
r.dy Endre :

Kis, karácsonyi ének

egnap harangoztak,
-loinap harangoznak,
-,{olnapután az angyalok
i;;émánt,havat hoznak.

izeretném az Istent
'.as/osan dícsérni,
Je én még kisfiú vagyok,
--sak most kezdek élni.

;r:en-clÍcséretre
',iégiscsak kiállok,
-e boldogok a pásztorok
: a három királyok.

i: is mennék, mennék,
::ekelni mennék,
'.agzok között kis |ézusért
',n;nden szépet tennék.

, csizmám a sárban
> t ázszor bepiszkol nám,
:.ak az ÚIrnak szerelmemet
jrépen igazolnám.
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Me5alakult a Répce Televízió
Közhasznú Társaság

1997. novembzréóen Répcelak Nagyközség Onkormányzata 3,5 millió Ft
a laptőkével mega lapította a Répce T elevi2ió Közhaszriú'Társaságot.
A RépceTY szerkesztősége és stúdiója a MűveiődésiOtthonban muködik.

A Kht megaIapításának célja, ho5y önkormányzati csatorna működtetésével
szolgálja a lakosság tójékoztatását. A Kht múködését két úgyvezető és
felügyelólcizottság irányítja. A 3,5 míllió forintos törzstőke a stúdió leg-
alapvetőbb berendezéseinek megvásárláút f edezi, élő műsor közvetité-
sére jelenleg mé3 nincs lehetőség. Az önkormányzati csatornán kétféle
programot láthatnak majd , a képújságot és a magazinműsort.

A képújsagróL,
Képújságunkon közhasznú információkat - pl. önkormányzati hírek, orvosi
ügyeletek, stb. - és hirdetéseket olvashatnak. (Hirdetési feltételeinket a
negyedik oldaíon találják.)
Kérjük mindazokat a szervezeteket, akiknek információi a lakosság igényeit
szolgálják, híreiket juttassák el szerkesztőségünkbe ! Közhasznú informá-
ciókat tédtésmentesen közlünk .

Hirdetési rovatunkba különféle híreket, kéréseket is meg.jelentetünk. Külön
felhivjuk a figyelmüket, hogy a "Találtam" rovatunkba leadott hirdetések
ingyenesek !

Képújságunk B-2O óra között múködik.

AmagazinmGorró]:

Műsorunkat kéthetente, szombat délután 17 őrától láthatják, páratlan hete-
ken az előző heti műsort ismételjük ugyanebóen az időpontban. Kérjük
mindazokat, akik igányt tartanak rendezvényeik nyilvános bemutatósára,
ér tesítsék sz erkesztősé gün ket p ro g ramja i k ró l !

Stúdiónk munkatársai lelkes ú.1'sá3író szakos fiatalok. Bízunl< benne, hogy
szerkesztőségünk műsorai megnyerik az Önök tetszését !

r-J\
7\Jt\_a\
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Dr, Szórádi Tibor
ü7yvezető



Órrl<o rwlántp ati hir ell,
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Kivételesen c sánrunkban egy iratalembert
nutatclk bc, Kevesen turtják valódi nevét Varga
Józseínek, mindenki csak becenevén, Bubble-
kérrt isnreri.
E név ere<letéről kordeztem.
- Áltatános iskola negyedik osz,tályától hívnak
így, anrikor egyik taLrráront rágózÁson kapott, s

a Donald kacsás papír "bubble gum" felirata
adta a nevemet.
Mit kell tudnunk rólad ?
- l9ó9-ben szúlettem, É,desanyámmat étek, egy
cicsónr van. Az általános iskola elvégzése után
autószerelő szaknrát tarrultarn Szombathelyen,
1987-ben érettségizíem: Majd bevonultam ka-
tonának. 1'izerrnyolc hónap után a Sz.énsalter-
nrelő vállalatnáI kezdtem, kezdetben autósze-
relőként dolgoztam. Három és fél évig voll a

munkahelyem. Mai munkám terén nincs nagy
változás, mert a gyfu privatiációja során a pat-
rongyártást vállalkozónak adták ki, így ma is
I lorváth Józseffel dolgozom.
Téged négsem autószerelőként ismemek els&
sorban l
- Igen, a foci. Már általánosban az iskolai foci-
csapat kapitánya voltam. Előnyöm nem sár-
mazott belőle, mert amúgy mindenfajta csíIry-
tevésben részt vettem, s így édesanyámat gyak-
ran hívatták az igazgatói\a. A kőzépiskolai
évek alatt eljutottam a Halaűs nagycsapatának
keretéig, A tartalékcsapat tagja voltam. Majd
Kaposváron "díszkatona" lettem, ugyanis a
Táncsics SE-ben fociztam.
Közvetve mindent a focinak köszönhetek. [-e-
szerelés után a gyár nagycsapatának is tagja
lettern. Bevallottan anyagi okok miatt 1994-
ben Ausztriába - a határtól l0 km-re levő Un-
terzabnitz csapatához - kerűltem. 1996 telén
jöttem vissza. Ezt a két és fél évet minderrnél
többre é,rtékelem. Az ottani emberek hozzÁá|-
lása, gondolkodásmódja, minden téren egészen
nrás mint a miénk. Azért tartanak ott, ahol.
Nálunk nehezebb kitörni a szürkeségből, na-
gyobb erőbedobásra van sziikség. Vannak gá-
tak, visszatartó erők. visszatérve a focira.
Anrikor kimentem, jól ment a csapatnak. Visz-
szahíltak..., most megint jó megy. Szerény-
telenség nélktil n"rondonr, egy év alatt csapat-
kapitány lettenr, s nézői szavazatok alapján
kétsz.er választottak legiobb j átékosnak. S ajnos
lassa kedzek kiőregedni.
Hogy érzed magad itthon ?
- Jól, szeretnék itt is eló'bbre jutni. Munka, loci,
magánélet fontosak számomra. De úgy tűnik,
hogy varrrrak idgyeim, akik időnként kellemet-
lenné teszik az életenr.
Tudom lobbanékony vagyok, dejól megvagyok
a barátokkal, s bárkivel, aY,s az, igazi arcát mu-
tat_ja, lJgyanakkor nyeró típusti ember vagyok,
aki ha felnregy a pályára, nyemi akar, és ezért
nrindent megtesz. S ha nem az elképzelése-
imnek niegfelelően alakulnak a rlolgok, vá[toz--
tatni fogok.

Reméljük, még sokáig láthatjuk a pályákon a
lelkes és rrépszcíí Bubblét. Na8yk6lyíú

ÜnnepéLges kereLek közötl, atadrLsra kerúLt clz t! sz,íLard tullarléklerakó. A
közmúuet dr, Pusztcli Ggula a rnegueí közgyűLés elrtöke cwatta_|eL. A ttuLLa,
déklerakó januar kőzepéLóL Jóg ténglegesen üzeftwLní, ennek pon|,os ir7ó
pontjaróL a késóbbíekben tajékoztatniJogjuk a Lakossógot. Ntrlítósaíg a régí
ijzemeL.

A régt szeméttelep únnepek aLatli nl1ítua tartósct :

24.-én 8,12 órdíg
25-én zarua
26.,őn zarua
27.-én B-12 óraig
28.-an8-12 óraig
29.-én zarucl
31.-én zór,ua
1.-én zarua

A közbeeső ftc.pokon a megszokott rtgítua tartő-sí rend szerLnt tiz,emel.

FLAT AL ruÁru,sot< oTT H2NA
A képulselótesLűlet a mozí heLllén építendő Jiatal háza^sok ottítonara kiírí és
beérkezett terupalyőzatok közűL a TER-HAIí) Bt. (Guór) altal készített
teruetJogadta eL, mely négy csalddnak bútosít mqjd hefuet. A kéLszttLes
épűLetben 4 db 1 1/ 2 szobós Laká-s, Dalarnint a tetótérben egg miní qarzon
Lesz elltlgezue.

víai,l MEGÁIf,-^píT Ás
RépceLakon a uízd§ 1998-ban 99,-Ilt+ÁPe, a csatornadlj 99,-F-t+ÁFA Lesz
kőbméteren]<ént. A képuiselőtestület a Vclsíuíz Rt. altal qjanlotL 11s,-F-L
+Ara/ rrf szennyuízdijat nemJogadta el", hanem helgeLte cl közőtt összeget.

rv vÉct HEGYFALUy oRyosí Ücyu.vr :

- dec 24. (szerda) 7.3O - tóLdec. 29. hétjd 7,3O- E
- dec.31. (szerda) 7.sO-tóL 1998. jaruu 02. (péntek) 7.7},tg,
- jan.2.(szerda) 16,0o-tóLjan. 5. (hétÍa 73O-U
A közbeesó ndpokon a reftdelés a m-egszokott idópontokban történik a ren-
delókben.

Dr. Szalay Istuanfioruost (szabarl^sógaideje alatt) : XII.22.én, 23.-arl, ilI.
29.-én és XlL s}.-an dr. Gombay Csongor lelgettesítí sqjat rendelőjében.
Csdnígi lakosoknak XIL 23.-arl és So.-dn 14.00 órdtóL Csanígon tart
reftdelést.

BórcsóDE És rpöspr KLue]A
Januór 5,-én kezd űzemebtí az Idósek Klu.bja. A harminc JérótrcLgre eddig
23 jó jelentkezett, így touőbbra is Lehet Jolyanutosan jelentkezni dr.
Szak:tg né Bolr7iz-s ór AruLa u e zetónéL.

ruíuor,toó TovÁBBRA Is MÁRIID
A Répce TY beindulósaual a Répcelnkí Hírmondó cími lrcLyí Lap nem sztulík
meg. Az Onök dltalmr:gszokott ídőpontokban és ggakorísaggal a touabbí-
akbanís olua^sha§ók.

ücwÉuocaDAg szuNvr
A Polgarmesterí Híuaíalban az ügvfélJogadas 1997. december 24-tőL 28-íg
és d.ecember Sl-tóLjanuaí 1-1s szünetel. A közbeesó napokon a megszokott
ídópontok szefint.

BoNTÁsRÁ KERI.//- A M)ZI ÉpÜtrrr
RépceLak Naggközség Ónkom|cutgzata bontásra érté,kesíti a Bartók BéLa
utcóbanLéuóuoltmozíépűIetet,uórhatóan1998..januarII._felében. \Az anlerés ídópontjaróL hírdeLmértgekbóL értesűLhetnek. F_
Az épületet terepszílttig kell Lebontaní és a törmeléket elszdllítantí. f ,

Az aruerésen nger7esnek a uételóron JeLűL 2O0.0OO F^t kaucíót kell Letétbe \J
helaezrti- meluet a bontós befejezése utdn uísszakap.
KíkiattcLsi őr : 50.0OO,-FL \

I



.J RENDEuoINTEaET A NAGyKözsBc szívtsprl':::::::!:F^?13,Ií!?:!9:rtjlzlt épíLés: 199_8-bcLn. Az- épűtet,korrúpenlm az ArcLng
'::?,:_:::1i"-9í^:!é":::*Leten (c;z óuoda és böLcsócle köielébe,l {á.r) otn'"Ű';;,";.'Á!] Lv\' uLLu Uc.rwl L LvUU Lí:I uLe:LerL ((w oDocla es bÓLcsÓde kÖzelébert) Iesz eLheLgezue. A:ou.setóLe-sfftlet a SZINT 93,Kít Papa terupalgózatátJogaclta eí iyertesnek. A rert-,:'iÍlttéz,etben tvlget. kap a ILÁz. naztoruőst Űncleló ffiu o Líndétd köttözík eL), a,','kot,erapia és cl- Iabor, ,ctJ'oqoruosí rendeLó, a gyerekoruosí rendeló, ct uéclórtó, uctlcl--,:tt két szakoruosí sz,oba Ls ktrtlakíta^srct kerűL benne.

Répcelak Nagykőzség Ónkormong zatí képui-setótestíl]ete

yERs-ES PRÓ AÍRÓ PÁLYÁZJllYJr í I IRDET.ffi
A pdlgózat céIja : a telepűlé.sűnkón étó íroda]mí tehetségekJelkarola^sa
es tdmogatcl^sa. alkotósaík a,_írctgí üIetue orszőgos közőruség Jeté ualó

bemutatdsa.

Pdlg ázati.felté telek :

- palgózni két kategóríóban és két korosztólgban lelrct, mnxúnum 10
gépelt oldal terjedelemben :

I. kategórb- uers

r. rco,, u,áÍtr;g#Ő'Í;z, e s ko,u
II. korosztdlg (felnótt) 14-1OO éues koág.

- Palgózni csak eddig nem pulllikált író-sokká lehet.
kizaróIag répcelakí lakosok, Úagg répcelakí indíttató-sú lakosok műue tt

uóiút.

Bekűldésí lwtófidó : 1 99B. juttitl^s 3O.

.- A patgóZatokat r*"^t:rHT#3:Őu+:rr és prózaíró palgózat,
ieliratű borttékban Dáúuk ciműxre : r''őtgarmesteáuuital, nőpcetax,3artók B. u 38. Benne. zárt borítékbankafiu< meuaúiű-á szerzó neuét,

- A j eligét e, o ro,o!ffffi;:#tn;ffff/^*l a zart uortteű
ualamint a pálgózatokra a kériílJc ráírnL

-Azértékercstneue,!§#ffiY::#Í!:TáÍ,un^niroda]ombarat
Iakóiffil á]ló zsűri uégzL A zsűfit aképuiselótestűlet márciusi űlésért

neuezi kL- A legtelrctsége.sebbnek ítéLt elsó Ltárom alkotó értékes jutalomban
részesűl.

I. d§ kategórialtként és korosztályonként
brutíó 15"OOO,- F-1. pénzjutaloÁ

IL-III- d§ kaíegódőnként éi korosztóIgonként
értékes jutalorn

, M índen pdtg ózó emléklapot kap. Ng ertesernk műueit közö§ tlk a helg í

Az tlnnepélyes dijatadárr. l#;JTffIztu^s uagg szeptember ttauó]latt
keríl] sor.

Jő mwtkátkíuánwtk !

Kelle""es ünnepeke+, bakas ai
eszlendőt kíván

Ráp..lok Nogyk ö-z.ség
Önkc.*rnőnyzcl*cl

]

20 éve tőrtént 
i,__,-,.__.-,-,_]

l977. rloveurlrcr 2().

Vetekszik az Örvényesivel !

Mííködő vízimalmot találtun}
Répcelakon
Azt lrisu:m, most egy legenüt kell eloszlat
nonr- Figy ipartörténcti legendát, amcly a
vízimalrrlokhoz kót&lik_ pontosat bm: rrern is
a űzimalmokhoz, harem z egyet_len űzima-
lonlroz. ,A Balaton ésaki partján még rna is
dolgozó óruényesüez-..
,.. mosl - sremélyes "gyallíatomra'' - be kell
vallari, hogy itt rnclletteur, nrellettiink kotyog
évtizedek ótz egy igui nagy vízinalorn, s
gokkal csendesebben forognak malonrtÉ
nagy kerekei, trmanissziós szíjai, mint. iga_
zán híres ówényesi tánáé. Ki tudta ? .-,
A "mi" Skultéty nalnurr_k - egy kilométere
Répelak fólótt - ... ma még rrcm rnűerrl-
léklrek, nem tl-ristffittrakciórrak lzánít ...
(A BO_as évek ele,lén leborrtásra került a szerL.)

1977. <1rumLrcr 17.
Ú; tio"rr. Répcelakon
.-- Kedderr avatják z új - nrondlratrri teljesen
automatizált, a kézi rrrurkát igen naglmér-
tékben csókkentó- patroniiremct_ Erurck leg-
több berendezére a világorr is páqját ritlrítia,
haonló techrológiával ugymis netrr nagyon
dolgozik gááisafuó ürem. A gyár mrfuzaki
kollektívája Levezte az írj berendeések
zónéL...

I9B2. októbcr 17.
Tartósítás - hideg fiisttel
Eredményesen hmmálják a Rábmenü ÁIa-
nri Guda.ág répcclaki lrúsürcméberr azt a
felvonót, melyet a dotgozók saját maguk ter-
veztek- A felvonó segítségével 4,6 méter na-
gmra juttatott húsárukat hideg ftisftel három_
négy mp al&ü fiislölil készrc ...

I9B2- november 25-
Országos első
A SZÖvoSZ által a fogymztísi szóvetkeretek
gépi könyvelói rósére meghirdetett ve§e-
nycn vrei siker szüeletl. Az egyéni vcnctty,
betr onzágos elsólrelyercll len Őri CyOngyi a
RépeJa.k és Vidéke ÁFÉSZ konywelqe.

I to éve tffi.eralt 
,

L- ]__]]__]] : ::.:], 
]

1987. október 12.
... Át.lrkította, bóvítette kózpontját a
Répelak és Vidékc Takaéks zöve*erct.
Ma 376 négyretméteres központi üzlelház-
barr, konrení feltételek k6zött láttutják el
bmki teendóiket.

1987. október 3l.
Iskolatanács alakult
.-- A tirenkilenc tagú testületlre nagykózsó_
giink politikai, gedrági, társadaLni srewe-
retei scgítókész, a lreve|ésért, az iskola rnű_
kódéséért felelóbséget érző szcntólyekct dc
legáltak ...

(A l.a 9"1a" .l|[99;;t"-n" qekl t"lk*.)

l

L



xá"n-g*rr.grÁ-T§rc
TA-T§[FOI-Y_rllr-ltí

inclul
a

Múvetőclesi Hazban.
standard és latin-amerikai

táncok
kezclő es hatactó szinten.

1O alkalom
részvételi d{a : 1SOO,-Ft

Felnőttek jelentkezését is várjuk

HATSZAZEZER FOR|NT
A KoNYVTÁnNnrc

A NagykOzségi Könyvtár vezdőie
áltat benyujtott pályázat eredmé-

nyeként a művelődési tárca
" l(önyvtárpártoló Önkormányat -

1997"

cínret adomá nyozott önkorm ányza-
tunknak,

A pályázat ünnepélyes eredmény-
hirdetésére december 14-én, a

Magyar R.ídió Márvánlermében
kerűlt sor, ahol a címet Magyar
Bálínt művelődési és közoktatási

miniszter nyuitotta át
polgármesterűnknek,

Az e címmel iáró pénzösszeget a

könyüá r í eilesztésér e fordít j u k,

]

1997. r_lr:crrr/1eEn 20_rot, lNDLlt_ t<Épú]sÁcttxlt<, AMEl_YI]T 
,1_oBB 

N{ lN_t

Bot] nr:pctr_AKl otTt]oNe,\N LÁtrjATNAl( a.z ÉRotlt<Lőoőr. A
KÉpr.jlsÁcsAN,r rözHirszruu tNroRMÁctót< MEl_1.E-I-T t ttRot,.rÉstt<t, t- ts

rst_veszitNt< l

1997. írÉcÉÁBER 3l._lc ltlilDíI HlRDÉTís ltlcygilís t
/rÁuocrrlót oíl,tr r-t,rocxot_tNt</

l99B. túurusÁtc sF_vrzr_-ró ÁnoN a.z xLÁsut oílr-Ér-rrrt< SZERlN t

vÁRlux HtRortÉsttrcpt :

La<ossÁc t : 2OO,-Fr/Ne"p/llp
NoNPROF lT SZI1RVl_,ZFTF_t<, óNrcoRnaÁNYZATt tNrtlztvtÉ,NvEr< : ioo,_

F,r/Nnp/lnp
c,tzoÁLrcooó szt,Rvr_zETt K, vÁLlAlrcozÁsot< : 4oo,*Fr_/Na.pit xt_

MtNorN TovÁget oLDAL NApl : lOO,-Fr

TALíLT rÁncyax RovATUl{K tl{GyE}íí§ t

VÁnlux HtRorrÉsttrctr l
lnooÁNx NAPONTA B,oo-tg.oo ónA rözö-rT RENDEt,t(EzÉsurne Áll ,t

RÉpcrlnxt Művpt őoÉst HÁzsxN
iRÉpcrle.r, Bxn-rórc B. u. 55. /

*

*

*

*

ÉrErrpnclAtlTÁrox A 
^^ARGARÉTA 

pANzlóBóL

Morgoréto - tól

Vendéglőnk egyik legfinomobb és egyben bőségesojónloto,
n taion óóngyott-nús, rdntott mój, vogy róntoti gombofejek, illeive

not.-steiÁ szelet tolólhotó, A tólot vegyes körettel tóloljuk.

A qöngyJlt'húi elkészítési módio : o sertéskoroit klopfoljuk, mojd sonkóvol
öljük, bundózzuk és bő olojbon kisütjük,

Szóioz fehét bort ojónlunk mellé,

PECSENYE GAZDA UÓORR

4 személyre;

1 kg sertésta rja, 4 gerezdfokhagyma, 4 evókanál mustár, 1/4 l étolaj, ízlés szerint

uoi".,-Á.iorunnu, .ó, kevés ételá-esító. A tarját felszeljük, sózzuk, klopfol.iuk, majd

u 
^pr:arávágott 

fokhagyma, mustár, étolaj és fúszerek összekeverése után be_

o.*!ori,ix i;t n"pru reíóove hűtószekrénybe tesszük, hogy az ízek összeérjenek.

Ezen hússzeleteket roston is és teflonsütóben is süthetjük, Burgonyapürével

tálaljuk, Szárazfehér bort ajánlunk mellé,

b éNáqqtklwM,a
Mgrq6rüa-P6nió bVoail

ts

E
t

ötl ls d
E_BEN í É
F

lRDg§§
Rí?Cí

]



'iH":;TJs,,,s
I 6. fordvló utón /

Tercio
Police
tC.Pertv
Voskos
Gödények
Horvóth-Fortner T.

Mómor SC
Heszeg 5C
Csófordjónosfo

Góllövők: l. Holósz Róbert
2. Vor9o Bolózs
3. Teke llttilo
4. Béres lstvón

Göcsei Tibor
Mészóros zoltón

5. Vor9o Ggőző

I0 pont
7 pon|
ó pont
ó pont
ó pont
5 pont
4 pont
4 pont
0 pont

fiarcial 11 9ól
lPolicel 'l1 

9ól
lGödéngekl'l0 9ól
ftercial 9 9ól
/Mómor SC/ 9 9ól
lK.PerEvl 9 9ól
Ay'oskos/ 8 9ól

]

2
2
3
3
3
4
5

55
53
53
53
63
62
52
62
5-

38:l5
25:$l
36:25
24 17
3627
9093
34-33
40.32
1676

.Regösének
--ejegyezte 

1897-ben Répcelakon Németh J./

Amoda keletkezik egy sebes folyóvíz,
azt körül fogja szép zöld pázsit.
Azon legeltetik csodaféle szarvas.
Csodaféle szarvasnak ezer ága-boga,
ezer ága-bogán ezer misegyertya
gyulladván gyulladjék, aludván aludjék,
Haj, regü rejtem, regü rejtem !

ltt is mondanának egy szép legényt,
kinek neve volna Sümegi János volna
Haj, regü rejtem, regü rejtem !

Amoda is mondanának egy szép leányt,
kinek neve volna Erős Lina volna.
Haj, regü rejtem, regü rejtem !

Mit visz neki Lina ? Viszek neki ládaruhát,
töltött vánkos, lágy párnát feje alá.
Mit visz neki János ? Viszek neki hippet-huppot,
egy nagy ménkű furkósbotot a hátára,

Regülöm a gazdát, vele az asszonyát.
Haj, regü rejtem, regü rejtem !

Szegen van egy zacskó, tele van százassal,
fele a regüsöké, fele a gazdáé.
Répahéjj a szíjja, kurumpli a sarka,
hajdina a köpönyeg, mind a kettő jó meleg.
Haj, regü rejtem, regü rejtem.

/Forrás : Magyar Népzene tára ll, köt. Bp. Akad.
Kiadó, 933-934, p./

Szeretettel vá4uk
Önöket

a naggközség
karácsongíáia alá
december 22én

17 őrakor
karácsongi mósorunkra

a

ful0velődésí Házba.
Fellépnek , kicsik és
nag,gok, ffatalok és

idősek

Rufiíffibó

Tájékoztatjuk
Onöket, hogy

d,

REpcEw
közszolgálati

televíziós
csatorna

elsö adása

1997 december 27-én,
szombaton délután
17.00 órától látható.

Nézzenek minket !

L
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l99l. Korócsony
(és mindig )

Nincs szüksé9em
búvre, bójro.

nincs szükségem
gozdogsógro.

Megle|em mindozt
mií szerelnék.

ho szívedet qdod.
szív lehetnék.

Eshet hó.
és fogyhot 1ócso,

potyoghot jé9csop
o morkombo.

nem fózom, nem ózom,
nem kesergek,

többet érnek o szép percek.

Oly sietös nopjoink
nogy hevében.

nem okod idönk egymósro
- értem,

csok fójdolmos nézni gyöködésünk.
ho ozzol semmit el nem érünk,

llt korócsony nyugodt éjszokójo,
együtt vogyunk pór óróro.

s ho nem gözöl leves oz osztolon.

szeresseíek l Én ozt okqrom !

Nincs szukségem
bOvre, bójro,

nincs szükségem
gozdogsógro.

Meglelem mindozl
mit szereinék,

Szívetek vogyok,
- úgy szeretnék l

Mesebelihórom ?

Hóromszor boldog o korócsony :

- mikor gyermekként én vórom .

- mikor gyerekem boldoggó
teszem,

- mikor unokómnok emlékezem,

POLGÁRŐRSÉG
A közbiztonság javításának céljáb ől 1993 közepén 38 fős Polgárőrség ala-
kult, zz a létszám mára 52 főre emelkedett, A Polgárőrség minden"tag.la
becsülettel végezte-végzi a rábízott feladatokat. Főleg hé{végeken tel:1e-
sítünk községünkben szoígáíatot.,A polgárőr csoportnak jó kapisolata van
a rendőrsésgel, több alkalommal együtt tevékenykedtúnk. Megyénkben
Répcelakon legjobb a közbiztonság/ s ebben a polgórőrség múkóoesének
is része van.

Rendkívül i szol gálatok f elkérésekre :
.- A novembertől februárig tartó kispályás labdarúgó tornán a polgárőrség
tagjaibóí tevődött össze a versenybizottság, mely természetesei díjmep-
tesen irányított, és felűgyelt a rendre is. Bernáth sándor, mint játékvázető
vett részt és a döntőt is ő vezette.
* GYermeknap alkalmából kÜlÖn teljesítettünk szol3álatot. A kultúrház kéré-
sére ezen kívül több alkalommal is közremotoátunt< , bálok és egyéó
műsorok rnegtartásánál. A május 1-i rendezvényen 4-ó polgárőr ugyeli. Bú-
csúkor hat, Falunapon nyolc polgárőr volt szolgáíatban, négyenl kultúr-
házban voltak egész éllel.
- Az iskola felújítása, ablakcseréjeidején minden éjjel kétpolgárőr szolgált.Az iskola igazgatója külön köszönetét fejezte ki-a polgárőrség tagjaiiak,
hogY a rendszeres járőrözésnek köszönhetően külső ko;ülmén|ek Írutaii!
tást nem zavarták. s tíz könyvet ajándékozott szómunkra.
- A Horgász Egyesület kérésére a csánigi tavat is több alkalommal ellenő-
riztük.

lntézkedéseink közül :

i,

-:
a

:

- Dóczy Attila, Boros Ferenc a termelőszövetkezetnél
nem talált, amit jelentettek a Renőrőrs parancsnokának,
- Több gyanúsan moz5ó gépkocsi rendszámát írtuk
rendőrségnek.
- Napközben
ezt tudattuk a
faluból.

ellenőrizve éjjeliőrt

fel, és jelentettük a

több alkalommal felügyeltünk gyanús idegen személyekre,
rend őrség g el, mely nek er edmény eképp kiu tasíto t tá k őket a

- Október 11-én éjjel
éjszakázní szőndékoző

Polgárőr események,

szabó József és soós József közterületünkön
török állampolgárokat irányítottak kí a faluból.

7-én, mint- Megyei poígárőr yersenyen vettünk részt Vasváron június
zsűritagok (Bernáth Sándor és Vróbel László).

Bernáth sóndor
polgórőr paroncsnok

- Szabó JŐzsef a Megyei BŰnmegelőzési Bizottsás elnöke kitüntetéseket
adott át Vasváron, ö egyben a répcelaki polgárőrség tagja is.
- Bernáth sándor parancsnok bronz fokozat kitüntetásb á részesült.
- Baráti lövészversenyen vettünk részt októóer 12-én Oladon. Tizennégy
csapat közül a hatodik helyet szereztük meg. (Bernáth sándor , vraőát
Lászlő,Gad?éter, Tóth András, Soós József ")
- Szeptem5er 96-ánmegyei elnökségi ülésen vettem részt.
- November 8-án Szombathelyen küldöttgyűésen, 99-én megyei elnökségi
ülésen vettünk részt körmenden.
- A polgárőrök közül többlet szolgálatért külön ki kell emelnem : Berényi
Ferenc, Király János, Dóczy Attila, Boros Ferenc, Süle Vilmos, Tóth Andrós,
Gaál Péter, Yróóel László, Gosztola lstván, Nagy János, Papp Tiboi
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polgárőrök nevét.



Akiknek örülünk
Köször rt j ü k telepriLltisiink

rijpolgárrrit l

Szabó Mark
(Németh 7'sttzgarr.til ós Szabó
Attila fia)
Seregély Ciyöngyi
(Tomboly Cyötrgyi és Seregély
József lánya)
kácli Bianka
(Szabó Tetéz és Kádi Attila larryer)

Akiknek gratulátunk
Hazasságot kötötek:

Molnar Ágo". és Gá Lás?]ó
Skultéty Eüna Kata]in és

Meszáros Attila
Csafordi Edina és Varga Tibor

Budai Maria lbolya és Vörös István

Rufif#;bó

Aktktöl búceúzunk
Nyugodjanak békóben !

Dr. Csaba F'erenc
Rilöp LtLszLó
Micskó Zo|l.lut

Óri Imrérré
Varga lmréné
Varga lózscf

vulruNLaÓt
lx.zL5Z

-z 1980-as évektől kezdve nagyon sok esemény történt községünkben, me-
--.k közül csak néhány fontosabbról számolok be.
1980 - Március 18.-án ünnepélyes keretek között felavatták a felújított és

,:rszerűsített filmszínházat. vetítésre került a "sebességláz" című színes
: asz film. Az év elején a megszűnt Alsófokú Oktatási lntézmények Gond-
-,-,ksága helyett megalakult a Gazdasági Műszaki és szolgáltató szervezet
3AMESZSZ. A Bartók Béla és a Széchényi utcai kertek végében levó terü-
*ten KRESZ parkot alakítottak ki,
- 1982 - Elkészül, és részben üzemelt a Nagymező Termelószövetkezet 1000
-:,őhelyes tejtermeló telepe Csánigon.
- :983 - A Sárvári Zeneiskola kihelyezett tagozataként szervezett zongora-
;nítás kezdődött az általános iskolában. Május 6.-án zenés műsorral egybe-
r:tött LOTTÓ-sorsolást tartottak a szénsavgyár ku|túrtermében, melyen a 18.
-ett lottószámokat húzták ki.
- 1985 - A tanáccsal történt egyeztetés után a Vas megyei Víz és Csatornamű
. állalat 2x2OOm3 -es alacsony szintű víztározót épített, és bővítette a gépházat
:s A víztározók októberre készültek el.
- ,1986 - A termelőszövetkezet a régi, elavult üzemi konyhája helyett egy kor-
,zerű újat épített a központi irodaháza mellé, amely 300 ember étkezési
;"lndjait oldotta meg. Májusban sportudvart és parkot avattak az általános
skolánál. nz ÉCÁZ a szolgáltatások színvonalának javítása érdekében
l,rendeltséget hozott létre községünkben. Ekkor ünnepelték a helyi földgáz-
:eclgáltatás 15. éűordulóját is.

1987- Augusztus 20.-án alkotmánynapi nagygyűlést tartottak az iskola
_,1varán, melynek szónoka dr. Medgyessy Péter pénzügyminisáer volt. A gyű-
es után amatór művészeti csoportok mutatták be műsorukat. A program sport-

=seményekkel folytatódott délután a sporttelepen.
l szeptember 5.-én tartott Bányásznapon légi parádét tartott az MHSZ Győri
:epülős és Ejtóernyős Klubja. A műsorban vitorlázógép vontatás, motoros
*űrepülés, hőlégballon bemutató,ejtóernyós ugrás és motoros sárkányrepülés
izerepeltek.
- ,1988 - Decemberben háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte 20, éves
=,"fordulóját a Körzeti Könyvtár.
-,1989 - Április 19.-én, a legjobb négy közé jutásért MNK labdarúgómérkőzés
,llt a sportpályán, a Ferencváros és a Bányász csapatai között. Belépődíj 20,-
;,s 40,- Ft volt. A helybeli csapat 3:0 arányban kikapott.
'l]vemberben tízéves évfordulóját ünnepelte a Répce Áruház termékbemuta-
: kkal és árengedményekkel.

- ,1990 - Február 2.-án ünnepélyes keretek között felavatták az új Művelódési
],tlhont. Átadta dr. Bors Zoltán Vas megye tanácsának elnöke. Az ünnepség
*:retén belül rendezett kiállításon megtekinthették Biczó Antal grafikus, Garas
. álmán fotóművész és Lakatos József festőművész műveit.
- 1991 - Január elsejétől Csánig, Nick, Vámoscsalád és Répcelak közös kör-
*gyzőséget hozott létre, melyből Nick 1992, Vámoscsalád 1993 január ,l-vel

, ált ki.
1993 - Rendórőrsöt hoztak létre. Polgárőrség, Gazdakör alakult.

-1994 - Perpetuum Mobile Szabadidő Egyesület alakult. A sport és a szabadi-
:ós célú szervezódés két évi működés után 1996-ban szűnt meg.
-1996 - Áprilisban az általános iskola Móra Ferenc nevét vette fel. Döntött a
;kosság a nagyközség címeréről is" A címer avatását 1996 augusáus 18.-án
:,.lcsu napján tartották meg.
-1997 - Február 7.-én hivatalos partnerkapcsolat felvételére került sor a
;zlovákiai Lég község /Lehnice/ és Répcelak nagyközség között. Szeptember
]3.{ól a régi kábeltelevíziós rendszerek helyett az egész nagyközséget be-
^alőző csillagpontos rendszer működik, amely alkalmas a helyi események

Biczó Ferenc
helytörténész

, ]zvetítésére is.
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Továbbta is hosználható

e l ő z eI e.s b ejel enlVe zé,s al apj án
az inlernet a Nagykózségi

Kónywtárban.
I}eszámolónk alapján a Soros

7Al ap íivány p őly á z at unka*
további egy évre.

reghorrzabb í+otio.

**

A MűveIödésiOtthon o

Nemzeli Kulturólis Alop

Közmúvelódési lbllégiumóhoz

. teclrnikoi eíközök beszerzése

célióból benyúitotl pólyózotún

l 20.000 Fl visszo nem térílend6

iúmogotúst nyert.

Ezen összeg segilsegóvel o

fénymósolóhoz duplex góposzful

beszenésére lesz lehetöség.

A Nagyközségi Könyvtár a
Nernzeti Kulturális Alap

Zenei Szakmai Kollégiumához
benytítj to tt pályázatán
Z6.8É.D,- Ft üssza nem

térítendö tárnogatást nyert az
" OrFeusz-han gzó znnetörténet"
címü 32 db CD lemezből áló

hahglemezsorozat
megvásárlása céljából.

A sorozat teljes komolyzenei,
ze netörténeti keresztmetszetet

ad,

ít
]

Bemutatkozik :

Gombocz End,e kápviselO
]

- Képviselő Úr ! Szeretném, ha bemutatkozna lapunk olvasói-
ndk l
Csáni3on születtem , dz gyerekkorom óta Répcelakon éle k. A Sajt-
gyárbön dolgoztam 23 évet, jelenleg családi vállalkozást folyta-
tok.

- Hogyan értékeli a képviselőtestület eddigi munkáját ?
Bizonyos dolgokban meg vagyok elégedve a képviselőtestület
munkájával, ebbe óeleértem a óeruházásokat, páldául a szenny-
viztelzp, az átadásra kerülő szeméttarolő megégülése, valamint a

szennYvizr endszer m€ gVö l Ó sU l á Sa.

En_a_ szociális bizottság tagja vagyok. Ugy érzem, hogy megpró-
báltunk úgy dolgozni, hogy a kérelmeket reálisan bíráljuk el,
Y élemény em szerint az intézmény ek mú-ködés i f eltételeinek óiz-
tosítása jó.

-. Milyen szempontok vezérlik Önt döntéseiben ?
En általában úgy próbálok szayaznit hogy előtte kikérem az em-
óerekvéleményét. Bizottsági tagként az emóereket ismerve alakí-
tom ki a döntáseimet,

- 
^4it 

szeretne/ vagy mit szeretett volna, hogy megvalósuljon
tevékenysége során ?
A következő időszakban fontosnak tartom :

a központi orvosi rendelő megépítését és üzemóe helyezését,
nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a környezetvédelemre, p;l.

ne vegyék a nagyközsé3ünket köóe szemétdombok,
az utak állapotának továbbijavítása, pl. a Vízmű utca felújítása,
tovább i munkahe ly ter emtő vá l la l kozások be indítása.

Köszönöm aóeszélgetést. Sok sikert kívánok további munkájához

szekeres Tibor
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Répcelak Nagyközség Önkormányzatának lapja

Megjelenik : negyedévenként
Fószerkesáó : kecskés péter

Szerkesáóség címe : Nagyközsfui Könyvtár
Répcelak, Bartók B.u.55. tel.: 37G7@

Összeáll. és szerk,: Nagy Károlyné
Felelős kiadó : Dr. Németh Kálmán polgármester
Készült a Múvelódési Otthon CANON NP ffiO típ.

íénymásolóján 1 Offi példányban
Felelós vezetó : Szórádi Enikó
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