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: -.celakon a Bem ut-
:j!;an lakom. Az álta-
!-:§ iskola elvégzése
"=,- Gyórbe jártam gim-
,]E] -mba és a Zenemű-
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:a- _ ója vagyok. 199Sben
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:e hót csok ennyire

futotto
itt óllok egy
mogos folú
dobozbon s
mogónyom

l';yre mélyebbre tol
; , jbbividómok közé

lefelé

a)kú, 12,5 7o-a szIovők. A régi
a településnek. A községben
/szlovők és magyar rvelfr/,
kórház, a Benyovszky kastély
400 fér&,elyes, operóciós
re több kisiparos múködik, A
tómosatóst kell nyújtmi szó-
szövetkezetóen dolgozik.
nem talól munkót, a közeli po-
jór doigozni. A3gaszt1a a Lé5i-
kat nem tudjók megf elelően
úr kifejeztereményét, hogy jó
Iótestület tagjai talólkoznónak
község moZgatórugói,

A Szlovők köztórsasógbeli (Lechnice ) Lég község és Répcelak telepü|ései között 199i, feóruér ]-én
került sor a hivatalos partnerkopcsolat felvételére a Múvelődési Otthonban. Dr, Németh Kólmón
poigórmester köszöntójéb€n történ€lmi pillanatnak nevezte az eseményt majd Bokényi Kólmónné
legyző felolvasta a kilenc fős sz|ovék delegóció és a helyi meghívottak előtt az aléírósra keruló
dokumentumot,

A testvérkapcsoiat létesltésének céIja a nemzelek es nemzetiségek elyüttélésének e|mélyftése, az
emóerek és a kultúrók kölcsonös me1ismerése.
A konkrét pontokból :

= a két települéS képviselőtestül€teinek évenkénti talólkozója, a községek életében meghatórozó
ünnepségekre a képviselók kölcsonös meghívósa,

= ezeken az únnepsegeken a kultúrólis csoportok kölcsónös szerep"ltetése,

= oZ oktatősi és műve]ődési lntézménYek tapasztalatcseréje,
=+ valamint legalébb két közös sportrerlezvény szervezése évente.
A két közsé3 pol3ármestere ezutőn aléírósőval hitelesftette a dokumentumot.

Lég község polgérmestere Csiba Vince beszédében külön kiemelte két sporttórs - Szarka Sóndor és
Nagy József , nevét, mint a kapcsolat megalapozóiét, maQ róviden bemutatta községüket. Lég
földrajzilag a két funaóg között, a Csallóközbenhe|yezkedik el. A 2200 fós |akosság 30 %-a magyar

rerlszerben közpcnti jzlle3e volt
van két óltalónos iskcla két óvoda
kisegftó iskola, vaianint egy nagy
mellett. Ennek Felszereltsé3e 1ó,
részleg nélküii. A községben e3y-
poigórm€ster szeiat maximóiis
mukra. A lakossó3 zóme a helyi
Egyre több a munkanétküli, Aki
zsonyba, va3y Dlnaszerdahelyre
eket, hogy a mtnkanélküii csalódo-
tómogatni, Végül a polgőrmest€r
lenne, ha nemcsak e képvise-
egymóssal, hanem azok is , akik a

l

1

Az ünnepség hivatalos részét kóvető köt€tlen han3ulatú óeszélgetés sorón kértem a oolgórmes-
ter urat, hogy tójékoztassa egy kicsit bővebben olvasóinkat.

Először a testvérk@caoldt létrelöttének e/őzményetről kérdeztem. :
- Ez la , 12 éwel ezelőtti történet, mikor Szarka Sóndorékkai először jórt - akkor még Csehszlo-
vókióban - a Répcelaki Oregíiúk focicsapata. Azóta minden évben sor kerult egy-egylalólkozóra.
199Ó tavaszón Németh János és Horvóth Endre megkérdezték: mi lenne, ha az ószi visszavógóra
polgórmest€runket is elhoznónk ? Hót rgy kezdődött... A polgórmester úr a Légi Oregfiúk csapa
tónak ma is aktív tasja ,

ldegenforga/mi szempotból szerencsé,/úk /ehe t, hogy kdsté/yuk van, rődősul a Benyovszky csalilé,
me/y csal& egyik tagla gróf 1enyovszky Mórlc a XVI/. sz. kíemelkedő magyar utazóind!( egylke vold
bldagaszkár ktrőlya Franklín 1enjam ln barőtja.
-A kastély nem ideseníorgalmi iótvónyossóg, AZ ötvenes években teljesen ki |ett ürrtve, 7-8 éwel
ezelőtr külsőleg resta]ráltók. Ma az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozik. A vagyonjogi kérdések
mé9 nem rendezfttek.
A kórhőz a kastélyban van ?
-Nem, hanem mellette, két nagy épület. Az egyikóen tudősyógyintézet,belgyógyászat, ortopedia,
a mósikban seriótria múkódik.
ful i t 1? /en te t t Ón ök b en 7989á en C sehs z / o vőktá s z é t vőlős a ?
- Alkalmazkodnunk kell a meglevő töwényekhez. Meglelent péld&l egy nyelvtörvény, ani szabá-
lyozza lehetóségeinket.1919 óta az idei év az elsó, hogy a vesyes és magyar iskolókban csak szlo-
vőkul kapnak bizonyftV&ryt a diókok,
tVik a kózség terveí a jöv&en ?
- A kÖzművesrtésseljól álltrrrk; gáz, víz, telefonhólózat van. A csatomózóson dolgozunk..
Hogy télí meg On a mi községtkket ?
- Répcelakra jórok 10-12 éve. Az első |ótogatós óta külsóleg rolrarnosan fejl6dött a község, a belsó
vóltozdsokat nem ismerem..
Megköszontem a beszélg€tést. A Múvelódési otthon Ümmögó cs@ortja és Nyusdí]€s kórusa adott
műsort a vendégek tiszteletére, mald folytatódott ó kötetl€n óeszéBetés.
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A Vörösmart1, urcabaíI lakó Lina néni 1909.
jarru,ír 1 3-an sztiletett. Szülöháza lebonüísra ke-
rtilt a nicki utcribm. Mi}<or Ar§rer Lina harma-
dik szomsádbeli. játsátarm tanköteles lett, Li-
na nerri sirva fakadt.
- Nem értettem eimi az a taríköteles, miért nent

mehetek meg iskoiába| Adüg sirtam, míg édes-

anviim elrnent itíidi Margit tanítóhoz aki azt
mondta" Koczorneni kriidje a kislany,t !}ia meg-
rrrrja, hazamehet. Mire tavasszal jtltt a vizsga,
annvit tudtam, mint ök Masodik tanitóm szi-
gethl Dénes volt, Mikor ietelt a hat osztaiy,
megkonflrmiilkodtam Tarjrin István lelkész e-
lött. Azuán teltek az évek. Öten voltunk
testverek, a szüeinti mellett otthon gazdálkod-
trurk, Husz éves koromban merrtem féry'hez, eg1,

lánvom van. Az rrram is földmunkas volt" már
tjz éve, hog1, özveg1, vag_vok.

Ug,. tudom Linanéni még emlékszik a tíizveszre.
Elmondaná hog,an is volt ?
-Eppen vacsorááunk. Nag1, szei volt. Idesapánn
gytin be : "Yigyitzzt gverekek, mindjáít égíink !
Annla a gverekeliet öltöztesü vidd őket a ólsó
szerre |" A soron a mi házunk cserepes, a többi
zsúpos volt. Sze,lrböl, a régi posta elói lestül a
lilE.Eí a népelkel eg,vütt. osvát Janos pajtája
gyulladt ki, a meliette levő házatl pedrg egybol
égtek, mivel az oíkán erejú szel Nick felöl fujt.
Innen az&ín neküordta a ttizet a falurrak. osvát
mellett a harmadik szomszédban lakott Takács
Jóxefné. Olvan g1,orsarr terjedt a hia hog1 mi-
közben az állatokat mentették, nem tudott hir-
teien hova mene§i]ni, belebújt a kenrencébe.
Milior a túz iea]udt, és be fudtak menri az
udvarba, mintha csak hallanirn: " Jaj, jaj, ides-
anyátn elégett. ', Az meg a kemenéffil kátozott:
'Ne keressetetri itr vagvok, bontsátok kj az ay
tóti" Kerttinl, vegében nag1, diófák voltak, A
ttlzet a szel annvira hordta, hog1 a zsúptetökröl
csutakokban válió egő sza|ma, a dióágakban el-
akadt úgl néztek ki mint az egő karácsonftik. A
1fi2 ham6 eiérte a tavat, a sllirrárry is megfor-
dult közben, ígl,a csánigr utcabeli zsúpos házak
iéptek, a mai Vöósmar§,utcaiak megmarad-
tak. A falubeli doigokat a sziileimtöl hall611fin.
Aklior égett ei Mészíros Imre felesége és iea-
nya. N'íÁr a marbákat kimentettélq az iratokért,

fizért visszasza]adtali abáha, s ekkor szakadt
le a hááető. Alatta maradtali. A Csánigi utca
uíán nern volt t<lbb mi megpulladjon.
Alkonyatkor jött a ttizvész" hajnalra hrmyt ki.
Ho5, is mondta apam ? 'Na gyerekek légett az
utólsó ház is." Az egész falu taipon volt. Vödör,
viz_ nem ért semmit, ol1,an orkán volt. Aa be-
szelték, még Kówegerr is láazott a l,iiágossrig.
Hopan telnek a mpjai ?
- Tevézek rádiózgatok, amikor jó idő van. a

szomszédoklial beszélek. Dolgozni már nern
tudok, nehezen iárok. Minden vasá,rnapot a lá-
nyoméknril töltöm, rrnokámmal, dédrrnokakkal.
Kíyanom, hog,l mQ ükunokát is megérjen !

*Óstermelói igazolvány'
Ösrcrmelöi igazolviny kivaltasa minden szerdán 8-12 óra közo6 a Polgár-

me$eriHirratalbanBartosKatahngazÁajegyzőnéI.

Lomtalanítás
Március 28-án (szombat) lomtalanílás lesz községtinrkben. 9 óráig szires-

kedjenek kiralni a nem szokványos "szemétnek" sámitó felesleges hulladé-

kot. A fanyesedéket összekotozrre ká]tik.

Nlezőgazdasági termelők firyelem !

Az APEH munkatársai a mez§gazÁasági termelöket érintö jogszabályokról,

azokváItoásairóltartánaktálékoúaástaMüvelödésiHazban.
Ideje . március 24. (hétfö) 1830 órakor

Árverés
Március 25én (kedden) 15 órakor a Polgármesten Hivatalnál üciálás lesz.

Elaüsra kerülnek fiirdöszoba berendezesek (kád, mosdó, csaptelepek), gáz-

készüékek (konvektor, Color-2), fa és fem nyílásárók.

Rólunk szóló könyv készül
A Repcelak törtengtá feldolgoó kónyv kiadasáért lÉtrehozoÉ bizoüsag

megkez&e munkáját. Kérjük a lakosságot, ha birtokukban ,\a,n községiiltk

tórtenelínéhez kapcsolódó anyag (kep, okirat, újsagcikh stb.) és megen-

gedné, bogy felhaszráljuk a kónyúöz, jelez.zs a Müvelödési Ház veze-

töjenél.

Lesz(e) egy§éges lc{bel és helyi TV ?
Kepviselötestületiink négy árcs programjában szere,pel a helyi TV kiepítése

és áz egységes kábel TV-rendszer krepitése. A testület tagiaiból és hozáértö
répcelakr lakosokból bizottsag alakult. Het helyröl (rallalkoál KFT) kér-

ttilrk árajanlatot. Amikor az elókésáés olyan fáásba érkezik, a lakossagot

minden részletre vonatkoáan tájékoúani fogiuk és kikéqtik velemenytiket.

Tüzgyújtási tilalom
A repcelaki "Önkéntes TÜzoltó Egyesület" az alábbiak kózléset kérte:

Március 8,-tól meghaározat]an ideig túzgyultasi tilalom van en/enyben.

Ertesfutilrk mindenkit, hogy a lakóházalnál és az tizletekben tüzr€rdészeti

ellenörást tartának.

úlauu vállalkozó orvos ,\

AII. sámú háziorrosi körzetben Dr. Szalay Ist\an föorvos úr ].997, áPnlis

l_töl viitlalkoásban \átja el feladaát. Ab,ááorvo.si feladatokat meghaladó

pluv szolgáltatások (ultrahang, fizikoterápia, laboratórium) változatlan

formában mükódnek.

Képviselötestületi ülés lesz
Képraselötestiilsliiiítk legközelebb március 27-en (cstitörtökön) 18 órakor

i,iLlésezik, Napirendi pontok :

1 Onkormányzati vagyon alakulása
2 A,kepüselötestüetnegyévesprogíamjánakvegrehajtása
Ezenkívül még egyéb aktuális kérdések is megtárgyalásra kerülnek.

a'

Önkormányz;ati hírek

Nagr,KárcLwe
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Eirdetéseke| reklámanyagot a megfelelö helyre !

3rságos összehasoniitásban is büszkék lehettink buszváróinkra. Nem kis eröfe_
;etesek árán srkerült elémi, hogy hirdetések, piakátok nem éktelenkedrrek rajtuk,
:3yanis felragasaásuk ulán azonnal leszedjriLk. Sajnos, most meg elszaporodtak a
::kon, vtllanyoszlopokon, szemetládákon kiaggatott hirdeünények. Kérjük, ilyen
:elveke ne helyezzék el l

Trmészetes€n tudju\ hogy sziiLlaéges hirdetésekar, plakátokon tá;ékoaatni a lakos-
:agot. Felajánljuk segítségtiLnket. Községtrnkben ot helven van hirdetölábla. Hozzák
:e a Polgármesteri Hivatalba a hirdeünényeket es mr haladéktalanul elhelyez.ziJk az
n úblán. RendelkeásiiLkre áü még a Müvelödési Házhirdetötiblája és a könyvtárban
.:!ó hirdetöfal is.
:löre i§köszonjirk, hogy a továbbiakban így fopak eljámi.

L akossági se gítséggel folytatj uk a j árdaépítést
lzokban az utcákban, utcarészekben, ahol nincs járda, szeretnénk ha a takosság is
:esegitene a munkákba.
3ldosítJuk a betont, zsaluáanyagot, kóművest, a lakosságnak a terep elökésáéset,
:,eonoás}toz segedmunkát, valamint a beton öntóáső kell biaosítani.
{{ket érdekel, szándékukat 1997. ápnlis 10-ig jelezzek Sár Miklós müszaki fiúta-
:ecsomál.

Kábeltelevízió-hálózat ép ítés, és uzemeltetés feltételei

i kábel - tv, mint műsorelosztó rendszer általi műsorszolgáltatás, illetve
rűsorelosztás műszaki szabványait a köztekedési Hírközlési és vízügyi
','liniszter szabályozza, valamint irányadó a Médiatörvény , az 1996. évi l.
:övény fejezetei.

{ magyar vagy külföldi műsorszolgáltató (adó tulajdonos) műsorának
elosáásához, a kábel hálózat működtetéséhez az elosztás megkezdése
eiótt 30 nappal az országos Rádió és Televízió Testületnek be kell
elenteni az átvitt, elosztott tv adókat. kötelező minden hálózaton három
<özszolgálati műsor (MTV 1, MTV 2, Duna Tv) átvitele.

r, bejelentés elófeltételei :

". A műsorszolgáltatóval kötött szerzódés.
2. Músorelosáásijogosultság, az ideiglenes szolgáltatási engedély a Hír-

közlési Főfelügyelettől.
3. Szezőijogok védelmére szükséges intézkedések, díjak fizetése.

1997-től a külföldi műsorszolgáltató adók felé is jogdíjat kell fizetni
programonként.

l. cégbíróságiengedély, végzés az üzemeltető társasági szerződés, oki-
rat tevékenységi körében benne foglalva a távközlés, mint vezetékes
kábeltelevízió rendszeren történő műsorelosztó szol gáltatás, valamint
távközlésitervezés. Ennek megszerzésének előfeltétele a 2. pont a|atti
megléte,

ól.
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1977. februir l0.
Bépcelakon papírhulladékot bá_
l{ísn8k
... a Kisalfóld_sáli gyár egy svéd papíóál,í-ó
gépet vásámlt, eredetileg a hulladék patron_
dobozok bril;";"á. De mert a gép tóbbre k6
pes ... bérrnurkábm elvállrlták a megye pa-
pírhuiladékának tómöítését is. Havonta i.SO
torru papír keriil,iltalrlba a prÉs aLí,..

1977. februÁr !4.
Már lábakon, tetó alatt
Amellet! hogy megoldja a helybéü ,ílralínm
iskolísok tomaterem gondját sálerebb vo
rutko"."bm is _ minden belybeli fiatal sz{_
mára - korszerű sportolási lehct&eget teremt
majd a mmt épiilótorusmok Répcelakon-
A 1óx36 mét€H h€lyisét ugyszólván min-
den labdajráték rentieásére alkalma-s lez

1977. februír 25-
Segítség óvodálroz
A Épcelaki Rábamenti _itt*i Cr"aa",ag
IL2 eret forinttal segíti Répcetak óvod,ájá-
nak bó!,íéséL

1977. mrfuciw 25.
Egyetlen tsz-malom
A megyében a tsz-ek eg1iam3d3 y§||:lkr
rctt edd{ élelmisreripti tevékenységre. A
közós 3ud,uágok ii"emeiben fóként sert&-
hret & tej€t dolgorrsk fet ... A legtóbb tejet
Kmaeszenfuártonba és Répcelakon dol-
gouÁk íeL évelte : 9 miÜó ütert
Egretlen tsz-malom vm a megyében A rép
celaki NaglmezőTsaben érrente 3OO vagon
brjzít őrólrek.

lí éye tffiént
1982. márciw 2.

Aiándék a betegehrek
... : Kórházi étkezí ég olvasómzta]káka
gylíít huiladékerv€hrl eg_r répcelaki szocia-
lfuts brigád. A SzéuavtemelóV,íllala Deha
szrcialista brigádja a sambaüelyi Mad<u_
sovszky kórháaak k&zíterr tíz, ágyta s*
rclhetó vrltoztat}ntó méretű aaatkát mely
a hmszób idóre fekvésre kénysrerüd bete-
gek helyretét k6myíti meg:

lo éve tffiént
1987. jmuír 23.
Vbúle; három telepúléeen
Répcelakon ner&en új témat<ént ár5/attrík
a tcll remktauís hebzeét, továbbfejl,asz-
t&érek leb€tóh€eit_ l9&3*tól a sáryári zene-
iskola kihelyerett tqnqz^L^L§a1 kezdódött a
nagykoxégben a sreruezá. zotlgotatulítÁs.
két év mulva ez kibóvii]t a splféroktatással
A két szakm jelenl€ 31 grcrck jár..

1987. máleiu 27,
Új szrára.déggrír épü
'Ósi" berendeá*ken présclrék szánzjég8é
8 lbldból íeltóró & m€gtisrúlo§ széndioxidot
éytized€k óra a Sdruvtetm.l6vállál8háL..
A napokbm elkésziilt a ű sáruj€ PÉ€Ió
ii,em, a te€}uróIó8iát szíütó NDK srerelá
eivégeaék a teljeífu énypóhíkat....
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Minden héten a l€újabb premier
filmekkel várjuk önöke,t Mdeotéka

üzletünlóen l
márclusáprllisi aJánlatunk :
Még zöldebb a szomszéd nóie

Vfuképp eltörölni
Jé9ct*llag

A hírek saerelrnesei
A F0ggeüenség napja
Mission :impossible

Flipper
Majomparádé

Ki§éítet
A Mbelbarát
Lidércnyomás

Szilúa

Répcclak, Pcófi S.u. 63/c6
tel.:37í371

Falusi Spartakiád
Sakk

'l994. íebruár'|-i eredmények :

]. Kovács László
2. Szabó lstván
3. Németh Miklós
4, Varga Kálmán
5. Biczó Tamás
6. Horváth Péter
7. Seregély Józ*f
B. Biczó Ferenc
9. Dr. Holló András
'l0. Kocsis Cábor
11. Seregély Attila
12, Bokor Péter
13. Szopory Zoltán
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Nemvaryok én iródeiik
Gondolatom néha megáll
Hory a magányt feleóessem
Tollat veszek a kezembe

Meg-megállok, körü nézek
Keresem a szep emléket

Ha sorzum dmbevannak
Bizodalmam tor,áb ballag
Egv-két sából van ez csak mind
IIa elmondom q,már nagy kincs

Hossanak a téli esték
Talán lesz még régi emlék
Irirom és továtb adom
Hogy sokáig emlekezék.

Boros Béláné
nyugdíjas
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Múvelődési Otthon és Könyvtór |l.

A nagykózségikönyvtőr1959 óta léteztk,19ó8-1991között körzeti jellege volt, öt
községet látott el. 199ttól összevorÉsra kenilt a Művelődési Otthonnal, szakmai-
lag tovóbbra is önóllóan, közös igazgatóslan, ön6lló gazdálkodósijogkörrel. Több
mint 15 

"zer 
kölet könyv, 993 bekötött folyóirat, 396 féle hang-és képhordozó 50

féle napilap, folyóirat óll az olvasók rendelkezésére. Olvasóink sz6ma 199Ó-ban
454 fő,látogatóink sz6ma 8093 fő, kólcsönzött kötetek szóma 17999 db volt. A
kölcsönzési forgalom az előző évhez képest 94 %-al emelkedett. Szolg6ltat6sa-
ink, előjegyzés, kölcsönzés /könyv és folyóiral/, tőjékoztat6s, könyvtórközi köl-
csörtzés, irodalomlegyzék készftés, adatbózisok hasznólata, fénymásolós. Ezen
munkók mellett foglalkozósokat tartunk, rejtvényfeltó klubot működtetünk, zene-
hallgat6si és videozósi lehetőséget biztosftunk, valamint kőzérdekű, közhasznú,
valós igényeken alapuló szolgáltatósrendszer működtetésére törekszünk. A gyer-
mekeket 1ótékokkal is vár1uk, KézikönyWóri óllományunk kialakftósóra, folyamatos
bővftésére külön 3onddal figyeltünk-figyelünk. A könyvt6rat 'csak" lótogatók köre
elsősoöan ezen 6llomónyrész miatt keres fel bennünket .

A szómftógépes íellesztést öt éve,1999-óen kezdtük el. 1993-ban megvósároltuk
a SZ|RÉN nevű komplex kónyWórkezelői rendszert és adatbózist, mely tartalmazza
a Magyarorsz6gon megjelent könyveket 1976-től napjainkig. Könyvtóri óllomónyun-
kat sz6mftó3épre vittük, a kölcsönzés és a keresések már ezzel történnek. A rend-
szer használat6val szakszerűcb és gyorsabb a könyWárP.özi kérések továbbftósa,
duplájóra nőtt a mós kónyvtóraktól olvasóinknak meghozatott műv€k szóma.
Szakdolgozal/ok/hoz, egyéni és tanulói kutat6sokhoz rendkírtiíjól hasznosftható.
1997-ben megvósóroltuk hozzó a tankönyv adatbózist is, mely alternati'v tanköny-
vek ci'meit is törtalmazza. KönyWórosi segftséggel igénybe vehetők tovóbbó a kö-
velkező adatb6zisok : KÖZADAT /országos hólózat, 70 féle adatóllomónnyal/,
IRODALOM /film, színhóz, irodalomkritikók/, GYERMEKVERS, valamint a Berzsenyi
Dóniel Megyei Kónyvtór VAS nevű helyismereti adatbázisa, s a TELEKUNYHÓró|
készü lt kzresőr endszer.
A könyWór két főóllósu könyvtórosa 1977 óta dolgozik együtt, minden évben igye-
kezvén valami többet nyújtani : író-olvasó talókozókat ,3yermekfeJtórőket, brigód-
vetélkedőket szeweztünk, 1985-1989 kózött vers-és prózaíró 6lyázato/kalt in-
dftottunk, s megelentettük a leg1obb rrunkdkból ólló Tollforgatók névre keresztell
kiadványt / stb. / közérdekű inf ormóc i ósz ol góltatósra törekvéstink el só lépésekénl
,l994-ben elkészftettük és kiadtuk a könyvtár első közhasznú kiadvónyót a Répcelaki
lrónytűt, azóta harmadízben, évente, Az adatgylnlést, szerkesztési munk6latokat
saját magunk végeztük-végezzük..1995 év végétől könyWórunk szerkeszti a helyi,
negy edéy enként me3elen6 lapot, a R épcelaki Hírmondót.
A Nemzeti Kultúrólis Alap pólyózatán nyert számftógépen ez év januórjától nyilvó-
nosan is hasznólható az |NTERNET - a kömyéken 50 km-en belül általónoshozzáfé-
réd számftógépes kapcsolat létrehozósában elsőként. Hasznólatóhoz megadott
időpontokban előzetes bejelentkezés szükséges. Tervezzük az idén elkészfteni
isrnertet6 /WEB/ lapunkat a vil6ghálóra. Áprilistóí a könyvtárkezelői rendszert hóló-
zatban foguk működtetni.
Szómunkra, kis könyWór lévén, rendkírtil fontos, - s bízunk benne, hogy Önökrpk is
-a nagyobb intézmények óllomónyaiba való betekintés lehetósé.ge, kapcsolódós
más adattórakhoz, informóciószolgáltató rendszerekhez, hogy Onök felé széle-
sebb körűen szol56ltathaszunk.. Mé3 fontosabb ennél is, hogy az emberi kapcsola-
tok a 'gépesedési folyamatok" közott is megmarad.lanak, ne vesszenek el !

Allomónyunk egyre bőwjlö nagysá5a, sokrétű feladataink zavartalanabb ellótósa ér-
dekében nagyobb teruletre lenne szükségünk. A közeljöv6ben a tetórtér felé tör-
ténő terkeszkedésre gondoltunk,. Otleteiket, segftségüket jőszívvel fogadnánk a
teryezési munk6kban és majd akivitelezés ide1én is
Köny Wórunk ny it ott, bórki szám6 ra hozzőf érhetó, ny itvatartósa az
igazodik. Reméljük, hogy Önök, barótaik, ismerőseik megtalótjók
nek megfelelő anyagokal, jól ézik nólunk magukat és tov6bbra is
ink lesznek.

Onök igényeihez
az érdeklődéstjk-
3yakori vendége-

Nagy Károlyné
könywórVeZető
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- 1941-ben villanyt kapott a falu.
- 1943-ban felépítik a mozi épületét, megkezdódik a rendszeres vetítés. A mo-
ziTurul Filmszínház néven üzemel.
- 1945 március 29-én Telszabadul" községünk. A község házainál levő néme-
tek futásra készen várták a szovjet csapatokat, majd kisebb lövöldözések után
elmenekültek. A ll. vilá9háborúnak 48 falubeli áldozata volt /katonának bevo-
nuitak és az itt éló lakók kőzüll, A rémhírek miatt öngyilkosságot kísérelt meg
egy nyugdíjas lelkész házaspár. A Bukóba ugrottak bele, mert "aá hitték, az
oroszok úgyis megölik a papokat", Az indítványozó férj meghalt, felesége élet-
Den maradt.
A községben megalakul a polgári órség 6 fóvel. Működésbe lépett a közigaz-
gatás szerve : a képviselótestület, a községi bíró és a körjegyzó is. Megalakul-
nak a különböző pártok és ifiúsági szervezetek : Magyar Kommunista Párt,
Szociáldemokrata Párt, Független Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt,
UFoSZ, DÉFoSZ, MADlSZ, Független Kisgazdapárt ifiúsági szervezete.
Megalakul a Fö|dosztó Bizottság 7 taggal, Kiosáásra kerül 740 kh. föld. A
földigénylók egységesen 5 kh. földet kaptak /házhellyel együtt./
- 194&ban a sportkedvelő emberek labdarúgó csapatot alakítanak.
- 1947-ben tizenkét földhöz juttatott volt cseléd Földművesszövetkezetet
alakított. A szövetkezet az első idóben kereskedelmitevékenységet nem vég_
zett, csak mezógazdasági munkákat és a kapott vetőmag szétosáását tagjaik
számára.
Még ebben az évben ide kenjl Gyórből az Evangélikus Leánynépfóiskola.
Kibérelte az Ajkai féle kúriát iskolahelyiségnek. Az iskola alig féléves működés
után 1948 márciusában megszűnt.
- 1948-ban az evangélikus iskolát és a sajtgyárat államosítják. A sajtgyár
átveszi a labdarúgó csapatot, amely Répcelaki Kinízsi néven szerepeltovább.
Ekkor válik ki a sajtgyár kötelékéböl a hízlaló, amelyből kialakul a késóbbi
rutami Gazdaság.
- 1949-ben községünkben is megalakula Termelószövetkezet, mint lll. típusú
TSzcs 19 alapító taggal. Megalakuláskor Petófi Sándor nevét vette fel,
- 1950-ben az Ajkai kastély me]lett artézi kutat fúrtak a falu jobb vízetlátása ér
dekében. A fúrás során egy személy halálos áramrjté§ szenvedett.
- 1951-ben államosítják a malmot. Működni kezd az óvoda, szükségmegol_
dásként egy államosított épületben: 1 óvónővel, 2 fizikai dolgozóval, 23 gye-
rekkel.
- 1953-ban a község önálló orvosi körzet lett, elvált Uraiujfalutól.
- 1954-ben elkezdik építeni a Szénsavgyárat, ami nem egészen két év múlva
termelni kezd. Az első idóben a széndioxid iermékeken kívü| még szalakálit is
gyáfiott.
- ,1957-ben önálló védónő kerül a faluba.
- 1958 augusáusában Takarékszövetkezet alakul a MESZÖV segítségével.
_ 1959-ben megalakul a községi könyvtar is. Névlegesen elótte isvolt könyv-
tár, de kölcsönzés alig folyt.
- 1960 óta a körzeti orvos mellé körzetiápolónó kerül.

Biczó Ferenc
helytörténész

Felhavnárt források:
22. / Répcelak község kónikája 194$í97O. Kézirat, összeáll. Takáts Lajo§ 1970 Nagyköz§ T, VB

Múl-tuN(oót-
Vl zLsz 6W

Alstknek öríilünls
Kösóntj iiú< telepiit§ink

új polgáratt !

Horváth Nóra ( Keszei Ilona és

Horváth Csaba lifut_va)

Ments Vil,ren ( Pujcsi Zsanett és
}áent§ §zilárd lá.nya)
Varga Vivien ( Borza Anita és Varga
Szilárd lánya )
Horváth Doroqva ( Szabó Szilvia é§
Horváth Attila lrá.nva)

Kapui Bátint CIóth HaJnalka és Kapnri
Róbert fia)

Alttknek graÉutálunk
Házasságot kotftek :

Tar veronika és

krss csaba

A*tlttől búctúzunt
Nyugodjanak békéb€n !

Fazekas sándome
Keszey Lajomé

Mihácsi kalmanné
Nagy Ferencné

potor József
szabó sándomé
szakács Dénes
Varga Jánomé

clal<i



Dr. Gombay Csongor
a

RÉPcELAK| SAJTGYÁR RT.
orvosi rendelöjébe

napi négy óras (12.00-16.00)
beosziásban

üzemi ápolót keres
felvételre.

VÁLLALKOZÓ| KOZPCNT
DAp]NEplpoDÁJA

MÚKoDlK
1997. mópclus lJól

o ltvlii,"lalaiHa.k".

5rol9,ihola.o[,
o íonócsJís
o okloks

o mikno|,ilel infonmóció

o uallolk".ói loproloioL

szewez&e

Ttil,íli§^*
Répcehr tffi6zség t nkonnárryzatánat lapJa

M€i}bnik : ír€yedéVenként
Fóúzeít setó : Kec*érPáer

Szerkesdós€ címe : Nagyközsógi KönyYtár
R€c€hlq Bartók B.u.55. tel.:37B7@

FcHór tdldó: lts ttémcdt KáBnán polgáíínesteí
Késafi a M{hrclódéoi ottlron sh8íp sF-78@ típ.

ruqnUsobian í m pddáírt/b€n
Fd€lós v€zdó : Sárádi Enikó

Bemutatkozik
Pusáai gifil§s ké

- Képviselő Úr ! Szeretném, ha benlutatkozna laplnk olvasóinak !
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/7a ón/

_ rrállalkozások adózása
_ pénzugyi ismeretek

- nyilvínurtás és űgpi-
tel

=e marketing ismeretek

= fuienszírozás és hitel
_ víllalkozás jog

- úzleti tervek készítése

A tanfolyamot mttködő és
leendő víüalkozóknak

ajálljuk !

Tanfolyamdíj : 3. 000,-Ft

Jelentkezés : márcirrs 25-ig
a Művelddési Házban

:É:-:E::

Kenyeriben születtem ,l959-ben, A kózépiskolót Szombathelyen, a fóiskolót Buda-
pest€n jórtam. Képesftésem syórtóstechnológus üzemmérnök. Rövid ideig Csepelen
varrógápgyóóan dolgoztam. Jelenlegi munkahelyemen a Répcelaki Sajtgyór Rt-ben
,197ó óta dolsozom. Répcelakra 1984-ben költöztünk családorrrrnal. NŐs vagyok.
két 3yemlekem van.

- Hogyan értékeli a képviselőtestület eddígimunkőjőt ?
A kébviselótestület megbizatása felén túljutott. Dontéseink eredményeit kÍwilről a
répcelaki polgórok minősftik, nagyrészt eligneréssel, de a n€gatrv vélemény közlé-
sével is. Ezek a véleményeR segftik a sokszínű testületünk munkóját. Mirónk nem jel-
lemző a széthúzás , az ellneségeskedés. Minden döntéstjnk előtt, a bizottsógokban,
a képviselőtestületi üléseken az adott kérdéseket részletesen mesvitatjuk és hoz-
zuk meg a hatórozatainkat. Ezen hatórozatok úgy érzem, hogy a répcelaki polgárok
és a köz érdekeinek nagyrészt megfelelőek és elóse5ftik kozsé3ün( fejlődését.

- hlilyen szempontok vezértik Önt döntéseiben ?
. Elsősorban azt mérlegelem, hogy a dontés milyen hatással van a közsésünk

lakosságára.
. íermészltesen mindig figyelzrrhe yeszem| hogy a répcelaki embereknek az

egyes kórdésekről mi a véleménye, javaslata/ vagy igénye.
. Egyes döntéseink előtt helyszíni szemléken veszünk részt, ami na§yban segft a

tórgyilagos vélemény kialakft ásóban.
. Munkánkat továbbó segiti, hogy az önkormónyzat óltal rrrtíködtetetl intézmé-

nyekvezet5i és az önkormónyzat dol3ozóijó írásos anyagokat bocsátanak ren-
delkezéstjnkre a döntés előkészftés időszakában.

. Majdnem minden döntésunknek anyagi hatósa van, ezért különösen figyelembe
veszem| ho3y a gyerm"k,- szociólis,- eg4szségúgyi,- kultúrális,- oktatósi intéz-
ményeinkne k megf elelő anyagi hétteret tudjunk biztosft ani.

o A község f ejlődéséhez pedig beruhőzósokat kell meSvalósft ani.

- fulit szeretne, vagy mit szeretett volnd, hogy megvalósuljon tevékenysége
sorőn ?
o Szeretném, hogy jól érezze magát Répcelakon: dpd, öfil€t, nagymarna, PdPd,

unoka.
o Erósödjenek meg a csalódok, ami az erős orszóg alapja is.

o Emelkedjen a születések száma, ólljon meg a lakossóg fogyósa.
o Mrjködjön és fe)lőd.lön minden intézményünk,
. csinosodjon falunk, alakuljon ki arculata.
. Legyen az ember"knek több szabadidele,
. Legyen az ifjúságnak is munkója, fellődlenek a vállalkozások
. Mi répcelakiak legyünk büszkék egyre szépülő lakóhelyünkre és intézménye-

inkre és tegyünk meg mindent a tovóbbi fe1l6dés érdekében.

Kószönóm a beszélsetést, Tovóbbi munkájélroz sok sikert és ió egészséget kívónok., 
rrekeres Tibor
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i i^óRA FéRéIJcÁLEA!ÁNo5 Jsl<oLi' szúláJ
},\uNR ARó zö 5 séae },EÁRó szó I,!J,

A februátbaa iar+o+ bál ninden kedvas ,c.Jégének
.é3ztyé+.lé+,

A bál el 6kés z aleleiben2 lebonyol ításába a l é s zlyev6
cégek, i^+ézÁé^yek, wállalkozások1 szalak és

magáns zemélyck segítségél, aJományai*.
Az ;.kolo nyolaodikos Ji&ieinak kedwcl nrirorál. }

felkészí+ő és a Áüsolbaa tésztpewó peáagógusok

-.^ka}ll.
A Sznlói ,M.nkakózólrégaí bárnilyen foraábaa (7énz1

lárgy, sal.Áé^y, kélkezi nunka, ótlc}) 3egít6 láhogolá3t,
Kárz6njnk


