés csak másfél miüóba keriil "..

1978. december 28.
Tizemyolc taggal KISZ sreneret alaku]t
Répcelakon. Pedagógrxok és óvónók alkot-
ják z ifirisrági alapszeneretet.

|' éié',tőrtént
1983. olrtóber 20. Vas Népe
Uj orvosi rendelő Répcelakon. Egy
égi épiiletéb6l onosi rendelót alakított ki a
Répcelaki Sajtgyár. Á köreljövóben itt lesz a
közós iiremi és köreti oruosi rendelés, a régi
köronosi rendelót is egészsQiigyi élokra
hmnosítják.

1983. noverrber 18.
Másfél kllométer hosszú csatoma-
rendsrert fektettek le Répcelakon" s föléje
kerékpántat alakított ki a Kapuvári Vízgaa
dálkodási Ttínulat. A kóItség mintegy két_
miüó forintot tesz ki_

lo éve tőrtént
1988. október 31. Vas Népe
PeÜő Anita a épcelaki álta]ános iskola
3/A osz!ílyos tanulója sikerrel srerepelt u
Egésnégmegórés és a család című rajzpá-
lylíaton. Negryen pajűsával egütt jutalrnat
kapott a Semrnelweis Oruostudománl l-gye-
tem II. nói klirrikáján renderett kiállílíson.

1988. október 22. Vas Népe
Művelődési Ház éptiü Répcelakon
Régi jogos iénye a répcelakiaknak, hogy
megfeleld kultrráüs centnrrmal rendelkez-
zerek... hmarosmfeléptil egy olyan műveló-
dési híz, mely hosszabb Uívon kielégíti a
telepiiléskórret igényeit_ Ebben az épiilet_
komplexmbm kap helyet a nagykózségi
pártlrizottság új épiilete is. Az építés beGje_
zésének haLírideje 1989. október 3l. Á
benü,í"ás óssrege 36 miüó forint-

1988. október 26.
Üésezett a fegyelrú bizottság ...
A Répcelak játszhat tovább
Tegrrap délután u W-SZíegyelmi bizottsága
ismét Uír6yalta a Csákvár Répcela} elleni
MNK-mérk6ésér6l érkerett óvását... Kétsre_
ri tár6ya!ís után ... rí5r dóntött,,,. hogy eluta_
sítja a csákváriak óvását, mivel megaiapoat-
lem8k tartja aá. A prályrán elért eredményt
hagy'a jóvá, így u MNK következd fordu_
Iójábm a Répcelakjátszik majd z NB 1*
Veszprém otüonábm...

r^ L^á|^d,l. ^iLL^víilóBáhl,áx^l +.llÁ,,. /

t**s**s**s****
l A képvíselötestület nevében minden kedves répcelaki lakosnak boldog

f, karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kíván

t 9"O dr. Németh Kálmán

iffi****§'§%s*s*

Az 1998. október 19-i helyhatóságiválasztások eredményei :

*

*

t
*

:,: Jarmester:

;3ViSelök :

dr. Németh Kálmán

Biró József
dr. Dömötör János
Hollósi szabolcs
kecskés péter
Keszey Lajos
Lukácsi Ernöné
pusztai Miklós
szabó József
Varga Jenö

- "épviselötestület által megválasztott alpolgármester: varga Jenö

_ :: -ehozott bizottságok :

- ;rrendi Bizottság

:;-zügyi Bizottság
elnöke :

tagjai :

: :;szségügyi és Szociális Bizottság
elnöke :

tagjai :

:;]ktatási, Müvelödési, lfjúsági és Sport Bizottság
elnöke :

tagjai :

Lukácsi Ernöné képviselö
Biró József képviselö
Kecskés Péter képviselö

dr. Dömötör János képviselö
Keszey Lajos képviselö
Pusztai Miklós képviselö
dr. Henits Rajmond
Szekér Gyö€y

Keszey Lajos képviselö
Biró József képviselö
Lukácsi Ernöné képviselö
Takács Márta
szabó péter

Szabó József képviselö
Hollósi Szabolcs képviselö
Kecskés Péter képviselö
szekeres Tibor
Tamás Tibor

elnöke:
tagjai :

)ó tod



Áépcelak szülötte, Farkas Jenő
hegedűművész édesapjáró|
fennmaradt nóták szovege/

1.

Farkas Lajos a csárdában
szépen hegedül,

Kipördítem a rózsámat
a többiek közül,

Kipördítem ékesen,
más nézi keservesen,

babám kedvedér'.

2.
Farkas Lajos hegedíde,
veszett volna az erdőbe

Ha az erdőn veszett volna,
belőlem gavallér
nem lett volna.

BOROS BÉLANÉ

Karácsonyhoz közeledünk

Feledünlg de emlékezzünk
Nem volt neKink gyerekszobánk.,,
két méteres karácsonyfánk
vil lanyfenytöl fenylö gyertyánk.

Feledün( de emlékezzünk .,.
Sok testvérrel, s a szulövel
egy nagy szóa melegében
Így várfuk a karácsonyt.

Feledün( de emlékezn]nk
Nagyapa a sporhelt melleft
pipájávala kezébgr
elbolintott csendesen.

Feledünk, de emlékerzjnk
Bodzába frirt fenyöágak
magunk 6zte szaloncukor
ó de szS volt karácsonyiánk.

Feledün( de emlékerzünk
Nagyapának fáradt arcán
konny perdült kia szeméböl
amikor öt köszöntötte
unokaja és gyermeke.

Feledün( de emlékezzünk
Karácsonyhoz közeledünk
Tudod mi a Szent Karácsony ?
Jézus kriszh.rs születese
a szsetet ünnepe,

Répcelak, 1998 december

w.

vólíozós ulón : Répceloki §portegyesüleí - l998

Az1997 nyarin átaIakult Répcelaki Sportegyesület - amely már nevében is ielzí, lc,:
nagykazsegank egyesületévé vált - 1998 éví munkáiáról szeretnék tá[ékoztatást ac- .

község la kosságá na k.

Ami a legíontosabb, egyestiletank a múltla által kivivott, elismer-i eredmény:._.-
megőrízve, némileg előrelépve mOkódött ezévben ís. Hogy ez mit felent l Aú.hlsz:*
bogy aki ismeri a magyar sportélet felenlegi helyzetét, azadősságokterhétől nyc_<ő ._

állandó anyagi ellehetetlenülés szélén táncoló sportegyesületek élet&, ?nn?k sc.:-
mond a tény, hogy azalig3 ezres lélelazá mú község három ran9o5, minőségi szakc.:-
tá l)Á mö ködteteti sportegyesl letet mond hatott magáéna k.

Nehány szót arról, hogy ezhogyan sikerült. Konbban 30 éven keresáül a Szénsar,::--
melő, ma[d Línde RT biztosította a Sportkór müködésenek szinte minden terhát .-
fiost ezévben megváltozott gyökeresen. Természetesen továbbra is nyúitott támo:._
tást - koszónet éÉe -, de a kitűnő létesítmények Íenntartása, a szakosúá|yok válto-._
|a n mü ködtetése a korá bbí színten ellehetetle nü lt volna. Ú1 uta kat ke resett az e lnök*.::
szélesebb korben kellett keresni támogatókat, És ítt csak a legnagyobb elismer* -,
kószonei hangián tudok szólni Répcelak nagykozség önkormányzatáről, hísze. 

"
képviselök tobb evtized után iószerint elözor szembesültek azzal a ténnyel, hc,:

dönteniak kellett lényeges sporttárnogatásról. És ök, élükon a spottot rendkír..
módon szeretö polgármesierrel úgy dontottek, hogy ígenís kell Repcelakiak a szer,:_
zett sportélet, s ezzel ebben az évben megmentették az egyesületet . Persze ezen kívu j
szüVség volt további támogatásra. És iti bennünk is meglepett az a tény, hogy mil,,.:-
sok iószándékú, sportot szerető vállalkozás, rallalkozó nyuftott segítő kezet k,-.
lehetasegeihez képest kisebb-nagyobb mértékben. Amire korábban kevésbé volt pé,::
ezúttal segített a Pannontei RT, a csání9i, nícki, vamoscsaládi onkormányzat és soc-
mások. akiket csak azéÉ nem sorolok Íel, mert {alő, hogy va|aki kimarad, de mil----
annyiuknak e hasábokon köszönetet mondok sporttársaim nevében ís.

;1g NChany tén;4 szeretnék kozolni a sportszakmaí mun|éról is.

'#, A labdarúgás legrégibb hagyományokkal rendelkezősporlág községünkben. Ú:

' 

vélem, hogy a ielen viszonyok közepette szakosz€lyunk 1al mükodött. A nri
blyamán végződött múlt évi bainoksagban az NB lll-ban egy kitdnő öszt kevé:É
sikerült tavasz követte, de összességében megnyugtató biztonságga| árta le az évet, -
nyár íolyamán sok változás történt. Amblcíózus, tehetséges íiatalok keraltek a csapa:-
hoz, a kipróbált, megbizhatO régi iátékosok kozé. Edző ill. szakosztályvezetö vá|-:
történt & nagyobb hangsúlyt kapoti az utánpőtlás nevel& elsósorban a gyermek-é .
serdülő labdarúgók képzésében. Reméllük ez évek múlva meghozza gyümölcset, m:-
Répcelak nem engedheti meg magának, h"gy u magasabb osztályokbol impoáá -

"nagy&ágyú' |abdarúgók gy0itóheÍye legyen. Ennek tükrékn kilelenthetenr, ho:
[elenleg egy nagyon 1ó szellemCI, 1ó edzéslátogatottsággal bíró, telles mérték*-
komoly keresöíoglalkoást üző illetve tanulmányaíl€t végző Íiatalemberekbal á :
keret az elvárásoknak megíelelOen szerepelt, amiegy parányi szerencsével sokkal 1ob§.:
sikeredett volna. Remekril szerepeltek gyermek ill. serdulő laMarúgóink ís. lÍlúsá:
csapatunk, akik 1ószerivel csaka mérkózéseken találkoznak, s ebböl ft|<2!őan rapzoc _

kusabban szerepelt.

Kézílabda szakosztályunkban női esíarfi csapat müködött. A nőicsapat a m; -

évi versenyeket a kissé szervezetlen Vas megyei bainokságban vívta meg köze:--
eredménnyel. Az ösz {o|yamÁn a Cyőr megyei bainot<ságban próbá|tak szere--

/íoVta€s a túlo|da;c

-cset, 
A közismeÉen nagyon erös kézilaMa nevelő bázissa| rendelkezö szomsz1:

megye balnokága túl nagy Íeladatot ielentett lányainknak, hiszen mindössze e:
győzelmet tudtak elérni a vereségek mellett. Nem í9y a Íéríi csapat. Ök már evek ota :

E



*Jt---

tra,_:,

-:

-)8 iolyta§s a 4. ol|a|ral/

JyÖr megyei bainolaág résztvevői. Kitűnő csapattá erleladte k, így nyáron ezüstérmesek
:ttek, az ősz blyamán is iól szerepelte k, 1elenleg ís az élbolyba í végeztek.

á\,Te ke szakosztályunk Répcelak sporttörténetének meglepet& íefezetét ír[a.

',.," } Amíkor megnyeÉék az NB lll-as bafnokságot, sokan Íeltettet őket az NB ll-esv indulástól, hiszen nem míndennapi 1elensé!, h.,gy egy víszonylag kis település
,ersenyzŐ.í ílyen szinten vercenyezzenek. A Íélelem a|aptaian leti,'ai elnokseg 1ol
:öntött, hiszen a csapat az elsö évet bamarosan az5. helyen árta és az összel iidult
rásodik évben sem adta alább, ielenleg szintén az 5. helyen végeztek.

:lnyit a mínöségi sporíról, amely azéri (ontos, mert egyr&zt az orságos & megyeí
,-apilapokon ketesztül ió propagandát felent hetral-betre Répcelak települé5;;k.
^,iásrésá a Íalu Íiatalpinak példát mutat és a sportpályakra csábít[a őket ami rnondani

":m kell milyen pozltív hatással van lelki-íizikai íeiladesakre. Gondolom a szülők is
^ lugodtabban engedik gyermekeiket a sportpályákra, mint a [átékautomaták lélekrom-
>c|o, 5náárcat üítő nbsagába.

']éhány szót a tömegsportról. A Művelődési Otihon mellett az egyesületünk is
:onyolít kalonbozo tömegsport rendezvényeket. Ezek közül nagy népszerüségnek
:,vend a teke nagykozségi bainokság, a tél kezdetétől tavaszig l"n/"taait 5 hón;pon
*:resztül, /elenleg csúcsnevezés tórtént, 15(l) csapat kozel ZOO versenyzőfe vív sokszor
;:-nvona las versenyt betral- hare.

, égül arról, hogy milyen terveínk vannak a iövöre nézve. Csak ismételni tudom, hogy
scrsunk az Önkormányzat kezében van, híszen amellett, hogy támogatóink segítségeé
;;iát bevételeínk várhatóan továbbn is rendelkezésre allÁak, de a minősEi spott
rcnyolításának szintie a ózsag akara€tól Íag9. Rernéliak, hogy az a1 Úalet is
,3yanúgy szívén viselí Répcelak sportiát mínt az elaza. Ebben ai'esetben szeretnénk
;!arÚ9ásban megtartani az NB lll-at minímum kózépcsapat szintién. Tekézőinknél a,zgyon szép szerepléstől íciggetlenül elégedettek lehetünk a bixo, bennmaradással,
-:inden tovabbi rnQr pIusz tellesítménynek sámít. rézilabdában a Ícríicsapattól dobo-
:cs helyez& Árunkó továbbiszakmiiíeilődé*. Nőicsapatunk tavaszra iarelmet kap,
-;ána át kell gondolní; hogy versenyeztet&üket mil/en brmában oldluk rneg.
-ÖmegsPortban - ami lehet szervez€tt vagy spontán - továbbra is lehetascaet bíúosÍ-
.- nk a réPcelaki és kornyékbeli Íiataloknak, az 5E sporttelepe mindig nyitÁ kapukkaí
.iria őket.

,toszóként sporttársaim nevében is szeretnék minden kedves répcelakinak .r]ldog
,;racsont' és síkeres boldog úiesztendőt kívánni és kérfük a továbbiakban is az Öno"k
;iimpátiá[át. mert ez ad e röt a bíztatást spoÉmun|énkban.

szarka sÁndor
Répcelaki 5E ügyvezető elnöke

INTERNET

Továbbra is ingyenes - 1999. szeptember 3O-ig, - immár
harmadik éve - a Soros Alapítvány által szolgáltatott

internethasználat a Nagyközségi Könyvtárban !

Használatának feltétele : könyvtári tagság,
és elözetes bejelentkezés.

AZ EVANGÉUXUS
GYÜLEKEZET

ünnrpr ALKALMAI

december 24-én,
SZENTESTÉN
18.00 órakor

ünnrpr IsTENTIsZTELET
a gyerekek m0sorával

december 25-26-án
10.00 órakor

ü rr n rpr IsTENTIsZTELET
És únvncsom

A KAToLlKUs
EGYHÁZ MtsERENDrE
a Múvelődési Házban

december 24-én,
SZENTESTÉN

21 órakor
a gyerekek KARÁCsoNyl

MlszTÉruUm.;ÁtÉxa,
majd eá követően

22 órakor
,ÉJrÉu" szENTMtsE

december 25-én
B órakor SZENTM|SE

december 26-án
B órakor SZENTM|SE

a kápo!nában

,,a --



ROPOGÓS KACSASÜLT
pEzscös rnposzrÁval

Hozzávalók 5 személyre :

3 kg pecsenyekacsa, 500 9 vö-
röskáposzta, 500 g feherkaposz-
ta, 200 g voröshagryma, 750 g

burgonya, 4 dl száraz Törley
pezsgö, 60 g kistálycukor, 1 cs
zöldpeüezselyem, só, bors, ma-
joranna, kömárymag, ecet,

Etkészítési mród :

A megtisztított kacsákat kívul-be-
lül jól megsóauk, a belsejét ke-
ves majorannával es öólt borssal
bedözsöljü( majd tepsibe téve
kevés vizét tintt,n-t alá és 150 C-
on, gyakori locsolgatás mellett
pirosra, ropogósra sü§ük. Ami-
kor már kezd pirulni, cikkekre
vágott pirított furgonyat teszunk
mellé. Ha megzult, zsír.ját leont-
júK és a káposztát ezen a zsíron
pároljuk meg, A piros es a feher
k+osztát külm-külón vékonyra
szeleteljük. A hagymát karikára
vágjuk. A kacsazsírt két lábosba
téve megpirítjuk bmne a 30 g
cukot, amikor a o,lkor karamell
színü, hozzáadjuk a hagymát, pár
csepp ecetet és a káposztát.
Kevés kömérrymaggal es sóval
fijszerezzük, Erös bjzön állandó
kevergetes köóen 2 dl pezsgövel
locsolga§uk. Tálaláskor a felda-
rabolt kacsa mellé rendezajk a

fefrerkáposztát, a súlt furgonyát
és a piroskáposztát, végül finom-
ra vágott petrezselyemmel meg-
hin§ük.

/Gullnq Gyula frszakáa
recqtje

Duna Intacontina ta l Szá lló/

Alakult : 1993. március 4én
Alakuló iilés : 1993. március 4én, a jelenlegi T\izoltószertfuban.
13íöönkéntestaggalalakult,H3:,{:ffili.i§;;3f.,,T,ótr#:$t"]ff,rhfo§,*",

Némeü Kálmán, Balassa Béla, Széles István, Horváth

János, Varga Csaba.
Cégbíróságon bejegyeáék: 1993. áprüs 7én-
ez áa1..,1o i"ggyííe"án havi 5,_Ftltai ar; t rtut megáüapításr1 Tlely jelenleg is ernyi,
alapszabály k?-sziilt, megállapításra !:rü! * eglyesiilet ve_zetöje, $_9fu" vezetöi :

eU6t : Iriémeth József, parancsnok : Némeü Kálmán
titlér és anyagi és pénzügyi felelös : Séles István
/jelenleg is ök vannak ebben a feláIlásban/

Jelerüeg is 13 fö örtkéntes tagurrk van : 
_'tue*.tri;ooef, Némeü tra_áan, Széles István, Kronek]<er Imre, Horváth Józseí, !r""t1

Róbert, í{esteiháá Zsolt, Vass 3ar,ao., Horváth János, Széles Sándor, Horváü Kálmán,

Gáspár Péter, Varga Csaba.

Eddigi murrkántaól :

;--- At.k"lá"""k óta a répcelaki önkormányzat rendszeresen támogat benntinket

"o|"sil.s, 
ami a mrrrrlcánk folyamatos viteléhez nagryon na§ry segrítség,

= ez'ettettiaoszalrban a tüzesetekJnezias*ás sok esetben történt, minden alkalom-

mal kivonulturrk és megkezdtiik a tüzoltást. Túzoltási körzetiirrk Répcelak kazs|q,
Cs,anig községgel me{á]tapodásülk van a tüzoltás vonatkoásában, a Répcelak
tornyéti közs?lekle L es.üeg"s tüzoltásra a Sárvári Tüzoltóság hívasára min-

den ésetben kirnenttink és ki is.fognrnk menni,

- Az évek folyamán résá vettünk t<tironloá rendezvényeken, úgy Répcelakon,és
más helyisége}cJoen, ahol tüzoltóbemutatókat tartottunk /falunap, gyermelcrap

stb./
- Színvonalas túzoltó rendezvényt tartottunk a Répcelaki TÚaoltó EgryesÜet I l5. éves

évfordrüój árr, l 997-ben,

= A BM-töl mind,en évben megnyertiik a beadott pályázatot, amelyet rendszeresen

l ,:S,
* :,i

|::

il::-

]l--

ilF,

védönrhaés védöfelszerelések beszerzésére forötottunk,
É á.*o.^,e"yrattól kapott helyiségekJ<el tovább bövítettiik a túzoltószertárat,

vizesblokkot építettiink a szertár épüetében,
Ellenörixiik 

" 
i.tonaor"t, váttalkoásokat tüzvédelmi elóírások betartása szem_

pon§ából.
n" á"r.,rra.tól kezdve napjairrkig a szertárat és környékét_rendberaktrrk, új

t"iar.tiÉpu kialaldtesa,-iamtoielvonó beszerelése, a bejárat lebetonozása,

."Jrt.rl. g'azbekötés, további gázbekötés folyamatban van a most kialakított

helyiségekloen.

= trijatitásra kerüt a híradó ügyeletiink és rendszeresen közzétessziik a Répce

TV-ben a telefon hívószámunka|rsiT_| 
r n.

= Rendszeresen támogatást eg-y gazdálkodó szervezettóI, a Répcelaki ÁtésaOt
kapunk.

Terveink a jövöre vonatkozóan :

= Továbbra i, .z"É6éok 
"ktío"n 

köaemúködni a Répcetaki és a környezö közsé_

gek tüzottási és a túzesetek megelózési munkálataüan,

= §zeretrrénk eg.y új túzoltósági szerállás kiépítést, amelyet az önkormányzat támo-

gatásával tudnárrk megiT alósítani.

= Áz idevonatkozó Koáányrendelet alapjan, valamint a Répcelak Nagyközség az

orságos Tüzoltó paran<lsnokság áItaI javasolt körzett§, i1,1. "kÖrzetkÖzPonttá']

ahtdt;ú, üetve feüejlesáeni, eáért eá, a jelerüegi önkéntes túzoltó csapatból
szeretrrénk megvatosítani illetve kialakítani, természetesen, ha eá a helYi Önkor-

mányzat is vatúut a környezö teriilet önkormányzatai is támogatnrik.
3 Az E'gyesiilet tagjai ea a muntét, üetve munlcákat tfusadatmi murrkában, teljesen

ingyJn, a saját i^u.ala"ltx terhére végaik,,ezért_ezi figyelembe véve kérjtik,
nJgfi, a lakoáság és a gazd,álkodó szervezetek, vállalkozók ve'yék üg:yelembe.

r.zért, tra trlzoltó-sági múkárrkat végeziik, aá seg{tó szándéld<al tessziik, és aá igry

is vegyék figyelem-be.
Továbbra Éia.jrká lakosság segiítókész murilóját és a jövöben is számíturÜ< a lakosság

támogatására is !

]]6

:űi
,],*"T

NémethJózsef
öTE elnök

Németh kálmán
öTE parancsnok

TY
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Egy répcelaki pásztorfaragó és munkássága

1805. október 23-án született falunk egy érdekes egyénisége Jóna Józsi.rJ.skorátólíogva juhászként dolgozott.-Átig volt tizjút ove!, amiror összetú_iésbe került a törvénnyel, ezt kóvetöen -hajo három évtizeden keresztül-
;yakori 

-"vendége" 
volt a börtönöknek. Töb-bnyíre eröszak-o{ ellentmondást-em túrö természete, rabiátus volta juttatta ulra és ,lirá ariJómba. Nagy, erös:mber volt. 1835. augusztus 16-i szabadulását tciúetoán naiasságot kötöttszentmiklóson /Fertö.szentmiklós/ az ugyancsak juhászcsaládból származő-'almár Katalinnal. Utolsó alkalommal"iam. szóptemú ii-en fogták le, erekedésért, 1843 szeptember 4-én szadadult ki. Feleseóe .inouegig kitar-::tt a példás életúnek nem mondható juhász mellett. Gyeimekük nem szüte-::tt, késöbb pápocon telepedtek le, árrot a falu társaóalmának megbecsült:agjai lettek. Ezt bizonyítja,.. hogy gyakran nívtár ; h;.;;ü,t keresáelésre*:resztszülönek, illetve esküvöie tánuként. A rabviselt,-so[ai-pronáft emberc5vel bizonyára tekintélyt szezett maganar, hiszen a juhászból bérlö, élete

lflfl magánzó lett. 1891. szeptemiber 1-én,86 évés ioúi"n halt meg- apocon.F

í,
k

§

P

3

Népmúvészet börtönrács mögött

A börtön sajátos alkotómühelyként fontos
szerepet töltött be Jóna Józsi életében. A
szombathelyi, soproni, veszprémi börtönö-
ket megjárt pásáor faragványai raboskodá-
sai 'gyümölcseként' születiek meg Az
elsö, csak rajzről ismert alakos ábráiolású
borotvatokja 1832-ben készült. Az általa
készített borotvatokokon jelentek meg a
dunántúli pásztormúvészet-ben az elsö tigu-
rális ábrázolások, s az ö életmüvénen iei
hetö fel a legkorábban ismert nöalak É,
Faragványait évszámmal ellátta, de nevét
nem közölte rajtuk. Csak egy í84í-ben(.:szült borotvatartó tok sajátos, minden más évszártor Jierá formá;ú oál,:-rnának elsö és utolsó ;.záljeoye ,"1i ,onogramját. utotió munkája, egy-,agyobb méretü tükörtartó ooboi 184Í-ben kéiziirt, am;ü;;k egyik oldalán,::ekedö betyárok, a másik felén betyár és kedvese iatszi[. 

-'

'l soproni és vasi faragó..pásztorokra nagy hatást gyakorló juhász, Jóna Józsi; k,orai nyugat-dunáT,lli.:Tlétnyag i'gvik tegióranb Éciitirirnato, követ-l l lq(vr NvY E1-

;;:9,"'::",:^:111^il:lr!y:l nagvta.lálr, .irggwónarrian megiogalmazott, a:.T§J"ö;;;il"ffi ;J#ö}il§J;3il:,"Ji:?&#,""nJil?.''T3l"Jhi;1óin.

-:fias :

szelestei László : pásáorfaragók élete és munkássága a levéltári kuíatások tükében. ln: vasmegyei Levéltári ítizetek 3. Elöadások Vas megye toÉnetéor §.órü-h"ü'iö-b44. p.Szelestei László : Faragó emberet - pasztormöít*;. i;, Vasi §zemle r*íá. r 
".. 

7$76. p.
:z:lT!l-L§^zló : faragó emberek - ia..tor.oué"."r ln: vas megye népm0vészete szombat-hely, ,lW6,32C335. 

p.
kismartonban/sopronban kíszült : A savaria Múzeum és a Burgenlandi tartományi Múzeumközös idószaki kiállítása. tGtalfuus. ei""""t"Ot, iói.' iÖ p.
Papp Gábor : Jó pásáorok nagfrtera, o"ur*"n, iÓ. qr. p.

ifj. Biczó Ferenc
helytörténész

Mút-tuN(:r.ól..
Xxl. zLsZ

Aktknek örütünk
Köszöntjük településünk

új polgárait l

Molnár Anila (Pap Edina és
Molnár Lászlóleánya)
Mészáros Alexandra (róth
Tímea és Mészáros .lános lé-
ánya)
Horváth cábor (Völgyi Kalalin
es Horváth Gyula íia)
N,íagyar Levente (Kiss Enikő
es Magyar Ferenc íia)

Akíknek gratulálunk
Házasságotkötöttek:

Tóth Mónika és DezsőMiklós

Takács Edités Gulyás
András

Akttöl búceúzunk
Nyugodjék békében l

Horuáth sándor

elal<i



Bemutatkozik :

, Blrő lőzsef képviselöw
€*}

*

_ Képvisető úr !Szeretném, ha bemutatkozna lapunk olvasóinak.

Az agrármérnöki diploma megszerzése után 197ó-ban kerültem Répcelakre
a helyi termel őszöv etkezetb e. F eleségemmel Vá gvö l gyi P i roskáva l és f iún k-

kal Tamással a Derkovits utcában élünk. Jelenleg is a Nagymező Szövetke-
z etó en d o l goz om a növényte rmesztési á gaz at v ezetőjeként.

- A4i a véleménye az új képviselőtestület eddigi, pár hetes
ténykedéséről ?

Az elmúlt két hónap tapasztalata alapján elmondhato.,,J.ogy a képviselő-
testület rendkívül sok feladat megoldásán ténykedett. Oszintén megvallva
nem számítottam ilyen feszitett munkatempóra. Az a meg|átásom, hogy e

képviselőtestület régi tagjai befogadták az úl tagokat, segítik őket mint e

bizottsági, mint a testületi munkában.
Első benyomásom alapján úgy gondolom, hogy a régi_q képviselőtestület "
polgármester úr vezetésével közösen a következő négy évóen is eredmé_
nyes munkát tud végezni.

_ Atilyen szempontok vezértik Önt döntéseiben a képviselői munkája
során ?

A döntések meghozatalánál számomra két fő szempont a mérvadó ,

egyrészt a nagyközség közösségi érdeke, másrészt az itt lakók egyér
érdeke. Míután a szociális bizottsá5 tagja vagyok, az elmúlt rövid időszak-
ban is tapasztalhattam, hogy élnek olyan emberek községünkben, aki<

bizonyos fokon rászorulnak szociális gondoskodásra, A jogosultságo.
elbírálása nagyfokú helyismer etet és igazúgérzetet igény el.

- Metyek azok a célok, amelyeket képviselőként a jövőben
szeretne megvalósítani ?

Répcelakon az infrastruktúrális beruházósok jelentős része az elmúlt idő-
szakban megtörtént. A település útjainak felújítása és javítása az új képvise-
lőtestület számára is feladatként jelentkezik /Yízmű utca, Arany J. utca stb.

Szakmámb ól és munkahelyemóől eredően fontos feladatnak tartom kör-
nyezetünk rend}etételét, itt elsősorban a község külső képére gondolok.

Köszönöm a beszélgetést. További munkájához
sok sikert és jó egészséget kívónolc

szekeres Tibor

HE*
re#ffi

§fu#$*

várjuk Önöket \ li
a nagyközseg ,- l;
karácsonyfája . !'.

r
\ / december

' \, i 22-én
,Á i L7órakor

@! ji,","T:"llif:É_ m0sorunkra

';fu# Moueioaesi
{*l Házba.

Fellépnek : kicsik
és nagyok, fiatalok

és idösek.

clAki

Répcetak Nagyközség Önkormányzatának lapJa
Megjelenik : negyedévenként

Föszerkesáó : kecskés péter

Szerkesáöség címe : Nagyközségi Könyvtár
Répcelak, Bartók B.u.55. tel.: SB7G76O

Összeáll, és szerk.: Nagy }Grolyné
Felelös kladó : Dr. Németh Kálmán polgármester
Készült a Múvelódési Otthon CANON NP ffitíp.

fénymásolóján 1 60 példányban
sokszorosításért felelós : szórádi Enikö


