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Répcei*k l{a5község Önkormányz*tának tapja 2. á,{olyam 3. 3zlím 199ó. szeptember

c*M-^ lózstf v(:-ós

i:_<a József Miklós vagyok, 1974-ben születtem.
Fi,: aimat Répcelakon és Sopronban végeztem,
e:-]eg a pécsi JPTE Pollack Mihály Műszaki
F: :<cla karának vagyok hallgatója. Régóta érde-
]nr*,:< a művészetek, de igazán a volt neveló-
B-:-;m (Fejér Zoltán) és az elsó művésáelepi él-
ifln],,É-_",em hozott közel hozzájuk. Műveimet az éle-
fu- során átélt élmények ihletik, próbálok a rohanó
r@,: - 

=< emléket állítani.
fr -::,t szeretnék köszönetet mondani családcm-
lkffiq| rarátaimnak, ismerőseimnek akik támogat-
lnnl ::digi munkásságomat, és külön köszöne1 a
,;E ;:erkesztőinek.

Von. hogy...

:^, hogy o szovok is elfecsérlödnek,

::, hogy q szovok is hióbo remélnek.

:- ^ogy q szovok is súlyiolonulvonnok,

_-, hogy qz ézelmek is mósro hoínok.

:^. hogy o szovok mogunkot becsopnck,

: - -ogy o szovok csok mogunkbo mornck.

Van, hogy hióbo beszélek,

ho eirqbolhct sötét léiek.

,:- ^ogy önzöségben elvokíi egy mómcr

r - "rogy mósro szóll e meghotó zópor.

Von, hogy ného nem lóiok,

t/on, hogy folokon ótlótok.

/cn. hogy o szónolom o kellem,

Von, hogy örjítö e szellem.

.'cn, hogy ..........................?

semrni sem kell bennem.

Ónl<o rw|^nvF ati hir ell,
Köszónjúk, hnga eljöttek, kőszönjűk a2 elísmerő
szauakat !
Augtlszttls 1B-a]1 ualt községűrl-k címer - és zó-szlóauatósa-
melgen becslésüstk szerint őt - hatszázan uettek részt.
Beszédet mondott Dr. Németh Ka]man polgórmester.
Harangazó Bertalan a Vas Meggei Közggú)és a]elnöke és
Horuütt Vrlmos orszógggttlést képuiseló, Á zászlót
Farkas IÁszló plébanos úr és Jóltosa Attűa Lelkész űr
szentelte meg. Fetlépett a Ngugd§as Kub énekkara és az*Ummógó" eggűítes. Az tnnepség nemzetköziJolklór mű-
sorra] ért uéget- Noggon sokan Jejeztek ki elísmerésücet.

g r afu)altak a mús or me g s 2e ru e zé s é é rt. Kö s zö nj tlJ<.

Mí uott a napirend ?
A képuiselótestüet leguióbb 1996. szeptember, 12-én üe-
seaett. Beszómolót haltgatott meg a Polgórmestefi Htuata]
mn}<qjaróL a szennguízcsatorna - és tisztítórJl üzemelte-
té sének tapas zto].aiíól. A V as íteru s zake mbe r e í.srne rtette
a szi]órd hulla.déklerakó technológ í4j aL Rendeiet szílletett
apinc rendjéróI. A Gondozóst Központ üezetóje számolt be
a touabbi múködésí elképzelésekról. Döntés szűIetett.
hogu a Víz és Csatornannú Vó]latat utódaként Létrejöuó
'Yasíuíz" Ré szuéngtársa.sógba belépült}<.

Szakértók segítenek
A közbeszerzési" töruéngnek megfeLelóen póigózatot htr-
dettiltk a szílárd hulladék ktuitelezésére. A beérkezett
palgózaak sorsáról a képui"selótestíiet dönt egg §jelöIt
bizottsóg jauaslaía alapjan. A bizottság tag]ai : polgár-
nle ster. alpolg órme ster. Pérlzilg g í Bizotts óg t agy aL mús za-
kí Jö tanór so s. V astteru te ru e zój e, D a]afil-nt Je ikert 7 1&1só
szakértó. A szakértók mínd répcelakí lakosok : beruhá-
zós s al. körng e ze tu é delernme L, mús zakí me q oidás okkal
Jogldko z ó s zake mb e r ek.

I9mét az építési" tőrmelékróL
Epítést tőrmeléket uóftozallantL| a Vörösmam4 utca uégén
Leuó tóbaLeh-et uinnl ezúttal nzonban Súle'v.'ilmos köz-
terüIetjeltlggelónéL elózetesen be kell.jelentenL aki sze-
mélgesen iuta§a meg houahelgezhető eL.

Víggózzanak lgúaaikra és pérlztórcóikra !
A ggepmester ualtozatlanul teuékengkedí,k. Legutó§an
szeptember 12 - én déLutan 3 közterüeten kóbortó ebet uítt
eI. Az ebeket a gaepmester ,l O napig köteies tartant.
Aktnek hiángztk keduenc kutausa. ezen l_d.ón belűL
kíualthagja- Ajkára kell elutaznúl és napí 5O0.-Ft tortá.s-
dijat kellfvetni.e. Pontos cítn a Palgarmestert I{iuatafban-
EddU 11 eb kertt]t elszó]Lítósra- és a jeggzó 10 esetben
u olt ké ng te Ie n s z a.b álg s é rté s t ke z de mé ág-eánt é s p e nzb űrt-
tetést kiszabnL Jalsulá-s már taposáaltníó. de uáltozat-
Lanul sok még a szabadon kóborlo eb. A gaepmester
touá}sbra is a leguóratlanabb íd-ószakokban (l<ora reggel.
ünnepnap, késó este) jelenik meg.
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Bórktitenvben es a cipészrnűhelvberr dolgozl,a talillta.lrr
Ferj hicsit. .Ió bevédes, igv miután elmondtam, hog1
róla szeretnék imr, szinte kerdemem sem kellett, meséIt
magáról és az életeról
- Repceiakon, 19]-5 februar 15.-err sztiiettern. Öten vol_
tunk testverek. a legidősebb bi§,ám megüalt. ig1,_ s 

"g1folvkepet vett ie a falíól - ahogl kimaradtam á ó. osz-
táybol. 13 évesen már le kel]ett itlnöm a piLrrgli (ci-
pészasúal) melle Edesapám cipésanester, szíjjgvttó
és csizrnadiamester, de vo]t elókelő ember ii. 

'biró.

Taririn Istvrin. az evarrgéiil-us pap faszobrásauk akaít
eivirrrri tóle, de nem adott oda. mert alig várta_ hogl
leüilek a pringli mellé 1937-ben 3 segedle vo}t, 1 ttizo-
nó és én voltam az rnas. De voltatrl közben nehez napok.
anrikor e1 keilett menni rrraság: tarlóra marokszedőnek.
1 945-ben édesagámat megválasáottiik községbírónak,
mivel perfekt irl olvasott nernettil. oroszul, én meg ak-
kor beál]tarn 20 eves koromban .'poleúr''ruü- etbot lett
késöbb a rendőrseg Innerr a Kecskeméti Rerrdórkapi-
tanysagra kerri.Lltem, mint rendőr. Ötél,i szolgalat utan,
mint ]ovas rendórórmester szereltsrn ie, az utóiso á11o-
máshe]vern He]v*ia volt. Mivel a szakmábarr elhelyez-
kednr nem tudtam, eltnentgrn segédmrrnkísnail az 1951_
ben áljamosítot1 Skulté§. malomba. A szakmámban
Szombaüeiven a Siketnéme Cipesápari Vállalatnál -
ahol 185-en dolgoztak - húaam le 10 évet, itt hamaro-
san müheilmester lettem, Repcelakra 1962-bén haza-
csaltali, volt akkoriban egl,Crpesz Ktsz. arrnak lettem a
reszlegvezetóje, Először hatan voitunk, kesőbb egvedü
maradtam és én is otthagl,tam, Ekiior kil,rittottam á ma-
szek cipészipart ] 970-1980 köartt. Aztan úgl,megernel-
ték.a K]OSZ di.tat és az adőkat, hogv valtottam, és az
AFESZ tapboltiá'ool mentem nrugdíjba ó0 éves korom-
ban - 42 ér,és 171 nap szoigáiati idővel _ l985-ben,
]900,-Ft nlugdíjiai kezdtern_ most 74.744 Ft a nwgű-
tam Ebból meg lehet élni ? Ez nem ságvenletes i Azo-
ta, hog1, iiven alacson_v a nrnrgdrjam, ha rá vagvok
szonri va. dolgozgatok,
-De az egészsege az jó ?
- A dehog1', Megrjag66ou1 a kezeim, a lábaim.
- Cipesz ? Vagr susáer ? Ugvanaá jelenti ?
Susáer mindenh lehet. Cipesz az, a}ii be tudia mutauu
a segédlevel et, mesterjevelet.
- Kinek készitett cipóket ?
- A csendórse8íreL a financoknak akik léteztek Lakon.
!^sllnat, cipót. cugoscipót no meg a gazda8oknak. Az
19.30-as években 22 pengó volt egl,cugoscipo, iiyeri ma
má nincs. A szeganyembernek 5 per-rgős bakancsa volt.
- Ezek a szerszamo}* eszközök itt a műhelvben mind az
edesapjáé voltat ?
- persze EzeI a gary*lerrel még narrrég lószerszínrot is
készítettern. az atrámtól tanultam. Ebbe kell bevodtani.
- Hobbiia ?
- Gverekkori hobbrm a fafaragás és a madaraim gondo-

?* Ar 9rdőben erzem íg1 maglín. Vannak kacagOger-
iicérm, pintvek. papagáj ok.

Valóbarr a múheil,ben, a folyosón ma&í,rkalitkri}i sora-
koznak Megtekinwe egl,dolgos éiet azon §zervámait,
melyeknek nevét és haszrralatat már csali ö ismeri. azrl
az éréssel kösaintem e1, hogl ma már egv ntka szakma
eg.vik utólsó kepviselőjével taiálkoztam.
- Köszönöm Ferl hácsi ésjó egészséget kivánok !

Na5,Káro§né

Keressúk a megoláő<t
Csóníg és Vamos""!$ 1_?97. januór 1-óI nem kíaónja
igénybe uenní a Gondozósíkőzpoit szolgóltaíósax. A tnuóbb"
teendők meghatarozósáía bizottsóg al,'k,n. amety ial:Áwa-ií szeptember 3O-E jutta{ja el a képuisetőtesmtetnŐÉ

Szép aJa}unk ?
A vas Megget Ónkormánazat alta] meghirdetett szépítésí uer-
senyben. ffiruar tcaryty9Xt mintegg 4O telepűlés ueísenyéber,
els ők Letűn}c Ezért 1 8 o_,.o o 9, -ftőt-kapa,,ú e pé ru JetÁÁzna-Iósóról a képuíselőtesh7]et később dőnt.

Dőntés a beluízrend.ezésre el]dtlőnített pénzrőL
A beluízueszélu_csökkentésére - mint a}lDga elózó szőmulkbar,
írtLúc 

_- 
1. müLó Joriruot kiltőnííett eI a képóűelőtestü]eL EbbóL apénzból elkészü Répceiak beluízrendeLésí terue és a 86-os ű

mellett a Kóris Jalyóba uezeó órok szintezése. tiszűíó-sa- Ez amwútnmórJolt4ík is.

I-omtolrtniíás
l??9. szeptemlrcr 28-án (szombaíon) Lomtalanítís lesz. Ala,L-
kákbarL eL nem helvezteó, a háztartó^'ban Jeleslegessé- ualt'tnrnat" kéq* reggát 8 óráig kira]<r-Ll ÁPruái"ŰŰtlcateger
ue íeLgezzék lcí.

Gg ó g g s ze rtárí űg g ele t Répcelakon
= szeptember 27 - ol<tóber 4
= olctóber 25 - nauember 1

= nouember 22 - nouember 29
= december 20 - december 27

Az új vadászati törvényről

Az országgyűlés az 1996, évi LV. törvényben határozta meg a vad-
védelemről, a vadgazdálodásról, valamint a vadászatról szóló sza-
bályokat.
A törvény értelmében a vadászatijog a vadásáenilet (földtenilet) tu-
lajdonosát illeti.
A vadászati jogot a vadásáenilet tulajdonosa egyedül is gyakorol-
hatja, abban az esetben, ha a saját tenjlete a 3000 hektart eTéri es az
egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel.
A legnagyobb tenileten azonban a társult vadászatijog érvényesül a
tulajdoní hányad arányában megállapított szótöbbság izerint.-
Maguk a földtulajdonosok is vadászhatnak, vendégváoásztatást toty-
tathatnak, de megállapodhatnak a vadászatijog haszonbéóe adásá-
ról is.
Erról a földtulajdonosoknak december elsejéig kötelezően határozni-
uk kell, miként a javasolt vadásáenileti haiárvonalakról is.
A vadásáenjleti határvonalakat tartalmazó térképek az önkormány-
zat hirdetótábláján megtekinthetók. r
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3ornbay főorvos úr Budapesten szijletett, ott vágezte összes iskoláját egyete-
3 bez6róan, szakvizsgázott belgyógyászatból."1969-től prukti.ál, ebből gO

szedresen (Tolna nregyében) ioriáti orvosként, két leánya, s ne5y unokája
F elesége s zakass z is z tens i, körz e t i ápo lói v égzettsé gel r enáe)kezik.

, : ső benyomásom idefelé az volt, hogy izap a ta;, Jiapa daua-part, az unokóim,..zu, ''vízesés'-nek emlegetik a gátat. ahová qvakran kiiárr rnlz Rizalznrlrla nÉli\^l, ̂
,?| 'vizesés"-nek emlegetik a gátat, ahová gyakran kijárunk. Bizakodva názünk a: őbe, jől érezzük magunkat., ^.t;től érzi 1ől ma3át, miért bizakociik ? - kérdeztem.- 'edvesek és tisztességesek az em|:erek. Szerencsés va8yok, mert a szakmám- ,:n, hogy mindig sikerélményt is ad számomra. Bizakodóvá iett az is, hogy a.^Celő bővításe is meglesz.

llogy érii
szerkeszt őség ÚgY gonclolta, h<lgy közé letíinket je lentősen me gl.ratározó

.,^'"'"1o_ír':]1 
rrlesőlzé,lét 

.se-gtő 
ú1 lrá)ÍorvtlsrrrrLat [)r- Gcltrtbay c.,r,,s,i' ii",Í".i-:,?ssem fel, s mutassam be lapunk olvasóinak

^:5 l5 1?:,"?:i _ _?,I",9r.u*mal.) 
A 9_0 

",] 
-é s bővíté s eirosaaasuT kö ; iö;a;;

. :',:":: :§PM_ambu 
láns vé rnyomásmé rő monitoro zóst ás rizitJt; Őá; ffi r,, fo5ja szolgálni

,-^:,:.,.::rls.^._"_ru.]é. emésztőrendszeri,a moz3ásszervibetegségekkezelése,
1{É1.:üI;ö!L1::'iffi #.$::í:n'í'il;§,:-.ff, ií-T--:',"jfi ,?,osi kézzel történő nranipulációs mozgatása, esy speciális masszázs, a fiziko-.-:pia része. Talán fokozottabb affinit6Óm volt áziránt.- " cszönöm a beszél5et ést, jő munkát kívánok.

3

:.zn erről olvastam az önkonnányzati ülés jegyzőkönyvében.
]zerencsés véletlen so_rán, alishogy dolgázni kezdtem, felkértek, hogy az ön-"nányzat alapfokú egészsé3ü5yi ellátásiól szóló testúrcti ülésére beszámolót,zítsek az l. sz. háziorvosi k9r7t munkájáról. Ali5 kéthetes összbenyomásom-
:^ említést tettem a rendelő bővítési tánetases-eiről (az eptitet kihasználatlan:-ei a kazánház, széntárolő). A testület ur,ru nyitott volt, így remálhetőleg o" -.zgek beállta előtt megvalósul, a gO m9 -es bővítés.
. :nnak konkrét tervei, elk,épzelései ?
','egvalósrrló tervek.ezek Hoztrtnk ntagunkkal több mint egymillió forint értékű- .3losztikai és ter6piás müszereket, esiközöket (vércukor"Áe5hatórozó készü-z, "-|, íizikoterápiás műszereket, számítógépeket megreteiá-szoftverekkel pl,

, ,' óta dol5ozik számítógápekkel ?' "ár a normál, klasszikus kÖr.zeti vilásban, amikor mé3 semmif éleilyenirányú elv6-.,:k nem voltak, E rend,szerben én vasyok a g39, feÁasználó, , Psoo ityen pros-
' 
-ct használnak orsz6gszerte, azai minden harmadik háziorvos mőr ezzel- - 3ozik, A társadalombiztosítás által me5követelt ;etentesiien dszereket szol-::.l ki, naprakész formában. A pr<rgram iokrétű. Tártalmazza a betegek töris-"li'ait, kőrelőzményeit, a győgyszerárakat és féleségeket naprataszei, touuiá-l zv,érdezési lehetőséggel. kórházi zárőjelentést lehát ler<árnivele például, így a:::e3nek nem kell erre v6rni stb.
,3y tu<Jorn, Ön "csontkovács" is . Ez természetgyógyászati hókuszpókusz ?: z orvos kezel a termé_szet 5yó5yít, ez mindig is i{áz volt. Mert írok fel például

' :gY.szereket, de a gYÓgYul6st a szervezet seltlei va gzik el.A csontkovácsolás,alahol a néPi gYó8yászatban.leledzik, amit ái eurápai orvostudonrány elvei:zrint orvosok alkalmaznak. Egy háziorvos feladata .."iint", - a sziv_és érrend_
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l996. októberl-tőI

a rnűvnlőoÉsl HÁzanN

l zclgáltatások :
r tanácsadás
r okhtás
r mikrohitel lnformációr vállalkozóikapcsolatokszervezése

Felhívás !

A lapban helyet szeretnénk bizosítani
olvasóink írásainak is. Ezért kériük,
ha közérdekű közlenrJőie van, vagy
érdekességekről fu d besámolni,
keresse fel szerkesztőségü n ket.
Váriuk a répcelakl szólásokat,
közmondásokat lsmerőket is t

lllllrllrllalrlalt

- 3-ffi-l
,ll 20 éve tőrtént|"-l

Ii)7(l. nllfi lll
Rópcclakon spodtelelmt
nrltnk át vnsánrap renrleltetósónck Slílrl
(ivörgv. a Szírrolr tennel6 \'íllalat ignzgatója
átr,ágia a kaprrfákrn kiíeszítel t szalagol...

l976, szcplcmln r 17 ,- 22.
RóJrelaki évtizcdek (l 4)
--- "Se Ínlll, qe víros - morrtlla vaInki
[lélrelnkról. l'alrtrrnk már sok. r,árosnrk móg
kevés. Eg1 r6nr: iól élnek. sajótor lrlvzrtii-
kor kilrn.nráli.ik. q o26rt \ 

^n 
nz. ltogr n úlr

celnki ttc,nt szíreqen rseré] nrttrIka-, illttte
lcLlrelret_ r6lrclnki gknr ntnradlti ...
(P6rfai János riportsorczatllóI. ki arra rÁlla],
ko,,ni. ll^Fl a g,yors ér váratlan hnlálri Uthín
Ern6 hn]yett - ki t q55. knrÁcnotrya tájín a Szalrrrl
Nít,_F.L íd. nlI^nhpn n.Fr P^n f.lr"rr |)"t!r"l_
i"l"rltÉq Rr<l,.rIakrÁl - ítrizr,Iek nríltÁn ti."za_
térien a pzere;,Ir1lIriiz ,_ a szerk,)

lJ éve tlöldrl
l98l_ júlirrs 2l.
I lt<:aszírrlrdz nr i<lón is
linllrlitt rrlcclct ..,

Sán*áré a kezdenréttyezfs : tnraly nag.l, sikcr_
rel rendezték meg Vss megt.élrn ellíqzir az
rttcaszítrházat az MI\IIK anyagi tánlogntásÁval
.,. A f6'i.kolísoIlról verltrrvÁlorlolt tÁnrrlnl
egy XV. százarllnli, isnrerctlen szrrzólóI
szírmazó bohózatot játszott el rrlcíkon és
temkctr .,. Sánáron kívíil |átharjfk
Répcelakon (is),,.

l98l. szrptcmtnr 8.
Sr,ervcstúgyírísi lpmrrtaló Répcelakon
Á gazclaságban évenle kétezer_kéte rprölszáz
vagonnyi szrncstrágl,a keletkezik .,, Ezla is
követtek cl nrinrlent, hog1, mcaalÁljík a mcg_
fele|6 megoldfist- Ea pedig a szententlrei
Enlészcti (Xl6y.ártó \rÁllaln TC-lO-es szrr-
vestrligyaszóró célgép jelenti, metlet idén
dolrtak ol<í"zar pimra ...

i lo éve tőrtént i

l986- arrgrlsztus l6.
Álkotmánynapi iinrrcpsógek
mc{Tyes 7érle
...R6Jx,elnkon nnpkózi oltlrottos
kon1,|rÁt ós kézilnlxlrrpdlyíl nthrnlr Át...

l986. szrptembcr ló.
lsmeri Ön a _.- nalypatront ?
Á N^(;YPATRON n Szfnsatterme'ld \rál_
lalat legírjabb teméke lrúsz, rle minimÁlisan
tircnöl kispatronnal eglrnértékr1 gáá tarlel-
maz.., A naglT}atroll lrtóklíja (sz eg.ysz_cri
megvásárlás kOltsrge; l50 forint. Áz atlagoló
(qzint6n eg),szrr kell lnepl.enni) ára:
l31,4O forint. lln kifo5otl a gÁz n nngy1lnt_
ron}ról a_kkor a c"em díia l í).ofl [1.

l99l. októbcr 1 l.
-..Szombat n2gelre a mínel<íl6si ottlron egy
'inf,s rrnp''ra hívja Ré6elak iakat.

(-,{ h;.9anr cittggúiriírgiból iolló}m)

_.-_-,__]



Beíózések (szilvaérés)
idején .,.

lQvargatás nélkuli szilvalekvár

Hqzéva]óK-
5 kg szilva, 1 kg cukor, 10
szem szegíüszeg, 2 kávés-
kanál órölt íahéj, 1l2 dl 20 7o-

os ecet 1l2 d| v|zzel kiegé-
szítve,

_Eüéqzl!és-
A kirrngozott szilvát szilvát so-
ronként lerakluk az edény
aljára, közé cukrot hintúnk. A-
mikor áz edény íélig megtelt,
ráhintjüka gyümölcsre a íajéjat
és a szegl0szeget. Ezután
íolytatjuk a szilva leraMsát,
Végezetül a tetejére ráöntlük
az ecetes levet, Ezt a munkát
esle végezzúk el fu éjszaka
alatt a cukor megíelelóen
rneghúzz_a a gyümölcsöt és
nÉsnap elkezdődhet a kavar
gatás nélkuli íözés. Lassú tü-
zön hagyjuk rotyogni, Akkor
lesz kész a lelvár, ha a íeléig
leíö Lezárjuk a lángot, rfreg-
keverlük a gyünrc|csöt, Lrtána
wegekbe rakjuk, lekótjük

Csal< a végón kavarjon, killön-
ben elronlja az egészet I

MóRA FERENc ÁlrnlÁNos lsKoLA
ldén 150 éves az az okirat, mely a fennmaradt iratok közül a le3ré5ebben ernlíti a répcelaki iskol6t.199ó tavasz6n egy sok tárgyi emléket, Írásos dokumentumoi b?mutotó ki6llítással idéztük föl aréPcelaki oktat6s történeté_t. 15O év l Nem könnyú számot adni arról, ho3y nova;ulottunt<, ;;;;;;y.,kÖzoktat6s jelenlegi állapot6ban nehéz megítélni, ho5y ak6rcsak ro ev mÖvo hova juthatunk.
lskolánkat 5 ÖnkormánYzat t9lj? fenn. Jelenles 515 ianulónk van , asá iepcelaki, 48 nicki, 44 csánigi,41uraiújfolui és gó v6moscsol6di. lntézményünk mftödésének költsé8eit tetszamáranyoruÁ _ ui átu.itámogatást Önkormányzati hozz6járulással kie5észítve finanszírozza Ú erint"tt 5 telepules.Az állam által biztosÍtott normatív tómosatái (közel 70.000 Ft/tanuló) kiegészítésére részben azértvan,szüksé5, mert a régi, gimnáziumi épületszárny íolyamatos felújításra siorul (víz-, uirranynárázat,tetŐ, bÚtor ...), másrészt az egész épület fútésrendszere és a nlyíl6sz6rók áliapota miatt ah6szigetelése nem teszi lehetővé az energi6val való takarékoskodást. Áz E64-6en6tadott JózsefAttila utcai épület küls6 felújít6sa talán m6r jövőre megtörténik.

KÖzel 300 gYerek étkezik naponta iskolánk konyhóján. A szülők a gyermekek étkeztetéséért rezsitnem kell, hogY fizessenek, és a nagycsoládosok pediá további kedve"zÁényként a nyersanyugnoÁáso
%-ót kell, hogy téítsék.

AmilYen.a ma iskolája, olyan lesz a jóvőnk, s ezért egyik legfontosabb közös feladatunk az, ho'y a
SYe_rm_ekek olYan alaPfokú oktatásban részzsüljene.k,iti helybin, amivel egyenl ő eséllyel p6tyázhainak
a középiskolai felvételkor a városi .elit' iskol6k diákjaival.

Ezért ÖnjÍÜnk a gYerekekkel együtt az utóbbi években megvalósított íejlesztéseknek :a nyelvi labo_r9tÓ!i!T, az iskolar6diÓ, oz udvari.kosárlabdap6lya kialakft6sa] u ,ra.iiá3áppel támogatott matematikaoktatás bevezetése, tankonyha a h6ztort6stan oi<tatás6ra le6nyotnut , a [Ól}vt6r bútőrzatanat}ero;l-
t6sa ", Sok helYi illetve kórnyékbeli üzem, v6llolkozó, hivatal,.itligt, lr."rősök eddigi se'ítsZgétmegköszönve bízunk tov6bbi t6rnogot6sukbon.

Az iskolal nevelés és oktat6s Íeltételeinek javít6s6ra o répcelakl képvisel6testület bejegyez te 1999-ben a Kontaktus ldegennyelv Oktat6si Alapítvónyt és azidénaz iskol'aszék kezdemenyLJáse-r.-rcír'"-jÖtt az'Egészséges Gyemlekeinkért'alapítvány. Kérjük, hogy adomónyaikkal illetve aaán anyozniiujotszerYezésével segítsenek. Bevételeinket többsiöi is;ikerült siűeres p6lyózatokkar Áciu"rni. isyszervczhettÜnk kedvezménYes Úszótanfolyamokat, táborozásokat, srinnart'atogut6.otut, Ül"rrt-hettük kónwt6runkat ,..

NevelŐ-oktatómunkánk.gondjai helyett (pl: nyelvszakos tan6rok hi6nya, a közalkolmazottak reáljöve-delmének csÖkkenéséből adódó elkeseredettiég) lnk6bb l"8rÚÚÚi 
";;i;ényeinkből 

sorolok fel
néhánYat. TanuÍÓink iskol6bajárósi fegyelme j6.Aiutóbbi relÁerésekszerint a tantervi követelmények
elsajátítás6ban a megyei illetve az orszásos átlagot me5haladó ereomenleÜié;i;l;i&ij.i.i <p,

T9s^y9r.nl9lv országos átlag ,.Ó4,1; iskolánké 7 4,3;-kémia Jrsz. 6tl., 50,9; iskol6nké, 70; biológia á|.ri. atr.,5Ó,8; iskolánké 65,5 %) Annok is na8yon örülünk, hogy továbbtanulní olaro uegzoseinket kivétel nélkülfelveszik közéPiskolába, isaz nem mindig az 1.helváÁ megjelölt irr,oráÜu. a iozépiskotar,toi*"skert
els6 félévi eredményük 6tla5a itteni bizonyítv6nyukhoz haionló.

ReméljÜk, ho8Y kÖzségÜnkben nem ismeretlenek di6kjaink versenysikerei. ldén a di6kolimpia orszó-gos atlétikaidóntőjében 3 résztvevő volt Répcelakról. Íavaly r<et oisiaJos 1.helyezéste.tll 
"rlu]nulmánYi versenYen tanTtvánYaink, és sok me3yei versenyen ván az 1-ó. hőlyezettkózött iskolánkból 1_1tehetsé,ges gYerek(megelőzve 9OO0 évfolyamtárs6t,90 mósik ist<ola te6tuu diákjait).

...Célunk a gYermek személyiségének megismerése, jellemének" fejlesüése,, tehetségénekkibontakoztatása úgy, hosy eközben minél tObÜ Oromot ,'siűert e\enÁi.ue*törekszünk tanórákon avóltozatosan szervezelt munkaform6k, a differenci6lt fóglalkoztátas minet ereamenyálebÉ ;i[;Ú.-zására (osztálYbont6s technika és német nyelvi órán, núcsoportok a i-8. oszt6lyór"t,uÜruti;.u
óráin), és e célból szervezünk sokféle szakk8rt (Angoi, számitastectrnit u, nartu.ta, t;ka;k;n, ;ü;i'Kismatematikusok, KÖzépiskoloi matematikai és kémjái előkészit8, íermészetvéd6, Bábkészit a, riaiz,Kincskereső, Kuckó-Mockó, Dr6majót€k, Kónyvborót, Honismereti ...i rriuÚ"rut (Ujs68író, lskolor6dlós)
és sportfoglalkozásokat (kos6rlabdo, labdarúgás, kézilabda, sat<k, toÁa, ailétika,..).
lskolánkban a di6könkorm6nyzat segítségéiel'évről évre'sot irrt"vtiJo programot szervezünk agYerekeknek: diáknoP, maj6lis, ekadályversenyek, egészségnevelési |s múveltúgi ueterteoá[, rrazibajnoks63ok, ÜnnePi mÚsorok,H6rom éve új hagyományt teremtettünk, Márciui kozepén ktirzetikulturális bemutatón (vers-, próza-, mesemoádás|'ének, zene) rogad-j(* a t<tirnyet istoláiLói iáuZro

3Yerekeket. Az oszt6lYfőnökök segítségével a Íegtöbb osztarv'miáJen hónapban szeryez kőzös
Pj98r6.T.ok9t : túrákat, gYümölcspartyt, farsangot, kimit tud-ot, Úituta.-oelutani, anyák napi toszon_tést... Minden évben megtartjuk a miive|ődési h6zban kultur6lis bemuiulontui é;'u; 1Ú;y;k;;;-k; ..ki6llít6st, lskolánk ad otthont a S6rvári Koncz J6nos Zeneiskola kihelyezeii tagozat6nak, valamint két éveaz evangélikus és o katolikus hittanór6knak.

lskolánk eredménYes munkájáért ÓO dolgozót illettöszönet (3ó pedegógus, 9 konyhai alkalmazott,valmint koóantartók-fútök, ügyviteli dol5ozók, takaítók).
_Azon fáradozunk, hogy tanÍtványaink kózü| még többen tórekedjenek tóbb tudásra, türelemre, igaz-s6gossá5ra, lelkiismeretességre. Szeretnénk, ha iz egyru több agásszív, egoista, toio*oár, ul á-vezetekzt és a Pénzt hajszoló embert látv6n_diálaink nern' u. Ó 'pZjoa;utat 

t<ovetnJl; h;".megértenék és magukévá tennék névadónk, Móro FereÁc élet-és emaériieretetét, és az emberekbevetett hltét.
Szoporyná Szabó Plroska lgnzgató
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Az 171O-es években Stahremberg gróf eladja itteni ka§élyát, amelyet a Radó
csa|ád vásárolt meg. Az 172a-as Vas megyei összeírás csak 21 jobbágyot
talált itt. A falu ekkor még jettegzetes utifalu vott. Egy rendelkezésre állo tetop
szerint.a f.a)u !Ő ut"ap a jórcnÉgi Vörösmarty-Peton-eartók-JÓkai utcák nyom-
vonalain húzódott, Nick felé a jelenlegi Bartók lnicki/ utcán, Csánig feté a jóxai
utéval szembeni úton kellett elmenni.
Répcelak jelenlegi utcahálózata majd száz év mú lva kezd kialakul n i.

A Radó család betelepülésével megkezdódött a falu fejlóclése, a jó földeknek
köszönhetően megkezdődik egy késóbb híressé váló mezógazdásági urada-
lom alapjainak lerakása.
Az 1700-as évek végére még két kastély épül a településen. Radó József
építette a mai Sajtgyár teületén állott "éenerális" kasrélyt. Ezt az 1800-as
évek nagy részében bennlakó tulajdonosáról, Radó Gedóonról neveáék el,
akit ka|onás jelleme miatt generálisnak híüak. A harmadik kastélyt 1a mai
Allami Gazdaság épületét) is valószínűleg a Radó család építtette.
Az 1800-as évek eleján megépül a Radó-család kriptája és kápolnája a teme-
tóben, oldalában emlékoszloppal, melynek kiemeh oátoi Grónogrammja) az
1816-os évszámot adják (valószínűleg a kápolna építési ioejéi). eonlá az
idóben már létezik a vízimalom a Repén, melynek eredete'a iégmútt ioök
homályába vész el.
1846-ban már létezik az iskola. Ekkor kerül ide Sass József, kinek elődje
Halász Gábor vott. Az iskola egy tantermes, hatosáályú osáatlan iskola.

Az 1848,as szabadságharcban három répcetaki születésű földbirtokost
találunk, akik Kossuth honvédjaiként védték a hazát:* Barthodeiszky Gyula honvéd hadnagy (1828-1899) , Külsővaton

van eltemetve* Barthodeiszky lstván huszár hadnagy (1824-1902), sírja a répce-
lakitemetőben* Barthodeiszky lmre honvéd hadnagy (1830-1893), a komáromi
vár védóje volt.

1Xl! század közepére kialakulegy híres mezőgazdasági uradalom, amely afalu lélekszámának növekedését vonla maga rrtan.

Egy 1855-ben kelt iratról maradt ránk Répcelak elsó pecsétjének másolata;
ovális mezÖben ekevas, ekecsoroszlya, elmosódott csittag.'Felirata: Lakifalu
petsetje.

A körjegyzóségi székhely 1867-tól átkenil Uraiújfaluból, még ez évben kiválik
3 !éocelaki evangélikus gyülekezet az újfaluii gyülekezétúor es meghívja
lelkésznek Kund Sámuelt. 1870-re felépül a templóm is, felszentelésenek dá-tuma november 13.
1886-ban az iskola másodtanítói állással bóvül, .1896-ban államsegélyessé
válik. 1891-95 között megépül a Szombathely-Pozsonyi, 189á-ban a Kiscell-Fertószentmiklósi vasútvonal. Fzzel egyidóoen posta'nívatala és távíroja isvan a falunak,
Az 1895/96-os tanévben nagy vörheny járvány dúlt, melynek egy tanuló áldo-
zata lett, 189&ban milleneumi ünnepséget tartottak, a, únnepi}rogramot be-
ámyékotta Sass József tanító úr halála.

Akttsnek ött!íinlr
Köszöntiük településf i n]r

Molnár Dániel ( Rócz Erika és MoLeár
Sándor fi;a )
Máthé Fliza r Dékán Anita és Máüé
Péterlánrla )
Magvar Drlniel (Kias EnikO és Mag,var
Ferenc fia )
Kiss Evelin (Horváü Anita es Kiss
ZnltánIÁnya)
Nagy Biffika (}IerczeglJudit és Nagy
T.ás2|S |{ny6)

Alsitsnek gratulálunk
Háaassrfuot kötötteL :

csiznadiaRenrfuaés
Horváth csaba

Tl,fiímbó

A§rtör búcsúzunlr

Bicaó Ferenc
hety,történész

|.iyrgodianal bekéberi l

BudaiBálint
Esu.d Lajosné

Hatos lnre
Horvát}r Sándor
kutasi korné]

MeszárosLajos
Töreki Istr,án

\rarga Jánosné
\rargaJózsef

Felhasznált források :

12,i Répcdaft 'áp* nv,Y!íF{Tak-t9íOldéstelep.lésfeits§áésialaFfii. szombathely, í99413J Engi Páer : Nagyapáink iskolája. fi<áiíatJ 19F/-
í4_/ Feiszt Gyüx,gy: nepcaak xozs3g círrrerérrek kutatása. rleréU 1991 .
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M|NDEN HÉrp,ŐN
r ÓRAKOR

TARTJA
FoGLALKozÁser
n uűvEI-őoÉst

HÁBAN.
MlNDEN

NóTA}@vELőT
SZERETETTEL

VÁRNAK !

A Szombathelyi Katolikus
Továbbképzó Intézet és
a Regionáis Katolikus

Ifiúsás,
lroda negledéves

programfüzetét a kö nyvtfu
faliúiságián mindig

megtalália.

f)epcciai<;lt l";,r-n§r{§ó

Répcelak tlagyközseg Önkormányzatának lapja
l,í€jelenik : negyedévenként

Fószertesztó : kecskés péter
szerke§dó§€ clme : Nagyktlzségi Könyvtáí

Répc€bk, Bartók B.u.55. tel.: 37G76O
Felelós kiadó: Dr. Náneth Ká|mán polgárrírester

Készutt a Múvelódési otthon Sharp SF-7Bo0 típ.
férrymásolóján 1 00O példányban
Felelő€ vezetó : Szórádi Enikó

Bemutatkozík :

Ka2a1 Lajos képviselO

- Képviselő Úr ! Szeretném, ha néhány mondatban szó/na ónmagáró! és
csa/ádjáró/.

Répcelakon születtem 1952-ben. Az éitalános iskolát is itt végeztem. Tanulmányai-
mat Győóen, majd Szombatlrelyen folytattam, végzettsé3em for5ácsoló techni-
kus, Jelenleg egyéni vállalkozóként doi5ozom. Vóilalkozásomat 1982-benkezdtem,
munkaviszony mellett, míg főóllásúként 1994-óta foiytatom. Eddig a Szénsavsyár-
ban dol3oztam esztergályosként. Vállalkozásom fő profilja a fémfor3ácsolás. Au-
gusztus l-től a Sport büfé üzemelteiése is a vállalkozáshoz tartozik, valamint most
indul új ásazatként a közúti árufuvarozás. A vállalkozásban foslaikoztatottak száma
29 fő. Nős vagyok, három gyermekem ,zan.

- Hogyan értékeli a képviselőtestűlet eddigi munkáját ?
Először is azzal kell kezdenem, ho3y a testület ú5y fo5laikozás, mint politikai hova-
tartozás szempontjából na3yon sokrétú. Mé5is ú3y gondolom, ho3y egy-egy
dÖntés meghozatalánál nem a hovatartozás motivált, hanem a közsé3ért való tenni-
akarás. A nézetkülönbsé3ek ás viták ellenére személyi ellentétek nem aiakultak ki a
testületen beiül ás úgy érzem, a közsé3 fqlődését elősegitő határozatok születtek.
Remélem, hogy ez a mentalitás nern változik a jövőben sem és ha viták árán is, de a
községünket előrevivő jó döntések szüietnek.

- i,lilyen szempontok vezérlik Önt döntéseiben ?
Sokat járok az emberek kózött, soket beszélgetünk a közság gondjairól, valamint a
megvalósításra váró feladatokról, tervekrő\.1lyenkor sok vélemény, javaslat elhang-
zik. Döntéseim előtt összegzem ezeket a javaslatokat és a konkrét döntásnél fi5ye-
lembe szoktam venni azokat. Azt sondolom, hosy tóbb ember véleményére
támaszkodva me3alapozottabb döntást lehet hozni. Döntéseimet mé3 befolyásolja
az a tény, ho5y intézményeink mCköciöképessége fennmaradjon, valamint anya3i
szempontból minél kedvezfuben leiressen megvalósítani e3y-egy javaslatot,
tervet, hisz minden döntés megvalósíthatóságát az anyagi háttér határozza mes.

- ll4it szeretne, vagy mit szeretett volna, hogy megvalósuljon tevékenysége
során ?
Először is azt szeretném, hogy döntéseink hatására a lakosság még jobban magóé-
nak érezze községünket. Meg kell tartarri az egészségü3yi ellátás eddi3i szívonaiót,
de ú5y érzem, ho3y lehetősé5 lesz mé3 a fejlesztésére is. Szeretném, ha 5yer-
mekintézményeink szívonala is megmaradna ezen a szinten, a nehéz sazdasá5i
körülmények között ís, hisz ez me3határozó lehet a jövőt illetően az itt élők
számára. Jó lenne, ha megvalósulna az új szeméttelep, amely akörnyezetünk védeI-
mét is szol5álja. Szeretném, ha minál iöbb munkahelyet tudnánk létrehozni, ho3y
ezáltal a lakosság életszínvonala emelkedhessen. Remélem, az utak rendbetáteiét,
aszfaltozásót a jövőben is tudjuk folytatni. Szeretném, hogy a község rende-
zettségében és tisztaságában túlszámyalná az ezévi sikert. Utoljára szeretnám, ha a

l különböző rendez,tényeken, valamint a közsá3 sorsát érintő
]tanácskozásokon, üléseken az itt élők nagyobb létszámmai és
1aktívabban vennének részt az eddigieknél. Úsy érzem ez
]bizalmat adna a testületnek további múnkájához. A fenti céiok
ime3valósítása érdekében tevékeaykedtem eddi3 ás ezután is
) tev ékeny en támo 3a to k minden o lyan ke zde mQny ezést, arne ly-
iről ú3y gondolom, ho5y közsé5ünk fejlődését előre viszi ás a
i lakossá8 életszínvonalának növekedését elősegíti.
L

Köszönöm abeszélgelést. További munkájához sok sikert ás
) 
jó e3észsé3et kívánok.

. Szekeres Tibor
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