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Répcelak

Csuka József Miklós

Xeggeli alkony

_.:órjít a tehetetlenségem
, _:]itewe törnek eló belólem
, :,:bláncra felfúzött érzelmek,
- :::jrrt tiirelmetlen kutya
: _::3atják fátadt tagiaim.

-_ _, van már ill,g1[61
- llrsába belenyrrgodott ember
__.,odpercek alatt lefut bennem

,, ::egálmodott beteliesiilés
, ,:lba vágyteljesítő iliilziók.

- . ::u lelret ott lent
:": ez csak a felszíti mámor.
''; erők vannak rabságban

,_ ::jgam előtt is rejtett tömlöceirnben.
_ ]esz ha kitör a lázadás.

_,:_ jen nrozdulat és gondolat
- ;-rLi megfoghatatlan káoszban száguld

-- , :n csak fáradtan nézem
-_::,; labdáznak ve]em a furcsa erók.
] :::oni lázadás.

: rár magam senr tttdom
* ;alóság és l-rol a látszat
., .rz akin nincs álarc
- _:r,hol vagy Te
, -:t méll,en rám talállratsz.

..- jték

, i, csak már szeretném azt lrinni
_l: ez is csak önnl,trgtató látszat

' : ;, higgJ,ek yalamiben
, , :::,ir mi_rrden elszak;rdt.

':. február 1B.
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Önkormányzatának

épcclal<i
í)ó

llllw+loróbó
6. évfolyam 2. szám2000,

(másnapot) disco és roci< kocsma zárta, ami állítólag
sikerült, de talán ezen a napon a felnőttek is megér-

5ZDP VOLT LÁNYOK, \ZEP VOLT F.IÚK ...

Ahol jó időben, jó helyen sok fiatal jön össze, az már szintegarancia arra, hogy remek dolgok történjenek,

ígv volt ez Répcelakon, a művelődési házban és környékén,
illetve a Répcelak SE sporttelepén 2000, június 3-án. Ezen a 

-napon

településünk adott.otthont a III. Ifjúsá9i Megyenapnak. Egy évvelezelőtt az Ifjúsági klub és a Núvelőoosi -őttnon és ftónvvtárpályázatát a Megyei Köz.gyűlés elfogadta, így Csepreg és sitt<e'utánmi lehettünk házigazdái ennek a sok fiatalt meimozgató ese-
ménynek, A rendezvényt dr. Németh Kálmán polgárm-áster és Mar-kópéter a vas Megyei lKözgyűlés elnöke nyitotta m-eg. Ezt követően a
répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola ianulói ésáz őket felkészítő
tanárok mutatták be óriási sikert aratott bájos műsorukat. Majd a
szombathelyi szentgyörgyi szakközépiskola áiát<lai - egy répcótati
kislány főszereplésével - adtak elő egy megható táncjátéliot,

A hivatalos megnyitó részeként az idén első alkalommal itt
került átadásra a V9s Megyei Közgyűlés által alapított Itjúságért dú.
3.n.tuly.n9l _három. díjazottja között volt Tamás Tibor, a répcetaÉi
Ummögő Egyesület vezetője. Gratulálunk ! Aláírásra került a Vas
Megyei Közgyűlés és a Vas Megyei Gyermek-és ltjúsági Fórum közötti
együttműködési megállapodás is. A délutáni p.ogiam az AGÓRR
Ifjúsá9i Fórummal kezdődött, ahol a szépszámú Éallgatóság négy
minisztérium képviselőitől ,,első kézből" hallhatott az il:úságoi eriniá
ügyekről, a fiatalok lakáshelyzetéről, az oktatás problémájáiól stb. A
Nemzetközi gyermekrajz kiállítás megnyitója után induli a ,|nagy-üzem" a művelődési ház melletti területen felállított szabadűri
színpadon. A megye közel harminc településéről érkezett fellépők
este nyolc őráig - a legkülönfélébb műfajú és stílusú - reúek
produkciókkal szórakoztatták a nézőket: a sportpályán sportver-
senyek zajlottak, az esti ír táncház pedig,,európai" töltést is adott a
rendezvénynek. Minden fellépőt vendégül láttunk egy tál gulyással és
egy ,,jő pofa" sörrel, vagy üdítővel.

A napot
elég hangosra
tőbbek voltak.

A címben azt írtam : szép volt lányok , szép volt fiúk. szól ez a
köszönet a közel négyszáz fellépőnek, a Művelődési Ház dolgozóinak,
a répcelaki lányoknak és fiúknak, akik a szervező és segítő munká]
jukkal, szereplésükkel, remek házigazdáknak bizonyultak. köszönet a
szponzoroknak, akik jelentős anyagi hozzájárulásukkal is biztosítot-
tá_k,hogy az idelátogató fiatal és kevésbé fiatal vendé9eink
Répcelakot ,\ez egy jó hely" - ként Őrizzék meg emlékeikben, és
persze az sem lényegtelen, hogy mi répcelakiak, akik jelen voltunk,
remekül éreztük magunkat,

Tényleg szép volt !

szabó József
a Művelődési Közoktatási Ifjúsá9i és Sportbizottság elnöke
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I ez ÉpirÉsr röRrrnlÉx Br,rrBLyBzBspnól
A Bartók Béla utcában éló Juci néni meg- |

könnyítve dolgomat leírta. mit tart lontos- l __
nak életéból, így most rú Ji',jl.,n."'"" I 

Br'Ítesi tÖrmeléket Nicken az lJraiűlfalu felé vezető út mellett, a volt
,,Vasegerszegln ,rtit.tt.'rn-iqiJ_u"", , Itónál lehet elhelYezni. A szállítást a nicki Polgármesteri HivatalnáI

Isten kegyelmébóI június l6-án betöltöm a I 
elótte be kell jelenteni.

77. évemet, hátam mögött nagyon sok mun- 
|

kában eltöltött idóvel. Ezt csak a.jó Atyánk- | A BUCSU NAPJAROL
nak köszönhetem. és nem is lehet eleget há- |

lát adni neki. Ezér1 is szívesen vállaltam a I Na5rközségünkben a búcsú augusztus 2O-án kerúl megrendezésre,
temPlomi szolgálatot, míg tudom..szívesen I helyszíne változatlanul a SportteÉp lesz.
csinálom. SzüIeinr is hívó emberek voltak. 

I

ÉdesaPám Presbiter uo]', 
^??'" 

családtól 
.9 | uu,lnnNIUMI zÁszt óAz oRszÁGGyúLEs ELNöKÉTőLszedte be az egyházadót Akkor gabonából | -'-'

fizettek és ó szekéren szállítolta uraiúifalu- |

ba.Egerszegodatartoz;;t,;Áo."iáJ]".._ |A kormánY által adománYozott zászló átadására augusztus 2I-én,
peres úr volt a lelkész. Édesanyám, Diós- | (búcsú hétfőn) kerÜl sor. A zászlót dr. Áder János, az országryúlés
győri Hédervári Jákai Jakus, námesi szar_ | etnÖke adja át, Ez a nap amiatt is kiemelkedó lesz, ho5r tudomásunk
mazású volt. Nem csak a rangnak volt jelen- | szerint Répcelakon még nem járt ország5lúlési elnök.
tósége. hanertr ljnolrr lclkú roIt. a laluban 

I

rnindenki szerette. Legidósebb növérem I vÁnos LEsz-E nBpcpr,ax p
Gyórbcn élt. varrónóként doIgozott. Másik I

nóvérem Pestre kerÜlt, qYo|'.]é'gePÍró volt I xepviselo-testületünk augusztus 17-i üiésén dönt arról, hory meg-a45-Ösháborúig, 
"'u"",Í;;Í,o*:X#]';;T: I váIvázzuu-e a városi cím elnyerését. Amennyiben a testület a városiIdósebb bátyám otthon p

labb bátyánr u K.r.ri;;;l,',i" nrl"rr*,, I 
cím megPáIYázása mellett voksol, ú5l népszavazás iesz, és annak

umba került rokonság ,.gioege".i:i e"i* | eredménye után lesz végleges döntés.
volt futár és utána irodába kerüIt. Én öt I

testvér közt a legíiatalabb, idősebb bátyám- | A REPCE TV MAGAZINMUSORA
rnal a gazdaságban doIgoztam. :iokat dol- |

goztunk, bérletes föld.ieink is voltak. nz I A képvisetó-testület májusi ülésén módosította a Répce TV Kht-val
éveksoránrengetegállatkárunkvoltdeajó 

|t<otOtt korábbi megállapodását. tr szerint a nyári, aiacsonvabb nézet_
AtYánk nem hagYott e|.ullntiltlt,,rmád- 

| tségre való tekintettel június-július-augusztus-szeptember honapok-
koztunk és meghallgato". 

]ir]rj_'':me8 | ban a Kht-nak havonta kötelezóen 
""rpá., 

eg.magazinmúsort ke1l ké-fiatalabb nővérem, egy
után, aki közülünk. ,.*,;;;:J ;,,'j",jf,TÍ | 

szítenie. Az adások új időpontját az RTV tepÚ;sagá foga közölni.
diplomával. doktorátussaI a Konzum Bank I

vezérigazgaró.iavolrharévig.Aszívevittcl=-_--
a sírba 56 évesen. Ez volt i családunk. A, I ESZREVETELEK AZ ADOEROSSEG SZAMITÁS AíIOZ
én éIetem nag1,on sok munkával telt ez 

I

ideig. A férjenr beteges volt. s nekem kellett I Répcelakot - néhány településhez hasonlóan - a kormány által beveze-
besegíteni, hogy ezt a kis szegénycs házat I tett adóerósség számítás pénzü5lileg katasztrofátisan érinti. Sajnos a
nregépÜljÜk. Szegényes a répcelaki házak | 2OO1. évi kilátások sem jobbak. A képviselő-testület a maga eszközei_
nrellett, de megköszönöm a Mindennató- 

| ve1 mindent felhasznál, ho5r a dÖntéihozókat meg$.o.r" á brr'"zetett
nak, hogY megengedte'._'"k,n1::]\it..MÍq 

I irrte"kedés problémáirői. Ezértaz 5. oldalon teljes ter.ledelemben közöl_

ii::J;:i.j'Í::1§i-:'"'."[J[ÍI3i:] l]u.u,-_,,":]|u:l: 1i:]l,a1 Úel1.1 ratman pátgarmester Töosz-hoz
detlen, mert gonrtoskodik';,;;"Í,#i;; l '.' 

levele nyomán jelent meg. A TÖosz-nak 1600 település a tagja, s
Atyánk.,, I az ország legnagrobb..érdekvédelmi szervezete.

Beszélgetésünk közben kiderült. hogy a I Forrás : TelepÜlési Önkormányzatok országos SZör,etségének Lapja,
Sa.itgyár- 30 óvi munka után - lninisztéri- | 2000. március, X. évf. 3- szárn
umi kitüntetésscl nyuedijazta, Ma fiával. es 

I

annak család.iával el együtt. Zólyonri Má- 
|

tyás lelkész megválasztása óta szolgálja az I roclstÁrlrxet ÜrnBpBr,rüx
egyházat. Juci nérli Irrindig elégcdett voIt I

azzal, amiie volt Mikor_ 
''!'_'_o_"9,"i9l|tt I aronzermes lett NB III-as labdarúgó csapatunk. Kapuváron az utolsórá. ftildjeit neln igrittvcIte vissza. kárnótlás( l r^_.

nem kért, s nem kapott. *iirr*r.T'r^i.i I 
fo_rduton, a narySzámú répcelaki szurkolók vastapssal és pezsgővel

tettel emlegette övéit. s."r"i._.*oú";i;; l köszöntötték a labdarúgó csaPat tagait. Na§zszerú érzés vo|t az
nom, hogy derúje, az enlbcrek szeretetc s | 

ünnepleskor szurkolónak, focistának és répcelakinak lenni.
hite lnég stlkáig rncgrrrlrad joIr. l"I

-ltir a- 
|

Onkormányzati hírek
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Reflektorfényben a répcelaki labdarú9ás

l Répcelaki sportegyesület átalakulása utáni harmadik év hozta meg azt a
;ikert és elismerést, amely egy céltudatos és következetes egyesületi és
szat<osztályi munka eredménye a labdarúgásban. Az a törelruésünk, hogv az,ányítói és szakmai vezetői posztokon répcelaki és ezen belül régi egyesületi
,lctódésű sportemberel( dolgozzanak, úgy véljük helyes és erec'ményes volt.
\lásit( célunk az volt, nogy az évek folyamán olyan utánpótlásnevelés folvjon,
:cgy javarészt saját erőből, illetve tehetséges fiatalok átigazo|ásával oldjuk
TÉQ ?z elsŐ csapat építését. Ez a célkitűzés ís meghozta az első gyümölcseit,
-iszen nagvon régen volt ilyen eredményes bajnot<i éve labdarúgóinknak.

Nézzük a ténveket:

- Második éve folvik gyermeklabdarúgó képzés szakosztályunknál (8-12
éVes). A tartalmas szakmai munka és a rendszeres Versenyeztetés folytán
sok tehetséges fiatal bontogatja szárnYait. Ez éVben a sárvári cso-
portban 3. helyezést értek el legkisebb focistáink.

, serdülőcsapatunk méltán érdemli ki az elismerést, hiszen egész rend-
kívüli teljesítménnyel rukkoltak ki. Az alapbajnokság sárvári csoportjában
1o0 o/o-os bajnokságot nyertek káprázatos gólkülönbséggel. A Bajnokok
tornáján szintén veretlenül végeztek az élen a hat csapat közül és ezzel
kiérdemelték Vas megye serdülő bajnoka címet. Nem vagyok nagy
jóstehetség na azt mondom, néhánv év múlva néhányukkal az elsó
csa patunkba n netán magasabb osztályban találkozhatunk.

, lfjúsági csapatunk Versenyeztetése mindig sarkallatos pontja volt
la bda rú gásu n t(na k. objektív okok hátrá l tatlák verse nyeztetésü t<et, En n ek
ellenére ez évben pontszámban majdnem rádupláztak előzó évi
teljesítményükre.

. NB lll-as csapatunk előtt a célkitűzés az átszervezés miatt legalább a 9.
hely elérése, ezen belül pedig elvárás volt az 5-ön belüli helyezés.
Lehetőségeink arra adtak módot, hogy tehetséges fiatalok bevonásával
és sportdiplomáciai együttműködéssel a Büki TK kettős igazolású
fiataljainak esetent<énti szerepeltetésével vághattunk nekí a nagy tét
miatti feszült légkörű bajnokságnak. A végeredmény ismert : a Répcelaki
SE az egész évi egvenletes teljesítményével várakozáson felül biztos 3.
lett, vagyis az osztály két kiemelkedő lehetőségű és játékerejű együtte-
se mögött szerezte meg a bronzérmet. Azt hiszem, hogv Répcelak
nagyközség méltán lehet büszke arra, hogy sok-sok város és nagY
lélekszámú település csapatait megelőzve végeztünk a dobogón. Nem
kis reklámértéke is van annak, hogv a megyei sajtó és az országos sajtó
egy része is heti több alkalommal jelenteti meg Répcelak nevét,
ered ménveit többnVire pozitív töltettel.

cz elnökségünt< nevében ezúton is gratulálok a labdarúgó szakosztály minden
,agjának az eredményes szerepléshez, és a továbbiakban is Bépcelat< nevéhez
,ttéltó jó munkát kívánok.

Egyúttal szeretnék köszönetet mondani minden támogatónknak, akik erkölcsi,
anyagi segítsége nélkül e szép eredményeket nem érhettük volna el.
(öszönjük szurkolóink egész évi bíztatását, és szepetettel Várjuk óket az ősszel
<ezdőd ó, bonyol u lt átszervezésű új baj noks ágok rajtjánál.

szarka sándor
sE ügYV. elnök

1965. május 13. Vas Népe
Ujabb segítség az árvizkárok hely-
reállítására
..- Répcelakon .,.Teljesen felújítják a
tönkrement répcelaki orvosi rendelót
és lakást is,..

20 éve történt
1980. április 10. Vas Népe
- 35 éve szabad hazánk címmel a
répcelaki közeti könyvtár felszabadu-
lásunk évfordulóján 8 csoport részvé-
telével vetélkedőt rendezett...

1980. április í9. Vas Népe
- sikerrel működik azüzemi filmklub
Répcelakon a Szénsavgyárban. Az
idei évadban már a második sorozatot
indítják ...

1980, június 1. Vas Népe
Elkészült az első tsz-tanműhely
A hét elején, kedden avatták ... a rép_
celaki tszlanműhelyét, mely 40 gépla-
katos ipari tanuló számára teszi majd
lehetővé a szakma gyakorlati fogásai-
nak elsa.játítását. Ez az elsó mezóga-
dasági nagyüzemben berendezett ipa-
ri tanműhely a megyében ...

1980. június 2í. Vas Népe
- Uszodát épít a répcelaki sporttele-
pen a Szénsavtermelő Vállalat. A jó
kezdeményezést a megyei tanács is
támogatja.

1980. június 25.
Horváth Endre a megyei gólkirály
...A bajnokság befejeztével értékelték
a góllövók teljesítményét és az alábbi
sorrend alakult ki:
35 gólos Horváth Endre (Répcelak),
33 gólos Rosta Lajos (Sárvár Vasas),
30 gólos Kovács László (Répcelak)...

15 éve történt
1985. június 15. Vas Népe
Répcelaki tollforgatók ...
..,A répcelaki körzeti könyvtárból
Tollforgatók című stencilezett kiad-
ványt kaptunk. A nagyközségböl és
környékéról huszonhét gyereknél talált
visszhangra a könyvtárosok buzdító
Szava. . .

1995. június 2í.
Területfejlesztési koncepció
Répcelakon a városiasodás az alap
és a cél
A megyei területfejlesztési koncepció
kilai<ításához Répcelak az MTA Vas
megyei kutatócsoportja által tavaly
készített várossá válási tervet nyúj-
totta be. Az önkormányzat ugyan még
nem pályázott a városi cím elnyeré-
séért, a vaskos kötetben leírtak azon-
ban egyértelműen e cél érdekében
fogalmazódtak meg,.,

(-,4 la"laa, allgya,lt"a"r:lal t"lL*")

35 éve történt

történt



Ez Is REPCELAK...

A BÚcsÚ

Falusi eseménynek
számított régen a búcsú.
Répcelakon ennek törté-
nete van, ugyanis a bú-
csúk országszerte a régi
időkben a falvak római
katolikus templomainak
oltárképeihez, va9y e-
gyéb vallási események-
hez kötődtek. Ilyenek
voltak a Szent Anna napi
búcsúk, vagy a Péter Pál
napi búcsúk, vagy a
|,'linoenszentek oltárkép-
ről elnevezett búcsúk.

Répcelakon akkori-
ban ilyen nem volt. De
volt egy élelmes kocsmá-
ros Böhm Jőzsef, aki na-
gyon hiányolta a búcsút,
H iszen akkor a bevétel
vetekedett az egész év
összes vasárnapi bevéte-
ieivel s látta a nicki, vá-
n-roscsaládi, stb. búcsúk
iorgalmát, Összehí,lta
hét a falu legénységét,
nondván mi is tartsunk
búcsút. Jó, de mikor? A
iegények így okoskodtak:
^sWán királyra au9usz-
tt:s 20,-a környékén már
r,é9e az aratásnak, nincs
akkora hajtás. De van új
gabna, van miből fizetni.
Legyen hát a búcsú nap-
ja minden évben az Ist-
,"án király napjához kö-
zelebbi, tehát előtti va-
sárnapon. Hát ígv tör-
té;rt. Még a XX. század
e]ső felében is gyakran
ú.3y emlegették némi
::l r-norra l, hogy Böhm
3úcsú van Répcelakon.

Búcsúra a házakat,
iőleg kívül, fehérre me-
szelték a Nicki utcától a
Fax utcáig. Búcsú napján
a régi kulturház előtti tó-
nen általában két körhin-
ta, ahogy akkor mond-

A Vas NéPe már hírt adott ról,a, miszerint Szabó József képvisető bűnmegetózési koncepcióját ápritisi
Ütésén etfogadta a hetyi képvisető,testütet. A bűnmegetőzési program egyik konkrét javaslata á
,,Szomszédok Egymásért" mozgalom megszervezése, metyet a Közbiztonsági Atapítvány hatáskörébe
utaltak. E mozgatom l,ényegérőt adunk most tájékoztatást. laszerk.t

jlSZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT MOZGALOM (SZEM)

A SZEM típusú egyesütetek hazánkban - elsősorban a fővárosban - a íejtett nyugati áttamok-
ban már jót működő minták alapján jöttek tétre. Elérendő cél, hogy a lakosság biztonsága
érdekében ne kiszolgáltatott alattvaló, hanem - elsősorban lakókörnyezetében - aktív
részese legyen a saját érdekeit szolgáló bűnmegetőző munkának. Egy-egy takást tehet
tÖbbé vagy kevésbé biztonságosan zárni, de a betörést, a l,akásokban éLő emberek megtá-
madásainak veszélyét akkor lehet hatékonyan megelőzni, ha ennek a veszélynek az
ethárítására fetkészütünk.

A SZEM mozgalom (szervezet) tétrehozása messzemenően tágabb tehetőséget nyújt egy
átlagember számára, mint az ugyanilyen áron el,érhető biztonságosnak vél,t zárszerkezet
Íelszerelése. Egy közetmÚltban megtörtént esemény is sajnátatosan igazotja, hogy az erős
vasrácsok a jót fetkészütt betörőket csak kis mértékben tassítják, de annál, nagyobb gondot
okoznak a tűzottók számára (pt. Kelenfötdön egy anya gyermekévet a második emeletrőt
ugrott ki az ablakon emiatt.)

Egy kÖzepes minőségű hevedezár felszerelésének árábót (kb. 12-1ó ezer Ft takásonként) a
közösség összefogásávat kiépíthető a ,,közösségi riasztó" rendszer, mely minden takásbót
pánikkapcsolÓként működtethető. Á riasztó megszólatása a szomszédok számára azt jelenti,
hogy a jetzés hetyén valaki segítségre szoru[ - veszélyeztetettség, rosszuttét, konyhai
balesetek stb. miatt. Gondotjuk meg milyen jetentősége van ennek ott, ahot gyermek
egyedüt tartózkodik a lakásban míg szülei hazaérnek, vagy idős emberek l,ehetnek magukra
hagyva... Sorolhatnám. Bármityen zárrat szemben az azonnati segítségnyújtás tehetőségének
biztosítása feIbecsü[hetet[en !

Nehezen képzethető et 8-10 házbót á[ló utcasor, 10-15 házbót áttó zötdövezeti l,akótelep, vagy
akár 6-7 takásbót áttó panetház, ahol tegatább 1-2 ember ne tartózkodna otthon. Ezeknek az
otthon [évő szomszédoknak a segítsége nem feltétten arra ke[[ irányui.jon, hogy etfogják a
betörőt, garázdát (bár atkatuktól és rátermettségüktőt függően ez sem lehetetlen), hanem,
hogy azonnal megadják a tőtük etvárható segítséget, és/vagy szükség esetén értesítsék a
megfetető szervet - rendőrség, tűzoltóság, mentők.

Ha csak a közetmútt eseményeit idézzük fet, máris etképzelhető, hogy egyik másik tragédia
etkerüthető lett volna - így utótag mit nem adnánk most érte !? Az eddig teírtakbót is tátszik,
hogy SZEM mozgalomban az egyén jóval nagyobb biztonságban é[, a közösség szükségbőt
erényt kovácsoI magának.

A program teglényegesebb eleme az, hogy nem kíván semminemű étetvitelváttoztatást az
abban résztvevőktől, de feltétetezi - sőt etvárja - az alapvető emberi normák betartását,
hiszen a közösségi környezet biztonságának ez az alapja. Gyakortattá kett vál,jon az, hogy a
SZEM mozgalom működési területének határán jót táthatóan jelezze, hogy a terület áttandó
figyelés, fetügyetet atatt átt. Ez az egyszerűbb bűnözőket távol tartja, és ez már magában is
komo[y eredmény.

Fettétten tanácsos a mozgalomban résztvevők számára, hogy a köszönésen tút információt
cseréljenek - pt. tudjanak arró1, hogy a környéken ismeretlen autó, vagy személyek
bukkannak fel gyakrabban stb. Ezeket az információkat esetenként a körzeti megbízottal
megosztva - és fordítva - jót működő bűnmegetőző hátózatot alakíthatunk ki - melynek a

bűnütdözési munkában is nagy szerepe lehet.

A mozgatom tétrehozásához a hetyi közbiztonsági atapítvány tehetőségei birtokában a

segítséget megadja. Répcelakon a mozgalom létrehozását a sűrűbben lakott részeken (Linde
l,akótetep, Úttörő, Arany J.) szükségesnek tartom.

Dóczi Attita etnök
Közbiztonsági Atapítvány Répcetak
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(folytatás az 5. oldalon)
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Eszrevételek az adóerősség számításához

RéPcelak polgármestere, dr. Németh Kálmán csak egyike azoknak, akik nehezményezik,
hogY az elmúlt esztendő után a 2000. évben is elvonják a helyi önkormányzatoKól a parlameni
általegyébként jóváhagyott normatívtámogatás egyrészét. És hogy ráadásulaz ideielvonás a
tavalyinál nagyobb méítékű és több önkormányzatot is sújt. A "bűnös" településeket.

. Ezeknek a településeknek - írja levelében - az a "bűnei hogy az iparűzési adó és
vemélyi jövedelemadó helyben maradó részének egy főre jutó átlaga toUu egy meghatározott
Összegnél. Ez a szám községeknél 11 B00,-Ft/fő, városoknál 14 715 Fvfő. Aa, nogy a telepü_
iések saját bevételeikkel nem rendelkezhetnek önállóan, alkotmánye|lenesnek tártia, ennet<
eldöntése azonban - Íia - az Alkotmánybíróságra tartozik. (Az érintett önkormányzalok jelen-
tős része tavaly az Alkotmánybírósághoz fordult.)

A polgármester szerint az intézkedés rossz és téves koncepcióra épül, Visszaveti az
élenjárók és a környező települések fejlődését, a tőlük elvett pénz a lemaradókat érezhetően
nem segíti. A te|epülések vezetői nem ilyen módon várják a problémáik megoldását, ők a nö_
vekvő gazdaság teljesítményeiből szeretnének reáléftékben nem egyre csökkénő, hanem egyre
növekvő támogatást kapni. Kormányzati részről előszeretettel emlegetik, hogy ezeken- a
településeken a szocialista nagyipar gyárai vannak, és külön szerencse, hog! éppen ott
telepedtek le. Biztosan ilyen is van, de az elmúlt tíz évben nagyon sokat tettek az önkor-
ntányzatok a munkahelyteremtésért, hogy a későbbiek folyamán iparűzési adót tudjanak
realizálni, illetve a jövedelemadóból minél nagyobb összeget kapjanak.

Iparterületeket alakítottak ki, infrastrukturális fejlesztésekbe kezdtek, hosszú távú adó-
mentességet biztosrtottak. Nagyon sokan ezt más területek - sport, kultúra - rovására is tették,
számítva arra, hogy a későbbiek folyamán a vállalkozások adójából ez a kiadásuk hatékonyaÁ
megtérül. Most Ők is megkapták a jutalmat, Jövedelemdifferenciálás címén, támogatás-elvonás
formájában. A kormány ily módon azt üzeni az önkormányzatoknak, ne fejlesszenek, mert
akkor elvonás következik.

Németh Kálmán nem vita§a az elmaradt térségek, a hátrányos helyzetű települések
támogatásának szükségességét. Számos olyan lehetőség, támogatás volt és van, amelyhez az
ilyen jellegű önkormányzatok juthatnak hozzá. Erre kellene több pénz. Ne a többi rovására,
hanem a növekvő GDP-ből eredő nagyobb állami bevételből.

Répcelak esete csak egy a sok kózül. A településnek 2924 lakosa van. 2000-ben az
elvonás 36 millió 462 ezer Ft. Az állam által a településnek juttatott pénz annyi, mint 1997-ben.
A kedvező infrastuktúrának (megoldott a szennyvízkezelés, szilárdhulladék-gyűjtés stb.), a
község megfelelő fejlettségének (sportolási, művelődési lehetőség, kereskedelmi ellátottság) is
Van Szerepe abban, hogy itt két, a privatizáció után is jól működő gyár (Linde Magyarország
Rt., Pannontej RT. Répcelaki Gyára) fejlesztette ki tevékenységét,

Ez a két üzem azonban nem képes az összes munkaerőt foglalkoztatni, ezért az önkor-
mányzat több vállalkozót is támogatott, akik végül itt telepedtek le. például egy B0 főt
fog lal koztató va rroda ka pott tá mogatást és jelentős adókedvezményt,

Mindez azonban mégsem oldotta meg a foglalkoztatás gondjait, a település 1361
munkavállalójából 339 fő (23o/o) nem talál munkát Répcelakon. Az ő érdekükben kezdtek hozzá
egy iparterület kialakításához, ahol később a környező községek lakói is munkaalkalmat
találhattak volna. Ezt az iparterületet - így a polgármester - most pénz hiányában nem tudjuk
tovább fejleszteni, Nehéz ilyet leírni, de tény, hogy sok hasznunk már nem is lenne belőle, hisz
a beszedett adó 90 %o-a elvonásra kerülne. Vajon ez a cél ? A cél a nivellálás és nem a
felzárkóztatás. Levelében elismeri, hogy községük nem volt rossz anyagi helyzetben, és ezután
is lesznek Répcelaknál szegényebb települések. Répcelakon nem kényszerültek az óvodai
csoportokat a megengedettnél nagyobb létszámban működtetni, nem zártak be bölcsődét,
támogatni tudták a versenysportot, jó színvonalon működtetik a Művelődési Otthon és
Könyvtárat. Ezek költségeit most jelentősen csökkenteni kényszerültek.

A rendelkezés kitalálóit nyilván nem sokat zavarja - de Répcelak lakosságát igen -, hogy
a képviselőtestület négyéves programját az elvonás miatt nem tudjuk végrehajtani. Pedig ez a
pi,ogram nem tartalmaz semmiféle extra fejlesztést, egy normálisan fejlődő faluban szerénynek
mondható.

Az iparűzési adó befizetésének időpon§a március és szeptember. Amennyiben nem
rendelkeztek volna bizonyos tartalékkal (privatizációs bevétel) július-augusztusban valószínűleg
hitel felvételére kényszerülnének, hogy egyáltalán az intézményeiket működtetni tudják. Az
elvonást ugyanis nem az iparűzés| adóból származó pénzből kell befizetni, hanem a havonta
esedékes, törvényben előírt támogatásból kap az önkormányzat ennyivel kevesebbet.

Az, hogy 2001-ben "üzleti adóként" tervezik az iparűzési adót bevezetni és az APEH
feladata lenne ennek beszedése, azt jeleriti, hogy egy viszonylag jól működő rendszert - az
önkormányzatoknál a 10 év alatt kialakult egy erre képzett szakgárda - változtatnak meg. A
jelentős többletkötséggel járó intézkedés egyik célja lehet, hogy az alkotmányos aggályokat -
miszerint az önkormányzat nem rendelkezhet saját bevételével - elkerüljék.

(folytatás a 4. oldalról)

ták ringlispil állt, amit a
fiatalok, fiúk hajtottak,
és bizonyos kör után
egy-egy hajtó ingyen
beü l hetett.

A célbalövők figu-
rákra lőhettek, melyek
találat esetén va9y pö-
rögtek, vagy nagyot dur-
rantak. A platánfák men-
tén helyezték el a bábo-
sok sátrait, akik játékot,
kést, tükröt árultak.

A legények délutá-
nonként zömmel a teke-
pályákon, vagy ahogy
akkor mondták kuglipá-
lyákon várva az est elér-
kezését kugliztak. Négy
helyen lehetett kuglizni.
A Szarka Dénes kocsma
udvarán, a Király kocsnla
és a Vasuti resti, akkor
Reskó udvarán és a Hor-
váth kocsma udvarán.

Az est folyamán
táncos mulatságot leg-
többször két helyen ren-
deztek zöld ágakból ké-
szített, ú9ynevezett sá-
torban. A Balogh-Hor-
váth réte vendéglő nagy
kocsiszínje alatt, vala-
mint a szarka féle ven-
dé9lőben. Az udvarokon,
de az épületekben is
aszta lokat, ü lőhelyeket
helyeztek el. A zenét ki-
zárőlag cigányzene szol-
gáltatta-nemaközel-
múltról beszélünk ugyan-
is. Elsősorban helyi zené-
szek a Horváth csa-
ládokból, de voltak iván-
ból, az úgynevezett ,,i-
váni" péter zenekara is.
A fiatalság egész éjjel
vándorolt e9yik helyről a
másikig, kinek mi
tetszett.

A búcsút egy hét
múlva megismételték
kisebb mértékben ugyan,
ezt kisbúcsúnak hívták,
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ASATASoK
A REPCE PARTON

A Répcelak és Kapuvár
között tervezett MoL vezeték
építésének jelentős fuldnrunkák-
kal járó beruházásáról hivatalo-
san értesítették a Vas Megyei
Múze um ok I gazgatő s ágáí.

A múzeum szakemberei ezt
követően tavasszal bejárják a te-
rületet, összegyűjtve a felszínen
található régészeti leletanyagot
és ebből megállapítják, lokali-
zálják, hogy hol, mikor milyen
emberi élet volt - tudtam meg
Farkas Csillától a Savaria Mú-
zeum fiatal régészétől. A terep-
bejárás során bronzkori kerámia
és néhány római kori tég|a-, azaz
teguIatöredék került elő.

Ezek után kezdődtek el az
ásatások, azt kutatva, hogy e be-
ruházással nem pusztítanak-e el
a floldben valamilyen régészeti-
történeti anyagot.

A Farkas csilla vezetésével
történő feltárás során a Répcé-
hez közelebb eső területeken
Árpád-kori településnyomokra
bukkantak. Műhelyek, kemence,
gazdasági épületek, tárolóver-
mek kerültek elő. Ezekből legin-
kább kerámiaanyagot, orsógom-
bot, állatcsont töredéket talál-
tak.

Egy laposabb dombháton,
távolabb a Répcétől késő bronz-
kori telepjelenségeket figyeltek
meg. A régésznő szerint maga a

település valószínűleg nagy ki-
terjedésű lehetett, kutakra, gabo-
natároló vermekre, gazdasági é-
pületek nyomaira is bukkantak.
Ezekből eIsősorban kerámiatöre-
dék, néhány egész edény, kőesz-
közök, s az akkori emberek által
elfogyasztott, vagy taftoft állatok
maradványai kerültek elő,

A dokumentálás után foly-
tatódhat az építkezés, s a leletek
a szonrbathelyi Savaria Múze-
umba kerülnek.

Végül azt is megtudtam,
hogy hivatalos felkérés esetén az
is elképzelhető - természetesen
restaurálás után - hogy a feltárt
leletanyagot tárolókban, itt Rép-
celakon, helyben bemutassák,
kiállítsák,

-néva-

Mi újság Onöknél ?

Répcelak és Vidéke ÁrÉsz a

A Répcelak és Vidéke ÁF'PSZ 23 településen végez elsősorban kiskereskedelmi
tevékenységet és a közel 2.100 fós tagsága ezen településekről tevődik össze,
az LPPSZ - szövetkezeti formáját megtartva - dolgozói létszámát - ami jelenleg
100 fő - lényegesen nem csökkentve az egész terüIeten központi irányítással
kiskereskedelmi tevékenységet folytat. Vendéglátóipari egységeit és a répcelaki
rüzBp-et bérbeadással üzemelteti.
dz APBSZ és a tevékenységek végzésének központja Répcelak, amit kiemelten is
kezelünk.

A szövetkezet küldöttgyűlése április l5-én elfogadta és jóváhagy.ta azokat a 2000.
évi elképzeléseket, amelyek Répcelakon is éreztetik hatásukat.
A küldöttgyűlés idöpontjáig átadásra került az a vonalkódos pénztárgép rendszer az
élelmiszer osztályon, ami öröm és üröm a vevőknek és eladóknak egyaránt. A
pontos készletnyilvántartással és a számítógép által biaosított fogyasztói árak
mellett a technika ördöge, a rendszer meghibásodása alaposan igénybe vette a
vásárlók türelmét, amit innen is köszönünk, Bízunk benne, lrogy a rendszer alapos
megismerésével a vevők ezeket a hibákat nem fogják észlelni, mivel az eladási
munkát nem fogja zavarni.

Az év közepéig elkészül az áruház bejárata előtti kerékpár tároló tér szilárd
burkolattal való fedése és a lapostető szigetelése. Bízunk benne, lrogy a

kerékpárokat vásárlóink a tárolóban helyezik el (mivel a kirakat sérülhet).

Változás - amit a vevók már reméljük észrevettek - hogy az éle|miszer osztály
akciós termékeit a polcokon saját helyükön, piros akciós felirattaljelöliük. Csak az
egyre növekvő olcsó árfekvésű Coop termékek keriilrrek külön polcra. A többi
egységünkben külön polcon találhatók az akciós termékek,

Elkezdódött a Gazdabolt külső felújítása és most komoly feladat a parkolórész
kialakítása, ami az előzetes elképzelések ellenére 2000-ben nem valószírrű, Iiogy
megvalósul.
A Gazdabolt keretén belül szervezzijk az eladlrató mezőgazdasági termékek
felvásárlását, kisebb téte|ben jó minóségű terméket az áruház is vásárol fel az
őstermelőktől.

Akciós lelretőségek kiterjednek a Gazdaboltra és az Iparcikk osztályon vásárolt
termékekre, és ezekre a Takarékszövetkezet és az OTP áruvásárlási kölcsönt
biaosít.

Kezdődik a nyár, rryári szakmai gyakorlatra hét tanuló érkezik boltjairrkba, rnivel
szövetkezetiink a nappaliés felnőtt szakember képzésben komoly szerepet vállal.

A változások korát éljük, a kereskedelem felosáása javában folyik, az ÁFÉSZ-ek és

a szövetkezetek által kialakított Coop üzletlánc ebben - mint a második legrragyobb
beszerző és éftékesítő szeryezet - meghatározó szerepet vállalt és piaci pozíciőlát
azza| a70 féle Coop és 80-100 csökkentett áras terrnékkel, folyamatos akciókkal és

a települések változatlan b iztonságos el látásával b iztos ítan i kívánj a.

dr. Németlr Istvárr
elnök
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A GyócyírÁs És A GyóGyírór nÉpcELAKoN l.

A gyógyítás eredete a múlt homályába vész, kialakulásáról kevés
smerettel rendelkezünk. csak az írott források, és a tárgyi emlékek tudó-
sítanak múltjáról. A letelepülő magyaroknál kezdetben a táltosok, sámá-
nok, majd a javasok, borbélyok, kirurgusok feladata volt a gyógyítás.

Azt, hogy falunkban mikor volt először orvos/ nem tudjuk. Orvosok
csak kevés helyen működtek, és csak a gazdag emberek tudták megfizetni
óket. A falusi nép csak a népgyógyítók és a bábák szolgálatát tudta meg-
fizetn i.

Legelső írásos emlékünk 17BO-ból való, a Szili{éle kánoni vizitá-
cióban található, hogy Hegedüs Éva Répcelakon a bába, 60 éves képesí-
iéssel bír. Ezután is sokáig csak a bábák és a népgyógyítók képviselték
la l u n kban az egészségü gyet. korabe l i jegyzőkönyvekben zsohár M i h á lyn é
nevét említik, aki 19O8-ban szúlésznő volt. Őt követte Schuszter Jánosné,
aki 1925-ben került ide. Őt menye/ Schuszter Sándorné váltotta 1940-ben,
'1 

9 68-ban történt ny ugdíjazásá i g tevékenykedett.
Az 1931-32-es Vas Megyei Címtárból tudjuk, hogy Uraiújfaluban

1923-tól körorvos működött, ahova Répcelak 1953-ig tartozott. ltt volt
orvos dr. Bencze József, és dr. Kovács József.1932-ben a falunkban dr.
Cábor Antal magánorvos rendel. 1945 novemberében a községi elöljáró-
ság dr. Nemere Ferencnek magánorvosi gyakorlatra való letelepedését
engedélyezte. 1953{ól Répcelaknak onálló orvosi körzete lett. Első orvosa
dr. Arató Céza, aki toSS-ig volt itt. Utóda dr. Czukor Jenő lett, aki rövid
ideig gyógyított. Az ötvenes években hatóságiIag kirendelt orvosként
működtek: Dr. Döbrente )ózsef , dr. Cábor Antal, és dr, Rőthy lswán, akit
l961 márciusában dr. Horváth lmre váltott. Ő hosszú ideig megbecsült
orvosa volt a falunak.

A lakosság számának növekedése miatt indokolttá vált egy új körzet
kialakítása. Az 1973-ban létrehozott körzet elsó orvosa dr. Kovács Cyula
'l9BO-ban történt távozása után dr. Szalay lstván lett az orvos.

1 986-ban önál ló gyermekgy ógy ászati körzet kialakítására kerü lt sor,
orvosa dr. Kovács Edith lett,

Dr. Horváth lmre 'l990-ben
pál Tünde követett, aki csak fél
'l996. február 1-ig dr. Romhányi
nem volt orvosa a körzetnek pár
orvosa dr. Combay Csongor,

nyugdíjba vonult, akit Szemcsákné dr.
évig dolgozott. 1991. augusztus 1-től

Attila lett az orvos. Távozását követően
hónapig. 1996.június 15től a körzet

Az egészségügyi ellátásban előrelépést hozott, hogy 'l968-ban

íogorvost kapott Répcelak. Első fogorvosa dr. Zsiga Erzsébet lett. Helyére
l971. október 1től dr. Siklódi Magdolna került, aki jelenleg is a község
íogorvosa.

Könnyebbséget hozott a gyógyszerek kiváltásában az 197O-ben
megnyíló patika, mivel addig a szomszédos községekbe, (Répceszemere,
Uraiújfalu) kellett eljárni az orvosságokért. Első gyógyszerésze Vass Cyula
volt. ]9BB-tól 1997 -'ígdr. Vargáné Böröcz Máha agyógyszerész. 1997-
től a gyógyszertár vezetését dr. Dombiné Szilveszter Edit látja el.

tf 1. aic::zoFerenc
helytörténész

legyzetek: Írásomhoz felhasználtam ,,A gyógyító munka múlt,ia, ,jelene, és jövóje
Répcelakon" c. konferencia írásos anyagát.

Akiknek örülünk
Köszöntjük településünk új polgárait !

Varga Flóra (Braunmüller Ág-
nes és Varga Péter lánya)
Pichler Patrícia (Kondra Katalin
és Pichler Attila lánya)
Horváth Csaba Barnabás
(Szabó Szilvia és Horváth Attila
fia)

Akiknek gratulálunk
Házasságot kötöttek :

Pujcsi Zsanett Aliz
és Ments szilárd

Mészáros katalin
és Fücsök László

Akiktől búcsúzunk
Nyugodjanak békében !

Friedl Károlyné
Hoffer Jánosné

id. Mészáros Károly
id. Mészáros Zoltán
id, Molnár Sándor
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szekeres Tibor

ru,gíuÁs
A Répcelaki Sportegyesület
a Sporttelepen Iévő büfét
egyéni vállalkozásban történő

üzemeltetésre
2000. augusztus I-től

bérbe adja,

A jelentkezés határideje :

2000. július l.
Felvilágosítást

Szarka Sándor ügyvezető elnök
aC kedd és péntek délutánonként

a Sportirodában.

Eleíünk esl volt Répcelokon

Az irodolmi, művészeti

és krilikoi folyóirol

iúnius l4-i esljén

vendé9kénl érkezetí
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- Hogyan értékeled a bizottság munkáját ?Az '|998-as helYhatósági válasitásor<ai Üvetcien - mikor is az elnyert szavazatokalaPján kis híja volt, hogy nem kerültem b-e a testuletoe, - ázl megtiszteltetés ért,hogY felkértek a Közoktáiasi urivetÓJá.iri;u.agi es spo.tnizlitjg munkajában valóközreműködésre. A bizottság munkái;- 
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no...ü n"u"i.'rutatja - igen sokré-tŰ, Szerintem egY bizottság áxto*dr.ooir. io[ na tererásseb;i,il vállalni a reá bízottfeladatok megvalósításáéi, Fura r""." i"nat, t" 
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monJJnj., nogv Répcelak kul-turális élete hagY nemi, kifogásotni vatót,-Jm a bizottsag ,.nunkJj. kifogástalan. Min_dig lesz és mindig kell hogy regyen rrj-'t,hiua., á.in""*'."ö'i'"'' felelnünk. Ehhez
11"áI.T, [,;.:.:1t"J=:i::1-3ott.á9náx n-Jd;il;i;';'u,iy'u.".i és cselekvésij o g kÖ rre l k é n e re n d e l kez n i e 

". 
on [á i.];;l?t 

_1iilF; ö;f iliffiffi ;: :,r"fi.?letek, stb. működését illetően n;ovcioen iáo,o orq9l:.á;"ö;';;';.szélgetésre,egYÜttgondolkodásra lesz szükség, és remélem, iociveia ÜÉ;Ü; munkáját, az elért
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alapján nem én, hánem 
" .."p.ér.Ü'i;á;;i"Öiák majd pozitívan

- Milyen szempontok vezérelnek bízottsági munkád során döntéseidben ?Hiszem és vallom, hogy Répcerar turiuiáriJ megitetese;ö ö változni a közeljö-vőben, Ehhez azonban nagyon sok munkái"; ;;;rd";;"*"",o;i elkötelezett, lelkesemberekre, az értelmiség fokozott aktivitáiára, a fiatatót< xÓ)e-r"ii szerepváilalására,több, a falu kulturális ete§ért,tenni ataro,-onszervező egysegekie /mint pl. a Nyugdí-jas Klub/ lesz szÜkség, Feltétlenür t*tÓ.n"r, t.?..to., nogy á falu kulturális életéértfelelós személvek vegyenek részt a tatu t<u.tturali" 
"r!rli,'v"]n.-sizottsagi tevékeny_ségem, dontés'eim eá irányerver. r.cire gyűjthetők, s boldog vagyok, hogy nem állokegyedül ezen nézeteimmel a bizottságbai,
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Összeáll. és szerk.: Nagy Károlyné i kola létrehozásáról. 
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További munkádhoz sok sikert és jó

Bemutatkozik : Tamás Tibor
Művelődési Közoktatási Ifjúsági és Sportbizottság tagia


