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Kellemes Ünnepeket
kívánunk !

**t*ti*
Szép a fenyő

Szép a fenyő télen-
nváron,
sose lepi dermedt
áiom:
rníg az ágán jég
szikrázik
üde zöldje csak
pompázik.

\ag7karácsony
immár e§ő,
érkezik az új
esztendő.
Míg a mező dermed,
ftzik,
a zöld fenlwes csak
pompázik.

Köszöntő

Dr Nemeth Kálmón
polgármester
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Tisztelt Olvasó, Kedves Répcelakiak !

Engedjék meg, hogg a "Repcelaki Hírmondo" elsó szémának meg;elenésekor hadd
köszönLsem az olvasót, es naggközsegúnk minden polgárót.
ff kePviselOtestOlet n€gU €v€5 prograqlóban szerepel egg helgi lap megindítasa azzal
az igenngel, !"ss u lakossag tgekoztatása széleskörú, áapolaub, 3olb t.ggen.
Szeretnenk, ha dontese inkröl, a vegzeLt munkaról a kozvélemÉng minel nu{g;us
r észe szer ezzen lud omást

fi tqjekozodós lehetosege eddig is megvolt. ft kepviselotestoleti olések - szociális
Üggek es nehang szemelgi kerdes kivetelevel - ngilvanosak, hird€tótáblórol is sok
mindent el lehet olvasni, ldóközönkent "ÖnkorméngzatiHirek'Let is megjelente|Lünk,
minden evben vo|t faluggúlés,

plegis ugg €rz€rn vannak meg lehetösegeink. ftz eggik ilgen, a kedves clvaso
kezeben levö lap Lázas lyn|u elozte Óeg az elso-k]ada"st, izgulva vá3uk a vélem é-
ngeket ff kepviselotestület a lap toszerkelztojenek Fatko Eáó képvÉelo urat vé-
lasztotta.l-1urkQlót a szerkesztöseg lagjakent nugg Karolgne kongvtórvezeLö es
Szekeres Tibor Lanár úr segiLi. Terveinklzerint nelledeve-nte.lele"nik meg es minden
család inggenesen megkaBja-

l'lirOl ir, mit talál az olvasó a Iapban 
" 

Lesznek állandó rovatol<. Tizerhárom szárnon
keresztúl muia!uk be Repcelak tortenetei szinte az ókortol naBiainkig. Ennek a rovat-
nak megirásét, falunk [orlénetet talán legjobban ismeró lelkes (Ütato, -Bicro 

Ferenc
vallalta. Xegismerkedhetnek egg kicsit kozelebbröl azokkal az emberekkel, az önkor-
mangzati kePviselókkel,akk a Fa|u sorsát, eggéni sorsokai is Érintó, sokszor naggon
nehez donteseket hozzák. ffz elso számban, névsor szerint haladva tseres Eleni<"r
kepviselo ngilatkozik.l1inden számban bemutatkozik egg intezméngünk, vagg ál-
[alunk támogatott eggesüleL és a lako=ágot erinto toriéngeket, re,iaeleieté[is meg-
probó|.1-uk köz€rth€tó€n maggarázni, "Koztonk elnek" cimo iovatban eggszerú, de
naggszerú réPcelakiakat szólaltatunk meg l1ost a mindenki altal tisztél-t Csuka neni
mondj9 elgondolatait "Önkormangzati Hir€k"-b€n a képviselótestülei donieseirol
számolunk be. Lesznek angakongvi hírek, ahol a két szám között szüiete[tek,
hazasságoL köLött€k es elhalóloiottak nevsora ialalhato

Kedves Repcelakiak ltt a karácsong és hamarosan bekoszont az ú'3 esziendo
ffz g ev mindig qj remengeket hoz ei mindig bizLat valamire. ffkinekázt 1995. ev vala_
milgen ok miatt rosszul sikerült, remengkedik l99ójobb lesz. ffki l995-ben elerte amit
tervezett azt kivórya, az uj esztendo ii hasonlo ljggen,
En azt kivánom mindenkinek, hogg a karácsong leg-g;n boldog es bekés, az
u; eszteMö pedig sikeres es valosulon *eg'-ninal-n elkepzeiesok

*t



Ó r,rlo ttnánqzati hir el<
Csuka (Lina) néni

Kora délután kerestem fela Széchényi
utcában Lina nénit. Er6sen nyomtam a
csengőt, ho5y meghal|ja. Kis idő múlva
a tomácról integetett mehetek, a ku-
tyák elbújtak Miután elmondtam miért
kerestem fel, hellyel kínált a finom sü-
teményíllatú konyhában.

A vasút utcában született
ne5yedik gyermekként, 1919 májusá-
ban. Öten voltak testvérek lskoláit -
akkor hat elemit - itt járta ki. Dol3ozni
14 éves korában, a Sajtgyáóan kez-
dett. Kilenc év után innen ment férj-
hez 1949-ben. Akkor a család a mai
Csánigiutcában lakott e3y idős bácsi-
nál. Négy gyermeket nevelt, három
fiút és e3y lányt. Mikor a 5yerekek
felnőttek, a TSZ-nél kezdett dol3oz-
ni. Es tozbejött az árvíz.Iőle le5-
idősebb fia, Jőzsef életét vette el.
Mentés közben érte a halál. Minder-
ről belenyu3vóan beszélt. A csánigi
utcai ház nem dőlt össze, de a tulaj-
dcnos nem akarta felépíttetni. igy u
Honvédség és a Vöröskereszt segí-
tett mostani házát f elé§ttenl Második
fia Laci, 43 éves korában halt meg. Az
ÁrÉSZ volt az utólsó munkahelye.
Közben 1975-ben a férje is elhunyt.
Ma nyugd{asként él Emő fiával , lánya
gyakran látogatja. Az orvost ritkán
keresi fel, nem bete3es, nem panasz-
kodik Beszélgetés közben fel-feláll,
megnézi a tortalapokat. Napjai kerti
munkával, télen varro5atással, olvas-
5atással, klubba járással telnek.
-No és a sütés ? Honnan, kitől tanulta
kérdezem.
-Nem is tudorn. A kisvendé5lőben
nem kellett. Csak ú3y magamtól. Jött
az ma3ától. Lakodalomra, na3y
ünnepekre mint a karácsony, húsvét a
faluból sokan megkeresnek, hogy
segítsek. Szeretem csinálni. Ha nem
szerettem volna, nem ment volna
meséli és mosoly5ósan ölébe ejti a
kezét. Az idén - szólal mes tétován -
lefedettem a hősihalott fiam sírját, az
Önkornrányzat se3ítsé3éve l.
-Mit kívánna még, ha valaki teljesíteni
tudná ? kérdezem.
Nevet egy na5yot, talán legyintett is.
- Jó egészsé3et, semmimást.

Kedves Lina néni kívánom, hogy
még sokái5 jó egészsé3e legyen !

TERvMÓDosrÍ}{s
Répcelak Naggközség 1991-ben készííefr. községrendezésn
terue 1996,ban JelúIuizsgdlatra kerűL A felúLuízsgfúntrnfr
eggid,óben annak &tdolgozósdra ís szúkség lesz. Kérjúk n
maganszeméLgel<et, ua]]a]kozókaL gazdalJcodb - társadalnu,
poE:tíkaísrenseretekeL ua]]n]aíokaí, Itogy lusszitíássú /5 - jűI

éu/ Jejlesztési eképzcléseiket 1996 jarunr 5- ig írósbanjela,
zck a Polgőmwsfurt Hbaín]nak KúJónfelhíl:juk a mezfuazdn"
ságí termelóket, ítogg lr:iilíelű]etí Jejle szte sí igéngűket j elezzélc

Ánrcruis
1996. januar 9-arl 15 órakor &nserésre keúI 1 db krlíaí:óolffi
lakókocsi, amelg munkaidőben a Polg&rmesteri Híuatnlfuf,
megtekinthetó.

vÁLTvaAT,L^I,IW
Dn Németh Keúman polgórmester ua]íozaílontú minden hétrq,
73 és 16 óralcözőLt tartJqadnrüahiD.úalóbaíL

vAlJ,ALKo?ó DoIfiORNÓ
Dr. Koudcs Mít ggermel<oruosnb az önkomnangzaíoldcal kötol,
szcrzódés értelmében 1996. januar l-óL ua]]a]kozók&u
Jolg taíi a teu él<eng s é g éL

,s7 l|ffi-Úcvrx

:"*"*****ry,T,Wk^*
. L O1" hrlsa
A óbbí napolan a megszokott rend, sreriní územeL

PLAIÁT-SnOP
Hirdeéseket, palntokat az 4j btlszt:őtolcba ne helgezzcnek eL
nem érdemes, mert Leglésőbb réháng órán, belrtI bsredeti c
Polgfumesfurt Hbaíal

ú-r.swnAffi
A képuiselótestűlet LeguóLjan deember 14-én űIésezea-
Efuadía az 1996. éut mutkatenset, beszómolbt haügaíotí m4
a'Kontalúls Idegeratgeb Olctaíásí Alapíh:arry" m.nkqjőróL es
döntött az íparúzési adó és a gépjőíftuadó méttékérőL A:
w;arúzésí adbt a testú]et aneftő arbeüétal 9 ezrelékében ható,
rozta. meg. Pallament dóntése alapjőn a gépjóntlfudn 1OO l<gr

onként mirrimum 40 O, -Fí" maxímum 8 O O,,F't- A két ö s szcg ló,zöc
a helgí képuiselóteshl]et ál]apí|ja meg a mértékeL RépcelaJar
1996-bart a gépjdrmlfudó 1OO l<g-onkéílí 4OO,-F-t lesz, uaggis c
Iegminimalisabb össz-eg, arnelg sqlrros íw is kétszerese an
1995 éuinelt
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Jogszabályokról

L,-",, aDnlis $.én jelent meg a közműves vízellátásról és a kommunális
:ng " r,}nl íze lvezeté s ró l szó l ó 38/í 995.(tv.5} kormányrendelet.
* ;:,nyvíztisáító és csatomahálózat üzembehelyezése kapcsán néhány ren-
1,' t;2Ó<r-g szeretnénk felhívni a figyelmet. A szennyvízelvezetés nem tartozik
,::, tözvclgáttatások körébe, amelyek igénybevétele kötelezö, azonban ha az
]*l,:;í anOn ketelkezó szennyvizek elhelyezése a kömyezetre káros mÓdon tör-
iJ* í { r riv.zelszennyezés következik be, a jegyzö a jogszabály alapján köte-
',:: : iLl a,Ccnost a szennyvízhálózatra való rákötésre. Szükséges hangsúlyozni,
'"']"'r ? iSalfnahálózatba csak a kommunális (hááartási) szennyvíz rórtitÉet.
"]" :;a-rlrr,':z bekÖtóvezeték az elfolyó szennyvíz ellenőzésére szolgáló aknával
;,, : a:,,,a !a ellenőzés során bebizonyosodik, hogy a szennyvízólvezetöbe a
,l;::ri],1gt károsító - nem hááartási- szennyvíz került, a jegyzö a szennyvíz

', :;::"e5 1 sáításához szükséges berendezés létesítésére t<oteiázi az ingatlán-"- l,: : nlsokat.

. . ^ _ls 13.én lépett hatályba a közszolgáltatások kötelezó igénybevételéről
ffi,l ,i ( 995, évi XLll. törvény.
i u*--: a helyi önkormányzat által szervezett szemé§záIlíá§a község terü-
11 

-: 
- . , j ,ralamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köípíes ígénybeienní.- ::: : *",,"szállításra vonatkozó helyi szabályokat ez önkormányzatnak a kom-* 

* - . ,s 
=ldól szóló 16/1995.(X.26.) számú rendelete tartalmazza,

r, :;l; -:'"szállítási díj fejében - a heti kétszeri szemétszállításon túl _ évente kétl Ij :,--ai - e|öre meghirdetett lomtalanításl is vfuez a vállalkozó. Ugyancsak
; ;:*'-fiszállítási díj foglalja magába a lakosság álta] a szeméttelepre izállított, -. }:É( <ezelését is.

l:,*- : ".'3k, Répcelak és Vámoscsalád községek 1991. janu ár 1-jével körjegyző-
l;c, .oztak létre Répcelak sz€khellyel. Ezt követően 1999 január t-gyel Í!ick,*J : ',;9-?;anuár 1-jével Vámoscsalád kivált a körjesyzőse8bbl, és önáito Jegy-:!:t-iz'<z| a|akítottak. Hivatalunk ezt követően Csánig ej Répcelak r<ozielát
: -:3",,:5séseként m0ködött tovább az 1994. évi helyi ónkormányzati képvi-,i ], á asztás napjáig.

: : - á3€tt hatályba az 1994. évi LXlll. tv. 95.§/3./ bekezdése, mely szerint:',, ,3rlelfzőség székhelye nagyközsés vagy v6ros a körjegyzői feladatokat
"| 

,c 
|,,<925{gi. városi jegyző a polgármesteri hivatal bevonásával látja el.', :*: 3ár,nesteri hivatal teljes létszáma : jegyz6, 9 fő üsyintéző,9 fő lgykeze-] " - ,,,ata|seséd és egy négy órás takaító. A polgármásteri hivatalt - ájesyza

n,:: :tainak figyelembevételével - a polgármestei irányítja.

o - ,::e|t a jegyz5 vezeti, a pol8ármester egyetértésével gyakorolja a munkál-,:,:' jo3okat a hivatal dol3ozói tekinetében. A jegyző feladata a képviselő-
2l' 2|. ó, a hivatal működése törvényesséSének biztosítása. A jegyző iatia et a

: : :,,é' y s é rlés i ü gye k intézését és kózremúköd i k a házas sá gköté se kné l.

, - ,,atal csoportokra tagozódik az alabbiak szerint:

*:jkátás , Diószegi Jőzsefné f6el6adó, Gere Csabáné ügykezelő, Kluiki::erinétrivatalsegéd. A titkárság közvetlenül a jegyzo iran}itasaval vé5zi*,_rn<5ját. Elsősoóan a képviselőtestület és a bizottságok m0ködésével kap-
::! : atos f e ladatokat látják el. (folytatás a 4. oldalon)

1§ éve tffiéllt
l9ó5. d4.30.
Al ínír utíl ryolc hóuppel Rópc=lrloo

.". Semmi sinc§ már itl u ánír ryomaihól,
mmi kézze|fqható. AanJrogy van velami ...
Met betcnlryon, erené?tetdb ló8laháák
épiiltek a hajdani vályogvisk{,& belyér1
száaizarxyolc (tj hÁz, néItfuy kivételével rnár
valemerrnyibe beköltóztek a honfoglelók...

2§ éve tffiért
1975, oltóber 24.
- It[eg}ezdűdöl' e prúbaiirem az új
É.pcelaki tejporpáóm. Napdnkfut 15O emr
liter savóból, illetve íilözöü tejbdl készíterek
fehérjedús ukam árryt"

1975- eltóbcr 26_
_ A népeláL é§ VidóLe ÁFÉSZ a jobb
ánF-lleás érdekében minden hozá tartoá
kóBégben birr8ftotta s mélyhfiótt ánrk
forgrlmazJsáL

1975. dggnbor 16.
He6rm Lcll névadót tartnrri ?
Kedva, hmrgulatos, mísoklrak is ejárlhstó
műsomkat ntúatUt be .,. óvodások Szomba_
bclFr ez MMIK..rragnermében A mtíson
kgl bámn kar€gúriábún űarták_ hz 6vodá-
soknál elsőlett a répcclald ._.óvoda csoportja-

lJ'éva tfuCnt
l98{l- nocmber 29.
E'ltásnlt |f, ;tm kr6nikájn
.._Dr. Ngu.ddm lswán a Épcelaki sajtgyár
röírénetét dolgoás f€l"..

1980. rktóber 2ó.
- Új bb.ratóritmot épíretr az ítnrenetileg
sxírttt64j helptt a Épcelaki §zérxmtemeló
Vállrlnt. |2 6p.lu6t u8yánis az em]ékezeres
mbbcrás mba tlórrtótte. A mosreni..iól fel-
szerelt új l8boó8 drcemberbe-n kóltörek a
5lár reósai.

töftát l,.I
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1985. otróbcr 2.
Meglzfinatl e vílfo6yu*ísi 6urdok
Á vídog,yasaási cs,fosidób€n ...
Kicsirrk bimyult már e 10O köbmétercs
víáorwry. Ezért - a tgrámsel tóílfu efircr_
tetés ulán - ú$ dóntött a Vs oegpi Víz és
Csatommű Vállala! ho6r kétg*r 2OO köb_
méteres "lrsonygzintíí yíáámlót épft a
kórsé*fi- rg]úB.l bóbrU e gépháxt is..á
több miírt rré8yEillió forinc kóltsé$lót épiil6
víaámlók oktebeógr késziilnek el.

(l ba.gutar c.bQ9l01terirgából
tollózuo. )

w,f i újság Onőknél ?
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Következö,
1996. márciusában

megjelenó számunkban

(folyl. a 3. o|dalról)

o Hétfő
r Kedd

(Ül ásekre szóló me3hívó k, e lőterj esztések,je3yzőkönyvek, stb.)

lllSazgará§ic§apart : §ralai Lajosné, Szár Miklósné i3azgatási főelőacJ6k vá3zik
a gYÓmÜSYi. anyakönyvi, nápessé3nyilvántartási, útlevelekkel, vállalkozásokkal]ar-
lategészségügsyel, rrrarhalevélk ezeléssel, növényvédelemmel, l-n8yatáki leltáro-
zással kaPcsolatos ügyintézést. Á3irné Tóth llona főelőadó a szociális ügyekei
intézi. (Segély ezések, rno z5áskorlótoZottak tómogatása, hadi3ondozottak-,' mun-
kanélkülijövedelempótl{: támo3atásra jo5osultak üsyeinek in{ézése.) A csopor-
ton belül s6ndorfi Mikló.cné látja el az ügykezelői feladatokat.

lll. Pénzü8yi csoport : A'lolnár Lászlóné, Pető Emöné és Csoóa Gyuláné főel6-
adók látják el az önkormányzat, a bölcsőde, a 5ondozási központ, a háziorvosi
kÖrzetek, a hegyfalui hétvéi ü3yelet és a csáni5i önkormányzat 5azdálkodás6val
kapcsolatos feladatokat. valamennyi 3azdasági esemény számítógépes könyve-
lését helyben vágzik. Résztvesznek az önállóan gazdálkodó intázmények
(általános iskola, óvoda, művelődési otthon) p€nzügyiéllenőrzésében. Az aabti-
3yeket (gépj6rmí és iparüzési adó ) Kovács Pálné főelőadó intézi.

lV_-5zár-Miklós-múszaki főtanácsos látja el az építésügsyel, vízüggyel, utakkal
közlekedéssel kaprsolatos feladatokat. (telekalakítás, építési'engeáéiyazas, ez-
zel kapcsolatos ellenőrzések, út-ás járdafelbontási enged€lyek- kiadása stb.) A
beruhózások, felújítások, nagyobb karbantartásimunkák ézervezésében, bonyolí-
tásában is közreműköd!k.

A hivatalimunkaidő minclen munkanapon 7 óra 30 perckor kezdődik. Hétfőt6l -
csütörtökig 16 óráig, pénteken 13,30 órái3 tart.
az_iisyrafosad,ásjdeie :

Hirdetési díjtételeink:

112 oldal 5000,-Ft
1/4 oldal 2500,-Ft
1/8 oldal 1250,-Ft

Hirdetését felveszi a
Művelödésiotthon és

Könyvtár Répcelak

€*biq.-a,r
á *:zárnok
+a**a_ *,"*

Lakosság száma:
2950 fó

Nyugdíjasok száma :

5z1 fő

A tregidösebb polgár:
lrla8yJenóné

(|agaclics Jenöné édesanyja)
Béke u. 6-
91 éves

14 éven aluliak száma:
628 fő

ll

a
a
a

Szerda
csütörtök
Péntek

7,30 órától 11,30 órái5
19i,3O órától 1ó,0O óráig
7,3O órától 1ó,OO órái5

1$,30 órától 'ló,00 órái3
7,30 órától 11,30 óróig

Természetesen az üsyfálfogadási időn túl is a falu lakóinak rendelkezés€re állunk,
ha Ü5yeik iatézése ezt me§kívánja. Munkaidőn kívül, illetve heti szabad-ás pihenő-
napokon is ellátjuk a következő feladatokat: családi eseményaken való
közremúködés (návadás, hózassá5kötés); választás, népszavazás; képvi-
selőtestületi, bizottsági üléseken való részvétel .

Az elmúlt időszakban munkánk ellen törvényessé8i kifogás nem érkezett. Az
1994, évben hozott 85ó határozattal szemben két fellebbázés volt. Egy esetben
ll. fokon határozotunkat jóváha3yt6k, egy esetben pedis új eljárást tetiótt lefoly-
tatnunk.
Az Állami Számvevdszél'', ellenÍrizte a 3azd6lkodási tevékenységet. Ellen6rzése
csak kisebb hi6nyossá3ol<at tárt fel, melyek kijavítása mestörtént. A képviselő-
testületek Répcelakon ás cs6ni5on agyaránt évente e5y alkalommal beszámol-
tatják a jegyzőt a polgármesteri hivatal munkájáról.
A hivatal valamennyi dolgozóje i3yekszik legjobb tudása szerint intézni ahozzá
forduló állampolgórok ü5yeit. Lehetőségeink azonban jogszabályok által megha-
tározottak, ezeket kötelező betartanunk. Feladataink ellátását más oldalúl a
kéPviselőtestület döntégei is behatárolják. Mindezeket figyelembevéve szeret-
nénk a falu lakóinak me3alégedésére ellátni munkánkat. amelyekhez a hozzónk
Ügyfélként forduló állarnnolsárok együttmútödését is kérjük. Szívesen állunk a
lakossás rendelk.ezésére felvilá5osít6ssal, tájékoztatással, inform6ciószerzéssel,
olyan ügyekben is, amelyek intézése nem tartozik a hatásköninkbe.
ugy érezzük, hogy munkánk alapján a faluban élők többsésének bizalmát elnyer-
tük, a jövören e bizalom megtartására törekszünk.

A közelgő ünnepekre va|ó tekintettel a hivataldol3ozói és a magam nevében
minden kedves olvasónatl, kellemes karácsonyiünnepeket és boldo8 új €vet
kív6nok.

Bokányi K6lm6nné
jegyz.6
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: ep,elak az északi szélesség 47"24', a keleti hosszúság 17"3'
":,:=1zi fokok találkozásánál a Kisalföld déli részén a mai Vas
*,e"J./e északi határán található. Folyói : Répce, Kőris Kisrába,
9]§ u 1 901-1908 között épített árapasáó csatoma, a Metszés.
- :á, kialakulása a DEVON földtörténeti idószakban kezdódik.
:e színe sík, kialakulása földtörténeti fejlődés eredménye.

"l, -lözsé9 néwáltozatainak első említése :
" ]5,3-as oklevél : LAK; 1 390: LAA K 17 z}-i összeírás: RÁen-LnK
" :,5l_es kataszteri térkép:RÉPcZE_LAK 1873: RÉPCZELAK,
" }:' évi névtörzskönyvezés:RÉpCzElAK; 1926: RÉPoELAK

- * ieruletei az idók folyamán :

, 
3,3,8 : RADÓ_MAJoR, 1895: UJHID, 1900: UJHID nÉcn-

_,, {R-ZIEGELFABRlW 1926: SZIGETHY TÉGLASZíN, 1926 :

:rlEó TÉGLASZíN, 1926_t937: SKULTÉTy MALoM, VAR-
3I_TANYA,1937: SZABÓ TÉGLAGYÁR, 1952 : CIGÁNYTE-
*:D. RÉPCELAKI TANYA, SKULTETY MAJoR, 1%7,1985:
1",,lLcM, VÁRDoMB.

-r* hogy a falu teruletére mely népfaj és mikor települt először,
-e- tudjuk. De a kutatások és a véletlen felfedezQsek eredmé-
- , e bizonyítják, hogy Vas megye elónyös helyzetét már az ös-
* :, embere is figyelemre méltatta. Hogy itt élt, arról a megye
:3l1igl5n előkeült óriási mammutcsontok, a különböző vidéke-
, e elökeült kő és csonteszközök, tartózkodásának, temetó-
É-9k leletei szólnak hiteles tanúként . Mivel falunk határában
*:enytöredékeket, csiszolt kószerszámokat találtak ez azt bizo-
-_* ila, hogy a csiszolt kókorszak embere is lakta eá a vidéket.
: Égészeti kutatások alapján tudjuk, hogy őskori, népvándor-
.askori és árpádkori leleteket találtak. A letelepedés elsó bizo-
-.,i:éka a régészeti kutatásoknál elökerult késő vaskori telep-
- 

" 3mok, -ma a Várdomb és a Dénesfai ű közötti teru]et- ame-
,?K, ?z időszámításunk kezdete elótti évekböl valók.
, jletkező bizonyíték az 1950+s években Tóth lstván által a
-rnokbányában talált gyermekcsontváz. Kora biáosan nem
-,atározható meg, mindössze a térd mellett talált tűzcsiholó kó
a acján helyezhetjük a sírt a népvándorlás korára. Késöbb
.l j}anott kelet-nyugati tájolású csontvázat is találtak. A csont-
. az mellékleteként gazdag aranyékszer leleteket találtak, me-
,e< germán sírra vallanak. A leletet a Nemzeti Múzeumba
, te Radnóti Aladár régész, szakvélemény azonban a mai
-aoig nem érkezett róla.

Biczó Ferenc
helytörténész

Köszöntltil teJepüestink új polgánit !

Fehér Viúen Alexandra (Fehér Tímea
láoy")
Köveei Petra §agyM$nilrn d5 Kövesi
Jánoslánya)
Hatos Imola A_nna §irá}y Csilla és
HatosP&erlárya)
Voitlalózsef §ovács Erzeebet es
VojtlaJózsef fia)
Némeúr Barnóás (Ióü Haj.nILn d5

NémetErnőfia)
Hovádr Ádám P*"*"ai" C.iU" e*

Horvárh Róbertfia)

.eJrltnet crfulálunt,
Háza§Bágot lcötöttdc

Frerrnd Zsr:zsanna es Vörös lózgef
ZsohárValéria es Bognár István

AJrtkt6l búcrúzurr,
Nyrgodlennl.b&ében !

Diószegi Ióz§€foé
Gyiirü l§tvánné
Kirá]yGy,n"
Kiss József

Nemes László
Németh Gyö.gy
Német}r Jánosné
NémethKá]mán

Szili Pá]né
ToLits l,aios
\rargaGyrla
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- képviselő Úr ! s,zeretném, ha néhány mondatban szólna önmagérót éscsaládjáról.
1949-ben Répcelakon születtem. Az általános iskolát 1964-óen végeztem eL1964-67 között a Na3ymező Mtsz-ben mezőSazdasá5i sépszerelő tanuló vol-tam, 19ó7-ben szakmunkás vizssát tettem.l9ó8]ban nlváta"s&'sepkocsivezetővizssát szereztem és ettől kezáve hivatásos sorortent J"ji"r"n . A két évealakult Gazdakör választmányi tagia vajyok. Az ő t6mo5atósukkal indultam az1994 decemberi v6la.sztásokon. Á te§iiserotestulet Koi'ok-tatasi, Müvelődési,lfiúsá'í és Sportbizottsá5ónak, valamini az-úó;;;;ü.""'íö"o is ta'ja va'yok.Felesé5em szinén répc.eláki, a helyi vasoiattoiia."n sepúríiZLzewkent és jegy-Pénztárosként dolsozi\ Esv lányom van, aki most"a'szesá _lnrE harmadévestörténelem- f öldrajz szakoi hatl5átola.

- Hogyan értéketi a képvisetőíestúUt 
"aaigi 

munkáját ?A kéPviselőtestÜlet munkához valo hozióarri.at;ánuí Ürtom, határo zaképtelen-ség mé5 eddig nem fordult elő.yéleményem szerint a képviselőtestület a nagy-közsés közmúveinek fejlesztésáért mináent me3tesz. Fontos az is, ho3y sikenjltRépcelakon munkahelyetet teremteni a üarroaa beindulós6val.
_.ryry* szempontok vezértík Önt dóntéseiben ?Elsődle5esen a oen199yiadotts6gok beiolyásolják a döntéseket t ezen belül alakossá5 érdekeit es ialetet tartorn- elsőJle'esen szem e|őtt.

;:á,r,*"tne, 
vagy mit szeretett votna| hogy ÁisiJJ;ur"n kvékenysége

Lesfontosabb lenne Például_minderrirol jobb minősé5ú utak biztosít6sa, valamintszi lárd szeméttár ol ó me3va l ósítása a joválcen.

ffi:í3i." 
a beszél3etést. További munkájához sok sikert és jó egészséget
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szekeres Tibor
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Megjelenik : rregyeoerrentent
Fószertesáó: Pattó Emó

Szerkesztós€ címe ; Nagykttzségi l(önyltár
Répcebk, Bartók B.u.55. tell:211 '

Felelós kiadó: Dr. Neneth KiFnán polgóííne§er

l(észolt a Mín€lódési otthon Sharp SF-780o tío.
íénymásolóján í 0@ példányban
Fddó6 \€z€íó: sárádi EÁikó

Bemu'tatkozik :

Béres Elemér képvíselO
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Játszőház
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AMűvelődési Hazban.

1995. december 29-én
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